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 108/2020י מכרז פנימי/ פומב

 האגף לשירותים חברתיים -עו"ס חוק נוער ורכז משפחות בסיכון 
 

 

 התפקיד ותחומי אחריות:תיאור 

  ,אחריות לריכוז מידע ועיבודו לגבי משפחות עם קטינים במצבי משבר ו/או בסיכון גבוה בקהילה, בהן: משפחות חד הוריות

 משפחות בהן אלימות, הורים המסכנים את ילדיהם, הורים במשבר, אבטלה ועוד.

  ייזום פעולות איתור, בדיקת הצרכים וסוגי מענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו וקידום פעילות בהתאם במחלקה לשירותים

 חברתיים ומחוצה לה. 

  אחריות לריכוז ידע ולהעברתו בפני הצוותים השכונתיים במחלקה להגברת המודעות, למטרות למידה ולשיפור היכולת הטיפולית

 ית היעד.של המטפלים באוכלוסי

  אחריות לקיום קשר עם גורמים מקצועיים וארגונים אחרים )שמחוץ למחלקה( שעניינם קידום נושאי משפחה ועידודם לשיתוף

 פעולה ולתמיכה בתכניות למען המשפחה במשבר ו/או בסיכון גבוה.

 למען אוכלוסיית היעד. ייזום השווק של הנושא וקידום הגיוס של משאבים כספיים ואנושיים לקיום פעילויות מיוחדות 

  אחריות להבטחת הערכה ותיעוד של תכניות המתבצעות במחלקה לש"ח, ריכוז דווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות למנהל

 המחלקה.

 .חבר בצוות המוביל של המחלקה ומייעץ להנהלת המחלקה בכל הקשור לפעילות סביב אוכלוסיית היעד 

 בקהילה) כגון: שירותים פסיכולוגיים, שרותי בריאות הנפש, שרותי תעסוקה, שרותי  קיום קשר שוטף עם גורמים מקצועיים

 חינוך(.

 .בדיקה וטיפול בדיווחים המתקבלים בהתאם לחוקי הגנה על קטינים וחובת הדיווח 

 .סיוע ועבודה עם ומול משפחות בהם נמצאים קטינים בסיכון ובסכנה לאור החוק 

  לעו"ס חוק נוער(. -הקשור לקטינים נזקקים על פי חוק )בכפוף למינוי תקףעבודה מול מערכת בית המשפט בכל 

 .הסתייעות ויצירת קשרי עבודה שוטפים עם גורמי טיפול בקהילה לצורך הגנה על קטינים בסכנה 

 .כל מטלה נוספת שתוטל על ידי המנהל הישיר 

 תנאים מקדימים למינוי )תנאי סף(:

   השכלה:

 גר בעבודה סוציאלית.עובד סוציאלי בעל תואר בו 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

  מינוי תקף בפועל של עו"ס לחוק הנוער או לחילופין התחייבויות לצאת לקורס עו"ס לחוק הנוער, על פי המלצת הפיקוח

 והממונים הישירים.

 יתרון. -תואר שני בעבודה סוציאלית 

 .עדיפות לעו"ס שעבר/ה קורס פקידי סעד לחוק הנוער 

 שתלמויות מוכרות בתחומים רלוונטיים כגון: טיפול מערכתי/זוגי, התערבות בשעות משבר.ה 

 
 :ניסיון מקצועי

 .)שלוש שנים ניסיון בתחום הטיפול במשפחה )בלווי הדרכה שיטתית 

  יתרון. -ניסיון בעבודה עם ילדים בסיכון 

  יתרון. -ניסיון בהנחיה קבוצתית 
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  דרישות נוספות:

  ברמה גבוהה.עברית  -שפות 

  הכרות עם תוכנות  ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

  חובה, בתוקף. -רישיון נהיגה 

 .גמישות בשעות העבודה 

 : כפיפות

 .למנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה 

 

 :כישורים אישיים

 שמעת עצמית ומוסר אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש מעולים, בעל כושר ארגון וניהול, קפדנות ודיוק בביצוע, מ

עבודה גבוהים, ערנות ודריכות, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, אחריות אישית, 

 מרץ ופעלתנות.

 

 %09 היקף משרה:

 841100110ס.ת  

 

 ו'-ח'דרגה: עו"ס : דירוג: מתח דרגות

 

 :הערות

כן, יש לצרף קו"ח )כולל -בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה  -

דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון 

 המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבוחנים.

המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה, וועדת  -

 במסגרת הגופים העוסקים בכך.

ביום  2/2011לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור -(2011באפריל  5א' בניסן התשע"א, 

 חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף  מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין -

 בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.   ;לסייגים להעסקת קרובי משפחה

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה  -

שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים  תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים

 הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

 העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה. -

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -

 ליכיו של מכרז זה.העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את ה -

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -
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 מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף. 

  :אופן הגשת המועמדות

  

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת במעטפה סגורה עם בארבעה עותקיםיש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, מודיעין, בניין 1, רח' תלתן ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס. 15:00 -08:30ה' בין השעות  -העירייה קומת הכניסה בימים א'

 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

 12:00  –בשעה  7.12.20 מועד אחרון להגשת מועמדות

http://www.modiin.muni.il/

