
 

 

 
 2021יולי  25

 ט"ז אב תשפ"א 

 ועדת החלטה  נושא  ומרכז ( )חוק נוער עו"ס משפחה לתפקיד  2021/25 מספר פנימי מכרז 

 מחלקת רווחה ושירותים חברתיים  היחידה:  

 ועדת החלטה נושא עו"ס משפחה )חוק נוער( ומרכז  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 עובדים סוציאליים  
 ט' -יא'  - עו"ס משפחה 

 ו -ח  -  מרכז ועדת החלטה

 עו"ס משפחה    -  27% היקף העסקה:  
 ועדת החלטהנושא מרכז  -  33%

 חיצוני  סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ  טיפול בלקוחות במטרה לשפר את  .1

טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלוונטיים, פועל עפ"י מדיניות משרד  
 הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים. 

פיתוח קשרים עם מוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות   .2
 היעד של המוסד האלה.  

 ת הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות. טיפול באמצעו .3

 קיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.  .4

 בעל יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.  .5

הכשרה  מפעיל, מדריך ומנחה עובד/ת סמך מקצועיים ומתנדבים )בתנאי שקיבל  .6
 מתאימה לכך(. 

 ניהול רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ודווח לממונים עליהן בכתב ובע"פ כנדרש.  .7

 השתתפות בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.   .8

 הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצורכי הטיפול.   .9

 השתתפות בוועדות, דיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.   .10

חבר פעיל בצוות הלשכה בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים   .11
 הכוללת לאוכלוסייה.  

 .הבוועדמתן ייעוץ מוקדם לעו"ס במחלקה לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון  .12

השלמות ,הכנת החומר בצורה מסודרת   , למיון, קבלת8.9קבלת החומר הנחוץ להוראה   .13
 .לדיון ושליחתו מראש לחברי הוועדה ,לפחות שבוע מראש

ממועד הפניה   יום לכל היותר,  21תוך  קביעת מועדים לישיבות הוועדה וסדר דיוניה,  .14
 . תוך שבועיים לכל היותר -. במקרה חרוםה לוועד

למשתתפים   הזמנה הזמנה בכתב של החברים הקבועים לפחות שבוע ימים מראש.  .15
 .אחרים על פי הצורך בכתב תיעשה באמצעות העו"ס המטפל במשפחה

 
 .הוק במקרי חירום , ועדות הערכה וכו -זימון בכתב של חברי ועדות אד .16

 
הנחיה של דיוני הוועדה לשם השגת מטרותיה: קביעת תוכנית טיפולית לילד ולמשפחתו   .17

 .שנקבעומעקב אחר ביצוע התוכנית בהתאם ללוח הזמנים  
 

 ."תיעוד החלטות הוועדה בטופס "החלטה על טיפול בילד  .18
 

 ביצוע מעקב ובקרה .19
 



 

 

 
לעבודת    קיום קשר עם מר"צ במחלקה לש"ח ועם גורמים בקהילה בנושאים הקשורים .20

 הוועדה 
 

 לצורך התייעצות בלבד  ה לוועדייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים   .21
 

הועדה ביחס לצרכי הילדים והמענים הטיפוליים  ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות  .22
 .הנדרשים 

 
 ביצוע משימות בתחום העבודה הסוציאלית לפי צורכי המחלקה.  .23

 תנאי סף: 
 : השכלה ודרישות מקצועיות  .א

)יש לצרף תעודה /  תואר ראשון בעבודה סוציאלית   –השכלה אקדמאית מלאה  .1
 . מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו( 

 
)יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על  ישום בפנקס העובדים הסוציאליים  ר .2

 . עמידה בדרישה זו( 
 

 :  ניסיון מקצועי   .ב

/ מסמכים המעידים על עמידה    אישור)יש לצרף   סוציאליתשנות ניסיון בעבודה  3 .1
 . בדרישה זו( 

 

 : דרישות נוספות

 ידיעת השפה העברית יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.  – שפות  .א

 . office -שליטה בסביבה ממוחשבת ובתוכנות ה  – מחשב  .ב

 

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 נסיעות במסגרת התפקיד.   .א
 תקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות המקומית.   .ב
 מסירות אמינות ולויאליות.   .ג
 יכולת חשיבה יזמית ויצירתית.   .ד
 התנהלות עם מוסדות ממשלתיים, רשויות ציבוריות וכו'.   .ה
 יכולת עבודה בצוות.   .ו
 עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לדרישת המערכת.   .ז

   מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מנהלת  כפיפות:  

 

 דגשים: 

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה   .1

    לא תידון. – בקרב עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 .לעבודה  הקבלה  בהליכי  להתאמות  זכאי  מוגבלות עם  מועמד  .2

 בקרב  הולם מיוצגת באופן שאינה הולם לייצוג הזכאית לאוכלוסייה המשתייך למועמד עדיפות  מתן .3
 המועמדים.  לכישורי שאר  דומים כישורים  בעל  הוא אם  ,המקומית הרשות  עובדי

 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .4

 

עפ"י חוות דעתו של הממונה   הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה .5

 הישיר.  

המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת   .6

 המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם המועצה, לרבות באמצעות מבדק מיון.  

 מובהר כי רק פונים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים. 



 

 

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

 להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר: 
 מעודכנים בשפה העברית    קורות חיים .1
יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על   .2 תעודות השכלה )במידה שהתואר מחו"ל 

 בוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ( שקילות  לתארי השכלה ג
 אישורי העסקה )כולל תאריכי העסקה מלאים( המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף  .3
 מסמך הצהרה על קירבה משפחתית )מצ"ב(  .4
 שאלון למועמד )מצ"ב(  .5

 . 12:00בשעה  05/08/2021ד ליום ע  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל
 או מועמדויות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.  \ מועמדויות שאינן עונות על דרישות המכרז ו

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן  
 המועמדים המתאימים ביותר. בפני ועדת הבחינה את  

mailto:drushim@gantik.org.il

