
 

 

 

11.9.2022 

 סדרי דין לנוער ועו"ס עו"ס   - 19/22מכרז פנימי/חיצוני 

 

 רווחה )שירותים חברתיים( היחידה:

 סדרי דין לעו"ס נוער ועו"ס  תואר המשרה:

   היקף העסקה:

   50%  נוער:עו"ס 

   25% סדרי דין:לעו"ס 

  75% רה:מש ףה"כ היקס

 ירותים חברתייםמחלקה לשמנהלת ה כפיפות:

 

 העו"סים החדש* להסכם בהתאם השכר *

 המועמד/ת  והכשרת בהתאם לוותק במקצוע וכן בהתאם להשכלתהשכר נקבע 

 

 תיאור תפקיד:

 עו"ס נוער: 

 מיפוי ואיתור. -נוער בסיכון איסוף נתונים אודות בני .1

 יכון.וער בסניצירת קשר משמעותי עם בני ה .2

 כון.בסי י נוער תי בבנטיפול פרטני/קבוצ .3

 רך. י צוים עפ"קשר עם הורים והדרכת הור .4

 המחלקה לשירותים חברתיים.  ותצות במסגרת ות טיפוליתערבת להור קדימויקביעת סד .5

הם נויות ותפקידיבהכרת הסוכ  ת עם הבעיות, תוך סיוע ועזרהמודדות עצמילהתפיתוח בנערים/נערות רצון לשינוי ו .6

 . וד(ועדים שכונתיים, שירותי מבחן וע)

 מית אחרת.שיקוגרת ובם/ן במסות גם במהלך שיל/טופליםב אישי אחר כל נער/ה מהמומעק ליווי .7

 . עם גורמי מועצה וקהילה מגווניםיתופי פעולה ושר יצירת קש .8

והצע .9 נוער  בני  של  סיכון  מצבי  למניעת  וקבוצתיות  אישיות  תוכניות  מודלים/בניית  כי  ת  בהם  שיש  פרויקטים 

 .להתמודד עם בעיות

 (.יסודכלת הש והשלמתצועית קלהכשרה מ קורסיםקדמות קיימות )כגון מערכות מ רת קשר עםיצי .10

 . להמעורבות בחיי הקהי .11

 ות לבני הנוער בסיכון. כים ליצירת פתרונחינת דרב .12

 הפעלת מעגל נערים/נערות. .13

 או הממונים ברשות.ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/ .14

 

 :סדרי דיןלעו"ס 

ח .1 דמתן  והוות  לערכאו  מלצותעת  תסקירים  שקשבאמצעות  בסוגיות  משפטיות,  בטובתת  קטינים ורות  של  ם 

 .ותוניין מינוי אפוטרופסות ותחומים נוספים מתוקף התפקיד והחוקים שבאחריגירושין, בע משפחות במשברב

וקשר עם   , חינוכיותעבודה עם בתי המשפט ובית הדין הרבני, קשר עם גורמים בקהילה, קשר עם מסגרות מקצועיות .2

 . פיקוח במשרד הרווחהה

העו .3 על  לשאוף כבמסגרת התפקיד  לסיי"ס  הניתן  להגכל  להורים  הע  לתוכנית  ולקיימה  ורות משותפת בהסכמה  יע 

 תוך חלוקת אחריות ומעורבות בכל היבטי הילד. 



 

 

ע"פ הנחיות המ .4 עבודת המועצה,  פרויקט בשגרה או החירום במסגרת  רים  מונים הישיביצוע כל משימה מטלה או 

 ת הנהלת המועצה. והנחיו

 

 

)טלפוני .5 וכוננות  ובכזמינות  ופיזית  לעבודת המועצה, הןולטיפול בכל  ( למתן מענה  ל צורה שתידרשת  לצרכי   הנוגע 

 שגרה והן לצרכי חירום. 

 או הממונים ברשות.ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/ .6

 

 תנאי סף: 
 : לה השכידע ו .1

 ציאליתתואר ראשון בעבודה סו •

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  •

 .שליטה מלאה ביישומי המחשב  •

 

 ניסיון מקצועי:  .2

מוכח  לניסיו  יתרון • כעו"ס ן  או  כוללני  כעו"ס  חברתיים  לשירותים  במחלקה  לפחות  שנתיים  של  ומוצלח 

 . נוער

 יתרון –ר וצעירים ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוע •

 תרוןי –פסות"ס לסדרי דין ואפוטרוניסיון כעו •

מינוי   • לבעל/ת  תינתן  ישעעדיפות  וחסרי  חוסים  על  הגנה  וחוקי  ואפוטרופסות  דין  לסדרי   –בתוקף    עו"ס 
 יתרון

 נכונות ליציאה לקורס לחוקי הגנה על חוסים וסדרי דין •
 

 
 ות נוספות:דריש .3

  וזמינות גם בשעות לא שגרתיות. עבודהנדרשת  •
 

 כישורים נדרשים:  .4
 א שגרתיות.גמישות ועבודה בשעות ל, דה בצוותלת לעבוחסי אנוש מעולים ויכוי

יכול  פעולה,  בשיתוף  עבודה  יכולת  עצמאית,  וחשיבה  יצירתיות  אישית,  ומהימנות  יכולת  אמינות  ותכנון,  ארגון  ת 
 . למידה , יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת לקבל החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע''פ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :המסמכים הבאים תא ףלצרחובה  מועמדות ת ההגש עם

 וריד מאתר המועצה( תו יש להאו)ויה וף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנקורות חיים בציר 

 כלה הש תעודות 

   יסוקי , פירוט עהיקפי משרהמלאים,  תאריכי העסקה    ים כולל ה)  ונוכחיים  ממקומות עבודה קודמיםאישורי העסקה
 ( ניהולי ככל ונדרשיון , פירוט ניספקידהמועמד/ת בת

 ם רלוונטיים נוספיםימסמכ 
 
 . לעיל סמכתאות הנדרשותל האכל את יצרפו שלא  ות/לוועדת הבחינה מועמדיםלא יזומנו *

 באמצעות הדוא"ל: רהדלידי  ן /גישו מועמדותםי ות/המעוניינים

 yehuda.muni.il-even@nkalam , 

 .  8915002-09: , לפרטים נוספים 12:00עה בש  9/22/29אריך תל עד

 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il


 

 

 
 ת: הערו 

 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/בלות זכאיעם מוג ת/מועמד .1
לייצוכלולא  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2  בדיונה מיוצגת באופן הולם בקרב עשאי  םוג הולסייה הזכאית 

 .ות/דומים לכישורי שאר המועמדים וריםכיש ת/בעל אהי/הרשות המקומית, אם הוא
 למבחני מיון. ות/לזמן מועמדיםלעצמה את הזכות  המועצה שומרת .3

 
 

 ה גם ללשון נקבה ולהיפך. בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ
 

 י הררי אב                                                                                                            
   ראש המועצה                                                                                                           


