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 38/2021מכרז פומבי מס' 
 עו"ס משפחה/עו"ס לחוק הנוער    

 
 עו"ס משפחה/עו"ס לחוק הנוער תואר המשרה:

 מנהל אגף הרווחה כפיפות:

 1 מספר משרות:

 100% היקף משרה: 

 ז'-דירוג עו"ס ט' מסלול קידום:

 
 תיאור התפקיד:

 
ומרכז נתונים ביחס לרקע הסוציו מטפל בתושבים הפונים לשירותי הרווחה, מראיין את הפונה  -

 אקונומי שלו, רקע משפחתי וחברתי ופרטים נוספים הנדרשים לאבחון הבעיה ולתכנון הטיפול בה.
לומד להכיר את הגורמים להתנהגותו המסוימת של המטופל ומאתר את הסיבות למוגבלותן  -

 שפחתו.המקשות על הסתגלותו החברתית ואת הצרכים הספציפיים הנוגעים למטופל ומ
 אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה -
 מטפל בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי משפחתי וחברתי. -
מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, מקיים קשר עם  -

 משפחת הערה.
ת הנערה למסגרת חוץ, ביתית ושומר על קשר עם נערה, עם משפחתה במידה וקיים צורך מפנה א -

 ועם המסגרת אליה הופנתה.
 מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכל הנערות שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו. -
 מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערות . -
מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה,  -

 מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
 משתתף בוועדות ובדיונים רלוונטיים, מקבל הדרכה קבועה . -
 התערבות להפעלת סמכויות לפי חוק הנוער, טיפול והשגחה. -
 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונים . -

 
 דרישות התפקיד:

 
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.+  תואר ראשון בעבודה סוציאלית השכלה:

 
יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר  כישורים אישיים: 

 התמדה, ערנות ודריכות, כושר למידה, עובד בעל מינוי לחוק הנוער או בשלבי הסמכה. 
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת משפחה  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
 בעיריית דימונה.

: את הנוסח המלא והמחייב של המכרז ודרישותיו מצוי באתר  העירייה בכתובת
/http://www.dimona.muni.il/bids  בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם המשרה הרלוונטית ואת

  מספרה.

ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז )קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה/רישיון, 
 אוקומה ג' בבניין העירייה  303( לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר טופס שאלון

  .12:00בשעה:  09.202114.עד לתאריך:  yaffaz@dimona.muni.il  בכתובת מייל 
 

, מועמדותם לא במועד שנקבעכאמור במכרז,  במלואםמועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים 
 תילקח בחשבון. 

 

http://www.dimona.muni.il/bids/


 

 

 

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא  174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא 

  תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.
 
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך  2021-מכרזים לקבלת עובדים( התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות)
לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה( אם המועמד 

 הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 

לשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם להוראות כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ל
 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8סעיף 
 
 
 
 
 

 
 בני ביטון
 ראש העיר

 
 
 

 


