
 

 

 קול קורא מס' 11/23

 לתפקיד עו"ס נוער וצעירים במצוקה

 *יש לקרוא היטב את נוסח הקול קורא על מנת להגיש כל מה שדרוש לעמידה בתנאי הסף                
 שירותים חברתייםאגף  היחידה:

 עו"ס נוער וצעירים במצוקה תואר המשרה:

 משרה זמנית להחלפת עובדת 

דרגת המשרה 

 ודירוגה:

 ט' -מתח דרגות  י"א -עו"ס  נוער וצעירים   
במידה והוא בעל מינוי לחוק הנוער וימלא גם תפקיד זה בנוסף  

 ז'–מתח הדרגות יהיה ט'  -לתפקיד עו"ס נוער וצעירים 

 משרה 25% היקף העסקה:

  יאור התפקיד:ת
אחריות על איתור ויצירת קשר משמעותי עם נוער וצעירים,  •

 הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
טיפול פרטני ו/או קבוצתי ו/או במסגרות טיפול בנוער  •

ובצעירים, במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי 
 והחברתי.

פיתוח רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות אצל בני  •
והצעירים, תוך סיוע ועזרה בהכרת הסוכנויות השונות הנוער 

 בקהילה ותפקידיהן.

 קיום קשר עם משפחות בני הנוער והצעירים. •
במידת הצורך, הפניית האוכלוסייה למסגרת חוץ ביתית, תוך  •

ליווי ומעקב אישי אחר בני הנוער והצעירים שהופנו ושמירת 
 קשר עם משפחתם ועם המסגרת אליה הופנו.

רים עם גורמים מטפלים באגף לש"ח ועם שירותים קיום קש •
בקהילה ומחוצה לה, שיש בהם כדי לתת מענה לאוכלוסיית 

 בני הנוער והצעירים, וזאת בהתאם לצורכיהם. 

קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות  •
 השכונתי ו/או צוות האגף לש"ח.

הנוער איתור צרכים בקהילה, הנוגעים לאוכלוסיית בני  •
והצעירים בכלל, ולאוכלוסייה המטופלת בפרט, והצגתם 

 לגורמים הממונים.

יעוץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה, המקיימים קשר עם  •
 בני נוער וצעירים.

מעורבות בחיי קהילה והשתתפות בוועדות שונות לשם יצירת  •
 גשר וקשר ובאמצעותם לנערים עם קהילתם.

ות הקיימים בקהילה שיש בהם תיווך בין הנערים לבין המוסד •
כדי לתת מענה לשעות הפנאי בצורה חיובית כתחליף 

 למקומות הטבעיים.



 

 

 ביצוע העבודה על פי תכנית עבודה. •
 
 

ניהול רישום מקצועי ומפורט של תהליכי העבודה והפעולות,  •
 לגבי המקרים המטופלים, ודיווח לממונים.

 
 תנאי סף:

 

 השכלה

 (.B.Aתואר בעבודה סוציאלית )  •

 רישום בפנקס העו"ס.   •
 יתרון לעו"ס לחוק הנוער •

 
 חובה לצרף תעודות מתאימות

 
 דרישות ניסיון: 

 רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים. •
 חובה לצרף אישור העסקה

 
 דרישות נוספות:

אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין  •
 2001במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים, התשס"א, 

 חובה לצרף אישור()

 עברית ברמה גבוהה - שפות •
 ערבית ברמה גבוהה-יתרון •

 .  WORD -ו  EXCEL -שליטה מלאה ב    –יישומי מחשב  •
מאפיינים אישיים  

 ייחודיים לתפקיד:

 
בשעות בלתי שגרתיות,  נסיעות בתפקיד, יכולת עבודה 

הקשבה, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות 
ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה, כושר למידה, יכולת קבלת 

החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת 
תאום ופיתוח, סמכותיות, נשיאה באחריות, עמידה בלחץ זמן 

, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר לקיים ושחיקה
ולטפח יחסים בין אישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, 

כושר ניהול מו"מ ויכולת ייצוג העירייה בפני גורמים 
 חיצוניים.

 האגף לשירותים חברתייםמנהלת  כפיפות:

 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד. הערה:

 

 

 



 

 

 

 להגשה: הערות

 המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס מקוון, אותו ניתן להוריד מאתר העירייה:  .1
               hagalil.muni.il/bids-https://www.nof/  .או לקבלו באגף לניהול הון אנושי בעירייה 

 .     יש לצרף קורות חיים, תעודות ואישורי העסקה בהתאם למבוקש בקול הקורא עד לא       2       
 .10:00  בשעה 5.2.23 ךיאוחר מתארי                

 .      תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, שאינה מיוצגת    3       
 ולם    באופן ה                
 בקרב עובדי הרשות המקומית, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף.                

 .     תינתן זכאות לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה למועמדים בעלי מוגבלות, ככל   4        
 שהדבר יידרש.                

 ת./.    אחריות ואישור קבלת הגשת המועמד/ת הינה על המועמד5         
 הגשות ללא צירוף המסמכים המתאימים יפסלו על הסף !                

בטלפון:                         הדרי פישלר לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור/
 hrmihrazim@nallit.org.ilאו במייל  04-/95286478809
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