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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז (7)א()9 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
  במצוקהות נוערעו"ס ממלא מקום לתפקיד  117/2021י הליך שוויונ

 המחלקה לשירותים חברתיים    היחידה:

 במצוקהות נוערעו"ס  תיאור המשרה

 ט-דירוג עו"סים י"א  דירוג ודרגת המשרה

 % משרה 50 היקף העסקה

 למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה לשירותים חברתיים כפיפות

היעד: עריכת מיפוי של מקומות הבילוי  תאוכלוסייאיסוף נתונים  - תיאור תפקיד:
והשהיה של האוכלוסייה, מעקב אחר שעות השהות והבילוי של 
האוכלוסייה, לימוד דרכי הבילוי וההתנהגות שלה, הסתייעות במידע 
הנמצא ברשות המקומית או בסוכנויות אחרות כגוף ועדים שכונתיים, 

 שרותי מבחן ואחרים.
סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות השכונתי קביעת  -

 ו/או צוות המחלקה לש"ח.
 יצירת קשר משמעותי עם האוכלוסייה שהוחלט עליה. -
יציאת אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות  -

מקסימלית של העובד וקיום דיאלוגים  הלשהייובזמנים שלה, 
 .וקבוצתייםבנושאים חברתיים, אישיים 

רכישת אמונם בסוכנות זו ובאמצעותה ביתר הסוכנויות המקצועיות  -
 המעוניינות לעבוד אתם על פתרון בעיותיהם.

לפתח בנוערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות, תוך סיוע  -
 ועזרה בהכרת הסוכנויות ותפקידיהם.

קב אישי אחר כל נער המטופלים, גם במהלך שילובם במסגרת ליווי ומ -
 שיקומית אחרת.

 התפקידים הבאים יבוצעו לאחר תיאום עם הנהלת המחלקה לש"ח:

ומוסדות אתם אוכלוסייה זו נמצאת  םשירותייצירת קשר עם  -
תפקוד כללי, -סוציאלית או אי-בקונפליקטים על רקע הפעילות הא

 כגון: בית ספר, משטרה, צבא, משפחה, קציני מבחן.
 ופרויקטיםוצתיות תוך הצעת מודלים כניות אישיות וקבבניית ת -

עם הבעיות המיוחדות של  חדשניים שיש בהם כדי להתמודד
 אוכלוסייה זו.

יצירת קשר עם מערכות מקדמות קיימות כגון: קורסים להכשרה  -
מקצועית והשלמת השכלת יסוד. במידת הצורך יפעל העובד להקניית 

ת כדי להבטיח דע שיאפשר עמידה בקריטריוני קבלה של מסגרות שונוי
 שילוב אוכלוסיית היעד.

הסתייעות בסוכנויות קיימות שיש בהן כדי לתת מענה לחלק  -
 מהאוכלוסייה כגון: רשות לשיקום האסיר, משרד הבינוי והשיכון.

יצירת גשר ם שונות לש תבוועדומעורבות בחיי הקהילה והשתתפות  -
 וקשר ובאמצעותם לנערים עם קהילתם.

פתרונות אזוריים לאוכלוסייה זו בנוסף בחינת דרכים ליצירת  -
 לפתרונות המקומיים.

תיווך בין הנערים לבין המוסדות הקיימים בקהילה שיש בהם כדי  -
 לתת מענה לשעות הפנאי במורה חיובית כתחליף למקומות הטבעיים.
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 תנאי סף:

 : השכלה

 עובד סוציאלי. -

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -
 של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים )במוקדי מצוקה(. ןרצוי ניסיו -

 
 :דרישות נוספות

 עברית ברמה טובה -שפות 

  היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבOFFICE  

 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק -רישום פלילי 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

  במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר מועמדים המעוניינים

(, בצירוף קורות חיים, תעודות ara.muni.il/he/citizinforms-http://arara המועצה

לאימייל המעידות על ההשכלה ומסמכים התומכים בניסיון המקצועי והניהולי, 

ara.muni.il-@araradrushim 14:00בשעה  06/2021/22, עד ולא יאוחר מיום. 

  המועצה המקומית שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק

 .מהליך הגיוס, מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה

 המכרז מתייחס לגברים ונשים . 1988זדמנויות בעבודה התשמ"ח על פי הוראות חוק שוויון ה

 .כאחד

  לחוק שוויון זכויות לאנשים  9-ו 3תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים

. ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד 1998תשנ"ח  ,עם מוגבלות

דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את 

 להוכחת המוגבלות.

  אם שני  1951ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 6תינתן העדפה לנשים לפי סעיף

המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב 

 . 2008 -וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח

  א(ב173תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים( 

לפקודת העיריות )נוסח חדש( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם  )ב(ב173 -ו

 של מועמדים אחרים.

  

 בכבוד,                                                                                                                  

 עו"ד מודר יונס  

 ראש המועצה 
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