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 מחלקת משפחות, ילדים, נוער וצעירים -האגף לשירותים חברתיים 
 

 ארז" -מפתן "עו"ס לבי"ס  דרוש/ה:
 

מסגרת טיפולית, שיקומית, חינוכית בקהילה המיועדת לבני נוער במצבי סיכון וסכנה, המשלב תכניות  - מפתן
 .התערבות טיפולית, הכנה לחיי תעסוקה, לימודים עיוניים ופעילות פנאי

 
 ארז -: מנהל בי"ס מפתןכפיפות מנהלית

 ילדים, נוער וצעירים: מנהלת מחלקת משפחות, כפיפות מקצועית
 

 תיאור התפקיד

  טיפול בנוער בסיכון במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי על ידי ייעוץ, טיפול ישיר 
 ועקיף והפנייה למוסדות והשירותים הרלוונטיים, על פי השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע

  לשירותים אגף הוהשרות לשיקום נוער משרד הרווחה  אגף תקון -פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה
 עיריית הרצליה חברתיים

  מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות 
 היעד של המוסדות האלה )שלוחה(

 וצתיות, קהילתיותמשפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קב 

 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול 

 מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול 

 נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו 

  אימה לכך(צוות מקצועי ומתנדבים )בתנאי שקיבל הכשרה מתהדרכת 

 מבצע את עבודתו על פי תכנית עבודה, מתחיל ומסיים טיפול בצורה מבוקרת 

 מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש 

 משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו 

 מפעיל חוקים ותקנים רלוונטיים לצרכי טיפול 

 בתחומי מניעה -ל מנחה קבוצות טיפו 
 

 :דרישות התפקיד
 

 תנאי סף:

 תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה 
 , או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור 1958 -להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 סוציאלית של מוסד כאמורלחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה  א28בסעיף 
 או

  תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה 
 לישראל סוציאלית מחוץ 
 

  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 

  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
  2001 -של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  



 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון - )כעו"ס(ניסיון בעבודה עם נוער 

  יתרון -תואר שני בעבודה סוציאלית 

  יתרון -לימודים נוספים בתחום ילד ונוער 

  יתרון -ניסיון בהנחיית קבוצות 

 יכולת עבודה בצוות 

  בכתיבה מקצועיתשליטה 

 יכולת עבודה בצוות רב מקצועי המשלב מקצועות טיפול ואנשי חינוך 

 יכולת מתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי מקצועות החינוך בתחום הטיפול בנוער בסיכון 

  פעולה עם הגורמים במקרים מורכביםהכרות טובה עם גורמי חוץ ואופן פעולתם ויכולת לשתף 

 הבעה טובה בכתב ובע"פ עברית ברמה גבוהה, יכולת 

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות גמישות ולא שגרתיות 
 
 

 100% היקף המשרה:
 

 ט' -רמה י"א  מתח דרגות: דרוג עו"ס הדרגה:
 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il *במיילאו  9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

  .23/01/2020 עד ליום
 

 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/*בהגשת מועמדות

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )בדרכים חלופיות  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג  

 
 לא תיענינה.א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו מועמד שהנו קרוב 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

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

 רב בכבוד 
 
 
 
 יהודה בן עזרא            

 העירייה  מנכ"ל 
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