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 בעיריית יהוד מונוסון ועו"ס לחוק נוער    משטרה עו"ס    -   2022/97מס'    מכרז פומבי 

 
מונוסון על - עיריית יהוד , מכריזה בזה1979 - לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 

 .ועו"ס לחוק נוער עו"ס משטרהפתיחת מכרז למשרה של 
 

 ועו"ס לחוק נוער  משטרהעו"ס  המשרה 
 דירוג

 ודרגה 
 חדש ע"פ נתונים אישיים  דירוג עו"סים

היקף 
 משרה

 חלוקה הבאה: לפי ה 75%
 עו"ס משטרה  50% 
 עו"ס לחוק נוער 25% 

תיאור  
 התפקיד

 תיאור התפקיד 
 

 מתן מענה מקיף ומעמיק לבגירים המעורבים באלימות במשפחה, המגיעים לתחנות המשטרה. .1

הרווחה   .2 משרד  שבאחריות  והמניעה  הטיפול  לשירותי  המשטרה  תחנות  בין  הקשר  חיזוק 

 והשירותים החברתיים, במקרים של אלימות במשפחה ובקהילה. 

 המעורבים באלימות במשפחה.  ונשים הטיפול מקרב גבריםהעלאת היקף מקבלי  .3

וגיוסם   אלימות במשפחהקבלת הפניות מהמשטרה ויצירת קשר ראשוני עם מעורבים בעבירות   .4

 לתהליכי טיפול בקהילה. 

 אבחון ראשוני, והערכת מסוכנים של המפונים.  .5

ראשונית בזמן אמת, לרבות אפשרות ביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלוננים לשיחה   .6

הקצין   ע"י  לכך  שהתבקש  ככל  התחנה  בתוך  התערבות  או  מסוכנות  הערכת  אבחון,  לביצוע 

 המוסמך. 

 .של תחנת משטרה עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה ת/קשר מוגדר אשת/אישמשמש/ת כ .7

אל .8 בעבירות  במעורבים  לטיפול  הרלוונטיים  הטיפול  שירותי  והנגשת    במשפחה  ימותמיפוי 

 לחוקרי המשטרה ובתיאום עם התחנה. 

 קשר רציף עם הקצין המוסמך. .9

 .  באלימות במשפחהמפגשים בתחנת המשטרה עם מעורבים  .10

 התערבות מקצועית עפ"י חוק הנוער, קבלת החלטות וביצוען לטובת קטין בסיכון. .11

 . יישום כלים מקצועיים להגנה על קטינים בסכנה או בסיכון .12

 דיווחים ובדיקתם. אבחון והערכת מצב הסיכון ופעילות בהתאם. קבלת  .13

 דיווח על חשד להתעללות בקטין למשטרה או לוועדת פטור עפ"י חוק העונשין )חסר ישע(.  .14

 ייצוג טובת הקטין בבית המשפט, ייזום וניהול הליכים משפטיים.  .15

 הוצאת צו חרום במצבים של סכנה מידית. .16

 שיתוף עם רכזת חוק הנוער ועו"ס המשפחה.גיבוש דרכי טיפול והתערבות, ב .17

 קשר שוטף עם עו"סים באגף, גורמי חינוך, בריאות וכו' לאיתור מוקדם של ילדים או נוער בסיכון  .18

 ולפעילות הסברה.

 הנוער.  ווח לרכזת חוק הנוער והשתתפות בישיבות של פורום עו"סים לפי חוקיקבלת הדרכה וד .19

 בפעילות המחלקה.ותף/ה פעיל/ה ש .20
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 השכלה ודרישות מקצועיות   תנאי סף 

 . (B.Aתואר ראשון בעבודה סוציאלית )

 . רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

מינוי בתוקף לתפקיד עו"ס לחוק נוער או לחילופין התחייבות לסיום קורס הכשרה למינוי לתפקיד 

 .הקליטה לעבודה לאחר
 

 יישומי מחשב 

 תכנת אופיס. -בעבודה עם מחשבידע 
 

   :דרישות ניסיון  
שנים בעבודה סוציאלית. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום עבודה סוציאלית   3ניסיון של לפחות 

 חברתיים. ילדים ובני נוער ו/או משפחות בסיכון בלשכות רווחה ו/או במחלקה לשירותים עם 

  

 שפות:

 דיעת השפה העברית, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ. י

 

דרישות  
 נוספות 

 
 
 
 
 
 

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   .1

 . 2001תשס"א 

 חובה. - נהיגהרישיון  .2

 שעות ערב.בנכונות לעבודה בשעות גמישות ו .3

 תות חירום.עבודה בע .4

 

 : כישורים נוספים  
ות, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, התמודדות נ יצירתיות וחדשאמינות ומהימנות אישית,  

עבודה בצוות, נכונות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות,  

 ליציאה לביקורי בית וביקורים במסגרות.

 
 אגף לשירותים חברתיים ה תמנהל   כפיפות 

 

למשרה  • כללי  מועמדות  להגשת  האחרון  המועד  את  להאריך  זכותה  על  שומרת  מונוסון  יהוד  עיריית 
 . האמורה

 

הבחינה   • ועדת  בפני  לדיון  להביא  ולא  לטפל  שלא  רשאית  תהא  מועמדים  העירייה  של  הצעות 
 .שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל

 

עיריית יהוד מונוסון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת  •
 .או שלב את הליכיו של מכרז זה

 

בתנאי הסף לתפקיד, שהגישו את  מובהר כי בהתאם להנחיות משרד הפנים: רק מועמדים שעומדים   •
 מועמדותם תיבחן.  ,כל האסמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי הסף

 

 ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה.  •
 

 מובהר כי מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. •
 

  קרב ב  לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולםתינתן עדיפות למועמד המשתייך  
 די הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.בעו
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 קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות.  בצירוף מועמדות יש להגיש .1 הערות 

ט .2 באמצעות  תתבצע  מועמדות  בעמוד והגשת  המכרז(  לפרסום  מצורפת  )קישורית  דיגיטלי  פס 

 . 12:00בשעה    7/12/2022  :מועד אחרון להגשת מועמדות העירוני. מכרזי כ"א שבאתר האינטרנט 

והתעודו  מועמדות  בקשות .3 המסמכים  כל  ללא  המועמדשתגענה  כישורי  על  המעידות  לא   ,ת 

 תובאנה לדיון. 

א' לפקודות העיריות, שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא   174בהתאם להוראות סעיף   .4

בזה לידיעות המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור, יכול 

 והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 

 
 מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. כל מקום בו                

 

 


