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 5/2019חיצוני מס' פנימי/ מכרז 
 

, מכריזה 1979 מלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 הפירוט הבא:לפי  פנויה משרה ים על הצורך באיוש -בזה עיריית קרית 

 

 יתד מלווה צעירים מיקוד חייליםעובד/ת סוציאלי/ת : תואר התפקיד
 

 משרה %100:  היקף משרה
 

בדרוג העובדים הסוציאליים ובהתאם להסכמים ט', -בדרוג י"א: הדירוג ודרג
 הקיבוציים החלים על העו"ס.

 

 תיאור התפקיד 
עו"ס יתד, מלווה צעירים מיקוד חיילים, הוא הגורם המקצועי המוביל את  •

נושא העבודה עם מלש"בים וחיילים במצבי סיכון ביישוב, על רצף העבודה 
רתיים. עבודת העו"ס מתייחסת לשני עם צעירים במחלקה לשירותים חב

מעגלי עשייה החיוניים להצלחת המלש"בים והחיילים ולהשתלבותם 
 המיטבית בשירות צבאי. טרום השירות, בזמן השירות ובסיומו.

למלש"בים ולחיילים הזדמנות לקשר מיטיב עם  מציע –מעגל הליווי הפרטני  •
, שותפות, נכונות מבוגר משמעותי, המבוסס על ערכים של אמון, אמפטיה

לקבלה ומרחב לחשיבה וחקירה. המרכיב הפרטני כולל גם התייחסות לפן 
ועזרה בכל הקונקרטי של חיי המלש"ב/ חייל: מידע, ידע, תיווך, הנגשה 

הקשור לגורמים הצבאיים הרלוונטיים. כמובן, מתן משאבים רלוונטיים עפ"י 
 צרכי המלש"ב/ חייל ומשפחתו מעגל זה כולל:

 ויישוג.איתור  •
 שיעשה בפגישה ראשונה/ פגישות ראשונות. –תהליך אינטייק  •
בנייה משותפת של תכנית פעולה אישית הכוללת את הצד הצבאי והצד  •

 האזרחי בשותפות עם הצבא.
יישומה של תוכנית פעולה אישית באופן אקטיבי זאת ע"י סנגור, תיווך,  •

עבור המלש"ב כתיבת דוחות, הנגשה ועזרה אל מול הגורמים הצבאיים 
 החייל/ת ומשפחתם.

ליווי, ומיצוי זכויות בצבא ובאזרחות עבור המלש"ב, החייל/ת ובני  •
 משפחתו.

הנעת הגורמים במחלקת הרווחה ומחוצה לה לפעולה בהתאם למצב  •
 משפחת המלש"ב והחייל/ת.

 ליווי מתמשך. •
 סיוע בנקודות משבר. •

יים בכלל, תפקיד המחלקה לשרותים חברת –המעגל המערכתי קהילתי  •
והעו"ס המלווה צעירים, מיקוד חיילים בפרט הינו הובלת ליווי הצד האזרחי 
של חיילים במצבי סיכון ומצוקה החל משלב היותם מלש"בים. מעגל זה 
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כולל: מיפוי כלל הגורמים ברשות ברווחה ומחוצה לה העוסקים בתחום 
לחן עגול יישובי בנושא הכנה לצבא, הצבא משלב המלש"ב, שותפות בשו

י במהלך השירות של העלאת המודעות ברשות לנושא הגיוס לצה"ל והליוו
החייל ומשפחתו, גיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים למלש"בים, לחיילים 

משפחותיהם, הובלה מקצועית, הדרכה, הפצת ידע ומידע הנוגע לגיוס ולבני 
 ולחיילים במצבי סיכון.

 
 קיד:דרישות התפ

ראשון בעבודה סוציאלית, עדיפות לתואר תואר עובד סוציאלי בעל : השכלה •
 שני.

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. •
 

  אישיים:כישורים  •
אנוש טובים, יכולת ארגונית טובה, אמינות ומהימנות  יחסיתקשורת טובה ו •

 אישית גבוהה.
 

 כפיפות:
 ל ידה.למנהלת האגף לשרותים חברתיים או למי שהוסמך ע •
 

 :הערות
המשך ההעסקה הינו בהתאם לצרכי הרשות ובכפוף לתקציב המועדוניות  .1

 שיועבר לרשות.
 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות 
 השכלה לא תענינה.

 

ף המסמכים הבאים: יפנו בצירומועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד 
ים), קורות  –טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית 

לציין ע"ג  והאישורים הנדרשים במעטפה סגורה וכןהשכלה תעודות חיים, 
את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי המעטפה את מספר המכרז. 
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