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 מועצה מקומית מזרעה -  לשירותים חברתיים לקהת מח\תיאור המשרה : מנהל .1
   75%היקף משרה  .2

 
 תיאור התפקיד : 

 

 ם. חברתיי  לשירותיםה  קמנהל את המחל •

 מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה. •

 בה.  ועובדי המסגרות הקשורותאחראי על עבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה   •

המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכנית פעולה של הרשות  אחראי בפני ראש  •

של משרד הרווחה   ולהנחיות םלנוהליהשירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם 

 והשירותים החברתיים והרשות המקומית. 

ות והוראת  שירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנפועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה וה •

 ואחראי ליישום מדיניות זו. (  תע"ס)המנכ"ל 

שיטתי   נתוניםבוססת על איסוף אחראי להכנת תכנית עבודה והצעות תקציב שנתי רב שנתי, המ •

 וזיהוי צרכים בקהילה. 

ערכה אחר  לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולה אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, •

 ביצועם. 

עם    ושילוב פעולות המחלקה רגונים לשם תיאוםשר קבוע עם מוסדות ואיוזם , מפתח ומקיים ק •

 שירותי רווחה אחרים בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ. 

ם, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן  אחראי לביצוע הרשומי •

 ד בנושאים אלה. ההוראות שנקבעו ע"י המשר 

בין השאר ע"י יעוץ, הדרכה והשתלמויות  ת ולקידומם של העובדים, אחראי להתפתחותם המקצועי •

 ייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.יות וצרכי האוכלוס בהתאם לעדיפו 

ים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה  אחראי שהזכאים לשירות •

 בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.  הרצוי,ובמועד  

 

   ת:דרישות סף מחייבו

בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים:   .א

 סקים, כלכלה. ע  מנהלניות ציבורית, ציבורי, מדי מנהלעבודה סוציאלית, 

 בוגר קורס מדריכי ראשי צוותים. .ב

 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.  5סיון של ינ .ג

 רויקטים בקהילה. פניסיון בארגון מפעילים ו .ד

 פ, כושר הדרכת עובדים.בכתב ובע" מ כושר ניהול מו" .ה

 יים. קס העובדים הסוציאלרישום בפנ .ו

 ן המקומי. רצוי הכרות וידע בתחום השלטו .ז

 

 



 

 

ראשי צוותים או סגל   מדריכיםמועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס ה: ער

 סיימו בהצלחה.בכיר הקרוב ול

 

 :תהערו

וחה  , משרד העבודה והרו 159הן בהתאם ובכפוף להוראות חוזר מנכ"ל דרישות התפקיד   .1

 והשירותים החברתיים. 

מיום   תייםבטווח שנ רשות מקומית תפסיק את העסקתו בתקן הייעודי של עו"ס של יצא לקורס  .2

 , או עו"ס שלא עבר בהצלחה את הקורס. הצבתו בתקן

ור מבחן  ידרש לעבי, אפשר שתאת המשרה המוכרז א למלמה \םמתאי אתימצ \ת שימצא \מועמד .3

 התאמה. 

זכות של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .4

, שאינה מיוצגת כנדרש בקרב יפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצג הולםעד

ם של המועמדים  א בעל כישורים דומים לכישוריהעובדי הרשות המקומית, אם המועמד הו

 האחרים. 

המכרז המפורטים  בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי  .5

יה  במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גבקורות חיים, ניסיון והמלצות, יש להגיש לעיל, 

לדיון   המסמכים הדרושים , לא תבואנה ם כלבלשכת ראש המועצה. בקשות שלא יצורפו אליה

 בוועדת הבחינה.
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 בכבוד רב,

 אד עוודפו

 ראש מועצה מקומית מזרעה 


