
 ועובד/ת סוציאלי לפי חוק סדרי דין סוציאלי מרחבי /תעובד

  :תיאור התפקיד -עו"ס מרחבי

זורית ישוב גיאוגרפי מוגדר )כגון: במועצה א זוראחראי על מתן השירות בא .א
אחד או מספר ישובים( שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו, מנהיגות הישוב 

 ובעלי התפקידים בעת שגרה ובעת חירום.

 וצרכים של הפרט ושל הקהילה. בעיותמאתר  .ב

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י  .ג
טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל 

 מקרה.

אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית לרבדיה, שומר על  .ד
ות חלב, בתי ספר, מעונות יום, קשר עם כל המערכות המשיקות )כגון: טיפ

 בית סיעודי(.

מתן ייעוץ לבעלי התפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה  .ה
 ולקהילה.

הקמה/חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות  .ו
 קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה ע"פ הצרכים שעלו באיתור.

 
 תיאור התפקיד: -עו"ס לסדרי דין

 

טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י  .א
ייעוץ טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות והשירותים הרלוונטיים, פועל ע"י 

 מדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.

 הבטחת שלומם וטובתם של הילדים כשהוריהם בהליכי פרידה וגירושין. .ב

 ורך."י הצפמשפט/ בתי דין והופעה בערכאות ע לבתיכתיבת תסקירים  .ג

 ביצוע החלטות ערכאות משפטיות. .ד

 אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.כניות טיפול באמצעות הפעלת ת .ה

קיום קשר שוטף עם הרשות המקומית, משרד הרווחה והשירותים  .ו
 החברתיים.

עליו בכתב  טיפוליות, דיווח לממונים תכניותניהול רישום ומעקב אחר  .ז
 ובע"פ כנדרש.

 השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו. .ח

 הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיות לצרכי טיפול. .ט
 

 תנאי סף -דרישות התפקיד
 

בהתאם לחוק העובדים הסוציאליים  -תואר מוכר בעבודה סוציאלית .א
 יש לצרף תעודה. -1996 -התשנ"ו

 יש לצרף אישור. -הסוציאלייםרישום בפנקס העובדים  .ב

 יש לצרף אישור. -שנות ניסיון בעבודה סוציאלית 3 .ג

בוגר קורס פקידי סעד ובעל מינוי שר הרווחה והשירותים החברתיים כפקיד  .ד
 . יש לצרף תעודה -סעד )עו"ס לחוק לסדרי דין(



 
 -מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד

 בעל/ת חשיבה יזמית ויצירתית. .א

 ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.יכולת  .ב

 ניסיון בתקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות. .ג

 יות וכו'.עם מוסדות ממשלתיים, רשויות ציבורכושר לקיים משא ומתן  .ד

 יכולת עבודה בצוות. .ה

 אמינות ולויאליות לממונים.  ,מסירות .ו

 

 ז(-דירוג עו"ס )ט דרגה ודירוג:


