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 הרשות לביטחון קהילתי משטרה  עו"ס 2022/34מס' מכרז פנימי 

, דרוש/ה עו"ס  ג'סר אל זרקא מקומיתהברשות לטיפול במשפחה חלקה לשירותים חברתיים, המ למחלקה

  .משטרה

  100%משרה :היקף 

  'ט-עו''ס מתח דרגות יא' דרוג דרגה:

  ימנהל היישוב: כפיפות

יפעל לגיוס המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת המשטרה , לתהליכי : תיאור תפקיד 

 .טיפול בקהילה

או עם בעלי   , יהווה איש קשר מוגדר של תחנת המשטרה ביישוב עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה   *

 .התפקידים האחראים לתת מענה לתופעת האלימות במשפחה

יקדם פעילות מערכתית לשיפור המענה המשותף למשטרה ולשירותי המניעה והטיפול בתופעת האלימות  *

 .במשפחה

  .מהווה חלק בלתי נפרד מצוות המרכז לצורך קבלת הדרכה מקצועית ושייכות לצוות הרב מקצועי*

 )השכלה(: תנאי סף לתפקיד

 (BA) תואר בעבודה סוציאלית *

 רישום בפנקס העו''ס  * 

 ): תנאים נוספים (ניסיון מקצועי/ניהולי

 יתרון  -ניסיון בתחום אלימות במשפחה*

תמיכה  ,ניתנת הדרכה מקצועית מוסמכת וליווי צמוד, השתלבות בצוות עובדים המאופיין ברמת לכידות

  .בתחומי טיפול מגוונים מאתגרים ובעלי ערךומיומנות עבודה ברמה גבוהה, 

  כישורים אישיים: אמינות,  .קלון עמהיש  ןהענייבעבירה שבנסיבות ה /לא הורשע
לת קבלת החלטות, יכולת, ויצירתיות, יזמה, קפדנות בביצוע, עירנות, הבנה ותפיסה, יכ

  .כושר הבעה בכתב ובע"פ, ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, יכולת עבודה  דרישות תפקיד מיוחדות:
  .בשעות לא שגרתיות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד

בהתאם להנחיות משרד הפנים מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף והגישו את כל המסמכים 
הציון הגבוה ביותר בלבד יעברו המועמדים בעלי  8 מיון במכון אבחון  מבחנילהנדרשים ישלחו 

 .לשלב ראיונות מול חברי הועדה

שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת  המעוצהמודגש בזאת כי 
 הרשות.המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם 
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ם לחוק שוויון זכויות לאנשי 9ו  3תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  1998עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת 
המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש 

 .רשותאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועד הקבוע ובהתב המועמד

מועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש מועמדותו על גבי טופס אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט 
. כמו כן חובה לצרף קורות חיים, בצירוף התעודות והאישורים הנדרשים לתמיכה הרשותשל 

או בדוא"ל  המקומית קומה רביעית למחלקת משאבי אינוש ברשות בדרישות התפקיד, 
lishka@jiserazzarqa.muni.il . 

עיל ולאחר . יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש ל15:00בשעה   7.8.2022עד לתאריך _
 המועד האמור, תיפסל על הסף.

רב"ק במיל  למר מחמוד ג'רבאן מנהל הישובי לפרטים נוספים ניתן לפנות 

  jarbanmahmood@gmail.com 

 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד   החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 6תקופת  
רשות, הרשות תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי 

 .העובד אינו מתאים לתפקיד

  046329115לבירור 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 בכבוד רב ראש הרשות

 מוראד עמאש
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