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סמים נגע התכנית למאבק ב –)בטחון קהילתי  קהילתיעו"ס  תואר התפקיד: :יאור המשרהת

 .אלכוהול(הו
 . 100% המשרה: היקף

 . (ח' –' י)עובדים סוציאליים  :משרהירוג ודרגת הד
נגע , עבודה בתיאום עם מנהל התכנית למאבק בהרווחהמנהל   כפיפות:

 .טחון הקהילתייבאלכוהול והאחראי על ההסמים וה
 

 : תיאור התפקיד
העובד יעבוד במסגרת התכנית לביטחון קהילתי בעיר, וילווה בתחום תפקידו את התכנית למאבק בנגע 

 הסמים והאלכוהול. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יטפל העובד בתחומים הבאים: 
 ידי מתנדבים ופעילים.-ליווי והכוונה של מיזמים קהילתיים המובלים ומוצעים על .1
מאליים בקהילה בתחום האחריות, כדוגמת מרכזי האלמ"ב ויחידות תמיכה בשירותי הטיפול הפור .2

 לטיפול בנפגעי סמים, באמצעות חיזוק מנגנונים קהילתיים מעודדים. 
הכנת דוגמאות למודלים של עבודה קהילתית המכוונת לצמצום האלימות, מניעת שימוש בסמים  .3

 ואלכוהול , העלאת תחושת ביטחון ותמיכה בקורבנות .
רותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום יתכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות , ארגונים ושהכנת  .4

 .נרחב של בעיות וצרכים
 יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל . .5
 . איתור בעיות וצרכים של הקהילה .6
רותים, ייזום יתכנון ש, הערכיםארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת , עידוד מנהיגות מקומית .7

סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות , רותים חדשיםיוהקמת ש
 ותרבותיות לקבוצות לארגונים ולוועדים .

, גורמי רפואה, מחנכים) פועלים בקהילהגורמים המקצועיים ליצירת תאום בתכנון ה-הקמת צוותים בין .8
  (.ציבוריים ופרטיים, משלתיים)מ מוסדותם, ארגון מול נים מתנדביארגוגורמי סיעוד, 

 ת, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצו, רות לעבודה קהילתיתיהבהרת מדיניות הש .9
 רותים בקהילה.יארגונים , מוסדות וש

 ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה. .10
 השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית . .11
 ידי מנהליו. -על עובדעל האשר תוטל , עבודה הסוציאלית והרווחהבתחום האו נוספת אחרת כל מטלה  .12

 
 סף:דרישות ה

 :השכלה
בחו"ל שהוכר על מאת מוסד בישראל או  שניתן מאת מוסד להשכלה גבוההבעבודה סוציאלית בעל תואר 

 . ישראלמדינת ידי 
 :מקצועי ניסיון

ו/או בתחום הטיפול בנגע הסמים  ם כעו"ס בעבודה בתחום הקהילתילבעלי ניסיון קוד עדיפותש. נדר לא
 .והאלכוהול

 רישום מקצועי:
 .עובדים הסוציאלייםרישום בפנקס ה
 :דרישות נוספות

  .שפה הערביתדוברי הל יתרון -שפות 
 יינתן לתושבי העיר.  יתרוןלהתבצע בשעות הערב, אמור מאחר וחלק מן העבודה 

 .יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים
 

 : אופן הגשת המועמדות ובדיקתן
  ידי המועמד/ת, -את נוסח המכרז המלא )מסמך זה( כשהוא חתום עלשל המועמד, יש לצרף לבקשה

 .עבודהכולל תאריכי ניסיון תעסוקה קודם קורות חיים מפורטים, כולל וכן, 
  ,ו/או  לקורות החיים יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, תעודות השכלהבנוסף

אישורי העסקה ממקומות רישוי מקצועי, ו/או הכשרה מקצועית/השתלמויות,  אישורי לימודים
 לצרף המלצות בכתב. מומלץ . היקפי משרהו עבודה קודמים הכוללים תאריכי העסקה מלאים
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  לא יטופלושלא בהתאם לאמור לעיל, טופסי מועמדות שיתקבלו. 
 עדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובדי יידרשו לחתום על הצהרה בדבר היים מתאימים מועמד

 .יזומנו לראיון בפני וועדת קבלת עובדיםעירייה או נבחרי ציבור, ולאחר מכן, 

  נכון למועד זה, , כי יודגש .בהתאם לצרכיהבתקציב העירייה ויהיה מותנה בפועל, המשרה איוש
 לשנים) כנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגבהתמתוקצבת מכוח המשרה 

המשך העסקת העובד שייבחר לתפקיד, מעבר לתקופה  .(1297)החלטת ממשלה ( 2026  - 2022
 . , מותנית בקיומו של מקור תקציבי מאושר בתקציב עיריית רהטל"נהקבועה בתכנית ה

 להליך בפני מכון אבחון חיצונייםמתאימים עמדהעירייה תהיה רשאית להפנות מו ,. 

  רק לשם הנוחות. זכרמשרה זו מופנית לגברים ולנשים ומנוסחת בלשון 
  עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב

 .מועמדים אחריםעובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של 
  ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק  9הליך זה ינוהל בכפוף להוראות סעיף בנוסף-

מציעים העונים על  והעירייה שומרת על זכותה להעדפה מתקנת של אנשים בעלי מוגבלות. 1998
 דרישות החוק, יוכלו לציין זאת בפנייתם ולצרף אסמכתא מתאימה.

 
 להגשת ההצעות ולבירוריםמען מועדים ו

 הצעות שיוגשו באיחור, לא 12:00שעה:  12.12.2022יום המועד הסופי להגשת הצעות הוא עד ל .
 ייבדקו. 

 דוא"ל: לשלוח לתיבת , או משרד משאבי אנושאת ההצעות ניתן להגיש ב
kohadam@rahat.muni.il 

  :08-9914932  ', פקס 08-9914858,  08-9914804טל': לבירורים. 
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