
 
 

דירוג /   שם המשרה 
 דרגה  

היקף 
 משרה 

 תיאור תפקיד 

עו"ס לתכנית 
 משעול  

 בשכונות השונות בעיר .  איתור בעיות וצרכים בקהילה • 50% ח -י

 והוצאתן לפועל בתחום הקהילתי  תכניותגיבוש  •

 גיוס תושבים ופעילים   •

 הכשרה וליווי פעילים  •

    ה מגוונת תוך כדי שיתוף תושביםיעבודה עם אוכלוסי •

   השונים בקהילה והקמת שירותים חדשים בשיתוף הגורמים   ייזום פיתוח •

    עבודה עם קבוצות לעזרה עצמית •
 

 ט -י  עו"ס מרכז קשר  
 

ליווי ,ייעוץ ומתן טיפול להורים הנמצאים במצבים של קונפליקטים במשפחה על   • 25%
רקע פירוד ,גירושין או אלימות וסיכון והמגיעים למרכז קשר למפגשים עם  

 ילדיהם.  

 
 .לשיפור תפקודם האישי, משפחתי חברתי, טיפול ישיר ועקיף   טיפול בנערים • 80% ט-י עו"ס נוער וצעירים 

 .קשר עם מוסדות רלוונטיים. טיפול ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית •

ניהול בית   .ייזום פעולות איתור אוכלוסייה זו ותכנון מענים אישיים וקהילתיים •
   החם.  ,בניית תכנית טיפולית ,העשרתית וחברתית בבית  חם לנערים

 
מיפוי, תכנון והוצאה לפועל של התכנית, איתור   -הקמה וריכוז התכנית בעיר  • 100% ט-י עו"ס לתכנית ניצוץ 

 צעירות וצעירים ברשות המועמדים לתכנית, 

בניית תכנית אישית לחיילים במצבי סיכון תוך יצירת מערך הוליסטי  •
עבודה לתמיכה בצעיר/ה ומשפחתו/ה, לקחת חלק במערך ארצי של 

בבסיסים במיקוד בשותפות עם צה"ל , עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים 
פיקודיים ומקצועיים בצה"ל, ליווי וחניכת אנשי צוות נוספים המלווים  

  .את החיילים והחיילות

בנייה וביצוע תכנית עבודה שנתית תוך תהליכי בקרה, מעקב, תיעוד  •
 בהתאם להוראות הממונה. ודיווח שוטפים, ביצוע משימות נוספות 

 
 

 איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה , • 100% ט-י עו"ס נערות 

טיפול בנערות פרטנית וקבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי ,משפחתי  •
 וחברתי .

קיום קשר עם גורמים מטפלים בקהילה ,איתור צרכים בקהילה בתחום הנערות  •
,קשר עם מוסדות רלוונטיים ופיתוח תכניות מותאמות לכלל הנערות   והצעירות

 והצעירות ובפרט לנערות שבטיפול .  

 
 

מצוקה וסיכון פרטני וקבוצתי בבני נוער וצעירים המצויים במצבי   איתור וטיפול • 66% ט-י עו"ס מט"ל 
 בקבוצות גיל שונות . 13-20בגילאי 

העבודה תתבצע במסגרת מרכז טיפולי לנוער ומחוצה לו , מתן הדרכה וייעוץ   •
 למדריך המרכז ולצוות הנמצא במרכז.

 איתור גיוס והדרכת מתנדבים בתוכנית. •

 טיפול אישיות וקבוצתיות לבני הנוער המשתתפים בתוכנית.  בניית תכניות •

 קיום סדנאות בתחומי שימוש בסמים ,אלימות , ןכו'.  •

 חינוכית חברתית. בניית תכנית  •

 קשר עם גורמים בקהילה ,התערבות טיפולית למשפחות הנערים  •
 



 
 

     

 
 

 עו"ס מיצוי זכויות 
 
 
 
 
 
 

 ח -י
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 

 איתור בעיות וצרכים בקהילה  •

 . גיבוש תכניות והוצאתן לפועל בתחום הקהילתי  •

 . ה הסובלת מעוני והדרה יאוכלוסי  פיתוח תכניות לאוכלוסיות מגוונות כולל •

גיוס ועבודה עם פעילים ומתנדבים בדגש על שיתוף לקוחות , ייזום תכניות  •
 בתחום מיצוי זכויות 

עו"ס איתור והכוון 
 עו"ס לצעירים  -
 

+ במצבי סיכון ובמצוקה המנותקים 18בגילאי   איתור וליווי אישי לצעירים/ות  • 66% ט -י
ממסגרות, בתחומי חיים שונים, תוך דגש על בניית אופק בתחומי החיים השונים  

הליווי האישי ייעשה באופן של   -ליווי אישי  כפי שהוגדרו במסגרת תכנית יתד
חונכות אישית , ייעוץ וליווי פרטני, לצורך חיזוק מיומנות, שיפור יכולת 

 ה ההסתגלות ובניית חליפה אישית עבור כל צעירה/

 
עו"ס מועדונית 

לילדים עם   בעיות  
 התנהגות  

 

מתן טיפול לילדי המועדונית ,הדרכה הורית ,הדרכת צוות המועדונית ,בניית  • 50% ט -י
 תוכניות טיפוליות חברתיות והעשרתיות לילדי המועדונית .  

 
עו"ס לנשים  

נפגעות אלימות 
וטיפול ומניעת  

 אלימות  במשפחה

סיוע ל  טיפול בנשים נפגעות אלימות בקהילה ,הפניה למסגרות רלוונטיות ,מתן  • 75% ח -י
 מיצוי זכויות .

 
מ"מ עו"ס גמילה                      

מאלכוהול ,סמים 
 והימורים 

 
 

מתן טיפול למכורים ויעוץ לבני -עו"ס טיפול בהתמכרויות והימורים  • 85% ח -י
 משפחותיהם . 

 

  


