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חיצונימכרז   

 עו"ס לטיפול בהתעללות והזנחה אזרחים ותיקים
 
 

 ' ח – 'י  :דרגת המשרה 
 75%  :היקף המשרה 

 ./ מדריך ר"צ חברתיים יםרותיכפיפות ארגונית : מנהלת אגף ש
 

 :תיאור התפקיד

 אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות בזקנה  .1

  .בקרב לקוחות פוטנציאלייםיהוי אישור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה ז  .2

   בריאות  ,איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות : משטרה  .3
 .וכו'חינוך 

 .קליטת הפניות מכל השירותים : רווחה , משטרה , עצמיות ועוד  .4

 .אבחון והערכת מסוכנות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הרגעה .5

ת טווח כגון יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום התערבויות חד פעמיות / קצרו  .6
 .האלימות בזקנה

ניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים , משימות ב .7
  .לביצוע ותוצאות רצויות

 .הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה .8

  .ם לצרכים ולאבחוןטיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים , בהתא  .9

ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית , בשיתוף המחלקה לעבודה  .10
  .קהילתית במקומות המתאימים

הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במכרז משולבות עם   .11
 .גורמים נוספים המטפלים במשפחה , בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות

 .ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות בזקנה  .12

תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס  .13
 .המשפחה
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 :תנאי סף
 
 .בעבודה סוציאלית תואר ראשון . 1
 .רישום בפנקס עו"ס.  2
 רצוי ניסיון טיפול ייעודי בתחום אלימות במשפחה . 3
   עם אזרחים ותיקים עדיפות -סוציאלית סיון בעבודהינשנות  3.  4

    

באמצעות שליחת מייל לכתובת  15:00בשעה  29.12.19הגשת מועמדות תהיה עד ליום  .14
8.co.il-jobs@k לצרף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים  יש

תקיימות של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכל מסמך המעידים על ה
     אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו.
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