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 28/2022 -  מכרז חיצוני
 מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה

 
 50% היקף משרה:

 ו( -דירוג ודרגה: דירוג עו"ס )ח
 כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על ידו.

 
 תיאור התפקיד

סיוע למנהל המחלקה בקביעת תכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, 
 ניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת.חוק מ

 
 יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.

 
אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ 

 למיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.מתוך מגמה להגברת מודעות , למידה, לשיפור תכניות מניעה ו
 

 מעקב אחר ביצוע תכניות.
 

 יזום פעולות שיווק , הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
 

חברתי  -קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי
 עם תופעת האלימות במשפחה. יעיל וחזק להתמודדות

 
 משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" אזורי.

 
 :דרישות המשרה

 

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית. .1

 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה )בליווי הדרכה שיטתית( 3 .2

ו האלימות בין בני זוג. רצויה גם בעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/א .3
 הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/ טיפול קבוצתי.

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. .4

 
 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמה הנדרשת לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
לחוק שיווין לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9-ו 3תבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 

ת ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ 1998
 המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות 173לפי סעיף 
 התפקיד.

 
 ות:בצרוף האסמכתאות הבא co.il-mc@k.8הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת 

 
לוגו ובהם דף ע"ג  המעדים עד ניסיון מקצועי אשר נתנו מהעסיק  תעודת השכלה, אישורי מעסיקים

 תיאורי התפקידים, היקפי משרות, תאריכי העסקה מלאים , חתימה וחותמת המעסיקים והמלצות.

mailto:mc@k-8.co.il
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 .15:00בשעה  17.7.2022 ניתן להגיש מועמדות עד ליום 

 
 ם ואישורים המעידים על עמידה בתנאי הסף לתפקיד.חשוב לציין, חובה לצרף קורות חיי

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד, תיפסל על הסף.
 

 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
טרנט של ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות )שאלון אישי( באתר האינ

 co.il-www.k.8העירייה שכתובתו: 
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