
 מנכ"ל המועצה 

 מועצה מקומית ג'ת

 مديرعام المجلس المحلي  

 

 مجلس جت المحلي

 

 Email 00-6111808פקס.   00-6886100טל.   10008מיקוד   18ת"ד  ג'ת המשולש

hw@jatt.muni.il 

 

 10003جت المثلث رمز البريد 

            31.11. 

 .121/.חיצוני מכרז 

 במחלקת הרווחה %02בהיקף משרה עו"ס  ג'ת דרוש/ה 1מ1מל
 

  בדירוג  00%: היקף משרה -באלימות במשפחה טיפולעו"ס : תיאור המשרה
 ( ט –י"א  ) יםעו"ס

 הנדרשתלמשרה  מועמדים בעלי מוגבלותבחירת ל עדיפות תינתן

 תיאור המשרה:

אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני   -
 המשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים.

 יישוב בעיות האלימות במשפחה.וזיהוי, איתור   -

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

 אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה.  -

התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחום  -
 שפחה.מהאלימות ב

הטיפול שקובעת יעדים,  תבניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל -
  תוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשי

 הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה. -

 ובהתאם לתוצאת    טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום, בהתאם לצרכים ולאבחון  -

 ההתערבות  של עו"ס המשפחה.  

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

הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות  -
 עם גורמים נוספים מטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.

 ייזום והשתתפות בפורמים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות במשפחה. -

יק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס תיעוד ההתערבות בת -
 המשפחה.
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 תנאי סף;

 .עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
  רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בבית הספר המרכזי במסגרת מתווה

 הצמיחה לעובדים סוציאליים באלימות במשפחה.
 

  :תיאור המשרה

 ריכוז התחום של משפחות  בסיכון ובמשבר.  

 הנחיית הורים בבית המשפחה. 

 הדרכת צוות מדריכות חינוכיות. 

  מסגרות חינוך  מול גורמים שונים בקהילה הנוגעים למשפחה ) קידום הנושא
לאיתור צרכים ופתרונות לצורך שיפור היכולת  הטיפולית  במשפחות  ( וכדומה

 בסיכון . 

  התוכנית מול מחלקת הרווחהניהול שוטף של.  

  :כישורים אישיים

 יחסים אנוש מצוינים ויכולת לעבודה מערכתית. 

 יכולת עבודה עצמאית -יחסי אנוש טובים -אמינות ומהימנות אישית. 

 : הגשת מועמדות

להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי נסיון  על המועמדים  -
 + שאלון ניגוד עניינים+ תעודת יושר מהמשטרה. והמלצות

המועמדים יגישו למנכ"ל המועצה את מועמדותם במעטפה סגורה כוללת  -
, לא יאוחר מתאריך שאלון ניגוד ענייניםכל המסמכים הרלוונטיים בצירוף 

 במסירה ידנית. 14:00שעה  11/1/2021

שעניינו סייגים א` לפקודת העיריות  114הערה: בהתאם להוראות סעיף  -
להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת 

או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר  מועצהקרבת משפחה לעובדי ה

 .כאמור בפקודה

 בברכה,        
 

 חאלד גרה               
  ראש המועצה                                                                                                      


