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 אלימות במשפחהלמניעה וטיפול בועו"ס  עו"ס לחוק נוער 18/22חיצוני /מכרז פנימי

 

 רווחה )שירותים חברתיים( היחידה:

 עו"ס לחוק נוער ועו"ס למניעה וטיפול באלימות במשפחה תואר המשרה:

   היקף העסקה:

  50%: אלימות במשפחהעו"ס ,  25% נוער:לחוק עו"ס 

  75% רה:מש ףה"כ היקס

 ירותים חברתייםמחלקה לשמנהלת ה כפיפות:

 בהתאם להסכם העו"סים החדש* שכר *ה

 המועמד/ת  והכשרת בהתאם לוותק במקצוע וכן בהתאם להשכלתהשכר נקבע 

 

 תיאור תפקיד:

 :ערעו"ס לחוק נו

 ומם והתפתחותם התקינה.את של להבטיחהתערבות במשפחות עפ"י חוק הנוער, במטרה להגן על קטינים ו .1

 טיפול בקהילה ומחוצה לה.  צוג בפני בתי משפט וגורמייי .2

והחברת .3 ותמיכה בפניות ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי  ייעוץ,  טיפול, סיוע  ע"י  י 

 קצוע.לות במהמקוב טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות

 שי. ת על מנת להגן על שלומם וביטחונם הפיזי והנפל הפעולור בסיכון ונקיטת כסיוע לילדים ולנוע .4

 נקיטת פעולות להגנתו של קטין הנקלע למצב של סכנה.  .5

 האם הקטין והמשפחה זכאים לעזרה או הגנה. טיפול ובדיקה  .6

 ברשות.מונים ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/או המ .7

 

 לימות במשפחה:למניעה וטיפול באעו"ס 

 ל בתחום אלימות במשפחה. ניעה והטיפו אחראי על המ .1

 זיהוי, איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה.  .2

 קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.  .3

 ון והערכת מסוכנות במצב חירום ובניית תכנית הגנה. אבח .4

 אבחון. י בתחום, בהתאם לצרכים ולקבוצתו/או  טיפול פרטני .5

נית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות  והסברה ברמה העירו ייזום פעולות מניעה .6

 המתאימים.

 א האלימות במשפחה. ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/ יישובית בנוש .7

 . תמשפחועו"ס  תיעוד ההתערבות בתיק משפחה ממוחשב ועדכון שוטף של .8

 או הממונים ברשות.יר ו/שתוטל ע"י הממונה הישביצוע כל משימה אחרת  .9

 

 

 

 

 תנאי סף: 



 

 

 : לה השכידע ו .1

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית •
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  •
המרכזי במסגרת מתווה הצמיחה לעובדים רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בבית הספר  •

 ה. שפחסוציאליים באלימות במ
 שליטה מלאה ביישומי המחשב. •

 

 ניסיון מקצועי:  .2

מוכח  לניסיו  יתרון • כעו"ס ן  או  כוללני  כעו"ס  חברתיים  לשירותים  במחלקה  לפחות  שנתיים  של  ומוצלח 
 לחוק הנוער.  

 לבעל/ת מינוי לחוק הנוער / נכונות להשתלב בקורס להכשרה בחוק הנוער.  יתרון •
 יתרון -ות במשפחהמניעת האלימ ידע וניסיון בטיפול פרטני בתחום •

 יתרון -ותניסיון בהדרכת קבוצ •
 במצבי אלימות.ל השתלבות בקורס טיפו •

 
 ות נוספות:דריש .3

  וזמינות גם בשעות לא שגרתיות. עבודהנדרשת  •
 

 כישורים נדרשים:  .4
 גמישות ועבודה בשעות לא שגרתיות., יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבודה בצוות

אישי ומהימנות  יכאמינות  עצמאית,  וחשיבה  יצירתיות  יכול ת,  פעולה,  בשיתוף  עבודה  יכולת  ולת  ותכנון,  ארגון  ת 
 . למידה , יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת לקבל החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע''פ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :המסמכים הבאים תא ףחובה לצר מועמדות ת העם הגש

 ( וריד מאתר המועצהתו יש להאו)ה ויקורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנ 

 כלה הש תעודות 

   יסוקי , פירוט עהיקפי משרהמלאים,  תאריכי העסקה    ים כולל ה)  ונוכחיים  ממקומות עבודה קודמיםאישורי העסקה
 ( ניהולי ככל ונדרש, פירוט ניסיון פקידהמועמד/ת בת

 ם רלוונטיים נוספיםימסמכ 
 
 . לעיל סמכתאות הנדרשותל האכל את רפו יצשלא  ות/לא יזומנו לוועדת הבחינה מועמדים*
 

 ת: הערו 
 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/בלות זכאיעם מוג ת/מועמד .1
לייצוג הוללאוכלו  ת/המשתייך  ת/תינתן עדיפות למועמד .2 עושאי  םסייה הזכאית   בדינה מיוצגת באופן הולם בקרב 

 .ות/אר המועמדיםדומים לכישורי ש וריםכיש ת/בעל אהי/הרשות המקומית, אם הוא
 למבחני מיון. ות/לזמן מועמדיםלעצמה את הזכות  המועצה שומרת .3

 
 ה גם ללשון נקבה ולהיפך. בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ

 
 י הררי אב                                                                                                            

   ראש המועצה                                                                                                           

 באמצעות הדוא"ל: הדרלידי  ן /גישו מועמדותםי ות/המעוניינים

 ilyehuda.muni.-even@nkalam , 

 .  8915002-09: , לפרטים נוספים 12:00עה בש  29/9/22אריך תל עד
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