
 

 

 

27.2.2023 

 אלימות במשפחהלמניעה וטיפול בועו"ס  משפחותעו"ס 

 

 רווחה )שירותים חברתיים( היחידה:

 עו"ס משפחות ועו"ס למניעה וטיפול באלימות במשפחה תואר המשרה:

   היקף העסקה:

 25%עו"ס משפחות: 

  50%: חהאלימות במשפלמניעה וטיפול בעו"ס 

  75% רה:מש ףה"כ היקס

 ירותים חברתייםלקה לשחמהמנהלת  כפיפות:

 בהתאם להסכם העו"סים החדש* השכר *

 המועמד/ת  והכשרת בהתאם לוותק במקצוע וכן בהתאם להשכלתהשכר נקבע 

 

 תיאור תפקיד:

 עו"ס משפחות: 

תי  המשפח אחריות על הטיפול הכולל בתושבים הפונים לשירותי המחלקה, במטרה לשפר תפקודם האישי, .1

 רתיים ומדיניות המועצה.ים החבירות ד העבודה, הרווחה והשרשמ ברתי, בהתאם למדיניות והח

 צוע אבחון והערכה של הלקוחות ובני משפחתם, בניית תוכנית התערבות, תיעוד ומעקב אחר יישומהיב .2

 כיו. מיצוי זכויות, סנגור, תווך ותיאום מול גורמי קהילה ושירותים שונים, למען הלקוח וצר .3

 .מודדותהקהילה והפעלת יוזמות להת לשתור בעיות וצרכים של הפרט ויא .4

 ד הרווחה והשירותים החברתיים.רשפועל בהתאם למדיניות מ .5

 .ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/או הממונים ברשות .6

 

 למניעה וטיפול באלימות במשפחה:עו"ס 

 . במשפחהל בתחום אלימות ניעה והטיפו אחראי על המ .1

 האלימות במשפחה.  תויזיהוי, איתור ליישוג של בע .2

 כל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד. פניות מקליטת ה .3

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

 טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום, בהתאם לצרכים ולאבחון.  .5

במקומות   תי שיתוף המחלקה לעבודה קהילתב שובית,נית והייוהסברה ברמה העירו ייזום פעולות מניעה .6

 המתאימים.

 א האלימות במשפחה. ות בפורומים ברמה העירונית/ יישובית בנושוהשתתפייזום  .7

 . עו"ס משפחותתיעוד ההתערבות בתיק משפחה ממוחשב ועדכון שוטף של  .8

 או הממונים ברשות.ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/ .9

 

 

 

 

 



 

 

 : תנאי סף
 : לה השכידע ו .1

 סוציאלית הדתואר ראשון בעבו •

 הסוציאליים  רישום בפנקס העובדים •

 שליטה מלאה ביישומי המחשב. •

 

 ניסיון מקצועי:  .2

 כה שיטתית(. ם הטיפול במשפחה )בליווי הדרשנות ניסיון לפחות בעבודה סוציאלית בתחו 3 •

ין בני זוג. נכונות ליציאה לקורס הכשרה / בעל/ת הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות ו/או האלימות ב •

 מות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/טיפול קבוצתי. ה גם הכשרה ו/או השתל יירצו

 
 ות נוספות:דריש .3

  רתיות.גוזמינות גם בשעות לא ש עבודהנדרשת  •
 

 כישורים נדרשים:  .4
 ת ועבודה בשעות לא שגרתיות.גמישו, לים ויכולת לעבודה בצוותיחסי אנוש מעו

יצירתי אישית,  ומהימנות  יכול אמינות  פעולה,  בשיתוף  עבודה  יכולת  עצמאית,  וחשיבה  יכולת  ות  ותכנון,  ארגון  ת 
 . בכתב ובע''פ  תלמידה , יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת לקבל החלטות, כושר התבטאו

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :המסמכים הבאים תא ףחובה לצר ות מועמדת העם הגש

 וריד מאתר המועצה( ש להתו יאו)ויה קורות 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 
 ( כל ונדרשניהולי כ, פירוט ניסיון פקידהמועמד/ת בת

 פיםם רלוונטיים נוסימסמכ 
 
 . לעיל תאות הנדרשותסמכל האכל את יצרפו שלא  ות /מועמדים לראיון לא יזומנו *
 

 ת: הערו 
 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות קבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהל ת/בלות זכאיעם מוג ת/מועמד .1
ליילאוכלו  ת/המשתייך  ת/ועמדדיפות למתינתן ע .2 עונה מיוצגת בשאי  םצוג הולסייה הזכאית   בדיאופן הולם בקרב 

 .ות/מים לכישורי שאר המועמדיםדו וריםכיש ת/בעל אהי/הרשות המקומית, אם הוא
 למבחני מיון. ות/לזמן מועמדיםלעצמה את הזכות  המועצה שומרת .3

 
 

 בה ולהיפך. ם ללשון נקה גבכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ
 
 
 

 י הרר יאב                                                                                                           
   ראש המועצה                                                                                                           

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