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 31/2017מכרז פומבי מס' 
 לזקןעובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד 

 טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים
 

  תאור התפקיד:
 בתחום אלימות בזקנה. על המניעה והטיפול* אחראי/ת 

 * זיהוי, איתור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה בקרב לקוחות פוטנציאליים.
 * איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות כגון משטרה, בריאות, חינוך וכדומה.

 * קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.
 ות במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה.* אבחון והערכת מסוכנ

 קצרות טווח כגון ייעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות בזקנה.* התערבויות חד פעמיות/
 * בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע ותוצאות רצויות.

 ימים במחלקה ומחוץ למחלקה.* הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתא
 * טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים, בהתאם לצרכים ולאבחון.

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

 * הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים 
 במשפחה, בהתאם לצורך ולתכנית ההתערבות.  
 ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית/יישובית בנושא אלימות בזקנה.* 

 .הטיפול עו"ס המשפחה * תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל
 
 

 :דרישות התפקיד
 השכלה:

 .ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה דה סוציאליתבו* תואר בע
 .* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

 
 כישורים אישיים:

יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה, יכולת עבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, אסרטיביות, 
 יוזמה, תקשורת טובה, יחס אדיב, יחסי אנוש טובים.

 
 : מיוחדותדרישות 

 .יתרון – בטיפול ייעודי בתחום אלימות במשפחהניסיון  *
 
 

 אגף הרווחה. תמנהל: כפיפות מנהלית
 .(ח'-': דירוג עו"ס )ידרוג משרה  50%:  היקף משרה

 מסלול קידום ותנאי שכר:
 בדרוג העו"ס. 'דרגה התחלתית: רמה י

 '.טשהייה של שנה: קידום לרמה לאחר 
 '.חלאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה 

 
 

תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף  שאלון אישי )באתר העירייה(, הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים,
עד   gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –משאבי אנוש 

 מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל. ,26/11/2017לתאריך 
 

 .16:00עד השעה  26/11/2017יום ראשון,   מועד אחרון להגשה:
 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

