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 משפחה בשביל הצמיחה" " ית/לתפקיד עו"סמכרז פנימי / חיצוני 

  27/2019מס' –מכרז 
 

 משרה .  100% –היקף המשרה 

 . םעובדים סוציאליי –דירוג 

 ט' . –י"א  –דרגה 

 .אגף שירותים חברתיים מנהלת  –כפיפות המשרה 

 

ם מהבית והחזרת ילדים ממסגרות חוץ תוכנית חדשנית לעבודת עומק עם משפחות. מטרתה מניעת הוצאת ילדי

 ביתיות. התוכנית הינה ליווי וטיפול אינטנסיבי במשפחה בסיוע משאבים מוגדלים ומעטפת טיפולית.

 עו"ס התוכנית מקבל הכשרה מקצועית )קורס( וליווי של הדרכה קבועה.

 טיפולי.העבודה הינה בצוות מקצועי, הזדמנות ללמידה ועשייה משמעותית בהיבט הקהילתי וה

  

  –דרישות התפקיד 

  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.חובה  -תואר ראשון בעבודה סוציאלית , 

  יתרון. -תואר שני 

  יתרון . –ניסיון בעבודה עם משפחות 

 פניות ללמידה ולמחויבות.תזמינות וגמישות בעבודה, יחסי אנוש תקינים, ראש גדול, יצירתיו , 

  

  –תיאור התפקיד 

 ת תפקודן ואיכות חייהן של משפחות עם קשיי תיפקוד בתחום האישי, הורי ומשפחתי ושילדיהם לשפר א

 .מתן ליווי, תמיכה, ייעוץ, הכוונה ותיווך למשפחות, בבית המשפחה נתונים בסיכון, בעזרת 

  בבית המשפחה )ניהול סדר יום, הגדרת כללי התנהגות במשפ', לרבות תמיכה, הכוונה וייעוץ למשפחה

 קת תפקידים, ארגון המרחב, תחזוקת הבית, אמצעי בטיחות, שיתוף ילדים, משחק עם ילדים וכו'(.חלו

 .תיווך וסיוע למשפחה מול גורמים בקהילה, מיצוי זכויות וצריכת שרותים 

 פקוד האישי, הורי צוות לצד המשפחה במאבק לשינוי התהעו"ס והמלווה המשפחתי, מתייצבים כ

 ומשפחתי.

 .צמיחת המשפחה תתאפשר הודות לבניית אמון, יצירת קשר אישי משמעותי עם המלווה 

 .התבססות על נטילת אחריות ופיתוח רצון של המשפחה לשינוי מצבה 

  הדגשת כוחותיה. חיזוק המשפחה באמצעות 

ריד מועמד/ת )אותו יש להו מעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלוןה

 –השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד  תעודות ,(  www.k-m.org.ilמאתר העירייה   

 . 1באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי  יפעת כצנלסון, לידי  03/06/2019

 ifat@k-m.org.ilאו למייל  08-8600524-פקס 08-8500846-טל

 מודעה פונה לנשים וגברים כאחד.מועמדים מתאימים בלבד יענו. ה

     

 בכבוד רב

 אליהו זוהר        

 ראש העיר        

 

 


