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 מרכז אלימות ז פנימי/ חיצוני לתפקיד עו"ס/ית מכר

 /3/2/2 -מס ' מכרז
 

 תיאור התפקיד:
 מרכז אלימות עו"ס 

 
  57% :היקף משרה

 
 מנהל המחלקה כפיפות:

 
 ט'-י"א דרגת המשרה ודירוגה:

 
 תיאור המשרה:

 

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

 .ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה 

 .זיהוי, איתור לישוג של בעיות האלימות במשפחה 

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

  .אבחון והערכות מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה 

 חד פעמיות וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני, ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות  תערבויוהת
 במשפחה.

  בניית תכנית התערבות משותפת על הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות לביצוע
 ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות. 

 במחלקה ומחוץ למחלקה. הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים 

 לתוצאת  טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם
 ההתערבות של עו"ס המשפחה.

 .ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית / יישובית בנושא אלימות במשפחה 

  .תיעוד והתערבות עו"ס המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה 
 

 דרישות התפקיד:
 

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית. 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

  רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בהתמחות בטיפול בגברים בבית הספר המרכזי
 אלימות במשפחה.לעובדים סוציאליים ב הבמסגרת מתווה הצמיח
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 המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודה לרבות 
 באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, 02/3/3131 -ה העדר רישום פלילי עד

 . m.org.il-oranit@kאו למייל:  0211735-10-פקס 0711055-10-טל 0 מרכז מסחרי
 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד. מועמדים מתאימים בלבד יענו.

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב         
 

 אליהו זוהר        
 ראש העיר        
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