
 

 
 

 שיקום האסיר וטיפול בנפגעי סמיםעו"ס  מכרז פנימי/ חיצוני
 33/2021 מכרז מס'

 .%75 :היקף משרה
 

  +39-37ח' / מח"ר -עו"ס י': דרגת המשרה ודירוגה
 

  .ים חברתייםרותישלאגף מנהל/ת  כפיפות:
 
 

 תיאור המשרה :

 .מתן שירות לפונים נפגעי סמים באזור גיאוגרפי מוגדר 

 לאוכלוסיית האסירים המשוחררים תושבי באר שבע  (פרטני, קבוצתי קהילתי) סטימתן טיפול הולי
 להם להשתלב בצורה מיטיבה בחברה ובמניעת רצדיוזים. במטרה לסייע

  טיפול בפונים במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף
ינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י ושירותים רלוונטיים. הטיפול י והפנייה למוסדות

 ע"י היחידה האחראית במשרד. הנחייה ייחודית בנושא אשר תינתן

  אבחון אסירים לצורך גיבוש תכניות טיפול בפיקוח הרשות לשיקום האסיר .כתיבת התכניות ובהמשך
 הלכה למעשה כתיבת חו"ד תפקודית לוועדות המשוחררים. מתן טיפול

 יתור, ולווי בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו.ייזום פעולות א 

 .קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום לצורכי איתור וטיפול 

  אחריות לקיום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה ועידודם לשיתוף
ינוך, שיקום, תעסוקה, משטרה ת, חשירותי בריאו)ותוכניות למען שיקום האסיר  פעולה ותמיכה

 .(ועוד

  אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה מתן טיפול משלים למשפחות
 הפעלת קבוצות סדנאות , התערבות זוגיות, ימי העשרה ועוד. אסירים באמצעות

 .הקמת פרויקטים קהילתיים לאוכלוסייה כמו פר"ח ילדי אסירים 

 דום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.שיווק הנושא וקי 

 ע"י הנהלת היחידה לטיפול בנפגעי אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו, בצורה שתיקבע 
 סמים.

  אחריות לתיעוד התוכניות המתבצעות במחלקה, ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות
 המחלקה לש"ח. למנהל

 .שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד 

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות וזמינות לעבודה בשעות חירום 
 

 דרישות התפקיד:
  -השכלה

  בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או
 המחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.מ שקיבל הכרה

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 או

 .קרימינולוג/ית קליני/ת בעל/ת תואר שני בקרימינולוגיה קלינית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל 
 
 -ניסיון

  .עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה פרטנית עם משפחות 
 

  -דרישות נוספות
 חייבות לעבור קורס לטיפול בנפגעי סמים המוכר ע"י המשרד. הת



 

 
 

המצורף בקישור  המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת
 pdfm.org.il/uploads/n/1581246719.-https://k.3819  הבא:

 בכסלו א', יום ו',  05/11/2021 -העד התפקיד תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות 
 .           1אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי , לידי בתשפ״

 m.org.il-michrazim@kאו למייל   8600524-08-פקס,  8500847-08 /  8585008-08-טל
 לא תיבחן. מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעילו, מועמדים מתאימים בלבד יענ

  תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות.
 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 

 ,בכבוד רב         
 

 אליהו זוהר        
 ראש העיר      
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