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 )טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים ( מכרז פנימי / חיצוני לתפקיד עו"ס לזקן 

 
 טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים . –עו"ס לזקן  – תיאור המשרה

 

 ח'  –עו"ס רמה י'  –דירוג ודרגה 

 

 למנהל/ת המחלקה / מדריך ראש צוות . –כפיפות 

 

 –דרישות התפקיד 

 א. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .

 ב. רצוי ניסיון טיפול ייעודי בתחום אלימות במשפחה .

 ג. עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית .

 
  –תיאור המשרה 

 בזקנה . אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות. א

 זיהוי , איתור ויישוג של בעיות האלימות בזקנה בקרב לקוחות פוטנציאליים .ב. 

 איתור ויישוג נשים וגברים במעגל האלימות למערכות אחרות : משטרה , בריאות , חינוך וכדומה .ג. 

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

 במצבי חירום ובשגרה ובניית תכנית הגנה . אבחון והערכת מסוכנותה. 

 התערבויות חד פעמיות / קצרות טווח כגון יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות בזקנה .ו. 

 בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים , משימות לביצוע ותוצאות רצויות .ז. 

 ים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה .הפניה ותיווך לגורמים טיפוליח. 

 טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים וגברים , בהתאם לצרכים ולאבחון .. ט

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

 המתאימים .   

 הקמת וועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים המטפלים יא. 

 במשפחה , בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות .     

 ייזום והשתתפות בפורומים ברמה העירונית / יישובית בנושא אלימות בזקנה .יב. 

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

 

 רמה י' בדרוג עו"ס  –דרגה התחלתית  –הקידום 

 קידום לדרגה ט '  –לאחר שהייה של שנה              

 קידום לדרגה ח'   –לאחר שהייה של שנתיים             

 

 מעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, צילומי תעודה 

 באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, 05/01/18 העדר רישום פלילי עד לרבות
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