
 

 

 

 

 
 2020אוקטובר  12

 כ"ד תשרי תשפ"א

 לתפקיד עו"ס טיפול באלימות במשפחה 2020/25מספר  פומבימכרז 

 

 רווחה היחידה: 

 טיפול באלימות במשפחהעו"ס  תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 דירוג עו"ס 
 ט'-י"א

 100% היקף העסקה: 

 פומבי סוג המכרז:

 תיאור תפקיד:
אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה  .1

 כולל ילדים נפגעים וחשופים. 

 של בעיות האלימות במשפחה.  זיהוי, איתור ויישוג .2

 קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, משטרה, עצמיות ועוד.  .3

 אבחון והערכת מסוכנת במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה.  .4

התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון: יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח תחום האלימות  .5

 במשפחה. 

עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים, משימות בניית תכנית התערבות משותפות  .6

 לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס משפחה מנהל ההתערבות. 

 הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.  .7

טיפול פרטני ו/או קבוצתי בנשים גברים ו/או ילדים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם  .8

 ו"ס המשפחה. לתוצאת ההתערבות של ע

ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית, בשיתוף המחלקה לעבודה  .9

 קהילתית במקומות, המתאימים. 

הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם  .10

 גורמים נוספים מטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות. 

 בפורמים ברמה העירונית / יישובית בנושא אלימות במשפחה. ייזום והשתתפות  .11

 תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה. .12

 ביצוע מטלות בהתאם להנחיות הממונים.   .13

 תנאי סף:
 השכלה ודרישות מקצועיות .1

 מסמכים/)יש לצרף תעודהעובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית   .א

 (.המעידים על עמידה בדרישה זו

מסמכים המעידים על עמידה /)יש לצרף תעודהרישום בפנקס העובדים הסוציאליים  .ב

 (.בדרישה זו

)יש רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בבית הספר המרכזי במסגרת מתווה  .ג

 (.מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו/לצרף תעודה

  
 דרישות נוספות .2

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   .א

לקבלת הטופס יש לפנות  –)יש לצרף אישור  2001 -במוסדות מסוימים תשס"א 

 (.לאגף משאבי אנוש

  office -שליטה בתוכנות ה –יישומי מחשב  .ב

 ידיעת השפה העברית ויכולת ביטוי בכתב ובע"פ –שפות  .ג

 
 

 



 

 

 

 

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 במידת הצורך בהתאם לצורכי המערכת. -עבודה בשעות לא שגרתיות .1

 נסיעות במסגרת התפקיד. .2

 ייצוגיות בפורומים מקצועיים. .3

 תקשורת עם גורמי פנים וחוץ הקשורים לרשות המקומית. .4

 מסירות, אמינות ולויאליות.  .5

 יכולת חשיבה יזמית ויצירתית. .6

 יכולת עבודה בצוות. .7

 מנהלת מח' רווחה כפיפות: 

 

 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   לא תידון. –בקרב עובדי המועצה / נבחרי ציבור 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.  הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה .3

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

  מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים
 רים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוההבמידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תא)

הצהרה  בצרוף מסמך( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף המקובלים באוניברסיטאות בארץ
 . 12:00בשעה  2020באוקטובר  26 עד ליום drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל על קירבה משפחתית המצ"ב

או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את 

 ימים ביותר.המועמדים המתא
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 תאריך: ___________.

 
 

 
 לכבוד

 משאבי אנוש.אגף 
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  ____________________כתובת: 
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, 
 


