
 

  א' באב תש"פ 

22.07.2020  

  23.20 מכרז פנימי

  שיקום -צרכים מיוחדים בנושא עו"ס/ית

  

  משרה.  75%  -ב שיקום-צרכים מיוחדים  בנושא דרוש/ה עו"ס/יתלעיריית ביתר עילית אגף רווחה 

  

  דירוג ודרגה: 

  ).ט'  –י"א דירוג עו"ס ( 

  

  תואר התפקיד:

  שיקום. -בנושא צרכים מיוחדים עובד/ת סוציאלי/ת 

  

  תיאור התפקיד 

  

  מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר

המקובלות   והמיומנויות  השיטות  עפ"י  רלבנטיים,  ושירותים  למוסדות  והפנייה  ועקיף 

 במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים. 

  ים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול  מפתח ומקי

 באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה). 

 ת הפעלת  באמצעות  שבטיפולו  אוכלוסיות  של  מצבן  משפחתיות,  ומשפר  אישיות,  כניות 

 קבוצתיות וקהילתיות. 

  .מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול 

 שר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.מקיים ק 

  .נוקט יוזמה לאיתור בעיות והצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו 

 מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקבל הכשרה מתאימה  -מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך

 לכך).

  .מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת. מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה 

 כניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש. ו מנהל רישום ומעקב אחר ת 

  בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו. תבוועדומשתתף , 

 מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול . 

   חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים

 . הלאוכלוסייהכוללת 

  



 

  

  

  

  

  

  משרה: דרישות ה

  עובד סוציאלי.   .א

  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.   .ב

  

  הגשת מועמדות:

עקיבא   רבי  רח'  עילית  ביתר  בעיריית  מנגנון  אל מחלקת  קו"ח  להגיש  עילית מיקוד    38יש  ביתר 

  .12:00בשעה    02.08.20תש"פ    י"ב באב  ראשון, עד ליום 02-5888104, או בפקס: 90500

  המשלוח בפקס באחריות השולח בלבד.

  

  

  הצעות מתאימות בלבד תענינה. 

 מוגבלותעדיפות תינתן לאנשים עם  

  

  

  

  

  

  בברכה,        

  

  

  מאיר רובינשטיין         

  ראש העיר         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  י"ג באב תש"פ 

03.08.2020  

  23.20חיצוני  מכרז 

  שיקום -עו"ס/ית בנושא צרכים מיוחדים

  

  משרה.  75%  -ב שיקום-לעיריית ביתר עילית אגף רווחה דרוש/ה עו"ס/ית בנושא צרכים מיוחדים

  

  דירוג ודרגה: 

  ).ט'  –י"א עו"ס ( דירוג  

  

  תואר התפקיד:

  שיקום. -בנושא צרכים מיוחדים עובד/ת סוציאלי/ת 

  

  תיאור התפקיד 

  

  מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י יעוץ, טיפול ישיר

המקובלות   והמיומנויות  השיטות  עפ"י  רלבנטיים,  ושירותים  למוסדות  והפנייה  ועקיף 

 פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים. במקצוע. 

   מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול

 באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה). 

   ,משפחתיות אישיות,  תוכניות  הפעלת  באמצעות  שבטיפולו  אוכלוסיות  של  מצבן  משפר 

 צתיות וקהילתיות. קבו

  .מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול 

 .מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול 

  .נוקט יוזמה לאיתור בעיות והצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו 

 בים (בתנאי שקבל הכשרה מתאימה  מקצועיים ומתנד-מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך

 לכך).

  .מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת 

  .מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש 

 בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו. תמשתתף בוועדו , 

  לצרכי הטיפול. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים 

   חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים

 . ההכוללת לאוכלוסיי

  



 

  

  

  

  

  

  משרה: דרישות ה

  עובד סוציאלי.   .ג

  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.   .ד

  

  הגשת מועמדות:

רבי   רח'  עילית  ביתר  בעיריית  מנגנון  אל מחלקת  קו"ח  להגיש  עילית מיקוד    38עקיבא  יש  ביתר 

  .12:00בשעה    11.08.20, עד ליום שלישי  כ"א באב תש"פ  02-5888104, או בפקס: 90500

  המשלוח בפקס באחריות השולח בלבד.

  

  

  

  הצעות מתאימות בלבד תענינה. 

 עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות

  

  

  

  

  

  

  בברכה,        

  

  מאיר רובינשטיין         

  ראש העיר         

  

  

  

  

  

  

  

  

  


