
 

  א' באב תש"פ 

22.07.2020  

  24.20 פנימי מכרז
 ועדת תכנון טיפול והערכה ית/עו"ס/ית יו"ר

  
  

  75%ב  ועדת תכנון טיפול והערכה ית / עו"ס/ית יו"רלעיריית ביתר עילית אגף רווחה דרוש/ה 
  משרה.

  
  דירוג ודרגה: 

  ו) -חדירוג עו"ס ( 
  

  תואר התפקיד:
  והערכה.עו"ס יו"ר ועדת תכנון טיפול 

  
  תיאור התפקיד 

  
  מתן ייעוץ מוקדם לעו"ס במחלקה לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון בוועדה. -
, למיון, קבלת השלמות, הכנת  8.9) להוראה  2, ב/1, ב/ 2, א/1קבלת החומר הנחוץ (ראה נספחים א/   -

  ברי הוועדה, לפחות שבוע מראש. חהחומר בצורה מסודרת לדיון ושליחתו מראש ל
תוך  ק- דיוניה,  וסדר  הוועדה  לישיבות  מועדים  לוועדה,    21ביעת  הפניה  ממועד  היותר,  לכל  יום 

  תוך שבועיים לכל היותר.  -במקרה חירום
הזמנה בכתב של החברים הקבועים לפחות שבוע ימים מראש. הזמנה למשתתפים אחרים על פי  -

  הצורך בכתב תיעשה באמצעות העו"ס המטפל במשפחה. 
  הוק במקרי חירום, ועדות הערכה וכו'. -זימון בכתב של חברי וועדות אד-
הנחייה של דיוני הוועדה לשם השגת מטרותיה: קביעת תוכני טיפולית לילד ולמשפחתו ומעקב    -

  אחר ביצוע התוכנית בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. 
  תיעוד החלטות הוועדה בטופס "החלטה על טיפול בילד".-
  רה. ביצוע מעקב ובק-
  קיום קשר עם מר"צ במחלקה לש"ח ועם גורמים בקהילה בנושאים קשורים לעבודת הוועדה. -
  ייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים לוועדה לצורך התייעצות בלבד. -
  ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות הוועדה ביחס לצרכי ילדים והמענים הטיפוליים הנדרשים. -

  משרה: דרישות ה
 . בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עובד סוציאלי   .א
 שנות ניסיון בעבודה סוציאלית.  3  .ב
 סיום בהצלחה השתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.   .ג
  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.   .ד
  

  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 תיענינה. 

  עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות

  
  

  בברכה,        
  

  מאיר רובינשטיין         
  ראש העיר         

  
  
  



 

  י"ג באב תש"פ 

03.08.2020  

  24.20  חיצוני מכרז
 ועדת תכנון טיפול והערכה ית/יו"ר עו"ס/ית

  
  

  75%לעיריית ביתר עילית אגף רווחה דרוש/ה עו"ס/ית יו"ר/ית  ועדת תכנון טיפול והערכה ב 
  משרה.

  
  דירוג ודרגה: 

  ו) -חדירוג עו"ס ( 
  

  תואר התפקיד:
  עו"ס יו"ר ועדת תכנון טיפול והערכה.

  
  תיאור התפקיד 

  
  לש"ח לגבי הצורך להפנות מקרים לדיון בוועדה.מתן ייעוץ מוקדם לעו"ס במחלקה   -
, למיון, קבלת השלמות, הכנת  8.9) להוראה  2, ב/1, ב/ 2, א/1קבלת החומר הנחוץ (ראה נספחים א/   -

  החומר בצורה מסודרת לדיון ושליחתו מראש לחברי הוועדה, לפחות שבוע מראש. 
תוך  - דיוניה,  וסדר  הוועדה  לישיבות  מועדים  לכל  21קביעת  לוועדה,    יום  הפניה  ממועד  היותר, 

  תוך שבועיים לכל היותר.  -במקרה חירום
הזמנה בכתב של החברים הקבועים לפחות שבוע ימים מראש. הזמנה למשתתפים אחרים על פי  -

  הצורך בכתב תיעשה באמצעות העו"ס המטפל במשפחה. 
  הוק במקרי חירום, ועדות הערכה וכו'. -זימון בכתב של חברי וועדות אד-
נחייה של דיוני הוועדה לשם השגת מטרותיה: קביעת תוכני טיפולית לילד ולמשפחתו ומעקב  ה  -

  אחר ביצוע התוכנית בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. 
  תיעוד החלטות הוועדה בטופס "החלטה על טיפול בילד".-
  ביצוע מעקב ובקרה. -
  עבודת הוועדה. קיום קשר עם מר"צ במחלקה לש"ח ועם גורמים בקהילה בנושאים קשורים ל -
  ייעוץ לבעלי מקצוע בתחומים אחרים, הפונים לוועדה לצורך התייעצות בלבד. -
  ריכוז המידע שהצטבר בהחלטות הוועדה ביחס לצרכי ילדים והמענים הטיפוליים הנדרשים. -

  משרה: דרישות ה
 . בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עובד סוציאלי   .ה
 סוציאלית. שנות ניסיון בעבודה  3  .ו
 סיום בהצלחה השתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.   .ז
  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.   .ח
  

  הגשת מועמדות:

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

  עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות

  
  
  

  בברכה,        
  

  מאיר רובינשטיין         
 ראש העיר         

  


