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 9.21  חיצונימכרז 

 מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה 

 

           נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה ת  /לעירית ביתר אגף רווחה דרוש/ה מרכז

 משרה.  50% -100%ב

 דירוג ודרגה: 

 (.ו'-ח'דירוג עו"ס ) 

 כפיפות:  

 למנהל המחלקה או למי שהוסמך על ידו. 

 

 משרה: תיאור ה

משרד  • מדיניות  עם  ובקליטה  בתחום  עבודה  תוכניות  בקביעת  המחלקה  למנהל  סיוע 

 אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת. העבודה והרווחה, חוק מניעת 

 יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.  •

המחלקה   • להנהלת  ולהבאתן  שונות  שרות  במערכות  הנצבר  וידע  מידע  לריכוז  אחריות 

לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות, למידה, לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות  

 ליות של עו"ס המשפחה.טיפו 

 מעקב אחר ביצוע תכניות.  •

נפח   • להרחבת  וכספיים  אנושיים  משאבים  וגיוס  ופרסום  הסברה  שיווק,  פעולות  יזום 

 הפעילות בתחום. 

מאמץ   • לבניית  בקהילה  הרלוונטיים  הגורמים  כל  עם  הפעולה  שיתוף  וחיזוק  קשר  קיום 

 משפחה. חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות ב  -ציבורי

 משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" איזורי. •

 

 :דרישות התפקיד

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.  .א

של  ינ .ב סוציאלית    3סיון  בעבודה  לפחות  הדרכה  שנים  )בליווי  במשפחה  הטיפול  בתחום 

 שיטתית( 

ו/או  ב .ג במשפחה  באלימות  הטיפול  בתחום  מוכרת  הכשרה  רצויה  על  זוג.  בני  בין  האלימות 

 הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/ טיפול קבוצתי. 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  .ד

 

 



 

 

 

 

 מסלול הקידום: 

 דרגה התחלתית: רמה ח' בדרוג העו"ס. 

 לאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה ז' 

 לאחר שהייה של שלוש שנים : קידום לרמה ו' 

 

 כישורים אישיים: 

יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר התמדה, ערנות  

יכולת להפעלת סמכות מקצועית,   יכולת כתיבה מקצועית,  יכולת ארגון,  ודריכות, כושר למידה, 

 יכולת מעולה לעבודה בצוות. 

 

 דרישות תפקיד מיוחדות: 

 קשבה ונכונות לעזור לזולת, עדיפות לרישיון נהיגה ורכב הכרת המגזר החרדי, יכולת ה

 

 

 הגשת מועמדות:

מנגנון   מחלקת  אל  קו"ח  להגיש  עקיבא  בעיריית  יש  רבי  רח'  עילית  בפקס38ביתר  או   ,                :

 2021/7/52תשפ"א  באב ט"ז  אשוןרעד ליום  illit.muni.il-Jobs@betarאו במייל  , 5888104-02

 .כרזחובה לציין מספר מ המשלוח בפקס באחריות השולח בלבד.

 02-5888152לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש: טלפון 

   

 תיענינה.  בצירוף מלא האסמכתאותהצעות מתאימות 

 כאחד.המודעה מיועדת לשני המינים 

 עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות. 

 

 

 

 בברכה,    

 

 

 מאיר רובינשטיין     

 ראש העיר     
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