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מספרנו:
מכרז פנים/חוץ מס' 21/2013
אגף החינוך והרווחה
מח' לשירותים חברתיים
המרכז לשלום המשפחה

דרוש/ה  :עו"ס לטיפול באלימות במשפחה
כפיפות :למנהלת המרכז לשלום המשפחה

תאור המשרה :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אבחון ,הערכת מסוכנות ובניית תוכנית הגנה לאוכלוסיה הנפגעת.
טיפול פרטני בנשים נפגעות אלימות במשפחתן בשיטות ובדרכי התערבות מגוונת.
טיפול פרטני בגברים המתנהגים בתוקפנות במשפחתם.
טיפול פרטני במתבגרים המתנהגים בתוקפנות במשפחתם.
טיפול פרטני בילדים ובבני נוער עדים לאלימות במשפחתם והדרכה דינמית להוריהם.
טיפול קבוצתי לנשים גברים ,ילדים  ,מתבגרים ,והוריהם.
קשר עם גורמי טיפול נוספים ומשיקים עפ"י הצורך )עו"סיות לסדרי דין,חוק נוער,עו"סיות
משפחה ,תחנה לבריאות הנפש ,פסיכיאטרים(
קשר עם שירותים שונים) :משטרה,בריאות,בריאות הנפש,חינוך,בתי סוהר,מקלט לנשים(
עפ"י הצורך.
השתתפות בועדות ודיונים בהתאם לצורך ועדת מסוכנות במשרד הרווחה,ועדה לתוכניות
טיפול בקהילה ועדה להארכת והערכת טיפול.
עריכת אבחון מסודר ורישום שוטף של ההתערבות הטיפולית לשם מעקב ובדיקת תוצאות
התערבות.
דווח לממונים בכתב ובע"פ.
יעוץ לעו"סים ולאנשי מקצוע אחרים בקהילה.
מתן הרצאות לגורמים שונים.
הפעלת סדנאות ותוכניות מניעה.

דרישות המשרה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עו"ס מומחה לטיפול בתופעת האלימות במשפחה,שעבר השתלמויות בנושא ו /או עבד
במסגרת שעסקה בתחום וקיבל הדרכה  -חובה.
בעל/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית -חובה.
בעל/ת תואר שני בעבודה סוציאלית או בתחום התראפיות בהבעה ביצירה – יתרון.
בעל/ת מגוון רחב של מיומנויות התערבות בהתאם לאוכלוסיה המטופלת ועפ"י הצרכים.
מיומנות בעבודה עם המשפחה ועם חלקים בתוכה.
מיומנויות אבחון הדינאמיקה של זוגיות אלימה ומיומנויות להערכת סיכון ומסוכנות.
ידע וניסיון בהנחיית קבוצות  -חובה.
יכולת לתת טיפול מעמיק.
יכולת לעבודה עם אוכלוסיה בצל החוק )הפניה של שרות מבחן(.
כישורים בין -אישיים מתאימים לעבודה בצוות מקצועי ובהדרכה קבוצתית.
יכולת לעבודה בשיתוף פעולה עם גורמי טיפול נוספים ומשיקים.
ניסיון בהנחיית קבוצות ילדים  -יתרון.
יוזמה,מעוף ומעורבות בתחום של מניעה וטיפול באלימות.

דרוג ודרגה :עו"ס רמות יא'  -ט'
היקף משרה50% :
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  ronitl@herzliya.muni.il ,09-9591671עד ליום .21.3.2013
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהינו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
בכבוד רב,
יהונתן יסעור
ראש העירייה

