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 2019/515מכרז פנים/חוץ מס' 

  מחלקת פרט ומשפחה - אגף רווחה

 
 ה: עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים/דרוש

 
 

 התפקיד: תיאור

  עו"ס מטפל במבוגרים, נשים וגברים, על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות
 התנהגותית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי

 טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול מתאימים. 

 שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד  ייזום וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח 

 יות וקהילתיות לנפגעי התמכרויות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצת 

 ם חברתיים בנושא טיפול במתמכרים מתן ייעוץ לעובדי האגף לשירותי 

 ניהול רישום ומעקב אחר תכניות התערבות בתיק לקוח ממוחשב ודיווח לממונה בכתב ובעל פה  

 רד הרווחה של משעל פי התקנות והנהלים ה טיפולית עבוד 

  ותקנות רלוונטיים לצרכי התערבות הפעלת חוקים 

 ביצוע משימות אגפיות ככל שיידרש 

 מחלקת פרט ומשפחה : מנהלתכפיפות 
 
 
 

 דרישות התפקיד: 

 תנאי סף:

 תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה 
 , או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור 1958 -להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 לחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור א28בסעיף 
 או

  תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה 
 לישראל סוציאלית מחוץ 
 

 םרישום בפנקס העובדים הסוציאליי 

  בעבודה טיפולית של שנתיים לפחות עם מתמכרים כעו"סניסיון  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 :כישורים ודרישות נוספות

  יתרון -ניסיון טיפולי עם נפגעי אלכוהול 

  יתרון -קורס טיפול בהתמכרויות 

  (, בהתאם לימי העבודה האפשריים באגף)יום אחד לפחותיכולת ונכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ 

 יכולת עבודה בצוות 

 יכולת לעבודה בשיתוף עם גורמי טיפול נוספים 

  סיום הקורס , ההתמכרויותהתחייבות להשתתף בקורס של משרד הרווחה לטיפול באנשים על רצף
 בלת תעודה הינם תנאי להמשך העסקהוק

  הקשורות לתפקידהתחייבות להשתתף בהשתלמויות 
 
 

 75% :ף משרההיק
 

 ח' -י' מתח דרגות: עו"ס דרוג:
 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

  .26/08/2019עד ליום 
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה. הצעות

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

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

 בכבוד  רב                                                                                                              
 
 
 
 משה פדלון                 

 ראש העירייה                                                                                                     
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