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 21/2021מכרז פנים/חוץ מס' 

 מחלקת פרט ומשפחה )המרכז לשלום המשפחה( -האגף לשירותים חברתיים 
 

 עו"ס לטיפול באלימות במשפחה  דרוש/ה:
 

 : מנהלת המרכז לשלום המשפחהכפיפות
 

 תיאור התפקיד:

 אבחון, הערכת מסוכנות ובניית תכנית הגנה לאוכלוסייה הנפגעת 

 בנשים וגברים המתמודדים עם דינמיקה זוגית אלימה טיפול פרטני וקבוצתי 

  קשר עם גורמי טיפול ושירותים בקהילה 

  ודיונים בהתאם לצורך: ועדת מסוכנות במשרד הרווחה, ועדה לתוכניות טיפול בקהילה השתתפות בוועדות
 וועדה להארכת והערכת טיפול

 עריכת אבחון מסודר ורישום שוטף של ההתערבות הטיפולית לשם מעקב ובדיקת תוצאות ההתערבות 

 דווח לממונים בכתב ובע"פ 

 יעוץ לעו"סים ולאנשי מקצוע אחרים בקהילה 

 ת לגורמים שוניםמתן הרצאו 

 יזום והפעלה של פרויקט בקהילה בתחום האלימות במשפחה 

 הפעלת סדנאות ותכניות מניעה 
 
 

 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 
 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -תואר שני בעבודה סוציאלית 

  יתרון -ידע / קורס בטפול באלימות במשפחה 

  יתרון -מיומנות באבחון משפחתי ועבודה טיפולית פרטנית 

 יכולת למתן טיפול מעמיק 

 בצוות כישורים בינאישיים לעבודה 

 יכולת לעבודה בשיתוף עם גורמי טיפול נוספים 

 יוזמה ומעוף לעבודה עם האוכלוסייה הנדונה 



 

 
 

 50% היקף משרה:
 חובה -)גמיש(, יום ד' בבוקר ערב השעות אחה"צ וב עבודהנדרשת 

 
 ט' -י"א  מתח דרגות: עו"ס דרוג:

 
 

 **המשרה מאוישת ע"י עובדת עירייה במילוי מקום
 
 

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

 .04/03/2021 עד 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  

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

 
 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.

 
 

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

 

 רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה ראש          
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