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 לאגף הרווחה

 דרוש/ה
 

 רכז נושא משפחות במשבר ובסיכון גבוה מ

 משרה   50%  חלקיות משרה:

 ו' בדירוג עו"ס-ח' דרגה:  
 

 :אור המשרהית

אחראי לריכוז מידע ועיבודו לגבי משפחות במצבי משבר ו/או בסיכון גבוה בקהילה, בהן: משפחות 

 הורים המסכנים את ילדיהם, הורים במשבר, אבטלה וכיו"ב. ת,הוריות, משפחות בהן אלימו- חד

ייזום פעולות איתור, בדיקת הצרכים וסוגי מענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו וקידום פעילות 

 בהתאם במחלקה לש"ח ומחוצה לה. 

ברת המודעות, למטרות חריות לריכוז ידע ולהעברתו בפני הצוותים השכונתיים במחלקה להג א

 למידה ושיפור היכולת הטיפולית של המטפלים באוכלוסיית היעד. 

קידום    םשעניינאחריות לקיום קשר עם גורמים מקצועיים וארגונים אחרים )שמחוץ למחלקה( 

כניות למען המשפחה במשבר ו/או בסיכון ונושאי משפחה ועידודם לשיתוף פעולה ולתמיכה בת

 גבוה.

הנושא וקידום הגיוס של משאבים כספיים ואנושיים לקיום פעילויות מיוחדות למען ווק של יייזום הש

 היעד.  אוכלוסיית

וחם תאחריות להבטחת הערכה ותיעוד של תכניות המתבצעות במחלקה לש"ח, ריכוז דווחים וני

 והגשת המלצות ומסקנות למנהל המחלקה לש"ח.

בכל הקשור לפעילות סביב אוכלוסיית   חבר בצוות המוביל של המחלקה ומייעץ להנהלת המחלקה

 היעד. 

רותים פסיכולוגיים, שרותי בריאות נפש,  ימקיים קשר שוטף עם גורמים מקצועיים בקהילה )כגון: ש

 שרותי תעסוקה, שרותי חינוך(.
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 :הרדרישות המש

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.  .א

יה בהנח ןוניסיולפחות בתחום הטיפול במשפחה )בלווי הדרכה שיטתית(  ןניסיו שנות  3 .ב 

 קבוצתית.

, כגון: טיפול מערכתי/זוגי, התערבות בשעת םרלוונטיי השתלמויות מוכרות בתחומים  .ג 

 משבר. 

 .םהסוציאליי רישום בפנקס העובדים  .ד

 יתרון. - ניסיון בריכוז והדרכה של עובדות  .ה

 יתרון.  - ניסיון בגיוס וחלוקת משאבים .ו

 יתרון.  - תואר שני בעבודה סוציאלית .ז

 

 14.6.2022: מיום  יאוחר  לא מועמדות הגשת  מועד 
 העירייה  באתר לקישור להיכנס  יש   מועמדות להגשת

  support@automas.co.il  תמיכה מרכז למייל לפנות  יש  בבעיה  ונתקלת במידה
 
 
 

 הערות: 
  8 סעיף להוראות בהתאם זאת להיפך וכן נקבה ללשון גם  הכוונה, זכר בלשון  התפקיד  תיאור  מפורט  בו  מקום כל. 1

198 –  ח "התשמ  בעבודה שוויון לחוק  
,  מוגבלות עם  לאנשים זכויות שוויון  חוק מכח  הסף  בתנאי  העומדים מוגבלות  עם  למועמדים מתאים  התפקיד. 2 

15' מס תיקון,  1998 – ח" התשנ   .3 
  זאת, זה מכרז של הליכיו  את עת בכל להפסיק  זכותה  על  שומרת והיא כלשהי הצעה  לקבל  מתחייבת  אינה העירייה 

.משלביו שלב בכל  

mailto:support@automas.co.il

