
 

                                                                               
 אנוש משאבי אגף      

 2/04//9כ"א  -חיצוני/פנימימכרז 
  /ת המחלקה לטיפול במשפחהלמנהעו"ס 

 : כפיפות
 מנהלת האגף לשירותים חברתיים

 
 :תיאור התפקיד

  ,פחתי, פרטני, סדרי דין ומרכז קשר.משמנהל/ת מחלקה האחראית על טיפול זוגי 

 שותפ/ה בקביעת מדיניות האגף עפ"י מדיניות משרד הרווחה והרשותחבר בצוות הנהלת האגף . 

  טיפול במשפחהל המחלקהאחראי לתכנון, ניהול ומעקב אחר תכניות העבודה של 

 אחראי על כלל התסקירים הנשלחים לערכאות משפטיות 

  ת תיקי במטופלים בין העובדיםוויסות מעמסולחלוקת העבודה,  םדיבועהאחראי לעבודתם הסדירה של 

  מחלקהעובדי האחראי לתפקודם המקצועי והמנהלי  ולקידום 

 סדרי דין, טיפול ומרכז קשרםים הכפופים אליו בנושאים הרלוונטייהדרכת העובדים הסוציאלי : 

 תכלול כלל נושאי הדרכות בתחום טיפול, סדרי דין ומרכז קשר 

 פיתוח וקידום העובדים בתיאום מנהלת האגףגיוס, על י אחרא 

 הובלת ועדות תסקירים וקשר עם חברי הועדה 

 ליווי והכנת העובדים לעדות בערכאות משפטיות 

 אחראי על מתן ופיתוח שירות טיפולי לתושבי העיריוזם ו 

 מענה להחלטות שיפוטיות 

 עם שירותי הקהילה קשרי המחלקהוייצוג , אחראי לתיאום 

 חברי מחלקה בהעדרם עו"סם לצורך עוסק/ת בטיפול ישיר ומחליף תאבה 

 ת האגף , מסייע ומייצג אותו בהתאם לצורך/מתאם/ת את עבודתו/ה עם מנהל 
 תפקיד:תנאי סף ל

 :השכלה
 אר ותM.A.   .בעבודה סוציאלית 

  רצוי מדריך מוסמךמוסמך בטיפול משפחתי וזוגי ע"י האגודה לטיפול משפחתיעו"ס . 

  עו"ס לעניין סדרי דיןבוגר קורס 

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום. 
 :ניסיון מקצועי

  בעבודה סוציאלית לפחות שנים  01של סיון ינ 

  טיפול פרטני ובסדרי דיןבמשפחותובזוגות ישיר בטיפול שנים לפחות  5של ניסיון ,  

 ניסיון בהדרכת עובדים 

 בדן ושכול ניסיון במתן סיוע טיפולי למשפחות שחוו או 
 :דרישות תפקיד מיוחדות

 ידע בעבודה עם מחשב 
 .ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ 

 :כישורים אישיים
 יכולת ניהול והנעת עובדים, יכולת קבלת החלטות, ניהול מו"מ, יכולת ארגון, תכנון, תיאום ופיקוח,

 סמכותיות ונשיאה באחריות.
 קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנותאסרטיביות ואמפטיה כלפי הלקוחות, ות, אמינות, יצירתיות וחדשנ

 . ודריכות, התמודדות עם לחץ
 

  011% היקף המשרה:
 ג(.-דרוג עו"ס )ה דירוג ודרגה:

 .סוציאליים עובדים – ארציים הסכמים י"עפ שכר: 
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4ומה ק 2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /           
carmit_oh@rehovot.muni.il 

 00:11,שעה .228.8210, חמישיעד יום 
שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת 

 הסף8
 מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 


