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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס קהילתי ופרטני לאלימות
במשפחה
מחלקה-
מכרז-
תואר המשרה-
דירוג/דרגה-
סוג המכרז-
ההיקף משרה-

מחלקה לשירותים חברתיים.
כ"א מס' 18/22
עו"ס קהילתי אלימות במשפחה
דירוג עו"ס י'-ח' ,מסלולי קידום :דרגה התחלתית -רמה-י'
לאחר שנה -קידום ל-ט',
לאחר שנתיים -קידום ל-ח'
חיצוני
 100%משרה.

בקשה למועמדות יש להגיש באופן ידני בלבד בלשכת מנכ"ל המועצה ב 5-עותקים לתאריך
 07.08.2022בשעה  12:00בכתובת פינס  ,4גדרה .טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת
מנכ"ל המועצה .אשת קשר -ורד קריטי /מנתמר קבדה ,טלפון ישיר08-8593550/548 :
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
 .1אחריות לתכנון וביצוע התערבויות לפיתוח קהילתי לקהילה הגאוגרפית שבה הוא פועל
תוך התייחסות לנושאים הדורשים שיוני :בתחומי חיים נרחבים ,בקרב קבוצות
ייחודיות בקהילה בעלות מאפיין ייחודי משותף (קהילות פונקציונאליות),מתוך לקוחות
המחלקה לשירותים חברתיים בארגונים ושירותים.
 . 2יזום תהליכים ללמידה והכירות עם הקהילה (מיפוי קהילתי) ,איתור נושאים הדורשים
שינוי מתוכנן בתחום הטיפול באלימות המשפחה ,הכנת תוכניות התערבות ויישומן,
מתוך איסוף נתונים רלוונטיים ותיעודם.
 .3עידוד התארגנות של תושבים ומנהגות קהילתית מקומית משותפת ,הגברת מודעות
ופעולות מניעה בתחום אלימות במשפחה ,לצד יזום והובלת תהליכים לשיתוף
והשתתפות ,בנושאים הדורשים שינוי ברמה קהילתית.
 . 4הקמת צוותים רב מקצועיים ובין מגזריים בהשתתפות חברי הקהילה לייזום ,תיאום,
תכנון ויישום פעולות קהילתיות בתחום אלימות במשפחה.
 . 5הבהרת המדיניות שנקבעה על ידי הועדה הבין משרדית והאגף המקצועי במשרד בתחום
האלימות במשפחה הסברה והפצת הגישה המקצועית בתחום אלימות במשפחה בקרב
קבוצות ,ארגונים ,מוסדות ושירותים בהקהילה.

 . 6ארגון השתלמויות ,כנסים ימי עיון בנושאי עבודה סוציאלית קהילתית בתחום אלימות
במשפחה לפעילים קהילתיים ,אנשי מקצוע וקבוצות בקהילה.
 . 7השתתפות בפורמים וועדות שעניינים טיפול ומניעה בתחום האלימות במשפחה ועבודה
קהילתית.
 .8טיפול פרטני במשפחות נפגעות אלימות במשפחה.
תנאי סף:
השכלה ודרישות –
א .עובד סוציאלי ,רצוי מיומנות בתחום הטיפול באלימות או /והעבודה הקהילתית.
ב .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג .מועמד שיבחר יידרש לעבור קורס הכשרה בסיסית בתחום הטיפול באלימות במשפחה
בשנתיים הראשונות לתפקיד.
ד .מועמד שיבחר יידרש לעבור קורס הכשרה בסיסית בעבודה קהילתית בשנתיים
הראשונות שלו בתפקיד.
כפיפות -למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
הבהרה מגדרית -המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים.
הערה :המשרה הינה משרת תקן ותוקפה מותנה בקיומו של תקצוב

בכבוד רב
יואל גמליאל
ראש המועצה

