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 "א אב תשפ"בכ

 
   טיפול ומניעת התעללות –אזרחים ותיקים לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת  22/541מס'  מודעת דרושים

 עדכון - באגף לשירותים חברתיים
 תיאור התפקיד:

 .אחריות על הובלת תחום ההתעללות והזנחה בזקנה במחלקה 

 לקוחות פוטנציאליים בגיל זקנה. זיהוי ואיתור התעללות והזנחה בקרב 

 .קליטת הפניות מכל השירותים: רווחה, בריאות, משטרה, עצמיות ועוד 

 .אבחון והערכת מסוכנות במצבי חרום ובשגרה ובניית תוכנית הגנה 

  הקמת צוות רב מקצועי וריכוזו להתייעצות וגיבוש תוכנית טיפול לאזרח הוותיק המטופל ביחידה בשילוב עם
 ספים המטפלים במשפחה, בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.גורמים נו

 לביצוע ותוצאות רצויות. פי יעדים/משימות-בניית תוכנית התערבות משותפת עם הלקוח והשותפים על 
 תוכנית התערבות עפ"י התוכנית שנקבעה. ביצוע

 בתחום התעללות והזנחה פעמיות/קצרות טווח כגון טיפול, יעוץ ומיצוי זכויות ללקוח -הפעלת התערבויות חד
 בזקנה.

 .טיפול פרטני ו/או קבוצתי באזרחים ותיקים בהתאם לצרכים ולאבחון 

 .תיעוד הטיפול וההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה 

 ווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.יהפנייה ות 

 והזנחה בזקנה כגון משטרה, בריאות,  תים בקהילה בתחום ההתעללותה ותחזוק ממשקי עבודה עם שירויבני
 ביטוח לאומי וכד'.

 .ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית 

  התעללות והזנחה בזקנה.הובלת שולחן עגול וייזום השתתפות בפורומים ברמה עירונית/יישובית בנושא 

  כולל מימוש התקציב.הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידה ויישומה 

 .ריכוז נתונים בתחום 

 .ביצוע מטלות נוספות עפ"י דרישת הממונה   
 

 תנאי סף:
 השכלה:

 תואר בעבודה סוציאלית. ת/בעל ת/עובד/ת סוציאלי 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 

 :ניסיון מקצועי
 ניסיון של שנה ומעלה בתחום אזרחים ותיקים. 

 יתרון. -אלימות במשפחה  ניסיון בטיפול ייעודי בתחום 
 

 כישורים אישיים:
פדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, אמינות ומהימנות אישית, ק

סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, כושר ארגון ומשימתיות 
ות לציבור ויחסי אנוש ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעל/ת תפיסת שיר

 פה.-בכתב ובעל ביטוי טובה מעולים, כושר
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 %25 :ההיקף המשר
 ' בדרוג העובדים הסוציאלייםח –' י: מסלול קידום דרוג ודרגה

 או מי מטעמה מנהלת האגף לשירותים חברתיים :כפיפות
 לזקןעו"ס  :תקן
 : שירותים חברתייםאגף

 
 גוד ענייניםההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ני

 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים.

 על השכלה יםהמעיד אישורים/תעודות
 תעודת רישום בפנקס העו"ס

אישור העסקה רשמי ממעסיק קודם או נוכחי או המלצה הכוללים תאריכי העסקה  -ניסיון נדרשאישורים המעידים על 
 ניהולי )במידת הצורך( מלאים, היקפי משרה ופירוט העיסוק בתפקיד לרבות אישור

 המלצות
 צילום מתעודת זהות

 טופס פרטי מועמד )אתר העירייה(
 
 

 מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל: 
hasharon.muni.il-enosh@hod    

 
 .ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה בהליכי הקבלה לעבודההנדרשות לו הא זכאי להתאמות עם מוגבלות י מועמד

 
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות 

 .המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים
 

העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מודגש בזאת כי 
 . , בהתאם לשיקול דעתהמקצועי מטעם העירייה

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא 
 תובאנה לדיון.

 .אמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחדכל ה
 

 הליך הגשת המועמדות כולל הגשת מועמדות באמצעות המייל ומיון מוקדם, כלל שיידרש.
 
 
 

 על החתום,
 

 אגף משאבי אנוש
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