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 ניעת אלימות בממשק עם המשטרהמ ית/עו"ס -2022/83חיצוני  כרז כ"אמהארכה 

 
 

 ש"ש.  31.5משרה.  75% היקף משרה :
  עו"ס. דרוג שכר : תדרג

     מנהלת התחנה לטיפול משפחתי., חברתייםמנהל המחלקה לשירותים   כפיפות :
 תיאור התפקיד : 

ת בין המרכז לטיפול באלימות במשפחה לבין תחנת המשטרה, על ואמות ומתות טיפול משולבו* קידום תוכני
   באלימות במשפחה.לקדם את הטיפול  מנת

 * מתן מענה מקיף ומעמיק לבגירים המעורבים באלימות במשפחה, המגיעים לתחנות המשטרה. 
 חיזוק הקשר בין שרותי הטיפול והמניעה של שרותי הרווחה ובין תחנות  המשטרה, במקרים של אלימות  *

  במשפחה.    
 פחה. אלימות במשבהעלאת היקף מקבלי הטיפול בקרב נשים וגברים וקטינים המעורבים * 
 קבלת הפניות מהמשטרה של מעורבים בעברות אלימות במשפחה וכנגד זקנים וחסרי ישע, המגיעים לתחנת * 
 וגיוסם לתהליכי טיפול בקהילה. , יצירת קשר ראשוני המשטרה  
 מסוכנות של המופנים. אבחון ראשוני והערכת * 
 בחון, הערכת מסוכנות או אביצוע התערבות בשעת משבר וקבלת מתלוננים לשיחה ראשונית לרבות ביצוע * 
 התערבות בתוך התחנה ככל שתתבקש על ידי הקצין המוסמך.    

 * איש הקשר של המרכז לטיפול באלימות במשפחה עם תחנת המשטרה ועם בעלי התפקידים האחרים 
 אלימות במשפחת וכנגד זקנים וחסרי ישע.  האחראים על מתן מענה למקרי   

 במועצה לרבות עמותות ושירותים אזוריים הרלוונטיים לטיפול במעורבים בעברות * מיפוי שרותי הטיפול 
 אלימות במשפחה וכנגד זקנים וחסרי ישע, הנגשת המידע לחוקרי המשטרה.  

 מהמרכז הטיפולי.  * קיום מפגשי הדרכה מקצועית לחוקרי התחנה והעו"סים
 .עוד הפניותיותאחר הטיפול בפניות * מעקב  

 דרישות התפקיד:
יש לצרף את העתק התעודה והרישום חובה !  -בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העו"סים  B.A * תואר 

 לקורות החיים . לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף תעודות כנדרש.
 * נדרשת נכונות לעבודה בשעות משתנות בהתאם לצורך. 

 סים במסגרת התפקיד.ור* השתתפות בהשתלמויות וק

המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת 
 חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

יש   .מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה -

 לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

 ם במועצה.נתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולב -

 מכרזים -אתר המועצהללצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס 
https://mta.org.il/he/bids/#bids_4 

 22/10/17 -הגשת מועמדות עד לתאריך

 .מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלהמועמדים 
 משה דוידוביץ

                                           ראש המועצה                                                          
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