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10-5-2022 

013/22מס' מבוגרים –למשרה של עו"ס לטיפול בנפגעי התמכרויות  למכרז פנימי/חיצוני  

 

 : המחלקה לשירותים חברתייםהיחידה

 נוער מבוגרים ו : עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות המשרה תיאור

 (ח –י  )עובדים סוציאליים :המשרה ודירוגהדרגת 

 50%: היקף העסקה

 תיאור התפקיד 

 על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים למבוגרים  אחראי למתן שירות טיפול וגמילה

והתמכרות התנהגותית במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול 

  .למסגרות ושירותי טיפול רלבנטייםפרטני ישיר ועקיף והפנייה 

  מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות

 היעד של מוסדות אלה

.   ,משפר את מצבן של האוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות

 .קבוצתיות וקהילתיות

  ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של האוכלוסיות שבתחומי אחריותו מבצע איתור, יישוג. 

 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום לצרכי איתור וטיפול

.  מלווה תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ע"י הלקוחות 

.  מייעץ לעו"ס בתחומים שבטיפולו. 

  עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים מפעיל, מדריך ומנחה.  

 מנהל רישום ומעקב אחר תכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב ובע"פ 

. שתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממוניםמ.  

  . מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי ההתערבות  

 תנאי סף

 עו"ס בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.  :השכלה

 יתרון רישום בפנקס העו"ס -תואר שני
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שנים בעבודה סוציאלית ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית יתרון לניסיון  3ניסיון של לפחות 

 בעבודה עם בני נוער בתחומים אלו

ות לצאת לקורס במשך השנה התחייב –בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות (במידה ולא  

  .)הראשונה לעבודתו

 

 ערבית ועברית  :שפות

  .בעל יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות .

  .יכולת ארגון, ייזום והפעלה ייצוגיות ושירותיות

  . OFFICE – היכרות עם תוכנות ה :יישומי מחשב

 :דרישות תפקיד מיוחדות 

   יתרון  -הכשרה והשתלמויות בתחומים אלו  יתרון  –ניסיון טיפולי בתחומים אלו  מיומנות

עבודה גם בשעות בלתי  ייתכן וחלק מהעבודה תהיה בשעות אחה"צ/ערב  יתרון  -בהנחיית קבוצות

  .ניידות מלאה  .רגילות

 : מנהל המחלקה לשירותים חברתייםכפיפות

 04:6329004לשירותים חברתיים:לבירורים נוספים טל המחלקה 

תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות  ש  של הרשותפרטי המכרז נמצאים באתר 

עד לתאריך   Mer_joy@hotmail.comידני במשרדי הרשות או במיל והמסמכים הנדרשים יש להגיש 

ר המועד האמור, . יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאח15:00בשעה   30.5.22_

 .תיפסל על הסף

 

 

 

 בכבוד רב

 ראש הרשות

 מוראד עמאש

 


