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, מכריזה  המועצה 1977-,לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  08בהתאם לסעיף
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 עו"ס לטיפול בנפגעי סמים/אלכוהוללתפקיד  12/2018מכרז פנימי  

 המחלקה לשירותים חברתיים    היחידה:

 עו"ס לטיפול בנפגעי סמים אלכוהול תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

 ח(-דירוג עו"סים )י

  משרה  75% היקף העסקה

 למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  כפיפות

 באזור גאוגרפי מוגדרמתן שירות לפונים נפגעי סמים  תיאור תפקיד:
טיפול בפונים נפגעי סמים במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י יעוץ  -

טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים הטיפול יינתן בהתאם 
לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י הנחייה ייחודית בנושא הסמים אשר תינתן ע"י 

 היחידה האחראית במשרד.

ור מצבן של אוכלוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות שיפ -
 .    אישיות, משפחתיות, קבוצתיות, וקהילתיות

  ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו -
קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמים אלכוהול בכל מקום לצורכי איתור  -

 .פולוטי
אחריות לקיום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה  -

ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה ותוכניות למען נפגעי סמים )שירותי בריאות, חינוך, 
 .שיקום, תעסוקה, משטרה ועוד(

אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לשם  -
 .ל בנפגע הסמים/אלכוהול ובמשפחתותיאום הטיפו

שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי  -
 הסמים /אלכוהול.

אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו, בצורה שתיקבע ע"י הנהלת היחידה  -
 לטיפול בנפגעי הסמים .

יכוז דיווחים וניתוחם והגשת אחריות לתיעוד התוכניות המתבצעות במחלקה, ר -
 .המלצות ומסקנות למנהל המחלקה לש"ח

 .  שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד -

 

 תנאי סף:

 : השכלה

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בע"ס. -

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -
 שנתיים בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה.עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח של  -
המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קורס לטיפול בנפגעי סמים, אשר מוכר ע"י  -

המשרד, לאחר תהליך קבלה ,. סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך 
 העסקתו של העובד.

 .העובדים יחויבו להשתתפות בנושא מעת לעת -

 ברים ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לג

-http://www.arara מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.ilעד ולא יאוחר  גב' היבה מזכירת מנכ"לית המועצה /(, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי ,
 14:00, בשעה 15/05/2018שלישי מיום 

 בכבוד,                                                                                                                              
 עו"ד  מודר יונס                                                                                                                                            

 ראש המועצה                                                                                                                                              
 

  
 


