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 26/12/2021      הודעה על משרה פנויה     
 22/21ס" מ פומבימכרז 

 .   נוער  -בהתמכרויות לטיפול   תסוציאליעובדת משרה: ה
     . 50%  חלקיות משרה: משרה  

 .  היחידה: מחלקת הרווחה
             .ח(-) ידירוג:  לפי דירוג העו"סים  

 . אל אסדווחה, דיר ר, מחלקת ה בהתמכרויותהיחידה לטיפול מקום העבודה: 
 . ואלכוהולנפגעי סמים   לבני נוערמתן שירות  : תיאור התפקיד 

במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי ע"י יעוץ טיפול ישיר    סמיםנפגעי  רעונ  ניבבטיפול  -
בנטיים הטיפול יינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י  ושירותים רלועקיף והפנייה למוסדות 

 . ה ייחודית בנושא הסמים אשר תינתן ע"י היחידה האחראית במשרדיהנחי 
שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות , משפחתיות   סמיםהנפגעי  מצבן של אוכלוסיית   רופשי -

 . ,קבוצתיות , וקהילתיות 
ת   ו כים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו קיום מפגשים ושיחייזום פעולות איתור , בדיקת צר -

 . טיפול אלכוהול בכל מקום לצרכי איתור ו  נפגעי הסמיםעם הלקוחות  
 

לשיתוף פעולה   םועידוד בקהילה יים אחריםמקצועלקיום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים  ות יאחר -
    ירותי בריאות , חינוך , שיקום , תעסוקה , משטרה ועוד) ש נפגעי סמיםבבני נוער  ותמיכה ותוכניות למען 

 
טיפול  על המטופלים והעברתו בפני העובדים האחראים במחלקה לשם תיאום הלריכוז המידע  ת אחריו -

 ובמשפחתו .   אלכוהול  /סמים  הבנפגעי 
 

   ./ אלכוהול סמיםאוכלוסיית נפגעי הגיוס המשאבים , קיום פעולות מיוחדות למען שיווק הנושא וקידום  -
 

 סמים   הלטיפול בנפגעי  הנהלת היחידה  שתקבע ע"י   אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו בצורה -
  המתבצעות במחלקה , ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת המלצות  ומסכנות תוכניות ה  דעוי לתאחריות  -

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

 
 דרישות התפקיד: 

 .  בודה סוציאליתבוגר בעתואר   לע ב  יסוציאל  בדוע  -
 יתרון   -בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה לפחותם יתישנ מוכח  שלניסיון   -
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים .  -
,אשר מוכר ע"י המשרד , לאחר תהליך קבלה ,  לטיפול בנפגעי סמים ס המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קור -

  תו של העובד .תנאי להמשך העסק םסיום הקורס וקבלת תעודה הינ
 . יחויבו להשתתפות בנושא מעת לעת  דיםבועה -
 

 המועצה. מר יוסף אסדי גזבר  אצל  14:00  שעה  6/1/2022'  הם מועד אחרון להגשת בקשות יו
 לות. מוגב בעלתינתן עדיפות לאדם  -הערה:

               
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                     
 אחמד דבאח                                                                                                                                    

 
 ראש המועצה                                                                                                                                  


