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 26/2019מס'  פומבי מכרז
 

, מכריזה 1979 מלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 לפי הפירוט הבא:משרה  ים על הצורך באיוש -בזה עיריית קרית 

טיפול בנפגעי התמכרויות נוער  תעובד/ת סוציאלי/: תואר התפקיד
 ומבוגרים

 %50  :  היקף משרה
 

ח', בדרוג העובדים הסוציאליים ובהתאם להסכמים  –י'  רמה: דירוג ודרגה
 הקיבוציים החלים על העו"ס.

 
 תיאור התפקיד 

בתפקידו  –סוציאלי הפועל במסגרת המחלקה לש"ח/ אגף הרווחה  עובד •
אחראי למתן טיפול לאנשים על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, 

 .18וגרים +ולמב 12-18הימורים והתמכרות התנהגותית לבני נוער (גילאי) 
מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי  •

ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול 
 רלבנטיים.

 הטיפול ניתן עפ"י שיטות ומיומנויות המקובלות במקצוע. •
מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח  •

 י טיפול לאוכלוסיות היעד של מוסדות אלה (שלוחה).שירות
 נותן שירותי טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות. •
משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות,  •

 משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
מבצע איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של אוכלוסייה  •

 צף ההתמכרות.על ר
 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום לצרכי איתור וטיפול. •
מלווה תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ע"י  •

 הלקוחות.
 מייעץ לעובדים סוציאליים בתחומים אחרים בטיפול במתמכרים לאלכוהול. •
 ם.מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבי •
מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח  •

 לממונים בכתב ובע"פ.
 משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים. •
 מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצורכי ההתערבות. •

 
 דרישות התפקיד:

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית. •
 של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.ניסיון  •
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 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. •
בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות (חובה להשלים הקורס במשך  •

 השנה הראשונה לעבודתו).
 

 למנהלת האגף לשרותים חברתיים או למי שהוסמך על ידה.  כפיפות:
 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות הצעות שאינן 

 השכלה לא תענינה.

 

 

יפנו בצירוף המסמכים הבאים: מועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד 
ים), קורות  –טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית 

לציין ע"ג  ה וכןוהאישורים הנדרשים במעטפה סגורהשכלה תעודות חיים, 
את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי המעטפה את מספר המכרז. 

ים או לשלוח באמצעות  -קרית  10ים, שד' משה שרת -אנוש בעיריית קרית
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