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 למועצה אזורית חוף אשקלון

  דרוש/ה 

פגיעות מיניות  50%נפגעי סם נוער,  50%עו"ס     

 פגיעות מיניות   50%נפגעי סם נוער,   50% : היקף מישרה -

    מנהלת האגף לשירותים חברתיים.כפיפות:  -

 ז' )פגיעות מיניות( -)נוער נפגעי סמים( ט' ח' -י'  מתח דרגות לתפקיד -

מתן שירות לנערים ונערות נפגעי סמים במועצה האזורית חוף אשקלון, במטרה לשפר תפקודם  :  תיאור תפקיד -

 האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף  

 .ומעלה אשר חוו תקיפה מינית במהלך חייהם 18מתן טיפול לנשים וגברים מגיל  -

 .מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית

 : עיקרי התפקיד -

ועקיף   - ישיר  טיפול  יינתןא.  הטיפול  רלוונטיים.  ושירותים  למוסדות  המקובלות    והפנייה  לשיטות  בהתאם 

 במקצוע 

 ועפ"י הנחייה ייחודית בנושא הסמים אשר תינתן ע"י היחידה האחראית במשרד.        -

 .קום חברתי, משפחתי ותעסוקתיהרחבת מערכות התמיכה בשי .ב

 .מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית .ג

התפקיד כולל שעות טיפול וכתיבת דוחות, שעות הדרכה והשתתפות בהשתלמויות, פגישות וישיבות   .ד

 טיפול וכתיבת דוחות  .בהתאם לצורך ועל פי הנחיית המנהל

פולו באמצעותך הפעלת תוכניות אישיות,  שיפור מצבן של אוכלוסיות הנוער נפגעי הסמים שבטי .ה
 משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.  

 ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו.  . ו
 דרישות התפקיד: -

 .עובד סוציאלי בעל תואר בעבודה סוציאלית .א

 רישום בפנקס העו"ס  .ב

 שנתיים בתחום המוגדר. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח של  .ג

 .המתקבל לתפקיד יחויב לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד .ד

 ניסיון בטיפול בטראומה  .ה

 : כישורים אישיים   

יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה, יכולת עבודה בצוות, יכולות ארגוניות גבוהות, תקשורת בין אישית,   -

 .ויחסי אנוש טובים יכולת התמודדות במצבי לחץ, יחס אדיב

 

הצעות יש להגיש באופן מקוון באתר המועצה על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה בצרוף קורות חיים  ❖

 14:00בשעה  05.09.21והמלצות. הצעות  תתקבלנה עד לתאריך  

 
 
 
 

 בברכה,
 גלית קקון

 מנהלת משאבי אנוש
 


