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אגף משאבי אנוש

ט"ו תמוז תש"ף
 07יולי 2020

מכרז פומבי מס'24/2020 -
נמסרת בזאת הודעה על משרות פנויות כדלהלן:
תואר המשרה :עו"ס טיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים) באגף הרווחה והשירותים
החברתיים
תיאור התפקיד:
 אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל ילדים פגעים וחשופים.
 ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה.
 זיהוי ,איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה.
 קליטת הפניות מכל השירותים :רווחה ,משטרה ,עצמיות ועוד.
 אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה.
 התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון :יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחום האלימות במשפחה.
 בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים ,משימות לביצוע ותוצאות רצויות
ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
 הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה.
 טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים ,בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאת ההתערבות של
עו"ס המשפחה.
 ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית  ,בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית במקומות
המתאימים.
 הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עם גורמים נוספים מטפלים
במשפחה  ,בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
 ייזום והשתתפות בפורמים ברמה העירונית /יישובית בנושא אלימות במשפחה.
 תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות וזמינות לעבודה בשעות חירום.
כישורים הדרושים:
דרישות סף מחייבות:
השכלה:
 בעל/ת תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בהתמחות בטיפול בגברים בבית הספר המרכזי במסגרת מתווה הצמיחה
לעובדים סוציאליים באלימות במשפחה.
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היקף75% :

דרגה :י"א-ט'

דירוג :עו"ס

הערות:
 .1בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה
ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 .2מועמד/ת שימצא /שתימצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש/שתידרש לעבור מבחן
התאמה.
 .3מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה
האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין ,הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד
הפנים.
 .4לא יתקבל לעבודה מועמד בטרם המציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א( .2001 -האישור יומצא לאחר בחירת המועמד)
 .5בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים המעידים על עמידה בתנאי המכרז המפורטים לעיל ,תיאור
תולדות חיים ,ניסיון והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה ,עם ציון מספר המכרז על גביה ,לאגף משאבי
אנוש .בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים ,לא תובאנה לדיון בוועדת הבוחנים.
 .6טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש .פרטים נוספים :טל'  08-6840499שלוחה .8
מועד הגשה עד יום :חמישי ב' באב תש"פ  23.7.2020שעה16:00 -

________________

_________________

ניר גורליצקי

יעקב אדרי

מנהל אגף משאבי אנוש

יו"ר ועד עובדים

 דרך המשחררים  ,37באר שבע8410001 ,

 ,08-6840499 שלוחה 8

08-6840482

עיריית באר-שבע
אגף משאבי אנוש

מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות
למכרז עו"ס טיפול באלימות במשפחה (מיקוד גברים) באגף הרווחה
והשירותים החברתיים
מכרז מספר 24/2020

 .1שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה.

 .2תעודת השכלה כפי שנדרש בנוסח המכרז.
 .3רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 .4קורות חיים.
 .5תמונת פספורט.

 .6המלצות ( .במידה ויש )
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שאלון אישי למגיש מועמדות למשרה  /מכרז
 .1פרטים אישיים * אין חובה למלא את הפרטים המסומנים בכוכבית (*)
מספר זהות
ס"ב
ארץ לידה:

שם האב

שם פרטי

שם משפחה

ייצוג הולם.1 :פרטים אישיים אלו נדרשים לעניין חובת ייצוג
הולם לפי סעיף 173ב .לפקודת העיריות [נוסח חדש] .נא צרף
את האישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם; יש
לסמן  במקום המתאים
 .1פרטים אלה נדרשים לעניין חובת ייצוג הולם לפי:
 סעיף  173ב .לפקודת העיריות [נוסח חדש].
 סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 .1988נא צרף אישורים המעידים על זכאותך לייצוג הולם.
שם קודם (אם שונה)
שם האם

 זכר
נקבה

מספר מכרז

אני נמנה על אחת או יותר מהקבוצות הבאות:
 נולדתי באתיופיה ,או אחד מהורי נולד באתיופיה.
מצ"ב תעודת זהות שלי או של אחד מהורי;
 אדם עם מוגבלות.מצ"ב אישור בדבר מוגבלות;
 איני נמנה על אחת מהקבוצות הנ"ל.

תאריך עליה(*)

תאריך שינוי
כתובת

תאריך לידה *

טלפון בעבודה

ישוב

טלפון בבית

שירות בצה"ל/לאומי (חובה לצרף אישורים):
הערות:

טלפון נייד

מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני

 פטור כדין  כן :מתאריך__________ עד תאריך ___________ דרגה ________

.2השכלה (חובה למלא את כל הפרטים ולצרף תעודות)
יסודית

פרטים

חטיבת
ביניים

על-
תיכונית

תיכונית

גבוהה

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

שם ביה"ס/מוסד
מקום ביה"ס/מוסד
התואר או התעודה
מספר שנות לימוד
תאריך סיום הלימודים

 . 3קורסים והשתלמויות מקצועיות ,כולל בצה"ל (חובה לצרף אישורים)
שם הקורס  /ההשתלמות

המוסד המארגן

מקום

משך
הלימודים

 דרך המשחררים  ,37באר שבע8410001 ,

מספר
שעות
הלימוד

מועדים
מיום

עד יום

 ,08-6840499 שלוחה 8

תעודה
נא סמן 
אין
יש

08-6840482

סוג מקצועי

 .4רישיון מקצועי או רישום בפנקס/איגוד מקצועי
( חובה לצרף אישורים)

עיריית באר-שבע
אגף משאבי אנוש
 .5ידיעת שפות
נא סמן = 1 :שליטה מלאה

 = 2שליטה חלקית

(מח"ר/הוראה/הנדסאים/מהנדסים/רופאים/עו"ד וכד')
המקצוע  /העיסוק

סוג הרישיון או
הרישום

מספר הרישיון
או הרישום

עברית

השפה

אנגלית

ערבית

קריאה
כתיבה
דיבור
הקלדה

 .6מקומות עבודה קודמים  -פרט ניסיון במקומות עבודה קודמים – חובה לצרף אישורי העסקה !!!
שם המעביד

מקומות עבודה
שכר ברוטו

היקף משרה

צירוף המלצה

סוג העבודה
והתפקיד

מתאריך:

עד תאריך:

לא

כן

סיבת הפסקת
העבודה

 .7ממליצים:
שם משפחה ופרטי

מקום העבודה

זיקה למועמד

התפקיד  /המקצוע

טלפון

כתובת

.1
.2
 .8קרובי משפחה המכהנים כחברי מועצה או מועסקים בעיריית באר שבע אני הח"מ ,מצהיר בזה כדלהלן:
 יש לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה
 אין לי קרובי משפחה בין עובדי העירייה ונבחריה
מועסק במינהל/אגף/יחידה
יחס הקירבה
שם פרטי
שם משפחה

תפקיד/תואר המשרה

"קרוב משפחה" -בן/בת זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,אח ,אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן,
כלה ,נכד ,נכדה ,לרבות חורג או מאומץ ,ידוע/ה בציבור ,הגדרות קרובי המשפחה (דוד ,דודה ,גיס וכד') כוללות גם את בן הזוג
של הקרוב ,ולפיכך גם את אשת אח האב או האם תחשב כדודה לעניין הגדרת "קרוב משפחה" ,וכיו"ב.

 .9רישיונות נהיגה ובעלות על רכב:
סוג הרישיון

רישיון נהיגה
יש

אין

.1





.2

בעלות על רכב
אין
יש



תוקף



 .10הצהרה והסכמה
הנני מצהיר בזה שהפרטים שמסרתי לעיל הינם מלאים ונכונים; ידוע לי כי מסירת פרטים אשר אינם
נכונים ומלאים על-ידי מהווה עבירה על-פי החוק.
תאריך _____________:שם המועמד _______________:חתימת המועמד_____________:
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תאריך__________ :

אל :אגף משאבי אנוש
מאת___________ :

.1

מאשר/ת כי עיינתי במכרז והבנתי את אופי התפקיד ודרישותיו.

 .2ידוע לי כי העירייה נוהגת בהתאם להוראות הדין( ,לרבות סעיפים 174 ,174א .ו 175-בפקודת
העיריות) ,הפסיקה וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ,בכל הנוגע לסייגים להעסקת קרובי משפחה
ולמניעת ניגוד עניינים.
 .3א .העירייה תפעל בהתאם להוראות הדין ,הפסיקה והנחיות הגורמים המוסמכים בכל הנוגע
להגנת הפרטיות ,לרבות הנחיות רשם מאגרי מידע ,לא תאסוף מידע שאינו נדרש למטרת
הליכי קבלת המועמדים ותגרוס כל מידע עודף שהגיע אליה תוך  90יום או תוך זמן סביר,
בהתאם לנסיבות העניין.
ב .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,הובא לידיעתי שמסמכי המועמדות של מועמד/ת שנמצא/ה
כשיר/ה כמועמד/ת הבא/ה בתור (אחרי המועמדים שנבחרו לפניו/ה למשרה) יישמרו
באגף משאבי אנוש לפרק זמן של שנה ,כך שאם המועמד/ת הכשיר/ה לפניו/ה לא
ימונה/תמונה למשרה או לא יימצא/תימצא מתאים/ה למשרה בתקופת הניסיון ,יהא ראש
העירייה רשאי לשקול למנותו/תה למשרה.

_______________________
חתימה
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