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 ומעלה 18עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית מגיל 
 

 :התפקידתיאור 

 ומעלה שחוו תקיפה מינית במהלך חייהם. 18מתן טיפול לנשים וגברים בגילאי  -

 הרחבת מערכות התמיכה בשיקום חברתי, משפחתי ותעסוקתי.  -

 מניעת אשפוזים פסיכיאטריים עקב הטראומה המינית. -

ות בהתאם לצורך ועל פי התפקיד כולל שעות טיפול וכתיבת דוחות, שעות הדרכה והשתתפות בהשתלמויות, פגישות וישיב -

 הנחיית המנהל.

 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. -
 

 )תנאי סף(: דרישות התפקיד
 

 :השכלה

 תואר שני בעבודה סוציאלית. -

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -

 עדיפות -ניסיון בתחום הטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית  -

 לפחות.שנים  3ניסיון בעבודה סוציאלית של  -

 ניסיון טיפולי מוכח. -
 

  %50: היקף משרה

 מותנה בהרשאה תקציבית –תקציב פעולה(  - )בחוזה מיוחד עו"ס דירוג:

 ט' -יא' טווח דרגות:

 ההאגף או למי מטעמ ת: למנהלכפיפות
 

 :הערות
 
 

יש לצרף קו"ח )כולל  כן,-לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו -

דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון 

 המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבוחנים.

מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה,  וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש -

 במסגרת הגופים העוסקים בכך.

ביום א'  2/2011לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -

נוהל למלא שאלון לאיתור חשש על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות ב-(2011באפריל  5בניסן התשע"א, 

 לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף  -

 בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.   ;קת קרובי משפחהלסייגים להעס

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה  -

על כך מראש למועמדים  תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה

 הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
 

 הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את  

 :אופן הגשת המועמדות 

 
 * מתאים לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת במעטפה עותקים( 3 ארבעה עותקים )מקור +ביש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

  , מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים1סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.15:00 -08:30ה' בין השעות  -א' 

 המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.יש להבהיר כי טרם הכנסת 
 

 12:00  –בשעה   10.2.2020מועד אחרון להגשת מועמדות 

 

http://www.modiin.muni.il/

