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 מלווה משפחות במסגרת משפחה תומכת   65/16     מס'         חיצונימכרז         
 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 

  
  מלווה משפחה תומכת  :תואר התפקיד

מלווה המשפחה אמון על הליווי הישיר של המשפחות שנבחרו   התפקיד: תאור
להשתתף בתוכנית , לאורך תקופה של שנה עד שלוש שנים, בהדרכת קצין המבחן . מלווה 

  המשפחות מנהל את התהליך בראייה מערכתית ונותן דגש לאיזון בתוך המשפחה.
צוות מדריך. עורך ביקורי בית מאתר משפחות עולות באמצעות קצין המבחן לנוער וראש 

לשם בניית קשרי אמון, תכנית התערות כוללנית וליווי המשפחה להם חסם לשוני תרבותי. 
ממלא טפסי הערכה על המשפחה מתוך ראיית הכוחות והנכסים של המשפחה ומעקב אחר 
התוצאות שהוגדרו במשותף בין המשפחה למלווה התוכנית. יוצר קשרי עבודה עם גורמים 

וונטיים ברשות המקומית בהתאם לצרכי המשפחה. מתרגם , מגשר ומתווך בין המשפחה רל
לבין נותני השירותים ברשות המקומית, בהתאם לצורך. בונה את השותפות עם נציגי 
האבחון המקצועי וההכשרות המקצועיות במידת הצורך. אחראי על איסוף ומיפוי נתוני 

תם לקצין מבחן. משתתף בישיבת הצוות במחלקה המשפחות , עדכונם באופן שוטף , והעבר
המחלקה ואת קציני המבחן. יוזם  בדיובשירות המבחן  ומשתף בידע התרבותי את עו

ניות לחיזוק יחסי הורים ילדים, לימוד שפה ובעיקר מיומנויות חיים במעבר הבין כת
באמצעות קצין המבחן בודק אפשרות להפעלת תכניות מניעה והסברה  תרבותי.

מפגשי הכרות של העולים עם נותני  וכלוסיות פגיעות מקרב העולים. כמו כן יוזםלא
שירותים לשם מיצוי זכויותיהם ובניית אפיקי תקשורת חיובים, עם נותני השירותים 
המקצועיים בתוך המחלקה. יוזם בניית קבוצת מתנדבים , ידיד המחלקה דוברי שפה , 

  ם אלו יסייעו למחלקה בעיקר בתרגום ותיווך.ללימוד והכרות עם שרותי הרווחה מתנדבי
  

.רצוי בעל ניסיון האמהרית דובר שפה . תואר ראשון לפחות :     השכלה:  דרישות התפקיד
ומיומנות בתחום הטיפול בעולים. יכולות כתיבה ודיבור בשפה          
  העברית הכרות ועבודה עם מחשב.        
         

   100%    היקף משרה:
  

  )38-40דירוג מח"ר (    מתח דרגות:  
  

  למנהל המחלקה.    כפיפות:
  

יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה   : הגשת מועמדות
שניתן לקבל  במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש 

  לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.
    
טפה סגורה למזכירות העירייה. לגב' הגשת מועמדות יש להגיש במע מועד אחרון להגשה: 
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