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 הדרך החדשה -מלווה משפחות -  21/נא מס' פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .חדשההדרך הת תכנית לווה משפחות יוצאי אתיופיה במסגרמ: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

  מלווה המשפחות אמון על הליווי הישיר של המשפחות שנבחרו להשתתף בתכנית לאורך תקופה של שנה עד

 שלוש שנים.

 .מלווה המשפחות מנהל את התהליך בראייה מערכתית ונותן דגש לאיזון בתוך המשפחה 

 עיקרי התפקיד:

 ות לפרופיל התכנית.מדריך המתאימ מאתר משפחות באמצעות עו"ס המשפחה וראש צוות 

  ה מבחן לנוער המתאימות לתכנית משפחמאתר משפחות באמצעות קציני מבחן ומנהלת הנפה בשירותי

 ומכת.ת

 עורך ביקורי בית לשם בניית קשרי אמון , תכנית התערבות כוללת וליווי המשפחה במהלך הפעלת התכנית. 

  מסייע למשפחות נוספות המטופלות רווחה משפחות ישראליות ממוצא אתיופי ובמידת הצורך  25מלווה

 .אינה מלאה 25במידה ומכסה של 

  ממלא טפסי הערכה על המשפחות מתוך ראיית הכוחות והנכסים של המשפחה ומעקב אחר ההוצאות

 במשותף בין המשפחה למלווה התכנית. שהוגדרו

  , ההתאם לצרכי המשפחביוצר קשרי עבודה עם גורמים רלוונטיים ברשות המקומית. 

 מגשר ומתווך בין המשפחה לבין נותני השירותים ברשות המקומית בהתאם לצורך. 

 בונה את השותפות עם נציגי האבחון המקצועי וההכשרות המקצועיות. 

  אחראי על איסוף ומיפוי נתוני המשפחות עדכונם באופן שוטף , והעברתם לראש הצוות במחלקה ולמנהל

 .פה המחוז או מפקח מחוזיהקליטה במשרד הראשי באמצעות מנהל הנ

 משתתף בישיבת הצוות ומשתף בידע התרבותי את עובדי המחלקה. 

  לימוד שפה ובעיקר מיומנויות חיים. ,ילדיםיוזם תכניות לחיזוק יחסי הורים 

 ת הקיים אצלם חסם תרבותי לשוני, יוזם תכניות מניעה והסברה לאוכלוסיות פגיעות בקרב העולים ומשפחו

מפגשים של המשפחות עם נותני שירותים לשם מיצוי זכויותיהם ובניית אפיקי תקשורת חיוביים כמו כן יוזם 

 והקניית כלים וידע למשפחות .

 דרישות התפקיד:

 .בעל תואר אקדמי 

 תיגריניתדובר אמהרית ,. 

 רצוי בעל ניסיון ומיומנות בתחום הטיפול בעולים יוצאי אתיופיה. 

 .יכולת כתיבה ודיבור בשפה העברית 

 .הכרות ועבודה עם מחשב 

 100%: אחוז משרה

 לשירותים חברתיים. מנהלת האגףל: כפיפות

 בדירוג המח"ר. 40-38: מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו
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