
 בס"ד

 ו"ס התמכרות ע -5מודעת דרושים מס'  

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.

 : אור  התפקידית

  נפגעי סמים באזור גיאוגרפי מוגדר.מתן השירות לפונים 

  טיפול בפונים נפגעי סמים המטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף

והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים הטיפול יינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י הנחייה 

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

 יות משפחתיות קבוצתיות לוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות איששיפור מצבן של אוכ

  וקהילתיות.

 נים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו.ייזום פעולות איתור , בדיקת צרכים וסוגי המע 

 קבוצתיות וקהילתיות, ייזום פעולות איתור בדיקת צרכים וסוגי ם מפגשים ושיחות אישיות משפחתיותקיו ,

ם בכל מקום לצורכי ים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו, קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמיהמענ

 איתור וטיפול.

  , אחריות לקיום הקשר של המחלקה לשייח עם גורמים מקצועיים אחרים אחריות לקיום הקשר של המחלקה

תי בריאות, חינוך, שיקום, למען נפגעי סמים )שירו בקהילה ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה ותוכניות

 תעסוקה, משטרה ועוד(.

 ום הטיפול בנפגעי הסמים אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לשם תיא

 ובמשפחתו.

  אוכלוסיות נפגעי הסמים.שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים קיום פעולות מיוחדות למען 

 בצורה שתיקבע ע"י הנהלת היחידה לטיפול בנפגעי סמיםרתוריכוז המידע על המטופלים והעבאחריות ל ,. 

  המלצות ומסקנות למנהל אחריות לתיעוד התוכניות המתבצעות במחלקה , ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת

 המחלקה לש"ח.

 .שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת ע"י מדיניות המשרד 

 דרישות התפקיד:

 לקרימינולוג הקליני לעו"ס

קרימינולוג בעל תואר שני בקרימינולוגיה קלינית של  עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בע"ס

 מוסד להשכלה גבוהה בישראל

  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח של שנתיים בטיפול 

 ישיר בפרט ובמשפחה

של שנתיים בטיפול  עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח

 ישיר בפרט ובמשפחה

המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קורס לטיפול 

בנפגעי סמים , אשר מוכר ע"י המשרד , לאחר תהליך 

קבלה סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך 

 העסקתו של העובד.

המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קורס לטיפול 

המשרד , לאחר תהליך בנפגעי סמים אשר מוכר ע"י 

קבלה סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך 

 העסקתו של העובד.

העובדים יחויבו להשתתף בהשתלמות בנושא מעת 

 לעת.

 העובדים יחויבו להשתתף בהשתלמות מעת לעת.

 

 ( 39-37ח( או דירוג מח"ר )-)י  : דרוג עו"סדרוג ודרגה
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