
 

 
 

 082020     מספר מכרז

מחוז  ממונה סיוע לאסירים משוחררים ) שם תפקיד

 ירושלים והדרום( 

 כפיפות למנהל מחוז     מיקום התפקיד במבנה הארגוני

 מנהל שירות קטן )סיוע לאסיר ופניות ציבור(      הנחייה והדרכה 

 משרדי הרשות בירושלים/ באר שבע     מקום העבודה

בדירוג המח"ר או מקבילו   41-39מתח דרגות  תנאי העסקה 

 בדירוג המנהלי; 

 חלקיות משרה: מלאה       

מתן סיוע, ליווי ו/או טיפול  באסירים   מהות התפקיד 

משוחררים בכל הנוגע : הסדרי בחובות, סיוע   

 לדיור, מיצוי זכויות ועוד. 

יעוץ , ליווי, הכוונה וטיפול במיצוי זכויות של   משימות

 אסירים לקראת שיחרורם מהכלא;

אחריות למתן סיוע לאסירים משוחררים   

בהסדרת חובות מול גופים שונים )מוסדיים  

 ופרטיים( במחוז; 

ביצוע התערבויות הקשורות בצווי  

מאסר/מעצר/ הבאה, וכן בצווי פינוי מביתו של  

 חובות ועיקולים; המשוקם בעקבות 

אחריות למתן סיוע לאסירים משוחררים  

במחוז למיצוי זכויות כמו: קבלת קצבאות,  

חידוש רישיון נהיגה, הוצאת ת.ז, פתיחת  

 חשבונות בנק ועוד; 

אחריות למתן סיוע לאסירים משוחררים  

במחוז לקבלת זכאות לדיור ו/או לסיוע בשכר  

 דירה; 

 

 



 

 
 

 

כלא  העברת והשתתפות בסדנאות בבתי ה

שבאחריות המחוז לשם הרחבת הידיעות  

 בנושא מיצוי זכויות כהכנה לקראת שחרור;  

ניהול מעקב ובקרה על תהליכי הטיפול בפניות  

 למתן סיוע  במחוז; 

ייזום  ממשקי עבודה עם גורמי חוץ במחוז,  

 לרבות גופי מתנדבים וגופים משיקים; 

ייעוץ, הדרכה והכוונה למפקחים מחוזיים,  

ים ולרכזים ברשויות המקומיות  רכזים אזור

 בנושא מיצוי זכויות האסיר; 

מפקחי שיקום מחוזיים, רכזים אזוריים,   ממשקים פנימיים 

רכזים בקהילה, מפקחי שיקום תעסוקה,  

מנהלי הוסטלים ומנהלי מרכזים הוליסטיים,  

רכזי נוער, מנהלי יחידות נשים במחוז  

 אנשיהם; 

ביית קנסות והוצאות ,  הוצאה לפועל, מרכז ג ממשקים חיצוניים 

שב"ס, מד"א, המוסד לביטוח לאומי, משרד  

השיכון, משרד הפנים, משרד הבריאות,  

רשויות מקומיות, בתי משפט, בנקים,  

שלטונות המס, נושים פרטיים ,סיוע משפטי,  

פרקליטות, סנגוריה ציבורית, חברות  

                                  .                     סלולאריות, חברות מאכלסות, עמותות ועוד

 דרישות התפקיד  

ניסיון של שלוש   -מועמד בעל השכלה אקדמית  השכלה וניסיון:

שנים לפחות בעבודה בעלת מאפיינים דומים  

 חובה.   - ו/או בעבודה עם אוכלוסיית תקון 

 תינתן עדיפות לבעלי תואר במשפטים       

 



 

 
 

 

לפחות   שנתיים ניסיון   -מועמד בעל תואר שני  

בעבודה בעלת מאפיינים דומים ו/או בעבודה  

 חובה.   -עם אוכלוסיית תקון 

במכרז פנימי: לעובד ללא השכלה אקדמית  

ניסיון   -שנות לימוד(   12בעל השכלה תיכונית )

של ארבע שנים לפחות בעבודה בעלת מאפיינים  

  -דומים ו/או בעבודה עם אוכלוסיית תקון 

 חובה. 

יכולת ליצירת קשר, אמפתיה והכלה, גישה   ויכולות נדרשותכישורים 

שירותית  וזמינות, יוזמה חדשנות ותכנון,  

חשיבה ופעילות יצירתית, יכולת לשיתוף  

פעולה, יחסי אנוש טובים, התמדה, יכולת  

גבוהה בניסוח בכתב ובע"פ ויכולת ניהול  

       מו"מ;

 והה עברית ברמה גב                            שפות

 יתרון -אנגלית טובה                                                                  

  –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות 

 יתרון. 

 יתרון  -במרחב הגאוגרפי של המחוז               מגורים 

 

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד 

 ___________________________________________________________________ 

 הערה:

עובד שייבחר במכרז פנימי ללא השכלה אקדמית כמפורט בתנאי המכרז יועסק במתח הדרגות  . 1

 ( בדירוג המנהלי. 18-20)

תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם . 2 

לתקשי"ר. מועמד/ת שעומד/ת   35.221מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות של   

 



 

 
 

 

בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה  

בתקשי"ר   35.222  

. מקום עבודתו הקבוע יקבע עם כניסתו של העובד לתפקיד.3  

 

 הינה חובהלתיבת המכרזים הגשת המועמדות 

 יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות 

 השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים. 

 המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז:

 ( 15:00)עד השעה  כ"ג באב תש"פ 13.8.2020 ה',  יום

 הרשות לשיקום, יש להפנות אל בציון מספר מכרזהגשת מועמדות למכרז, 

, כניסה ב', ירושלים, ת.ד 24האסיר, מנהלת משאבי אנוש, גב' סימה גלילי, לכתובת כנפי נשרים 

 913400מיקוד  34131

 ** פניות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר התאריך המצוין לעיל לא יובאו בחשבון**

 


