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 602019     מספר מכרז

 הוסטל "ירושלים"  מנהל     התפקיד  שם

 )מסגרות(   שירות קטן כפיפות למנהל   הארגוני במבנה בתפקיד מיקום

 מחוז ירושלים   מקום העבודה

בדירוג העובדים  ד'-ו'מתח דרגות  תנאי העסקה 

  הסוציאליים 

 חלקיות משרה: מלאה  

 שעות לא שגרתיות, ככלל, עבודת ערב  שעות עבודה

ניהול כולל של מסגרת טיפולית לאסירים   התפקיד  מהות

משוחררים בתנאי פנימייה המהווה תחנת  

 מעבר מהכלא לחיים העצמאים בקהילה . 

  ברמה ההוסטל של לתפקודו אחריות    משימות

נית  והאירג ,הטיפולית, המקצועית

לרבות אחריות לניהול ואחזקה   והלוגיסטית.

,קביעת סדר יום,  של הבית )ניהול כספי דיירים 

( כן אחריות לניהול הכספי של  הכנת תפריט וכו

 ההוסטל ועמידה בתקציב . 

ת התאמה  ובדיק ,ואבחון  קבלה נותראיו ביצוע

 וכתיבת תכניות שיקום. למסגרת

תיקי טיפול לכלל הדיירים והבוגרים  ניהול 

לרבות סיכומי שיחות הערכות תקופתיות  

 וסיכומי טיפול.

  פרטנית טיפולית תכנית  לבניית אחריות 

ביצוען   על  ופיקוח ובוגר   דייר לכל וקבוצתית 

,  תו קבוצתי,  טיפוליות  ות ויהתערב  לרבות



 

 
 

  לדיירי תוקהילתיו תומשפחתי   ,תופרטני 

  ,חינוך כניות ו ת לבניית אחריות ההוסטל.

 ;והתנדבות העשרה

  לאחר בקהילה המשך תכנית להכנת אחריות 

 בהוסטל.  הטיפול סיום

  רלוונטיים גורמים  עם  קשרים ליצירת אחריות 

,  כספי סיוע: כגון  להוסטל לסייע  שיכולים

 ;תרומות

דיווחים שוטפים מקצועיים לוועדת  

   .השחרורים

   התפקיד  דרישות

 חובה  – 1סוציאלית בעבודה ראשון תואר      השכלה 

 . יתרון  – רלוונטי לתחום העיסוק  שני תואר

  העבודה בתחום לפחות שנים 4 של ניסיון ניסיון מקצועי

בפועל   טיפולית  עבודה הכוללת הסוציאלית

 .באוכלוסיית תקון -לרבות ניסיון בטיפול 

 שנים כנ"ל;  4בעל תואר שני  מועמד  

  שללפחות בניהול   שנתייםניסיון  קודם של  ניסיון ניהולי 

או    הסוציאלי העבודה בתחום עובדיםצוות 

שנים כעו"ס מטפל בהוסטל של   4ניסיון של  

 הרשות לשיקום האסיר. 

 שנים כנ"ל;  3תואר   תואר שני   מועמד בעל 

 חובה  -ניסיון מוכח בניהול וקידום פרויקטים  

- טיפולית ממוסד אקדמאי  הדרכה קורס  והסמכות קורסים ,הכשרות

                      חובה 

          בהעדר קורס יתחייב להשלימו במהלך      

 הראשונה  השנה 

 יתרון -התמכרויות    קורס



 

 
 

 

 

חובה  -  םהסוציאליי  העובדים בפנקס רישום    רלוונטיים והיתרים רישיונות

 נהיגה  רישיון      

  ושירותית; טיפולית גישה לתוצאות; אחריות  נדרשות ויכולות כישורים

 מערכתית; ראייה עובדים; ופיתוח חניכה

 יחסי אנוש טובים; בצוות; עבודה   יכולת

 עברית ברמה גבוהה       שפות

 אנגלית ברמה טובה      

  –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות  
 יתרון. 

 במרחב הגיאוגרפי של המחוז      מגורים

 ____________________________________________________________________ 

 :הערות

לרבות:   .1 סוציאלי  עובד  אינו  אם  גם  טיפולי  שני  תואר  בעל  שהינו  עובד  לגשת  רשאי  למכרז 

ר מקביל לדירוג העו"ס  "מתח דרגות בדירוג המח  קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי.

(39-41 .) 

למועמדים   .2 עדיפות  כישוריהתינתן  אשר  הנדון  לתפקיד  של    ם כשירים  לכישוריהם  דומים 

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

גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה   נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של  לעיל    35.222האמורה 

 . רבתקשי"

 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

 ת אל הרשות לשיקום, יש להפנובציון 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**

 


