
 

 
 

 

 592019 שם מכרז 

 מנהל יחידת נשים  התפקיד  שם

 בכפיפות למנהל המחוז   הארגוני במבנה התפקיד מיקום

 משרדי הרשות בבאר שבע     מקום העבודה

 בדירוג העובדים הסוציאליים  ד -ומתח דרגות     תנאי העסקה 

 מרכז לשיקום אסירות וילדיהן.  מנהל התפקיד  מהות

אחראי על  פיתוח תוכניות שיקום ופיקוח לאסירות   משימות

 משוחררות במחוז;  

עם האסירות המשוחררות לרבות,  עבודה טיפולית  
- תמיכה במעגלי חיים רחבים בניהם עבודה פסיכו

  . סוציאלית ופסיכותרפיה

הגברת מודעות בקרב אנשי המקצוע בקהילה, ובקרב  

 גורמי קהילה נוספים; 

 מהות וילדים;י טיפול קבוצות לא

 טיפול פרטני לאסירות משוחררות;

 בניית תוכניות פיקוח ושיקום;

 ניהול הדרכת צוות העובדות בתוכנית;

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות  

 הממונים;

 מדריכת נשים במחוז     כפיפים ישירים 

 

  מפקח מחוזי )נשים( ,נשים מנהלת תחום בכיר )נשים( פנימיים  ממשקים
 שיקום במחוז  רכזי

  משרד , מקומיות רשויות, ס"שב, שחרורים ועדת ממשקים חיצוניים 
,  במחוז ציבורית סניגוריה, מחוז פרקליטות, הרווחה

  וגורמים מעסיקים, לאומי ביטוח , התעסוקה לשכת
 בקהילה  נוספים

 התפקיד  דרישות

 חובה  – סוציאלית בעבודה ראשון תואר     השכלה 



 

 
 

  – קרימינולוגיה  או/ו סוציאלית  בעבודה שני תואר
 יתרון 

  עובדים צוות  בניהול לפחות שנים  3  של קודם   ניסיון ניהולי  ניסיון
  העבודה בתחום ו/או בהדרכת צוות עובדים

 .הסוציאלית

  העבודה בתחום  לפחות שנים חמש של ניסיון  ניסיון מקצועי
 בפועל. טיפולית  עבודה הכוללת הסוציאלית

סמים,   נפגעי/   משוחררים לאסירים  ניסיון במסגרות
 עדיפות לבעלות ניסיון בעבודה עם נשים. 

 טיפולית ממוסד אקדמאי  הדרכה קורס   והסמכות קורסים ,הכשרות

 סמים  קורס

 חובה  -  םהסוציאליי  העובדים בפנקס רישום   רלוונטיים והיתרים רישיונות

 נהיגה   רישיון     

  יכולת מחשבתית; מקוריות ושירותית;  טיפולית גישה נדרשות ויכולות כישורים
 יחסי אנוש טובים; בצוות; עבודה

   טובה  ברמה  עברית     שפות

 יתרון.   –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות      

 יתרון  - המחוז  של הגיאוגרפי במרחב      מגורים

 

 בלבד  נוחות מטעמי  זכר בלשון ומנוסח כאחד וגברים לנשים מיועד התפקיד

 

 הערות: 

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

 ( 39-41מתח דרגות בדירוג המחר מקביל לדירוג העו"ס ) קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי. 

למועמדים   .2 עדיפות  כישוריהתינתן  אשר  הנדון  לתפקיד  מועמדים   םכשירים  של  לכישוריהם  דומים 

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

 ר בתקשי" 35.222מוסמך כהגדרתו בפסקה נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם 

 טתו של העובד עפ"י היחידות במחוז.מקום העבודה הקבוע יקבע עם קלי .3

 

 הינה חובהלתיבת המכרזים הגשת המועמדות 



 

 
 

 יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות 

 השכלה ומסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים. 

 מועמדות למכרז:המועד האחרון להגשת 

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

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

, כניסה ב',  24האסיר, מנהלת משאבי אנוש, גב' סימה גלילי, לכתובת כנפי נשרים 

 913400מיקוד   34131ירושלים, ת.ד 

 זים לאחר התאריך המצוין לעיל לא יובאו בחשבון** ** פניות שיגיעו לתיבת המכר

 


