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 172020    מספר מכרז

 )דרום(  מנהל מחוז    שם התפקיד 

 כפיפות למנכ"ל הרשות   מיקום התפקיד במבנה הארגוני

  משרדי הרשות בבאר שבע     מקום העבודה

 בדירוג העובדים הסוציאליים   1א -ב–מתח דרגות  תנאי העסקה 

 חלקיות ממשרה: משרה מלאה     

 

 ניהול העובדים ופעילות הרשות במחוז;    מהות התפקיד 

 

ניהול כולל של יחידות השיקום במחוז לרבות:    משימות ניהוליות 

 מרחבים, יחידת נוער וצעירים, יחידת שיקום נשים;

אחריות לביצוע תהליך שיקום אסירים בקהילה,  

בות: גיבוש חוות דעת לוועדות השחרורים ; להכנת  לר

   ;כלל תוכניות השיקום לקראת שחרור

לביצוע תוכניות שיקום בפיקוח; שיקום וליווי  

   ;תעסוקתי

בניית תוכנית עבודה שנתית  הכוללת את כלל פעילות   

 המחוז בחלוקה לתחומי אחריות; 

 אחריות כוללת על פעילות ככל עובדי המחוז; 

 תכנון וניהול תקציב המחוז;

 הצבת יעדים וקביעת מדדים להצלחה; 

 ביצוע הערכת עובדים תקופתית;

 ניהול מקצועי של כלל עובדי המחוז; 

 

 



 

 
 

 

אחריות לגיבוש תוכניות הכשרה, הדרכה והשתלמות  

לעובדי המחוז מול ראש תחום הדרכה והשתלמות  

 במטה;

ייזום שיתופי פעולה קהילתיים לרבות  עמותות   

עירוניות/ איזוריות לקידום שיקום האסיר וגיוס   

 משאבים;

ייזום וקידום שיתופי פעולה וקשרי עבודה מול בתי  

 הכלא במחוז;   

ביצוע  כנסים וימי עיון לצורך הגברת המודעות  

 הציבורית בקהילה; 

מטה מקצועי, מטה   מנכ"ל הרשות, מפקחת ארצית, ממשקים פנימיים 

 מנהלי.

ועדת שחרורים, שב"ס, רשויות מקומיות, משרד   ממשקים חיצוניים 
הרווחה, פרקליטות מחוז, סניגוריה ציבורית במחוז,  
לשכת התעסוקה, ביטוח לאומי, אקדמיה, מעסיקים  

 .וגורמים נוספים בקהילה

מנהלי מרחבים, מנהל יחידת נוער וצעירים, מנהלת   כפיפים ישירים 

דת נשים, גמ"מים, רכז ליווי וסיוע לאסיר, רכזת  יחי

ועדות שחרורים,   מפקח שיקום מחוזי )תורני(, מפקחת  

 שיקום מחוזי )נשים( מפקח איזוק אלקטרוני; 

 כל עובדי המחוז     כפיפים עקיפים

   דרישות התפקיד 

 חובה.  –  1תואר ראשון בעבודה סוציאלית השכלה 

במדעי החברה  עדיפות בעבודה סוציאלית   –תואר שני 

 חובה.  -ו/או בקרימינולוגיה ו/או ניהול ציבורי 

שנים לפחות בניהול ו/או ניהול פרויקטים   7ניסיון של  ניסיון ניהולי 

אלף ש"ח    50של לפחות  לרבות ניהול תקציבים בתקציב 

 חובה  -

 



 

 
 

 

שנים לפחות עם    8ניסיון טיפולי ופיקוחי של   ניסיון מקצועי

 חובה  -אוכלוסיית תקון 

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים )לעובדים   קורסים והסמכות  הכשרות,

 חובה  -סוציאליים(

 יתרון   -קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי 

 יתרון  -קורס סמים  

 חובה   –רישיון נהיגה ורכב   רישיונות והיתרים רלוונטיים

 אחריות לתוצאות; יוזמה וחדשנות ; גישה שירותית; כישורים ויכולות נדרשות 

יכולת חניכה ופיתוח עובדים ; יכולת תכנון ; ראייה  

 יכולת הנעת עובדים; ;מערכתית; כושר ניהול מו"מ 

 יכולת קבלת החלטות במקרים סבוכים ורגישים;

 עברית ברמה גבוהה      שפות

 אנגלית ברמה גבוהה 

 יתרון.   –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות 

 יתרון  -במרחב הגיאוגרפי של המחוז     מגורים

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד 

 

 הערות: 

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

לדירוג   מקביל  המחר  בדירוג  דרגות  מתח  קליני/שיקומי.  ופסיכולוג  קליני  קרימינולוג 

 (;מח"ר 43-45העו"ס )

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

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

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

 ; רבתקשי" 35.222בפסקה 

 
 מועמדות למכרז, יידע את מנהלו הישיר ויפנה למנהלת משאבי אנוש,    עובד המעוניין להגיש

 בצירוף קו"ח,גב' סימה גלילי , 
 )בחצות(. 3.8.2020עד לתאריך   

 


