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 )כרמיאל(  מנהל מרחב    שם התפקיד 

 מנהל מחוז צפון    כפיפות במבנה הארגוני 

 משרדי הרשות בכרמיאל     מקום העבודה

 בדירוג העו"סב  -דמתח דרגות  תנאי העסקה 

 חלקיות משרה: משרה מלאה 

 במרחב;  הרשות  העובדים ופעילות  ניהול     מהות התפקיד 

אחריות כוללת על פעילות כל עובדי המרחב בכלא   משימות

 ובקהילה ; 

כולל:   במרחב  השיקום  תוכניות  על  כוללת  אחריות 

פרוטוקולים   קריאת  מטופלים,  בתיקי  ומעקב  בדיקה 

ודיוני מעקב, ליווי העובדים מבחינה מקצועית, חתימה  

 על דוחות לוועדות שחרורים וכיו"ב; 

אחריות כוללת על הנחייתם המקצועית של עובדי  

 שבאחריותו; המרחב  

 וגיות שוטפות בתחום; לבעיות ולסמענה מקצועי  מתן 

מאשר  חוות דעת ותוכניות שיקום טרם הגשתם לוועדות  

 השחרורים; 

העבודה, כולל חוות דעת  בקרה שוטפת על איכות  מבצע  

 לוועדות השחרורים, אבחוני התאמה, תוכניות שיקום; 

הנחיית   הדרכה,  לצורך  רלוונטי  מקצועי  חומר  מגבש 

 קבוצות, סדנאות וכיו"ב; 

ניהול מעקב ובקרה שיטתיים על תהליכי השיקום  ריכוז,  

 והטיפול במרחב; 

 



 

 
 

תכנון וניהול תקציב מרחב בהתאם להנחיות מנהל  

 המחוז; 

 הצבת יעדים וקביעת מדדים להצלחה; 

בניית תוכנית עבודה שנתית  הכוללת את כלל פעילות  

 המרחב בחלוקה לתחומי אחריות; 

 ביצוע הערכת עובדים תקופתית;

 מקצועי של כלל עובדי המרחב; ניהול 

אחריות לגיבוש תוכניות הכשרה, הדרכה והשתלמות  

לעובדי המרחב מול ראש תחום הדרכה והשתלמות  

 במטה;

ביצוע  כנסים וימי עיון לצורך הגברת המודעות  

 הציבורית בקהילה; 

העשייה   בתחומי  ארצית  מדיניות  בקידום  שותף 

 המקצועית;

 רחב עליו מופקד;   אחראי על ניהול לוגיסטי של המ

 מאבחן ומגבש תוכניות שיקום לאסירים; 

אחראי על תיאום ומעקב אחר אופן ביצוע תכנית שיקום  

 ; שנבנתה לאסיר

גורמי השיקום  בקהילה   כלל  עם  ליצירת קשר  אחראי 

 ;לצורך המשך טיפול באסיר המשוחרר

 ;אחראי לגיוס והפעלת מתנדבים

שיקום   כפיפים ישירים  שיקום  מפקח  מפקח  אזורי,  רכז  מחוזי, 

 תעסוקה; 

 רכזים ברשויות מקומיות;    כפיפים עקיפים

 רכזי ועדות שחרורים,  ראשי תחומים, עובדי  מטה.  ממשקים פנימיים 

פרקליטות, שב"ס, סנגוריה ציבורית, עו"ד פרטיים,   ממשקים חיצוניים 

הנהלת בתי המשפט, אסירים, משפחות אסירים,  

 רווחה, מוסדות טיפול חיצוניים.שירותי 

 



 

 
 

אחריות לתוצאות; יכולת עבודה בצוות; ראייה   כישורים ויכולות נדרשות

יכולת ניסוח בכתב   מערכתית; יחסי אנוש טובים;

יכולת הנעת    ברמה גבוהה; חשיבה מחוץ לקופסא;

 עובדים;  

 התפקיד  דרישות

 1חובה  – סוציאלית בעבודה ראשון תואר     השכלה 

  בקרימינולוגיה או/ ו  סוציאלית בעבודה -  שני תואר
   יתרון  – המדינה  במדעי או/ו

 הסוציאלית   העבודה  בתחום לפחות  שנים 6  של ניסיון                                           ניסיון בעבודה

 שנים עבודה עם אוכלוסיית  4הכוללת מתוכם לפחות              

 עוברת חוק;              

 שנים ניסיון טיפולי כנ"ל. 5עובד בעל תואר שני נדרש ל                                                                    

 בניהול ו/או הנחיה ו/או        שנים לפחות  5 של קודם ניסיון             

הסוציאלי ו/או    העבודה  בתחום עובדים של הדרכה
 ת עוברת חוק; ניסיון בעבודה עם אוכלוסיי 

 שנים ניסיון ניהולי כנ"ל;  4עובד בעל תואר שני נדרש ל                   

 ;2חובה   –אקדמאי  ממוסד טיפולית  הדרכה  קורס                      והסמכות קורסים ,הכשרות

 יתרון   -סמים וטיפול בהתמכרויות  בנושא קורס           

 עברית ברמה גבוהה      שפות

 אנגלית ברמה טובה      

 יתרון  -שפות נוספות     

 יתרון   -באזור 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

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

 (;מח"ר  41-43העו"ס )

 עובד ללא קורס הדרכה יידרש להשלים זאת בשנת עבודתו הראשונה;  .2

בעתיד תיבחן האפשרות למנות את הזוכה במכרז גם כסגן מנהל המחוז ללא תוספת שכר  .3

 ובמתח הדרגות הקיים;

דומים לכישוריהם של    םירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהכשתינתן עדיפות למועמדים   .4

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

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

 ; רבתקשי"  35.222

 

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

 אנוש, גב' סימה גלילי , בצירוף קו"ח, 

 )בחצות(. 3.8.2020עד לתאריך  

 


