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 202021   מספר מכרז

  מפקח איזוק אלקטרוני    שם התפקיד

 כפיפות למנהל המחוז  מיקום התפקיד במבנה הארגוני

הנחיה מקצועית: מנהלת שירות קטן, אבחון 

 ושיקום בקהילה

 דרוםמחוז     מקום העבודה

 בדירוג מח"ר  40-38מתח דרגות     תנאי העסקה

 משרה 50%חלקיות משרה:       

ריכוז ופיקוח על אסירים בתוכניות שיקום  התפקידמהות 

 הכוללות איזוק אלקטרוני ;

הכנת התשתית  לקראת שחרור עבור אסיר                                                              משימות

, לרבות  בתוכנית פיקוח של איזוק אלקטרוני

אחריות ותיאום של איזוק מול מנהלת הפיקוח 

טרוני עם שחרורו של האסיר מבית האלק

 הכלא; 

אחריות למעקב יומי אחר דיווחי חיוויים 

המתקבלים על ידי מנהלת הפיקוח האלקטרוני 

 ותיעוד הטיפול בהם;

ניהול מסד נתונים שוטף של אסירים בפיקוח 

 אלקטרוני;

דיווח שוטף ליועץ שיקום מחוזי על התנהלות 

 ;האסיר בתוכנית הפיקוח האלקטרוני

ביקור בית עם שחרור האסיר לצורך בדיקת 

 התאמת סביבת המגורים הנדרשת ליישום

תוכנית בפיקוח איזוק אלקטרוני, בהתאם 

 להנחיית הממונה;



אחריות לטיפול מידי באירועים  והפרות 

באיזוק בהתאם  לנהלי העבודה, ובשעות 

 עבודה לא שגרתיות;

קיום מפגשי עבודה שוטפים עם קצין פקא"ל 

 מטעם יחידת פקא"ל שב"ס.אזורי 

השתתפות בפורומים מקצועיים ברשות בתחום 

 פיקוח אלקטרוני;

משימות נוספות בתחום העיסוק בהתאם 

 לצורך;

רכזים ברשות , מפקחי שיקום מחוזיים, רכזים  ממשקים פנימיים

אזוריים, מפקחי מפקח מחוזי מרכזי ועדות 

 שחרורים.

עו"ס בקהילה, משפחת  ועדות שחרורים, שב"ס, ממשקים חיצוניים

האסיר המשוחרר, קצין פקא"ל , מנהלת 

 הפיקוח האלקטרוני.

 דרישות התפקיד

לעובד בעל השכלה אקדמית במדעי החברה ו/או  ניסיון והשכלה

מדעי ההתנהגות ניסיון קודם של שנתיים 

מול גורמי שירות בקהילה לפחות בתחום עבודה 

 חובה -ומוסדות ציבוריים 

עדיפות לבעלי ניסיון בפיקוח ועבודה עם אוכ' 

 יתרון  –תקון 

 עובד בעל תואר שני נדרש לשנת ניסיון כנ"ל;  

במכרז פנימי: לעובד ללא השכלה אקדמית 

מול גורמי שירות שנים עם  3ניסיון קודם של 

 חובה -בקהילה ומוסדות ציבוריים 

לתוצאות;  אחריות בעל זיקה אלקטרונית; כישורים ויכולות נדרשות

גישה טיפולית ושרירותית; יכולת עבודה 

                בצוות; יחסי אנוש טובים;

 רישיון נהיגה  רישיונות והיתרים רלוונטיים

 עברית ברמה גבוה     שפות

 אנגלית ברמה טובה     

 -ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות 

 יתרון



 יתרון -במרחב הגיאוגרפי של המחוז      מגורים

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

____________________________________________________________________ 

 הערות:

-17עובד שייבחר במכרז פנימי ללא השכלה אקדמית כמפורט בתנאי המכרז יועסק במתח הדרגות  .1

 בדירוג המנהלי 19

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

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

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

עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ע"י מועמדים למשרה זו  .3

 מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף.

 מקום עבודתו הקבוע של העובד במרחבי המחוז יקבע עם קליטתו של העובד לתפקיד. .4

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו  .5

ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת  5 המסמכים תוך

 תראה המועמדות כמבוטלת.

 

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

 . )בחצות( תשפ"אכ"ח באייר    10.5.2021גב' סימה גלילי , בצירוף קו"ח, עד לתאריך 

 

 


