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שם התפקיד

מפקח שיקום מחוזי

מיקום התפקיד במבנה הארגוני

כפיפות למנהל למרחב

מקום העבודה

מרחב נוף גליל

תנאי העסקה

מתח דרגות ו' -ד' בדירוג העובדים
הסוציאליים.
חלקיות משרה 100% :משרה

מהות התפקיד

אחראי לתהליך שיקום אסירים משוחררים
ומהווה גורם מקשר בין בית הכלא לקהילה.

משימות ניהוליות ומקצועיות

מטמיע מדיניות הרשות בתחום השיקום;
מתכנן ומנהל פרויקטים ושירותים כגון:
פרויקטים למשפחת האסיר ,פרויקטים לאסיר
המשוחרר ,תוכנית פר"ח לילדי אסירים ;
אחראי להקמת עמותות לשיקום האסיר יחד
עם מנהל המחוז;
אחראי להכנת תוכנית עבודה שנתית
מתוקצבת;
אחראי לגיוס משאבים בקהילה לצורכי שיקום
האסיר;
אחראי לגיוס מתנדבים;
חונך ומנחה את רכזי השיקום במהלך תוכנית
השיקום;
מאבחן התאמת האסיר לתוכנית "קשר
מחייב;"
אחראי ליצירת קשר עם גורמי הרווחה לצורך
המשך טיפול באסיר המשוחרר;
אחראי להפצת דוחות סוציאליים וסיכומי
הועדות לצורך הכנת תוכנית השיקום;
מקיים סדנאות לאסירים לקראת שחרורם;
אחראי להגברת מודעות לחשיבות שיקומם של
אסירים משוחררים ,ימי קהילה וכו';

אחראי להגשת טופס מעקב והתקדמות
האסיר בתהליך השיקום למנהל המחוז ;
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך
ולהוראות הממונה;
ממשקים פנימיים

רכז ועדת שחרורים ,מפקחי תעסוקה ,רכז
פיקוח אלקטרוני ,מנהלי הוסטל.

ממשקים חיצוניים

ועדת שחרורים ,שב"ס ,רשויות מקומיות,
משרד הרווחה ,פרקליטות מחוז ,סנגוריה
ציבורית במחוז ,לשכת התעסוקה ,ביטוח
לאומי ,מעסיקים וגורמים נוספים בקהילה.

כפיפים ישירים

רכז שיקום אזוריים

כפיפים עקיפים

רכזי שיקום האסיר בקהילה (עובדי הרשות
המקומית) – הנחיה והדרכה מקצועית

דרישות התפקיד
השכלה
ההפניה לא נמצא – .חובה

תואר ראשון בעבודה סוציאליתשגיאה! מקור
תואר שני  -בעבודה סוציאלית ו/או
בקרימינולוגיה ו/או במדעי המדינה – יתרון

ניסיון בעבודה

ניסיון קודם של שנתיים לפחות בניהול ו/או
הנחיה ו/או הדרכה של עובדים בתחום העבודה
הסוציאלי ו/או ניסיון בעבודה עם אוכלוסיית
עוברת חוק.
ניסיון של  4שנים לפחות בתחום העבודה
הסוציאלית הכוללת עבודה טיפולית בפועל.
עובד בעל תואר שני נדרש ל  3שנים ניסיון
כנ"ל.

הכשרות ,קורסים והסמכות

קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי -
יתרון
קורס בנושא סמים וטיפול בהתמכרויות -
יתרון

כשורים ויכולות נדרשות

יוזמה וחדשנות; גישה טיפולית ושירותית,
יכולת פיתוח וחניכת עובדים; ראייה
מערכתית; יכולת עבודה בצוות; יחסי אנוש
טובים;

שפות

עברית ברמה גבוהה
אנגלית טובה

שפות נוספות – ערבית ,רוסית ,אמהרית –
יתרון.
רישיונות והיתרים רלוונטיים

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים – חובה
רישיון נהיגה ורכב אישי – חובה
היתכנות לעבודה אחה"צ פעם – פעמיים
בשבוע
במרחב האזור הגיאוגרפי של המחוז  – -יתרון

מגורים

התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
__________________________________________________________________
הערות:
.1
.2

.3
.4

למכרז רשאי לגשת עובד שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי לרבות:
קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי.
תינתן עדיפות למועמדים כשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהם דומים לכישוריהם של
מועמדים אחרים בהגדרה של אדם עם מוגבלות  35.221לתקשי"ר .מועמד/ת שעומד/ת
בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה
 35.222בתקשי"ר
מועמדים במכרז חיצוני למשרה זו עשויים להידרש להיבחן לעבור במבחני כישורים כלליים
והתנהגותיים ע"י מרכז הערכה וכחלק מעמידה בתנאי הסף.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו
המסמכים תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו הבקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת
תראה המועמדות כמבוטלת.

עובד המעוניין להגיש מועמדותו ייעדכן את הממונה הישיר ,ויעביר קו"ח לח"מ במייל לא יאוחר מתאריך
 22בפברואר ( 2021בחצות).

