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 192020  מספר מכרז

 רכז שיקום אזורי    התפקיד שם

 למפקח שיקום מחוזי כפיפות  הארגוני במבנה התפקיד מיקום

 מרחב ירושלים    מקום העבודה

 בדירוג העובדים הסוציאליים ה-זמתח דרגות     תנאי העסקה

 חלקיות משרה: משרה מלאה     

טיפול ושיקום אסירים משוחררים  ופיקוח על ביצועה,  התפקיד מהות

החל מתום המאסר ועד לסיום הליך השיקום בהתאם 

 לתוכנית השיקום שנבנתה;

הפעלת התערבות מקצועית טיפוליות פרטניות  משימות

 וקבוצתיות בהתאם לתוכנית השיקום שנבנתה;

יצירת מערכת אמון ושיתוף פעולה עם האסיר 

המשוחרר שתאפשר מחויבות לתוכנית השיקומית 

 בקהילה;

 ליווי תעסוקתי עם האסירים שבפיקוח;

מקרב המשפחה( בקהילה גיוס גורמי תמיכה )בעיקר 

 והכוונתו לסיוע בתהליך השיקום;

מתן דיווח למפקח האזורי על תפקודו ועמידתו של 

אסיר המשוחרר בתנאי התוכנית השיקומית לכל אורך 

 תקופת הטיפול והפקוח;

 השתתפות בפעילות המחוז בפעילויות שיקום לאסיר;

שחרורים,  מנהל המחוז, ראש תחום נוער, רכז ועדות פנימיים ממשקים

 מפקחי  תעסוקה, יועצי פיקוח אלקטרוני;

משרד הרווחה, משרד החינוך, מערכת המשפט, שב"ס,  חיצוניים ממשקים

 לשכת התעסוקה;

 התפקיד דרישות

 ;חובה – סוציאלית בעבודה ראשון תואר     השכלה

 ;יתרון – קרימינולוגיה או סוציאלית בעבודה שני תואר     



 טיפולי בתחום העבודה הסוציאלי ; עדיפות לשנה ניסיון    מקצועי ניסיון

 יתרון -טיפולית ממוסד אקדמאי  הדרכה קורס  והסמכות קורסים ,הכשרות 

 יתרון –סמים וטיפול בהתמכרויות  קורס

 יתרון –קורס הנחיית קבוצות 

בצוות; יחסי  עבודה ושירותית; יכולת טיפולית גישה נדרשות ויכולות כישורים

  טובים;אנוש 

חובה לעובדים  –העובדים הסוציאליים  בפנקס רישום רלוונטיים והיתרים רישיונות

 םסוציאליי

 חובה -  רישיון נהיגה ורכב אישי     

 גבוהה ברמה  עברית     שפות 

 יתרון. –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות      

 יתרון -במרחב הגיאוגרפי של המחוז      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:  .1

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

 (.38-40העו"ס )

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

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

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

 בתקשי"ר 35.222

 

השכלה ומסמכים המעידים על  יש לשלוח את המסמכים: קורות חיים, המלצות, תעודות 

 הכישורים הנדרשים.

 . תשפ"א בכסלו וט'  1.12.2020 ג, יום המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז:

בכתובת מייל: האסיר,  , יש להפנות אל הרשות לשיקוםבציון מספר מכרזהגשת מועמדות למכרז, 

job@pra.gov.il 
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