
 

 
 

 412019     מספר מכרז

  אלקטרוני מפקח איזוק    שם התפקיד

 כפיפות למנהל המחוז  מיקום התפקיד במבנה הארגוני

מנהלת שירות קטן, אבחון הנחיה מקצועית: 

 ושיקום בקהילה

 מחוז דרום    מקום העבודה

 בדירוג מח"ר  40-38מתח דרגות     העסקהתנאי 

 אחוז משרה 50חלקיות משרה:       

שיקום ת ואסירים בתוכניעל  פיקוחריכוז ו מהות התפקיד

 ;אלקטרוני הכוללות איזוק 

עבור אסיר  לקראת שיחרורהכנת התשתית                                                               משימות

, לרבות  איזוק אלקטרוניבתוכנית פיקוח של 

אחריות ותיאום של איזוק מול מנהלת הפיקוח 

האלקטרוני עם שיחרורו של האסיר מבית 

 הכלא; 

 חיווייםאחריות למעקב יומי אחר דיווחי 

מנהלת הפיקוח האלקטרוני  המתקבלים על ידי

 ותיעוד הטיפול בהם

של אסירים ניהול מסד נתונים מחוזי שוטף 

 בפיקוח אלקטרוני

דיווח שוטף ליועץ שיקום מחוזי על התנהלות 

 ;האלקטרוני האסיר בתוכנית הפיקוח

ביקור בית טרם שיחרור האסיר לצורך בדיקת 

 התאמת סביבת המגורים הנדרשת לגיבוש 

                       תוכנית בפיקוח איזוק אלקטרוני, בהתאם 

 להנחיית הממונה;



 

 
 

 והפרותבאירועים   מידי לטיפול אחריות

לנהלי העבודה, ובשעות   בהתאם באיזוק

 עבודה לא שגרתיות;

עם קצין פקא"ל שוטפים קיום מפגשי עבודה 

 "ל שב"ס.פקאיחידת  מטעםאזורי 

השתתפות בפורומים מקצועיים ברשות בתחום 

 פיקוח אלקטרוני;

משימות נוספות בתחום העיסוק בהתאם 

 לצורך;

רכזים  , יועצי שיקום מחוזיים רכזים ברשות םממשקים פנימיי

ועדות  מחוזי מרכזימפקח מפקחי  ,אזוריים

 שחרורים.

ת שחרורים, שב"ס, עו"ס בקהילה, משפחת וועד ממשקים חיצוניים

, קצין פקא"ל, מנהלת האסיר המשוחרר

 .הפיקוח האלקטרוני

 דרישות התפקיד

מדעי החברה ו/או בלעובד בעל השכלה אקדמית  ניסיון והשכלה

 שנתייםמדעי ההתנהגות ניסיון קודם של 

עבודה עם אוכ' תקון עדיפות לפחות בתחום 

 חובה –לבעלי ניסיון בפיקוח

 עובד בעל תואר שני נדרש לשנת ניסיון כנ"ל;  

בעל  לעובד ללא השכלה אקדמיתבמכרז פנימי: 
 3יסיון קודם של נ ש"ל( 12השכלה תיכונית )

עדיפות לבעלי ניסיון  עם אוכ' תקוןשנים 
 חובה –בפיקוח 

                                                                           יתרון -ניסיון תעסוקתי עם אוכלוסיות תקון                            מקצועיניסיון 

; אחריות לתוצאות; גישה טיפולית ושירותית כישורים ויכולות נדרשות

 ;               טובים אנוש יחסייכולת עבודה בצוות; 

 נהיגה רישיון  רלוונטיים והיתרים רישיונות



 

 
 

 גבוה ברמה עברית     שפות

 טובה ברמה אנגלית     

 -ערבית, רוסית, אמהרית  –נוספות  שפות

 יתרון

 יתרון - המחוז של הגיאוגרפי במרחב     מגורים

 

 בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון ומנוסח כאחד וגברים לנשים מיועד התפקיד

 

 הערות: 

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

 .( בדירוג המנהלי19-17)הדרגות 

 מקום העבודה הקבוע במחוז יקבע עם קליטתו של העובד. .2

דומים לכישוריהם של  םכשירים לתפקיד הנדון אשר כישוריהתינתן עדיפות למועמדים  .3

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

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

 רבתקשי" 35.222בפסקה 

 הגשת המועמדות בדואר הינה חובה

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

 הכישורים הנדרשים.

 . יח בכסלו תש"פ   16.12.2019 א, יום המועד האחרון להגשת מועמדות למכרז:

האסיר, מנהלת משאבי  , יש להפנות אל הרשות לשיקוםבציון מספר מכרזהגשת מועמדות למכרז, 

 913400מיקוד  34131, כניסה ב', ירושלים, ת.ד 24סימה גלילי, לכתובת כנפי נשרים אנוש, גב' 

 


