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 442019     מספר מכרז

 גורם מקצועי מתאם לעברייני מין –גמ"מ      שם התפקיד

 המחוז למנהל כפיפות   הארגוני במבנה התפקיד מיקום

 מחוז מרכז     מקום העבודה

בדירוג העובדים  ד' -ו'מתח דרגות  העסקהתנאי 

 הסוציאליים.

 משרה 100%חלקיות משרה:       

עברייני מין באמצעות  שיקום לתהליך אחראי התפקיד מהות

בניית תכנית  שיקום מונע שמטרתה להפחית 

 ;את רמת הסיכון לביצוע עבירות מין

גנה על יבצע עבודתו מתוקף ועפ"י חוק ה ומקצועיות ניהוליות משימות

, 2006הציבור מפני ביצוע עבירות מין תשס"ו 

 ובהנחיית הממונים;

פיקוח על תכניות לטיפול ייעודי בעברייני מין 

 במחוז;

יזום, קידום, פיקוח ואישור תכניות לשיקום 

 מונע בקהילה;

ריכוז מידע על החלטות וועדת השחרורים ובית 

 המשפט; 

ייזום דיונים בוועדות השחרורים ובבית 

המשפט לצורך שינוי והמלצה לתכניות שיקום 

 מונע בקהילה;

טיפול באוכלוסיית המופנים בגין ביצוע 

 עבירות מין; 

 



 

 
 

 

בדיקת התאמת אסירים משוחררים עברייני 

מין לתכניות שיקום; הכנת חוות דעת לוועדות 

 השחרורים ובתי המשפט במחוז;

הנחייה וייעוץ ליועצי השיקום במחוז ורכזי 

במחוז בתהליך האבחון והטיפול  רש"א

באוכלוסיית עברייני המין. גיבוש ההמלצה 

 והכנה של תוכנית שיקום מונע בקהילה;  

סיוע וקידום מציאת פתרונות במקרים סבוכים 

 ופיקוח על עבודתם;

תיאום בין גורמי פרקליטות, משטרה, שב"ס, 

 מב"ן, יחידת צור, גורמי טיפול בקהילה;

ני מין לצורך הפנייתם ביצוע אבחון לעבריי

לבדיקת התאמה לשיקום מונע בקהילה או 

 ביחידה לשיקום מונע;

הנחיית קבוצה ייעודית לטיפול בעברייני מין  

 להפחתת רמת מסוכנותם המינית;

אוסף ומרכז מידע אודות המרכזים הקיימים 

לשיקום מונע בקהילה ואפשרויות השיקום 

 בקהילה בהתאם לאפיונם וייחודם;

ומעקב על עברייני המין אשר אובחנו רישום 

 ו/או טופלו במסגרת הרשות לשיקום האסיר;

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך 

  ולהוראות הממונים;

, שחרורים ועדת ראש תחום עברייני מין, רכז פנימיים ממשקים

יועצי , אלקטרוני פיקוח רכז, תעסוקה מפקחי

 שיקום מחוזיים, רכזי רש"א בקהילה.

יחידת , ס"בתי המשפט, שב, שחרורים ועדת חיצוניים ממשקים

 צור, מב"ן, המרכז להערכת מסוכנות, רשויות

 , מחוז פרקליטות, הרווחה משרד, מקומיות



 

 
 

 

, התעסוקה לשכת, במחוז ציבורית סניגוריה

יחידות לשיקום מונע במחוז, , לאומי ביטוח

 .בקהילה נוספים וגורמים מעסיקים

 התפקיד דרישות

 חובה – סוציאלית בעבודה ראשון תואר      השכלה

 יתרון –תואר שני בעבודה סוציאלית       

 בתחום עובדים צוות בניהול של קודם ניסיון  ניסיון ניהולי

 .יתרון -הסוציאלית  העבודה

 העבודה בתחום לפחות שנתיים של ניסיון ניסיון מקצועי
ניסיון באבחון, טיפול  הכוללת הסוציאלית

 חובה -עברייני מין ושיקום 

 חובה  –לימודי תעודה בטיפול בעברייני מין    והסמכות קורסים ,הכשרות

או התחייבות לעבור קורס הכשרה בלימודי 
תעודה בעבריינות מין בהתאם לדרישות 

 המעביד;

 -אקדמאי  ממוסד טיפולית הדרכה קורס
 יתרון

ושירותית; טיפולית  גישה וחדשנות; יוזמה נדרשות ויכולות כשורים
 ראייה עובדים; וחניכת פיתוח יכולת

בצוות; יחסי אנוש  עבודה יכולת מערכתית;
 טובים;

 גבוהה ברמה עברית      שפות

 טובה אנגלית

 –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות 
 יתרון.

חובה  – הסוציאליים העובדים בפנקס רישום רלוונטיים והיתרים רישיונות
 סוציאלייםעבור עובדים 

 חובה - נהיגה ורכב רישיון

 



 

 
 

 

 יתרון –המחוז של הגיאוגרפי במרחב האזור      מגורים

 

 בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון ומנוסח כאחד וגברים לנשים מיועד התפקיד

__________________________________________________________________________ 

 הערות:

שהינו בעל תואר שני טיפולי גם אם אינו עובד סוציאלי למכרז רשאי לגשת עובד  .1

מתח דרגות בדירוג המחר מקביל  לרבות: קרימינולוג קליני ופסיכולוג קליני/שיקומי.

 (39-41לדירוג העו"ס )

 35.221בהגדרה של אדם עם מוגבלות כשירים לתפקיד הנדון, תינתן עדיפות למועמדים  .2

מועמד/ת שעומד/ת . דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים םאשר כישוריה ,לתקשי"ר

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

 .רבתקשי" 35.222

 

 הגשת המועמדות בדואר הינה חובה

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

 הנדרשים.הכישורים 

 . 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 24אנוש, גב' סימה גלילי, לכתובת כנפי נשרים 

 


