
 

 
 

 472019    מספר מכרז 

  רכז נוער וצעירים    שם התפקיד

 מנהל מרכז הוליסטי )נוער וצעירים(בכפיפות   מיקום התפקיד במבנה הארגוני

 משרדי הרשות בבאר שבע    מקום העבודה

 בדירוג העובדים הסוציאליים ה-זמתח דרגות     תנאי העסקה

 חלקיות משרה: מלאה     

 שעות לא שגרתיות, ככלל, בשעות אחה"צ והערב.                                                שעות עבודה

הכנת תכניות שיקום לאסירים משוחררים מקרב בני  מהות התפקיד

נוער וצעירים, ליווי, טיפול ופיקוח על ביצועה, החל 

 תום המאסר ועד לסיום תהליך השיקום;מ

בניית  תכנית שיקומית אישית והצגת התוכנית לאישור  משימות

 בוועדת השחרורים;

יצירת מערכת אמון ושיתוף פעולה עם הנער שתאפשר 

 מחויבות לתוכנית השיקומית בקהילה;

הפעלת גישות טיפוליות פרטניות, משפחתיות, 

 קבוצתיות וקהילתיות;

תמיכה מקרב בני המשפחה והקהילה גיוס גורמי 

 לתהליך שיקום הנער;

מתן דיווח ליועץ שיקום מחוזי ולוועדת השחרורים 

באמצעות מנהל המרכז ההוליסטי על תפקודו של הנער 

 לכל אורך תקופת הטיפול והפקוח;

השתתפות בפעילות המחוז ובפעילויות שיקום לבני נוער 
  וצעירים;

ורך ולהוראות ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצ

 הממונים;

מנהל המחוז, ראש תחום נוער וצעירים, יועץ מחוזי רכז  ממשקים פנימיים
ועדות שחרורים, מפקח שיקום תעסוקה, יועצי פיקוח 

 אלקטרוני.

משרד הרווחה, משרד החינוך, מערכת המשפט, שב"ס,  ממשקים חיצוניים
לשכת התעסוקה, שירות המבחן, יחידות לקידום נוער, 

 נוער. שיקום

 דרישות התפקיד

 ;חובה –תואר ראשון בעבודה סוציאלית      השכלה



 

 
 

 ;יתרון –תואר שני בעבודה סוציאלית או קרימינולוגיה      

 ניסיון טיפולי של שנה לפחות כעובד סוציאלי ; עדיפות ל ניסיון מקצועי

 ;יתרון  -עבודה טיפולית עם נוער וצעירים

 יתרון -קורס הדרכה טיפולית ממוסד אקדמאי   הכשרות, קורסים והסמכות   

 יתרון –קורס סמים 

 יתרון -קורס גישור ופישור   

 יתרון –קורס הנחיית קבוצות 

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

 חובה -רישום בפנקס העובדים הסוציאליים   והיתרים רלוונטיים רישיונות

 חובה -רישיון נהיגה      

 עברית  ברמה גבוהה     שפות 

 יתרון. –ערבית, רוסית, אמהרית  –שפות נוספות      

 יתרון -במרחב הגיאוגרפי של המחוז      מגורים

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 הערות:

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

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

 (.38-40העו"ס )

 35.221פסקה המשרה הינה ייעודית לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות התקשי"ר  .2

מועמד/ת שעומד/ת בהגדרה האמורה לעיל נדרש/ת לצרף אסמכתה בת תוקף . לתקשי"ר

 בתקשי"ר. 35.222של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה 

 היחידות במחוז. עפ"י מקום העבודה הקבוע יקבע עם קליטתו של העובד .3

 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  אל הרשות לשיקום, יש להפנות בציון מספר מכרזהגשת מועמדות למכרז, 

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