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 נעמה ליאני –ממונה על חופש המידע 

 אילנה איבגי -יועמ"ש חופש המידע 
----------------------- 

 רמ"ח סגל
 רמ"ח הסברה

 רמ"לע. 
 ק. מדיה ואיתור לה"ג

 
 
 

 ודעות דרושים"מ -מענה עבור "בקשת חופש מידעהנדון: 
 

לשכת הגיוס של שירות בתי הסוהר אמונה על גיוסם של כלל הסוהרים בארגון ובכללם  .1

 סוהרי ביטחון ותקנים מקצועיים.

הליך סדור של פרסום משרה והקריטריונים לצורך איוש תקנים מקצועיים, מתבצע  .2

ללא  ) ips.gov.ilהנדרשים. משרות אלו מפורסמות בעיקר באתר שב"ס הממשלתי )

 עלות נוספת.

, פורסמו מודעות עבור איתור המשרות: עובד  סוציאלי וקצין חינוך, )לאור 2017בשנת  .3

הושק ₪  200,000לשרות בתי הסוהר( קמפיין רחב היקף בעלות של כ 42התיקון בחוק 

 ברשתות החברתיות, באינטרנט ובעיתונות הכתובה.

עוד פורסמו מודעות דרושים עבור משרות רופאים, באתרי האר"י בעלות של כמה מאות  .4

 שקלים בלבד.

המשרה העיקרית אותה מפרסמת לשכת הגיוס, הינה משרת סוהר ביטחון: אשר נדרשת  .5

נו בפרסום קבוע של משרת סוהר , החל2017כל שנה. בשנת תקנים ב 500-לאיוש בכ

( ובאתרים שונים בניהם: חיפוש םובאינסטגר קבפייסבוהביטחון ברשתות החברתיות )

וכד'., בסכום קבוע למשך כל השנה. )+קמפיין קצר ברדיו  one ,YNETמומן בגוגל, 

 למשך שבועיים( 

 ₪  900,000של כ:  בסךלפרסום המשרה  2017סה"כ הסתכם תקציב הפרסום בשנת 

של:  המדויקהסתכם בסכום  2017תקציב פרסום המשרות בשלכת הגיוס לשנת  .6

1,160,000  ₪ 

אנוש   מינהל     משאבי   
 לשכת גיוס

 ' בשבט, התשע"טל : תאריך
  05/02/2019 

:לשכת 3:נציבות  : תיק
 גיוס:טכנולוגיה;#

 10016519 : אסמכתא
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7. התקציב כולל השתתפות בכנס משתחררים שנערך 3 פעמים בשנה בסינמה סיטי בסך 
של כ150,000 ₪ לשלושת המופעים, פרסום מודעות הדרושים )סוהר ביטחון, ועובדים 

סוציאליים( אביזרי עזר לכנסים כגון: עטים, גלויות וכיו"ב. 
8. בשנת 2018, הושם דגש עבור משרות: סוהר ביטחון ולוחם יחידת נחשון. המודעות 

פורסמו בפייסבוק ובאינסטגרם ובאינטרנט.  
משרות מקצועיות בודדות פורסמו באתרי דרושים )בעלות של כמה מאות שקלים(  9. עלות 

הפרסום הכוללת של לשכת הגיוס שנת970,000 :2018  ₪, כולל ההשתתפות 
 . בכנסים וכנזכר למעלה )סעיף 7(

10. אין לנו שום דרך לדעת כיצד וכמה השפיע הפרסום האורגני.  מה גם, שכמעט ואינו 

קיים. 
11. הפרסום המימוני הוא הדרך היחידה אשר מאפשרת לנו להגיע למועמדים פוטנציאלים. 

ודרך מודעות הפרסום מתקבלים קורות חיים של המעוניינים להתגייס. 
12. בשנת 2017 גויסו בסך של 487 סוהרים ובשנת 2018 גויסו כ607 סוהרים 

 , GOV.IL( 13. לצערנו, בשל האיסור של ממשל זמין להטמיע "גוגל אנליטקס" באתר שב"ס

ממשל זמין (, אין לנו נתוני המרה, של כמה מאותם אנשים שצפו במודעה , הגישו לבסוף 
קורות חיים. 

14. המודעות המפורסמות, מתפרסמות באופן רציף, במספר ורסיות שונות, ובחידוש וריענון 

העיצוב בכל תקופה כדי לשמר את אפקט הפרסום. מאות אלפי צפיות יש למודעות אלו. 15. 
מצ"ב דוגמה עבור בריף פרסומי כפי שנשלח ללפ"מ. 

דוגמאות לפרסום: 



   

 

 

 

 

 שרות בתי הסוהר

 -בלמ"ס -              

 

 

 
 / לשכת גיוס מחלקת סגל מינהל משאבי אנוש /

3 
 , קרית הממשלה, רמלה91הרצל  lgips.gov.il   אתר      08-9773700טלפון ישיר 

 

 

 

 

 
 
 



   

 

 

 

 

 שרות בתי הסוהר

 -בלמ"ס -              

 

 

 
 / לשכת גיוס מחלקת סגל מינהל משאבי אנוש /

4 
 , קרית הממשלה, רמלה91הרצל  lgips.gov.il   אתר      08-9773700טלפון ישיר 

 

 

 
 
 


