
 

 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 חולון, בת ים 

 

 

  



 משרדי ממשלה ורשויות נוספות 

 

 חינוך, חינוך מיוחד והדרכה 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 משטרה מחוז ת"א איילון ובת ים 

 

שירות לאומי במשטרת ישראל הוא שירות 

מאתגר וייחודי, המאפשר למשרתים בו 

להיות חלק מהתמיכה בשוטרי השטח 

 והעבריינות.הנלחמים בחזית הפשיעה 

× 

תפקידים משרדיים הכוללים עבודה בחדר  מכבי אש חולון 

מבצעים, עבודה מאתגרת הדורשת ראש 

 גדול, אכפתיות, רצינות ואחריות.

× 

 מד"א תחבורה

 חולון 

סיוע בעבודות משרד. עבודה על מחשב.  

 רישום לקורס נהגי אמבולנס, מענה טלפוני. 

× 

 המכון לרפואה משפטית

 חולון 

עבודה אדמיניסטרטיבית מרתקת במקום 

 ייחודי מסוגו.

× 

 × סיוע אדמיניסטרטיבי  בת ים \משרד התעסוקה חולון

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 √ מועדוניות לילדים בסיכון  העמותה לקידום החינוך 

 

 בי"ס עתידים 

 חולון 

 'ט-'חונכות לכיתות ז

 

 

√ 

 

  -ותיכון אורט רמת יוסףחטיבה  

 בת ים

 × יב'.-חונכות לכיתות ז'



 

 בריאות 

 - חינוך מיוחד -בית ספר דרכים

 חולון 

 × יב' -חונכות לכיתות ז'

ט' לתלמידים על הרצף -חונכות לכיתות ז' בית ספר שחקים חולון 

 האוטיסטי

√ 

 -חינוך מיוחד -בית ספר מיתרים

 חולון 

 × יב' -חונכות לכיתות ז'

חינוך מיוחד, מוגבלות שכלית ועיכוב   חולון בית ספר עמל 

 6-21התפתחותי. גילאי 

√ 

 √ חונכות במחלקת ילדים בבית חולים  וולפסון -קו אור

מרכזי יום צ'יימס בגנים ובתי  

 הספר

חונכות במרכזי יום  מוגבלות פיזית ושכלית,

 6-21לגילאי 

 

√ 

 

גן חצי שנה עד  –מרכז יום ציימס  

3 

חונכות במרכזי יום  ושכלית,מוגבלות פיזית 

 3חצי שנה עד לגילאי 

 

√ 

 

על הספקטרום   3-6חונכות לילדים בגילאי  חולון  – PDDגני 

 האוטיסטי

 

√ 

 

 √ 3סייעת במעון לפעוטות עד גיל  בת ים  -חולון  ויצ"ו/נעמ"ת 

 

 
סיוע המעונות לגיל הרך על הרצף  בת ים -מעונות מיוחדים

 האוטיסטי

√ 

 

על הרצף  \מעוכבי התפתחותגני 

 בת ים - האוטיסטי

מעוכבי   3-6חונכות לילדים בגילאי 

 על הרצף האוטיסטי \התפתחות

√ 

 

 מתנ"סים -רשת קהילה ופנאי 

 חולון 

מזכירות/ הדרכה/ ילדים/ חונכות 

 במועדוניות וצהרונים

√ 

 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 × מזכירות רפואית קופ"ח מאוחדת

 מזכירות רפואית קופ"ח לאומית

 בת ים -סיוע בבתי מרקחת

× 



  

 עמותות ושונות

 

 מבוגרים נוער ו אוכלוסיות מיוחדות 

 × מזכירות רפואית, סיוע לאחיות קופ"ח מכבי 

 × אדמיניסטרציה, סיוע בבית המרקחת מכבי פארם

 √ מזכירות רפואית קופ"ח כללית

 לאאברבנ

 בית חולים לבריאות הנפש

 

 × + סיוע במחלקת נוערסיוע אדמיניסטרטיבי 

 × מזכירות לבריאות הנפש חולון מרכז 

אחות, \סיוע לאח –מזכירות רפואית, סיעוד  בית חולים וולפסון 

 סייעי רפואה

√ 

 √ חובשים  מד"א חולון בת ים

 × סיוע במרכז לוגיסטי ארצי. מד"א לוגיסטיקה חולון 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 √ אדמיניסטרציה מרכז פרס לשלום 

הזמנה לשקט,  -מוזיאון חולון 

 דיאלוג עם הזמן

 × הדרכת קבוצות

הוסטל לצעירים מהקהילה הלהט"בית. ליווי   הוסטל אבני דרך

 ותמיכה, הכנת פעילויות.

√ 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

ה מבוגרת של שיקום, סיוע יאוכלוסי בית שקמה -אקי"ם 

 פיגור מבוגריםהדרכתי, 

√ 



 

 

 √ עבודה עם קשישים  והדרת

 √ טיפול שותף באדם האוטיסט הוסטל אלו"ט

חונכות במרכז  אוטיזם מבוגרים, מית"ל אלו"ט

 תעסוקה

√ 


