
 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 ירושלים בית שמש 

 
 



 ירושלים

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 תחנה לחקר ציפורים

 רבים ומתנדבים חינוך  אנשי, חוקרים פועלים בתחנה

.הציפורים אוכלוסיית ועל הטבע  על בשמירה העוסקים  

 הציפורים בטיבוע  באתר בפעילות מסייעים השירות בני 

.למקום המגיעים התלמידים בהדרכת חלק ולוקחים  

√ 

הרשות הלאומית  

 לבטיחות בדרכים

בני השירות עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה ועוסקים 

 בהזנת תכנים, גרפיקה ועריכת סרטים.
√ 

ותפקידים במשאבי אנוש  תפקידי שטח כבאות והצלה  x 

 מחשבה טובה

 לאוכלוסיות שונות ומגוונות.  הנגשת ידע טכנולוגי

 -בני השירות אחראים על הפעילות השוטפת במרכז

 עובדיםמדריכים בקורסים השונים, מסייעים בתחומי מטה, 

 קהילתיים. בפרויקטים משתתפיםבמעבדת המחשבים ו

√ 

 עמותת הזנק 

. ייחודי בתחום התקשובו  חדשנימסלול   

 הספר בבתי ההוראה  צוותשתלבים במ מתנדביםה

.הטכנולוגיה בתחום  לתלמידים הדרכות מבצעיםו  

√ 

 פסגה סייבר
התפקיד כולל הדרכה בנושאי טכנולוגיה וסייבר בבתי 

 הספר לתלמידים מכיתות ג׳-ט׳
√ 

רשות התקשוב  

 הממשלתית

 של העיליות  הטכנולוגיות בצוות  שילוב כולל התפקיד

 התגוננות יכולות פיתוח על האחראי בסייבר ההגנה מערך

 אבטחת  וטכנולוגיות תשתיות של שוטפת תחזוקה, וניטור

.ומאתגרת דינאמית בסביבה ועבודה וסייבר מידע   

√ 

-איתנים  

המרכז הירושלמי   

 לבריאות הנפש

.המחלקה לטיפול בילדים ובנוער  

 שהוצאו או הספר בבית משולבים אינם אשר ילדים הפעלת

.שונות בפעילויות והדרכה וסיוע  מהכיתה  

√ 

סיוע לימודי הדרכה חברתית ו בית ספר דו לשוני   √ 

בית ספר תיכון  

 לאומנויות 
 √ כיתות תקשורת, ושילוב בכיתות הרגילות
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 גן הבוטני 
אקולוגיה, בניית  הדרכה ופעילויות לילדים ונוער בנושאי 

  גינות קהילתיות
√ 

 עמק הצבאים
והצומח, כולל השתלבות בודת שטח לתחזוקת החי ע 

 קבלת קהל והסברים על המקום , במחקר ועבודה פיזית
√ 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 x עזרה לילדים עם בעיות רגשיותטיפול ו גן טיפולי שושן 

מכללה -משטרה 

 לאומית לשוטרים

 תומכות ביחידות משרתים הלאומי השירות ות/מתנדבי

  במגוון לשוטר שירות במתן ועוסקים המבצעיות ליחידות

 מנהל, מחשוב, מזכירות, מנהל בתפקידי משטרה יחידות

 .ועוד אדם כוח טכנולוגי

x 

בית מורשת משטרת 

 ישראל
 x ארכיון המשטרה

 x ופעוטונים םגני בודה עם ילדים בע  עמותת קהילה

 x עבודה במרפאות, מזכירות רפואית ועזרה לאחיות קופת חולים כללית


