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 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 בה"ס חושן
. נוער בסיכוןלס תעשייתי י"ב  

בלימודים  המתקשה לקבוצה או בודד לתלמיד סיוע   
√ 

 אופטיקל סנטר

.יכולת מעוטיל שמיעה ומכשירי משקפיים מספקת העמותה  

  ועדשות שמיעה לאביזרי הדרכה, אופטית במעבדה בודהע 

.מגע   

√ 

 משטרת ישראל

 המבצעיות ליחידות תומכות ביחידות  המתנדבים משתלבים

, מנהל בתפקידי משטרה יחידות  במגוון שירות במתן ועוסקים

ועוד אדם כוח,  פלילי זיהוי, מחשוב, מזכירות . 

x 

 -משטרה סיגנט

 סייבר 

מתעסקת בהצלת חיי אדם   .של המשטרה חטיבת הסייבר

אבטחת מידע  ,תכנות .ומניעת פשיעה חמורה בישראל  
x 

-משרד המשפטים

לסחר בבני   ידהיחה

םאד  

  לדיונים הצטרפות: היחידה בפעילות חלק  בני השירות נוטלים

 עם לפגישותו  לביקורים, וכנסים להשתלמויות, בכנסת

 בנושאים באינטרנט חומר איתור, מקצוע  ואנשי אקדמאים

.היחידה של האינטרנט אתר עדכון ,שונים  

x 

משרד המשפטים 

 סיוע סנגוריה ועוד

עבודה אדמיניסטרטיבית במגוון יחידות. סביבה צעירה, 

 מגוונת ומעניינת, נחשפים לנושאים בעלי רגישות ציבורית.
√ 

 הדסה עין כרם
סיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקות השונות/ מזכירות 

.רפואית  
√ 

קשת  בית ספר  
 בי"ס המשלב כיתות תקשורת. 

 סיוע לצוות המורים ועזרה פרטנית לתלמידים 
√ 

מתקשים לתלמידים וקבוצתי פרטני לימודי סיוע  תיכון הניסוי   √ 

בהס יסודי הניסוי  

 ארגנטינה

 תלמידים בקידום  החינוכי לצוות סיוע . כיתות רגילות

.העשרה, בלמידה המתקשים  
√ 

החיות התנכיגן   

 ח"בבע   שוטף בטיפול עוסקים. החי פינת במחלקתעבודה 

.הרחב לקהל מידע  ומתן ח"בע  של והאכלה  ניקיון, בפינה  

 

√ 



 

 מוזיאון הר הרצל
 ובהעברת הרצל-הר על בסיורים, האורקולי במיצג הדרכה

. לימינו שלה והרלוונטיות ציונות בנושא סדנאות  
√ 

המשרד לצוות סיוע , מידע  מתן מוזיאון ישראל  √ 

 x עבודה אדמיניסטרטיבית   משרד הבריאות

 משרד הפנים
,  טלפוני מענה: השונות ובמחלקות השונים במשרדים סיוע 

.ממוחשבת בסביבה עבודה  
x 

 משרד הקליטה

סיוע לעובדי המשרד בביצוע פעולות שונות לטובת שירות 

מיטבי לקהל הפונים, עבודה בסביבה ממוחשבת, מתקדמת 

 ודינאמית.

x 

2525מפנה   

  אפליקציות ומפתחים מקיפה טכנולוגית הכשרה קבליםמ

 בריאות, חינוך בתחומי חדשניים תוכנה מבוססי ופתרונות

.ורווחה  

√ 

חווה טיפולית סבא 

 ג'ק

 שוטף וטיפול טיפולית ברכיבה ופרטים קבוצות דרכתה

.בסוסים  
x 

2000מבט   
. עבודת העיר העתיקהיחידת מצלמות האבטחה של  

.תנותיתצפ  
x 

 מוזיאון המדע

.  במוזיאון לביקור המגיע  רחב קהל מדריכים השירות ניב

  בכל המוזיאון של החינוכית ההפעלה לצוותמסייעים  ,בנוסף

 .המוזיאון  להפעלת שנדרש מה

√ 


