
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 ובקעת אונו   פתח תקווה 

 



 חינוך ועמותות

 דיור  תפקיד  מקום שירות 

 בית ספר אנתרופוסופי 

 קרית אונו 

 √ חונכות אישית, עזר למורים 

בית ספר חטיבה בן צבי  

 קרית אונו 

 √ סיוע לכיתות חינוך מיוחד 

בית ספר חטיבה עמלנית  

 פתח תקווה - קורצ'אק

 √ סיוע לצוות החינוכי בבית הספר ובמועדונית

 בית ספר יסודי ניר 

 קרית אונו 

 √ חונכת חינוך מיוחד 

בית ספר שרת כיתת 

 תקשורת

 קרית אונו 

בני השירות עובדים בכיתות משולבות ומסייעים לילדי  

 החינוך המיוחד בכל הפעילות.

יוזמות אישיות  צוות בית הספר נותן יד חופשית ומעודד 

 של בני השירות.

√ 

 √ עזרה לצוות הגן וטיפול בילדים גני חינוך מיוחד 

 והדרת 

 פתח תקוה, קרית אונו 

מתנדבי 'והדרת' מגיעים לבתי הקשישים ומתלווים 

מטרה ליצור קשר חברי ב לסידורים השגרתיים שלהם

 חם ומכיל ובניית סביבה תומכת.

×  

 חטיבת ביניים גוונים  

 ראש העין

 √ חונכות וספרייה )פרויקטים חברתיים ולימודיים(

 √ סיוע חינוך מיוחד  מועדוניות אגף שח"ר

 מרכז הדרכה שיין 

 פתח תקווה 

 √ עבודה משרדית

 עמותת מקור

 פתח תקווה

 √ חונכות עי מוזיקה 

 עמותת עמיחי 

 פתח תקווה

 √ חונכות חינוך מיוחד 

 שק"ל  עמותת 

 פתח תקווה

עמותה המפעילה מערכת ענפה של פעילות חברתית 

לילדים ונערים הסובלים מנכויות פיסיות ומפיגור 

  שכלי. 

√ 



פנימיית נוער ויצ"ו גן ונוף   

 פתח תקווה

 √ , במעבדה.יהזואולוגמגוון תפקידים בפינת החי, בגן 

 

 מוסדות מדינה וארגוני חירום 

 דיור  תפקיד  מקום שירות 

 מכבי אש  

 פתח תקוה

 ×  סטרטיבי.י טיפול בפניות, מענה טלפוני וסיוע אדמינ

 מד"א 

 פתח תקוה, קרית אונו 

  -חובשים מלווים באמבולנסים / תפקיד משרדי 

 סיוע משרדי במוקד הטלפוני, תיוק וארגון המשרד.

√ 

 משטרת ישראל 

 פתח תקוה, ראש העין

מאתגר שירות לאומי במשטרת ישראל הוא שירות 

וייחודי, המאפשר למשרתים בו להיות חלק 

מהתמיכה בשוטרי השטח הנלחמים בחזית 

 .הפשיעה והעבריינות

× 

 משרד המשפטים 

 פתח תקווה

בני השירות הלאומי מועסקים במגוון יחידות, 

חשפים לנושאים בעלי רגישות ציבורית ועובדים  

 בסביבה צעירה, מגוונת ומענייניינת. 

√ 

 סייברפסגה 

 הוד השרון

תפקיד משמעותי, מאתגר ומספק בחינוך דור 

העתיד והדור הותיק לאתגרי המחר שהטכנולוגיה  

 מציבה בפנינו. 

×  

 

 בריאות 

 דיור  תפקיד  מקום שירות 

 בית חולים בית רבקה

 המרכז הגריאטרי פ"ת

בני השירות משולבים במחלקות השונות בתחומי  

אוכל, ליווי  חלוקת  -המשרד ובסעד לחולים 

 למרפאות חוץ.

√ 



 בית חולים בלינסון 

 פתח תקווה

 √ עבודה משרדית במחלקות ובמשרדי בית החולים.

 × .עבודה משרדית וקבלת קהל סיוע לצוות החינוכי.  מעון פסיכיאטרי גהה

 בית חולים השרון 

 פתח תקווה

 √ עבודה משרדית במחלקות ובמשרדי בית החולים.

 שניידרבית חולים 

 פתח תקווה 

 √ .בני השירות מסייעים בעבודות משרד

  –בית נועם 

 קרית אונו 

 מרכז יום לנכים התפתחותיים שבקרית אונו. 

עבודה מאתגרת בתחום השיקומי, חינוכי, חברתי 

 עם אנשים עם מוגבלות פיזית ושכלית.

√ 

 קופות חולים 

 מאוחדת, כללית

 × . ולקיחת מדדיםרפואית/ סיוע לרופאים  מזכירות

 

 

 

 


