
 

 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

רמלה, לוד, באר יעקב  

 ומודיעין. 

 



 משרדי ממשלה ורשויות נוספות 

 דיור  הגדרת התפקיד  מקום השירות 

עבודה משרדית במחלקות השונות -אדמיניסטרציה משטרת רמלה

 של המשטרה

× 

מטה משטרת התנועה 

 בית דגן 

 × תפקידי פקידות   –כח עזר במחלקות השונות 

 משטרת ישראל

 מטה ארצי רמלה

 × סיוע אדמיניסטרטיבי 

 × אדמינסטרציה בסביבה ממוחשבת 443לה"ב 

 × אדמיניסטרציה, קבלת קהל ומענה טלפוני  משרד הפנים רמלה

משרד העלייה והקליטה 

 נתב"ג

 × אדמיניסטרציה, קבלת קהל ומענה טלפוני. 

משרד העלייה והקליטה 

 רמלה

 × לאנגלית וצרפתיתקבלת קהל, עדיפות 

 × משרדי סיוע  לשכת התעסוקה לוד

היחידה לסיוע משפטי 

 לוד 

 × אדמיניסטרציה, קבלת קהל ומענה טלפוני 

 × תפקידי פקידות   –כח עזר במחלקות השונות  שב"ס

 √ חובשים מלווים באמבולנסים  מד"א מודיעין

 

 , הדרכה ינוך מיוחד , חחינוך 

 דיור  הגדרת התפקיד  מקום השירות 

ביה"ס מיוחד לילדים עם  -ליווי לימודי בתוך הכיתות אורט שוהם

 לקויות תקשורתיות.

× 

 

 × סייעת לגננת קהילת יזמה -גני ילדים

 

 × עבודה עם ילדים בגן הדמוקרטי, סייעת לגננת. גן דמוקרטי בתוך ביהס.



גות ברמלה פס חינוך ל

 ולוד 

עזרה  -למרכזיםעבודה עם ילדים ובני נוער המגיעים 

 בשיעורים והעברת פעילויות וחוגים במרכז

× 

 

 בריאות 

 

 עמותות ושונות

 דיור  הגדרת התפקיד  מקום השירות 

הדרכת השכבה הבוגרת בתנועה, הדרכה  תל"ם מודיעין

בסמינרים של התנועה, אחריות על תחום המדיה 

 החברתית 

√ 

חווה -חווה ואדם

 אקולוגית 

 √ עבודה בחקלאות, מאתגרת ופיזית.

 דיור  הגדרת התפקיד  מקום השירות 

 מרכז רפואי שמיר 

 )אסף הרופא(

 במחלקות/ תפקידים אדמיניסטרטיביים וקבלת קהל-

 מכונים השונים. 

 לקיחת מדדים, ביצוע א.ק.ג ועזרה כללית סיוע לאחות, -

מדדים, ביצוע א.ק.ג, לקיחת דמים  לקיחת  , סיוע לרופא -

 והתלוות לסבב רופאים

√ 

בית החולים 

 הוטרינרי בבית דגן 

תפקידים   /  סיוע במחלקות השונות בבית החולים

 אדמיניסטרטיביים במשרדי הנהלה

 

× 

ת חולים וקופ

מכבי/  /כללית

 מאוחדת/לאומית

רמלה, מודיעין, שהם 

 ובאר יעקב 

אדמיניסטרטיבית, קבלת קהל, מענה טלפוני  עבודה 

 .וזימון תורים

× 



-עמותת פעולה

 הללקויי ראיי

 מודיעין 

 √ עבודה משרדית

 × אדמיניסטרציה, קבלת קהל ומענה טלפוני.  מרכז קשתות רמלה

 

 אוכלוסיות מיוחדות ומבוגרים

 דיור  הגדרת התפקיד תיאור המקום ו  מקום השירות 

חווה המרחב 

 הפתוח 

 כפר שמואל

ליווי אנשים בעלי צרכים מיוחדים במהלך יום העבודה 

 שלהם בחוות הסוסים

× 

עמותת שקל 

 שוהם

 × עזרה למבוגרים עם מוגבלויות 

 


