
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 שרון דרומי

 

 



 חינוך, חינוך מיוחד והדרכה 

 דיור  ד תפקי  מקום השירות 

 בית ספר דמוקרטי 

 רעננה

 סיוע לימודי חברתי )בבית הספר או בגן(

 

× 

 מעונות ויצו/נעמ"ת

 כפס/ רעננה

 × סייע/ת בפעוטון

 תיכון אוסטרובסקי

 רעננה

 × לבגרויות סיוע לימודי לעולים חדשים 

 ×  סיוע לימודי בכיתות -כיתת תקשורת בי"ס ברנר כפ"ס

 בית ספר לצרכים מיוחדים ברמת תפקוד בינוני גבוה. בי"ס סולד כפ"ס

 סיוע לימודי וחברתי 

× 

 . סיוע לצוות הגן וטיפול בילדיםגן עיכוב שפתי גן דולב כפ"ס 
× 

 √ מגורים במקום  -בסיכוןילדים ונוער  -משפחתונים פנימיית הדסים

 √ מגורים במקום  -ילדים ונוער בסיכון -משפחתונים פנימיית הכפר הירוק

גן ובית ספר דמוקרטי 

 מקום לגדול 

 הכפר הירוק

בית ספר דמוקרטי עם לימודים  -סייעת בגן/בית ספר

 באווירה אחרת.

× 

הרצליה  -גני עירייה

 וכפ"ס

 × ניםת בג/סייע 

 × סיוע לימודי.. בית ספר חינוך רגיל  בן גוריון כפ"ס

-לי -בית ספר אתגר

 רעננה -אור

בית ספר יסודי צומח לילדים שמאובחנים על הרצף 

 בעיקר חברתי לתלמידי הכיתהוהאוטיסטי. סיוע לימודי 

× 

 × סיוע לימודי חברתי   -בית ספר חינוך רגיל  הדר רמת השרון

 קלט חירום הדסים

 

עבודה אינטנסיבית עם ילדים שהוצאו  -מגורים במקום

 .מהבית עם צו בית משפט

√ 



 

 בריאות 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 × חובש מלווה אמבולנס מד"א

 חולים קופ"ח 

 מכבי/ /מאוחדת

 כללית/לאומית 

 × מזכירות רפואית רופאים/ /סיוע לאחיות

 × סיוע לרוקחים, סידור סחורה מכבי פארם

 חולים מאירבית 

 כפר סבא

 × עזרה לצוות האחיות במחלקות -מנהלי / סיעודי

 קו אור 

 בי"ח מאיר 

סיוע לילדים מאושפזים בבית החולים.   -שנה שנייה בלבד

 שיעורים/ משחקים, לווי רגשי ועוד. 

× 

סיוע  -עזרה לצוות האחיות במחלקות השונות -סיעודי בית לוינשטיין 

 עבודה משרדית במחלקות -בעיסוק/מנהלילמרפאות 

× 

בית  -שישי שמח

 רעננה- לוינשטיין

. אחראית על גיוס המתנדבים, ניהול -רכזת מתנדבים

 -תפקיד הדרכתי+ משרדי. עבודה עצמאית

× 

 

 

פרויקט פסגה בבתי 

 ספר 

 

העברת . הדרכת ילדים בבתי ספר/ בני נוער וגיל הזהב

בני השירות חוגים מתוקשבים בתחום המחשבים. 

 .םכמעין מנטורימשמשים  

× 

בית ספר דמוקרטי  

 סאדברי כפ"ס

וחלק  תולימודית מסייעים חברתי בני השירות

 מהאחראים במקום 

× 

 × ליווי כיתת תקשורת ב"ס גלילי תיכון 



 עמותות ושונות

 דיור  הגדרת התפקיד  מקום השירות 

 נגישות ישראל

 צומת רעננה

 העלאת מודעות לאנשים עם צרכים – משרדי+שיווק

 מיוחדים 

× 

 לקט ישראל

 רעננה

 עודפי מזון לנזקקים. –פיתוח ושיווק ברשתות חברתיות 

הדרכה והכוונה של קבוצות מתנדבים    -הדרכת מתנדבים

 שמגיעים למקום.  

× 

   -והדרת פני זקן

 אזור השרון

 √ בבתי הקשישים ובמרכזי יום  -סיוע לקשישים

 

  -אגדהמרכז 

 הרצליה

 × סדנאות להורים וילדים

 ניצן הורים

 הרצליה

הדרכת מתנדבים שמגיעים לעמותה, משחק עם הילדים  

 בזמן שהוריהם בסדנאות

× 

העברת שיעורי נגינה, תכנון ערבים  -מרכז מוזיקלי לנוער 29גלריה 

 קהילתיים, סיוע לנוער כפ"ס

× 

 -הוסטל בן גלים

 מסגרת של אותות

 × מסגרת לנוער בסיכון )בנים( -לנוער שמגיע ליווי 

מגמת מוזיקה הכפר 

 הירוק

סיוע לימודי וחברתי לתלמידים במגמת המוזיקה, שיעורים 

 פרטים בנגינה לתלמידים 

× 

נוי   -הכפר הירוק

 והדרכת חקלאות

 × סיוע בחקלאות והדרכה

 × סיוע לימודי+ משרדי פרויקט הילה כפ"ס



 

 משרדי ממשלה ורשויות נוספות 

 מקום השירות 

 

 דיור  ד התפקי הגדרת 

 משטרה

 כפר סבא

 √ אדמיניסטרציה

 √ אדמינסטרציה+חדר מבצעים כפ"ס- כיבוי אש 

 מרכז צעירים

 כפר סבא

 

מענה לצעירים הפונים ומבקשים הכוונה, מידע 

 וכלים משמעותיים להתפתחות ולהמשך הדרך.

 

× 

 × תפקיד משרדי וקבלת קהל כפ"ס -משרד התעסוקה

 × תמיכה אדמיניסטרטיבית -יזמותמרכז  עיריית הרצליה

ריכוז מתנדבים ועבודה אדמיניסטרטיבית  עמותת ניצוצת הרצליה

 .בשילוב שטח

× 

 

 דיור  המקום והגדרת התפקיד תיאור   מקום השירות 

 עמותת עמיחי 

 כפ"ס / הוד השרון

עמותה שמקדמת בעלי צרכים מיוחדים באמצעות חוגים, 

פעילויות ותעסוקה. בבקרים נמצאים במועדונית ואחרי 

 הצהריים בגן לימן כפ"ס

× 

 אלווין 

 רעננה/הרצליה

 × מע"ש -סדנת אמנות  

פרויקט הילה נוער בסיכון ובית  -השרוןתקן ברווחה ברמת  רווחה רמת השרון

 . חם לנערות בסיכון

× 

 √ מאפשרות למגורים במקום. סיוע וטיפול בסוסים. תל מונד חווה טיפולית

 

 × טיפול בכלבים בכלביה.  כלביה טיפולית תל מונד 

 אוכלוסיות מיוחדות ומבוגרים


