
 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 לב השרון + שרון צפוני 

  
 



 משרדי ממשלה ורשויות נוספות 

 

 עמותות ושונות

 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

משטרה )חדרה, 

 נתניה(

עבודה משרדית במחלקות-אדמיניסטרציה  

 השונות של המשטרה

 

x 

רשות האכיפה 

 והגבייה

 

עבודה משרדית וסיוע -אדמיניסטרציה  

 במתן מענה טלפוני

 

x 

 מד"א מנהלת נתניה

 

 מענה טלפוני, אדמיניסטרציה

 

x 

 -שירות מבחן לנוער

 חדרה

 

לקשר בין בני נוער עבריינים -ניהול משרד  

 לקציני מבחן שלהם

 

x 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

עבודה משרדית בשילוב קבלת קהל, טיפול בפניות   עמותת ידיד

 ומענה טלפוני לאוכלוסייה עם קשיים. 

x 

טיפוליתחווה   

 תל מונד 

 עבודה עם הסוסים

 

x 

עמותת "קו אור"  

 הלל יפה

חונכות וליווי של תלמידים   -סיוע לצוות החינוכי 

 המאושפזים ולומדים בבית הספר.

x 

אושן  -אקו  

 שדות ים 

 הדרכה בנושא בעלי חיים ימיים עבור קבוצות ילדים 

 

x 

מרכז צעירים 

, חדרה, פרדס נתניה)

 חנה(

 x אדמיניסטרציה, שיווק ופרסום, יוזמות חברתיות

נוער ללא אלימות  

 אור עקיבא

תפקיד המשלב ניהול משרד, עבודת שטח ותצפיותעל 

בטחון פני העיר. –מצלמות העיר   

x 



 חינוך, חינוך מיוחד והדרכה 

 דיור  תפקיד    השירות  מקום 

תיכון   -אנרג'טיק

 תעשייתי

 x לימודי חינוכי עבור נוער בסיכון ונוער עברייני ליווי 

תיכונים )נתניה, 

חדרה, בנימינה, 

 חוף כרמל(

 x ליווי לימודי חינוכי, חונכות אישית

 x ליווי לילדים וסיוע לגננות ולסייעות גני חינוך מיוחד 

בתי ספר יסודיים  

 נתניה

ביהס רגיל שמשולבות בו כיתות חינוך מיוחד. התפקיד  

 כולל ליווי לימודי וחינוכי ועזרה בכיתות. 

x 

בתי ספר 

, דמוקרטיים )נתניה

חדרה, פרדס חנה, 

 זכרון יעקב(

 עבודה עם ילדים בבית ספר, עזרה לימודית.

 יש מקום ליוזמה.

x 

חינוכית וסיוע עזרה בעבודה הדרכתית, עזרה בעבודה  חממה עין שמר

 בתחזוקת הפרויקטים של התלמידים. 

x 

 x חונכות לימודית וליווי של נוער נושר מהלימודים פרויקט הילה

מועדוניות שח"ר 

 נתניה

 x ליווי חינוכי וחברתי לילדים המטופלים ע"י הרווחה

כיתות אומץ, 

 –אתגר, מב"ר 

 תיכונים נתניה

 x תלמידי תיכון מתקשיםעזרה בתרגול ושיעורי עזר עבור 

 x ליווי לימודי וחינוכי עבור נערות בסיכון  תיכון נעמ"ת חדרה

בי"ס רמות ים 

 מכמורת

 x ליווי לימודי וחינוכי עבור תלמידי חטיבה+תיכון 

 בי"ס המרחב 

 פרדס חנה

סיוע למורה וליווי חינוכי ולימודי עבור תלמידים בגילאי  

 יסודי 

 

x 

מעונות ויצ"ו  

 ונעמ"ת

 )בכל האזור( 

 x סיוע לגננות ולסייעות בטיפול בילדים. 



 אוכלוסיות מיוחדות וקשישים

 

 בריאות 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 אלו"ט 

 )פרדס חנה, חדרה(

 x ליווי ילדים ומתבגרים על הספקטרום

כים נתניהנמעון   ליווי אנשים בוגרים עם נכות פיזית 

 

x 

עמותה לקשיש  

 פרדס חנה

קשישים במועדוניות ובמסגרות השונותליווי   x 

עבודה עם משפחות של נגמליםאדמיניסטרטיבי.  תפקיד כפר איזון   x 

מקלט לנשים מוכות 

 חדרה

 x עבודה עם ילדים בגן ובמועדונית של המקלט

 כפר עידוד

 נתניה

 x ליויו תעסוקתי עם אנשים מבוגרים בעלי צרכים מוחדים

תעסוקתי עם אנשים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדיםליווי  מע"ש חדרה  x 

 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 x אדמיניסטרציה וסיוע לרופאים בית חולים הלל יפה

המרכז לבריאות 

 הנפש שער מנשה

 עבודה אדמיניסטרטיבית 

 

x 

קופות חולים )מכבי/  

כללית/ מאוחדת/ 

 לאומית(

 x מזכירות רפואית

בית מרקחת מכבי  

)בכל האזור(פארם   

 x סיוע בניהול מלאי מחסן

לשכת הבריאות 

 חדרה

 x טיפול בתיקים של מטופלים, עבודה מול מחשב, תיוקים. 

 x חובשים/ות מד"א נתניה


