
 

 

 

 

 

 

 

 מקומות שירות 

2020 

 תל אביב יפו 

 
 



 דיור  תפקיד  מקום השירות 

 אס.או.אס חיות
שילוב של עבודת משרד ושטח. עזרה בטיפול 

 כלבים/חתולים, השתתפות בימי אימוץ של העמותה .
x 

ארגון נפגעי 

 פעולות איבה

עבודה אדמיניסטרטיבית. מענה טלפוני, סיוע בכל  

 מחלקות המשרד.
x 

 בתי ספר יסודיים 

סיוע לכיתות הנמוכות בבתי הספר, קשר צמוד עם 

מחנכת הכיתה, עזרה פרטנית עם תלמידים המתקשים  

 בלימודים. 

√ 

 בית התפוצות
סיוע מנהלי ולוגיסטי. קבלת קבוצות, הכנת מערכי שיעור, 

 הוצאת חומרים ותפעול שוטף.
√ 

בית חולים 

 איכילוב 
 √ לרופאים מתמחיםמזכירות רפואית/ סייעים 

 בית ספר ונצואלה

בית ספר לתלמידים בעלי הנכויות התפתחויות קשות. 

סיוע לצוות הטיפולי בכל התחומים הטיפוליים והחינוכיים, 

 עזרה בקבוצות לימוד ועבודה פרטנית.

√ 

 יחדיו  -בית ספר 
בית ספר לילדים עם אוטיזם. עזרה פרטנית לתלמידים 

 וסיוע בכיתות.
√ 

  סיוע לצוות הגן וטיפול בילדים גנים טיפוליים 

 הוסטל אקי"ם 
ליווי הדיירים לצד המדריך הקבוע במקום. התפקיד כולל  

 גם סיוע אדמיניסטרטיבי שוטף.
√ 

מטה מאבק 

 הנכים

סיוע בפרוייקטים מיוחדים, הרצאות ואירועים אשר 

מאורגנים על ידי מטה המאבק, סיוע בעבודות משרדיות  

 שונות. 

√ 

גן מיח"א לילדים  

 לקויי שמיעה
 x השתלבות בצוות וסיוע לילדים

 x ניהול מלאי וסידור תרופות מכבי פארם

קופות חולים 

 )מכבי, כללית(
 x סיוע לרופא/ מזכירות רפואית



 

 

מעון  -מע"ש 

 עליזה

מעון לבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. תפקיד בני  

 בצורה פרטנית או בקבוצות.השירות לסייע לחניכי המעון 
x 

 √ סיוע לצוות המעון בטיפול בילדים מעון ויצ"ו 

 משרד המשפטים

חשפים לנושאים נבני השירות מועסקים במגוון יחידות, 

בעלי רגישות ציבורית ועובדים בסביבה צעירה, מגוונת 

 נת. יומעני

√ 

משרד העלייה 

 והקליטה
 √ .אדמיניסטרטיביתהתפקיד כולל קבלת קהל ועבודה 

 משרד הפנים
סיוע במשרדים השונים ובמחלקות השונות. מענה טלפוני,  

 עבודה בסביבה ממוחשבת.
√ 

עמותת אורות של 

 תקווה

סיוע בפרויקטים שונים של  . עמותה המסייעת לחולי סרטן

 העמותה.
√ 

 -עמותת אותות 

הוסטל מקום  

 אחר

לצעירים בסיכון. התפקיד כולל מתן תמיכה הוסטל 

לנערים והנערות המגיעים להוסטל, העברת פעילויות 

 וסיוע שותף בתחזוקת המקום.

√ 

 עמותת לילך
מועדוניות לילדים בסיכון. סיוע לצוות המועדונית משעות 

 הצהריים )אחרי גן/ביה”ס( ועד הערב.
√ 

 -עמותת מקור 

מרכז ילדי  

 המוזיקה

 x פעילויות לקידום נוער בסיכון באמצעות מוזיקה

 פנימיית בית הילד
עבודה עם ילדים ונוער בסיכון. השתלבות בצוות המדריכים  

 הקבוע ודאגה לרווחת הילדים
√ 

פנימיית בית 

 הנוער וגבעת הוד

פנימייה מיועדת לילדים עם קשיים רגשיים, התנהגותיים 

בשיעורי בית לילדים,  ולימודיים. התפקיד כולל עזרה 

 הפעלת חוגים ופעילויות.

√ 

מע"ש  -קרן שלם  

 אחיקם

מרכז עבודה שיקומי לבוגרים עם פיגור שכלי ונכויות 

התפתחותיות נוספות.התפקיד כולל העברת פעילויות 

 העשרה וסיוע כללי. 

√ 


