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אני ושיל״ת

אסנת 
צדוק 

מנהלת שיל"ת 
את נמצאת בימים אלו בפני

החלטה משמעותית וחשובה,

אולי הראשונה בחייך הבוגרים

והעצמאיים - בחירת מקום שירות לשנה או השנתיים הבאות.

התהליך השנה , שונה מבשנים עברו בגלל מגבלות הקורונה

ולתת  על מנת לסייע לך רכזת שיל"ת תשמח להפגש איתך 

לך הכוונה וייעוץ מקצועי וביחד איתך למצוא את מקום השרות 

המתאים לך ביותר מתוך מגוון רחב של תחומי שירות ברחבי 

השונים  השירות  מקומות  מרוכזים  שלפנייך  בחוברת  הארץ. 

בחלוקה לפי אזורים. החוברת נוצרה כדי להקל עליך

את בחירת השרות הלאומי, כך שתוכלי למצות את

כישרונותייך ויכולותייך על הצד הטוב היותר. בסוף החוברת

תוכלי גם למצוא מידע אודות הזכויות וההטבות למסיימות

השירות הלאומי.

מאחלים לך הרבה בהצלחה השנה ובבחירת השירות
הלאומי, אנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך.
אסנת צדוק - מנהלת שילת וצוות הרכזות.

הרב
יובל שרלו
רב מייעץ אגף 

שיל"ת
לבנות שיל"ת היקרות,

לכן  נזדמנה  מיוחדת  שנה 

בפתיחת השרות הלאומי. שנה שמעצימה את החשיבות של 

השרות הלאומי בכללו, ושל התפקידים שלכן בפרט. שנה בה 

מתברר לנו כי הביטחון הלאומי שלנו מורכב מיריעות שונות של 

תחומי עשיה חיונית. בוודאי שהביטחון הלאומי קשור גם בצבא 

ובשאר כוחות הביטחון, אולם אנו למדים על בשרנו כי בסיס 

חיוני שלנו הוא עוצמת החברה, הלכידות שלה, הסולידריות 

ועם  המצוקות  עם  ההתמודדות  אנשים,  שבין  החסד  וקשר 

הקשיים, החינוך, וכל התחומים האחרים שבהן אתן עוסקות. 

המעגל  השנה.  שלכן  המיוחד  האתגר  הם  מעגלים  שלושה 

המקיף הוא השרות הלאומי, העוסק כאמור בתחומים החיוניים 

ביותר של מדינת ישראל, ומעצים את היכולת הכללית שלנו 

להתקיים, להתפתח, ולממש את האפשרויות הרבות שהחיים 

כאן בארץ ישראל מזמנים לנו; מעגל הביניים הוא המקום בו 

אתן ממלאות את תפקידכן – כל אחת במקומה, ואמצו לכם 

אותה  לעשות  המנסות  לעבודה,  המתמסרות  של  דרכן  את 

ומעגל  ולהביא אור לעולם;  נכון,  והיותר  היותר טוב  על הצד 

אישי – יצאתן ממסגרות החינוך שהיו אחראיות עליכן במידה 

והצניעותי  הקדושתי  המצוותי,  המוסרי,  עולמכם  ועתה  רבה, 

עומד על הרגליים של עצמכן. תפילת הדרך של שנה זו היא 

ישמור  האלה,  המעגלים  בכל  לשלום  אתכן  יוליך  שהקב"ה 

עליכן מפני ה'חיות הרעות המתרגשות ובאות לעולם', ישלח 

ברכה והצלחה במעשה ידיכן, ושתהא זו שנה מוצלחת הן לכן 

בו  ובכל תחום  ושליחותכן.  והן לתפקידן  במישורים האישיים, 

תבקשו עזרה – אשמח להיות שותף.

כל טוב ובהצלחה
יובל שרלו

שיל"ת - שירות לחיים
שיל”ת היא אגף של שרות לאומי תורני הפועל 

במסגרת עמותת שלומית ומיועד לבנות דתיות. 

העמותה מפעילה אלפי מתנדבות ומתנדבים ברחבי 

הארץ מזה למעלה מ- 25  שנה. 

ומאפשרת שירות לאומי עם מעטפת דתית מותאמת 

במגוון מקומות שירות ברחבי הארץ ועם רכזות 

שמלוות אותך מכיתה י"ב ועד סיום השירות. 

עמותה להפעלת מתנדבים
לשירות לאומי-אזרחי )ע״ר(
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חשון/נובמבר
שיחות חשיפה והסבר על 

השירות הלאומי.
רישום לתקני ביטחון

פגישות הכוונה וראיונות אישיים
עם רכזת שיל״ת

דצמבר/כסלו
רישום למיונים מוקדמים 

בתחומי הדרכה.
מילוי שאלון העדפות לתחומי 

ילדים ונוער בסיכון ועמותות.
המשך שיחות הכוונה וראיונות 

אישיים עם הרכזות.

ינואר/טבת-פברואר/שבט
בחירת מקומות שירות עם רכזת שיל״ת.

 10.1-11.1. רישום לסיירות באתר שיל"ת

החל מה 14.1 סיירות - ראיונות ומיונים 
במקומות השירות שבחרתן לבדוק

מרץ/ אדר 
קבלת תשובות

מהסיירות שבדקתן

אפריל/ניסן והלאה
סבב נוסף של סיירות 

מי שלא מצאה עדיין

נרשמים בקלות 
וסוגרים שירות

 www.shilat.org.il 1. כניסה לאתר שיל"ת

2. רישום בלחיצה על כפתור ההצטרפות לשילת או 
דרך הקישור שתקבלו לטלפון הנייד מהרכזות בבתי 

הספר

3. קבלת אישור הרשמה עם שם משתמש וסיסמא ב 
sms לפי מספר הנייד שרשמתן בטופס

4. עם הפרטים שקיבלתן תוכלו להיכנס לאזור האישי 
טפסים  ולצרף  אישיים  פרטים  ולמלא  לעדכן  שלכן 

רלוונטים בהמשך

איתכן  ויקבעו  הספר  לבתי  יגיעו  שיל"ת  רכזות   .5
אותך,  להכיר  מנת  על  אישי  וראיון  הכוונה  פגישות 
ולהתאים  השירות  במקומות  לראיונות  אותך  להכין 

עבורך את מקום השירות הטוב ביותר

ומותאם  אישי  באופן  נעשית  לסיירות  ההרשמה   .6
בפגישות עם רכזת שיל"ת ובאתר האינטרנט של שיל"ת

לצפות  תוכלי  לסיירות  ההרשמה  פתיחת  לאחר   .7
באזור האישי בסיירות שלך ותקבלי הודעה מסודרת 

לטלפון הנייד עם כל הפרטים

8. באזור האישי תוכלי לאשר/לבטל הגעה לסיירת או 

לבקש מועד חלופי לסיירת

וראיון  הכרות  נרשמת,  אליו  הסיירת  ליום  הגעה   .9
במקום השירות עצמו

10. לאחר כשבועיים תקבלי תשובה האם התקבלת 
שלך  ולרצון  לתשובה  בהתאם   – השירות  למקום 
נמשיך ללוות אותך לסגירת שירות או למציאת מקום 

שירות אחר שיתאים לך ותהיי מעוניינת בו.

מזל טוב!
סגרת שירות לאומי בשיל"ת 

מה הלו״ז?
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רגע לפני שעושים החלטות גדולות
צריך לחשוב גם על הפרטים הקטנים,

כמה נקודות למחשבה... 
כדאי למלא את הדף עם רכזת שיל"ת, המגיעה לבית ספרך, בכדי לקבל את ההכוונה המקצועית 

והמידע המדויק והמפורט ביותר, שיסייע לך במציאת המקום המתאים ביותר עבורך

תחומים שמעניינים אותי: _______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

אזור גיאוגרפי )מה בטוח לא, מה יש, מה אולי(: ________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

כולל/לא כולל דירת שירות: _____________________________________________

_________________________________________________________________

* שעות העבודה בשירות: האם את אדם של עבודה אינטנסיבית ומאומצת? בררי את שעות העבודה במקום, 
בוקר, אחה"צ, משמרות? מעניין אותך להיות חלק מגרעין, או אולי מדרשת שילוב? 

האם את מעוניינת לשרת עם עוד בנות שרות או שמתאים לך גם שרות לבד? 	 
האם את רוצה לגור בדירת שירות או בבית?	 
 בחרת לשרת מחוץ לבית ולגור בדירת שירות - חשבי, עד כמה חשוב לך להיות קרובה בכל זאת לבית, 	 

האם יש אוטובוס נגיש מהשירות לביתך?

*אילו תחומים מעניינים אותך?
חינוך, חינוך מיוחד, ילדים ונוער בסיכון, רווחה, הדרכה, 
הדרכת טיולים, קשישים, בריאות, מנהל, ביטחון ועוד...

*האם יש לך נסיון בתחום מסוים?
*במה את טובה ויכולה לתרום?
*מה את רוצה לעשות בעתיד?

אני ושיל״ת
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משרדי העמותה:

רמת גן:
03-7564817

ירושלים:
02-6520666

באר שבע:
08-6655814

עפולה:
04-6438750

חיפה:
04-8207272

טלפוןאזורשם הרכזת
050-8884460מנהלת שיל"תאסנת צדוק

050-8440034רכזת גיוס שיווק ופיתוח נופית רחמים

050-8440563רכזת הדרכה ואזור חיפה טלי זריהן

מנחה אזורית ורכזת הוד"ש, ענבל ויאטר 
050-8440560כפ"ס ושומרון

באר שבע, נתיבות, שדרות, חני הנדל
050-8289307אופקים

050-8884465אשקלון, קריית גתשירה כהן

050-8844645אשדוד, גן יבנה וקריית מלאכידיקלה טל

050-8440576אשדוד, יבנה, רחובותאוריה גוסלס 

050-8440567ירושליםיעל טרייטל 

050-8289311ירושליםאורטל שלמה

050-8440546ירושלים, בית שמשחן בן שלום

050-8884562ירושליםאביגיל חורי

טלפוןאזורשם הרכזת
050-8440561ראשון לציון, מודיעיןמוריה ברוכין

050-8844542פתח תקווה, רמת גןתמר אברהם

050-8440562תל אביב, חולון, אזור, בת יםעדן דיגה

050-8440574תל השומר, קרית אונו, לודאושרית מואטי

050-4488389הרצליה, רעננהיוכי חדד

בנימינה, נתניה, כפר יונה, הודיה אנסבכר
050-8884828חדרה, פרדס חנה

050-8844532קריות וגליל מערבי שיר אוחנה

050-8440569עפולה, טבריה וגליל תחתוןיעל דוקלר

תוכנית "שירות בעליה" 

תוכנית "שירות בעליה" עולות איילה האוזי
050-8568883צרפתיות ירושלים 

תוכנית "שירות בעליה" עולות נעמי ג'נה
050-8440014צרפתיות ירושלים 
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1. שם המקום וטלפון של הרכזת:

תאריך למיונים וכתובת:

הערות ודברים חשובים:

טופס הכנה ומשוב הערכה לסיירות:
מומלץ מאוד לעבור על הסעיפים והשאלות לפני ההגעה לסיירת בכדי לדעת ולשים לב מה לבדוק ולשאול 
וכך לקבל תמונה מלאה אודות המקום שבדקת. לאחר הסיירת, כדאי לציין את הדברים בכדי שיהיה לך 

את מירב המידע שיעזור לך ברגע שתצטרכי לקבל את ההחלטה היכן להתנדב. בהצלחה רבה!!!

2. שם המקום וטלפון של הרכזת:

תאריך למיונים וכתובת:

הערות ודברים חשובים:

3. שם המקום וטלפון של הרכזת:

תאריך למיונים וכתובת:

הערות ודברים חשובים:

מקומות שמצאתי

שם המקום שבדקתי: ________________________________________________________________

זמן נסיעה ונגישות של דרכי הגעה: ___________________________________________________

הגדרת התפקיד: ________________________________________________ ___________________

שעות עבודה: _______________________________________________________________________

מספר בנות השירות במקום: _________________________________________________________

יתרונות ודברים שאהבתי: ____________________________________________________________

חסרונות ודברים שלא אהבתי: _______________________________________________________

חיבור שלי לצוות ולמקום: ____________________________________________________________

מידת העניין והרצון שלי במקום במידה ואתקבל: ______________________________________

אני ושיל״ת
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מחוז צפון והעמקים

טלי זריהן 050-8440563רמת הגולן, קרית שמונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס וולקומינץ - ראש פינה

בוקר-אחה"צסייעת ועזרה לימודית וחברתיתבי"ס ברנקו וייס

בוקר-אחה"צסיוע לתלמידים הלומדים במגמות מקצועיותבי"ס תיכון דנציגר - ק"ש

מינהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתכיבוי אש

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה קרית שמונה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד התעסוקה

ישמשמרותעבודה משרדית/סיעודית/רוקחות/מוקדקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/קורס חובשותמד"א קרית שמונהבריאות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםנעמ"ת קרית שמונהמעונות

יעל דוקלר 050-8440569טבריה, גליל תחתון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צביס יסודי דתי שמחובר לטבע ובאווירה פתוחהבית חינוך גלילי

ישבוקר-אחה"צסיוע בכיתות א'-ג'בי"ס יסודי מגדל העמק

ישבוקר+גרעיןעזרה לימודית לילדי א-ובי"ס יסודי נפתלי- יבנאל

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספריסודי עלי גבעה -גבעת אבני

ישבוקר-אחה"צעזרה לימודית וחברתית לילדים בכיתות א-ובי"ס יסודי רבין כפר תבור

ישבוקר+גרעיןהדרכה חברתית ולימודית בתיכוןבי"ס תיכון כדורי

ישבוקר-אחה"צתיכון רגיל, סיוע לימודי וחברתיתיכון עמל עפרים טבריה

ישבוקר-אחה"צליווי וחונכויות של ילדים ממשפחות אומנהמטב האומנה עפולה

מועדונית רווחה טבריהחינוך בלתי פורמלי
ליווי חברתי של ילדים בסיכון בגילאי בי"ס יסודי 
בשעות אחה"צ. הכנת שיעורים, הפעלות, חוגים

ישבוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד
ישבוקר-אחה"צסיוע לילדים עם PDDגבעת אבני - כיתת תקשורת

גן איריס טבריה
ילדים בגילאי 5-6 הסובלים מעיכוב 

התפתחותי
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית, יש הסעות מצומת גולנישב"ס כלא צלמון וחרמוןמינהלי

קופ"ח כלליתמינהלי - בריאות
עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני 

ועוד
משמרות

בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית וסיעודית במחלקותבי"ח פוריה

ישבוקר-אחה"צסיוע בניידות התרמת דםמד"א בנק הדם טבריה

ישבוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/קורס חובשותמד"א טבריה
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יעל דוקלר 050-8440569טבריה, גליל תחתון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםגבעת אבני/נעמת טבריהמעונות

גרעין יבנאלגרעין
הפעלת פרויקטים ופעילויות מגוונות ומאתגרות 
עם הנוער וכלל האוכלוסייה במסגרות השונות.

ישמסביב לשעון

קשישים

והדרת בשילוב חקלאות
חברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדונים, 

בנוסף אחה"צ ניתן לשב עם חווה חקלאית
ישבוקר אחהצ

והדרת בשילוב חוות סוסים- 
טבעון/יקנעם

חברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדונים, 
בנוסף אחה"צ ניתן לשב עם חוות סוסים

ישבוקר-אחה"צ

והדרת פני זקן - טבריה
חברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדונים. ניתן 

לשלב את השירות יחד עם התנדבות בחוות סוסים.
ישבוקר-אחה"צ

הדרכת טיולים
החברה להגנת הטבע - 

קצרין
הדרכה בבתי ספר שדה ובמרכזי לימודי שדה. 
כולל קורס הדרכת טיולים, התחייבות לשנתיים.

ישמשמרות

שיר אוחנה 050-8844532צפת, כרמיאל, משגב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתי וחונכויותבי"ס יסודי כרמיאל

בוקר-אחה"צסיוע לתלמידים בלימודים באופן פרטני וקבוצתיבי"ס יסודי צפת

בוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס פתוח תפן

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי עתיד כרמיאל

חינוך מיוחד

אלו"ט מית"ל כרמיאל
מרכז יום ותעסוקה ל-30 אוטיסטים מעל גיל 21. 
הדרכה וליווי בסדנאות העבודה: ציור, קרמיקה, 
תכשיטים, רקמה, אריגה, מפעל, נגרות ומטבח.

בוקר-אחה"צ

בי"ס אמירים כפר ורדים
בתי"ס רגילים המשלבים כיתת ח"מ, סיוע לצוות 

החינוכי והמקצועי בעבודה עם התלמידים
ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה עם אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדיםמרכז כוכב במעלות

מינהלי - בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית במרפאה בכרמיאלמרפאה לבריאות הנפש

שרותי בריאות כללית -צפת, 
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודכרמיאל, משגב

בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית/סייעי רפואהבי"ח זיו צפת

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/קורס חובשותמד"א כרמיאל, צפת, חצור

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםפעוטוני החורש - כפר ורדיםמעונות

חינוך לפסגות - כרמיאלהדרכה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 

פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 

אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

מחוז צפון והעמקים
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שיר אוחנה 050-8844532גליל מערבי, עכו

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס אזורי גליל מערבי

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס חופי הגליל

ישבוקר+גרעיןסיוע לצוות בית הספר * גרעיןבי"ס יסודי הרב מימון שלומי

גנים בקיבוצים- ראש הנקרה, 
לימן, חניתה, גשר הזיו

בוקר-אחה"צגן ילדים רגיל - סיוע לצוות הגן

חינוך בלתי 
פורמלי

ישבוקר+גרעיןפעילות חברתית ולימודית עם ילדים בסיכוןמועדונית רווחה שלומי

פנימית מנוף עכו

פנימיה לנוער בכיתות י-יב. נוער שנפלט 
ממסגרות שונות. בבוקר סיוע לימודי והדרכתי 

בביה"ס שבתוך הפנימיה, בצהרים עזרה חברתית. 
מגורים בדירת שירות

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צפעילות חברתית ולימודית עם ילדים בסיכוןמועדונית קיבוץ לוחמי גטאות

בוקר-אחה"צפעילות חברתית ולימודית עם ילדים בסיכוןמועדונית קיבוץ מסריק

מינהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה עכו/ נהריה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעיריית עכו

רפאל-מכון דוד
תפקיד משרדי במפעל בטחוני. הסעות מאזור 

הקריות, חיפה וגליל מערבי
בוקר-אחה"צ

מינהלי - בריאות

מרפאה לבריאות הנפש -עכו 
ונהריה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

קופ"ח מכבי/כללית
עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד.

אפשרות לתפקיד של עוזר רופא
משמרות

בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות.בי"ח נהריה

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א נהריה, שלומי, עכו

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו ונעמתמעונות

חינוך לפסגות - עכוהדרכה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 

פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 

אחה"צ

גרעין שלומיגרעין
הפעלת פרויקטים ופעילויות מגוונות ומאתגרות 
עם הנוער וכלל האוכלוסייה במסגרות השונות.

מסביב 
לשעון

יש

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקן עכוקשישים
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מחוז צפון והעמקים

חיפה והקריות      טלי זריהן 050-8440563 | שיר אוחנה 050-8844532

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"ציסודי דתי, עזרה לילדי עולים, חלקם בתהליכי גיוראור אבנר קרית ים

ישבוקר-אחה"צבי"ס יסודי,עזרה לימודית וחברתיתיסודי דינור/יזרעאליה חיפה

חט"ב ליאו בק/עירוני ה חיפה
עזרה לימודית וחברתית בתיכון רגיל- הבת 

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס חט"ב עירוני ה' חיפה
עזרה לימודית וחברתית בתיכון רגיל- הבת 

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
ישבוקר-אחה"צ

תיכון שיפמן טירת הכרמל
סיוע לתלמידים באופן פרטני וכיתתי, סיוע לצוות 

המורים בהפעלות חברתיות
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון קרית חיים
עזרה לימודית וחברתית בתיכון רגיל- הבת 

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון עתיד ק. מוצקין
סיוע לימודי וחברתי לתלמידים בתיכון מקצועי 

לקונדיטוריה,מקצועות היופי ועיבוד שבבי.
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס תעשייתי שוהם - תיכון 
חברתי חיפה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר

בוקר-אחה"צעבודה משרדית וחונכותמטב האומנה ק. ביאליק

חינוך בלתי 
פורמלי

מקלט לנשים מוכות
הדרכה וליווי ילדים ונוער בסיכון,ילדי רווחה 

השוהים במקלט לנשים מוכות.
ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צליווי חברתי ולימודי של ילדי רווחהמועדוניות שח"ר

ישבוקר-אחה"צהדרכה חברתית בהוסטל לנוער חסר קורת גג.הבית ברחוב חיים

חינוך מיוחד

בי"ס גניגר חיפה
בי"ס לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים עד גיל 21, 

סיוע לצוות החינוכי בכיתות
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס הנריאטה סולד
חינוך מיוחד עד לגיל 15, בעיקר הפרעות 

התנהגות והפרעות נפשיות סיוע בכיתות בביה"ס
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צבי"ס יסודי לחינוך מיוחדבי"ס צליל ים, קרית ים

ישבוקר-אחה"צבי"ס יסודי לילדים בעלי לקויות שמיעה א'-ו'בי"ס שלווה - חירשים

בית גן אור קרית אתא
מעון חינוכי - טיפולי גילאי 3-16, הלוקים בפיגור 

קשה ותסמונות שונות. סיוע לצוות החינוכי
ישבוקר-אחה"צ

גני חנ"מ אלומות, חלמית, 
יוגב, פיכמן

ישבוקר-אחה"צגני תקשורת- לילדים הסובלים מלקויות תקשורת

גן אפרוחים, גן נורית, גן 
ענבל, גן ענבר, גן שובל

גנים שפתיים- לילדים בני 3-6 בעלי קושי ברכישת 
שפה, קשיים חברתיים ומשפחתיים

ישבוקר-אחה"צ

גן עופרים - בי"ח בני ציון
גן לילדים עם לקויות ראיה ולקויות התפתחות, 

סיוע לצוות בטיפול בילדים
בוקר-אחה"צ
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חיפה והקריות      טלי זריהן 050-8440563 | שיר אוחנה 050-8844532

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך מיוחד

גן עופרים - קרית אתא
ילדים בגילאי 3-5. גן "הסתכלותי" שמטרתו 

לאבחן את בעיות הילד. הבת חלק מצוות הגן 
שכולל גננת , 2 סייעות, מרפאה בעיסוק.

ישבוקר-אחה"צ

גן תהילה קרית מוצקין
ילדים בגילאי 3-5. גן "הסתכלותי" שמטרתו 

לאבחן את בעיות הילד
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צגנים לילדים עם לקויות שמיעהגני מיח"א - 4 גנים

חט"ב עמלנית רגבים, קרית 
חיים

תלמידים הסובלים מליקויי למידה ופיגור קל, סיוע 
לצוות המורים בכיתות, בעיקר בפעילות חברתית

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צמרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של האוכלוסייהמע"ש חיפה

פעוטון שחר
ילדים עד גיל 3 הסובלים מבעיות התפתחותיות, 

תסמונת דאון ופיגור. סיוע לילדים ולצוות
בוקר-אחה"צ

תיכון אזורי כרמל זבולון
תיכון רגיל ובו בכל שכבה כיתה ללקויי שמיעה. 

הבת מתלווה רק לכיתות לקויי השמיעה לתפקיד 
הדרכה חברתית, סיוע לימודי וחונכות אישית.

ישבוקר-אחה"צ

מחלקת הנוער, קרית מוצקיןאירגוני
הכוונה והדרכה במועצת הנוער העירונית, הפקת 

אירועים לנוער, יזמות, אירועי התנדבות וכדו'
ישמשמרות

מינהלי

ישבוקר-אחה"צתפקיד משרדי במרכז שיקומי לנכי צה"לבית הלוחם חיפה

בוקר-אחה"צסיוע משרדי במשרדי הנהלת רשת המתנסים.הנהלת רשת המתנסים, נשר

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בטירת הכרמלמרכז לפיתוח הון אנושי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה - חיפה, זבולון

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית במשרד ממשלתימשרד הבריאות חיפה

ישבוקר-אחה"צמחלקת חקירות שוטרים,מחלקת מקרקעין ועודמשרד המשפטים

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הפנים

משרד הרווחה - עיריית חיפה
סיוע לצוות העובדים הסוציאליים בעבודות 

המשרד, ובקשר עם מתנדבים
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צקבלת קהל ומענה טלפוני בנושאי זכויות עובדיםקו לעובד

ישמשמרותקהלת קהל, מענה טלפוני, סיוע לאחיות, רוקחותקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

בריאות

משמרותעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקותבי"ח בני ציון

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקותבי"ח כרמל

בוקר-אחה"צעבודה סיעודית/משרדית/סייעות רפואיותבי"ח רמב"ם

ישבוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ התרמות דםמד"א - חיפה, ק. מוצקין
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מחוז צפון והעמקים

חיפה והקריות      טלי זריהן 050-8440563 | שיר אוחנה 050-8844532

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

עמותות

עמותת "אורות של תקווה"- 
בי"ח רמב"ם

בוקר-אחה"צעזרה לויווי חולי ילדים חולי סרטן.

עמותת "קו אור"
ליווי חברתי ולימודי לילדים מאושפזים בבתי 

חולים בחיפה: רמב"ם,כרמל ובני ציון
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צארגון מערך התנדבויות בבתי חוליםשישי שמח

קו לחיים
אירגון ותיאום של פעילויות והתנדבויות. הדרכה 
וקשר עם החניכים. עבודה אינטנסבית דורשת 

ראש גדול, יוזמה ואחריות. כולל שבתות

מסביב 
לשעון

יש

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו ונעמתמעונות

ישבוקר-אחה"צהדרכת קבוצות נוער מחו"ל למשך שנההחוויה הישראלית - לשנה בקליטת עליה

בית מילרהדרכה
מרכז תקשורת עירוני לבני נוער בחיפה. הדרכת 

קבוצות בתחום המדיה, הפעלות חברתיות
משמרות

גרעין אח"י קריותגרעין
מהות העבודה- בבוקר שירות בתיכונים חילוניים 

בסביבה ואחה"צ
הפעלת פרויקטים ופעילויות במסגרות השונות.

מסביב 
לשעון

יש

קשישים
בוקר-אחה"צעבודה משרדיתבית אבות משען כרמל

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקן

ביטחון
שב"כ )שירות הביטחון 

הכללי(

תפקידים מודיעיניים, טכנולוגיים, מקצועיים 
ומנהלתיים המסייעים לביטחון המדינה. התפקיד 

דורש התחייבויות לשנתיים שירות, אחריות, 
רצינות, אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות.

ישבוקר-אחה"צ
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בית שאן, עפולה, טבעון, יקנעם ועמקים         יעל דוקלר 050-8440569

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צעזרה לימודית וחברתיתבי"ס יסודי נופים עפולה

ישבוקר-אחה"צעזרה לימודית וחברתית בבי"ס יסודיבי"ס יסודי עמק חרוד

ישבוקר-אחה"צסיוע בכיתות א'-ג'בי"ס יסודי תומר בית שאן

ישבוקר-אחה"צעזרה בפעילות חברתית לנוער י - י"בבי"ס תיכון אורט עפולה

בי"ס תיכון רימונים עפולה
סיוע לתלמידים בעלי בעיות רגשיות מגילאי ז-יב. 
יתרון לבת שקשורה לתחום האמנות או המוזיקה

ישבוקר-אחה"צ

כפר הנוער ויצו נהלל
בבוקר ליווי בתיכון ואחהצ הדרכת קבוצה 

בפנימייה
ישבוקר ואחהצ

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי עמל רמת דוד

מטב האומנה עפולה
ליווי וחונכויות של ילדים ממשפחות אומנה, עבודה 

עם ילדים בקלט חירום
ישבוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צסיוע לילדים עם בעיות תקשורתבי"ס דרור - קיבוץ מסילות

בי"ס פלגים- קיבוץ הזורע
ילדים בעלי עיכוב התפתחותי ונכויות. סיוע לצוות 

החינוכי בכל עבודות החינוך ההוראה והליווי
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס קשת- נצרת עילית
סיוע לתלמידים וילדים בסיכון עם בעיות 

התנהגות
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע לתלמידים אוטיסטיםנווה איתן

מינהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה נצרת / עפולה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בנצרת עיליתמשרד המשפטים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הפנים נצרת עילית

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדיתשב"ס כלא מגידו

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

בריאות
ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקותבי"ח העמק - עפולה

ישבוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולסים/קורס חובשותמד"א

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"ת/חמדמעונות

חינוך לפסגותהדרכה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. הדרכה עם צוות 
צעיר של סטונדטים בחוגים, פעילויות העשרה, 

העצמה ותיגבורים בצורה חוייתית וכיפית, יצירת קשר 
אישי עם החניכים והשתתפות בימי שיא טיולים ועוד.

אחה"צ

ישמשמרותהדרכת טיולים באזור הצפון לאוכלוסיות מיוחדותלוטם - יקנעםהדרכת טיולים

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים
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מחוז שרון דן

חדרה, בנימינה פרדס חנה       הודיה אנסבכר 050-8884828

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צהדרכת יהדות וליווי חברתי ולימודי בתיכוןבי"ס תיכון אורט כרמים בנימינה

ישבוקר+גרעיןביהס יסודי צומח שמשלב דתיים וחילונים.ביה"ס בראשית בנימינה

בוקר-אחה"צסייעת בגנים ובכיתות, עבודת משרד וספריהבתי"ס דמוקרטיים

משמרותחוגים במדעים - סיוע ללבורנטיות במעבדהטכנודע

ישבוקר-אחה"צבי"ס עם אוכלוסיה מורכבת סיוע בתפקידים שוניםתיכון נעמ"ת טכנולוגי חדרה

אחה"צסיוע במועדוניותעמותת מדור לדורחינוך בלתי פורמלי

אחה"צסיוע בהוסטל לדיירים אוטיסטים, מרכז תעסוקהאלו"ט פרדס חנהחינוך מיוחד
דיור 

במקום 
השירות

מינהלי

בוקר-אחה"צמזכירות ושימוש בתוכנות מחשבלשכת בריאות חדרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בכ"א, שכר, חקירות, מח תביעותמשטרה

בוקר-אחה"צמזכירות וניהול משרדשירות מבחן לנוער חדרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה

מינהלי - בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית, גם במחלקת גביהמד"א

ישמשמרותעבודה משרדית/סיעודית/רוקחות/מוקדקופ"ח מכבי/כללית/מאוחדת

בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקותבי"ח הלל יפה

בוקר-אחה"צחובשות באמבולנסים/משרדי/התרמות דםמד"א

מרכז יום פוסט אישפוזי
עבודה במחלקה המשרדית/עבודה עם צוות 

הפרא רפואי במרכז יום.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע מינהלי וסיוע לצוות הרפואימרכז שיקומי שוהם

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו ונעמתמעונות

הדרכה
חינוך לפסגות - חדרה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

ישבוקר-אחה"צהדרכה והשתתפות בפרויקטים בחממהחממה עין שמר

גרעין אח"י בנימינהגרעין
בבוקר שירות בתיכון חקלאי פרדס חנה ואורט בנימינה, 

הפעלת פרויקטים ופעילויות במסגרות השונות.
מסביב 

לשעון
יש

קשישים
בוקר-אחה"צסיעוד, סיוע בפעולות חברתיות, ריפוי בעיסוקבית אבות ברנדס - חדרה

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקן
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הודיה אנסבכר 050-8884828נתניה לב השרון ועמק חפר

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתות באבן יהודהבי"ס דמוקרטי, הדסים

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתות בבי"ס בנתניהבי"ס יסודי יגאל אלון/ שזר

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתותבתי"ס תיכון נתניה:שרת, עגנון

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתי לילדי רווחהמועדוניות שח"ר נתניה

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צגן מעוכבי שפהגני שפה

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בגנים לילדים על קו הרצף האוטיסטיגני תקשורת

ישבוקר-אחה"צילדים הסובלים מלקויות תקשורת שונות.גני תקשורת בת חפר

ישבוקר-אחה"צפיגור בינוני קשה בוגריםהוסטל אקי"ם אבן יהודה

כפר עידוד
ליווי דיירים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים: משתלה, 

מרכז תעסוקה ומזכירות
ישבוקר-אחה"צ

מינהלי

ישבוקר-אחה"צעזרה וסיוע לצעירים, הכוונה, עזרה במלגות ועודמרכז צעירים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, ליווי ומתן עזרה לעוליםמשרד הקליטה

בוקר-אחה"צעזרה משרדית במגוון תחומים בשב"סשב"ס נתניה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירות התעסוקה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתתזמורת נתניה

מינהלי - בריאות

משמרותסיוע בסידור התרופותבית מרקחת מכבי פארם

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית, גם במחלקת גביהמד"א

ישמשמרותעבודה משרדית/סיעודית/רוקחות/מוקדקופ"ח מכבי/כללית/מאוחדת

ישבוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א חובשותבריאות

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"תמעונות

חינוך לפסגותהדרכה
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

ישסביב השעוןהדרכת קבוצת נערים ונערות עולים מצרפתהחוויה הישראליתקליטת עלייה
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מחוז שרון דן

הודיה אנסבכר 050-8884828כפר יונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צסיוע בכיתות לתמידיםבי"ס יסודי עמל

ישבוקר-אחה"צסיוע בכיתות לתלמידיםבי"ס תיכון איש שלום

ישבוקר-אחה"צסיוע והדרכה בכיתותממ"ד בר אילן

ישבוקר-אחה"צמעוכבי התפתחותגן ברוש/לבונהחינוך מיוחד

גרעין כפר יונהגרעין
הפעלת פרויקטים ופעילויות מגוונות ומאתגרות עם 

הנוער וכלל האוכלוסיה במסגרות השונות.
מסביב 

לשעון
יש

ישבוקר-אחה"צהעברת מערכי יהדות לילדי בתי הספר היסודייםאומ"ץהדרכה

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרתקשישים

כפ״ס, הרצליה, הוד השרון, רעננה, רמה"ש    יוכי חדד 050-4488389

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך
בוקר-אחה"צהדרכה וחונכות של התלמידיםבי"ס דמוקרטי כפ"ס/רעננה

ישבוקר-אחה"צסיוע וליווי של התלמידים בכיתת התקשורתתיכון אביב רעננה

ישבוקר-אחה"צעבודה חברתית ולימודית עם ילדים בסיכוןמועדוניות רווחהחינוך בלתי פורמלי

חינוך מיוחד

בית חלומי-רעננה
עבודה הדרכתית ולא פורמאלית עם אנשים בעלי 

מוגבלות שכלית התפתחותית ברמת תפקוד 
גבוהה.בגילאי 21-40. בשעות 11:00-19:00

ישבוקר-אחה"צ

בית היוצר רעננה
סיוע וליווי לפגועי נפש מעל גיל 20 שנמצאים 

במרכז שמשלב אומנות ויצירה
בוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צכיתות תקשורת-יסודיבי"ס ברנר כפא סבא

ישבוקר-אחה"צבי"ס לילדים עם אוטיזם, סיוע וליווי חברתיבי"ס יסודי אתגר רעננה

בי"ס צורים הוד"ש
תלמידים הסובלים מבעיות רגשיות ונפשיות -13

21 שילוב בכיתות וסיוע לצוות
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צגן חובה לילדים מעוכבי התפתחותגן דולב-רעננה

גן ענבר הרצליה, גן שלדג 
בהוד"ש, גן קלמנטינה הוד"ש

ילדים אוטיסטים. סיוע לצוות ועבודה פרטנית לפי 
תוכנית טיפולית

ישבוקר-אחה"צ

גני חנ"מ: סנונית, גפן, לוטם, 
דולב

מעוכבי התפתחות 4-6, סיוע לצוות ועבודה 
פרטנית לפי תוכנית טיפולית

ישבוקר-אחה"צ

מע"ש הרצליה/ כפר סבא
מרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של אוכלוסייה 

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

עמותת עמיחי
הדרכה וליווי לילדים הסובלים מפיגור קל- בינוני 

במספר מגוון של מסגרות וגילאים
ישבוקר-אחה"צ
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כפ״ס, הרצליה, הוד השרון, רעננה, רמה"ש    יוכי חדד 050-4488389

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמג"ב אייל

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית בהרצליהמרכז לבריאות הנפש

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה כפר סבא/הרצליה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעיריית הרצליה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעמותת אור ירוק הוד"ש

ישבוקר-אחה"צעבודה אירגונית בקידום נגישות לנכיםעמותת נגישות ישראל רעננה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה הרצליה

מינהלי - בריאות
ישבוקר-אחה"צעבודה משרדיתבי"ח שלוותא הוד"ש-בריאות הנפש

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית,סיוע לאחיות/רוקחות/טיפת חלבקופ"ח מכבי/כללית/מאוחדת

בריאות

בי"ח לווינשטיין-בי"ח שיקומי 
רעננה

תפקידי משרד, סיוע במחלקות, הפעלת מועדון 
לילדים.

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צתפקידי סיעוד/מנהל/סיוע לרופאים ואחיותבי"ח מאיר - כפר סבא

ישבוקר-אחה"צחובשות באמבולנסים/ מנהלמד"א כפר סבא והרצליה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"תמעונות

עמותות

עמותת בית הגלגלים רעננה
עמותה העוסקת בפעילויות לילדים ונוער בעלי 

מוגבלות.העבודה משרדית וארגונית
ישבוקר-אחה"צ

עמותת מרפא לנפש הרצליה
הדרכה וליווי בהוסטל לאנשים עם הפרעות 

נפשיות
ישבוקר-אחה"צ

קליטת עליה

ישבוקר-אחה"צעבודה בכיתות עם עולים חדשים בכפר סבאבי"ס יסודי ממ"ד בר אילן

בי"ס יסודי תלי רעננה
עבודה עם עולים חדשים מארה"ב, קנדה, דרום 
אמריקה, צרפת ועוד ועזרה לימודית לתלמידים

ישבוקר-אחה"צ

חטיבת מיתרים רעננה
עבודה עם עולים חדשים מארה"ב, קנדה, דרום 

אמריקה, צרפת ועוד
ישבוקר-אחה"צ

הדרכה

ישבוקר+גרעיןהעברת פעילויות, הדרכות ועזרה פרטניתאולפנת צביה הרצליה

בי"ח שלוותא
הדרכה במרכז תעסוקה ואומנות במחלקת הנוער 

והמבוגרים.ניתן לשלב עם עבודה משרדית
ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צמרכז יום לבוגרים עם פיגור שכלימרכז יום השרון-הרצליה

ישבוקר+גרעיןהעברת שיעורי יהדות בבתי ספר ובגנים חילונייםמרכז זהות

ישאחה"צמשפחתונים לילדים שהוצאו מביתםנווה ויצ"ו הרצליה

גרעין רמת השרוןגרעין

הגרעין פועל יחד עם הקהילה התורנית בעיר 
במטרה להתחבר לעם ישראל. ניתן לשלב יחד 

עם שירות באולפנת צביה הרצליה, בבי"ס, 
והדרת, בנ"ע, מרכז זהות, מועדוניות ועוד. 

לפרטים תמר: 0508844542

מסביב 
לשעון

יש

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים
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מחוז שרון דן

ענבל ויאטר  050-8440560השומרון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במשטרת קדומיםמשטרה קדומיםמינהלי

משמרותמשרדי+סיוע לאחיותקופ"ח כללית/לאומיתבריאות

המרכז למנהיגות באריאלהדרכה
העברת פעילויות odt במתקני גובה למגוון רחב 

של קהלים תוך העצמה אישית והעצמה קבוצתית
ישבוקר

מדרשת השומרוןהדרכת טיולים
הדרכת טיולים ומורשת ישראל בכל הארץ עם 

דגש על השומרון.
ישמשמרות

מדרשות שילוב
גבעת וושינגטון - מדרשת אורות עציון

התפתחות רוחנית ואמונית תוך כדי הכנה לחיים על ידי מגוון שיעורים, צוות מלווה. שבתות ופעילויות חברתיות.
ניתן לשלב שירות ב: אשדוד, יבנה, גדרה והסביבה. לפרטים נוספים: דיקלה  050-8844645

רעננה- מדרשת הבית היהודי ברעננה
תרומה ועשייה יחד עם בניה ולימוד העצמי. שיעורים בתורת הרב קוק, פ"ש, חסידות, וסדנאות מגוונות

ניתן לשלב שירות ב: רעננה, הרצליה, כ"ס והוד השרון לפרטים נוספים: יוכי 050-4488389

שדות נגב - מדרשת מבראשית
מדרשה משפחתית ופתוחה בתוך קמפוס ירוק וכפרי. שיעורים באמונה, הלכה, זוגיות, חסידות. ויש סיורים והתנדבויות. 

ניתן לשלב שירות ב: אשקלון, שדרות, נתיבות, ב"ש לפרטים נוספים: חני 050-8289307.

באר שבע - מדרשת תאירי
בניית עמוד שדרה אמוני לכל בת לקראת היציאה לחיים. שיעורים עפ"י תורת הראשונים והרב קוק.

ניתן לשלב שירות ב: באר שבע, דימונה, ערד, אופקים ונתיבות. לפרטים נוספים: חני 0508289307

פרדס חנה - מדרשת אמונה בארי
בניין אמונה יסודי לצד סדנאות מודעות, חוגי העשרה ומוסיקה ולימוד של מגוון חלקי התורה.

ניתן לשלב שירות ב: פרדס חנה, חדרה, בנימינה לפרטים נוספים: הודיה 050-8884828

ירושלים - מדרשת אמונה
המדרשה משלבת לימודי קודש יחד עם אומנות. מסלול יחודי שמקנה כלים להעשרה של עולם הקודש 

בחיבור עם עולם המעשה והיצירה.  ניתן לשלב שירות ב: ירושלים לפרטים נוספים: חן 050-8440546

ראשון לציון - מדרשת קומי אורי
המדרשה קמה לזכרה של אורי אנסבכר ומתקיים בה שיעור פעם בשבוע בערב. ומאמינה בתורה מתוך 

לֹום , כפי שאורי כמהה ושאפה בחייה.  ל שָׁ שלוות נפש, נחת רוח,  עֹוָלם שֶׁ
ניתן לשלב ב: ראשלצ, רחובות, ת"א והאזור. לפרטים נוספים: מוריה 0508440561
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מקומות 
ששווה להכיר

לֹטם - לימודי טבע משולבים
טיולים  בהדרכת  בארץ  המוביל  הארגון  הינו  לֹטם 

ופעילויות טבע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
בהגדרה זו נכללים כל מי שצריך סיוע ביציאה לפעילות 
בעלי  עיוורים,  או  ראייה  כבדי  הפתוח:  בשטח  מודרכת 

פיגור שכלי ברמות שונות, בעלי נכויות פיזיות ועוד
באמצעות הדרכה ייחודית, הפעלה בקבוצות קטנות וצוות מקצועי 

ומיומן, לטם פותחת דלת אל הטבע לכלל האוכלוסייה בישראל

בתי ספר תעשייתיים
ט'-יב'.  בכיתות  נושר/בסיכון  לנוער  מקצועיים  ספר  בתי 
התלמידים נשרו לרוב ממסגרות חינוך רגילות, על רקע קשיים 
הם  בביה"ס  התנהגות.  ובעיות  השתלבות  קשיי  או  לימודיים 
כדוגמת:  מגוונות  מעשיות  ומגמות  עיוניים  לימודים  משלבים 
טבחות, מכונאות רכב, ספרות ועוד. המטרה היא לאפשר לבני 
הנוער לרכוש מקצוע ע"י שילוב של לימודים ועבודה ולגשת 
בביה"ס  לתלמידים  עוזרות  השרות  בנות  בגרויות.  למספר 
במקצועות השונים באופן פרטני ובקבוצות, מארגנות פעילויות 

חברתיות ומעניקות ליווי ותמיכה לתלמידים בתחום הרגשי.

ממ"ג - מרכז מחקר גרעיני שורק
ארגון מחקר ופיתוח שנמצא ביבנה, משמש   כיחידת סמך 
של משרד ראש הממשלה ומתמחה בתחומים טכנולוגיים

ייחודיים למען ביטחונה של מדינת ישראל. 
בנות השירות משולבות בעשייה ביטחונית משמעותית בתפקידי 
מעבדות,  ומעניינים,  מאתגרים  טכנולוגיים   תפקידים  מטה, 
מקבלות  הבנות  התפקיד  במסגרת  סייבר.  ותפקידי  מחקר 
הביטחוניות  בתעשיות  להשתלב  להן  המאפשר  ביטחוני  סיווג 
בתום שנתיים שירות בממ"ג. הסעות מרעננה ועד באר שבע 
וכולל ארוחות, פעילויות צוות, אווירה תומכת מאתגרת ומעודדת 

ללימודים תוך כדי שירות. שעות השרות 8-16.30
לפרטים: דיקלה 050-8844645

והדרת פני זקן 
לקשישות  שירות  בנות  בין  המחבר  ומרגש  ייחודי  פרוייקט 

במטרה להאיר, לשמח ולהפיג את תחושת הבדידות שלהן.
כשעתיים  קבוע  באופן  קשישות  מספר  מלוות  המתנדבות 
פעמיים בשבוע ויחד איתן מבלות זמן איכות מגוון, מעשיר ומסייע 
כדוגמת: בישול משותף, עריכת קניות, כתיבה ותיעוד של סיפור 
חייהן, ביקור בקופ"ח, יציאה לטיול או סרט ועוד מגוון פעילויות 
משותפות של שיח ויצירת קשר ייחודי וחזק. המתנדבות לוקחות 

חלק גם בפעילות חברתית ותרבותית במועדוני קשישים באזור 
וזוכים לליווי של עו"ס ומפגשים לאורך כל השירות.

הזנק לעתיד
עמותה שמפתחת ומפעילה תוכניות לקידום ילדים ונוער 
עוברות  בנות השירות  במטרה לצמצם פערים חברתיים. 
קורס מקצועי של מייקרוספט בהטמעת מערכות, תחזוקת 
ועוד ומשתלבות בבי"ס יסודיים ותיכונים  אתרים, מיחשוב 
תחום  כל  את  הצוות  עם  ולהעצים  להנגיש  במטרה 

המיחשוב והתקשוב וליצור סביבת עבודה טכנולוגית.

כרמל 6000
הייטק חברתי. פיתוח ותיכנות של אפילקציות חברתיות במטרה 
לפתור מצוקות בתחומי רווחה, חינוך, בריאות ועוד. הבנות עוברות 
הכשרות על ידי צוותי הייטק ועובדות במהלך השנה על פיתוחים 
טכנולגיים ממשיים שיופצו לאוכלוסיות השונות באפילקציות 
חדישות, טכנולגיות מתקדמות, שעונים חכמים ועוד.

קו אור
חולים  בבתי  לילדים,  ייחודית  תוכנית  המפעיל  חינוכי  ארגון 
לילדים  לסייע   .1 הנן:  התכנית  מטרות  הארץ.  ברחבי 
בהתמודדות עם קשיים בתקופת האשפוז. 2. לסייע לילדים 
למידה  טכנולוגיות  לשלב   .3 הלימודי.  הרצף  בשמירת 
מהצוות  נפרד  בלתי  חלק  מהוות  השרות  בנות  מתקדמות. 
ומשתלבות בעשייה המגוונת והמהנה של פעילויות והעשרה.

אתגרים
מטרת העמותה היא לדאוג לשילובם ושיקומם של אנשים 
פעיל.  ונופש  אתגרי  ספורט  באמצעות  מגבלות,  עם 
בנות השירות פועלות כמדריכות בפעילות של אתגרים, 
וחוגים  בסיכון  נוער  של  אתגריות  קבוצות  מפעילות 
אתגריים. בנות השירות עוברות הכשרה מגוונת לתפקיד.

שב"כ - שירות ביטחון כללי 
ומנהלתיים  מקצועיים  טכנולוגיים,  מודיעיניים,  תפקידים 
בספטמבר  מתחילים  המיונים  המדינה.  לביטחון  המסייעים 
והתפקיד דורש התחייבויות לשנתיים. התפקיד דורש אחריות, 
רצינות, אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות. התפקידים 
ובאר  אשקלון  חיפה,  ירושלים,  ת"א,  הארץ:  ברחבי  פרוסים 
שבע. יש אפשרות לדיור בהתאם למרחק ממקום המגורים 
ולתפקיד אליו הבת משובצת. פרטים נוספים באתר שיל"ת.
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מחוז מרכז

תמר אברהם 050-8844542פתח תקוה, ראש העין

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צסיוע בכיתת תקשורת - בעיות תקשורתבי"ס יסודות

בי"ס קורצ'אק
ילדים בגילאי 21-7 הסובלים מפיגור שכלי קל 

ומליקויי למידה. סיוע לצוות החינוכי
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צבי"ס יסודי סיוע וליווי חברתיבי"ס רעות

ישבוקר-אחה"צגילאי 3-6, חינוך מיוחד קלגנים למעוכבי התפתחות

ישבוקר-אחה"צגני תקשורת לילדים על הספקטרום האוטיסטיגני תקשורת

צ'יימס ראש העין
הדרכה לפיגור קל - בינוני, נפגעי נפש 

ומשתקמים פיזיים, מסגרת יום טיפולית ושיקומית
בוקר-אחה"צ

מינהלי

בית החולים הוטרינרי בית דגן
עבודה משרדית סיוע במחלקות השונות - קבלת 

קהל, הנהלה, הנהלת חשבונות וסיפריה.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירות מבחן לנוער

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרת פתח תקווה

ישמשמרותקבלה קהל/מענה טלפוני/עזרה לאחיות/רוקחותקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית/ סייעת רפואיתבי"ח בילינסון

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/סיעודית/סייעת רפואיתבי"ח השרון

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדיתבי"ח שניידר

ישמשמרותחובשות מלוות באמבולנסים/עבודה משרדיתמד"א

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"ת/אמילימעונות

הדרכה

ישבוקר-אחה"צהדרכה וקידום תלמידים בנושאי טכנולוגיה וסייברפסגה

של"ח
הדרכת טיולים יחד עם מורי של"ח בבית הספר. ליווי 

של קבוצת משציות, הכנת מערכי הדרכה, סיורים, 
אירגון פעילויות וטיולים בשטח. התפקיד כולל הכשרה

ישבוקר-אחה"צ

עמותות

קו לחיים - מטה ארצי

עבודה במטה העמותה, אירגון מגוון פעילויות: קייטנה ארצית, 
אירועי בר מצווה, טיולים, פעילויות לגים ועוד. קשר ישיר מול 

ההנהלה הבכירה של העמותה, עבודה בסביבה משרדית 
שדורשת ראש גדול, יוזמה, אחריות ויכולת לעבוד תחת לחץ.

מסביב 
לשעון

יש

קו לחיים - סניף פתח תקווה
אירגון ותיאום של פעילויות והתנדבויות. הדרכה 
וקשר עם החניכים. עבודה אינטנסבית דורשת 

ראש גדול, יוזמה ואחריות. כולל שבתות

מסביב 
לשעון

יש

קשישים
בי"ח בית רבקה פתח תקוה

בי"ח גריאטרי - עבודת משרד בהנהלה ובמחלקת 
מש"א עבודה סיעודית קלה במחלקות,

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקן

בעלי חיים
בית החולים הוטרינרי בית 

דגן

סיוע לצוות במחלקות השונות - אישפוז, חירום, 
סוסים, חיות אקזוטיות ומעבדה. התפקידים עם 

בעה"ח כוללים עבודה פיזית
בוקר-אחה"צ
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קרית אונו, תל השומר, אור יהודה, יהוד     אושרית מואטי 050-8440574

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בי"ס יסודי אריאל בגני תקווה
סיוע חברתי ולימודי לתלמידים. משולב עם 

תפקיד קומונרית אחה"צ בסניף בנ"ע בגני תקווה
ישבוקר+קומונה

בי"ס יסודי ניר צבי
סיוע לימודי וחברתי לכיתות א'-ח'. בצהרים - 

עבודה עם נוער מהמושבים ונוער בסיכון מהאזור.
ישבוקר+גרעין

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לתלמידיםבי"ס שילה - קרית אונו

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברת של תלמידים מתקשיםתיכון מסכים אור יהודה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/נושרתיכון תעשייתי תעשיה אווירית

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/נושרתיכון תעשיתי שוהם

חינוך מיוחד

בי"ס שרת יסודי קרית אונו
סיוע לצוות החינוכי, ליווי ילדים עם צרכים 

מיוחדים, עזרה בלימוד הדרכה, משחק ועוד
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צילדים אוטיסטים - סיוע לצוות החינוכימעון שיקומי תל השומר

ישבוקר-אחה"צגן טיפולי לילדים עם בעיות קשות בתקשורתמעון שטרן ק.אונו

מינהלי - בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודת משרד יחד עם מנהל מחלקת משלוחיםבנק הדם תל השומר

מד"א לוגיסטיקה קרית אונו
עזרה בהכנת ערכות הצלה, ערכות פח"ע, ציוד 

לאמבולנסים,עבודת מזכירות, עבודת ארכיון
ישבוקר-אחה"צ

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית

עמותות

בוקר-אחה"צבי"ס לילדים המאושפזים בביה"ח.קו אור תל השומר

שישי שמח תל השומר

עמותה הנמצאת בבי"ח ברחבי הארץ ודואגת 

לחולים ע"י ביקורים אישיים, הפתעות ופינוקים. 

ליווי קבוצות, תיאום התנדבויות ויצירת קשר עם 

המשפחות והחולים.

מסביב 
לשעון

יש

חינוך לפסגותהדרכה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 

פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 

אחה"צ

בריאות
בי"ח תל השומר

עבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות. 
בנוסף קורס מזכירות רפואיות.

ישמשמרות

ישמשמרותחובשות / מוקד/ סיוע משרדימד"א קרית אונו

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"תמעונות

21



מחוז מרכז

אושרית מואטי 050-8440574חמד, בית דגן, ניר צבי

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר+גרעיןבי"ס לאומנויות, סיוע חברתי ולימודי לתלמידיםבי"ס יסודי - ניר צבי

ישבוקר+גרעיןסיוע בלימודים לתלמידי בית הספרבי" יסודי רמבם בית דגן

בי"ס יסודי תורת משה חמד
סיוע לימודי וחברתי לתלמידים. בי"ס ממלכת דתי 

מורכב בעיקר מבני המושב חמד. תקן צהרים - 
רכזת נוער בישוב חמד וקומנרית בישוב חמד.

ישבוקר+גרעין

גרעין חמד - מושב חמדגרעין

מושב משפחתי במרכז הארץ. תפקידים 
משמעותיים ומאתגרים בריכוז נוער, קומונה, חינוך 

ועוד אוכלוסיות מגוונות. הכל באוירה פסטורלית 
ובסביבה אוהבת וחמה.

מסביב 
לשעון

יש

תמר אברהם 050-8844542רמת גן

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

ישבוקר-אחה"צבי"ס לחינוך סביבתי. סיוע בבי"ס ובטיולי שטחבי"ס יסודי נטעים - רמת גןחינוך

ישבוקר-אחה"צגן עיכוב התפתחותי ושפהגני חנ"מ יקינטון ותאנהחינוך מיוחד

ישראל דיגיטלית ר"גאירגוני
השתתפות בהובלת תהליכי שינוי דיגיטליים 

במשרדי ממשלה. הכנת דיונים, תיאום עבודות 
במטה וישיבות, סיוע בפעילויות מגוונות.

בוקר-אחה"צ

ישמשמרותעבודה משרדית/סיעודית/מענה טלפוני/רוקחותקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

מד"א רמת גןבריאות
חובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות 

מלוות
ישבוקר-אחה"צ

ויצ"ו/נעמ"תמעונות
מעון רב תכליתי. סיוע לצוות המעון עם גילאי 3 

חודשים - 3 שנים
ישבוקר-אחה"צ

החוויה הישראלית - לשנה בקליטת עליה
הדרכת קבוצת נוער מחו"ל שנמצאים בתוכנית 

בבר אילן
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

ספארי רמת גןבעלי חיים
שירות בבית החולים לחיות בר וסיוע בתפקידים 

שונים בספארי - התחייבות לשנתיים
ישבוקר-אחה"צ
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עדן דיגה 050-8440562תל אביב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

גני מיח"א
סיוע לצוות המטפל בגן לליקויי שמיעה )אפשרות 

לקורס שפת הסימנים(
בוקר-אחה"צ

העמותה לקידום החינוך-
ת"א,יפו ובת ים

עוזר/ת מדריך בצהרון לילדים בסיכון בגילאי בי"ס 
יסודי. העבודה בשעות אחה"צ.

יש10:00-18:00

יוחא"י- בתי"ס יסודיים בתל 
אביב

עזרה לצוות המורים, בד"כ בת השירות מוצמדת 
לכיתות א'-ד'. חונכויות וליווי התלמידים

ישבוקר-אחה"צ

עמותת לילך
עוזר/ת מדריך בצהרון לילדים בסיכון בגילאי גנים 

או בי"ס יסודי . העבודה בשעות אחה"צ.
יש10:00-18:00

תיכון תעשייתי אורט דן 
גורמה

סיוע חברתי ולימודי לנוער. תיכון שמשלב נוער 
בסיכון ונוער מצטיין

ישבוקר-אחה"צ

חינוך בלתי 
פורמלי

פנימיית הנוער גבעת הוד
עבודה עם ילדים בסיכון במסגרת בית ילד 

ומועדונית. כיתות א -ו.
מסביב 

לשעון

דיור 
במקום 
השירות

קורת גג זמנית לנוער- 'מקום 
אחר'

הדרכה ומתן ליווי רגשי ולימודי לנערים שנפלטו 
מביתם. שנה ב בלבד

ישבוקר-אחה"צ

בי"ס גיל ]כיתות ז-י"ב[חינוך מיוחד
סייעת כיתה בבי"ס המטפל בילדים על 

הספקטרום האוטיסטי. חונכות אישית וקבוצתית
ישבוקר-אחה"צ

אירגוני

ויצ"ו ביגודית
סיוע במכירות ועיצוב בחנות בגדים יד שנייה, שרווחיה 

מועברים לילדי ויצ"ו. מספר סניפים בתל אביב
ישבוקר-אחה"צ

מוזיאון בית התפוצות
סיוע מינהלי ולוגיסטי. קבלת קבוצות, הכנת 
מערכי שיעור, הוצאת חומרים ותפעול שוטף.

בוקר-אחה"צ

מינהלי

ישבוקר-אחה"צסיוע בניהול המשרד המטפל בנפגעיםארגון נפגעי פעולות איבה

בוקר-אחה"צסיוע במחלקות ובמדורים השונים.משטרה

משרד המשפטים
עבודה משרדית במחלקות השונות: מחלקה 

לחקירות שוטרים, מח' אפוטרופוס, סיוע 
משפטי,פרקליטות-סייבר,מקרקעין ועוד

ישבוקר-אחה"צ

משרד המשפטים- היועץ 
המשפטי לממשלה

עבודה מאתגרת עם אופי ניהולי. הבת משמשת 
חלק מהצוות המשפטי של המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה. דרוש ידע באנגלית
ישבוקר-אחה"צ

משרד המשפטים- הרשות 
לאיסור הלבנת הון

התנהלות שוטפת מול גורמי הביטחון ומשרדי 
הממשלה ארגון כנסים תמיכה ועזרה בתחום 

משאבי אנוש ומטלות הלשכה
בוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעזרה לפרקליטים ובמזכירות, ללא קבלת קהלמשרד המשפטים- פרקליטות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הרווחה

משרד התקשורת
עבודה משרדית- מענה לתלונות ציבור. נדרשת 

יכולת התנסחות וכתיבה ברמה גבוהה
ישבוקר-אחה"צ
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מחוז מרכז

עדן דיגה 050-8440562תל אביב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי
שמיים- מרכז לצמיחה 

רוחנית
עבודה משרדית בארגון העוסק בהפצת יהדות, 

שיעורים וסדנאות
ישמשמרות

מינהלי - בריאות
מד"א הנהלה

השתלבות בעבודות משרד במחלקות השונות 
)משאבי אנוש, שכר, מתנדבים, הצלב האדום(

ישבוקר-אחה"צ

משמרותמזכירות רפואית/סיעוע לאחיות/מוקד/רוקחותקופ"ח מכבי/כללית

בריאות
ישבוקר-אחה"צמזכירות רפואית/סייעי רפואה/סיוע לאחיותבי"ח איכילוב

ישמשמרותחובשות מלוות באמבולנסים/ מזכירותמד"א חובשים ת"א

עמותות

עמותת נא לגעת
תיאטרון ומרכז תרבות המעסיק עיוורים חירשים, 

עזרה בתפעול המקום - מסעדת חושך, בית קפה 
והצגות בערבים. התחייבות לשנתיים

ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזים.קו אור - בי"ח איכילוב

עמותת רוח טובה
ריכוז והתאמת מתנדבים למקומות התנדבות. 

הטיפול ברובו דרך הטלפון/מייל. יש צורך 
בתודעת שירות גבוהה ושליטה ביישומי מחשב

ישבוקר-אחה"צ

מעונות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו/נעמ"ת

מעון ויצ"ו רב-תכליתי
סיוע לצוות עם גילאי 3 חודשים - 3 שנים ואחה"צ 

מועדונית לילדים בסיכון
ישבוקר-אחה"צ

הדרכה

חינוך לפסגות
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

עמותת "שניר"
הדרכת קבוצת נערות/נערים קבועה לאורך 

השנה. מתן סיוע חברתי רגשי ולימודי לילדים 
ממצב סוציואקונומי נמוך.

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צהדרכה וקידום תלמידים בנושאי טכנולוגיה וסייברפסגה

של"ח
הדרכת טיולים יחד עם מורי של"ח בבית הספר. ליווי 

של קבוצת משציות, הכנת מערכי הדרכה, סיורים, 
אירגון פעילויות וטיולים בשטח. התפקיד כולל הכשרה

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

ביטחון
שב"כ )שירות הביטחון 

הכללי(

תפקידים מודיעיניים, טכנולוגיים, מקצועיים 
ומנהלתיים המסייעים לביטחון המדינה. התפקיד 

דורש התחייבויות לשנתיים שירות, אחריות, 
רצינות, אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות.

ישבוקר-אחה"צ
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עדן דיגה 050-8440562חולון, בת ים, אזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בית ספר יסודי מימון,אזור
עזרה לימודית, עבודה עם בני נוער וסיוע לצוות 

ביה"ס,ניתן לשלב עם קומונרית
ישבוקר+גרעין

ישבוקר+גרעיןסיוע לימודי וחברתיחטיבת ביניים רבין אזור

מתנ"סים חולון
סיוע לתינוקות, ילדים, בני נוער, לקויי למידה 

ואוכלוסייה בגיל הזהב. )תלוי במתנ"ס ספציפי(
ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צעזרה לימודית, עבודה עם בני נוער וסיוע לצוותעתידים - חט"ב ותיכון

חינוך מיוחד

אלו"ט מית"ל בת ים, חולון
מרכז תעסוקה לאוטיסטים בוגרים, עזרה 

בהדרכה וליווי השתלבות בסדנת גינון.
ישבוקר-אחה"צ

בי"ס חלץ/מיתרים
סיוע לבני נוער עם בעיות רב-גוניות גילאי 12-21, 

סיוע לצוות החינוכי, עבודה פרטנית וקבוצתית
ישבוקר-אחה"צ

גן ארנון/דן/פולג/קורן- 
העמותה לילדים בסיכון

גנים לילדים בגילאי 3-6 בעלי PDD, )בעיות קשב 
וריכוז( סיוע לצוות המחנך, ליווי פרטני וקבוצתי

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צגן לילדים בגילאי 4-6 עם לקויות תקשורתגן געתון

ישבוקר+גרעיןסיוע לילדים עם קשיי תקשורתגן שפה באזור

PDD ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות הגןגנים מעוכבי התפתחות

הוסטל אלו"ט חולון
הוסטל לאוטיסטים עד גיל 21, עזרה בדירות, השכמה, 

סיוע בערבים, הדרכה
ישאחה"צ

מע"ש בת ים
מרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של אוכלוסייה 

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צמרכז יום למבוגרים ברמת תפקוד בינוני- סיעודימרכז יום - אקי"ם

בוקר-אחה"צמרכז יום למבוגרים ברמת תפקוד בינוני-סיעודימרכז יום - קרן שלם

מינהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במרכז צעירים בבת יםכיוונים להצלחה

בוקר-אחה"צקבלת קהל,עבודה מול מחשבלשכת התעסוקה

מד"א תחבורה חולון
עבודה משרדית בתחום התחבורה של מד"א, קורסי 

נהגים, טלפונים, מחשב וכו'.
בוקר-אחה"צ

מלט"ב - תמ"ת
עבודה משרדית במכללה לקורסים של התמ"ת, 

טלפונים, תיוק, סיוע לצוות המורים והמרצים.
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקות השונותמשרד המשפטים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הרישוי

רשת קהילה ופנאי
עבודה משרדית במרכזי המתנ"סים ומרכזים 

מקצועיים, סיוע ברישום לחוגים, סיוע לצוות המתנ"ס, 
טלפונים, מחשב, ניהול כספים ועוד.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית מגוונת בתחומים השוניםשרותי כבאות והצלה חולון
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מחוז מרכז

עדן דיגה 050-8440562חולון, בת ים, אזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי - בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית/סיוע לאחיות/קבלת קהל/רוקחותקופ"ח מכבי/כללית/מאוחדת

בוקר-אחה"צסייעי רפואהקופת חולים לאומית

בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ סיעודית/סייעי רפואהבי"ח וולפסון

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות.בית חולים אברבנל

ישמשמרותחובשות מלוות באמבולנסיםמד"א - חובשות בת ים, חולון

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזים.קו אור - וולפסוןעמותות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"תמעונות

משרד הקליטה נתב"גקליטת עליה
עבודה מינהלית וסיוע לעולים חדשים. נדרשת 

שפה נוספת מלבד עברית
ישבוקר-אחה"צ

הדרכה

איכות בשיקום
הדרכת ילדים ונוער עם בעיות נפשיות בבית 

חולים אברבנל
בוקר-אחה"צ

מוזיאון הילדים בחולון, דיאלוג 
בחשכה, הזמנה לשקט 

ודיאלוג עם הזמן

הדרכת קבוצות לפני סיור בפרוייקטים השונים: 
מרכז העיוורים/חרשים ויש במרכז לגיל הזהב

משמרות

ישבוקר-אחה"צהדרכה ועבודה במוזיאוןמוזיאון לתולדות חולון

ישהדרכה וסיוע חברתי ולימודי לילדים בגילאי יסודימועדוניות רווחה באזור

ישבוקר+גרעיןהעברת שיעורי יהדות בבתי ספר ובגנים חילונייםמרכז זהות אזור

גרעין אזורגרעין
העברת שיעורי יהדות בבתי ספר ובגנים חילוניים, 
ניתן לשלב עם גן שפה, מועדונית לילדים בסיכון, 

והדרת,בי"ס יסודי דתי,קומונרית ועוד..
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר+גרעיןחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

מוריה ברוכין 050-8440561ראשון לציון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

יש12:00-20:00סיוע לילדי המשפחתון בגילאי יוסדי ועל יסודימשפחתון פרס נובל

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודיתיכון אוריה מקיף דתי

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודינתיב האולפנה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי בסיס פלמחים

חינוך מיוחד

גן קטנטנים
ילדים בגילאי 4-3, בעלי עיכוב התפתחותי והפרעות 

בתקשורת. סיוע לצוות החינוכי והטיפולי
ישבוקר-אחה"צ

אלו"ט-ראשל"צ
מרכז תעסוקה לבוגרים אוטיסטים.התפקיד: 

ליווי,הדרכה וחניכה במסגרת סדנאות תעסוקתיות
בוקר-אחה"צ
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מוריה ברוכין 050-8440561ראשון לציון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך מיוחד

בי"ס אשכולות, ראשל"צ
ליווי תלמידים בכיתות א'-ו', שמשולבים בבי"ס 

רגיל. עזרה לתלמידים המשולבים בפן הלימודי 
והן בהפסקות בפן החברתי.

ישבוקר-אחה"צ

בי"ס בלקינד, ראשל"צ
ילדים בני 18-6 הסובלים מפיגור שכלי קל, 

ממגבלות מוטוריות ומקשיי למידה על רקע 
אורגני. סיוע לצוות החינוכי לקידום התלמיד

ישבוקר-אחה"צ

גן גת, ראשל"צ
ילדים בגילאי 7-3, בעלי עיכוב התפתחותי 

והפרעות בתקשורת. סיוע לצוות החינוכי והטיפולי
ישבוקר-אחה"צ

גן ליבי, ראשל"צ
גן לילדים עם ליקויי שמיעה, סיוע לצוות החינוכי 

והטיפולי
ישבוקר-אחה"צ

צעד קדימה, ראשל"צ

מיועד לאוכלוסיית ילדים/תלמידים עם שיתוק 
מוחין בגילאים חצי שנה עד גיל 15. במרכז: מעון 
חינוכי שיקומי, גן טרום חובה, גן חובה, בי"ס יסודי 

וחטיבת ביניים.התפקיד כולל ליווי הילדים בכל 
הצרכים שלהם במטרה שיפתחו עצמאות

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדוריםמשטרה- ראשל"צמינהלי

קופ"ח כללית/מכבימינהלי - בריאות
קבלת קהל/מוקד/סיוע לאחיות. אפשרות לקורס 

מזכירות רפואית למשרתות שנתיים
ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסיםמד"א ראשל"צבריאות

בוקר-אחה"צתפקיד משרדי/ שטח. חלוקת מזון לנזקקיםעמותת פתחון לבעמותות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו ראשל"צמעונות

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת ראשל"צקשישים

גרעין אח"י ראשל"צגרעין
בבוקר שירות בתיכונים חילוניים בסביבה ואחה"צ

הפעלת פרויקטים ופעילויות במסגרות השונות.
מסביב 

לשעון
יש
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בס”ד

מתלבטת?
נדבר על זה!

מלגות הצטיינות מקצועות טכנולוגיים 
נדרשים

התאמה לאורח
החיים שלך

חדשנות לימודית אווירה תורנית

 קמפוס טל, בית הדפוס 7, ירושלים 
www.jct.ac.il |  *3239

ההרשמה

בעיצומה

שיראל: 050-4040514

לא יודעת מה כדאי לך ללמוד?
צרי קשר עוד היום ונתאם פגישת ייעוץ והכוונה במקום שמתאים לך!

 מעונות לרווקות ולנשואות  מיזם היכרויות
 שנה ראשונה חינם לפי חוק חיילים משוחררים  יוקרה אקדמית

זוהי רשימה חלקית של הטבות והנחות שאת זכאית אליהן כבת שירות לאומי, רוב 
ההנחות מתקבלות בהצגת כרטיס השירות, מומלץ לבדוק מול כל מקום לפני ההגעה. 

הרשימה מתעדכנת ומשתנה כל הזמן.

לונה פארק וסופרלנד	 

כרטיסים לסרטים ובתי קולנוע	 

מוזיאונים ואתרי מורשת	 

כניסה לאתרים ושמורות של רשות הטבע והגנים	 

בדיקות ראייה, משקפיים ועדשות בעמותת משכן הראייה בירושלים	 

פסיכומטרי, בגרויות ומבחני אמי"ר	 

טיפולי שיניים במרפאות מכבידנט	 

בדרך לסגור שירות בשיל"ת.... מעולה!!! 
קבלי קצת ממה שמחכה לך...
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בס”ד

מתלבטת?
נדבר על זה!

מלגות הצטיינות מקצועות טכנולוגיים 
נדרשים

התאמה לאורח
החיים שלך

חדשנות לימודית אווירה תורנית

 קמפוס טל, בית הדפוס 7, ירושלים 
www.jct.ac.il |  *3239

ההרשמה

בעיצומה

שיראל: 050-4040514

לא יודעת מה כדאי לך ללמוד?
צרי קשר עוד היום ונתאם פגישת ייעוץ והכוונה במקום שמתאים לך!

 מעונות לרווקות ולנשואות  מיזם היכרויות
 שנה ראשונה חינם לפי חוק חיילים משוחררים  יוקרה אקדמית

בדרך לסגור שירות בשיל"ת.... מעולה!!! 
מענקים לעולים חדשים דרך משרד הקליטה	 קבלי קצת ממה שמחכה לך...

הצגות בקאמרי, הבימה ותאטרון ירושלים	 

בתי קפה ומסעדות	 

נסיעות חינם בתחבורה ציבורית	 

כרטיסים לגן חיות, ספארי, האקווריום בירושלים	 

רשתות ביגוד, אופנה, הנעלה ואופטיקה	 

חדרי בריחה 	 

פארקי מים	 

אפשרות להצטרף למועדון יותר	 

ועוד...	 

*רוב ההנחות שמצויינות לחיילים תקפות גם לבנות שירות, יש לבדוק ולברר מול המקום. ההטבות הינם 
בהחלטתו ובאחריותו של המקום והמפרסם בלבד וכל קשר, מידע או בקשה יש להפנות אליו. 
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מחוז מרכז

מוריה ברוכין 050-8440561לוד, באר יעקב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

ישבוקר-אחה"צליווי חברתי ולימודי של ילדי יסודי בסיכוןמועדונית ררוחה אגף שח"רחינוך

מינהלי
ישבוקר-אחה"צתפקידים מודיעניים וטכנולוגיים בתחום הסייברסייבר להב משטרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדוריםמשטרה, לוד

משמרותמזכירות רפואית/סיוע לאחיות/מענה טלפוניקופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות

בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ סיעודית. סייעת לרופא/אחותבי"ח אסף הרופא, צריפין

בי"ח פסיכיאטרי, באר יעקב
עבודה משרדית במחלקות ובמשרדים השונים כגון: 

הנהלת חשבונות, כוח אדם וכדומה.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסיםמד"א לוד

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו לודמעונות

חינוך לפסגותהדרכה
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

מחשבה טובהעמותות

עזרה אירגונית ומשרדית בעמותה מפעילה 
מרכזי מחשבים קהילתיים אשר מעניקים ידע 

ומיומנויות בשימוש במחשב באמצעות קורסים 
המיועדים לכל שכבות האוכלוסייה הישראלית

ישבוקר-אחה"צ

אוריה גוסלס 050-8440576רמלה, נס ציונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

גני חנ"מ - נס ציונהחינוך מיוחד
סיוע לצוותים בגנים חנ"מ קל, עיכוב התפתחותי, בעיות 

תקשורת ועוד
ישבוקר-אחה"צ

מינהלי

בוקר-אחה"צמענה טלפוני, שרות לתושבים, פניות ציבור ועודמוקד עיריית נס ציונה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדוריםמשטרה, רמלה

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדוריםשב"ס, לוד רמלה

קופ"ח מכבי/כלליתמינהלי - בריאות
מזכירות רפואית/סיוע לאחיות/מענה טלפוני. אפשרות 

לקורס מזכירות רפואית/פסיכומטרי למתנדבות שנתיים
ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו נס ציונהמעונות
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אוריה גוסלס 050-8440576רמלה, נס ציונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

הדרכה

חינוך לפסגות
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

מרכז זהות נס ציונה
העברת פעילויות ערכיות וחוויתיות בבתי ספר 

יסודיים, בנושא זהות ומורשת באמצעות שיעורים, 
הצגות ועוד סביב מעגל השנה.

ישבוקר-אחה"צ

אוריה גוסלס 050-8440576רחובות, יבנה, גדרה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות ותגבור פרטני וקבוצתי לתלמידיםבי"ס יסודי יבניאלי רחובות

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.תיכון תעשייתי אורט אורמט, יבנה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.תיכון תעשייתי אורט תל נוף

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.תיכון עמל זיו רחובות

חינוך מיוחד

בי"ס עידוד - רחובות
בי"ס מיועד לתלמידים בני 7-21 המוגבלים פיזית 

ושכלית. סיוע לצוות החינוכי בקידום התלמיד
ישבוקר-אחה"צ

בית אחד- רחובות
מרכז טיפולי לילדים אוטיסטים. סיוע לצוות 

בטיפול בילדים ובפעילויות חברתיות ולימודיות
ישבוקר-אחה"צ

מינהלי
מרכז כלבי נחיה, צומת בית 

עובד
עבודה משרדית מעניינת ומאתגרת במרכז 
המכשיר כלבים להיות כלבי נחייה לעיוורים.

ישבוקר-אחה"צ

משמרותמזכירות רפואית/סיוע לאחיות/מענה טלפוניקופ"ח מכבי/מאוחדת/כלליתמינהלי - בריאות

בריאות
בי"ח קפלן - רחובות

עבודה משרדית/סיעודית/סייעי רפואה במחלקות 
השונות. רכזת שני 050-8289312

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסיםמד"א רחובות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו/נעמ"ת רחובות, יבנהמעונות

הדרכה

בית ויצמן - רחובות
הדרכת קבוצות וסיורים במוזיאון. בנוסף עבודה 

בארכיון, תרגום כתבים והכנסתם למחשב
בוקר-אחה"צ

של"ח
הדרכת טיולים יחד עם מורי של"ח בבית הספר. ליווי 

של קבוצת משציות, הכנת מערכי הדרכה, סיורים, 
אירגון פעילויות וטיולים בשטח. התפקיד כולל הכשרה

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקן - רחובותקשישים

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בטיפול בכלבים המיועדים להיות כלבי נחייה לעיווריםמרכז כלבי נחיה, צומת בית עובדבעלי חיים
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מחוז ירושלים

מוריה ברוכין 050-8440561מודיעין, שוהם

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע וליווי לילדים עם קשיי תקשורתגן כנרת מודיעין

בי"ס יסודי דורות
השתלבות בתוך כיתה, עזרה לתלמידים 

מתקשים, עריכת פעילויות חברתיות במסגרת 
בית ספרית, כמו חגים. ולאחר מיש צהרון בי"ס

בוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי שוהם

חינוך מיוחד

אלו"טף - מודיעין
גני ילדים בגילאי 3-6 עם אוטיזים,הטיפול בילד 

עפ"י תוכנית אישית מובנת עם צוות רב-מקצועי.
Aba כולל קורס

בוקר-אחה"צ

צ'יימס
מעון יום שיקומי לילדים עם פיגור קל עד קשה 
מגיל חצי שנה עד כיתה ב. טיפול בילדים וסיוע 

בעבודת השיקום עם צוות רב-מקצועי
בוקר-אחה"צ

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד.מכבי שרותי בריאותמינהלי - בריאות

בריאות

משמרותחובשת על אמבולנס/ קורס חובשותמד"א מודיעין

קופ"ח מכבי/מאוחדת/כללית
מזכירות רפואית, סיעוד,רוקחות, מענה טלפוני, 

סיוע לאחיות, קבלת קבל ועוד
משמרות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו מודיעין, מכביםמעונות

חן בן שלום 0508440546בית שמש

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי בריאות

טיפת חלב
עזרה לאחיות, מתן סיוע לנשים ולתינוקות, עבודה 

משרדית
בוקר-אחה"צ

שרותי בריאות כללית, 
מאוחדת, מכבי, לאומית

עבודה משרדית, קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד, 
אפשרות לקורס לקיחת דמים.

משמרות

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"אבריאות

ישבוקר-אחה"צעזרה משרדית בקבלת עולים חדשיםמשרד הקליטה-בית שמשקליטת עליה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, מענה טלפונימכללה לשוטריםמינהלי
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שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צליווי חברתי ולימודי של הבנותאולפנת צביה יצירתית

בי"ס חטיבת ביניים ארץ 
הצבי

חטיבת ביניים לנערים דתיים. מתאים לבנות
ברמה דתית גבוהה המתאימות לרוח בי"ס

ישבוקר-אחה"צ

בי"ס יסודיים הנרייטה סולד, 
יפה נוף, תלי ארמון הנציב

עזרה לימודית פרטנית וקבוצתית עם ילדי בית 
הספר בשילוב עשייה חברתית

ישבוקר-אחה"צ

טיפת חלבמינהלי- בריאות
עזרה לאחיות, מתן סיוע לנשים ולתינוקות, עבודה 

משרדית
בוקר- 
אחה"צ

יש

חינוך

בי"ס מגילות קיבוץ קליה
סיוע לימודי וחברתי בבית ספר ואחה"צ עבודה 

חברתית וליווי של הנוער במושב אבנת. לפרטים 
ומידע נוסף ניתן לפנות לחן 0508440546

בוקר-אחה"צ
לינה 

במושב 
אבנת

בי"ס קשת
תגבור לימודי בבי"ס יסודי מעורב של דתיים 

וחילוניים, שילוב גם בכיתת תקשורת
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צתגבור לימודי וארגון פעילויות חברתיות בחט"בבי"ס תיכון גבעת גונן

בי"ס תיכון דתי דרור
תגבור לימודי וארגון פעילויות חברתיות בתיכון 

דתי מעורב, בי"ס קטן עם צוות חם
ישבוקר-אחה"צ

תיכון תעשייתי אורט בית 
הערבה

ישבוקר-אחה"צ סיוע חברתי לנוער נושר/בסיכון

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי לנוער נושר/בסיכוןתיכון תעשייתי ויצו

ישבוקר-אחה"צגני ילדים רגילים המשלבים ילדי חינוך מיוחדוראייטי

חינוך בלתי 
פורמלי

הוסטל בית על"ם- לעבריינים 
צעירים

ליווי חברתי ואישי של הנערים בתעסוקה 
ובתנהלות היומית בהוסטל. מיועד לבנות שנה ב'

ישמשמרות

מקלט חרום אישה לאישה- 
לנשים מוכות

ישבוקר-אחה"צליווי פרטני חברתי ולימודי של ילדי הנשים

מקלט חרום ויצו- לנשים 
מוכות

ליווי פרטני חברתי ולימודי של ילדי הנשים 
עדיפות לבנות שנה שניה.

ישאחה"צ

קדם ערבה - צפון ים המלח

השתלבות בפעילויות השונות בקהילה של היישוב 
קדם ערבה יישוב צעיר אשר משלב משפחות 

דתיות וחילוניות - בבוקר סיוע במערך הגיל הרך, 
אחה"צ עם המשפחות והילדים בישוב. לפרטים 

ומידע נוסף ניתן לפנות לחן 0508440546

בוקר-אחה"צ
דיור 
במקום

ירושלים
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שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צחינוך מיוחד ברוח אנטרופוסופיתבי"ס דביר

בי"ס כי"ח - חרשים
בי"ס לילדים לקויי שמיעה יהודים וערבים עם 
לקויות נוספות, שירות מאתגר עם סיפוק גדול

ישבוקר-אחה"צ

בי"ס מסורתי
תיכון מסורתי -עבודה עם תלמידי כיתות תקשורת 

המשולבים בחינוך הרגיל
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צגן לילדים מעוכבי התפתחות שפתיתגן שפה

ישבוקר-אחה"צילדים מעוכבי התפתחות בגילאי 3-6גן תצפית

צעד קדימה
מרכז יום לנערים ונערות עם פיגור ונכויות בגילאי 

18 ומעלה
ישבוקר-אחה"צ

אירגוני

ישבוקר-אחה"צארגון שעובד עם שליחים ועולים מחו"לתורה מציון

פרוייקט מסע
ארגון כנסים וימי עיון לבני נוער מחו"ל, כולל 

אירועים מדי פעם בערבים. דרושה בת וברת 
אנגלית. עדיפות לשנה שניה

ישבוקר-אחה"צ

מינהלי

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית בענייני גיור,והוכחת יהדותבית הדין הרבני

בית הנשיא
עבודה משרדית ברמה גבוהה מאוד במחלקות 

השונות )דוברות/מדינית/לשכת הנשיא ועוד(. 
נדרשת שפה אנגלית

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעזרה משרדית ביחידה לשליחויותההסתדרות הציונית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתהמשרד לבטחון פנים

המשרד לשוויון חברתי
סיוע משרדי ולוגיסטי במחלקות השונות: אזרחים 

ותיקים, עולים, מעמד האישה ועוד..
ישבוקר-אחה"צ

הרשות לבטיחות בדרכים
בפרוייקט "שומרי דרך"- למניעת תאונות דרכים. 

תפקיד מאתגר ומגוון
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית מאתגרתלשכת העיתונות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה - מטה ארצי

משרד החוץ

משרדי גבוה- שליטה באנגלית חובה. עדיפות 
לשפה נוספת. משרד האחראי על מדיניות החוץ 

של ישראל ועל הקשר עם הקהילות היהודיות 
בתפוצות. התחייבות לשנתיים

ישבוקר-אחה"צ

ירושלים
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שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי

משרד המשפטים

עבודה משרדית ביחידות השונות:הממונה 
על העזרה המשפטית,הסיוע המשפטי 

)הנהלה(,היחידה לחופש המידע,בית הדין 
לעררים,קידום חופש המידע,סיוע משפטי 

לאזרחים מעוטי יכולת,עזרה באגפים השונים.יש 
נגיעה בחומר משפטי

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית וסיוע במחלקות השונותמשרד העבודה והרווחה

משרד הקליטה
קבלת קהל- עולים חדשים וסטודנטים המתעניינים 

לגבי זכויותהם. עדיפות לשפה נוספת
ישבוקר-אחה"צ

משרד הפנים
עבודה במגוון מחלקות, עבודה משרדית, קבלת 

קבל, מענה טלפוני
בוקר אחהצ

משרד החינוך
עבודה במגוון מחלקות, עבודה משרדית, קבלת 

קבל, מענה טלפוני
דיורבוקר- אחהצ

מינהלי - בריאות

עמותת משיש הראיה
מרכז למשקפים שנותן שרות ומענה לאוכ' רווחה 

במחיר סימלי. העבודה בחנות או במעבדה
ישבוקר-אחה"צ

קופ"ח מכבי-המכון 
להתפתחות הילד

משמרותקבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

ישמשמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית

בריאות

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ סיעודית במחלקות.בי"ח הדסה הר הצופים

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדית/ סיעודית/ סייעת לרופאי השינייםבי"ח הדסה עין כרם

ישבוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/התרמות דםמד"א / מד"א בנק הדם

תקשוב

הזנק - מסלול טכנולוגי
הטמעת מדיה וטכנולוגיה במוסדות חינוך דתיים 

וממלכתיים יסודיים ותיכונים לפי בחירת הבת. 
כולל קורס מיחשוב מייקרוסופט

ישבוקר-אחה"צ

כרמל 6000
הייטק חברתי - פיתוח אפילקציות בתחום החינוך 

והחברה
ישבוקר-אחה"צ

עמותות
עמותת על"ה

עמותה הנותנת שירותים לעיוורים - סיוע מינהלי, 
חברתי ולימודי

ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזיםקו אור

מעונות
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות נעמת

ישמשמרותמעונות יום לילדים בסיכון ממשפחות רווחה .מעון יום ויצ"ו רב תכליתי

ירושלים
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שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

הדרכה

איתנים
בית חולים פסיכאטרי - מחלקת נשים. מחלקת 

ילדים עבודה הדרכתית לשנה ב' בלבד
ישמשמרות

עמותת מרפא לנפש

תפקיד משרדי במערך דיור של אנשים פגועי 
נפש, דאגה לכל הצד הארגוני, טיפול במסמכים, 
אירגון בתיקי המטופלים, אפשרות ליצירת קשר 
אישי עם פגועי הנפש, ואפשרות לארגון והפקה 

של אירועים

ישבוקר-אחה"צ

אתגרים
הדרכת אוכלוסיות מיוחדות/נוער בסיכון/נכויות 

בפעילות אתגרית התחייבות לשנתיים
מסביב 

לשעון
יש

בית צ'רנה
מסגרת יום לנערות אחרי אישפוזים פסיכאטריים. 

ליווי, תמיכה וסיוע לאורך היום ובתהליך השיקום. 
עדיפות לבנות שנה ב

ישבוקר-אחה"צ

מוזיאון המדע
הדרכה במוזיאון. עדיפות גדולה לבנות עם בגרות 

בפיזיקה/כימיה
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צהדרכה במוזיאון וסיורים בירושליםמוזיאון מרכז מורשת בגין

ישבוקר-אחה"צהדרכה במוזיאון. דרושות בנות עם שפה שנייהמוזיאון הר הרצל

ישבוקר-אחה"צהדרכה וסיורים בבית הרב, אפשרות גם לתפקיד משרדיבית הרב קוק

חינוך לפסגות
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

עמותת שק"ל
הדרכה במערך דיור של בוגרים עם צרכים 

מיוחדים, הקניית כישורי חיים ושילוב בקהילה
ישמשמרות

ישבוקר-אחה"צהדרכה וקידום תלמידים בנושאי טכנולוגיה וסייברפסגה

לוטםהדרכת טיולים
הדרכת טיולים לאוכ' מיוחדות. התחיבות לקורס 3 

חודשים המתחיל בקיץ. התחייבות לשנתים
מסביב 

לשעון
יש

משרד ראש הממשלהסייבר
הדרכה והטמעת מערכות מתוקשבות, עבודה 

עם צוות טכנולגיה שאחראי על התגוננות ניטור 
ואבטחת מידע. נתינת מענה במוקד הבקרה.

ישבוקר-אחה"צ

ירושלים
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שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

עמותות

קו לחיים
אירגון ותיאום של פעילויות והתנדבויות. הדרכה 
וקשר עם החניכים. עבודה אינטנסבית דורשת 

ראש גדול, יוזמה ואחריות. כולל שבתות

מסביב 
לשעון

יש

שישי שמח

עמותה הנמצאת בבי"ח ברחבי הארץ ודואגת 
לחולים ע"י ביקורים אישיים, הפתעות ופינוקים. 

ליווי קבוצות, תיאום התנדבויות ויצירת קשר עם 
המשפחות והחולים.

מסביב 
לשעון

יש

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

ישבוקר-אחה"צטבע והדרכה על ציפוריםתחנה לחקר ציפוריםבעלי חיים

ביטחון
שב"כ )שירות הביטחון 

הכללי(

תפקידים מודיעיניים, טכנולוגיים, מקצועיים 
ומנהלתיים המסייעים לביטחון המדינה. התפקיד 

דורש התחייבויות לשנתיים שירות, אחריות, 
רצינות, אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות.

ישבוקר-אחה"צ

ירושלים
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גרעינים

גרעין יבנאל 
נוער,  רכזת  עקיבא,  קומונרית  מגוונים:  הבנות  תפקידי  מדהים.  נוף  עם  מקסימה  עיירה 
עבודה בפינת החי עם ילדים ומבוגרים, פרוייקט והדרת, תיכון חילוני, בי"ס יסודיים, חונכויות 
עם ילדי חנ"מ, חונכויות עם ילדי רווחה, עזרה לעולים חדשים מצרפת. פרוייקטים משותפים 

עם המתנ”ס. פעילויות סביב חגים וכמובן קשר קרוב עם הקהילה החמה ביבנאל.
רכזת: יעל דוקלר 050-8440569

גרעין רמת השרון 
הגרעין פועל יחד עם הקהילה התורנית בעיר במטרה להתחבר לעם ישראל.
ניתן לשלב יחד עם שירות בבי"ס, והדרת, בנ"ע, מרכז זהות, מועדוניות ועוד.

רכזת:  תמר אברהם 050-8844542

גרעין שלומי
שלומי היא עיירת פיתוח בגליל המערבי, בעלת אופי חם ומקבל. בנות השרות 
מחלקת  ובפעילות  בישוב  הספר  בבתי  הפורמלי  בחינוך  לעשייה  שותפות 
חמים  בתים  במועדוניות,  נוער,  תנועת  במסגרת  במתנ”ס,  והנוער  הילדים 

לנוער בסיכון, קורס מדצים ועוד.. 
רכזת: שיר אוחנה 050-8844532
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גרעין נוער כפר יונה
כפר יונה הינו ישוב קהילתי, ברובו חילוני. בישוב אוכלוסיה מגוונת מאוד

עם עולים רבים מאתיופיה ורוסיה.
בנות הגרעין משולבות בקהילה, בעיקר עם הנוער ובהתנדבויות

מגוונות בשעות הבוקר ואחר הצהריים. הבנות עובדות עם קהילת יהודי
אתיופיה בכל הגילאים, עם נוער חילוני, מסורתי ודתי. ויש ילדים ומשפחות.

רכזת: הודיה אנסבכר 050-8884828

גרעין אזור
מועצה שלווה ומשפחתית בלב המרכז עם קהילה מגוונת של חילונים ודתיים. צוות 
חם ועוטף. הבנות משתלבות בקהילה בתפקידים מגוונים: הובלה ויוזמה בפרוייקטים 
הממלכתי  הספר  בבתי  יהודית,  זהות  במרכז  והחברה.  הרווחה  בתחום  ערכיים 

ובממ"ד, בקומונה בבני עקיבא, בגני ילדים, ברווחה ובחינוך המיוחד
רכזת: עדן דיגה 050-8440562

גרעין עמק דן
מושב משפחתי במרכז הארץ. עם נוף מדהים ושכנים טובים. מאפשר לכן לשלב 
ילדים/ ריכוז  קומונה,  נוער,  ריכוז  ומאתגרים:  במגוון תפקידים משמעותיים  שירות 

נוער, בית חם לנערות בסיכון חינוך ועוד.
אוכלוסיות מגוונות אוהבת וחמה שמאפשרת המון מקום ליוזמה יצירתיות ונתינה.

רכזת: אושרית מואטי 050-8440574

גרעין כפר תבור
ישוב מעורב עם חיי קהילה שוטפים.

ילדים,  מתנ"ס,  נוער,  מועדוני  תחומים:  של  רחב  במגוון  בעשייה  משולבות  הבנות 
אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, השומר החדש, ועוד... וכל זה לצד נוף גלילי פסטורלי 

למרגלות הר תבור.
רכזת: יעל דוקלר 050-8440569
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מחוז דרום

אשדוד, גן יבנה, ק. מלאכי והסביבה         דיקלה טל  050-8844645
                                                 אוריה גוסלס 050-8440576

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי והחברתייסודי "יד חזון" בבאר טוביה

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי והחברתייסודי מבואות - באר טוביה

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי והחברתיתיכון ממ"ד באר עמי בבאר טוביה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/נושר מרקע חרדיתיכון תעשייתי אור העתיד - גן יבנה

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי צור ברק

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי עמל אשדוד

ישבוקר-אחה"צתיגבור וסיוע לימודי וחברתי לתלמידיםתיכונים - מקיפים א', ג', ו'

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צסיוע בבי"ס המשלב ילדים בעלי לקויות שמיעהבי"ס יסודי שירת הים אשדוד

בי"ס עלומים
בי"ס לחינוך מיוחד לילדים בני 18-7 הסובלים 
מפיגור שכלי קל עד בינוני. עזרה לתלמידים 

בנושאי הלימוד בביה"ס ובחיי היומיום.
ישבוקר-אחה"צ

גן דוברה
גן שילוב- המשלב ילדים בגילאי 3-4 בעלי לקות 

שמיעה בגן ילדים רגיל. סיוע לילדים בכל תהליכי 
הלמידה ועזרה לצוות המקצועי

ישבוקר-אחה"צ

מרכז לילך אשדוד
עזרה תקשורתית וחברתית למבוגרים בעלי פיגור 

בינוני- קשה
בוקר-אחה"צ

מינהלי

בי"ס תיכון באר טוביה
עבודה משרדית בתחומי משאבי אנוש, הנהלת 

חשבונות, חדר צילום/ סיוע לרכזת חברתית
בוקר-אחה"צ

החברה העירונית לתרבות 
הפנאי באשדוד

מגוון תקנים: מתנ"סים, מוזיאונים, פארק אתגרים, 
משרדי החברה ועוד..

ישבוקר-אחה"צ

מרכז משפחה אשדוד
עבודה משרדית בשיתוף עזרה למשפחות 

המתמודדות עם גידול ילד בעל צרכים מיוחדים
ישמשמרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרת ישראל אשדוד

משרד הקליטה
עבודה משרדית וסיוע לעולים נדרשת שפה 

נוספת צרפתית או רוסית
בוקר-אחה"צ

משמרותעבודה משרדית וסיוע במקום בעת הצורךמשרדי גיל הרך מתי"א

40



אשדוד, גן יבנה, ק. מלאכי והסביבה         דיקלה טל  050-8844645
                                                 אוריה גוסלס 050-8440576

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי

סיוע לענייני משפחה 
באשדוד

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בבין הדין הרבני באשדוד

עיריית אשדוד
עבודה משרדית במחלקות השונות בעירייה:מוקד 

עירוני,מחלקת רכב,לשכה לתכנון אסטרטגי
ישבוקר-אחה"צ

רווחה אשדוד
עבודה משרדית בחלקה בשילוב עם מועדוניות 

שונות ברובעים בעיר
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירותי כבאות והצלה אשדוד

מינהלי - בריאות

מד"א אשדוד גן יבנה קרית 
מלאכי ונחל שורק

בוקר-אחה"צחובשות מלוות/עבודה משרדית

קופ"ח לאומית/מכבי/כללית/
מאוחדת

מזכירות רפואית, סיעוד,רוקחות, מענה טלפוני, 
סיוע לאחיות, קבלת קבל ועוד

משמרות

בריאות
מד"א אשדוד, גן יבנה, קרית 

מלאכי, ונחל שורק
בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים

הזנק - מסלול טכנולוגיתקשוב
הטמעת מדיה וטכנולוגיה במוסדות חינוך דתיים 

וממלכתיים יסודיים ותיכונים לפי בחירת הבת. 
כולל קורס מיחשוב מייקרוסופט

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות נעמ"ת/ויצומעונות

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

בטחון
מרכז מחקר גרעיני 

שורק)ממג(

יחידת סמך של משרד ראש הממשלה. שייך 
לועדה לאנרגיה אטומית ועוסק במחקר ופיתוח 

בתחומים טכנולגיים למען ביטחון המדינה. במקום 
מגוון תפקידים מאתגרים בעבודת מטה, מעבדות, 

מחקר, סייבר ועוד. חלק מהתפקידים דורשים 
מגמות טכנולוגיות. רכזת דקלה: 0508844645 

ישבוקר-אחה"צ
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מחוז דרום

אשקלון, קרית גת         שירה כהן 050-8884465

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בי"ס טל"י-יסודי נאות אשקלון
בית ספר שילוב-סיוע בכיתות ובפרטני יש גם 

כיתות שילוב בבית ספר
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בכיתות ובפרטניבי"ס יסודי רותם אשקלון

בית ספר דקל
בית ספר לילדים בסיכון מאתגר ומספק עבודה 

בכיתות ופרטני
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתיבית ספר נוף ים אשקלון

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בפעילויות ובמהלך השנהיסודי בית יחזקאל אשקלון

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר באשקלוןתיכון תעשייתי אורט אדיבי

בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי אורט ק.גת

חינוך בלתי 
פורמלי

הוסטל דקל אשקלון

חונכויות ופעילויות חברתיות לנערים בסיכון 
השוהים במסגרת חוץ ביתית,בת השרות 

משתלבת בעבודה חברתית עם הנערים, ליווי 
לחוגים ולסדנאות גלישה, ספורט ועוד..

ישבוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צבי"ס לכיתות א-ט לילדים עם בעיות התנהגותבית ספר אמירים אשקלון

גני ילדים גן ענבר גן ורד
חינוך מיוחד מעוכבי התפתחות\אוטיסטים 

באשקלון. השתלבות כמלווה לעבודת הצוות
ישבוקר-אחה"צ

מעון יום שיקומי ניצנים

גילאי חצי שנה 6- אוכלוסיית ילדים 
מגוונתמעוכבי התפתחות,מוגבלות שיכלית או 
התפתחותית,תסמונות,נכויות CP בת השרות 

מהווה כוח עזר חינוכי חשוב בכל הקשור בטיפול 
בילדים ולוקחת חלק בפעילות השוטפת

ישבוקר-אחה"צ

מינהלי

לשכת התעסוקה אשקלון 
וקרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית מגוונת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקות השונותמוא"ז חוף אשקלון

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בצמוד לעוסי"ות וחונכויותמחלקת רווחה עירית אשקלון

בוקר-אחה"צמרכז התפתחותי לגיל הרך עבודה משרדית מגוונתמרכז מריאן קרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרת ישראל אשקלון

משרד המשפטים אשקלון-
פרקליטות פלילי

עבודה משרדית מגוונת. ותקן 1 של פרליגל-עוזר 
משפטי.

בוקר-אחה"צ

עיריית אשקלון
עבודה משרדית במחלקות השונות בעירייה.תקן 

בוקר,פעם בשבוע יש פיצול
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית סיוע משפטי וקבלת קהלעמותת ידיד - ק. גת

שרותי כבאות והצלה אשקלון 
וקרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית
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אשקלון, קרית גת         שירה כהן 050-8884465

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מינהלי - בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרפאה לבריאות הנפש - ק. גת

בוקר-אחה"צמזכירות רפואית/סיוע לאחיות/רוקחות/מוקדקופ"ח מכבי/כללית

בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית/סיעודית/סייעי רפואהבי"ח ברזילי אשקלון

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסיםמד"א אשקלון, קרית גת

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון עם גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו/נעמ"תמעונות

חינוך לפסגות ק.גתהדרכה

השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. הדרכה עם צוות 
צעיר של סטונדטים בחוגים, פעילויות העשרה, 

העצמה ותיגבורים בצורה חוייתית וכיפית, יצירת קשר 
אישי עם החניכים והשתתפות בימי שיא טיולים ועוד.

אחה"צ

עמותות

בוקר-אחה"צסיוע לימודי והפעלת חוגים בבי"ח לילדים מאושפזים.קו אור - בבית חולים ברזילי

קו לחיים אשקלון
אירגון ותיאום של פעילויות והתנדבויות. הדרכה 
וקשר עם החניכים. עבודה אינטנסבית דורשת 

ראש גדול, יוזמה ואחריות. כולל שבתות

מסביב 
לשעון

יש

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

ביטחון
שב"כ )שירות הביטחון 

הכללי(

תפקידים מודיעיניים, טכנולוגיים, מקצועיים 
ומנהלתיים המסייעים לביטחון המדינה. התפקיד 

דורש התחייבויות לשנתיים שירות, אחריות, 
רצינות, אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות.

ישבוקר-אחה"צ
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יש

מחוז דרום

שדרות נתיבות אופקים               חני הנדל 050-8289307
*תקני דיור בשדרות/נתיבות יכולים להיות משולבים עם מדרשת מבראשית

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צליווי לימודי וחברתי לתלמידים. סיוע לצוותבי"ס יסודי גיל רבין שדרות

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס יסודי מדעים אלון

בי"ס יסודי שער הנגב 
שדרות

ישבוקר-אחה"צליווי לימודי וחברתי לתלמידים. סיוע לצוות

ישבוקר-אחה"צליווי לימודי וחברתי לתלמידים. סיוע לצוותבי"ס תיכון שער הנגב

ישבוקר-אחה"צליווי לימודי וחברתי לתלמידים. סיוע לצוותיסודי שקמים מעוז שדרות

ישבוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרתיכון תעשייתי קמ"ג דימונה

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צחנ"מ פיגור בינוני עד עמוק. סיוע לצוות החינוכיבי"ס הדר שדרות

ישבוקר-אחה"צסיוע לילדים עם עיכוב התפתחותי ופיגור שכליגן רוז נתיבות

מע"ש נתיבות
מרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של אוכלוסייה 

בעלת צרכים מיוחדים.
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צסיוע לצוות בגן לילדים עם עיכוב התפתחותיגן נופר שדרות

מינהלי

מוא"ז שער הנגב
עבודה משרדית במחלקות השונות בתחומי 

רווחה, בטחון וקבלת קהל
בוקר-אחה"צ

משמרותמעקב אחרי מצלמות, קבלה והפניית פניותמוקד ביטחון נתיבות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמחלקת רווחה עירית שדרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמטב נתיבות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז נתיבים שדרות

משמרותמזכירות רפואית/סיוע לאחיות/קבלת קהלקופ"ח כללית/ מכבימינהלי - בריאות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון. גילאי 3 חודשים- 3 שניםמעונות ויצ"ו/נעמ"תמעונות

ישבוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים
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יש

באר שבע                                      חני הנדל 050-8289307
                                                            *תקני דיור ניתן לשלב עם מדרשה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

ישבוקר-אחה"צבי"ס ששם דגש על תחומי האומנות, מדעים וחברהבי"ס יסודי אלומות ב"ש

ישבוקר-אחה"צבית ספר יסודי לילדים עם בעיות התנהגותיותבי"ס יסודי שזר ב"ש

מועדוניות רווחה השחר
מועדוניות לילדים ממשפחות רווחה. מענה חברתי, 

לימודי ורגשי לילדים במסגרת חמה ומשפחתית
ישבוקר-אחה"צ

ישבוקר-אחה"צליווי חברתי ולימודיתיכונים א,ג,ו,יא באר שבע

חינוך בלתי 
פורמלי

פנימיית העוגן הקהילתי ב"ש
פנימיה לנוער בסיכון. סיוע לצוות הטיפולי בתחום 

הלימודי והחברתי
/8:00-18:00
10:00-20:00

יש

חינוך מיוחד

ישבוקר-אחה"צחנ"מ קל- בינוני לגילאי 7-14בי"ס יסודי אילנות ב"ש

ישבוקר-אחה"צבי"ס רגיל בשילוב לקויות שמיעה - סיוע לצוותבי"ס מולדת ב"ש

ישבוקר-אחה"צחנ"מ קל עד בינוני. גילאי 7-21בי"ס שחר ב"ש

ישבוקר-אחה"צליווי וטיפול ב ילדים על הספקטרום האוטיסטיגן אלוטף ב"ש

ישבוקר-אחה"צליווי ילדים עם לקויות ראייה ולקויות נוספות.גן אלי"ע

ישבוקר-אחה"צגן לילדים בעלי עיכוב התפתחותיגן חמנית / גן שרת

מינהלי
בוקר-אחה"צעבודה משרדית באגפים השוניםעיריית באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתפרקליטות באר שבע

מינהלי - בריאות
בוקר-אחה"צעבודה משרדית - מוקד, רכזת מתנדביםמד"א משרדי

משמרותמזכירות רפואית/סיוע לאחיות/רוקחותקופ"ח כללית/מכבי

בריאות
ישבוקר-אחה"צעבודה סיעודית/סיוע לאחיות/סייעי רפואהבי"ח סורוקה באר שבע

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ בנק הדםמד"א - בריאות

ישבוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזיםקו אור בי"ח סורוקהעמותות

הדרכה

חינוך לפסגות
השתלבות בפעילות העמותה שמטרתה לצמצם 
פערים ולחנך למצוינות ילדים ונוער מהפריפריה 

החברתית והגיאוגרפית בישראל. 
אחה"צ

מקלט לנשים מוכות ב"ש
סיוע בתחום החינוכי והטיפולי לצוות המקלט 

המטפל בילדי הנשים המוכות
בוקר-אחה"צ

אתגרים ב"ש
הדרכת אוכלוסיות מיוחדות/ נוער בסיכון/ נכויות 

בפעילות אתגרית.
ישמשמרות

ישמשמרותהדרכת טיולים באזור הצפון לאוכלוסיות מיוחדותלטם

של"ח
הדרכת טיולים יחד עם מורי של"ח בבית הספר. ליווי 

של קבוצת משציות, הכנת מערכי הדרכה, סיורים, 
אירגון פעילויות וטיולים בשטח. התפקיד כולל הכשרה

ישבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צחברה וביקורים של קשישות בבתים ובמועדוניםוהדרת פני זקןקשישים

בוקר-אחה"צעבודה משרדית מסווגת בתחום הביטחוןקמ"ג - קרית מחקר גרעינימינהל

ביטחון
שב"כ )שירות הביטחון 

הכללי(

תפקידים מודיעיניים, טכנולוגיים, מקצועיים 
ומנהלתיים המסייעים לביטחון המדינה. התפקיד 

דורש התחייבויות לשנתיים שירות, אחריות, רצינות, 
אמינות, כנות ויכולת שמירה על חשאיות.

בוקר-אחה"צ
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מהי עבודה מועדפת/נדרשת?
עבודה נדרשת היא עבודה לא פקידותית ולא מקצועית בענפי משק נבחרים-מפעלי תעשיה, 
אתרי בנייה, תחנות דלק, בתי מלון, חקלאות וסיעוד. בכדי לקבל את מענק העבודה הנדרשת 
יותר  לא  חודשי עבודה אך  מ-6  ימי עבודה המתפרשים על לא פחות   150 יש לעבוד לפחות 
מ-12 חודשי עבודה בתוך שנתיים מיום השחרור. לפני תחילת העבודה חשוב לוודא מול המוסד 

לביטוח לאומי, שהוא הגוף המוסמך בעניין זה, שהעבודה איש נדרשת.  

האם ניתן לשלב בין עבודה מועדפת ועבודה רגילה?
יש ובתנאי שעובדים במשרה מלאה בעבודה המועדפת. יש לדאוג לעשות תיאום מס. 

האם אני חייב לשלם דמי ביטוח לאומי?
 על פי חוק, כל אזרח במדינת ישראל מעל גיל 18 חייב בתשלום ביטוח לאומי. בתקופת שירותך, 

דמי הביטוח הלאומי שולמו על ידי העמותה, ולאחר שחרורך חובת התשלום חלה עליך.

השתחררתי עכשיו, האם אני זכאי לדמי אבטלה?
ע"פ חוק הביטוח הלאומי, אתה זכאי לדמי אבטלה אם עבדת חצי שנה לפחות לאחר השחרור 
)תקופת אכשרה( ובתנאי שאתה עומד בכל התנאים המזכים באבטלה, כולל התייצבות כדורשי 

עבודה בשירות התעסוקה  

האם מסיים שירות לאומי-אזרחי מגיעה הטבה ממס הכנסה?
מסיים שירות לאומי-אזרחי מגיעה הטבה בתשלום מס הכנסה למשך 3 שנים מיום השחרור.

הייש ניתן לקבל ייעוץ והכוונה אישיים?
ניתן לקבל יעוץ והכוון אישיים בארבעת מחוזות ההכוונה של האגף והקרן לחיילים משוחררים ויש במרכזי 
הצעירים הפזורים ברחבי הארץ. הייעוץ כולל שיחת ייעוץ והכוון המותאמת לך בעזרת תוכנות מחשב 
ומתן מידע עדכני על לימודים, תעסוקה והכשרה מקצועית, בהתאם לתחומי העניין שלך. השירות ניתן 

ללא תשלום.

מהן שעות הקבלה והכתובות במחוזות ובמרכזי הצעירים
 ניתן לקבל את המידע המלא אודות המחוזות ובמרכזי הצעירים, כולל כתובות וטלפונים באתר 

האינטרנט של היחידה והקרן להכוונת חיילים משוחררים.

ברצוני להשלים 12 שנות לימוד, האם ניתן סיוע לכך?
במידה ולא השלמת 12 שנות לימוד, תוכלי להגיש מועמדות לתכנית "משלי" )מכינה שיקומית 

לימודית( להשלמת 12 שנות לימוד.

חשוב לדעת - שאלות ותשובות

מידע והכוונה לבוגרות
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האם ניתן לקבל סיוע ללימודי הנדסאים / טכנאים מהאגף והקרן?
האגף והקרן מעניקים 100% מימון של שכר הלימוד )המתוקצב ומאושר ע"י מה"ט( ללימודי טכנאים 

מוסמכים/הנדסאים  עבור השנה הראשונה והשנייה ללימודים. 

למי ניתן לפנות בשאלות כלליות בנושא הכשרות המקצועיות וקורסים של משרד הכלכלה 
והמסחר?

בנוגע להכשרות ניתן לפנות למרכז השירות הטלפוני שמספרו 03-7776770. לגבי קורסים שמוצעים 
מטעם משרד הכלכלה והמסחר, תנאי קבלה וכד ניתן לקבל פרטים באתר המשרד ובאתר שירות 

התעסוקה והתעשייה.

מסיימת שירות?
חושבת כבר קדימה?

אל תפספסי את הטבת
המתנדבות והבוגרות

שמגיעה לך!

לקורסי פסיכומטרי, השלמת בגרויות
והכנה למבחן אמי"ר\ם

עד33% הנחה

*2055
לפרטים

והרשמה
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מסיימי 24 חודשי שירות לאומי בלבד זכאים לקבל דמי אבטלה בתנאים הבאים:

 * למסיימי שירות עד גיל 28 שהנם רווקים וללא ילדים

דמי אבטלה למסיים שירות שהתחיל את תקופת האבטלה שלו בשנה הראשונה לסיום שירותו, יחושבו לפי השכר 
שקדם לתחילת תקופת האבטלה ועל כל פנים לא יפחת מסכום של 92.119 ₪ (החל מ- 1.1.17(.

לסיום  הראשונה  השנה  במהלך  והתעשייה  הכלכלה  משרד  מטעם  מקצועית  להכשרה  יום  בקורס  השתתפות 
השירות, מקנה זכאות לקבלת דמי אבטלה לתקופה שבין 70 ל- 138 ימים )בהתאם למספר שנות הלימוד( ללא 
צורך באישור על תקופת עבודה קודמת לפני ההצטרפות לקורס. כמו יש, התפטרות של מסיים שירות מעבודה 
לצורך לימוד בהכשרה מקצועית מהווה התפטרות מוצדקת לעניין קבלת דמי אבטלה. ודמי האבטלה שישולמו לא 

יפחתו מסכום של 94.83 ₪ החל מ- 1.1.17.

יוכלו לקבל דמי אבטלה בתנאים הניתנים לכל אזרח במדינת  *מסיימי שירות אזרחי העומדים בתנאי הזכאות 
ישראל.

*למוסד לביטוח לאומי יש זכות להפחית את ימי האבטלה המגיעים לכם ואף להקפיא את הזכאות עקב סירוב 
מרצון לקבל הצעת עבודה או עקב הפסקת עבודה מרצון.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה מבוטח במוסד לביטוח לאומי, ליש חייב לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות 
למוסד לביטוח לאומי ולהירשם באחת מקופות החולים לפי בחירתו . בזמן שירותכם שולמו עבורכם דמי ביטוח 
לאומי. מסיימי שירות לאומי-אזרחי שאינם עובדים, זכאים לפטור בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 
לפחות  שנתיים  של  תקופה  במשך  מי ששירת  לכל  יוענק  הפטור  השירות.  סיום  הראשונים שלאחר  בחודשיים 

בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי בהתנדבות. 

דמי אבטלה

תשלומי חובה: תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

מהשנה השניה לסיום השירות ואילךבשנה הראשונה לסיום השירות

תקופת העבודה המחויבת לפני 
ההתייצבות בשירות התעסוקה

מ – 6 חודשים ועד 12 חודשים6 חודשים

50 ימים70 ימים תקופת הזכאות המירבית

מידע והכוונה לבוגרות
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לאחר חודשי הפטור עליכם לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן הבא: 
עובד שכיר - תשלום באמצעות ניכוי מהשכר על ידי המעסיק.

עובד עצמאי - )עובד בלתי מועסק שאינו מקבל דמי אבטלה או מי ששוהה בחו“ל( – תשלום באופן עצמאי 
למוסד לביטוח לאומי. 

סטודנט במוסד מוכר להשכלה גבוהה - תשלום באמצעות שוברים המגיעים לביתכם. 
אינו עובד- באמצעות שוברים הנשלחים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

*חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח הללו גם בעת שהייה ממושכת בחו"ל כדי לשמור על רצף הזכויות 
ולהימנע מקנסות, ריביות והצמדה. לבירורים ומידע נוסף: 6050*
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המוסד לביטוח לאומי משלם מענק חד-פעמי של כ-9,695 ₪ למסיימי שירות לאומי שהשלימו 24 חודשי שירות או 
ששירתו חצי שנה לפחות ונישאו תוך חודש מיום סיום השירות. המענק מתקבל בנוסף לשכר ממקום העבודה!

התנאי לקבלת המענק הוא עבודה במשך שישה חודשים מלאים לפחות בעבודה נדרשת )למעט עבודות פקידות(  
גידול  אתרי  ה.  ובתי מלאכה  ד. מפעלי תעשייה  מלון  בתי  ג.  בנייה  אתרי  ב.  דלק  א. תחנות   : הבאים  בתחומים 

חקלאיים ובתי אריזה ו. סיעוד. 
חשוב לבדוק עם המוסד לביטוח לאומי לפני תחילת העבודה אם המשרה מוכרת כעבודה נדרשת. 

מי זכאי? מסיים שירות לאומי שעבד לפחות 150 ימי עבודה המתפרשים על פני לא פחות משישה חודשי עבודה. ניתן 
לפרוס את 150 הימים עד 12 חודשי עבודה ולא יותר מכך. חובה לסיים את העבודה עד שנתיים מיום סיום השירות.  

העבודה חייבת להיות במשרה מלאה על-פי הנהוג במקום העבודה.  בתחום החקלאות ניתן לקבל גם מענק חלקי, 
אם משך העבודה הוא ארבעה חודשים מלאים )100 ימי עבודה( לפחות. 

זכאות למענק חלקי: מי שעבד בעבודה נדרשת פחות משישה חודשים, יוכל בתנאים מסוימים להיות זכאי למענק 
חלקי. המענק יחושב באופן יחסי על פי מספר ימי העבודה בעבודה הנדרשת.  

למידע נוסף, ניתן לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי, לאתר האינטרנט שלהם ב או לטלפון 6050 *

מענק בעבודה מועדפת/נדרשת

מענק בעבודה מועדפת נדרשת את קצבת הבטחת הכנסה משולמת לאדם שאין לו הכנסה או אדם שהכנסתו 
נמוכה מסף שכר מסוים, כך שסך הכנסתו תשתווה לסף השכר. אם מלאו לכם 20 שנים, והנכם עומדים בתנאים 
ולהגיש  שקבע המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקצבת הבטחת הכנסה, קיימת לכם הזכות לפנות לביטוח לאומי 

בקשה לקצבת הבטחת הכנסה. לבירורים ומידע נוסף: 6050*

קצבת הבטחת הכנסה 

תעסוקה - סיוע במציאת עבודה

האגף והקרן לחיילים משוחררים מפעילים מגוון אמצעים ויוזמות בתחום התעסוקה, שמטרתם לחשוף את מסיימי 
השירות לקשת רחבה ככל האפשר של משרות קיימות בשוק. כמו יש האגף והקרן פועלים לאיתור ומיון של דורשי 

עבודה והפנייתם למעסיקים.
 לרשותכם כמה דרכים לחיפוש עבודה באמצעות האגף והקרן:

*פרסומים של משרות פנויות ב״אזור האישי״ באתר האגף והקרן )ניתן להרשם לאתר ולהיכנס ל״אזור האישי״ רק 
לאחר סיום השירות(.

* הצעות עבודה הניתנות במחוזות ההכוונה ובמרכזי הצעירים בכל עיר.
* דיוור ישיר של משרות לכתובתו של מסיים השירות.

במודגש: חשוב להקפיד לעדיש את מס' הטלפון הנייד שלכם ואת דרכי ההתקשרות איתכם ב״אזור האישי״ באתר 
האגף והקרן, על מנת שיוכלו ליידע אתכם בתוכניות החדשות ובמגוון ההטבות שהינכם זכאים להם.

מידע והכוונה לבוגרות
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הנדסת תוכנה
B.Sc.

הנדסת מכונות
B.Sc.

 מכינות
יעודיות להנדסה

הנדסה פרמצבטית
B.Sc.

הנדסת תעשייה
B.Sc. וניהול

יזמות טכנולוגית
M.A.

תואר שני בהנדסת
M.Sc. תוכנה

מסלול ישיר לתואר שני
M.Sc. בהנדסת תוכנה

תואר במדעי המחשב
לבוגרי תואר במדעים

הנדסת חומרים 
B.Sc.

הנדסת חשמל
B.Sc. ואלקטרוניקה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
B.Sc. ומדעי המחשב

חדש!

לימודי מדעי המחשב
לבוגרי תואר במדעים

מסלול ישיר לתואר שני
M.Sc. בהנדסת תוכנה

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
B.Sc. ומדעי המחשב

עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה, רמת בית הכרם, ירושלים

 

לומדים הנדסה באווירה ירושלמית
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מכינות/אקדמיה/הנדסאים וטכנאים

סיוע בהשלמת בגרות או בשיפור ציוני בגרות במכינות קדם-אקדמיות מערכת המכינות הקדם-אקדמיות מיועדת 
להשלמת בגרות ולשיפור ציוני בגרות למעוניינים ברכישת השכלה אקדמית. המכינות פועלות במוסדות להשכלה 

גבוהה באוניברסיטאות ובמכללות.

מכינות: 
מכינות לשיפור והשלמת בגרויות - מיועדות לתלמידים בעלי תעודת בגרות חלקית, ללא תעודת בגרות ובוגרי . 1

לקבלה  הסף  דרישות  על  עונים  אינם  שציוניהם  בגרות  תעודת  זכאי  תלמידים  או  ומעלה  לימוד  שנות  עשר 
ללימודים אקדמיים ומעוניינים לשפר את ציוניהם.

- מציעות לתלמידים לקבל הכנה ממוקדת לקראת קבלה למסלול לימודים . 2 ייעודיות  מכינות קדם אקדמיות 
ספיציפי מבוקש, במידה ואינם עומדים ברף תנאי הקבלה אליו. 

הסיוע שניתן לזכאים - מימון מלא/חלקי של שכר הלימוד. מלגת קיום חודשית בחודשי הלימודים במכינה.

לימודי תואר ראשון 
הקרן לעידוד השכלה גבוהה באזורי סיוע )פריפריה( מעניקה הטבות מיוחדות למסיימי שירות תושבי הפריפריה 
או למסיימי שירות המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה במוסדות לימוד הנמצאים בפריפריה, המוכרים ע“י המל“ג 

)המועצה להשכלה גבוהה( ואשר מילאו את משך השירות המינימלי הנדרש

מהו משך השירות המינימלי הנדרש? 
מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו במשך 24 חודשים. 

מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע עבור ההטבה במסלול סיוע ראשון 
המפורט להלן. 

ראשון  לתואר  ללמוד  המבקשים  שירות  למסיימי  האחד,  אחד:  רק  לבחור  ניתן  מהם  סיוע  מסלולי  שני  קיימים 
ראשון  לתואר  ללמוד  המבקשים  )הפריפריה(  לאומית  עדיפות  אזורי  תושבי  שירות  למסיימי  השני,  בפריפריה, 

במוסדות בכל הארץ.

נכללים ברשימת, רשימת הערים אשר  גבוהה אשר  אודות המסלולים, המוסדות להשכלה  ומפורט  מידע מלא 
והיחידה להכוונת  ניתן לקבל באתר הקרן  והתנאים הנדרשים לקבלת הזכאות  מוגדרים עפ"י החוק כפריפריה 

חיילים משוחררים

מסלול טכנאים מוסמכים והנדסאים 
מי זכאי? כל מסיים שירות המעוניין בלימודי טכנאי או הנדסאי, זכאי לסיוע כספי במימון שכר לימוד שנתי, ללא 
התניה במצב כלכלי. המימון הינו בגובה של %100 משכר הלימוד המתוקצב ומאושר ע״י מה״ט )ע״פ המסלול(, עבור 
השנה הראשונה ויש, גם עבור השנה השנייה ללימודים במקצועות נבחרים. סיוע זה הינו נוסף על כספי הפיקדון 

האישי העומדים לרשותך.

היכן? במכללות טכנולוגיות בפיקוח המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית, בכל אחד מהמסלולים הבאים: מכינת 
ששירתו   - לאומי-אזרחי  שירות  ב’מסיימי  שנה  הנדסאים  א’  שנה  מוסמכים  הנדסאים/טכנאים  קדם-הנדסאים 
במשך 24 חודשים. מסיימי שירות לאומי-אזרחי - ששירתו 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע עבור ההטבה 

במסלול סיוע ראשון

מידע והכוונה לבוגרות
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סיימת שירות ואת מתלבטת במה לעסוק או מה ללמוד? 
תוכלי לקבל ייעוץ והכוון אישי מיועצים של האגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים במחוזות ההכוונה ובמרכזי הצעירים 

ברחבי הארץ. אלו יעזרו לך להשיג את כל המידע והכלים הנחוצים לך לגבש החלטה על דרכך החדשה. 
ועד חמש שנים מסיום  סיום השירות  הינה ללא תשלום החל מחצי שנה לפני  והכוון  ייעוץ  הזכאות לקבלת 
וזכאויות למסיימי שירות במוסדות שונים.  השירות בנושאים של לימודים, הכשרה מקצועית, תעסוקה, זכויות, הטבות 
נוספים  כלים  לקבל  ניתן  והדרום)  שבע  ובאר  והסביבה  ירושלים  והמרכז,  אביב  תל  והצפון,  )חיפה  ההכוונה  במחוזות 
שיסייעו לך לבחור מסלול לימודים/מקצוע: ספריית מקצועות המכילה מידע רב לגבי מאות מקצועות ומסלולי לימוד. 
תוכנת מחשב ייחודית המסייעת לזהות תחומי עניין ונטיות תעסוקתיות באמצעות שאלונים ומאגר מקצועות רחב בכל 
ייעוץ ואבחון מקצועי במכוני אבחון מורשים ניתן לקבל מהאגף והקרן במחיר  רמות הלימודים ומסלולי ההכשרה. 
מיוחד. תהליך האבחון במכונים המקצועיים מסייע לפתח מודעות ליכולות האישיות, לזהות אמונות ומכשולים הבולמים 

קבלת החלטה ולעזור למאובחן להתקדם לעבר השגת יעדיו בעולם הלימודים ו/או התעסוקה.

ייעוץ והכוון אישי 

שילוב לימודי מדרשה עם לימודי חינוך תואר ראשון באווירה תורנית 

בחוגים: 
מתמטיקה, מדעים, אנגלית, מקרא, חינוך מיוחד, גיל הרך וספרות

תוכנית ההוראה של מדרשת מבראשית 
בשיתוף מכללת חמדת הדרום

מאיה אוחנה-מורנוליאל סעדחנה הדסה כהן אלורוהרב אייל אריאל הרב ישי פוירליכט

סגל 
לפרטים והרשמה - 054-5937663  המלמדים:

 שדות נגב- נתיבות
"התנ"ך זה עכשיו" נשים במקורות היהדותלהתחבר לעצמימדברת על ליבהשימו לב אל הנשמה

ללמוד תורה 
ולצאת מורה!

יום לימוד בשבוע במדרשה, שיוכר כלימודים אקדמיים*

לימודים חינם למצטיינים 

אפשרות למעונות 

רכבת

ם
גי

חו
מה

ק 
חל

 ב
*
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לפרטים מעודכנים ניתן להכנס לאתר של היחידה להכוונת חיילים משוחררים:

לברורים נוספים ניתן להיכנס לאתר הרשות לשירות לאומי-אזרחי
MOST.GOV.IL/NCS/PAGES/DEFAULT.ASPX

WWW.HACHVANA.MOD.GOV.IL

מענק שחרור: 
שירות בן 12 חודשים - 4,608 ש"ח
שירות בן 24 חודשים - 9,216 ש"ח

פיקדון אישי:
)מיועד לדיור, לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת 

עסק, נישואין(
שירות בן 12 חודשים - 6,676 ש"ח

שירות בן 24 חודשים - 13,351 ש"ח

סיוע בלימודים:
קדם  מכינות  לימודי  מקצועית,  הכשרות  ראשון,  תואר 
הנדסאים  מסלולי  בגרות.  תעודת  שיפור  אקדמאיות, 

וטכנאים ועוד

מענק עבודה נדרשת: )מינימום 24 חודשי שירות(
מיום  שנתיים  במהלך  עבודה  ימי   150 לפחות 

השחרור. עבודה חיונית למשק. 
גובה המענק: 9,695 ש"ח

מסיימת שירות השנה? בוגרת שירות לאומי?
אל תפספסי את המידע הבא!

תרמתן! השפעתן! התנדבתן! זה הזמן שליש לקבל חזרה ולהנות ממגוון
זכויות, הטבות, מענקים ואפשרויות שיסייעו ליש במציאת כיוון לעתיד ויחסכו ליש כסף, מאמצים 

וחיפושים. ריכזנו עבוריש בדפים הבאים את המידע העיקרי, בכל אחד מהנושאים ניתן לקבל הרחבה 
ופירוט דרך האתרים הרלוונטיים המצויינים.

אנו מאחלים ליש הרבה הצלחה בהמשך הדרך ובטוחים שתגיעו רחוק!
צוות שיל"ת.

דמי אבטלה: )מינימום 24 חודשי שירות(
אחרי   - השירות  סיום  שלאחר  השניה  בשנה 

חובת הוכחה של 6 חודשי עבודה מלאים.

מס הכנסה:
למסיימי שירות לאומי-אזרחי ניתן זיכוי מיוחד 
במס הכנסה במשך 36 החודשים הראשונים 

שלאחר סיום השירות תקרות ההכנסה 
החודשיות נכון ל 2019:

שירות בן 12 חודשים - 7,645
שירות בן 24 חודשים - 9,115

המידע  מתוך  לקוחים  הבאים  ובעמודים  זה  בעמוד  הנתונים 
המפורסם על ידי הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים.

בהתאם חלק מהמידע כפוף לשינויים בחוקים ובנהלים.
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ליש  שאין  בודקת  חודש,  כל  שהעברתן  והנתונים  הדוחות  על  עוברת  שליש  הרכזת  השירות,  שנת  בסיום 
חוסרים, ימי השלמה, עודף ימי מחלה וכד ושסיימתן באופן מלא את שנת השירות. במידה והכל תקין הדיווח 
אלייש  ומעבירים  הנתונים  את  מאמתים  שם  הבטחון,  משרד  של  משוחררים  חיילים  להכוונת  לקרן  נשלח 

בהתאם את המענק והפקדון.

מענק שחרור
שירות לאומי באורך של 12 חודשים - 4,608 ש"ח
שירות לאומי באורך של 24 חודשים - 9,216 ש"ח

*הסכומים צמודים למדד המחירים לצריש ומתעדכנים כל חודש. 
המענק מועבר לחשבון הבנק שליש אליו

הועברו דמי הכיס מטעם השירות תוך 60 יום מרגע קבלת הדיווח בקרן להכוונת חיילים משוחררים. המענק זמין 
לרשותכם לכל שימוש שתבחרו.

פיקדון
שירות לאומי באורך של 12 חודשים - 6,676 ש"ח

שירות לאומי באורך של 24 חודשים - 13,351 ש"ח
*הסכומים צמודים למדד המחירים לצריש ומתעדכנים כל חודש

כספי הפיקדון אינם משוחררים ישירות לחשבון הבנק שליש. אלא מיועדים ב - 5 שנים הראשונות למטרות מסוימות 
)פירוט בהמשך( ורק ע"י הבאת האישורים הנדרשים תוכלו להוציא את הסכום בכל אחד מסניפי בנק הפועלים או 

בנק לאומי )גם אם חשבוניש האישי מתנהל בבנק אחר(. 
אם לאחר 5 שנים, עדיין לא השתמשתם בפיקדון, אתם זכאים למשוך את הכסף ולהשתמש בו ללא הגבלת מטרה. 

שימו לב: לאחר 5 שנים יתרת הפיקדון תועבר ישירות לחשבונך!

6 המטרות שניתן להוציא איתן את כספי הפקדון ב 5 שנים הראשונות:
פסיכומטריים(,  למבחנים  הכנה  זה  )ובכלל  קדם-אקדמיים  לימודים  תיכונית,  השכלה  להשלמת   - לימודים  א. 
לימודים אקדמיים ולימודים בישיבה על תיכונית. מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים לכך 

על-ידי משרד החינוך. 
ב. לימודי מקצוע - ללימודים בקורסי הכשרה מקצועית. מימוש הפיקדון למטרה זו יתאפשר רק במוסדות המוכרים 
לכך על ידי משרד החינוך, משרד הכלכלה והתעשייה, משרד התיירות, משרד הבריאות או המשרד לביטחון פנים, 

לפי העניין.
ג. דיור - לדירת מגורים שנרכשה לאחר סיום השירות ובלבד שתהיה על שם מסיים השירות.

ד. הקמת עסק - לפתיחת עסק חדש על-ידי יחיד עצמאי או הקמה/ הצטרפות לשותפות, לאחר סיום השירות.
ה. נישואין - לנישאים לאחר סיום השירות.

ללימודי נהיגה עבור תשלום לחמישה שיעורי נהיגה לפחות, עם הצגת חשבונית מס מקורית   - ו. לימודי נהיגה 
ממורה הנהיגה.

כל מה שרציתן לדעת על מענק ופיקדון
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למידע והרשמה 03-6901200

אמנות | עיצוב | מחול 
תיאטרון | תקשורת וקולנוע

לימודי תעודה: משחק, 
עיצוב במה, אוצרות

תואר ראשון על פי סמינר הקיבוצים

אנגלית 
מדעי הרוח על יסודי    

היסטוריה | ספרות  
מקרא ותרבות ישראל

 מדעים | ביולוגיה על יסודי 
 חינוך גופני | מתמטיקה

הפקולטה למדעים

הפקולטה לאמנויות

גיל רך | חינוך מיוחד 
המחלקה לחינוך יסודי

החוג לניהול עסקי חברתי
החוג לחינוך  

  
 

הפקולטה לחינוך

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

מידע והכוונה לבוגרות 
השירות הלאומי
כל מה שמחכה לך

אחרי השירות
נמצא ממש מעבר לדף....

לימודים
מענקים

זכויות
עמותה להפעלת מתנדבים
לשירות לאומי-אזרחי )ע״ר(
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