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בוגרת י"ב יקרה!

משמעותית  החלטה  בפני  אלו  בימים  נמצאת  את 
 - והעצמאיים  בחייך הבוגרים  אולי הראשונה  וחשובה, 

בחירת מקום שירות לשנה או השנתיים הבאות.
על מנת לסייע לך נמצאות רכזות שיל"ת בבתי הספר 
איתך  וביחד  לך  ולייעץ  לעזור  ישמחו  והן  ובאולפנות, 
לבחור את מקום השרות המתאים לך ביותר. לשיל"ת 

מגוון רחב של תחומי שירות ברחבי הארץ.
השונים  השירות  מקומות  מרוכזים  שלפנייך  בחוברת 
בחלוקה לפי אזורים. החוברת נוצרה כדי להקל עליך 
את  למצות  שתוכלי  כך  הלאומי,  השרות  בחירת  את 

כישרונותייך ויכולותייך על הצד הטוב היותר.
השירות,  תחומי  פי  על  חלוקה  קיימת  טבלה  בכל 

שעות הפעילות והסבר קצר על מהות התפקיד. חלק 
מהתפקידים דורשים הכשרה/קורסים בקיץ או במהלך 
ולכל  פנויים  תקנים  על  נוספים,  לבירורים  השירות. 

שאלה אחרת ניתן ואף רצוי להתקשר לרכזת האזור.
חשוב לציין, כי במהלך השנה נפתחים מקומות שרות 
חדשים שאינם מופיעים בחוברת, ולכן כדי לא לפספס, 
כדאי לשמור על קשר רציף עם הרכזת האזורית שלך 

או הרכזת של האזור בו את מחפשת שרות.

אנו מאחלים לך שנת לימודים פורייה, שתהיה שנה 
של בריאות טובה והצלחה בכל אשר תבחרי...
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את ושיל"ת



בריאות? רווחה?
או אולי קליטת 

עליה?

מתי יגיעו 
לדבר איתנו 
על השירות? 

גרעינים? הדרכה? 
ושילוב מדרשה?

מתי נקבל 
תשובות אם 
התקבלנו? 

עם מי אוכל 
להתייעץ? 

איך נרשמים 
לסיירות?

משרד החוץ? 
בית הנשיא או 
הכור הגרעיני?

מתי אפגוש את 
הרכזת? 

מתי הסיירות 
מתחילות? 

הרבה שאלות, התלבטויות ותהיות.. אבל אם את קוראת את 
שורות אלו, ומחזיקה את חוברת שיל"ת - כל התשובות בידיים 
ומותאם! כל שלב נעשה  שלך! התהליך בשיל"ת הוא אישי 
בייעוץ והכוונה של רכזת שיל"ת מיומנת ומקצועית שנפגשת 
איתך ועוזרת לך לעבור את כל השלבים בהצלחה המירבית 

שאת  כמו  ומשמעותי  מתאים  שירות  מקום  למציאת  עד 
הטלפון  מספרי  את  למצוא  תוכלי  הבא  בעמוד  מחפשת! 
של כל רכזות שיל"ת ומידע קצר אודות החוברת. ואת כמובן 
ועמוד  שיל"ת  אתר  דרך  קשר  על  איתנו  לשמור  מוזמנת 

הפייסבוק שלנו. בהצלחה ונפגש בשנה הבאה בשירות!

כל השלבים לפני שמתחילים...

שיחת חשיפה כללית 
בנושא השירות הלאומי עם 

רכזת שיל"ת בבית ספר

הרשמה אישית ומותאמת 
לסיירות דרך רכזת 

שיל"ת שאת בקשר איתה 
וקבלת מידע ופרטים 

מלאים לגבי כל סיירת 

במידה ואת לא מעוניינת או 
שקיבלת תשובה שלילית 

מהמקום. רכזת שיל"ת 
תסייע לך בחשיבה מחדש 

ובמציאת סיירות חדשות 

סבב נוסף של סיירות 
עד קבלת תשובה חיובית 
ממקום ומענה חיובי ורצון 

שלך להתנדב ולסגור 
שירות במקום 

מזל טוב!!! 
סגרת שירות לאומי בשיל"ת 

פגישה ראשונה ואישית 
עם רכזת שיל"ת בבית 

הספר ומציאת כיוון 
ותחומים שמעניינים אותך 

בשירות 

נסיעה לסיירות וראיונות 
במקומות השירות 

שנרשמת אליהן דרך 
הרכזת 

בהמשך לשיחה עם 
הרכזת, יש לך זמן לחשוב, 

להתייעץ ולהתלבט על 
מקומות השירות שחשבתן 

עליהם

קבלת תשובה ממקומות 
השירות ע"י הרכזת או 

משרדי שיל"ת

ראיון עומק עם רכזת 
שיל"ת, הכולל סימולציה 
והכנה לקראת הראיונות 

במקומות השירות 

החזרת תשובה במידה 
והתקבלת למקום האם 

את מעוניינת או לא

 

 



חינוך רגיל? מיוחד? 
או נוער בסיכון?
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הרב יובל 
שרלו

רב מייעץ אגף 
שיל"ת

יכולות  אתן  הבאה  בשנה 
החשוב  הדבר  את  לעשות 
שרות   - לעשותו  שניתן  ביותר 
לאומי, בעיקר בתחומי החברה.
ביותר  החשוב  הדבר  הוא 
משתי סיבות, המשלימות זו את זו. המקור הראשון לכך הוא 
כי  פעמים,  ספור  אין  אותנו,  לימדו  הנביאים  הנבואי.  המקור 
הדבר הראשון שהקב"ה תובע מאתנו הוא לכונן את החברה 
ורחמים. כל פעולה של  שלנו על בסיס צדק, משפט, חסד 
חברתית  עשייה  כל  שסובלת,  למי  חיוך  כל  פערים,  צמצום 
היהודית  הזהות  מקידום  חלק  מהווה   - הסוציאלי  בתחום 
והתורנית של החברה שלנו, מעבר לעובדה שאלה פעולות 

אנושיות בסיסיות ויסודיות.
המקור השני הוא מקור החוסן הלאומי. מדינת ישראל וחברתה 
כל  אם  רק  בפנינו  העומדים  האתגרים  מול  חזקות  תהיינה 
הביטחון  כי  החושבים  ביד  היא  טעות  תפעלנה.  המערכות 
הלאומי נעוץ רק בכלי הנשק, בצבא ובכוחות הביטחון. החוסן 
הפנימי של החברה, אחדותה, הצדק החברתי שבה, והנכונות 
של כולנו לראות את עצמנו כרקמה אנושית אחת - היא תנאי 
חיוני לקיומנו, ואתן אלה שמקדמות את הנושאים האלה בשנה 

המיוחדת הזו.
האנושית,  ודמותכן  החינוך,  ממוסדות  תצאו  אישי,  באופן  גם 
המוסרית, הדתית והתורנית - תהיה תלויה יותר ויותר רק בכן. 
החינוך דומה להדלקת המנורה: "מדליק - עד שתהא שלהבת 
עולה מאליה". מערכת החינוך "הדליקה" בכן דברים הרבה. 
ה"שלהבת"  תהיינה  אתן  האם  היא  השאלה  והלאה,  מעתה 

שתעלה מאליה.
שבפניכן,  המופלאים  באתגרים  שתעמודנה  לכן  מאחל  אני 
תעשינה  בה  משובחות,  הבאה  והשנה  הזו  השנה  ושתהיה 

דברים שהן תפארת לעושיהן, ותפארת לכן מן האדם.

שנה טובה ומבורכת.
יובל שרלו

אסנת צדוק
מנהלת אגף שיל״ת

יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב  "ִהגִּ
י ִאם  ָך כִּ ּוָמה ה׳ ּדֹוֵרׁש ִממְּ

ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  פָּ ֲעשֹׂות ִמשְׁ
ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך." 

)מיכה ו', ח'(

נמצאת  את  יקרה,  בוגרת 
מאד  שנה  לקראת 
של  ונתינה,  עשייה  של  שנה  בחיים,  משמעותית 
התבגרות ולקיחת אחריות, שנה של חוויות מעצימות.

שירות,  מקום  במציאת  אותך  ולכוון  לעזור  מנת  על 
ותחומים  אפשרויות  מגוון  בפנייך  סוקרת  זו  חוברת 
זו  בכל רחבי הארץ לנתינה משמעותית. דרך חוברת 
המקום  את  למצוא  לך  נעזור  שיל"ת  רכזות  ובעזרת 

המתאים לך לשירות לאומי.

למעלה משמונה  לפני  דתי שהוקם  אגף  הוא  שיל"ת 
מתנדבות  אלפי  המפעילה  שלומית,  בעמותת  שנים 
והרב  זכינו  שנה.  מ-20  יותר  הארץ  ברחבי  ומתנדבים 
המייעץ לשילת הוא הרב יובל שרלו. דרך שילת תזכו 
למסגרת דתית תומכת וליווי מקצועי של רכזות שילת. 
הרכזות שלנו מלוות את הבנות החל מהכוון מיון ושיבוץ 
בפעילויות  השנה  אורך  לכל  ובהמשך  י"ב,  בכיתה 
במקומות השירות ובדירות שיל"ת. הרכזות עושות זאת 

מכל הלב עם הרבה אהבה ואכפתיות.

הבנות משתתפות באוריתות תורניות בנושאים מגוונים 
הנוגעים לכל תחומי החיים. במהלך השנה אנו עורכים 
ימי עיון ארציים, ירידים, הכשרות לפי תחומי התנדבות, 
שנועדו  פעילויות  מגוון  ועוד  לבנות  והוקרה  כיף  ימי 
לפתח, לגבש ולהעצים את שנת השירות כדי שתהיה 

שנה משמעותית וחוויתית גם יחד. 

שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת 
בהצלחה רבה בבחירת מקום שירות

אסנת צדוק
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משרדי העמותה:

רמת גן:
03-7564817

ירושלים:
02-6520666

באר שבע:
08-6655814

עפולה:
04-6438750

נשר:
04-8207272

טלפוןאזורשם הרכזת
050-8884460מנהלת שיל"תאסנת צדוק

050-8440034רכזת שיווק ופיתוח שיל"ת נופית רחמים

רכזת הדרכה שיל"ת שני דמתי
050-8289312ומנחה אזורית

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

050-8289307באר שבע עינב בוחניק

050-4412388שדרות, נתיבותשני פחימה

050-8884465אשקלון, קריית גתשירה כהן

050-7678885אשדוד הדר אביטן

050-8844645אשדוד דקלה טל 

050-8440576רחובות, יבנהאתי

050-8440567ירושליםנהורה גולן/אורטל

050-8289311ירושליםתהלה סופר

050-8884562ירושלים, בית שמשאחינועם כהן

050-8440561ראשון לציוןמוריה ברוכין

טלפוןאזורשם הרכזת
050-8844542פתח תקווה, רמת גןליאור פינק

050-8440562תל אביבעדן דיגה

050-8440574קרית אונואושרית מואטי

050-4488389הרצליה, רעננהסיון דעי

050-8884828בנימינה, נתניה, חדרהיעל דהאן

050-8844532קריות וגליל מערבי רחלי קולה 

050-8440563חיפה קריות טלי זריהן

050-8440569עפולה והעמקיםיעל דוקלר

תוכנית "שירות בעליה" 

תוכנית "שירות בעליה" שירה אליקן
050-8568883עולות צרפתיות ירושלים 

תוכנית "שירות בעליה" טטיאנה זילברמן
050-8440014עולות צרפתיות ירושלים 

תוכנית אח"י שילוב

050-8844094שיל״ת אח"י פתח תקווה ענת מן

050-8884487שיל״ת אח"י רמת גן תחיה אוזן
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יעל דוקלר 050-8440569רמת הגולן, קרית שמונה
שעות מהות העבודהמקום שירותתחום

עבודה
דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמכללת תל - חי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז צעירים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה קרית שמונה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד התעסוקה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, יש הסעות מצומת גולנישב"ס כלא צלמון וחרמון

מנהלי - בריאות
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שרותי בריאות - קרית שמונה
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית - קרית שמונה

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

מעון התפתחות הילד - קרית חינוך מיוחד
בוקר-אחה"צעבודה עם תינוקות וילדים בעלי צרכים מיוחדיםשמונה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעוןנעמ"ת קרית שמונהמעונות

חינוך

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

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

בי"ס תיכון דנציגר - קרית 
בוקר-אחה"צסיוע לתלמידים הלומדים במגמות מקצועיותשמונה

הדרכה בבתי ספר שדה ובמרכזי לימודי שדה. כולל החברה להגנת הטבע - קצריןהדרכת טיולים
משמרותקורס הדרכת טיולים, התחייבות לשנתיים.

יעל דוקלר 050-8440569טבריה, גליל תחתון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית - טבריהמנהלי - בריאות

בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית וסיעודית במחלקותבי"ח פוריה

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

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/קורס חובשותמד"א טבריה

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צסיוע לילדים עם PDDגבעת אבני - כיתת תקשורת

גן אורן / גן איריס טבריה
ילדים בגילאי 5-6 הסובלים מעיכוב התפתחותי 

בתקשורת. סיוע לצוות החינוכי בכל עבודות 
החינוך וההוראה וליווי תהליכי הלמידה

בוקר-אחה"צ

גן תקשורתי כפר תבור
ילדים בגילאי 5-6 עם בעיות בתקשורת. סיוע 

לצוות החינוכי בכל עבודות החינוך וההוראה וליווי 
תהליכי הלמידה

בוקר-אחה"צ

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

מעונות
גבעת אבני

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 
המעון בטיפול ובפעילויות

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעוןנעמ"ת טבריה
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יעל דוקלר 050-8440569טבריה, גליל תחתון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

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

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

בוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס יסודי עלי גבעה - גבעת אבני

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

בוקר+גרעיןהדרכה חברתית ולימודית בתיכוןבי"ס תיכון כדורי

בוקר-אחה"צתיכון רגיל, סיוע לימודי וחברתיבי"ס תיכון עמל עפרים טבריה

ליווי וחונכויות של ילדים ממשפחות אומנה, עבודה מטב האומנה עפולה
בוקר-אחה"צעם ילדים בקלט חירום

חינוך בלתי 
פורמלי

עבודה חינוכית - חברתית עם ילדים יסודי בשעות מועדונית רווחה טבריה
בוקר-אחה"צאחה"צ. הכנת שיעורי בית, הפעלות, חוגים

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

מסביב 
לשעון

ליווי וחברה לקשישות בודדות או ניצולות שואה, והדרת פני זקן - טבריהקשישים
בוקר-אחה"צביקור בבתים ופעילות במועדוני קשישים

* בהתאם לחוק חיילים משוחררים

 הכנה מקצועית ללימודי תרפיה
 מלגות

 שנת לימודים ראשונה חינם*
 תעודת הוראה

 מעונות סטודנטיות
 תינוקיה

אמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך
לפרטים: טלפון: 073-2532828, 052-5264519 שהם * בהתאם לחוק חיילים משוחררים

רחל מימון- שוורץ
ראש החוג לתיאטרון

בוגרת מכללת אמונה

שילת מזרחי
צלמת אופנה

בוגרת המחלקה לעיצוב גרפי

מיכל פרץ
שחקנית יוצרת

בוגרת החוג לתיאטרון

לביאה כהן
אמנית ובעלת סטודיו

בוגרת החוג לאמנות

תואר .B.Ed בחוגים:
אמנות | עיצוב גרפי | תיאטרון

בוגרת שיל“ת?
בטוח שאת יצירתית!

מכללת אמונה מזמינה אותך
להצטרף למאות הבוגרות שלנו

ולהפוך גם את הכשרון
והאמנות שלך למקצוע.

והתחילי ליצור לעצמך עתיד
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רחלי קולה 050-8844532גליל מערבי, עכו

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי
בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה עכו/ נהריה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעיריית עכו

מנהלי - בריאות

מכבי שירותי בריאות עכו, 
נהריה, מעלות

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד.
אפשרות לתפקיד של עוזר רופא

משמרות

מרפאה לבריאות הנפש -עכו 
ונהריה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

רחלי קולה 050-8844532צפת, כרמיאל, משגב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

היחידה להתנדבות - משגב
תפקיד משרדי לסיוע בתפעול פרויקטים שונים, 

עזרה בשיבוץ מתנדבים, הפקת עלון
בוקר-אחה"צ

מוקד משגב
היענות לפניות הציבור בנושאי תקלות, שביתות 

וכל שאלות מידע
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמכללת אורט בראודה כרמיאל

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרפאה לבריאות הנפש - כרמיאלמנהלי - בריאות

מנהלי - בריאות
שרותי בריאות כללית -צפת, 

כרמיאל, משגב
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות.בי"ח זיו צפת
בי"ח זיו צפת-סייעים 

לרופאים מתמחים
סיוע לרופאים מתמחים. המתנדבים יעברו 

הכשרה - לקיחת דמים, אקג ועוד
בוקר-אחה"צ

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

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
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה עם אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים,מרכז כוכב במעלות

פעוטוני החורש - כפר ורדיםמעונות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בי"ס יסודי כרמיאל
סיוע לתלמידים בלימודים באופן פרטני, בכיתות 

הנמוכות עבודה כסייעות
בוקר-אחה"צ

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

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

בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושרבי"ס תעשייתי עתיד כרמיאל

קשישים
והדרת פני זקן - כרמיאל, 

צפת
ליווי וחברה לקשישות בודדות או ניצולות שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדוני קשישים
בוקר-אחה"צ
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רחלי קולה 050-8844532גליל מערבי, עכו

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי - בריאות
שרותי בריאות כללית -נהריה, 

שלומי, עכו
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

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

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

חינוך מיוחד
בוקר-אחה"צביהס לחינוך מיוחדבי"ס אייל חינוך מיוחד עכו

בוקר-אחה"צליווי וחניכה לילדי הגן מעוכבי התפתחותגן ניצן עכו

מעונות
מעונות ויצ"ו ונעמת - עכו, 

נהריה, מעלות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בוקר-אחה"צחטיבת ביניים , הדרכה חברתית ולימודיתאורט "העליה השניה" עכו

אורט צומח שלומי
תיכון משלב תלמידים דתיים וחילוניים במסלולים 

מקבילים.
בוקר+גרעין

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

בוקר-אחה"צסיוע לצוות בית הספרבי"ס חופי הגליל - ק. גשר הזיו

בוקר+גרעיןסיוע לצוות בית הספר גרעיןבי"ס יסודי הרב מימון - שלומי

בוקר-אחה"צגן עירוני, במושב פסטורלי.גן ילדים שבי ציון

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

בוקר-אחה"צגן ילדים רגיל - סיוע לצוות הגן

חינוך בלתי 
פורמלי

מועדונית רווחה לילדים 
בסיכון - שלומי

בוקר+גרעיןהכנת ש"ב, פעילות חברתית

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

בוקר-אחה"צ

קיבוץ לוחמי גטאות-מועדנית 
לילדים

בוקר-אחה"צהכנת ש"ב, פעילות חברתית

קיבוץ מסריק- מועדונית 
לילדים

בוקר-אחה"צהכנת ש"ב, פעילות חברתית

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

מסביב 
לשעון

והדרת פני זקן עכוקשישים
ליווי וחברה לקשישות בודדות או ניצולות שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדוני קשישים
בוקר-אחה"צ
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רחלי קולה 050-8844532  / טלי זריהן 050-8440563חיפה והקריות

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

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

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

מט"י - מרכז טיפוח יזמות 
חיפה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

מרכז לפיתוח הון אנושי טירת 
הכרמל

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה - חיפה, זבולון

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במשרד ממשלתימשרד הבריאות חיפה

משרד המשפטים 
עבודה משרדית במחלקת חקירות שוטרים, 
מחלקת מקרקעין, האפוטרופוס הכללי ועוד

בוקר-אחה"צ

בוקר-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

רפאל-מכון דוד
תפקיד משרדי במפעל בטחוני. הסעות מאזור 

הקריות, חיפה וגליל מערבי
בוקר-אחה"צ

מנהלי - בריאות

משמרותעזרה לרוקחים בבתי המרקחתמכבי פארם

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שרותי בריאות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודקופ"ח לאומית

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית חיפה

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית קריות

בריאות

משמרותעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקותבי"ח בני ציון

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקותבי"ח כרמל

בי"ח רמב"ם
עבודה סיעודית ומשרדית במחלקות שונות, 

סייעות רפואיות
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע בניידות התרמת דםמד"א בנק הדם חיפה

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א - חיפה, ק. מוצקין

עמותת "אורות של תקווה"- 
בי"ח רמב"ם

בוקר-אחה"צעזרה לויווי חולי ילדים חולי סרטן.

חינוך מיוחד

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

סיוע לצוות החינוכי בכיתות
בוקר-אחה"צ

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

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

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

בי"ס שלווה - חירשים
בי"ס לילדים בעלי לקויות שמיעה א'-ו', סיוע 

לתלמידים ולצוות ביה"ס
בוקר-אחה"צ
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רחלי קולה 050-8844532  / טלי זריהן 050-8440563חיפה והקריות

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך מיוחד

בית גן אור קרית אתא
מעון חינוכי - טיפולי.גילאי 3-16, הלוקים בפיגור קשה 
ותסמונות שונות. סיוע לצוות החינוכי בכיתות השונות 

בקידום התלמיד ברמה פרטנית בחיי היומיום
בוקר-אחה"צ

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

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

בוקר-אחה"צ

גן אלומות, גן חלמית, גן יוגב, 
גן פיכמן, ועוד...

גני תקשורת- לילדים הסובלים מלקויות תקשורת 
שונות.

בוקר-אחה"צ

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

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

בוקר-אחה"צ

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

סיוע לצוות בטיפול בילדים
בוקר-אחה"צ

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.

בוקר-אחה"צ

גני מיח"א - 4 גנים
גנים לילדים עם לקויות שמיעה, סיוע לצוות 

הטיפולי והחינוכי
בוקר-אחה"צ

חט"ב עמלנית רגבים, קרית 
חיים

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

בוקר-אחה"צ

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

פעוטון שחר

ילדים עד גיל 3 הסובלים מבעיות התפתחותיות, 
תסמונת דאון ופיגור. סיוע לילדים למצות 

את הפוטנציאל הטמון בהם, על מנת שיוכלו 
להתפתח ולהגיע למימוש עצמי בהתאם ליכולת 

האישית של כל אחד ואחת

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.

בוקר-אחה"צ

מעונות
מעונות ויצ"ו ונעמת , חיפה 

וקריות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"ציסודי דתי, עזרה לילדי עולים, חלקם בתהליכי גיוראור אבנר קרית יםחינוך

בוקר-אחה"צבי"ס יסודי,עזרה לימודית וחברתיתבי"ס יסודי דינור חיפה

בוקר-אחה"צבי"ס יסודי,עזרה לימודית וחברתיתבי"ס יסודי יזרעאליה חיפה

בי"ס חט"ב ליאו בק חיפה
עזרה לימודית וחברתית בתיכון רגיל- הבת 

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
בוקר-אחה"צ

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

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
בוקר-אחה"צ
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רחלי קולה 050-8844532  / טלי זריהן 050-8440563חיפה והקריות

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בי"ס תיכון מקיף שיפמן טירת 
הכרמל

סיוע לתלמידים באופן פרטני וכיתתי, סיוע לצוות 
המורים בהפעלות חברתיות

בוקר-אחה"צ

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

מוצמדת לכיתות מקדמות בחטיבה.
בוקר-אחה"צ

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

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

בתי"ס תעשייתיים - עמל, 
בסמת, שוהם

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית וחונכותמטב האומנה ק. ביאליק
קיבוץ עין כרמל - חינוך בגיל 

הרך וחינוך בלתי פורמאלי 
א' עד ג'

עבודה במערכת החינוך של הגיל הרך, סיוע בגני 
הילדים בגילאי 0-5 . וגם עבודה עם החינוך הבלתי 

פורמאלי של כיתות א' -ג'
בוקר-אחה"צ

חינוך בלתי 
פורמלי

כפר הנוער "אהבה" קרית 
ביאליק

סיוע בעבודות פקידות וסיוע במשפחתון בשיעורי 
בית לחניכים ובפעילויות החברתיות

בוקר-אחה"צ

מקלט לנשים מוכות
הדרכה וליווי ילדים ונוער בסיכון,ילדי רווחה 

השוהים במקלט לנשים מוכות.
משמרות

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

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

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

אירועים לנוער, יזמות, אירועי התנדבות וכדו'
משמרות

הדרכה

אופק תעשיות - האגודה 
לבריאות הציבור - טירת 

הכרמל

הדרכה וליווי של מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים 
במפעל שיקומי. הדרכה חברתית והדרכה אישית.

לעיתים גם עזרה מנהלית במשרד.
בוקר-אחה"צ

בית מילר
מרכז תקשורת עירוני לבני נוער בחיפה. הדרכת 

קבוצות בתחום המדיה,הפעלות חברתיות
משמרות

החוויה הישראלית
הדרכת קבוצות נוער מחו"ל למשך שנה.מיועד 

לשנה ב'
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעזרה לימודיתמתנ"ס רמז, מתנ"ס רמת אלון

גרעין אח"י קריותגרעין
הוראת יהדות בתיכונים חילוניים, תגבור בכיתות אומץ 

לנוער בסיכון, פעילות חברתית קהילתית בשכונה
מסביב 

לשעון

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתבית אבות משען כרמלקשישים
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גבעת וושינגטון - מדרשת אורות עציון 
בראש התוכנית ובית המדרש עומד הרב עוזי ביננפלד, 
הבנות במדרשה מתגבשות באווירה חופשית כמשפחה 
אחת גדולה, בזכות המגורים הצמודים למדרשה הן של 

הבנות והן של הצוות שביתם פתוח תמיד.
ולבסס  רוחנית  מבחינה  להתפתח  תוכלי  במדרשה 
מגוון  ידי  על  לחיים  הכנה  כדי  תוך  האמוני  עולמך  את 

שיעורים, צוות מלווה. שבתות ופעילויות חברתיות.
מקומות שירות לשילוב: אשדוד, יבנה, גדרה והסביבה. 

לפרטים נוספים: דקלה רכזת שיל"ת 050-8844645 
מדרשה: תהילה סמולר: 08-8511949

רעננה- מדרשת הבית היהודי ברעננה 
ייחודית  חינוכית  כדרך  השילוב  את  רואה  המדרשה 
והעשייה  התרומה  את  הבת  בפני  המציבה  ומאתגרת 

יחד עם הבניה והלימוד העצמי.
קוק,  הרב  תורת  שונים:  בנושאים  שיעורים  במדרשה 
סדנה  עצמית,  מודעות  סדנת  חסידות,  שבוע,  פרשת 

בנושא בינו לבינה ועוד.
ירגישו הבנות  בו  יצירת בית חם   .1 מטרות המדרשה: 
שייכות הן לקבוצה שלהן והן למדרשה ויוכלו למצוא אוזן 
לחיים  המחוברת  תורה  חיים.  תורת  למידת   .2 קשבת. 
שתעזור  ברורה  אמונית  עולם  השקפת  לבנות  שתתן 

להן להתמודד עם אתגרי הדור והשעה.
סבא  כפר  הרצליה,  רעננה,  לשילוב:  שירות  מקומות 

והוד השרון
 050-4488389 רעננה  רכזת  סיון  נוספים:  לפרטים 

מדרשה: הרב קובי פסל 050-7605173

גדרה - מדרשת שילוב בלב
ואישית,  נשית  העצמה  אמונה,  שיעורי  במדרשה 
וסיורים, שבתות חוויתיות, זוהי המדרשה  הלכה, טיולים 
המדרשה  הדתיים.  התיכונים  לבוגרות  הראשונה 
נתינה,  העצמה,  עם  משמעותי  לאומי  שירות  משלבת 
שנת  מאפשרת  המדרשה  והתפתחות.  צמיחה  קבלה, 
והעשרה  עצמית  מודעות  מתוך  משמעותית,  שירות 
ותומכת  משפחתית  צעירה,  מדרשה  זוהי  תורנית. 
שיחות  מגוונות,  סדנאות  מעניינים,  שיעורים  המעניקה 

והדרכה אישית, ופעילות חוויתית יוצרת ומגבשת.
מקומות שירות לשילוב: גדרה, רחובות ואשדוד

לפרטים נוספים: דקלה רכזת שיל"ת 050-8844645.
מדרשה: הרב אריאל יוסיפון 052-8275206

שדות נגב - מדרשת מבראשית
ירוק  המדרשה ממוקמת צמוד לנתיבות. בתוך קמפוס 
שיעורי  במדרשה  הדרום.  חמדת  מכללת  של  וכפרי 
אמונה, הלכה, זוגיות ותקשורת אישית, חסידות, סיורים, 
ללימוד  התנדבויות. המדרשה שמה לה למטרה לחנך 

באר שבע - מדרשת אורות במדבר
שדרה  "עמוד  לבנות  עצמה  על  לקחה  המדרשה 
אמוני" לכל בת לקראת היציאה לחיים בשלושה רבדים 

עיקריים: א. מידות - מסילת ישרים, תיקון המידות וכד'
ב. הלכה - לימוד עקרונות של ההלכה בעיון ג. אמונה 
- לימוד יסודות האמונה בצורה שורשית. רוח המדרשה 
ורוב השיעורים  היא על פי תורת הראשונים והרב קוק 
מקורות.  בדפי  עיון  בשילוב  גבוהה  ברמה  נלמדים 

המגורים בדירות שירות של שיל"ת בבאר שבע.
דימונה,  שבע,  באר  לשלב:  שאפשר  שירות  מקומות 

ערד, אופקים ונתיבות.
לפרטים נוספים: עינב רכזת שיל"ת 0508289307

מדרשה: הרב יוסף חכים: 0506794269

הרוחני  הבניין  את  לחזק  ובעמקות,  ברחבות  תורה 
והאישי על מנת לבנות בתים יהודיים שורשיים ולתרום 
לחברה ולקהילה מתוך צניעות, קדושה והרבה שמחה 

ואור.
מקומות שירות לשילוב: אשקלון, שדרות, נתיבות, ב"ש 

וקיבוצים בקרבת המדרשה
לפרטים נוספים: שני רכזת שיל"ת 050-4412388. 

מדרשה: הרב ישי פרויליכט 054-5937663
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בית שאן, עפולה, טבעון, 
יעל דוקלר 050-8440569יקנעם ועמקים

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמג"ב גן נר

בוקר-אחה"צקבלת קהל, מוקד מידע לתושבמועצה מקומית טבעון

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז צעירים- יקנעם/עפולה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה נצרת / עפולה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד המשפטים נצרת עילית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הפנים נצרת עילית

מתנ"ס - קרית טבעון
עבודה משרדית במתנ"ס טבעון. מענה טלפוני ומתן 

מידע לקהל הרחב. עבודה מול מחשב, תאום פגישות, 
עזרה עם ניהול אירועים, ניהול אדמיניסטרטיבי.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צשירות לקוחותעריית מגדל העמק - מוקד 106

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשב"ס כלא מגידו

מנהלי - בריאות

מכבי שירותי בריאות נצרת, 
בית שאן, עפולה, קרית טבעון

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

כללית - בית שאן, עפולה, 
נצרת עילית,יקנעם, טבעון

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

בריאות

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

מד"א בית שאן , נצרת עילית, 
מגדל העמק, עפולה

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולסים/קורס חובשות

חינוך מיוחד

בוקר-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 וההוראה וליווי תהליכי הלמידה
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לתלמידים וילדים בסיכון עם בעיות התנהגותבי"ס קשת- נצרת עילית

גני ילדים- שפתי והתפתחותי 
- קרית טבעון

גנים שפתיים וגנים התפתחותיים. בגנים אלו -10
14 ילדים עם צרכים מיוחדים מקבלים.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לתלמידים אוטיסטיםנווה איתן

מעונות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו בית שאן

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו טבעון

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםחמד קרית טבעון

בוקר-אחה"צסיוע לצוות הגן לילדי רווחהמעון ויצ"ו רב תכליתי עפולה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעון נעמ"ת יקנעם

חינוך

בי"ס חט"ב אורט טבעון
עזרה לימודית וחברתית לנוער בגילאי ז-ט. אפשרות 

שלב עם בית חם
בוקר-אחה"צ

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

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

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

בוקר-אחה"צעזרה בפעילות חברתית לנוער י - י"בבי"ס תיכון אורט עפולה
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בית שאן, עפולה, טבעון, 
יעל דוקלר 050-8440569יקנעם ועמקים

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בי"ס תיכון אורט קרית טבעון
עזרה לימודית וחברתית לנוער בגילאי י - יב. 

אפשרות לשלב עם בית חם
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה במגמת קולנוע עם כיתות אתגרבי"ס תיכון עמק חרוד

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

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.בי"ס תעשייתי עמל רמת דוד

כפר הנוער רמת הדסה - 
קרית טבעון

משמרותהדרכה בכפר נוער, עבודה חינוכית עם נוער בסיכון

מטב האומנה עפולה
ליווי וחונכויות של ילדים ממשפחות אומנה, עבודה 

עם ילדים בקלט חירום
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לימודי לילדים בבי"ח לילדים מאושפזיםקו אור בי"ח העמק

הדרכה
אתגרים צפון עמקים

הדרכת אוכלוסיות מיוחדות/ נוער בסיכון/ נכויות 
בפעילות אתגרית.

משמרות

משמרותהוסטל לנערות בסיכוןבית לילך

משמרותהדרכת טיולים באזור הצפון לאוכלוסיות מיוחדותלוטם - יקנעםהדרכת טיולים

מסביב לשעוןהדרכה בתיכון ואחה"צ הדרכה בכפר נוער נהללאח"י-נהללגרעין

קשישים

והדרת פני זקן, קרית טבעון, 
יקנעם

ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 
ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש..

בוקר-אחה"צ

והדרת בשילוב חוות סוסים- 
טבעון/יקנעם

ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 
ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 
של ע. סוציאליים ובנוסף התנדבות בחוות סוסים

בוקר-אחה"צ

חדרה,בנימינה פרדס חנה 
יעל דהאן 050-8884828והאזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום 
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צמזכירות ושימוש בתוכנות מחשבלשכת בריאות חדרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בכ"א, שכר, חקירותמשטרה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה

מנהלי - בריאות

משמרותסיוע בסידור התרופותבית מרקחת מכבי פארם

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמד"א

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

מכבי שרותי בריאות - חדרה, 
אור עקיבא, זיכרון

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

משמרותעבודה משרדית במרפאות וסיעודמכבי שרותי בריאות

קופ"ח מאוחדת
עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד+ 

מוקד הזמנה לזימון תורים
משמרות
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חדרה,בנימינה פרדס חנה 
יעל דהאן 050-8884828והאזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום 
עבודה

דירת
שירות

מנהלי - בריאות

שרותי בריאות כללית אור 
עקיבא, בנימינה, זכרון יעקב, 

חדרה
משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית

בריאות

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

ביה"ח שער מנשה
עבודה במחלקה המשרדית/ עבודה עם צוות 

הפרא רפואי במרכז יום.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות / משרדימד"א

חינוך מיוחד

אחה"צסיוע בהוסטל לדיירים אוטיסטים, מרכז תעסוקהאלו"ט
דיור 

במקום 
השירות

אלו"ט - מית"ל
הדרכה וליווי אוטיסטים בגילאי 21 ומעלה 

בתעסוקה ורכישת כישורי חיים
בוקר-אחה"צ

בי"ס גל אור
חינוך מיוחד לתלמידים בגילאי 7 - 21 הסובלים 

מפיגור שכלי ועיכוב התפתחותי. סיוע לצוות 
החינוכי בליווי הילדים בתהליכי הלמידה השונים.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צבית ספר יסודי לילדים עם בעיות תקשורת PDDבית ספר הרים

גנים מעוכביי התפתחות, 
גבעת חיים

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בגן

מע"ש
מרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של אוכלוסייה 

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

מעונות
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות ויצ"ו

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות נעמ"ת

חינוך

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

בוקר-אחה"צסייעת בגנים ובכיתות, עבודת משרד וספריהבי"ס דמוקרטי גבעת אולגה

בוקר-אחה"צסייעת בגנים ובכיתות, עבודת משרד וספריהבי"ס דמוקרטי חדרה

בוקר-אחה"צסייעת בגנים ובכיתות, עבודת משרד וספריהבי"ס דמוקרטי זכרון יעקב

בוקר-אחה"צסייעת בגנים ובכיתות, עבודת משרד וספריהבי"ס דמוקרטי פרדס חנה

בוקר+גרעיןעזרה לימודית וחברתית, יסודי דתי.בי"ס הנדיב בנימינה

בי"ס תיכון מעין-שחר
עבודה בסיפריה, בשיכפולים, סיוע פרטני ועבודה 

עם אוכלוסייה מתקשה
בוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון נעמ"ת טכנולוגי 
חדרה

בי"ס עם אוכלוסיה מורכבת סיוע בתפקידים 
שונים בביה"ס

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צהדרכת מחשב ועבודת מזכירותבי"ס תיכון רמות חפר

משמרותחוגים במדעים - סיוע ללבורנטיות במעבדהטכנודע

בוקר+גרעיןפעילות חברתית ולימודית עם נוער בסיכון נושר.פרוייקט הילה בנימינה
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חדרה,בנימינה פרדס חנה 
יעל דהאן 050-8884828והאזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום 
עבודה

דירת
שירות

חממה עין שמרהדרכה
הדרכה והשתתפות בפרויקטים אשר מתקיימים 

בחממה
בוקר-אחה"צ

גרעין בנימינהגרעין
הפעלת פרויקטים ופעילויות מגוונות ומאתגרות 

במסגרות השונות. אפשרות בשילוב פעילות בבני 
עקיבא, חב"א+ חב"ב

מסביב 
לשעון

קשישים

בית אבות עד 120, ברנדס 
- חדרה

סיעוד, סיוע בפעולות חברתיות, ריפוי בעיסוק, 
האכלה

בוקר-אחה"צ

והדרת פני זקן
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 
של ע. סוציאליים.

בוקר-אחה"צ

לפרטים: 08-9937689
דוא“ל hemdat.ac.il | rishum@hemdat.ac.il | שדות נגב - נתיבות 

אנגלית  מתמטיקה  מדעים  חינוך מיוחד
 גיל הרך  ספרות  מקרא  תושב״ע

שאטל מתחנת
הרכבת בנתיבות

הסעות מדרשתמעונות
"מבראשית"

שנה ראשונה חינם**

*על פי נתוני משרד החינוך  **ליוצאי צבא ושירות לאומי *** מותנה בהקצאת משרד החינוך

מלגה יחודית של
***₪ 9000 

במסלולים נבחרים

האקדמית חמדת הדרום -
מובילים את החינוך, מדרום

מכללת חמדת הדרום
מזמינה אותך להירשם

B.Ed. לתואר ראשון בחינוך
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יעל דהאן 050-8884828נתניה לב השרון ועמק חפר

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

הספריה לעיוורים
עזרה וסיוע לעיוורים המגיעים לספריה, מענה 

טלפוני ולוגיסטיקה
בוקר-אחה"צ

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

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה

בוקר-אחה"צעבודה שרדית, קבלת קהל, ליווי ומתן עזרה לעוליםמשרד הקליטה

בוקר-אחה"צעזרה וסיוע לצעירים, הכוונה, עזרה במלגות ועודעמותה לקידום בלתי פורמלי

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

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירות התעסוקה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתתזמורת נתניה

מנהלי - בריאות

משמרותסיוע בסידור התרופותבית מרקחת מכבי פארם

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

משמרותעבודה משרדית במרפאות וסיעודמכבי שרותי בריאות

קופ"ח מאוחדת
עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני 

ועוד+מוקד טלפוני לזימון תורים
משמרות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית

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

חינוך מיוחד

אלו"ט מית"ל אבן יהודה
מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים בוגרים - סיוע 

וליווי של אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צילדים עם פיגור בינוני - סיוע לצוותגן הבוסתן נתניה

בוקר-אחה"צגן מעוכבי שפהגני שפה

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

בוקר-אחה"צגן מעוכבי שפהגן שפה תל מונד

גני תקשורת בת חפר קדימה 
צורן

גני חינוך מיוחד לילדים הסובלים מלקויות 
תקשורת שונות.

בוקר-אחה"צ

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

כפר עידוד
ליווי דיירים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים: משתלה, 

מרכז תעסוקה ומזכירות, צוות מעולה ותומך
בוקר-אחה"צ

מעון נכים
נכים מגיל 20 ומעלה, פעילויות חברתיות וליווי, 

צוות טוב
משמרות

דיור 
במקום 
השירות

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

מעונות
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו: נתניה, אבן יהודה, כפר יונה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםנעמת: קדימה, בת חפר, כפר יונה

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתותבי"ס דמוקרטי,  אבן יהודה

בתי"ס תיכון נתניה: אורט 
ליבוביץ, שרת, עגנון

בוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתות
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יעל דהאן 050-8884828נתניה לב השרון ועמק חפר

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך
בתי"ס יסודיים נתניה: יגאל 

אלון, שזר
בוקר-אחה"צסיוע לימודי לתלמידים בכיתות

בוקר-אחה"צסיוע לתלמידי האולפן עולים מצרפתתיכון אמי"ת בר אילן בניםקליטת עלייה

יעל דהאן 050-8884828כפר יונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע בכיתות לתמידיםבי"ס יסודי עמל

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

בוקר-אחה"צסיוע והדרכה בכיתותממ"ד בר אילן

חינוך מיוחד
בוקר-אחה"צמעוכבי התפתחותגו ברוש

בוקר-אחה"צמעוכבי התפתחותגן לבונה

גרעין כפר יונהגרעין
הפעלת פרויקטים ופעילויות מגוונות ומאתגרות 

עם הנוער וכלל האוכלוסיה במסגרות השונות.
מסביב 

לשעון

והדרתקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. 
בוקר-אחה"צ

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

רעננה, הרצליה, רמת השרון:  
כפר סבא, הוד השרון:

סיון דעי 0504488389
ענבל ויאטר 0508440560

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמג"ב אייל

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במרכז הכוונה, ייעוץ ומידע לצעיריםמצ"ב מרכז צעירים כפר סבא

מרכז אגד"ה הרצליה
מקום לאמהות וילדים-עבודה משרדית עם 

אוריינטציה לילדים
אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז לבריאות הנפש הרצליה

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה כפר סבא

בוקר-אחה"צהעמותה עוסקת בקידום נגישות לנכים - עבודה משרדיתנגישות ישראל - רעננה

עמותת בית הגלגלים
עמותה העוסקת בפעילויות לילדים ונוער בעלי 

מוגבלות.העבודה משרדית וארגונית
בוקר-אחה"צ

עמותת זיו נעורים
עמותה העוסקת בפעילויות יומיות לנוער בסיכון 

ולבעלי צרכים מיוחדים, עבודה משרדית וארגונית
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעיריית הרצליה/ רעננה/ כפר סבא

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעמותת אור ירוק הוד"ש

עמותת עיגול לטובה- הכפר 
הירוק רמה"ש

עוסקת בריכוז איסוף תרומות לעמותות שונות בדרך של 
עיגול עסקאות באשראי - שיווק+ משרדי+ יציאה לכנסים

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשרותי כבאות והצלה הרצליה
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רעננה, הרצליה, רמת השרון:  
כפר סבא, הוד השרון:

סיון דעי 0504488389
ענבל ויאטר 0508440560

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי - בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתבי"ח שלוותא הוד"ש-בריאות הנפש

מכבי שרותי בריאות הרצליה/
כפ"ס/רמה"ש/רעננה/ הוד"ש

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, טיפת חלב, סיוע לאחיות

מכבי פארם כפ"ס/רעננה/
רמה"ש/הרצליה

בתי מרקחת השייכים למכבי שירותי בריאות. סיוע 
לרוקחים /מלאי/משרד

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צמזכירות רפואיתקופ"ח מאוחדת כפ"ס

שירותי בריאות כללית הרצליה/
כפ"ס/רמה"ש/רעננה/ הוד"ש

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, טיפת חלב, סיוע לאחיות

שרותי בריאות כללית 
הרצליה/כפ"ס/רעננה/ הוד"ש

משמרותעבודה משרדית, טיפת חלב, סיוע לאחיות

בריאות

בי"ח לווינשטיין-בי"ח שיקומי 
רעננה

תפקידי משרד, סיוע במחלקות, הפעלת מועדון 
לילדים.

בוקר-אחה"צ

בי"ח מאיר - כפר סבא

תפקידי סיעוד-עבודה סיעודית במחלקות, סיוע 
־לאחיות ולצוות הרפואי.תפקיד מנהלי-מענה טל

פוני קבלת קהל עבודות משרדיות נוספות.סייעות 
רפואיות- סיוע למתמחי רפואה.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות + משרדימד"א כפר סבא והרצליה

חינוך מיוחד
אלו"ט/ אקים- הוסטלים 

רעננה
הוסטלים לאוטיסטים בוגרים/ אנשים בעלי 

צרכים מיוחדים
משמרות

בית חלומי-רעננה
עבודה הדרכתית ולא פורמאלית עם אנשים בעלי 

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

בוקר-אחה"צ

בי"ס אגם רעננה
גילאי 6-21 פיגור בינוני, תגבור בכיתות וסיוע 

בפרויקטים
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צכיתות תקשורת-יסודיבי"ס בן גוריון כ"ס

בוקר-אחה"צכיתות תקשורת-יסודיבי"ס ברנר כ"ס

בוקר-אחה"צחנ"מ קל-בינוניבי"ס סאלד כפר סבא

בי"ס צורים הוד"ש
תלמידים הסובלים מבעיות רגשיות ונפשיות -13
21 שילוב בכיתות וסיוע לצוות בעבודה פרטנית

בוקר-אחה"צ

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

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

ילדים אוטיסטים. סיוע לצוות ועבודה פרטנית לפי 
תוכנית טיפולית

בוקר-אחה"צ

גן סנונית בהוד"ש וגן גפן 
בהרצליה,גן לוטם הרצליה גן 

דולב ברעננה גן דולב בכפר סבא

מעוכבי התפתחות 4-6, סיוע לצוות ועבודה 
בוקר-אחה"צפרטנית לפי תוכנית טיפולית

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ
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רעננה, הרצליה, רמת השרון:  
כפר סבא, הוד השרון:

סיון דעי 0504488389
ענבל ויאטר 0508440560

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

עמותת עמיחי
הדרכה וליווי לילדים הסובלים מפיגור קל- בינוני 

במספר מגוון של מסגרות וגילאים
בוקר-אחה"צ

מעונות
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו הרצליה/רעננה/כפ"ס

נעמ"ת הרצליה/כפ"ס/
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםרעננה/ הוד"ש

חינוך

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

בוקר-אחה"צתפקיד משרדי וסיוע לימודיבי"ס יסודי אהרונוביץ הוד"ש
בית ספר תעשייתי תדמור 

הרצליה
בני נוער אשר נפלטו ממסגרות, בי"ס מקצועי, 

בוקר-אחה"צסיוע לימודי לכיתות ט'-יב'

חינוך בלתי 
פורמלי

מועדוניות רווחה לילדים 
בסיכון -הרצליה - רעננה

עבודה מגוונת מאוד. מועדוניות לילדים, מועדון נוער, 
בוקר-אחה"צקשישים, משרדי. העבודה תורכב לפי העדפות הבת

קליטת עליה

בי"ס יסודי ממ"ד בר אילן 
בוקר-אחה"צעבודה בכיתות עם עולים חדשיםכפר סבא

עבודה עם עולים חדשים מארה"ב, קנדה, דרום בי"ס יסודי תלי רעננה
בוקר-אחה"צאמריקה, צרפת ועוד

חט"ב השרון + תיכון 
אוסטרובסקי רעננה

עבודה עם עולים חדשים מארה"ב, קנדה, דרום 
בוקר-אחה"צאמריקה, צרפת ועוד

הדרכה

הדרכה במרכז תעסוקה ואומנות במחלקת הנוער בי"ח שלוותא
בוקר-אחה"צוהמבוגרים.ניתן לשלב עם עבודה משרדית

עבודה לא שיגרתית , הכנת תכנים כנפיים של קרמבו
בוקר-אחה"צלפעילויות,עבודת שטח

מעון שקד-היחידה לאבחון 
דינאמי

הוסטל לבוגרים בעלי בעיות נפשיות והתפתחויות, 
משמרותתפקיד הדרכה.

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

אחה"צמשפחתונים לילדים שהוצאו מביתםנווה ויצ"ו הרצליה

והדרת פני זקןקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש, יש ליווי 
של ע. סוציאליים

בוקר-אחה"צ

ענבל ויאטר 0508440560השומרון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במשטרת קדומיםמשטרה קדומיםמנהלי

בריאות
משמרותמשרדי בשילוב סיוע לאחיותשרותי בריאות כללית

משמרותמשרדי בשילוב סיוע לאחיותשרותי בריאות לאומית

הדרכת טיולים ומורשת ישראל בכל הארץ עם מדרשת השומרוןהדרכת טיולים
משמרותדגש על השומרון.

העברת פעילויות odt במתקני גובה למגוון רחב המרכז למנהיגות באריאלהדרכה
בוקרשל קהלים תוך העצמה אישית והעצמה קבוצתית
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ליאור פינק 050-8844542פתח תקוה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בית ספר תעשייתי נחליםחינוך
בני נוער אשר נפלטו ממסגרות, בי"ס מקצועי, 

סיוע לימודי לכיתות ט'-יב'
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירות מבחן לנוערמנהלי

מנהלי - בריאות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שירותי בריאות - אריאל

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שירותי בריאות - ראש העין

שירותי בריאות כללית - פ"ת, 
ראש העין

מזכירות רפואית, סיעוד - עזרה לאחיות, בית 
מרקחת - סידור תרופות

משמרות

בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודיתבי"ח בילינסון

בוקר-אחה"צמשרדיבי"ח גהה

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

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתבי"ח שניידר

משמרותחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות +משרדימד"א

חינוך מיוחד

בוקר-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
בוקר-אחה"צ

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

מעון פסיכיאטרי - ביה"ח גהה
סיוע לצוות החינוכי במעון לילדים בגילאי 7-3 

הסובלים מבעיות בתקשורת.
בוקר-אחה"צ

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

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

מעונות

ויצ"ו גני תקוה
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

מעון אמילי פ"ת
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

מעון אמילי ראש העין
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

קשישים

בית רבקה פתח תקוה
בי"ח גריאטרי - עבודה סיעודית קלה במחלקות, 

עבודת משרד בהנהלה ובמחלקת מש"א
בוקר-אחה"צ

והדרת פני זקן
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 
של ע. סוציאליים.

בוקר-אחה"צ

פתח תקווהאח"י שילוב
שילוב בין שירות לאומי ובין השלמה ושיפור 

בגרויות ל- 4 יח"ל במתמטיקה ואנגלית. אפשרות 
לפסיכומטרי. רכזת אחראית ענת: 0508844094

בוקר-אחה"צ
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קרית אונו, גבעת שמואל,
אושרית מואטי 050-8440574תל השומר, אור יהודה, יהוד

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי - בריאות

בנק הדם תל השומר 
משלוחים

עבודת משרד כעוזרת אישית של מנהל מחלקת 
משלוחים

בוקר-אחה"צ

מד"א - לוגיסטיקה - קרית 
אונו

עזרה בהכנת ערכות הצלה, ערכות פח"ע, ציוד 
לאמבולנסים,עבודת מזכירות, עבודת ארכיון של מד"א

בוקר-אחה"צ

שרותי בריאות כללית - ג. 
שמואל, ק. אונו, יהוד

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

בריאות

בי"ח תל השומר
עבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות. 

בנוסף קורס מזכירות רפואיות.
משמרות

מד"א קרית אונו
חובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות/ 

מוקד/ סיוע משרדי
משמרות

חינוך מיוחד

בי"ס שרת - יסודי - קרית 
אונו

סיוע לצוות החינוכי, ליווי ילדים עם צרכים 
מיוחדים, עזרה בלימוד הדרכה, משחק ועוד

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צילדים אוטיסטים - סיוע לצוות החינוכימעון פסיכיאטרי תל השומר

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

מעונות

ויצ"ו - ק. אונו, קיראון
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

נעמ"ת - ג. שמואל, ק. אונו, 
קיראון

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 
המעון בטיפול ובפעילויות

בוקר-אחה"צ

חינוך

בי"ס יסודי ניר צבי

סיוע לימודי וחברתי לתמידי בית הספר. כיתות 
א'-ח'. בי"ס ממלכתי של בני המושבים מהאזור 

צוות חם ונעים. תקן צהרים - עבודה עם נוער 
בסיכון ועם נוער רגיל מהמושבים באזור.

בוקר-אחה"צ

בי"ס תעשייתי תעשיה 
אווירית

סיוע לצוות החינוכי לימוד פרטני של תלמידים 
מתקשים תמיכה וחונכות

בוקר-אחה"צ

גן פשוש תל השומר
גן בו לומדים ילדי הצוות הרפואי של בית חולים 

תל השומר
בוקר-אחה"צ

קו אור תל השומר
בי"ס לילדים א-יב המאושפזים בביה"ח. עזרה 

לימודית
בוקר-אחה"צ

תיכון מסכים אור יהודה
סיוע לצוות החינוכי לימוד פרטני של תלמידים 

מתקשים תמיכה וחונכות
בוקר-אחה"צ

תיכון תעשיתי שוהם
סיוע לצוות החינוכי, לימוד פרטני של תלמידים 

מתקשים, תמיכה וחונכות
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לצוות הטיפולי במחלקות השונותבית אבות משען רמת אפעלקשישים
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מושב חמד, בית דגן, 
אושרית מואטי 050-8440574יהודהשומר, אור יהודה, יהוד

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בית החולים הוטרינרימנהלי
עבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השונים- 

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

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו בית דגןמעונות

חינוך

בוקר+גרעיןבי"ס לאומנויות, סיוע בלימודים לתלמידי בית הספרבי"ס יסודי - ניר צבי

בוקר+גרעיןסיוע בלימודים לתלמידי בית הספרבית ספר יסודי רמבם בית דגן

בוקר+גרעיןסיוע לגננת ולילדים בגילאי 4-5גן ילדים - צפריה

בי"ס יסודי תורת משה חמד
סיוע לימודי וחברתי לילדי בי"ס. בי"ס בצמיחה. בי"ס 
ממלכת דתי מורכב בעיקר מבני המושב חמד. תקן 

צהרים - רכזת נוער בישוב חמד וקומנרית בישוב חמד.
בוקר+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

בעלי חיים
בית החולים הוטרינרי

בית דגן
סיוע לצוות במחלקות - אישפוז, חירום, סוסים, חיות 

אקזוטיות ומעבדה. התפקיד כוללעבודה פיזית
בוקר-אחה"צ

מקבוצת

תגידו היי
לאוניברסיטה!

מתנדבות שיל”ת

*המחיר מותנה למתנדבות העמותה בלבד. 
 תוקף ההטבה עד לסיום שנת תשע״ח. ט.ל.ח

מחיר מטורף למתנדבות 
₪3,500

1-800-80-80-80
בגרות,פסיכומטרי ושפות
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כנסים ארציים

עוד אירועים וחוויות ממהלך השנה בשיל"ת...
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עדן דיגה 050-8440562תל אביב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

תפקידים משרדיים שונים בניהול המשרד ארגון נפגעי פעולות איבה
בוקר-אחה"צהמטפל בנפגעי פעולות איבה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השונים.משטרה

משרד המשפטים
עבודה משרדית במחלקות השונות: מחלקה לחקירות 

שוטרים, מח' אפוטרופוס, סיוע משפטי,פרקליטות-
סייבר,מקרקעין,רשות התאגידים

בוקר-אחה"צ

משרד המשפטים- היועץ 
המשפטי לממשלה

עבודה מאתגרת עם אופי ניהולי. הבת משמשת 
בוקר-אחה"צחלק מהצוות המשפטי. דרוש ידע באנגלית

ליאור פינק 050-8844542רמת גן

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתעיריית רמת גן-אגף הבטחוןמנהלי

מנהלי - בריאות

משמרותסיוע בסידור תרופות, קבלת קהל וכדומה.מכבי פארם

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שרותי בריאות

שרותי בריאות כללית בני 
ברק, ר"ג, גבעתיים

קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד, עזרה לאחיות 
ותפקידי מטה ואפשרות לפסיכומטרי 

משמרות

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות מלוותמד"א רמת גןבריאות

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צכיתה טיפולית )כיתות א'(-סיוע לצוותבי"ס המנחיל

בוקר-אחה"צגן עיכוב התפתחותי ושפהגן ערמונים ר"ג

בוקר-אחה"צגן עיכוב התפתחותי ושפהגן סמדר בגבעתיים

מעון יום שיקומי - העמותה 
לילדים בסיכון

בוקר-אחה"צגן לילדים אוטיסטים, סיוע לילדים ולצוות החינוכי

מעונות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות ויצ"ו רמת גן ,גבעתיים

בוקר-אחה"צהמעון בטיפול ובפעילויות

נעמ"ת בני ברק, גבעתיים, 
רמת גן

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 
בוקר-אחה"צהמעון בטיפול ובפעילויות

ביה"ס יסודי לחינוך סביבתי. סיוע לצוות הלימודי בי"ס נטעים - רמת גןחינוך
בוקר-אחה"צועזרה בסיורי שטח

סיוע לקשישים ולצוות )לא סיעודי(, קניית תרופות, בית אבות משען גבעתייםקשישים
בוקר-אחה"צשליחויות, ליווי הקשישים

והדרת פני זקןקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. הקשישים 
ובני השרות מקבלים ליווי של עובדים סוציאליים

 בוקר-אחה"צ

ספארי רמת גןבעלי חיים
שירות בבית החולים לחיות בר- לקיחת חלק פעיל 
בניתוחים ושיקום בע"ח השונים. נדרשת התחייבות 

לשנתיים. כמו כן קיימים תפקידי סיוע נוספים בספארי.
בוקר-אחה"צ

רמת גןאח"י שילוב
שילוב בין שירות לאומי ובין השלמה ושיפור 

בגרויות ל- 4 יח"ל במתמטיקה ואנגלית. אפשרות 
לפסיכומטרי. רכזת אחראית תחיה: 0508884487

בוקר-אחה"צ
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עדן דיגה 050-8440562תל אביב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעזרה לפרקליטים או עבודת מזכירות. לא קבלת קהל.משרד המשפטים- פרקליטות

בוקר-אחה"צתפקיד משרדי במשרד הפנים בקריית הממשלהמשרד הפנים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הרווחה

משרד התקשורת
עבודה משרדית- מענה לתלונות ציבור. יכולת 

התנסחות וכתיבה ברמה גבוהה
בוקר-אחה"צ

עמותת רוח טובה
רכזת המטפלת בקישור בין מתנדבים למקומות 

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

בוקר-אחה"צ

שמיים- מרכז לצמיחה 
רוחנית

עבודה משרדית בארגון העוסק בהפצת יהדות, 
שיעורים וסדנאות

משמרות

מנהלי - בריאות

מד"א הנהלה
השתלבות בעבודות משרד במחלקות השונות 
)משאבי אנוש, שכר, מתנדבים, הצלב האדום(

בוקר-אחה"צ

משמרותסיוע בסידור תרופות, קבלת קהל וכדומה.מכבי פארם

מכבי שרותי בריאות
עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני וכן כח עזר 
לאחיות: לקיחת ממדים ועזרה בהפעלה שוטפת. כולל 

קורס מזכירות רפואית גם ללא התחייבות לשנתיים
משמרות

שרותי בריאות כללית ת"א 
- יפו

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד 
בהתחייבות לשנתיים קבלת קורס מזכירות רפואית

משמרות

בריאות

בי"ח איכילוב
עבודה משרדית במחלקות, במשרדים ובמכונים. 

אפשרות לקורס מזכירות רפואית
בוקר-אחה"צ

בי"ח איכילוב - סייעים 
לרופאים מתמחים

מתנדבי השירות הלאומי מסייעים לרופאים מתמחים. 
המתנדבים יעברו הכשרה - לקיחת דמים, אקג ועוד

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית ו/או סיעודית. בי"ח שיקומיבי"ח שיקומי רעות

משמרותחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות מלוותמד"א חובשים ת"א

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

האוטיסטי. עבודה בחונכות אישית וקבוצתית.
בוקר-אחה"צ

מעונות

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות מעונות ויצ"ו
בוקר-אחה"צהמעון בטיפול ובפעילויות

מעון ויצ"ו רב-תכליתי

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 
המעון בטיפול ובפעילויות בשעות הבוקר. בשעות 

צהריים-אחה"צ סיוע במועדונית לילדי גן ובית 
ספר יסודי. )ילדים בסיכון(

בוקר-אחה"צ

חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות מעונות נעמ"ת
בוקר-אחה"צהמעון בטיפול בילדים. מעון רגיל או מעון רב תכליתי

חינוך

סיוע לצוות המטפל בגן לליקויי שמיעה )אפשרות גני מיח"א
בוקר-אחה"צלקורס שפת הסימנים(

העמותה לקידום החינוך-
ת"א, יפו ובת ים

עוזר/ת מדריך בצהרון לילדים בסיכון בגילאי בי"ס 
10:00-18:00יסודי. העבודה בשעות אחה"צ.
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גרעין יבנאל 
עם נוף יפה ונחל ליד יש עיירה מקסימה וחמה בשם 
יבנאל. בגרעין שלנו יש עבודה קהילתית עם כל סוגי 

האוכלוסיה. דתיים, חילונים ומסורתיים.
תפקידי הבנות מגוונים ומאתגרים. קומונרית בסניף בני עקיבא, 
ומבוגרים,  ילדים  עם  החי  בפינת  חיות  עם  עבודה  נוער,  רכזת 
עם  חונכויות  יסודיים,  ספר  בתי  חילוני,  תיכון  והדרת,  פרוייקט 
ילדים עם צרכים מיוחדים, חונכויות עם ילדי רווחה, עזרה לעולים 
פעילויות  המתנ”ס.  עם  משותפים  פרוייקטים  מצרפת.  חדשים 

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

גרעין בנימינה 
מחדש  להחיות  שבחרו  צעירות  משפחות  של  גרעין 
את בנימינה והסביבה. הבנות משולבות בחינוך בבתי 
קהילתיים  בפרוייקטים  רווחה,  במועדונית  הספר, 
בטבע, במסגרת קידום נוער ובבני עקיבא בחבריא א 

וב’. לכל בת, משפחה מארחת מהישוב.
רכזת: יעל דהאן 050-8884828

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

חמים לנוער בסיכון, קורס מדצים ועוד.. 
רכזת: רחלי קולה 050-8844532

גרעין נוער כפר יונה
כפר יונה הינו ישוב קהילתי, ברובו חילוני. בישוב אוכלוסיה 
סוציו  מרקע  אוכלוסיה  בהן  שכונות  מאוד-  הטרוגנית 
אקונומי נמוך, בינוני וגבוה. קהילת יהודי אתיופיה, עולים 
מחבר העמים, אוכלוסיה דתית, מסורתית וחילונית. בנות 
הגרעין משולבות בקהילה, בעיקר עם הנוער ובתחומים 
והערב.  הצהריים  אחר  ובשעות  הבוקר  בשעות  השונים 
הבנות עובדות עם קהילת יהודי אתיופיה בכל הגילאים, 

עם נוער חילוני, מסורתי ודתי. וכן ילדים ומשפחות.
* כל תקן בכפר יונה יכול להשתלב עם הגרעין

רכזת: יעל דהאן 050-8884828

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

בבני עקיבא, בגני ילדים, ברווחה ובחינוך המיוחד
רכזת: ליאור פינק 050-8844542

גרעין אח"י
טמון  אזרחי  לשוויון  אח"י מאמינה שהמפתח  "עמותת 
העמותה  הישראלי.  לנוער  שוות  הזדמנויות  ביצירת 
שמטרתם  הארץ  ברחבי  פרויקטים  שלל  מפעילה 
מוחלשות  אוכלוסיות  להעצים  מגזרים,  בין  לגשר 

ולפתח מנהיגות צעירה מקרב אותן אוכלוסיות" 
בתיכונים  ויהדות  מורשת  להעביר  תזכי  באח"י 
בוקר   - ייחודיים  בפרוייקטים  ולהתנדב  ממלכתיים 

ולסרוגין אחה"צ. הפרוייקט מתקיים:
באשדוד רכזת: הדר אביטן 050-7678885

בקריות רכזת: רחלי קולה 050-8844532
בראשל״צ רכזת: מוריה ברוכין 050-8440561

בנהלל רכזת: יעל דוקלר 050-8440569

גרעין חמד
מושב משפחתי במרכז הארץ. עם נוף מדהים ושכנים 
תפקידים  במגוון  שירות  לשלב  לכן  מאפשר  טובים. 
משמעותיים ומאתגרים: ריכוז נוער, קומונה, חינוך ועוד 
ובסביבה  אוכלוסיות מגוונות. הכל באוירה פסטורלית 
אוהבת וחמה עם המון מקום ליוזמה יצירתיות ונתינה. 

רכזת: אושרית מואטי 050-8440574

מגורים ביישוב במסגרת גרעין
המשלב עבודה קהילתית
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הדרכת טיולים - החברה להגנת הטבע
הגדול  הסביבתי  הארגון  היא  הטבע  להגנת  החברה 
קבלת  והנוף,  הטבע  ואהבת  להכרת  מחנכת  בישראל 
מידע  מערכות  ופיתוח  הסביבה  על  פעילה  אחריות 
ואיכות הסביבה. מתנדבי השירות הלאומי  בנושאי טבע 
מדריכים ילדים ונוער במגוון פעילויות טבע טיולים, חוגים 
גדול"  "ראש  עם  אינטנסיבית  שטח  פעילות  חווים  ועוד. 
והרבה אחריות ואתגרים. השיבוץ מותנה בשנתיים שירות. 
המועמדים עוברים הכשרה בת שלושה חודשים המקנה 
נוספת  "תו תקן" להדרכה של משרד החינוך. אפשרות 
לשירות במסגרת החברה להגנת הטבע: בהדרכה בחוגי 

סיירות או במל"ש - מרכז ללימודי שדה. 

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
קטנות  בקבוצות  הפעלה  ייחודית,  הדרכה  באמצעות 
וצוות מקצועי ומיומן, לטם פותחת דלת אל הטבע לכלל 
האוכלוסייה בישראל. התפקיד דורש התחייבות לשנתיים.

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.

בתי ספר תעשייתיים
מיועדים  התמ"ת,  משרד  בפיקוח  מקצועיים  ספר  בתי 
רגילות,  חינוך  ממסגרות  שנשרו  ט'-יב'  בכיתות  לנוער 
ובעיות  השתלבות  קשיי  או  לימודיים  קשיים  רקע  על 
התנהגות. התלמידים בבתי הספר עם חסכים לימודיים 
לימודים  משלבים  הם  ביה"ס  במסגרת  והתנהגותיים, 

ועבודה מעשית.
ע"י  מקצוע  לרכוש  הנוער  לבני  לאפשר  היא  המטרה 
שילוב של לימודים ועבודה ולגשת למספר בגרויות. בני 
השרות מסייעים לתלמידים בביה"ס במקצועות השונים 
חברתיות  פעילויות  מארגנים  ובקבוצות,  פרטני  באופן 

ומעניקים ליווי ותמיכה לתלמידים בתחום הרגשי.

ממ"ג - מרכז מחקר גרעיני שורק
טכנולוגיים  בתחומים  שמתמחה  ופיתוח  מחקר  ארגון 
ייחודיים למען ביטחונה של מדינת ישראל. בנות השירות 
מטה  בתפקידי  משמעותית  ביטחונית  בעשייה  משולבות 
במסגרת  ומעניינים.  מאתגרים  טכנולוגיים  ותפקידים 
להן  המאפשר  ביטחוני  סיווג  מקבלות  הבנות  התפקיד 
שירות  שנתיים  בתום  הביטחוניות  בתעשיות  להשתלב 
טופס  את  שיל"ת  מאתר  להוריד  יש  להרשמה  בממ"ג. 
טופס  את  למלא  או  שורק".  לנחל  למועמד  "שאלון 

ההרשמה המקוון.

והדרת פני זקן 
היא הפגת  הגדולה  במינו, מטרתו  ויחיד  ייחודי  הפרוייקט 
תחושת הבדידות של זקנים וזקנות בודדים, ניצולי שואה, 
עולים חדשים וותיקים או כאלו שבנו את המדינה, וזאת ע"י 
ביקורים קבועים של בת/בן שירות ויצירת קשר חברי וחם.

עמותת פידל
עמותת פידל הינה החלוצה בהפעלת מרכזי נוער עבור 
נוער יוצא אתיופיה, כל מרכז משמש מקום מפגש מרכזי 
וחינוכי לבני הנוער והפך להיות בישובים רבים מעין "בית" 
הנוער  לבני  מעניקים  הנוער  מרכזי  הנוער.  לבני  שני 
הצהריים  אחר  בשעות  לימודי  וקידום  העשרה  תוכניות 
והערב עבודת בנות השירות משולבת בבתי ספר בעזרה 

פרטנית ובהפעלת מרכז הנוער אחה"צ.

מכון עזריאלי
חטיבת  בגילאי  נוער  בני  של  חינוכית  להעצמה  פועל 
ביניים ותיכון מתוך אמונה כי ביכולתו של כל אדם ללמוד 
ולהגיע להישגים מרשימים, וכי יש כאלו הזקוקים ליותר 
 - כולם  ושיש לפנות אליהם בדרכים שונות, אבל  עזרה 
השירות  בנות  להצליח.  מסוגלים   - הכלל  מן  יוצא  ללא 

משתלבות בעזרה חברתית ולימודים.

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

פעילויות והעשרה.

מקומות ששווה להכיר
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ליאור פינק 050-8844542חולון, בת ים, אזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

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.
בוקר-אחה"צ

בוקר-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

שרותי כבאות והצלה חולון

עבודה משרדית באחד משלושה תחומים: האחד בתחום 
המניעה, סיוע לפקחים, חוזים וכו'. השני בתחום הנהלת 

חשבונות וגזברות. השלישי עבודה כמוקדנית בחדר 
מבצעים.2 תפקידי בוקר ותפקיד שלישי במשמרות

בוקר-אחה"צ

עדן דיגה 050-8440562תל אביב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

יוחא"י- בתי"ס יסודיים בתל 
אביב

עזרה לצוות המורים, בד"כ בת השירות מוצמדת לכיתות 
בוקר-אחה"צא'-ד'. עזרה בשיעורים, לעיתים העברת שיעורים פרטניים

חינוך
עמותת לילך

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

10:00-18:00

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

חינוך בלתי 
פורמלי

מסביב לשעוןעבודה עם ילדים בסיכון במסגרת בית ילד ומועדונית.פנימיית הנוער גבעת הוד
במקום 
השירות

'מקום אחר'
־קורת גג זמנית לנערים ונערות שנפלטו מביתם. הדר

כה, ליווי וסיוע חברתי ורגשי.
בוקר-אחה"צ

ויצ"ו ביגודיתארגוני
־סיוע במכירות ועיצוב בחנות בגדים יד שנייה, שר

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

הדרכה

עמותת אבני דעת
עמותה שמסייעת למשפחות בעתות משבר: אחים 

שכולים, נזקקים ועוד. העמותה בקשר איתם לאורך 
השנה. העבודה היא גם אדמיניסטרטיבית וגם בשטח

בוקר-אחה"צ

עמותת נא לגעת
תיאטרון ומרכז תרבות המעסיק עיוורים חירשים, עזרה 

בתפעול המקום - מסעדת חושך, בית קפה והצגות בערבים
משמרות

עמותת "שניר"
הדרכת קבוצת נערות/נערים קבועה לאורך 

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

בוקר-אחה"צ

קשישים
בוקר-אחה"צעבודה משרדית וסיוע במחלקות השונותבית אבות משען - נאות אפקה

ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, והדרת פני זקן
בוקר-אחה"צביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש.
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ליאור פינק 050-8844542חולון, בת ים, אזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי - בריאות

בוקר-אחה"צבית מרקחתמכבי פארם

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/עזרה לאחיותקופת חולים מכבי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודקופת חולים מאוחדת

בוקר-אחה"צסייעי רפואהקופת חולים לאומית

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודכללית - בת ים, חולון, אזור

בריאות

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

בי"ח וולפסון- סייעים
לרופאים מתמחים

־סיוע לרופאים מתמחים. המתנדבים יעברו הכש
רה - לקיחת דמים, אקג ועוד

בוקר-אחה"צ

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

משמרותחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א - חובשות בת ים, חולון

חינוך מיוחד

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

בהדרכה וליווי השתלבות בסדנת גינון.
בוקר-אחה"צ

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

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

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

גנים לילדים בגילאי 3-6 בעלי PDD, )בעיות קשב 
וריכוז( סיוע לצוות ועבודה פרטנית וקבוצתית

בוקר-אחה"צ

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

גן חלמית - קרן שלם
גן לילדים בעלי פיגור בני 3-6, סיוע לצוות הגן 

ועבודה קבוצתית ופרטנית עם הילדים
בוקר-אחה"צ

בוקר+גרעיןסיוע לילדים עם קשיי תקשורתגן שפה,אזור

PDD/בוקר-אחה"צסיוע לצוות הגןגנים מעוכבי התפתחות

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

השכמה, סיוע בערבים, הדרכה
אחה"צ

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צמרכז יום למבוגרים ברמת תפקוד בינוני, קשה וסיעודימרכז יום - אקי"ם

בוקר-אחה"צמרכז יום למבוגרים ברמת תפקוד בינוני, קשה.מרכז יום - קרן שלם

מעונות

משמרותגן לפעוטות לפני אימוץ, טיפול בילדים, והעשרתם.בית הפעמונים - ויצ"ו

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו בת ים, חולון

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםנעמ"ת בת ים, חולון

חינוך

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

ביה"ס,ניתן לשלב עם קומונרית
בוקר+גרעין

בוקר-אחה"צעזרה לימודית, עבודה עם בני נוער וסיוע לצוות ביה"סבי"ס אורט מילטון בת ים

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

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

בוקר-אחה"צעזרה לימודית, עבודה עם בני נוער וסיוע לצוות ביה"סעתידים - חט"ב ותיכון

בוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזים.קו אור - וולפסון
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ליאור פינק 050-8844542חולון, בת ים, אזור

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

הדרכה

בוקר-אחה"צהדרכת ילדים ונוער עם בעיות נפשיות בבי״ח אברבנלאיכות בשיקום

מוזיאון הילדים בחולון
הדרכה בפרוייקטים יחודיים

הדרכת קבוצות לפני סיור במרכז העיוורים 
ובמרכז לחרשים וכן במרכז לאוכלוסית גיל הזהב

משמרות

בוקר-אחה"צהדרכה ועבודה במוזיאוןמוזיאון לתולדות חולון

הדרכה וסיוע חברתי ולימודי לילדים בגילאי יסודימועדוניות רווחה באזור

בוקר+גרעיןהעברת שיעורי יהדות בבתי ספר ובגנים חילונייםמרכז זהות אזור

גרעין
מרכז להעמקת יהדות
במועצה מקומית אזור

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

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

והדרת פני זקןקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש
בוקר+גרעין

מוריה ברוכין 050-8440561ראשון לציון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, סיוע במחלקות ובמדורים השונים.משטרה- ראשל"צ

עמותת טבקה
עמותה זו מתמחה בסיוע משפטי ליוצאי העדה 

האתיופית - עבודה משרדית
בוקר-אחה"צ

מנהלי - בריאות
שרותי בריאות כללית 

-ראשל"צ
קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד. אפשרות לקורס 
מזכירות רפואית/פסיכומטרי למשרתות שנתיים

משמרות

בריאות
בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א ראשל"צ

בוקר-אחה"צעזרה במחלקת אישפוז יום ועבודה משרדיתמכבי שרותי בריאות  ראשל"צ

חינוך מיוחד

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

ליווי, הדרכה וחניכה במסגרת סדנאות תעסוקתיות
בוקר-אחה"צ

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

ממלכתי רגיל. הבנות משתלבות בכיתות המיוחדות 
ועוזרת לתלמידים בפן הלימודי והחברתי

בוקר-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 בקידום התלמידים

בוקר-אחה"צ

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

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

בוקר-אחה"צגן  לליקויי שמיעה, סיוע לצוות החינוכי והטיפוליגן ליבי, ראשל"צ

צעד קדימה, ראשל"צ

מיועד לילדיםעם שיתוק מוחין בגילאים חצי שנה 
עד גיל 15. במרכז: מעון חינוכי שיקומי, גן טרום 
חובה, חובה, בי"ס יסודי וחטיבת ביניים.התפקיד 

כולל ליווי הילדים בכל הצרכים שלהם

בוקר-אחה"צ

32

מחוז מרכז



מוריה ברוכין 050-8440561ראשון לציון

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

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

בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.תיכון תעשייתי בסיס פלמחיםחינוך

מכון עזריאלי בת יםהדרכה
סיוע לימודי וחברתי לתלמידי ז'-ט' ולצוות.

העברת פעילויות חברתיות להעצמה. 
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צתפקידי משרד ושטח, חלוקת מזון לנזקקיםעמותת פתחון לבארגוני

רווחה ראשל"צקליטת עליה
ליווי משפחות עולות שעלו בשנים האחרונות. 

נדרשת דוברת צרפתית/רוסית
בוקר-אחה"צ

גרעין אח"י ראשל"צגרעין
העברת מורשת ויהדות בתיכונים ממלכתיים 

והתנדבות בפרוייקטים ייחודיים.
מסביב 

לשעון

והדרת ראשל"צקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש
בוקר-אחה"צ

מוריה ברוכין 050-8440561לוד, באר יעקב

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי
מחשבה טובה

סיוע בהפעלת מרכזי מחשב קהילתיים המעניקים 
ידע ומיומנויות באמצעות קורסים המיועדים לכל 

שכבות האוכלוסייה הישראלית
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, סיוע במחלקות ובמדורים השונים.משטרה, לוד

מנהלי - בריאות

מכבי שרותי בריאות לוד
קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד. אפשרות לקורס 
מזכירות רפואית/פסיכומטרי למשרתות שנתיים

משמרות

שרותי בריאות כללית - לוד, 
באר יעקב

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד. 
אפשרות לקורס מזכירות רפואית/פסיכומטרי 

למשרתות שנתיים
משמרות

בריאות

בי"ח אסף הרופא, צריפין
עבודה משרדית/ עבודה סיעודית. אפשרות 
ללמוד קורס מזכירה רפואית/ לקיחת דמים/

בוקר-אחה"צ

בי"ח אסף הרופא, צריפין - 
סייעים לרופאים מתמחים

־סיוע לרופאים מתמחים. המתנדבים יעברו הכש
רה - לקיחת דמים, אקג ועוד

בוקר-אחה"צ

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

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

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א לוד

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

חינוך
בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.בי"ס עמל 1 לוד

בוקר-אחה"צמועדונית רווחהמועדונית אגף שח"ר

בוקר-אחה"צעבודה מנהלית עם עולים לדוברות שפות שונותמשרד הקליטה נתב"גקליטת עליה
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אתי 050-8440576רמלה, נס ציונה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השונים.מג"ב, רמלה

מוקד עיריית נס ציונה + 
תלונות הציבור

עבודה משרדית הכוללת : מענה טלפוני, שרות 
לקוחות וכדומה

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השונים.משטרה, רמלה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השונים.שב"ס, לוד רמלה

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע לעו״ס, קבלת קהל וכדומה.שרותי הרווחה רמלה

מנהלי - בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמכבי טיפת חלב - נס ציונה

מכבי שרותי בריאות - 
נס ציונה

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני, שרות 
לקוחות. אפשרות לקורס לקיחת דמים.

משמרות

מכבי שרותי בריאות רמלה
קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד. אפשרות לקורס 
מזכירות רפואית/פסיכומטרי למשרתות שנתיים

משמרות

משמרותקבלת קהל, מענה טלפוני, שרות לקוחות ועוד.כללית - נס ציונה

שרותי בריאות כללית - רמלה
קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד. אפשרות לקורס 
מזכירות רפואית/פסיכומטרי למשרתות שנתיים

משמרות

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צגן מעוכבי התפתחות, ליווי הילדים בתחומים השוניםגן גיורא, רמלה

גני מעוכבי התפתחות- נס 
ציונה

גן חינוך מיוחד המיועד לילדים הסובלים מעיכוב 
התפתחותי. התפקיד הוא סיוע לצוות הגן

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צח"מ קל עד קשה - נכויות, פיגור ואוטיזם. סיוע וליווימעון לימן, רמלה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו נס ציונהמעונות
חינוך בלתי 

בוקר-אחה"צסיוע חברתי / לימודי לילדי יסודימועדונית רווחה, נס ציונהפורמלי

אתי 050-8440576רחובות, יבנה, גדרה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - סיוע במחלקות ובמדורים השוניםהפקולטה לחקלאות, רחובות

מרכז כלבי נחיה, צומת בית 
עובד

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

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית  ויעוץ רפואי ותרופות לנזקקים. עמותת חסד ומרפא - רחובות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית וסיוע משפטי לקהילה האתיופיתעמותת טבקה רחובות

בוקר-אחה"צשירות טיפולי לנוער עובר חוק. עבודה משרדיתשירות מבחן - רחובות

מנהלי - בריאות

מכבי שרותי בריאות -
רחובות, גדרה יבנה

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

משמרות

קופ"ח מאוחדת - רחובות, 
מזכרת בתיה.

עבודה משרדית: עבודה משרדית : קבלת קהל, 
מענה טלפוני, שרות לקוחות ועד

משמרות

שרותי בריאות כללית - 
רחובות, יבנה, גדרה

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני, 
שרות לקוחות ועוד.

משמרות
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אתי 050-8440576רחובות, יבנה, גדרה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת
שירות

בריאות

בי"ח הרצפלד, גדרה
עבודה משרדית + עבודה סיעודית במחלקות: הגשת 

מזון, שליחויות בבי"ח וליווי חולים. אפשרות לקורס 
מזכירות רפואית או פסיכומטרי למשרתים שנתיים

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית / סיעודית במחלקות השונות.בי"ח קפלן - רחובות

בוקר-אחה"צחובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות מלוותמד"א רחובות

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צסיוע בהדרכה וליווי של בוגרים אוטיסטיםאלו"ט גבעת ברנר

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

ושכלית. סיוע לצוות החינוכי בקידום התלמידים
בוקר-אחה"צ

בית אחד- רחובות
מרכז טיפולי לילדים אוטיסטים. סיוע לצוות 

בטיפול בילדים ובפעילויות חברתיות ולימודיות
בוקר-אחה"צ

גן שלו- רחובות
גן טיפולי לילדים אוטיסטים. התפקיד כולל סיוע 

חברתי ולימודי לילדים בגן
בוקר-אחה"צ

מעונות
בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםויצ"ו רחובות, יבנה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות המעון, גילאי 3 חודשים - 3 שניםמעונות אנלי- רחובות

בוקר-אחה"צעזרה ותגבור פרטני וקבוצתי לתלמידים.בי"ס יסודי יבניאלי רחובותחינוך

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

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

הדרכה

בית ויצמן - רחובות
הדרכת קבוצות וסיורים במוזיאון. בנוסף עבודה 

בארכיון, תרגום כתבים והכנסתם למחשב
בוקר-אחה"צ

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

והדרת פני זקן - רחובותקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש.
בוקר-אחה"צ

בעלי חיים
מרכז כלבי נחיה, צומת בית 

עובד
סיוע לצוות בטיפול בכלבים המיועדים להיות 

כלבי נחייה לעיוורים
בוקר-אחה"צ
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מוריה ברוכין 050-8440561מודיעין, שוהם

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד.מכבי מודיעין, שוהםמנהלי - בריאות

משמרותחובשת על אמבולנס/ קורס חובשותמד"א מודיעיןבריאות

חינוך מיוחד

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

Aba עפ"י תוכנית אישית מובנת .כולל קורס
בוקר-אחה"צ

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

בוקר-אחה"צ

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

חינוך
בי"ס יסודי דורות

השתלבות בתוך כיתה, עזרה לתלמידים 
מתקשים, עריכת פעילויות חברתיות במסגרת 
בית ספרית, כמו חגים. ולאחר מכן צהרון בי"ס

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר.בי"ס תיכון תעשייתי שוהם

בוקר-אחה"צהדרכת קבוצות בתנאי שדה. חובה שנתייםשמורת הטבע נאות קדומיםהדרכה

אחינועם כהן 050-8884562בית שמש

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

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

מנהלי - בריאות
שרותי בריאות כללית מודיעין, 

שוהם, בית שמש
עבודה משרדית, קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד, 

אפשרות לקורס לקיחת דמים.
משמרות

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

נהורה /אורטל 050-8440567, ירושלים
אחינועם 050-8884562 תהילה 0508289311

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

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

בית הנשיא
עבודה משרדית במחלקות השונות )דוברות/
מדינית/לשכת הנשיא ועוד(. נדרשת אנגלית

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעזרה משרדית ביחידה לשליחויותההסתדרות הציונית

בוקר-אחה"צסיוע משרדי ולוגיסטי בארגון תוכניות מסעהחוויה הישראלית

המרכז הגלובלי
מענה טלפוני וקשר אינטרנט ראשוני עם יהודי 

התפוצות בתהליך העליה בארץ
משמרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתהמשרד לבטחון פנים

המשרד לשיוון חברתי
סיוע משרדי ולוגיסטי במחלקות השונות: אזרחים 

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

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

תפקיד מאתגר ומגוון
בוקר-אחה"צ
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נהורה /אורטל 050-8440567, ירושלים
אחינועם 050-8884562 תהילה 0508289311

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית מאתגרתלשכת העיתונות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרה

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

בוקר-אחה"צ

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

בוקר-אחה"צ

משרד הקליטה
קבלת קהל- עולים חדשים וסטודנטים 

המתעניינים לגבי הזכויות שלהם, עדיפות לשפה 
נוספת

בוקר-אחה"צ

עמותת על"ה
עבודה משרדית בעמותה הנותנת שירותים 

לעיוורים
בוקר-אחה"צ

מנהלי - בריאות

עמותת משכן הראיה
מרכז למשקפים שנותן שרות ומענה לאוכ' רווחה 

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

קופ"ח מכבי-המכון 
להתפתחות הילד

משמרותקבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית

בריאות

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

בי"ח הדסה עין כרם
עבודה משרדית/ סיעודית/ סייעת לרופאי 

השיניים
בוקר-אחה"צ

מד"א / מד"א בנק הדם
חובשות מלוות באמבולנסים / קורס חובשות/ 

התרמת דם
בוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צחינוך מיוחד ברוח אנטרופוסופיתבי"ס דביר

בי"ס המעיין
בי"ס לילדים בעלי מוגבלויות קשות ליהודים 

וערבים בשכונת עין כרם
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע בכיתות תקשורתבי"ס יסודי הר חומה

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

בוקר-אחה"צ

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

המשולבים בחינוך הרגיל
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צגן לילדים מעוכבי התפתחות שפתיתגן שפה

בוקר-אחה"צילדים מעוכבי התפתחות בגילאי 3-6גן תצפית
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נהורה /אורטל 050-8440567, ירושלים
אחינועם 050-8884562 תהילה 0508289311

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

חינוך מיוחד

צעד קדימה
מרכז יום לנערים ונערות עם פיגור ונכויות בגילאי 

18 ומעלה
בוקר-אחה"צ

תיכון ליד"ה
עבודה עם תלמידי כיתות תקשורת המשולבים 

בחינוך הרגיל
בוקר-אחה"צ

מעונות
בוקר-אחה"צמעונות יום לילדים. צוות חם ותומך.מעונות ויצ"ו ונעמת

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

חינוך

בי"ס חטיבת ביניים ארץ 
הצבי

נוער )בנים( בסיכון חטיבת ביניים. לבנות ברמה 
דתית גבוה

בוקר-אחה"צ

בי"ס יסודיים ממלכתיים: 
הנרייטה סולד, יפה נוף, תלי 

ארמון הנציב

עזרה לימודית פרטנית וקבוצתית עם ילדי בית 
הספר בשילוב עשייה חברתית

בוקר-אחה"צ

בי"ס קשת
,תגבור לימודי בבי"ס מעורב של דתיים וחילוניים, 

מגן ועד יב', יש גם כיתת תקשורת
בוקר-אחה"צ

בוקר-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
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צדרך פרוייקט אח"יבי"ס תיכון סליקסברג

בי"ס תיכון רעות
ביס' תיכון דתי פלורליסטי- עבודה פרטנית עם 

תלמידים מתקשים ועזרה בפרוייקטים הבית 
ספריים

בוקר-אחה"צ

חינוך

בתי"ס תעשייתיים - היובל, 
ויצו, אורט בית הערבה

בתי ספר מקצועיים -סיוע חברתי ולימודי לנוער 
בסיכון. כל בי"ס בעל אופי קצת שונה

בוקר-אחה"צ

וראייטי
גני ילדים רגילים עם מעט ילדי חינוך מיוחד 

משולבים
בוקר-אחה"צ

חטיבת בניים על שם "טדי 
קולק"

בוקר-אחה"צליווי לימודי וחברתי

מניפה
עזרה לימודית וחברתית לנערות שנשרו מבתי 

ספר.עדיפות לבנות שנה ב'
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזיםקו אורהדרכה

חינוך בלתי 
פורמלי

הוסטל אורנים
הוסטל לנערות בגילאי 13-18 המוחזקות בצו בית 

משפט- ליווי אישי הדרכתי.מיועד לבנות שנה ב'
משמרות

הוסטל בית על"ם- לעבריינים 
צעירים

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

משמרות

מקלט חרום אישה לאישה- 
לנשים מוכות

בוקר-אחה"צליווי פרטני חברתי ולימודי של ילדי הנשים

מקלט חרום ויצו- לנשים 
מוכות

אחה"צליווי פרטני חברתי ולימודי של ילדי הנשים
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נהורה /אורטל 050-8440567, ירושלים
אחינועם 050-8884562 תהילה 0508289311

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

ארגוני

גסט האוס- עיר העתיקה

שילוב של עבודה משרדית עם הדרכה !! ארגון 
ופירסום באינטרנט. חובה ידע במחשב וברשתות 

החברתיות. דוברת אנגלית ברמת שפת אם. 
מיועד לשנה שנייה

מסביב 
לשעון

דיור 
במקום 
השירות

מזרחי העולמי

ארגון כנסים והשתלמויות לשליחים עתידיים. 
עזרה ברישום ומתן מידע לגבי התוכניות השונות. 

עזרה בתפעול המשרד, יש עדיפות לבת עם רקע 
ביהדות התפוצות

בוקר-אחה"צ

פרוייקט מסע
ארגון כנסים וימי עיון לבני נוער מחו"ל. דוברת 

אנגלית. עדיפות לשנה שניה. יש אירועים וכנסים 
מדי פעם בשעה מאוחרת

בוקר-אחה"צ

הדרכה

איתנים
בית חולים פסיכאטרי -מחלקת ילדים. עבודה 

הדרכתית.לשנה ב' בלבד
משמרות

משמרותבית חולים פסיכיאטרי- מחלקת נשיםאיתנים

אתגרים
הדרכת אוכלוסיות מיוחדות/נוער בסיכון/נכויות 

בפעילות אתגרית התחייבות לשנתיים
מסביב 

לשעון

בית הגלגלים
ליווי והדרכה של נוער עם נכויות ושיתוק מוחין 

בפעילויות חברתיות. כולל שבתות מדי פעם
משמרות

מוזיאון המדע
הדרכה במוזיאון. עדיפות גדולה לבנות עם בגרות 

בפיזיקה/כימיה
בוקר-אחה"צ

הדרכה

בוקר-אחה"צהדרכה במוזיאון או במחלקות השונות שבומוזיאון מרכז מורשת בגין

מוזיאון פלוגת הכותל
הדרכה במוזיאון ובאזור שלו- ברובע היהודי. 

מוזאון חדש
בוקר-אחה"צ

ניידת זכויות הילד
הדרכה בבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ לאיתור 

ילדים בסיכון
בוקר-אחה"צ

עמותת שק"ל
הדרכה במערך דיור של בוגרים עם צרכים 

מיוחדים, הקניית כישורי חיים ושילוב בקהילה
משמרות

לוטםהדרכת טיולים
הדרכת טיולים לאוכ' מיוחדות. התחייבות לקורס 

של 3 חודשים המתחיל בקיץ ולשנתיים שירות 
במקום.

מסביב 
לשעון

והדרת פני זקןקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדוני קשישים.
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צטבע והדרכה על ציפוריםתחנה לחקר ציפוריםבעלי חיים
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אשדוד, קרית מלאכי 
והסביבה

הדר אביטן 050767885  
דקלה טל 050-8844645

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

עיריית אשדוד
עבודה משרדית במחלקות השונות בעירייה: מוקד 

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

עמותת ידיד אשדוד וק. 
מלאכי

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, סיוע משפטי וקבלת קהל

בוקר-אחה"צעבודה במשרדי הרווחה בשיתוף מועדוניותרווחה אשדוד

עבודה במתנ"סים, מוזיאונים פארק אתגרים ועודהחברה העירונית לתרבות ופנאי

רשות למלחמה בסמים+ 
מרכז ייעוץ לנוער)אשדוד(

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתשירותי כבאות והצלה אשדוד

מנהלי בריאות
קופות חולים לאומית מכבי 

כללית מאוחדת באשדוד גן 
יבנה וקרית מלאכי

משמרותמזכירות רפואית,סיעוד,רוקחות

בריאות
מד"א אשדוד, גן יבנה, קרית 

מלאכי, ונחל שורק
חובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות 

מלוות
בוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד

בי"ס יסודי שירת הים אשדוד
בי"ס יסודי רגיל המשלב ילדים בעלי לקויות 

שמיעה. סיוע לצוות החינוכי
בוקר-אחה"צ

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.
בוקר-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

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע חברתי לקשישים וילדים עפ פיגור קלמרכז גמלאים אשדוד

מרכז לילך אשדוד
עזרה תקשורתית וחברתית למבוגרים בעלי פיגור 

בינוני- קשה
בוקר-אחה"צ

תיכון גלים אשדוד
סיוע לימודי וחברתי לנוער עם הפרעות נפשיות 

ורגשיות
בוקר-אחה"צ

מעונות
מעונות ויצו ונעמת אשדוד, 

קריית מלאכי והסביבה
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בי"ס יסודי האלה בכפר 
מנחם

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי

בי"ס יסודי "יד חזון" בבאר 
טוביה

סיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי ובתחום 
החינוכי

בוקר-אחה"צ

חינוך
בי"ס יסודי מבואות - באר 

טוביה
סיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי ובתחום 

החינוכי
בוקר-אחה"צ
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אשדוד, קרית מלאכי 
והסביבה

הדר אביטן 050767885  
דקלה טל 050-8844645

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

חינוך

בי"ס יסודי נופים - צומת 
כנות

סיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי ובתחום 
החינוכי

בוקר-אחה"צ

בי"ס יסודי רגבים - במושב 
אמונים

סיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי ובתחום 
החינוכי

בוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון ממ"ד באר עמי 
בבאר טוביה

סיוע לצוות החינוכי בתחום הלימודי ובתחום 
החינוכי

בוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון צפית בכפר 
מנחם

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי -לימודי וחברתי

בי"ס תיכון תעשייתי צור ברק
סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 

מקצועי.
בוקר-אחה"צ

בואי נדבר 
עלייך

מרים גדיאל,
סטודנטית לפרסום 
ותקשורת שיווקית

מנהלת שיווק, יוטיוברית 
ובלוגרית מובילה

בלעדי:

 מלגת לימודים עד 32,500 ₪ לתואר ראשון במשפטים, חינוך וחברה,
  פרסום ותקשורת שיווקית ומינהל עסקים )כפוף לתקנון(.

 שכ”ל 15,200 ₪ לשנה למועמדים מצטיינים )בכפוף לתקנון מלגת רקטור(.
 מרכז סימולציה בלעדי וחדשני להכשרה מעשית.

הלימודים פתוחים לכלל האוכלוסייה.

בואי נדבר עלייך. לתיאום פגישה אישית: 072-2592725 
www.ono.ac.il מינהל הציונות הדתית

קמפוס אונו: נהר הירדן 2
קמפוס ירושלים: הגן הטכנולוגי, אגודת הספורט הפועל 2, בניין 4, מלחה   

 תואר ראשון ושני במשפטים
 תואר ראשון במינהל עסקים בהתמחויות:

   ראיית חשבון | מימון ושוק ההון
   ניהול טכנולוגיה | ניהול משאבי אנוש
 תואר ראשון בהפרעות בתקשורת   

 תואר ראשון בריפוי בעיסוק
 תואר ראשון במוסיקה

 תואר ראשון בחינוך וחברה
 תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית

 תואר שני במינהל עסקים בהתמחויות:
 אסטרטגיה עסקית ויזמות

 ניהול הארגון
 מערכות מידע ויזמות טכנולוגית
 שיווק ופרסום  מימון ושוק ההון
 ניהול מערכות בריאות ופארמה

 תואר שני במדעי היהדות

הקריה האקדמית אונו,
הבית החם של בני ובנות הציונות הדתית

כבר למעלה מ-20 שנה.
בואו ללמוד עם המרצים הטובים בישראל -

לפי סקר התאחדות הסטודנטים לשנים 2014, 2015 ו- 2016 ברציפות.
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שירה כהן 050-8884465 אשקלון, קרית גת והסביבה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

לשכת התעסוקה אשקלון 
וקרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית מגוונת

מוא"ז חוף אשקלון
עבודה משרדית במחלקות השונות, מרכז 

צעירים,מחלקת רווחה, איכות הסביבה, מתנ"ס 
וקבלת קהל

בוקר-אחה"צ

מחלקת רווחה עירית אשקלון 
2- תקנים

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בצמוד לעוסי"ות וחונכויות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בחברת מטבמטב קריית גת

משרדי הממשלה באשקלון
משרד הפנים, לשכת ההגירה והאוכלוסין, לשכת 

התעסוקה
בוקר-אחה"צ

מרכז מריאן קרית גת
מרכז התפתחותי לגיל הרך עבודה משרדית 

מגוונת
בוקר-אחה"צ

משטרת ישראל אשקלון 
וקרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמתנ"ס קרית גת

אשדוד, קרית מלאכי 
והסביבה

הדר אביטן 050767885  
דקלה טל 050-8844645

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

חינוך

בי"ס תיכון תעשייתי עמל 
אשדוד

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי.

בוקר-אחה"צ

בתי"ס תיכונים - מקיפים 
א', ג', ו'

תיגבור וסיוע לתלמידים, סיוע לעולים חדשים 
סיוע באולפן, סיוע חברתי

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסייעת לימודית וחברתית בגני הילדיםגני ילדים בקיבוץ רבדים

מכון סאמ"יט - משפחות 
אומנה אשדוד ואשקלון

טיפול בתינוקות עד גיל שנה שהוצאו מבתיהם, 
סיוע לאם האומנה לטפל בתינוקות

בוקר-אחה"צ

קליטת עליה
מרכז קליטה בית קנדה 

אשדוד
סיוע לעולים במגוון תחומים ומועדונית לילדי 

העולים
בוקר-אחה"צ

מרכז לזהות וציונות אשדודהדרכה
העברת שיעורי יהדות בבתי ספר וחילוניים 

באשדוד, ארגון פעילויות בעיר
בוקר-אחה"צ

גרעין אח"י - אשדודגרעין
העברת מורשת ויהדות בתיכונים ממלכתיים 

והתנדבות בפרוייקטים ייחודיים בקהילה ועם הנוער
מסביב 

לשעון

קשישים
והדרת פני זקן אשדוד, גן 

יבנה

ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 
ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 

של ע. סוציאליים.
בוקר-אחה"צ
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שירה כהן 050-8884465 אשקלון, קרית גת והסביבה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

מתנ"ס שפירא אשקלון, 
מרכז יום שפירית

בוקר-אחה"צהפעלת מרכז הורים וילדים בשעות 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

משרד המשפטים אשקלון
עבודה משרדית מגוונת בפרקליטות אזרחית 

ופלילית ועזרה משפטית.
בוקר-אחה"צ

שרותי כבאות והצלה אשקלון 
וקרית גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

מנהלי - בריאות

מכבי שרותי בריאות - 
אשקלון וקרית גת

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

מרפאה לבריאות הנפש - 
ק. גת

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

שרותי בריאות כללית ק. גת, 
אשקלון והסביבה

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית/ עבודה סיעודית במחלקות.בי"ח ברזילי אשקלון

בי"ח ברזילי אשקלון - סייעים 
לרופאים מתמחים

מתנדבי השירות הלאומי מסייעים לרופאים 
מתמחים. המתנדבים יעברו הכשרה - לקיחת 

דמים, אקג ועוד מגמת ביולוגיה והתנדבות 
במד"א יתרון משמעותי

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צחובשות באמבולנסים/ קורס חובשות/ משרדימד"א אשקלון, קרית גת

בריאות
מרפאות מגבי בקרית גת 

ואשקלון
משמרותעבודה משרדית \עבודה סיעודית

בריאות-סיעוד
שירותי בריאות כללית ק. גת, 

אשקלון
עזרה לאחיות בתחום הסיעוד, רוקחות-עזרה 

לצוות בבית המרקחת
משמרות

חינוך מיוחד

אקי"ם אשקלון
במרכז יום "תמר" מתקיימות מגוון פעילויות כגון: 

חינוך לעצמאות, מיומנות חיי יום יום, תכניות קידום 
אישיות חוגים להעשרה, פזיותרפיה, טיפול בבע"ח.

בוקר-אחה"צ

בי"ס איתן אשקלון
ביה"ס לחינוך מיוחד לתלמידים הלוקים בפיגור 

שכלי, מורכב, קשה, עמוק וסיעודי מגיל 6-21.
בוקר-אחה"צ

גני ילדים גן ענבר גן ורד חינוך 
מיוחד מעוכבי התפתחות\

אוטיסטים באשקלון
בוקר-אחה"צהשתלבות כמלווה לעבודת הצוות החינוכי בגנים

מעון יום שיקומי ניצנים ק.גת

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

בוקר-אחה"צ
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שירה כהן 050-8884465 אשקלון, קרית גת והסביבה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מע"ש אשקלוןחינוך מיוחד
מרכז עבודה שיקומי - סיוע וליווי של אוכלוסייה 

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

מעונות
מעונות ויצו ונעמת אשקלון 

וקריית גת
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בי"ס יסודי בית יחזקאל 
אשקלון

סיוע לצוות החינוכי בית ספר המטפח מצויינות, 
ערכים, אהבת העם והארץ

בוקר-אחה"צ

בית ספר דקל
בית ספר לילדים בסיכון מאתגר ומספק עבודה 

בכיתות ופרטני
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתיבית ספר נוף ים אשקלון

בי"ס טל"י - יסודי נאות 
אשקלון

בית ספר שילוב - סיוע בכיתות ובפרטני יש גם 
כיתות שילוב בבית ספר

בוקר-אחה"צ

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

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס ניצן מוא"ז חוף אשקלון

בוקר-אחה"צליווי בכיתות, סיוע לימודי ועבודה משרדיתבי"ס שדות יואב, קיבוץ גת

בוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתי בבית הספר בבי"ס תיכון אמנויות אשקלון

בוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתיבית ספר מקיף א אשקלון

בי"ס תיכון תעשייתי לנוער 
בסיכון- אורט אדיבי אשקלון

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי.

בוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון תעשייתי לנוער 
בסיכון - אורט קרית גת

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי.

בוקר-אחה"צ

חינוך

בית ספר יסודי חב"ד בנים 
אשקלון

סיוע לילדים בכיתות ובתגבורים פרטניים, סיוע 
בתחום החברתי בבית הספר-2 תקנים

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי בפעוטון וגני ילדיםגני ילדים מושב כוכב מיכאל

קו אור - בבית חולים ברזילי
סיוע לימודי והפעלת חוגים בבי"ח לילדים 

מאושפזים.
בוקר-אחה"צ

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

בוקר-אחה"צ

פנימיית יום נווה חנה - קרית 
גת

טיפול בילדים בסיכון הדרכה ופעילות חברתית 
לילדים בכיתות א-ו

אחה"צ

הדרכה

משמרותהעברת פעילויות וחונכויות לילדים, עזרה לימודיתמרכז מחוננים אשקלון

תוכנית עזריאלי-הדרכה בני 
נוער

התוכנית פועלת בחטיבות הביניים הדרכה 
חברתית, הנחיית מדריכים יוזמה והרמת אירועים 

מפגשים וימי שיא
בוקר-אחה"צ

קשישים
והדרת פני זקן - קרית גת 

אשקלון
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. 
בוקר-אחה"צ
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שני פחימה 050-4412388 אופקים, נתיבות, שדרות והסביבה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתאגודת הספורט שער הנגב

מוא"ז שער הנגב
עבודה משרדית במחלקות השונות בתחומי 

רווחה,בטחון וקבלת קהל
בוקר-אחה"צ

מוקד ביטחון נתיבות
עבודה במוקד ביטחון העירוני, מעקב אחרי 

מצלמות. קבלה והפניית טלפונים ופניות.
משמרות

מוקד ביטחון שדרות
עבודה במוקד ביטחון העירוני, מעקב אחרי 

מצלמות. קבלה והפניית טלפונים ופניות.
משמרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמחלקת רווחה עירית שדרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמטב נתיבות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקות השונותמכללת ספיר

מעבדת גילת
עבודה משרדית בשילוב עבודה במעבדה 

)לאוהבי חקלאות וביולוגיה(
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז נתיבים שדרות

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז קליטה איבים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמרכז תיירות שער הנגב

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בשילוב עבודה עם ילדיםמתנ"ס ארנון שער הנגב

מתנ"ס שדרות
עבודה משרדית בשילוב סיוע בגן הילדים של 

המתנ"ס
משמרות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית באגפי הערייהעיריית אופקים

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתרדיו קול הנגב בספיר

מנהלי - בריאות

המרכז ההידרותרפי שער 
הנגב

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודקופת חולים מכבי אופקים

קופות חולים בקיבוץ 
מפלסים ואור הנר

משמרותעבודה משרדית

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודקופ"ח כללית אופקים

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית נתיבות

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית צוחר

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודשרותי בריאות כללית שדרות

בריאות

בוקר-אחה"צחובשות מלווות באמבולנסים/ קורס חובשותמד"א שדרות, נתיבות, אופקים

משמרותעזרה לאחיות בתחום הסיעודשרותי בריאות כללית אופקים

משמרותעזרה לאחיות בתחום הסיעודשרותי בריאות כללית נתיבות

משמרותעזרה לאחיות בתחום הסיעודשרותי בריאות כללית שדרות
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שני פחימה 050-4412388 אופקים, נתיבות, שדרות והסביבה

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

חינוך מיוחד

בוקר-אחה"צגן לילדים על הרצף האוטיסטיגן נופר שדרות

גן רוז נתיבות
גן לילדים עם עיכוב התפתחותי ופיגור שכלי סיוע 

לצוות הגן וליווי הילדים
בוקר-אחה"צ

משמרותסיוע לילדים ולנוערמועדוניות חינוך מיוחד בשדרות

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

בעלת צרכים מיוחדים.
בוקר-אחה"צ

מפעלון תעסוקתי שדרות
מפעל תעסוקתי למבוגרים בעלי פיגור, השגחה 

באולמות העבודה. עבודה חברתית.
בוקר-אחה"צ

מעון נעמ"ת אופקים, שדרותמעונות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס יסודי גיל רבין שדרות

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

בי"ס יסודי עטרת אסתר 
שדרות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס יסודי רבין נתיבות

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס יסודי שער הנגב

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס יסודי שקמים מעוז

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס תיכון שער הנגב

גנים בקיבוצים )ברור חיל, 
אור הנר, דורות, ארז, ניצנים, 
יכיני, מפלסים( נחל עוז וחבל 

אשכול.

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכי

מעבדת ביולוגיה בתיכון שער 
הנגב

עזרה בתחזוק וניהול המעבדה בתיכון שמשמשת 
ללימודי ביולוגיה

בוקר-אחה"צ

קליטת עליה
מכינת בראשית באיבים )ליד 

שדרות(

הדרכה וליווי של קבוצת עולים מצרפת בגילאי 
18-25 בתוכנית ייחודית שמשלבת טיולים, הכנה 

לצבא, כושר, קורסי איפור וצילום שבתות 
משותפות ועוד פעילויות מגוונות. מיועד לבנות 

שנה ב עדיפות לדוברות צרפתית

מסביב 
לשעון

דיור 
במקום 
השירות.

מועדוניות רווחה בשדרותהדרכה
הדרכה וסיוע חברתי ולימודי לילדים בגילאי יסודי 

במועדוניות
בוקר-אחה"צ

קשישים
והדרת פני זקן אופקים, 

נתיבות, שדרות

ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 
ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 

של ע. סוציאליים.
בוקר-אחה"צ
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עינב בוחניק 050-8289307 באר שבע

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

אגף הרווחה- עיריית באר 
שבע

סיוע לצוותים ולעובדים הסוציאליים בשילוב 
עבודה בקהילה באגפים השונים:המרכז לאלימות 

במשפחה,המרכז לשלום הילד - אימוץ וכו
בוקר-אחה"צ

בית יציב-מרכז לימודים 
והשתלמויות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתהעוגן הקהילתי

משמרותעבודה משרדיתלשכת מנכ"ל העירייה באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתלשכת ראש העיר באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרת ישראל באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשרד הפנים באר שבע

בואי ללמוד באחת מתוכניות התואר הראשון: 

סיעוד | משאבי אנוש  
ניהול בריאות | מערכות מידע 

www.iac.ac.il    *2455 מרכז מידע
רח' פנחס רוטנברג 87 , רמת גן   

בוגרת שירות  
לאומי 
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עינב בוחניק 050-8289307 באר שבע

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

מנהלי

עיריית באר שבע

עבודה משרדית באגפים השונים 
)הנדסה, חינוך, פיקוח, גזברות,הנהלת 

חשבונות,התקשרויות,דוברות, אחזקה, איכות 
הסביבה, מעמד האישה, מנהלת העיר העתיקה( 

ובחלקם אף עבודה הדרכתית

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתפרקליטות באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בתוך מתחם הכלא בבאר שבעשב"ס באר שבע

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, עזרה לעו"סשירות מבחן למבוגר

שירות מבחן לנוער וחקירות 
ילדים

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, עזרה לעו"ס

בוקר-אחה"צעבודה משרדית, מחסן ובמוקד לקבלת קריאותשירותי כיבויי והצלה

מנהלי - בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - מוקד, רכזת מתנדביםמד"א באר שבע

שרותי בריאות כללית באר 
שבע

עבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני או 
עבודה בתחום הסיעוד עזרה לאחיות

משמרות

בוקר-אחה"צסייעי רפואהבי"ח סורוקהבריאות

בי"ח סורוקה באר שבע
עבודה מנהלית/סיעודית במנהל אפשרות לקורס 

מזכירות רפואיות
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צעבודה משרדית במחלקות עם נפגעי נפשבי"ח פסיכיאטרי באר שבע

מד"א באר שבע
חובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות 

מלוות/ בנק הדם- סיוע בהתרמות דם במחוז דרום
בוקר-אחה"צ

בי"ס יסודי אילנותחינוך מיוחד
בי"ס לחינוך מיוחד לילדים עם לקויות שונות 

ופיגור קל לגילאי 7-14
בוקר-אחה"צ

בי"ס יסודי רעים
ילדים בגילאי 6-12 הסובלים מאוטיזם - סיוע 

לצוות החינוכי
בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צבי"ס רגיל בשילוב לקויות שמיעה - סיוע לצוותבי"ס מולדת

בי"ס שחר
ביה"ס לחינוך מיוחד לילדים וצעירים עם לקויות 

שונות ופיגור קל לגילאי -7 21
בוקר-אחה"צ

חינוך מיוחד

גן אלוטף
חינוך מיוחד קל, ליווי ילדים על הספקטרום 

האוטיסטי
בוקר-אחה"צ

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

גן חמניה
פיגור קל עד בינוני, מעוכבי התפתחות, סיוע 

ועזרה לצוות החינוכי
בוקר-אחה"צ

מעונות ויצ"ומעונות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ
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עינב בוחניק 050-8289307 באר שבע

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

חינוך

בוקר-אחה"צבית ספר יסודי לילדים עם בעיות התנהגותיותבית ספר שזר

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס תיכון מקיף א'

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס תיכון מקיף ג'

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס תיכון מקיף ו'

בוקר-אחה"צסיוע לצוות החינוכיבי"ס תיכון מקיף י"א-רבין

11:00-19:00מרכז לנערות ונערים בסיכוןבית למרחב

מועדוניות רווחה שחר
סיוע לימודי וחברתי לילדי רווחה )העבודה גם 

בבתי הספר וגם במועדוניות הרווחה(
11:00-19:00

חינוך בלתי 
פורמלי

פנימיית העוגן הקהילתי
כפר לנערות ונערים בסיכון סיוע לצוות , עזרה 

שוטפת בתפעול המסגרות השונות במקום. הדרכות, 
פעילויות חברתיות ולימודיות, ליווי אישי ועוד

8:00-
18:00/10:00-

20:00
בוקר-אחה"צסיוע לימודי בבי"ח לילדים מאושפזיםקו אור בי"ח סורוקהחינוך

הדרכה

בית יציב-פארק המדע באר 
שבע

הדרכה בנושא אסטרונומיה ומדעים בשילוב עם 
עבודה משרדית

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צהדרכת ילדים והורים במוזיאוןמוזאון הילדים - לונדע

מכון עזריאלי
סיוע לימודי בבתי הספר/מרכז לימוד עזריאלי 

לילדים בגילאים 7-12
10:00-18:00

מקלט לנשים מוכות
סיוע בתחום החינוכי והטיפולי לצוות המקלט 

המטפל בילדי הנשים המוכות
בוקר-אחה"צ

עמותת אתגרים
הדרכת אוכלוסיות מיוחדות/ נוער בסיכון/ נכויות 

בפעילות אתגרית.
משמרות

והדרת פני זקןקשישים
ליווי וחברה לקשישים בודדים או ניצולי שואה, 

ביקור בבתים ופעילות במועדון לקשיש. יש ליווי 
של ע. סוציאליים.

בוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צטיפול בבע"ח ובמקום )כולל עבודה פיזית(הגן הזואולוגי, באר שבעבעלי חיים

מנהלי

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתמשטרת ערד

בוקר-אחה"צעבודה משרדית בתחום פעילויות ילדים ונוערמתנ"ס ערד

בוקר-אחה"צעבודה משרדיתקמ"ג - קרית מחקר גרעיני

מנהלי - בריאות

בוקר-אחה"צעבודה משרדית - מוקד, רכזת מתנדביםמד"א דימונה, ערד

משמרותסיוע ברוקחותמכבי פארם

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועודמכבי שרותי בריאות - דימונה

שרותי בריאות כללית ערד, 
דימונה

משמרותעבודה משרדית: קבלת קהל, מענה טלפוני ועוד

49



עינב בוחניק 050-8289307 באר שבע

שעות מהות העבודהמקום שירותתחום
עבודה

דירת 
שירות

בריאות

מד"א דימונה, ערד
חובשות מלוות באמבולנסים/ קורס חובשות 

מלוות
בוקר-אחה"צ

משמרותרוקחות- עזרה לצוות בבית המרקחתמכבי שרותי בריאות - דימונה

שרותי בריאות כללית דימונה
עזרה לאחיות בתחום הסיעוד, רוקחות-עזרה 

לצוות בבית המרקחת
משמרות

חינוך מיוחד
בוקר-אחה"צסיוע למורות בכיתת החינוך מיוחדבי"ס דקלים דימונה

בוקר-אחה"צסיוע לצוות הגן לילדים מעוכבי התפתחותגן דרור דימונה

ויצ"ו ערדמעונות
חינוך רגיל לגילאי 3 חודשים - 3 שנים. סיוע לצוות 

המעון בטיפול ובפעילויות
בוקר-אחה"צ

חינוך

בי"ס הדמוקרטי ערד
במקום לומדים ילדים מגילאי גן ועד יב'. עבודה 

מאוד מגוונת ומעניינת סיוע לימודי וחברתי
כןבוקר-אחה"צ

בוקר-אחה"צסיוע לימודי וחברתי, הדרכות ועזרה לצוותבי"ס תיכון להימן דימונה

בי"ס תיכון תעשייתי עמל 
דימונה

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי

בוקר-אחה"צ

בי"ס תיכון תעשייתי קמ"ג 
דימונה

סיוע חברתי ולימודי לנוער בסיכון/ נושר בבי"ס 
מקצועי

כןבוקר-אחה"צ

משמרותעבודה משרדית + סיוע לצוות גני הילדיםהמרכז לגיל הרך דימונה

משמרותעבודה משרדית + סיוע לצוות גני הילדיםהמרכז לגיל הרך ירוחם

כןבוקר-אחה"צמעונות ילדים ותקני חינוך, אפשרות לדיור במקום.קיבוץ רביבים

מדרשת שדה בוקרהדרכה
עבודה משרדית ותפעולית- הכנת פעילויות וסיוע 

לצוות ההדרכה
בוקר-אחה"צ

תובטה
בתי קולנוע גלובוס מקס, רב-חן • חנויות בגדים 

מסעדות ובתי קפה • מכוני כושר • רשות הטבע והגנים • ועוד...

אז לכן נשאר רק לעשות לנו 
ולהתחיל ליהנות

עשרות הטבות והנחות
מחכות רק לכן בעמוד 

הפייסבוק שלנו
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מענק שחרור: 
שירות בן 12 חודשים - 4,526 ש"ח
שירות בן 24 חודשים - 9,052 ש"ח

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

נישואין(
שירות בן 12 חודשים - 6,557 ש"ח

שירות בן 24 חודשים - 13,114 ש"ח

קרן לסיוע נוסף:
לימודי הכשרה מקצועית, לימודי מכינות קדם אקדמאיות 
משכר  כ-80%  של  מימון  בגרות.  תעודת  לשיפור  ולימוד 

לימוד שנה א' במסלול הנדסאים, טכנאים.

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

עבודה חיונית למשק. 
גובה המענק: 9,550 ש"ח

הטבות למסיימי השירות הלאומי-אזרחי
בהתאם למדד החודשי

דמי אבטלה: )מינימום 24 חודשי שירות(
חובת  אחרי   - השירות  סיום  שלאחר  השניה  בשנה 
הוכחה של 12 חודשי עבודה מלאים מתוך 18 החודשים 

שקדמו למועד התחלת העבודה הנדרשת.

מס הכנסה:

מספר חודשי 
שירות

משך ההטבה 
בחודשים

תקרת ההכנסה 
החודשית

בנים
24368,307

12366,771

בנות
24369,028

12367,539

ביטוח לאומי:
ומס  לאומי  ביטוח  דמי  על המשוחרר/ת לשלם  חובה 

בריאות!

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
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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 כן, 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?
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מקומות שמצאתי
עדיפות ראשונה

טלפון של הרכזת: ____________________________________________________

דברים שצריך לשאול את הרכזת: _________________________________________

_________________________________________________________________

פרטים על המקום: ___________________________________________________

_________________________________________________________________

תאריך למיונים במקום ודרך הגעה: ________________________________________

_________________________________________________________________

עדיפות שנייה

טלפון של הרכזת: ____________________________________________________

דברים שצריך לשאול את הרכזת: _________________________________________

_________________________________________________________________

פרטים על המקום: ___________________________________________________

________________________________________________________________

תאריך למיונים במקום ודרך הגעה: ________________________________________

________________________________________________________ֹ_______

עדיפות שלישית

טלפון של הרכזת: ____________________________________________________

דברים שצריך לשאול את הרכזת: _________________________________________

_________________________________________________________________

פרטים על המקום: ___________________________________________________

_________________________________________________________________

תאריך למיונים במקום ודרך הגעה: ________________________________________

_________________________________________________________________
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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!!!

__________________________________________________________________ שבדקתי:  המקום  שם 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ הגעה:  דרכי  ונגישות של  נסיעה  זמן 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ התפקיד:  הגדרת 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ עבודה:  שעות 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ במקום:  השירות  בנות  מספר 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ שאהבתי:  ודברים  יתרונות 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ אהבתי:  שלא  ודברים  חסרונות 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ ולמקום:  לצוות  שלי  חיבור 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________ ואתקבל:  במידה  במקום  שלי  והרצון  העניין  מידת 

________________________________________________________________________________________
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תהליך ההרשמה לשיל"ת

רצוי לעשות את התהליך עם הרכזת המלווה בבי"ס• 

 לקבלת טפסי הרשמה ניתן לפנות לרכזת המלווה בבי"ס • 

 או להתקשר לטלפון 03-7564817. ניתן גם להוריד טופס הרשמה ולמלא שאלון הכוון

www.shilat.org.il דרך אתר האינטרנט 

את הטפסים יש להחזיר לרכזת המלווה בבי"ס או למשרדי העמותה:• 

"עמותת שלומית" רח' מנחם בגין 16 ת.ד. 1738, רמת גן 52117.

.mayak@shlomit.org.il :לפקס: 03-7564820 או למייל

חשוב למלא את הטפסים בכתב יד קריא וברור, בנוסף יש לצרף:• 

צילום פטור ❒

2 תמונות ❒

צילום תעודת זהות ❒

צילום כרטיס קופ"ח ❒

אישור רפואי חתום ע"י רופא ❒

פרטי חשבון בנק ❒

צילום תעודת שליש אחרונה מבי"ס ❒

למצוא •  שנוכל  מנת  על  לעומק,  אותך  להכיר  הראיון  - מטרת  האזור  רכזת  עם  אישי  ראיון 

עבורך מקום שירות מתאים. חשוב לספר בראיון כמה שיותר על עצמך, כמו כן זו הזדמנות 

עבורך לשאול שאלות לגבי השירות.

ראיון במקום שירות - מטרתו הכרות ובחינת התאמה בינך לבין מקום השירות.• 

רק אישור ממקום השירות ומהרכזת לגבי התאמתך 
לתחום שבחרת יבטיח כי התקבלת לשירות הלאומי-אזרחי.
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שיל"ת - שירות לחיים 
בואי להצטרף אלינו למגוון מקומות שירות מעולים ברחבי הארץ,

עם רכזות שמלוות אותך מכיתה י"ב ועד סיום השירות. 

כל הדרכים פתוחות לפנייך, נשאר לך רק ליצור ליצור איתנו קשר.

www.shilat.org.il :משרד: 037564817 • אתר

פייסבוק: שיל"ת - שירות לאומי תורני

וכמובן רכזות שיל"ת זמינות ונמצאות בבתי הספר שלכן!

1-700-50-32-32 קמפוס טל - רח' בית הדפוס 7, ירושלים

ישיבת 
הסדר

מכינה 
קדם 
צבאית

שירות צבאי

תיכון

ישיבה 
גבוהה

ישיבה תיכונית

אולפנא

שירות לאומי

מדרשה

מבחן תיל או 
פסיכומטרי

מסלול בית-מדרש 
/ מדרשה

93%
השמה

 ימי לימוד
מרוכזים

מנהיגות. ערכים. טכנולוגיה.

תואר ראשון
 הנדסת תוכנה

 הנדסת תעשיה וניהול

 סיעוד
 ביו-אינפורמטיקה

מכינה לאקדמיה

 מדעי המחשב
 חשבונאות ומערכות  מידע

 מנהל עסקים

המרכז האקדמי לב - ללמוד בדרך שלך


