
 

 

 פריסה ארצית –תקנים 

 עלינו: קצת
 שירותים מתן בתחום בארץ והמוביל הגדול הארגון הינו דנאל, מקבוצת אקשטיין בית

 להגדיר מוגבלות עם לאנשים לאפשר חותרים אנו שנים 30-כ מזה מוגבלות. עם לאנשים

  .תיהםחלומו את ולממש בחברה להשתלב חייהם, איכות את לשפר חייהם, מטרות את

 ממגוון מסגרות בעשרות ובוגרים נוער בני לילדים, שירותים מספק אקשטיין בית

 קשיים עם אנשים הסתגלות, לקויות עם אנשים למידה, לקויות עם אנשים אוכלוסיות:

 .התפתחותית שכלית מוגבלות עם ואנשים האוטיסטי הרצף על אנשים רגשיים,

 המסגרות .השמה ומערך תעסוקה חינוך, יור,ד - החיים תחומי בכל שירותים מספקים אנו

 ודרום. שפלה מרכז, צפון, – הארץ אזורי בכלל בפריסה הן שלנו
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 דרום

 

  -משרה  %100ראשון לציון רכז תעסוקה עובד/ת סוציאלי/ת למ

המרכז עובד בשעות . 21י בתפקוד גבוה, מעל גילאי מרכז תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסט

 שיתופי פעולה עם לקוחות עסקיים וסדנאות מגוונות.     -הבוקר

 .  16:00. פעם בשבוע יש ישיבת צוות עד 15:00עד  08:30, ימים בשבוע 3:  50%משרה חלקית 

 לפי צו הרחבה     שכר:

שמירה , בניית תכניות שיקום, הדרכהות ההדרכת צו, התערבות פרטנית וקבוצתית  התפקיד כולל:

 על קשר עם משפחות המועסקים    

  דרישות:

*תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים/ שנה ג' בלימודי עבודה 

 חובה.   -סוציאלית

 חובה   -וכלוסיה עם מוגבלויות*רצון לעבוד עם א

 

 יון ראשון לצ –מדריכים/ות למרכז תעסוקה 

 . 21י בתפקוד גבוה, מעל גילאי מרכז תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסט

 :התפקיד כולל

העבודה כוללת פעילויות של קידום ופיתוח מיומנויות תעסוקתיות, חברתיות ותקשורתיות של 

 .הפעלה ודאגה לצרכי המועסקים במהלך שעות יום עבודתם במרכז התעסוקה .המועסקים

  .ות של תעסוקה ללקוחות עסקיים, אומנות, גינון, בישול, עיסת נייר ועודבמקום מופעלות סדנא

 למתאימים תינתן הדרכה וליווי ע"י צוות מקצועי

  07:30-15:00ה' : -א', חלקית :היקף המשרה

 :דרישות

 חובה -שנות לימוד 12 

 יתרון -ניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים 

http://www.b-e.org.il/


 

 

 ת ויכולת לעבוד בסביבה דינמיתסבלנות, יכולת הכלה, יצירתיו

 שעתי29.62  :שכר

 

 רכז/ת תפעול למרכז תעסוקה ראשון לציון 

 . 21י בתפקוד גבוה, מעל גילאי מרכז תעסוקה לבוגרים על הרצף האוטיסט

 :דרישות התפקיד

 .עבודה מול החברות שמספקות את מוצרי היצור והבאת לקוחות חדשים -

 .צור המוצרים ובקרת האיכות של עבודות המועסקים והמדריכיםהדרכת המדריכים בנוגע לאופן י- 

 .ביצוע הזמנות לתחזוק המסגרת אחת לשבוע -

 :דרישות המשרה

 .חוש טכני ויחסי אנוש מעולים  -

 .יכולת שיווק ועבודה ביחד לקוחות מועסקים  -

 סדר, ארגון, ראש גדול, יכולת הדרכת צוות  -

 .יכולת לבצע עבודה פיזית - 

 ריכוז תוספת 300+שעתי 29.62   :שכר

 

 ראשון לציון –אם/אב בית למערך דיור "בית בנחלה" 

 ומעלה, וורבליים, עצמאיים.       21אוטיזם בתפקוד גבוהה, גילאי 
 דיירים.   11 -בישול ארוחת צהרים וארוחת ערב ל הגדרת התפקיד :

 הזמנת סחורה )מוצרי הגיינה, ניקיון ומזון
 אות ולעיתים ועל פי צורך מבצעת ליווים של דיירים למרפאות.  קביעת תורים למרפ

 הם בדר"כ מנקים ,יקיון של חללים מרכזים, בדיקה שהחדרים של הדיירים מסודריםנ
 ארגון וסידור הבית, ניקיון שירותים.  

 ימים. עבודה בחגים )לא בערבי חג עצמם(.      5, 7:30-12:30 שעות:
 ש"ח לשעה     30 שכר:

 

 ראשון לציון –למערך דיור גליל  50%- ת/סוציאלי ת/דעוב

 ים בתפקוד בינונאוטיז

 . צ"אחה בשבוע יומיים, בוקר בשבוע יום -משרה היקף

 :  כולל התפקיד

 .  ותמיכה שיקום תכניות בניית*

 .  הדרכה צוותי של מקצועית והדרכה ליווי*

 .     ועוד רווחה, רשויות, משפחות: כגון טיפוליים עבודה ממשקי של ליווי*

    :דרישות

 .  חובה - הסוציאליים העובדים בפנקס ורישום סוציאלית בעבודה אקדמי תואר -

 .מוגבלויות עם יהיאוכלוס עם לעבוד רצון -

 יא דרגה, ההרחבה צו י"עפ ותנאים שכר

 

 באור יהודה  ת ספרתרפיסטים/ות לבי

 יהודהכבות באור י"ב( לנוער עם לקויות למידה מור-בית ספר תיכון )ז'
 פרונטלי.         עות שבועיותש 15    היקף משרה

 על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך!  תנאי העסקה



 

 

 דרישות:
 חובה!  -( בטיפול באומנותM.Aתואר שני )

 יתרון משמעותי.   -תעודת הוראה 
 יתרון )ניתן להעביר גם בלי(.   -יסיון עם לקויות נ
  

 רחובות –למערך דיור נווה אדיר נהג/ת הסעת נכים 

למערך דיור ברחובות דרוש/ה נהג/ת להסעת רכב של נכים )רכב של המסגרת, עם מעלון(.    

 הסעות  ונסיעות למשימות עבור המעון.  ביצוע פעולות אחזקה פשוטות.       התפקיד כולל:

 ש"ח לשעה.      32 שכר:

 דרשת גמישות בהתאם לצרכי המסגרת.ימי ישיש לסירוגין  * נ  7:00-16:00  שעות:

 דרישות:

 אפשרי גם נהג עם רישיון  ב'   

 יתרון.   -רישיון למשאית

 יתרון -ניסיון כנהג הסעות

 

 רחובות - אח/ות בנווה אדיר
דיירים  100-מדובר על סביבות ה ה סיעודית, מבוגרת ומזדקנתימעון נווה אדיר נותן מענה לאוכלוסי

      .הדיירים בכל רמות התפקוד -חותית קשה עד עמוקהעם מוגבלות שכלית התפת
   במסגרת התפקיד:

 דיירים   100*הכנה וחלוקה של תרופות למעל 
*טיפולים, חיבור לפגים  אחריות על מתן מענה רפואי לדיירים בזמן המשמרת, כולל עזרה ראשונה 

 והחלטה לפינוי לבית החולים בהתאם לצורך  
 פטיים     *מתן מענה לדיירים אפיל

      21:00-7:00   /14:00-21:00/    7:00-14:00העבודה במשמרות:    :אחוזי המשרה
        150%סופ"ש:      45 -אחות מוסמכת  - שכר שעתי

 דרישות:
 ניסיון בעבודה בבית אבות/ גריאטריה/ פנימיות.   

 חובה  -רישום בפנקס האחים/ות של משרד הבריאות 
 ון   סדר, ארגון, אחריות, מהימנות, שירותיות יתר -יסיון קודם נ

 אחות מוסמכת עם ותק    

 

 רחובות - אחראי/ית משמרת נווה אדיר
אוטיזם, תסמונת דאון,  -ה סיעודית, מבוגרת. מוגבלויות שונות ימעון נווה אדיר נותן מענה לאוכלוסי

 רמות תפקוד שונות שכלית התפתחותית קשה עד עמוקה.  מוגבלות
היקף משרה מלאה, בשעות הערב מידי פעם בוקר רוב המשמרות זה ערב.   - במשמרותעבודה 

נכונות לעבודה בשישי שבת לסירוגין,  רוב העבודה   14:00-21:00-ערב   07:00-14:00 -בוקר 
 אחה"צ, ושישי שבת     

 ש"ח תוספת ריכוז  450) למטפל מוסמך( +  -ש"ח  34או  29.62 שכר:
   מסגרת התפקיד:

 אחראיות על ניהול המשמרת במעון, הדרכה, בקרה וליווי צוות המטפלים במשמרת.    -
 אחריות על תפעול המעון במשמרת, תפעול של סידור עבודה יומי במעון.    -
 מתן מענה לדיירים, צוות ההדרכה ומשפחות )במהלך המשמרת(.   -

 דרישות:
 חובה.  -ניסיון בניהול צוות



 

 

החינוך/הדרכה/ תרפיה עם אוכלוסיות מיוחדות.  רצוי ניסיון בעבודה עם ניסיון בעבודה בתחום 
 אוכלוסייה סיעודית.  

 נכונות לעבוד במשמרות ערב/ סופי שבוע וחגים.  
 

 רחובות - מטפלים/ות למעון נווה אדיר
 דיירים 100-מדובר על סביבות ה  ה סיעודית, מבוגרת ומזדקנתימעון נווה אדיר נותן מענה לאוכלוסי

 הדיירים בכל רמות התפקוד -שכלית התפתחותית קשה עד עמוקה עם מוגבלות
החיים, השגחה וטיפול הכולל מקלחות,  ליווי וסיוע לדיירים בכל תחומי במסגרת התפקיד:

 החתלות, החלפות, האכלות וכו' 
 בשבוע 3לפחות , העבודה במשמרותהיקף משרה: 

     יש גם עבודה בסופי שבוע .21:30-07:00לות: לי ,14:30-21:00צ: "אחה ,07:00-14:00בוקר: 
השביעית תוספת של  שקל לשעה, החל מהשעה 1תוספת של  -לילה, ח לשעה"ש 29.62  :שכר

 לשעה  150%תוספת של  -ש"סופ  125%
 

 רחובות - ז/ת תפעול במערך דיור נווה אדיררכ
 העבודה מתזזת  -משרדעבדי המשק לבין בלבין במטבח  בין העובדיםהעבודה מצריכה לעבור 

    ריםדיי 103ך וסיעודי, המעון כולל בתפקוד נמו 25-90מעון לאוכלוסייה מתבגרת גילאי 
אחריות על צוות המטבח ותפעול  ,אחריות על תפעול המערך המשקי של המעון: התפקדי כולל

 ניהול צוות המשק, להוראות משרד הבריאות ונהלי משרד הרווחה המטבח בהתאם
ניהול  .קבלת הזמנות: ציוד ומזון להזמנות רכש, ביצוע ומעקב ע ,קב: כביסה וניקיוןבקרה ומע

 מלאים ומחסנים
 .בטיחות וביטחון ,תחזוקה בקרה ומעקב אחר תחזוקת המעון: ריכוז תקלות

 עבודה מול גורמים מקצועיים וספקים
 ש"תכן עבודה בסופתיה', שעות גמישות -א'  :שעות עבודה וימים

   ברוטו 7500  :שכר
  דרישות התפקיד

(.   18/19נכונות לעבודה בשעות גמישות: לעיתים בסופ"ש , פעמיים בשבוע להישאר אחה"צ )
 יכולת לעבוד בצוות.   

 יתרון    -תואר ראשון בתחום רלוונטי 
 יתרון    -יתרון  ניסיון באדמיניסטרציה  -ניסיון קודם בניהול צוות

 יתרון  זמינות למשרה מלאה   ומידית       -וחדותניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מי
 

 עובד/ת אחזקה למסגרות ברחובות
 :  כולל התפקיד

 מהתפקיד חלק, כלליים ותיקונים בינוי, צבע, אינסטלציה, חשמל: שוטפות אחזקה עבודות ביצוע
 .  ניקיון כולל

 . צורךה במידת שישי בימי לעבודה נכונותעם  ,ה-א ימים מלאה משרה :משרה היקף
      ש"ש 42, 8-16:00 שעות
 .  ₪ 500 של תוספת+ ברוטו 5700 :שכר

 .בלבד המסגרות בין העבודה לצורך -חברה רכב  :נלווים
 

 רחובות -מנתחת התנהגות למערך דיור בארי
 גמישות באחוזי המשרה ובימים.       שעות שבועיות, 15

 . אוטיזם בתפקוד בינוני

 דרישות:  
      ניתוח התנהגות. 



 

 

 חובה!        -20:00ישיבת צוות בימי ראשון בשעה 
 

 רחובות -מנקה למערך דיור בארי 
 (  שעות 4 גם לעבוד ניתן) ביום שעות 6 ה',-א' בימים עבודה חלקית משרה
  10:00-16:00 -ו 9:00-15:00 גם ניתן, 8:00-14:00 שעות
   לשעה ח"ש 29.12 שכר

 .    ושירותים מקלחת, משותפים חללים, םחדרי של ניקיון:   *התפקיד במסגרת
 

 עובד/ת סוציאלי/ת למרכז תעסוקה רמלה
 :  התפקיד במסגרת

   התעסוקה במרכז החיים איכות בתחום התמיכות מערך של ובקרה הפעלה, הכנה*
   יעילותן ובחינת לפועל הוצאתם אחר ומעקב לצורך בהתאם התנהגות תכניות הכנת*
   הארגון במערכת שוטפים דכוניםע, תפקודיים דוחות הכנת*
   התעסוקה במרכז המקצועי הצוות והדרכת הנחיית*

 על פי צו הרחבה שכר: 
 :  דרישות

 חובה –+ פנקס העובדים הסוציאליים  בעבודה סוציאלית תואר

   משמעותי יתרון – מיוחדים צרכים עם אנשים עם בעבודה ניסיון
   וארגון סדר, אחריות  םהמדריכי וצוות המועסקים מול עמידה יכולת

 
 רמלה -רכז תעסוקה מדריכ/ה למ

ש פן סיעודי: י-ה של מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם ברמת תפקוד בינונית ונמוךיאוכלוסי
 האכלה, החלפת טיטולים, חלקם עם כיסאות גלגלים.  

 תעסוקה )קלילה יותר( ותרפיות )גינון, מוזיקה וכו'(.    -אופי העבודה
 בודות יצירה, עבודות יד וכו'.  הרבה ע

  8:00-16:00ה' בין השעות -א' משרה מלאה בימים
 ש"ח לשעה  29.12 שכר:

מועמדים עם פן יצירתי ואומנותי )יתרון משמעותי  ,נכונות לעבוד עם בעלי מוגבלויותדרישות: 
  לכאלו שמתעסקים באומנות, עבודות יד ויצירה, אך לא חובה!( 

 

 ליד רמלה –לבית ספר יד רמב"ם  מורה לחינוך גופני

 ם"והתנהגויות מאתגרות במושב יד רמב ט'( לילדים עם קשיים נפשיים-חטיבה )ז'
   שעות שבועיות: 24 היקף משרה

  !של משרד החינוך "אופק חדש" על פי הסכם העסקה תנאי
 ת:ושריד

 חובה!    -תואר ראשון בחינוך גופני)בהתמחות צרכים מיוחדים( ותעודת הוראה 
 

 ליד רמלה –עוזר/ת הוראה לבית ספר יד רמב"ם 

 .ט'( לילדים עם קשיים נפשיים והתנהגויות מאתגרות במושב יד רמב"ם-חטיבה )ז'
 שעות בשבוע(.    40-42מלאה ) היקף משרה:

די למחנך/ מורה בכיתה וסיוע בפן הרגשי לתלמידים.        : סיוע בפן הלימו  במסגרת התפקיד
 קרן השתלמות החל מהיום הראשון  לשעה +₪  32.54  תנאי העסקה:

 דרישות:
 חובה! -ניידות ברכב פרטי 

 זיקה לעולם הטיפול ויכולת הכלה. 
 



 

 

  במבשרת ציוןמנהל/ת למערך דיור 

 וגניטיבית והנמכה ק פראדר ויליתסמונת מבוגרים עם אוכלוסייה 

 שעות העבודה: 

 .24/7זמינות למשרה מלאה הכוללת עבודה בשעות בלתי שגרתיות, עם נכונות לזמינות 

 התפקיד כולל: 

 אחריות לבניית תכניות תמיכה שיקומיות, טיפוליות ואישיות לכל חוסה במסגרת.

 גיוס, הכשרה והובלה ישירה של צוותי עובדים שיקומיים/רב מקצועיים.

 תפקיד יינתנו ליווי והדרכות פרטניות, רב מקצועיות.במסגרת ה

 דרישות: 

 רגישות, תשוקה, יצירתיות, יוזמה, ראייה מערכתית, יכולת הנעת תהליכים.

 : השכלה

 חובה. -תואר ראשון בתחומי חינוך /טיפול /חברה -

 יהווה יתרון. -תואר שני 

 .נדרש ניסיון ניהולי ממערכות חינוכיות/טיפוליות/שיקומיות

 חובה רישיון נהיגה בתוקף.

 חובה מגורים מאזור הדרום והסביבה

 

 רכז/ת טיפול למערך דיור בירושלים

 נמוך-בוגרים על הספקטרום האוטיסטי מתפקוד בינוני

 תוספת ריכוז.₪  : 29.12 + 300 שכר

יש  12:00-20:00. פעמיים בשבועל , עם דרישהה'-א'. ש"ש 42משרה מלאה  - שעות עבודה

 .ליום/יומיים בוקרגמישות 

 :התפקיד כולל

תפעול המדריכים  -ישיר אלא ריכוז מקצועי אחריות על עבודת המדריכים בדירות )לא ניהול

עם משפחות והשתתפות  ביצוע בקרה ומעקבים, פגישות ,ז והפעילות"במסגרת(, אחריות על הלו

של  עשרה ודאגה לרווחתםלפעילויות ה יציאה  .עבודה מול רכז תפעול  .בישיבות צוות רב מקצועי

בניית תכניות עבודה  ,אחריות על עבודת והדרכת הצוות במערך ם,הדיירים ולתוכניות הפנאי שלה

 אגה לנראות של הדירהדלביצוען.  ותכניות קידום ואחריות

   .צ"הצורך, לעבודה אחה ש במקרה", להקפצות בסופ24/7זמינות   :תדרישו

 .יתרון -ירלוונטי בתחום הטיפול תואר ראשון

 עם אוכלו' מיוחדות ניסיון

 

 עובד/ת אחזקה למערכי דיור בירושלים והסביבה

ימי עבודה בשבוע )גמיש( עם נכונות לעבודה בימי שישי לסירוגין.    5 -מלאה     היקף משרה:
 ש"ש סה"כ(.         42) 08:00-16:20 שעות:

 ₪.  500ברוטו+ החזר נסיעות של  5700 תנאים ושכר:
 ת:דרישו

 חובה!  -רישיון נהיגה ורכב 
 ידע בביצוע עבודות תחזוקה

 

 פסגת זאב –מנתח/ת התנהגות למערך דיור הראל 



 

 

 נמוך.  -בוגרים על הספקטרום האוטיסטי מתפקוד בינוני
-20:00ימים נפרדים עד   2שעות בכל בית,   5שעות שבועיות  חלוקה של   10 -היקף משרה 

ות אחה"צ  על מנת לעבוד עם הדיירים וצוות המדריכים.   העבודה בשע .גמיש בימים 15:00
 לא חובה(      -ב' -)עדיפות לימי א' ו

 במסגרת התפקיד:  
 שותפות בצוות המוביל במערך הדיור   -
 ביצוע תצפיות ואבחוני   -
 ( הגרים בשני בתים נפרדים.   23ביצוע הערכות התנהגותיות של דיירי ההוסטל ) -
 -  כתיבת תוכניות -
 הדרכת צוותים בנוגע ליישום התוכניות, ומעקב אחר ביצוע.      

 ש"ח לשעה  70  שכר:
 דרישות:  

 תעודת מנתח התנהגות  -
 יחסי אנוש מעולים   -
 הנעת צוות     -

 

 פסגת זאב - משרה למערך דיור הראל 60%ת /ת סוציאלי/עובד

 נמוך. -יבוגרים על הספקטרום האוטיסטי מתפקוד בינונ :היאוכלוסי

ימים, לפחות פעמיים בשבוע משמרות של אחה"צ על  3משרה,  60% ימי עבודה והיקף משרה:

 מנת לעבוד עם הדיירים וצוות המדריכים.        

 פעם בימי א ופעם בימי ב.     -בבית אחר 20-22כל שבוע יש ישיבת צוות בין  ימים:

 .    14-22 -יום א' מ

     14-22 -יום ב' מ

 .    12-20 יום ה' 

 נדרשת גמישות ויש גמישות מבחינת השעות.         

   במסגרת התפקיד: 

 למנהל.   2מספר  -* שותפות בצוות ההנהלה

 *בנייה והפעלת תכניות תמיכה.  

 *התערבות פרטנית וקבוצתית.  

 *הדרכת צוות המדריכים ותמיכה בהם.   

 *שמירה על קשר עם משפחות המועסקים.  

 לויות הרווחה והפנאי המתקיימות בהוסטל      *סיוע בפעי

 עפ"י צו ההרחבה, דרגה יא  שכר:

    דרישות: 

תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים/ לקראת סיום לימודי עבודה  -

 חובה.   -סוציאלית )שנה ג'( 

 רצוי ניסיון קודם בעבודה עם בעלי מוגבלויות .    -

 בעבודה מול משפחות, והפעלת תכניות תמיכה וקידום   ניסיון -

 רכב ורישיון יהווה יתרון!    -

 
 + מלווה הסעות למרכז תעסוקה מזכרת בתיה  תעסוקה ת/מדריך

 . בינוניים נמוכים בתפקודים האוטיסטי הרצף על, ומעלה 21 גילאי, בוגרים



 

 

      חלקית משרה - 8:00-15:00' ה-'א  :וימים משרה היקף

  לשעה ח"ש 29.62- שעתי  :כרש

 :  התפקיד במסגרת

 . התעסוקה מרכז של ההדרכה בצוות השתלבות

 למועסקים שיותר כמה עד להקנות במטרה, אישיות ותכניות עבודה תכניות הפעלת על אחריות

 .   החופשי העבודה ולשוק עצמאיים לחיים אותם ולהכין ועבודה חיים כישורי

 בכיר מצוות הנחיות קבלת, המועסקים עבור מעקבים ביצוע, חניכיםב הישיר הטיפול על אחראית

 .  היחידה ז"לו י"עפ וביצוען

 .      15:00-16:00 צ"אחה חמישי ימי - מקצועי רב צוות בישיבות השתתפות

 

 קרית גת. –מתאמ/ת תמיכות למערך דיור נווה אופק 

 תפקוד גבוה בנוני. לא סיעודי (,38)ממוצע גילאים  21דיירים עם מוגבלות שכלית, מעל גיל 

   התפקדי כולל:

קשר עם מפעילים  איסוף נתונים, הדרכות צוות, מעקב ובקרה, קשר מול משפחות הדיירים,

 חיצוניים.      

 ש"ח.      33שכר: 

 גמישות. שעות 50% היקף משרה:

 זיקה לעולם הטיפולי, סבלנות, יוזמה, יצירתיות, מיומנויות מחשב.    דרישות:

 

 קרית גת - מדריכים/ות למערך דיור נווה אופק

 (, תפקוד גבוה בנוני. לא סיעודי.      38)ממוצע גילאים  21דיירים עם מוגבלות שכלית, מעל גיל 

מתן תרופות, עזרה והדרכה בפעולות  -אחריות על כל שגרת החיים של הדיירים במסגרת התפקיד:

לא פיזי אבל כן הכוונה(.  -זרה בלבישת בגדים וכו'שגרתיות )צחצוח שיניים, הכוונה במקלחות, ע

, לווי לקופ"ח במידת הצורך, מתן תרופות צעזרה בניקיון הדירה, בישול, פעילות ופנאי אחה"

 לדירים.     

-8:00בקרים בסופי שבוע וחגים:   22:00-8:00לילות:   15:00-22:00אחה"צ:   עבודה במשמרות:

15:00      

  125%שקל לשעה, החל מהשעה השמינית תוספת של  1תוספת של , עהש"ח לש 29.62  שכר:

 לשעה  150%תוספת של  -סופ"ש

 

 מרפא/ה בעיסוק למרכז תעסוקה בקרית גת

עבודה קבוצתית ופרטנית עם חניכים סיעודיים, הנחייה והדרכת צוות,  במסגרת התפקיד:

 ה בצוות רב מקצועי.      אבחונים, בניית תכניות עבודה עם דגשים מקצועיים בתחום, עבוד

 שעות שבועיות לפעמיים בשבוע )גמיש, נקבע מול המנהלים(       10  היקף משרה:

 ש"ח לשעה        80 שכר :

 :   דרישות

 תואר רלוונטי.  

 יתרון. -ניסיון עם אוכלוסייה סיעודית/ מבוגרת

 

 בקרית גת  -במרכז תעסוקה  עות שבועיותש 20 י/תעובד/ת סוציאל



 

 

  :םימי

 גמישה -8:00-16:00-בפריסה לאורך השבוע מ2-3

 :התפקיד דורש

 .שיחות טיפול עם המועסקים בהתאם לצורך והתערבויות בשעת משבר -

טיפול באירועים חריגים במסגרת המצריכים התערבות פ.סעד וניהול תחקיר פנימי לבירור  -

  .כן השתתפות בועדת אירועים חריגים חודשית-ראשוני, כמו

  .חות סוציאליים, בהתאם לצורך והנדרשעדכון דו -

 .עדכון שוטף של גיליון סוציאלי למועסק, בהתאם לשינויים -

 .ריכוז קליטת מועסקים למסגרת -

 .ריכוז חומר והפניית מועסקים לאבחון/ ועדות אבחון, בהתאם לצורך ודרישות עוס קהילה -

תוכניות משותפות מקצועי: בניית -העבודה של העו"ס במסגרת, הינה בשיתוף הצוות הרב -

להתערבויות טיפול, קבלה והעברת מידע אודות המועסק, מתן הדרכות/ סדנאות משותפות 

  .וסיעור מוחות משותף לצורך השגת זכויות וטובת המועסק

 על פי צו הרחבהשכר: 

 

 קרית גת - מדריך/ה שיקומית להוסטל אלונים
 נמוך -אוטיזם, תפקוד בינוני

    במסגרת התפקיד:
יום, הקניית -פרטנית עם הדיירים בהתאם לתכנית שיקומית, ליווי וסיוע בפעולות היוםעבודה 

 מיומנויות וכישורי חיים.   
רת השכמה ע"פ סבב משמרות על לילות/ סופש  משמרות אין התפש 3מינימום  משמרות:

 )עד ההשכמה(  22.00-7.00לילה מ  ,15:00-22:00 /14:00-21:00צהריים , 06-08:00משעות 
 .        22:00-07:00 /15:00-22:00 /07:00-15:00 -סופ"ש משמרות לסירוגין 

  יש אוטובוס שעובר ברחוב ליד בתדירות נמוכה. -האזור לא נגיש מבחינת הגעה
 לילות משלמים על נסיעות במוניות רק למי שגר בתוך קריית גתב

 44-, בסביבות ה 150%תעריף  -סופש   ,ש"ח לשעה 30.62 -לילה  ,לשעה 29.62 -אחה"צ    שכר:
 ש"ח לשעה 

 
 קרית גת – רכז/ת טיפול למערך דיור אלונים

 .       14-30בתפקוד בינוני ונמוך גילאי  אוכלוסייה בעלת אוטיזם
, סופ"ש לסירוגין, גמישות.  22:00 -14:00ה'   שעות:  -משרה מלאה.  ימים:  א'  היקף משרה:

     תוספת ריכוז.   300+  29.62: שכר
    התפקיד כולל:

 אחראי על התנהלות המסגרת ותפעול המשמרת.  • 
 אחריות על צוות ההדרכה.  • 
 אחריות על דיירי המסגרת כולל אחריות על טיפול הדיירים.  • 
 אחריות על מעקב אחר קידום וביצוע תוכניות קידום כפוף להנחיות מנתח התנהגות/ עו"ס.  • 
 " ש  ובכלל.  מעקב יציאות דיירים בסופ• 
 הדרכה וחניכת צוות חדש.  • 
 תלונות לקוח ופעולות מתקנות .  •

       .יד ימינו של מנהל מסגרת 

 .יכולת הנעת תהליכים, הדרכת צוות, ראש גדול, אחריות, יצירתיות 
 

 ת ספר הממוקם באופקיםמנתח/ת התנהגות לבי



 

 

 נפשיים באופקיםי"ב עם קשיים  -( בכיתות א' 7-21בית ספר לילדים ונוער )
 שעות.        20-חלקית, כ    היקף משרה:
 על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך!   תנאי העסקה

 דרישות:
 חובה!  -בניתוח התנהגות  ABAתעודת 

 יתרון.    -תואר שני 
 יתרון משמעותי.  -ניסיון עם בריאות הנפש/ קשיים נפשיים 

 

 באר שבעב -רכזת מועדון לנפגעי פעולות איבה

 .הנראה בינואר על כן הגיוס המהיר מאד משמעותי מרכז חדש שנפתח ככל
תי לאוכלוסייה המועדון מהווה מקום מפגש חבר, באר שבעב נפגעי פעולות איבה מועדון

 ת.דיו תוך בילוי והשתתפות בפעילויומבלים יח םהשכולה/פגועה בו ה
-8:30 השעות ,ימי ב', ד' בין' יותשעות שבוע 14למשרה חלקית ת /ה רכז/דרוש :משרה היקף

13:30  
  כולל:התפקיד 

 פתיתת המרכז -גיוס מדריכי חוגים -
 .של המרכז ניהול הלוז -

  :דרישות
 .לב, אמפטי, עם יחסי אנוש מעולים אדם חם ורחב יכולות הכלה ואמפתיה גבוהות עובד/ת בעל

  ארגון והפעלה של המועדון יצירתי, יוזם ובעל מעוף. תקשורתי, בעל יכולת הנעה עצמית לריכוז
 .תואר אקדמאי יהווה יתרון

  ח לשעה"ש 40-42: שכר 
 

  

 את שחושפת תצפית מכן ולאחר עבודה ראיון וללהכ בתהליך מותנית הקבלה 

 התפקיד. ביצוע ולאופן שבה והאנשים למסגרת המועמד

 בחפיפה. מתבצעת וההכשרה בניסיון צורך אין מהתפקידים לחלק  

 שני. לתואר להמלצה אפשרות קיימת  

 

 חיונית(, )עבודה תעסוקתית יציבות מקצועית, מהכשרה ייהנו המתאימים/ות

 ! קידום ואפשרויות מלאים סוציאליים תנאים ומסודר, גדול בארגון ישירה העסקה

 

 פרץ יהב מור

e.org.il-Mor.y@b 
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