
 
 
 
 
 

 תחום קלינאות תקשורת:

עמותת צ'יימס ישראל הפועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים מחפשת 

 תקשורת. אחרי סטאז' בתחום קלינאותלפני או בוגרים/ות 

 רפואי עוטף ומקצועי, מתן טיפולים פרטניים וקבוצתיים למקבלי השירות ועוד.-השתלבות בצוות פרא

כחלק מתפיסת עולמנו אנחנו מספקים לצוות שלנו ליווי צמוד, הדרכות, ימי עיון ואופק תעסוקתי 

 במסגרות השונות בעמותה!

 הצטרפו אלינו לעבודה מלאת משמעות, סיפוק ונתינה:

 משרה חלקית 21מרכז לבוגרים בגילאי  –ז עבודה שיקומי "אחיקם" בת"א מרכ .+ 

 משרה חלקית 21מרכז לבוגרים בגילאי  –סבא" -מרכז עבודה שיקומי "כפר .+ 

  שנים. משרה  3מעון לפעוטות בגילאי חצי שנה עד  -מעון יום שיקומי "הדס" בחולון

 חלקית

  שנים.  3פעוטות בגילאי חצי שנה עד מעון ל –מעון יום שיקומי "שולמית" באשקלון

 משרה חלקית

  שנים. משרה  3מעון לפעוטות בגילאי חצי שנה עד  -מעון יום שיקומי "שקד" באשקלון

 מלאה

 

יתן להשתלב במסגרות אלו גם כסטודנט/ית לקלינאות תקשורת בשנה האחרונה לתואר או נ 

 לפני סטאז'. 
 פרטים נוספים:ל 

 ( בכותרת המייל לכתובת: 468משרה ) שלחו קורות חיים בציון מספר

hr.taasuka@chimesisrael.org.il 

 

 הדרכה: /המיוחד החינוךתחום 

מותת צ'יימס ישראל הפועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים ע 

 -בתחום החינוך לתפקיד גננ/ת במעון יום שיקומי לפעוטות "הדס" בחולון  מחפשת בוגרים/ות

 .מלאה/משרה חלקית

טיפולית עם פעוטות עם קשיי התפתחות מוטורית / קוגניטיבית בצוות עוטף -עבודה חינוכית

 ומקצועי.

 פדגוגי, בניית תוכניות טיפול ועוד.-קביעת סדר היום החינוכי

ספקים לצוות שלנו ליווי צמוד בסביבה תומכת למידה כחלק מתפיסת עולמנו אנחנו מ

 והתפתחות אישית ומקצועית ואופק תעסוקתי.

 יתן להשתלב במסגרות אלו גם כסטודנט/ית לחינוך בשנה האחרונה לתואר או לפני סטאז'.נ 
 פרטים נוספים:ל 

 ( בכותרת המייל לכתובת: 459שלחו קורות חיים בציון מספר משרה )

hr.ishla@chimesisrael.org.il 

 

מותת צ'יימס ישראל הפועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים ע 

 –מחפשת בוגרים/ות בתחום החינוך לתפקיד מדריכ/ה במרכז עבודה שיקומי "ראשון לציון" 

 משרה חלקית לטווח ארוך.
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שתקמים במהלך שעות הפעילות במרכז כולל פעילויות שיקום ופיתוח דאגה לצרכי המ

 מיומנויות על פי תוכניות קידום מוגדרות ומובנות.

כחלק מתפיסת עולמנו אנחנו מספקים לצוות שלנו הדרכה וליווי צמוד בסביבה תומכת למידה 

 והתפתחות אישית ומקצועית ואופק תעסוקתי.

סטודנט/ית לחינוך מיוחד בשנה האחרונה לתואר או לפני כיתן להשתלב במסגרות אלו גם נ 

 סטאז'.
 פרטים נוספים:ל 

 ( בכותרת המייל לכתובת: 220שלחו קורות חיים בציון מספר משרה )
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ישראל הפועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים  מותת צ'יימסע 

 –מחפשת בוגרים/ות בתחום החינוך לתפקיד מדריכ/ה במרכז עבודה שיקומי "כפר סבא" 

 מילוי מקום בחצי משרה.

דאגה לצרכי המשתקמים במהלך שעות הפעילות במרכז כולל פעילויות שיקום ופיתוח 

 קידום מוגדרות ומובנות.מיומנויות על פי תוכניות 

כחלק מתפיסת עולמנו אנחנו מספקים לצוות שלנו הדרכה וליווי צמוד בסביבה תומכת למידה 

 והתפתחות אישית ומקצועית ואופק תעסוקתי.

יתן להשתלב במסגרות אלו גם כסטודנט/ית לחינוך מיוחד בשנה האחרונה לתואר או לפני נ 

 סטאז'.
 פרטים נוספים:ל 

 ( בכותרת המייל לכתובת: 420ם בציון מספר משרה )שלחו קורות חיי
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 :הפסיכולוגיהתחום 

 עמותת צ'יימס ישראל הפועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים

בתחום הפסיכולוגיה לתפקיד מטפלת רגשית במעון יום שיקומי "הדס"  מחפשת בוגרים/ותמחפשת 

עבודה עם פעוטות המאובחנים על הרצף האוטיסטי, בצוות רב מקצועי, באווירה חמה בחולון 

ובסביבה תומכת למידה והתפתחות אישית ומקצועית. ישיבות צוות, השתלמויות והדרכה שבועית 

   קבועה.

 בקרים בשבוע(. 2-3ש"ש ) 12-18יקף משרה ה 
 פרטים נוספים:ל 

 ( בכותרת המייל לכתובת: 456שלחו קורות חיים בציון מספר משרה )
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