
 אלאור מגייסים ומחפשים אתכם! 

 לפנימייה טיפולית פוסט אשפוזית לנוער בסיכון בחבצלת השרון דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת
********************************************** 

 -תיאור התפקיד
 הובלת תהליכי החשיבה הטיפולית וההתנהלות עם נוער בכלל מרחבי החיים

 קשר עם ההורים וגורמי חוץ
 טיפול פרטני לנוער והנחיית קבוצות טיפוליות

 התפקיד מאפשר מרחב ליוזמה והתפתחות אישית.

 דרישות

 חובה  –תואר בעבודה סוציאלית או לקראת סיום לימודים 
 יתרון משמעותי -ניסיון קודם 

 חוסן נפשי והתמודדות במצבים מורכבים

 hr@elor.org.il קורות חיים: 

  

 

 לפנימיית ארזים במושב שדה יצחק )ליד חריש( דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת!
אנו מחפשים אנשים איכותיים אשר יובילו את הצוות והחניכים למחוזות רחוקים, תפקיד משמעותי ומשנה 

 מסלול חיים.
 תיאור הפנימייה:
חניכים  100-ינה פנימייה טיפולית הנמצאת במושב שדה יצחק ונותנת מענה כולל לכפנימיית ארזים ה

 .8-18בגילאי 
 תיאור התפקיד:

 קבוצות. 2ניהול טיפול בחניכים של • 
 שותפות בצוות ההיגוי של הפנימייה והובלת מדיניות ותוכן.• 
 הדרכת מדריכים, אימהות בית וש"שינים.• 
 בהן עובדים. הובלת תחום הטיפול בקבוצות• 
 התערבויות תוך יצירת קשר ישיר ועקיף, עם חניכי הפנימייה.• 
 מקצועי מגוון.-עבודה בצוות רב• 
 עבודה מול הורים/ בתי ספר וגורמים נוספים בסביבת החניכים.• 

 דרישות

 דרישות התפקיד:
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית• 
 ניידות.• 
 הבנת תהליך טיפולי והובלתו.• 
 ת ומחויבות לעבודה בפנימייה ולחניכיםמסירו• 

 תנאים:
 ימים( כולל עבודה בשעות אחה"צ/ערב בחלק מהימים. 4משרה ) 80%

 hr@elor.org.il קורות חיים: 
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 לפנימיית הפרדס דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מנוסה!
 תיאור הפנימייה:

 12-18רדס הינה פנימייה טיפולית בפרדס חנה הנותנת מענה כולל לחניכים בגילאי פנימיית הפ

 עם בעיות רגשיות, תפקודיות ולימודיות. 
 תיאור התפקיד:

 ניהול טיפול בחניכים וניהול צוות עו"סים • 
 שותפות בצוות ההיגוי של הפנימייה והובלת מדיניות ותוכן.• 
 נים.הדרכת מדריכים, אימהות בית וש"שי• 
 הובלת תחום הטיפול בקבוצות בהן עובדים.• 
 התערבויות תוך יצירת קשר ישיר ועקיף, עם חניכי הפנימייה.• 

 טיפול פרטני וקבוצתי •

 קשר עם המשפחות 
 מקצועי מגוון.-עבודה בצוות רב• 
 עבודה מול הורים/ בתי ספר וגורמים נוספים בסביבת החניכים.• 

 דרישות
סוציאליתתואר ראשון בעבודה •   
הבנת תהליך טיפולי והובלתו.•   
מסירות ומחויבות לעבודה בפנימייה ולחניכים•   

 hr@elor.org.il קורות חיים: 

  

 

ארגון אלאור מגייס עובדים/ות סוציאליים/ות לעבודה במסגרות דיור הנותנות מענה לאנשים עם צרכים 
 דיםמיוח

 -מתוקף התפקיד
 שותף/ה לתהליך קליטה של דיירים חדשים.• 
 משתתף/ת בהכנת תכניות קידום אישי לדיירים.• 
אחראי/ת לקשר עם המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ועם מסגרות חינוך ותעסוקה בהן • 

 משולבים הדיירים.
 בוצתיות עם הורי הדיירים.אחראי/ת לבניה ולהפעלה של תכניות עבודה פרטניות וק• 
 ניהול אירועים חריגים• 

 אופק קידומי וניהולי •

 תנאים טובים למתאימים •

 דרישות

 העבודה במשרה מלאה

 אפשרות לעבודה במסגרות בראש העין, אור עקיבא, ינוב.
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית או לקראת סיום לימודים 

 יכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
 המשרה פונה לנשים וגברים כאחד

 הצטרפו גם אתם להצלחה!

 hr2@elor.org.il קורות חיים: 
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