
 פרדס חנה, כפר סבא, הרצליה, רמת גן, ראשון לציון, רמלה, ירושלים וקרית גת -משרות עבודה סוציאלית לאיוש מידי 
 

 סוציאלי/ת לפניימית עציון בפרדס חנהעובד/ת 
   .12-18פנימייה פוסט אשפוזית המיועדת לנערים ונערות בגילאים 

   שיקומית אשר מטרתה להוות סביבה ביתית, תומכת ומחזקת, עבור המתבגרים.-הפנימייה הוקמה כמסגרת טיפולית
       , כל קבוצה מנוהלת ע"י רכז ועובד סוציאלי.קבוצות: שתי קבוצות בוגרים, קבוצת צעירים וקבוצת נערות 4בפנימייה 

    התפקיד כולל:
   בניית תכניות שיקום ותמיכה בדיירים. -
   ליווי מקצועי והדרכה של צוותי הדרכה. –
       ליווי של ממשקי עבודה טיפוליים כגון: משפחות, רשויות ועוד. -

       פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ(שעות גמישות )נכונות לעבוד   משרה 75%   היקף משרה:
    דרישות :

   חובה –תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
        חובה -יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה צוותית בתוך מסגרת טיפולית

 תנאי העסקה : תנאים מלאים על פי צו הרחבה.
 

 פרדס חנהעובד/ת סוציאלי/ת לבית ספר למרחב ב
 10-12בכל כיתה ישנם   בתי ספר לילדים עם לקויות למידה מיועדים לתלמידים מכיתה ג' ועד יב' )יסודי ועל יסודי(.

       תלמידים, מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
    התפקיד כולל:

   כתיבת תכניות קידום וניהול שיחות טיפוליות. -
   תלמיד, כתיבת דו"ח סוציאליים. ניהול תיק -
ניהול וחיזוק הקשר עם המשפחה: עדכונים, סיוע במיצוי זכויות, שיחות, ועדות הורים, טיפול במצבי משבר, קשרי  -

      קהילה.
 -ימי שלישי   .12:00ימי שישי עד   15:30, ימי שלישי עד 8:00-13:30ה' בין השעות -בית הספר פועל בימים א'

       שעות שבועיות, המערכת תקבע במעמד הראיון עם מנהלת בית הספר. 17   חובה.
   דרישות :

   חובה –תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
       חובה -זיקה לעולם האוכלוסיות המיוחדות 

 תנאים מלאים על פי צו הרחבה.  תנאי העסקה:
 

 .למערך דיור יקותיאל, הממוקם בכפר סבאדרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת 
 :תיאור המסגרת

  .ומעלה( על הספקטרום האוטיסטי 18מסגרת דיור של בוגרים )גילאים 
  :התפקיד כולל

  .בנייה ומעקב אחר תכניות קידום לדיירים -
  .טיפולים פרטניים וקבוצתיים -
  .ליווי מקצועי, רגשי והדרכה של צוותי הדרכה -
  .ממשקי עבודה טיפוליים עם: משפחות, רשויות, גורמים בקהילה ועוד -

  .שעות שבועיות. שעות גמישות, יש דרישה לעבוד יומיים בשבוע בשעות אחר הצהריים 20 ,50% :היקף משרה
  .על פי צו הרחבה לעובדים סוציאליים :תנאי העסקה

  :דרישות
 .חובה -הרשמה בפנקס( זכאות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית )המתנה ל -
 .יתרון -ניסיון בעולם האוכלוסיות המיוחדות  -
 

 עובד/ת סוציאלי/ת להוסטל בכפר מל"ל
       ( על הרצף האוטיסטי.16-36דיירים )בין הגילאים  12-הוסטל של כ   תיאור המסגרת:

     התפקיד כולל:



   אחריות מקצועית בכל הנוגע לתכניות התמיכה של הדיירים. -
   שיתוף פעולה עם עו"ס קהילה, המשפחות וגורמים רלוונטיים נוספים. -
       הדרכת והכוונת צוות המדריכים. -

       שעות גמישות, אך יש צורך בהגעה גם בשעות אחה"צ.  משרה. 50%  היקף המשרה :
    דרישות:

   חובה. -תואר ראשון בעבודה סוציאלית  -
    יתרון . -בלויותניסיון בעבודה עם בעלי מוג -
   בעל/ת אוריינטציה טיפולית. -
       יכולת עמידה במצבי לחץ, יכולות ניהוליות, בגרות והרבה אהבה! -

 על פי צו הרחבה.  תנאי העסקה:
 

 עובד/ת סוציאלי/ת לנרקיסים הרצליה
אינטליגנציה גבולית )לא סיעודי המוגדרים כבעלי קשיי למידה והסתגלות ובעלי  -20-50מערך דיור עם אוכלוסייה בגילאי 

.)       
    התפקיד כולל:

    ניהול תיקי הדיירים. -
    אחריות על תכניות הטיפול. -
       שיחות אישיות וקובצתיות, הדרכת צוות ההדרכה באופן פרטני וקבוצתי. -

       )גמיש(. 100% -משרה 75%   היקף משרה:
   דרישות :

   חובה –אלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים תואר אקדמי בעבודה סוצי
   חובה -יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה צוותית בתוך מסגרת טיפולית

       חובה -זמינות לעבודה בשעות אחר הצהריים
   תנאי העסקה : תנאים מלאים על פי צו הרחבה.

 
 שעות שבועיות לבית ספר רמת אפעל 10עובד/ת סוציאלי/ת ל

לילדים על הספקטרום האוטיסטי ברמת אפעל בתפקודים נמוכים עד גבוהים  6-21לבית ספר רב גילאי   סגרת:יאור מ
         דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת.

    במסגרת התפקיד:
   ריכוז ועדות קבלה ועדות השמה במסגרות חינוך מול מחלקת חינוך, משרד הבריאות, לשכות רווחה/ מסגרות קודמות. -
   ת תכניות קידום וניהול שיחות טיפוליות.כתיב -
   ניהול תיק תלמיד, כתיבת דו"ח סוציאליים, סנגור עצמי באירועים חריגים. -
ניהול וחיזוק הקשר עם המשפחה: עדכונים, סיוע במיצוי זכויות, שיחות, ועדות הורים, טיפול במצבי משבר, קשרי  -

      קהילה.
        שעות שבועיות. 10  היקף משרה:

           12:45 - 08:00, יום ו' 16:30 - 08:00ה' -ימים א'  שעות פעילות בית הספר:
    דרישות:

   חובה. -רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  -
   חובה. -נכונות לעבודה בימי שני לישיבות צוות  -
         יתרון משמעותי -ניסיון עבר בעבודה עם אוטיזם  -

 ל פי צו ההרחבה לעובדים/ות הסוציאליים/ותע  תנאי העסקה:
 

 עובד/ת סוציאלי/ת למרכז תעסוקה בראשון לציון
        מועסקים. 90 -ומעלה, המרכז מונה כ 21למרכז תעסוקה בראשון לציון לאוכלוסייה עם אוטיזם, בתפקוד גבוה בגילאי 

     התפקיד כולל:
   התערבות פרטנית וקבוצתית. -
   רכה.הדרכת צוות ההד -
   בניית תוכניות שיקום. –



   שמירה על קשר עם משפחות המועסקים. -
       הדרכת רכזות השמה. -

    דרישות:
   חובה . -תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישיון/תהליכי הרשמה בפנקס

   חובה . -רצון לעבוד עם אוכלוסייה עם מוגבלויות
       יתרון. -ניסיון קודם

    שעות שבועיות 39לאה, מ  היקף משרה:
       עם גמישות קלה בשעות. -8:00-16:00  שעות:   ה-א'  ימים:

 תנאי העסקה על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים ע"פ חוק
 

 עובד/ת סוציאלי/ת לדיור הגליל בראשון לציון
        דירות סמוכות. 2, המערך מונה 14-30   בגילאי למערך דיור בראשון לציון לאוכלוסייה עם אוטיזם בתפקוד בינוני,

    התפקיד כולל:
   בניית תכניות שיקום ותמיכה. -
   ליווי והדרכה מקצועית של צוותי הדרכה. -
       ליווי של ממשקי עבודה טיפוליים כגון: משפחות, רשויות, רווחה ועוד. -

     דרישות:
סטודנטים שנה ג' לעו"ס לפני סיום חובה/  -בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים תואר אקדמי  -

   .התואר
       רצון לעבוד עם אוכלוסייה עם מוגבלויות. -

        תנאי העסקה על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים ע"פ חוק.
 גמיש  ימים:    19.5  שעות שבועיות:   50%  היקף משרה:

 
 להוסטל באזור ירושלים עובד/ת סוציאלי/ת

שמטרתו העיקרית הענקת תחושת ביטחון ומוגנות, הקניית מיומנויות בכל תחומי החיים  13-18הוסטל לנערות בגילאי 
.          

    התפקיד כולל:
   שיחות טיפוליות פרטניות וקבוצתיות. -
    יות.בקרה על תכניות חינוכיות וטיפול -
    ליווי מקצועי והדרכת הצוות. -
           ליווי ממשקי עבודה טיפולים כגון: משפחות, רשויות ועוד. -

          עם הרחבה בהמשך להיקף משרה מלאה. 50%    היקף משרה:
    דרישות:

   חובה. -תואר שני בעבודה סוציאלית התמחות בטיפול/בני נוער -
    חובה. -הסוציאלייםרישום בפנקס העובדים  -
        בסיכון גבוה ובמצוקה. 13-18ניסיון בעבודה עם בני נוער בגילאי  -

 על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים על פי חוק.   תנאי העסקה:
 

 עובד/ת סוציאלי /ת למרכז תעסוקה ברמלה
 21ת התפתחותי ואוטיזם, בכול רמות התפקוד בגילאי למרכז תעסוקה ברמלה המיועד לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלי

        ומעלה.
    במסגרת התפקיד:

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

    דרישות:
   חובה/ ניסיון כרכז/ת תוכניות תמיכה. -תואר ראשון בעבודה סוציאלית



   יתרון משמעותי. –ניסיון בעבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים 
   ות המדריכים.יכולת עמידה מול המועסקים וצו

       אחריות, סדר וארגון .
       8:00-16:00  שעות:    ה'-א'  ימים:   שעות שבועיות. 39מלאה,   היקף משרה:

        תנאי העסקה על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים ע"פ חוק.
 

 עובד/ת סוציאלי/ת למרכז תעסוקה בקרית גת
 21גת לאוכלוסייה עם אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית, בכול רמות התפקוד, בגילאי למרכז תעסוקה בקרית 

         ומעלה.
     התפקיד כולל:

   התערבות פרטנית וקבוצתית. -
   הדרכת צוות ההדרכה. -
   בניית תוכניות שיקום. -
   שמירה על קשר עם משפחות המועסקים. -
       הדרכת רכזות השמה. -

    :דרישות
   חובה . -תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישיון/ בתהליכי הוצאת רישיון

   חובה. -רצון לעבוד עם אוכלוסייה עם מוגבלויות
   יתרון. -ניסיון קודם

       יכולת לעבוד במצבי לחץ, יכולות ניהוליות, גמישות, אחריות, סדר וארגון.
       עם גמישות קלה בשעות. -8:00-16:00  שעות:   ה.-א'  ם:ימי   שעות שבועיות. 10חלקית ,   היקף משרה:

 תנאי העסקה על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים ע"פ חוק.
 

 

   מור יהב פרץ
   רכזת גיוס שטח 
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