
 

 

 7.20204. -ל עדכני משרות לוח
 

 

 מהבית <<<עבודה
 -חברתי \לעבודה עם יזם עסקידרושה עוזרת אישית 

https://www.shatil.org.il/node/306154  
 -עבודה מהמשרד ומהבית )אזור השרון( ל officekcbaת דרושה רכז

 https://www.shatil.org.il/node/306085 

 -דרושה סטודנטית מנהלת אדמיניסטרטיבית לעבודה מן הבית 
 https://www.shatil.org.il/node/305133 

 -לסטארטאפ  ה נציגת שירות ותמיכהדרוש
5278322https://www.facebook.com/job_opening/29109543 

 

 והצפון <<<חיפה
 -רמב"ם )חיפה(  תיות למרכז הרפואיאית דיגיטל ורשתות חברדרושה אחר

/https://www.facebook.com/job_opening/277440500333999 

 -רכזת קידום מדיניות ותקשורת )חיפה(  מותת אשה לאשה מרכז פמיניסטידרושה לע
https://www.shatil.org.il/node/306760 

  -רכזת פיתוח וגיוס משאבים )חיפה(  ידרושה לעמותת אשה לאשה מרכז פמיניסט
https://www.shatil.org.il/node/305715 

 -)חיפה(  UXדרושה מעצבת 
https://www.facebook.com/job_opening/26316504493581 

 -דרושה רכזת שותפות המרכז למעורבות גלובלית )חיפה( 
 https://www.shatil.org.il/node/305878 
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 -דרושה מדריכת לסדנת קומיקס )צפת( 
/https://www.facebook.com/job_opening/282145593163005 

 -דרושה אשת מכירות לחברת הייטק )חיפה( 
https://www.facebook.com/job_opening/182496769829217 

 -אדמת מרפת נשית )טבעון( -דרושות מדריכות לאמ"ן
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/1978935272231013 

- )טבריה(  נות עבור נכי צה"למי דרך אמדרושות מדריכות למרכז שיקו
https://www.shatil.org.il/node/306822 

 - )אשחר(ת נוער דרושה רכז
-306772https://www.shatil.org.il/node/  

 -)חיפה( לקייטנות מדריכות רפואה ותיאטרון  דרושות
-306763https://www.shatil.org.il/node/  

 -דרושה מזכירה דוברת רוסית ועברית לארגון חברתי )חיפה( 
https://www.shatil.org.il/node/305443  

 -דרושה רכזת תעסוקה לאשנב )חיפה, עמק יזרעאל( 
https://www.shatil.org.il/node/305441  

 -דרושה מורה למוסיקה לבית המעיין )חוקוק( 
hatil.org.il/node/305425https://www.s  

 –יין )קרית מוצקין( נלמשרד קבלני ב דרושה מזכירה
https://www.facebook.com/job_opening/722360561673524 

  -דרושה רכזת פעילות קיץ לנוער )כפר ורדים( 
https://www.shatil.org.il/node/305530 

 - נצרת() Pacific Collage -דרושה מגייסת משאבים ל
https://www.facebook.com/job_opening/286003595294917 

 -דרושה מזכירה לעמותה )חיפה( 
 305520atil.org.il/node/https://www.sh 

 -דרושה תופרת ל"מתפרה של אחו" )יודפת( 
https://www.facebook.com/job_opening/307292666973656 

  -דרושה עו"סית במרכז הרפואי רמב״ם )חיפה( 
https://www.shatil.org.il/node/305503 

https://www.facebook.com/job_opening/282145593163005/
https://www.facebook.com/job_opening/182496769829217
https://www.facebook.com/WomenHealingCenters/posts/1978935272231013
https://www.shatil.org.il/node/306822
https://www.shatil.org.il/node/306822
https://www.shatil.org.il/node/306822
https://www.shatil.org.il/node/306772
https://www.shatil.org.il/node/306772
https://www.shatil.org.il/node/306772
https://www.shatil.org.il/node/306772
https://www.shatil.org.il/node/306763
https://www.shatil.org.il/node/306763
https://www.shatil.org.il/node/306763
https://www.shatil.org.il/node/306763
https://www.shatil.org.il/node/305443
https://www.shatil.org.il/node/305443
https://www.shatil.org.il/node/305443
https://www.shatil.org.il/node/305441
https://www.shatil.org.il/node/305441
https://www.shatil.org.il/node/305441
https://www.shatil.org.il/node/305425
https://www.shatil.org.il/node/305425
https://www.shatil.org.il/node/305425
https://www.facebook.com/job_opening/722360561673524
https://www.shatil.org.il/node/305530
https://www.facebook.com/job_opening/286003595294917
https://www.facebook.com/job_opening/307292666973656
https://www.shatil.org.il/node/305503


 - (משגב)דרושה רכזת נוער לישוב קהילתי 
https://www.shatil.org.il/node/305371  

 -דרושה רכזת חברתית למועדון ילדים )חיפה( 
https://www.shatil.org.il/node/306688  

 -דרושה מתאמת הכשרה מעשית ליחידה להכשרה מעשית בחוג לעבודה סוציאלית )צפת( 
https://www.shatil.org.il/node/305311 

  -דרושה רכזת לתנועת נוער )אזור בקעת הירדן( 
https://www.shatil.org.il/node/305327 

 -דרושה מנהלת חשבונות לחברת הובלה ימית )חיפה( 
 https://www.facebook.com/job_opening/1521768211328222 

 -דרושות מדריכות לחינוך החברתי )רגבה( 
 https://www.shatil.org.il/node/305143 

 -יקנעם( מזכירת מיון קידמי ומרפאות מומחים )דרושה 
/https://www.facebook.com/job_opening/559477788092798 

 -דרושה רכזת חינוך למרכז יום לאנשים עם מוגבלות פיזית )קיבוץ מזרע( 
https://www.shatil.org.il/node/306615 

 -רכזת לעמותה לשירות לאומי )איזור נחף( דרושה 
https://www.shatil.org.il/node/306589  

 -דרושה רכזת לתוכנית סביבה תומכת )חיפה והצפון( 
https://www.shatil.org.il/node/306577  

 -מדריכות חוגים )צפון( דרושות 
https://www.shatil.org.il/node/306561  

 -דרושה מורה ליישומי מחשב )עכו וחיפה( 
https://www.shatil.org.il/node/306507  

 - (גליל המערבי ויישובי משגב) דרושה מדריכה לפעילות טבע
https://www.shatil.org.il/node/306496  

 -דרושה מדריכת פנאי ותעסוקה לאזרחים וותיקים בביתם )חיפה( 
.org.il/node/306433https://www.shatil  

 -דרושה רכזת תעסוקתית )הצפון וחיפה( 
https://www.shatil.org.il/node/306355  
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 ל שמס והסביבה( דרושה רכזת שירות לאומי )בוקעתא, עין קניא, מג'ד
-306295https://www.shatil.org.il/node/  

 -דרושה רכזת שירות לאומי )שפרעם, כפר מנדא והסביבה( 
https://www.shatil.org.il/node/306294  

  -דרושה רכזת שירות לאומי )טורעאן, סכנין, עילבון, עארבה והסביבה( 
https://www.shatil.org.il/node/306287 

 -דרושה נציגת קשרי תורמים )חיפה( 
6216https://www.shatil.org.il/node/30  

 -דרושה מדריכת שיקום לקהילה תומכת )כרמיאל( 
-https://www.shatil.org.il/node/306096   

 -דרושה עובדת מקצועית למפעל מוגן )אזור חיפה( 
-306092https://www.shatil.org.il/node/  

 
 -דרושה רכזת עבור תוכנית ייחודית לגיל השלישי בבריאות הנפש )חיפה( 

https://www.shatil.org.il/node/306037 
 

 -דרוש/ה רכז/ת לתכנית 'עמיתים' להחלפה בחופשת לידה )חצור( 
 981305https://www.shatil.org.il/node/ 

  -לעמותת אנוש דרושה רכזת תעסוקה נתמכת )עפולה ונצרת( 
https://www.shatil.org.il/node/305963 

  -דרושה עובדת מטבח למרכז עבודה שיקומי )טירת הכרמל( 
https://www.shatil.org.il/node/305848 

  -דרושה מדריכה לחוות רום לשיקום תעסוקתי )סמוך לכרמיאל( 
https://www.shatil.org.il/node/305831 

 -קנעם( )י דרושה מורה לאנגלית עבור היחידה לקידום נוער
 305830https://www.shatil.org.il/node/ 

 -קהילתית )עוספיה ודאלית אלכרמל( -כזת תעסוקה )השמה( לעבודה חברתיתדרושה ר
il/node/305816https://www.shatil.org. 

 -דרושה מדריכה למרכז יום תומך רב תחומי לנוער על רצף הסיכון )טירת הכרמל( 
https://www.shatil.org.il/node/305722 

  -)כפר ורדים(דרושה מדריכה למערך מרכזי התעסוקה של עמותת כוכב הצפון 
https://www.shatil.org.il/node/305780 

 -דרושה מדריכה למרכז שיקומי למתמודדים עם קשיים נפשיים )קרית טבעון( 
https://www.shatil.org.il/node/305642 
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 -ח קריירה לתוכנית חדשנית לצעירים )צפון( דרושה מתאמת פיתו
 305598https://www.shatil.org.il/node/ 

  -דרושה רכזת נוער לקיבוצים )פלך ותובל( 
il/node/305562https://www.shatil.org. 

 - דרושות חונכות לילדים ונוער על הרצף האוטיסטי )נשר, קרית אתא, כרמיאל וחוף כרמל(
/https://www.shatil.org.il/node/305479 

 -דרושה רכזת תעסוקה לעמותת שווים )חיפה והקריות( 
 305491https://www.shatil.org.il/node/ 

 -מחשבים למרכז יום לאנשים עם מוגבלות פיזית )קיבוץ מזרע(  דרושה סטודנטית לתפקיד מדריכת
https://www.shatil.org.il/node/305364 

 -דרושה רכזת נוער לישוב קהילתי )משגב(  
 305321www.shatil.org.il/node/https:// 

 -דרושה מדריכה שחקנית לגני ילדים )טבריה( 
/https://www.facebook.com/job_opening/266426991298337 

 
 -דרושות מדריכות לפעילויות דרמה בגנים )חיפה( 

/b_opening/257546159010695https://www.facebook.com/jo 

  

 <<<שרון
  -דרושה טכנאית למעבדת שינה בבית לוינשטין )רעננה( 

https://www.facebook.com/job_opening/265072198147231 

 -)פארק התעשייה קיסריה(  3דרושה מנהלת חשבונות סוג 
7152434251323https://www.facebook.com/job_opening/23 

 דרושה פקידת קבלה ל"טרם" נתניה 
https://www.facebook.com/job_opening/1178915979128741 

 -טרינרים מסביב לשעון" )חדרה( ית ל"וטטנסיסאדרושה 
k.com/job_opening/333437357643924https://www.faceboo 

 -דרוש/ה מנהל/ת תחום פיתוח קריירה )כפר סבא( 
6311https://www.shatil.org.il/node/30  

 -דרושה מזכירה למועדון הכדורגל "הפועל הרצליה" 
/https://www.facebook.com/job_opening/699840524182376 
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 -דרושה מתחזקת אתר אופנה )רעננה( 
https://www.facebook.com/job_opening/2582958848628880 

 -דרושה מדריכה לפרוייקט חדשני לשינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות )הרצליה( 
ening/254619349317718https://www.facebook.com/job_op 

 -דרושה מנהלת אדמיניסטרטיבית ל"דרך אחרת" )חדרה( 
/https://www.facebook.com/job_opening/257411022013701 

 -ה( נ)רענ בתי אבות ודיור מוגןישית למנכ"לית של חברת ייעוץ לעוזרת אדרושה 
https://www.facebook.com/job_opening/256372505682140 

 -ה מזכירת קבלה לקאנטרי "גלי השרון" )כפר סבא( דרוש
/https://www.facebook.com/job_opening/700316940781821 

  -)רעננה( סטארטאפ רטיבית לחברת דמיניסטדרושה מנהלת א
https://www.facebook.com/job_opening/273116097261525 

 -דרושה מזכירה לארגון חברתי )אזור השרון( 
https://www.shatil.org.il/node/306089  

 דרושה גננת לגן מעורבות הורים )כפר סבא( 
-https://www.shatil.org.il/node/306606  

 -דרושה רכזת חוגים, פנאי וקהילה )רמת השרון( 
 305806https://www.shatil.org.il/node/ 

  -דרוש רכזת להאיחוד החקלאי )יישוב מתן( 
https://www.shatil.org.il/node/305148 

 -דרושה רכזת צהרונים )נתניה( 
 https://www.shatil.org.il/node/305785 

 -דרושה נציגת מכירות למועדון כושר )נתניה( 
ebook.com/job_opening/268265331042825https://www.fac 

 -דרושה מדריכה שיקומית )חדרה( 
 305898il.org.il/node/https://www.shat 

 -פרדס חנה כרכור( דרושה מורה/מדריכה/מנחה )
https://www.shatil.org.il/node/306572  

 -דרושה מדריכת נוער לקיץ )מועצה מקומית פרדסיה( 
https://www.shatil.org.il/node/306292  
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 -דרושה מורה לאסטרטגיות למידה )הרצליה( 
-https://www.shatil.org.il/node/306738  

 -דרושה מדריכת קבוצה לפנימיית מבואות עירון )עין שמר( 
https://www.shatil.org.il/node/306564  

 -דרושה רכזת להנחייה וריכוז קבוצות )קדימה( 
https://www.shatil.org.il/node/306519  

 -דרושה מדריכה למרכז הכשרה לתעסוקה )הרצליה( 
https://www.shatil.org.il/node/306347  

 -)הרצליה(  דרושה עו"ס יחידת הסיוע במחלקת נכויות ושיקום
https://www.shatil.org.il/node/306344 

 -בכיתה ג'  )נתניה(  ASDדרושה חונכת לילד עם 
https://www.shatil.org.il/node/306170  

 -דרושה רכזת מערכות מידע )אזור השרון( 
https://www.shatil.org.il/node/306150  

 והדרכה לעמותה )אזור השרון(  דרושה רכזת קורסים
-306148https://www.shatil.org.il/node/  

 -דרושה רכזת תכניות קידום להוסטל )כפר סבא( 
https://www.shatil.org.il/node/306119  

 -, עבודה מהמשרד ומהבית )אזור השרון(  officekcbaדרושה רכזת 
g.il/node/306085https://www.shatil.or 

 -דרושה רכזת מח"מ לפנימיית שטיינברג )כפר סבא( 
 306040https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה אחות לטיפול בדיירים עם מש"ה )אבן יהודה( 
 https://www.shatil.org.il/node/305840 

  -( עבודת שטח בשרון, משרדי העמותה בירושליםרכזת פרוייקטים ל"מחנכים לשינוי" ) דרושה
ananoajobs/posts/1915673975232740https://www.facebook.com/d 

 

 <<<מרכז
 -דרושה מנהלת הדרכה למכללה לניו מדיה )תל אביב( 

https://www.facebook.com/job_opening/1398024343730852 

 -בינאישית בבתי ספר )מרכז( לימוד עקרונות הדיבייט ותקשורת ל דרושות מדריכות בתחום החינוך
https://www.shatil.org.il/node/306665 
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 -ושה רכזת פיתוח משאבים לעמותה )לוד( דר
https://www.facebook.com/job_opening/296532888055887 

  -( אור יהודה) NEWSדרושה מתאמת פגישות לאונו 
https://www.facebook.com/job_opening/2898466686942683 

 -דרושה נציגת קבלה לחדר כושר )בת ים( 
/719991https://www.facebook.com/job_opening/273221050 

  -דרושה רכזת חינוך מיוחד )מועצה מקומית אורנית( 
https://www.shatil.org.il/node/305137 

 -דרושה רכזת פיתוח וגיוס משאבים לעמותת איתך מעכי משפטניות למען צדק חברתי )תל אביב( 
de/305800https://www.shatil.org.il/no 

 -דרושה רכזת חינוך והדרכה, המרכז למורשת יהדות אתיופיה )תל אביב( 
.il/node/306483https://www.shatil.org 

 -מעטפת טיפולית למצבי משבר ללא אשפוז )תל אביב(  –דרושות מטפלות גופנפש לדיאלוגיה 
www.shatil.org.il/node/306082//https:  

 
  -דרושה עו״ס במרכז הרפואי איכילוב )תל אביב( 

https://www.shatil.org.il/node/305976 

 -דרושה פקידה לחברת נדל"ן )רמת גן( 
https://www.facebook.com/job_opening/176391007141045 

 -פירמת עו"ד גלובלית )תל אביב( לדרושה מנהלת משרד 
https://www.facebook.com/job_opening/585685775386856 

 -דרושה מוכרת לחנות עיצוב לילדים )תל אביב( 
https://www.facebook.com/job_opening/297541741415164 

 -)תל אביב(   Color Caféדרושה מורה לאומנות דוברת אנגלית ל
/ttps://www.facebook.com/job_opening/605339413523561h 

 
-ו לפילאטיס מכשירים )ראש העין( שירות לקוחות + מכירות לסטודידרושה אשת 

/https://www.facebook.com/job_opening/986888818394522 
 

-דרושות מדריכות תיאטרון סיפור לצהרוני תל אביב 
/https://www.facebook.com/job_opening/267812364273678 

 
- דרושה רכזת פרויקטים ואדמיניסטרציה למרכז מאקרו לכלכלה ומדיניות )תל אביב(

/https://www.facebook.com/job_opening/2792513734186847  
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 -דרושה אשת שירות ל״אמא חוזרת לג׳ינס״ אימוני כושר )תל אביב( 
/https://www.facebook.com/job_opening/281100439746651 

 -דרושה מתאמת ומנהלת קבלה למרפאה לכירורגיה פלסטית )תל אביב( 
ing/259396178658979https://www.facebook.com/job_open 

 -דיו )תל אביב( דרושה מנהלת חנות סטו
https://www.facebook.com/job_opening/304250400590593 

 -דרושה פקידת מכירות לסטודיו לפילאטיס )רמת גן( 
https://www.facebook.com/job_opening/261722031804711 

  -נציגת שירות לקוחות טכני )תל אביב( דרושה 
/https://www.facebook.com/job_opening/253082529133744 

 -דיילת מכירות בתחום הבישום )אור יהודה( דרושה 
https://www.facebook.com/job_opening/279179376564271 

 -קוחות לחברת נדל״ן )תל אביב( דרושה מנהלת קשרי ל
/https://www.facebook.com/job_opening/304684597204513 

 -לנוער עם לקויות למידה מורכבות )רמת גן(  ות נשות חינוךדרוש
https://www.shatil.org.il/node/306682 
https://www.shatil.org.il/node/306681  

 -דרושה סגנית מנהל למועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים )מרכז( 
https://www.shatil.org.il/node/306673 

 -דרושה מזכירה )תל אביב( 
https://www.shatil.org.il/node/306574  

 -דרושה מלווה לנכה צה"ל )בת ים( 
.il/node/306712https://www.shatil.org  

 -)תל אביב(  ןמרכז נוער בסיכון לנשירה בגוש דרכזת הדרכה וחינוך לניהול  דרושה
jobs/permalink/3305786816098352https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.  

 רות עילאיות ומתנשאות( מש)קבוצה: 

 -למועדון נערים )גבעתיים(  דרושות מורות
https://www.shatil.org.il/node/306478  
https://www.shatil.org.il/node/306474  

 -דרושה רכזת למרכז של תנועת נוער עירונית )חולון( 
https://www.shatil.org.il/node/306270  

 -קי לקוחות ומכירות )ראשון לציון( דרושה מנהלת תי
https://www.facebook.com/job_opening/288328682353133 
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 -דרושה עו"ס לריכוז נושא ייחודי למשרה מלאה )חולון( 
https://www.shatil.org.il/node/306139  

 -דרושות מדריכות כריזמטיות לתוכנית לימודים חוויתית ומעשירה )חולון ובת ים( 
https://www.shatil.org.il/node/305891 

  -דרושות עובדת סוציאלית ומדריכה )תל אביב( 
https://www.shatil.org.il/node/305721 

 -דרושה אחראית פיתוח משאבים ושותפויות )תל אביב( 
 305713tps://www.shatil.org.il/node/ht 

 -דרושה רכזת מש"א לארגון בעצמי )תל אביב( 
 https://www.shatil.org.il/node/305634 

  -דרושה רכזת חוגים במתנ״סים )תל אביב( 
https://www.shatil.org.il/node/305599 

 -דרושה מוכרת לרשת מובילה )תל אביב( 
https://www.facebook.com/job_opening/273256807152759 

 -פגישות לסוכנות ביטוח )חולון( ה מתאמת דרוש
/https://www.facebook.com/job_opening/262388964972893 

 -פיתוח תוכנה לרפאל )תל אביב( לדרושה סטודנטית 
https://www.facebook.com/job_opening/286022649444414 

 -דרושות חונכות )בני ברק( 
 305333https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה מדריכת לבית חם לנערות )שוהם( 
/https://www.facebook.com/groups/820918101285667/permalink/3378620585515393 

 )קבוצה: משרות חינוכיות והדרכתיות בין חברים(

 -דרושה טכנאית שאיבת דם ורידי לקופת חולים כללית באיזור המרכז 
https://www.facebook.com/job_opening/257131802203992 

 

 והסביבה <<<ירושלים
 –)ירושלים(  0202מנכ"לית לארגון  שהדרו

https://www.facebook.com/livingtogetherjlm/posts/172831607569103 
 –דרושה מנהלת למחלקה הקהילתית בארגון "בזכות" )ירושלים( 

https://www.facebook.com/bizchut/posts/2176985819114351 
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 -עמותת "לדעת לבחור נכון" )ירושלים( ל מיניות בריאה לנוערדרושות מנחות 
https://www.facebook.com/Ladaat.Choose.Well/posts/4588242411201217 

 -כפר שאול )ירושלים(  -ת במרכז הירושלמי לבריאות הנפש דרושה ע"וס לניהול מרכז מרכז מיצוי זכויו
https://www.shatil.org.il/node/306787  

 -דרושה מנהלת תפעול לעמותת ליסאן, הפועלת לקידום צדק לשוני )ירושלים(. 
e/306826https://www.shatil.org.il/nod 

 -לשתי״ל דרושה רכזת אדמיניסטרציה )ירושלים( 
 305801https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושות עובדות מנהלה ותמיכה לבית ספר )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306770  

 -הסטודנטים באוניברסיטה העברית )ירושלים( דרושה רכזת נגישות לדיקנט 
https://www.shatil.org.il/node/306372 

 -דרושה מנהלת תחום גיל שלישי במינהל קהילתי רמות אלון )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306267 

 -דרושה רכזת סקולבס )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306291  

 -דרושה רכזת אדמיניסטרטיבית )ירושלים( 
/node/306221https://www.shatil.org.il  

 -דרושה רכזת למרכז ענת לאמנות של עמותת אנוש )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306038 

 -ד )ירושלים( דרוש/ה רכז/ת נתונים למועצה לשלום היל
 305859https://www.shatil.org.il/node/ 

  -רכזת פרוייקטים ל"מחנכים לשינוי" )ירושלים, כולל עבודת שטח בשרון(  דרושה
ananoajobs/posts/1915673975232740https://www.facebook.com/d 

 -דרושה מנהלת מרפאה וטרינרית של צער בעלי חיים )ירושלים( 
//www.shatil.org.il/node/306750https: 

 -אדמיניסטרציה והגשת בקשות לקרנות לעמותה )ירושלים(  ,ה באופן מידי לתפקיד של ניהול משרדדרוש
rg.il/node/306727https://www.shatil.o 

 
 -לילדים יוצאי אתיופיה )ירושלים( שח"ם  -תכנית לפיתוח תפיסת עתיד דרושה רכזת

.il/node/306465https://www.shatil.org  
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 -דרושה מזכירה רפואית עם יכולת תרגום מאנגלית לעברית )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306396 

 -דרושות סטודנטיות לצוות העוסק בשילוב בני נוער בפנימיות )ירושלים( 
l/node/305857https://www.shatil.org.i 

 -דרושה מנהלת תחום גיל רך וילדים למינהל קהילתי )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/305852 

  -דרושה אחות להוסטל )ירושלים( 
tps://www.shatil.org.il/node/305829ht 

 -דרושה מלווה לאישה אחרי ניתוח תמורת מגורים ומשכורת )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/305726 

 -דרושה עובדת לגן ילדים )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306768  

 -לתיכון קשת ראם דרושות מתרגלות )ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/node/306759  

 - נהלת צוות רכזים לפר"ח )ירושלים(דרושה מ
 305716https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה רכזת קהילה למינהל קהילתי )ירושלים( 
  305652https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה רכזת למסגרת לנערות בסיכון מהמגזר החרדי )ירושלים(  
https://www.shatil.org.il/node/305492 

 -ת רכזות ומדריכות מתאים לסטודנטיות )ירושלים( דרושו
 305287https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה רכזת תעסוקה לאנשים עם מוגבלות )ירושלים( 
 305211ww.shatil.org.il/node/https://w 

 -ליחידת הנוער גוננים דרושה רכזת תותחית למועדון נוער פתוח )ירושלים( 
 diklaeden@gmail.com -לפרטים 

 -בטחת מידע ברשות האוכלוסין וההגירה )ירושלים( נטית ליחידת לאודדרושה סט
https://www.facebook.com/job_opening/189692002394493 
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 והדרום <<<שפלה
 -)באר יעקב(  סטודיו למחולדרושה עוזרת אישית למנהלת 

/https://www.facebook.com/job_opening/1355966101270286 
 –דוד( כירה למרכז חוגים מוביל )אשזמדרושה 

/www.facebook.com/job_opening/257607015472178https:/ 

 -מדריכות רפואה ותיאטרון )באר שבע(  -דרושות לקייטנות 
https://www.shatil.org.il/node/306762  

  -יכון בעמותת עלם )באר שבע( בסוצעירים הכשרה ותעסוקה לנוער ויקט רפל דרושה רכזת
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/2602232959992603 

 (י)קבוצה: משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביע

 -דרושה מנהלת משרד ועוזרת אישית )באר יעקב( 
https://www.facebook.com/job_opening/258154995266269 

 -דרושות מורות להוראה תורנית בעמותת עלה )רחובות( 
/https://www.facebook.com/job_opening/896258547560053 

 -דרושה רכזת ליווי תעסוקתי ויזמי למגזר הבדואי 
https://www.shatil.org.il/node/306057  

 - )קרית מלאכי( דרושות מחנכות כיתות למרכז למידה בית צפורה
://www.shatil.org.il/node/305456https  

 -)דימונה(  כתף בתכנית הדוגלת בצמצום הפערים בחברהיות הלהוטות לתת דרושות נשים ערכ
https://www.shatil.org.il/node/306698 

  -דרושה רכזת פרוייקטים לבית הפתוח לגיל הרך )שדרות( 
305732https://www.shatil.org.il/node/ 

 -אשקלון( -דרושה רכזת תיאום השכלה אקדמית לסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית )שדרות 
https://www.shatil.org.il/node/305778 

 -דרושה מנהלת מרכז מיצוי זכויות בבית חולים סורוקה )באר שבע( 
https://www.shatil.org.il/node/305708 

 -תאורה" )נתיבות( חשמל ושה יועצת מכירות ל"עידן דר
://www.facebook.com/job_opening/205967790397201https 

 - )באר שבע( קיום בנגב לשוויון אזרחי-דרושה רכזת מחקר, ניו מדיה ולובי בינלאומי לפורום דו
https://www.shatil.org.il/node/305135 

 -דרושה פרילנסרית בשיווק דיגטלי )נס ציונה ורחובות( 
https://www.facebook.com/PitangoDigital/posts/1466621703719817 
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 -דרושות מדריכות לעמותת אופנים )דרום( 
 305674https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה  מדריך/ת שיקום )באר שבע( 
https://www.shatil.org.il/node/306640  

 -דרושה רכזת למרכז החברתי של עמותת אנוש )רמלה( 
https://www.shatil.org.il/node/306612  

 -נציגות למוקד הטלפוני של משרד התחבורה )באר שבע( דרושות 
https://www.facebook.com/job_opening/3629812687033831 

 - דרושה מדריכה לעבודה בשעות אחה"צ במועדונית לילדים בחינוך המיוחד )אשדוד(
https://www.shatil.org.il/node/306591 

 -)רמלה(  דרושות רכזות ומדריכות
https://www.shatil.org.il/node/306755  

 -דרושה מלווה ומטפלת )אזור רחובות( 
https://www.shatil.org.il/node/306322  

  -יונה( דרושות נשות חינוך )נס צ
https://www.shatil.org.il/node/306093  

 -דרושה מתאמת טיפול למרכז הכשרה ותעסוקה של עמותת אנוש )אשדוד( 
https://www.shatil.org.il/node/306041 

 -דרושת מתאמת טיפול לדיור המוגן של עמותת אנוש )באר שבע וערד( 
org.il/node/306025https://www.shatil. 

 -דרושות צעירות עם מגבלה לתכנית 'יוצאים לקהילה' של עמותת גוונים 
https://www.shatil.org.il/node/306006 

  -ת )נתיבות והסביבה( דרושה מדריכה שיקומי 
https://www.shatil.org.il/node/305854 

 -וד( להכנת מתודות חדשניות לפעילויות בבתי ספר )אשד -בעלת זיקה לאומנות ומיחזורדרושה 
 305688https://www.shatil.org.il/node/ 

  -דרושה מלווה לנכה צה"ל )גדרה( 
https://www.shatil.org.il/node/305656 

 -ברתי )אשדוד( ח-דרושה רכזת למועדון שיקומי
 305477https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושות מדריכות לפנימיית "העוגן הקהילתי" )באר שבע( 
 630549https://www.shatil.org.il/node/ 
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 -)קרית מלאכי(דרושות מחנכות כיתות למרכז למידה בית צפורה 
 305456https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושה עו"סית לריכוז פרוייקט מחלקה במרכז רפואי קפלן )רחובות( 
https://www.shatil.org.il/node/305332 

 -מרכז חירום לילדים )באר שבע(  -דרושה מטפלת משפחתית לעמותת יחדיו 
https://www.shatil.org.il/node/305314 

 

 <<<ארצי
 -ר ראשון ושני לקלדנות בבתי משפט )חדרה וחיפה( דרושות סטודנטיות לתוא

https://www.facebook.com/revital.almoz.7/posts/10158349281288058 
 -דרושה מנכ"לית לעמותת שב"ל 

https://www.shatil.org.il/node/306589  

 -ות מדריכות לקייטנות המדע של משרד המדע והטכנולוגיה דרוש
https://www.facebook.com/job_opening/1752196745157217 

 -רטן בספרוייקט "הקש בדלת" של האגודה למלחמה והדרכת בני נוער בבתי ספר עבור לעבודת ריכוז דרושה 
/https://www.facebook.com/job_opening/269328454334099 

מעטפת טיפולית למצבי משבר ללא אשפוז )אזור תל אביב והמרכז  –מלוות טיפוליות לדיאלוגיה  דרושות
 -ואזור פרדס חנה( 

https://www.shatil.org.il/node/306078  

 -רושות מנחות לקורס יזמות עסקית ד
https://www.shatil.org.il/node/306081  

 -דרושות מדריכות להנחיית סדנאות ערכיות בקיץ )ירושלים, דרום ושפלה( 
https://www.shatil.org.il/node/306551 

 -דרושה מנהלת פרויקטים )החלפה לחל"ד( 
il.org.il/node/306525https://www.shat  

 -דרושות סטודנטיות לחנוך ילדים למשפחה בה יש מישהו חולה בסרטן 
https://www.shatil.org.il/node/306501 

 -רוטשילד )שדרות, באר שבע, חיפה(  ישגרירלתוכנית  כותמדרי דרושות
https://www.facebook.com/Rothschildcp/posts/3007546846001883 

 -לתרגום בעל פה )ירושלים והדרום( דרושות דוברות ערבית 
https://www.shatil.org.il/node/306499  
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English Editor  )ארצי, ירושלים(- 
https://www.shatil.org.il/node/306494  

 - שראליתושה דילרית לליגת הפוקר הידר
https://www.facebook.com/job_opening/262223885101751 

 -ל קרן רמון לשנת הלימודים תשפ״א דרושות מנחות לתכנית ״ממריאים״ ש
https://www.shatil.org.il/node/306362 

 -דרושה לעמותת סיכוי עמיתת פיתוח משאבים בכירה )חיפה וירושלים( 
 s://www.shatil.org.il/node/305964http 

 -ות נשות חינוך להדרכה )אזור המרכז והשרון( דרוש
 305865https://www.shatil.org.il/node/ 

)אזור ת״א, קול קורא למתאמות קד"מ )קבוצת דיון משפחתית( עבור משפחות עם ילדים במצבי סיכון 
 -הדרום והשפלה( 

 305864https://www.shatil.org.il/node/ 

דרושה רכזת הדרכה לתכניות נערות באזור המרכז והשפלה )ראשון לציון/מודיעין/ראש העין/פתח 
 -תקוה/הרצליה( ומהבית 

 305283https://www.shatil.org.il/node/ 

 -דרושות רכזות קבוצות בפריסה ארצית לתכנית "קו הזינוק", מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד 
https://www.shatil.org.il/node/305130 

 -פתח תקווה, קרית אונו, חיפה ועמק יזרעאל( רכזת תעסוקה נתמכת לאשנב ) דרושה
/https://www.facebook.com/job_opening/242292703773784 

 - דרושה בקרית שטח למערך חינוכי מוביל
 de/306305https://www.shatil.org.il/no  

 -דרושות מורות לצהרונים העירוניים 
https://www.shatil.org.il/node/306217   
https://www.shatil.org.il/node/306213   
https://www.shatil.org.il/node/306212  

 -דרושות מורות )רכב חובה( 
https://www.shatil.org.il/node/306719  

 -ות להוסטל טיפולי שיקומי )מרכז והשפלה( ות מדריכדרוש
https://www.shatil.org.il/node/306613  

 -דרושות מתאמות טיפול לעמותת אנוש לסניפים ברחבי הארץ 
https://www.shatil.org.il/node/306043 
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 -דרושה מדריכת הפעלות לילדים ברחבי הארץ 
/https://www.facebook.com/job_opening/252604756054662 

 
-המחשב לעמותת על״ה ברחבי הארץ  דרושה מורה למדעי

 /com/job_opening/258435835416027https://www.facebook. 

  

 

 

https://www.facebook.com/job_opening/252604756054662/?source=post_permlink

