
 

 

 2021בדצמבר  18-לוח משרות עדכני ל

 

 <<<עבודה מהבית )או חלקית מהבית(
 

למרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל דרוש ה מנהלת מחלקת שיווק, תקשורת וקשרי ממשל )היברידית, 
  -ירושלים( 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4901535153190169 

 -דרושה אחראית על קשרי קהילה, אנגלית חובה )עמותת גן הילד, חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64037 

 -דרושה רכזת אדמיניסטרציה למעטפת תוכניות תעסוקה של משרד הכלכלה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63690 

  -דרושות למגוון משרות )היברידי, ת"א(  Natual Intelligenceלחברת 
https://bit.ly/3yDxt9o 

כלכלית של ישראל דרושה רכזת שיווק -העוסקת בקידום צעירים מהפריפריה החברתית מעשה מרכז ותתלעמ
 -להחלפה לחל"ד, משרה  מלאה, יכולת ניידות חובה )עבודה מהבית עם נסיעות בכל רחבי הארץ בדגש על הצפון( 

 קורות חיים למייל
 sigala@maase.org.il 

  -משרה )מהבית(  25%-רושה אשת מכירות והפקה לדפ״י, כד
https://bit.ly/32ghNNp 

  -מנהלת תכנית מלגות בהתאחדות הסטודנטים/ות הארצית )היברידי, ירושלים( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66436 

 -מלאה )מהבית(  -, חצי משרה Ann Education -טכנולוגי -דרושות לצוות תוכן, בסטארטאפ חינוכי
/https://www.facebook.com/groups/132736913603681/permalink/1745816242295732 
 

 -ניו סקול )היברידית, ת״א(  New Schoolדרושה אחראית תוכן לבית הספר לשפות 
///www.facebook.com/groups/socialmediajobsisrael/permalink/4663347073708571https: 
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  -דרושה נציגת מוקד שרות לקוחות )היברידית, רמת גן( 
https://bit.ly/3qcB3DJ 

  לוגי מגייסות מתאמת הפקה )מהבית(עמותת "מקומות שמורים" מנגישה אמנות ותרבות לקהל צעיר ממגוון נוירו
https://www.facebook.com/or.alterman/posts/10160066820063598 

 
)היברידי, תל  דרושות למגוון משרות Industrial cyber -המפתחת מוצר בעולמות ה Tenable indegyלחברת  

 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4882867085056976 -אביב( 
 

חינוכיות -ה חברתית, מגייסת רכזת לתכניות פסיכועמותת רקפת, המעניקה מענה חברתי רגשי למתמודדים עם חרד
 -)היברידית, תל אביב( 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4882012421809109 
 

 -לצמצום הסכסוך מחפשים רכזת דיגיטל )היברידי, ירושלים, ת״א( היוזמה 
https://www.facebook.com/ShrinkTheConflict/photos/a.114697447027379/415648540265600 

 -ימים בשבוע )היברידי, טירת הכרמל(  2-3דרושה מתכנתת לסטארטאפ, 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4898560116821006 

 
 -(, )היברידי, תל אביב( backend)עם דגש על פיתוח  Full Stack דרושה מפתחת

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4901635999846751 
 

 -מותה חברתית הפועלת בקרב יוצאי אתיופיה )היברידית, לא מצוין מיקום( דרושה רכזת לע
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3015405368675358 

 -טכנולוגי )היברידית, ירושלים( -, ארגון חברתיJGiveאנוש ואדמיניסטרציה לארגון  דרושה רכזת משאבי
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018753448340550 

 
 -מטפלת רגשית דוברת אנגלית לקו סיוע לעולים )בעיקר מהבית(  דרושה

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66303 

 -לחותם דרושה  רכזת דיגיטל ומדיה חברתית )היברידית, לוד( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018842698331625 

 

 

 <<<חיפה והצפון
 

 -דרושות מדריכות ורכזות לתנועת נוער )בית שאן, טבריה והסביבה( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/21490 
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 -דרושות עובדות לחנויות מוצרי נייר ועיצוב )חיפה ורמת ישי( 
https://www.facebook.com/dikla.regev.3/posts/10159591158097836 

  -דרושה רכזת פרוייקט ייעודי לטיפול בפוסט טראומה )קרית שמונה( 
ingajobadvertisement/66293https://www.shatil.org.il/advertis 

 -דרושה דוברת ערבית לתפקיד רכזת שטח בעמותת אל אמל )גליל( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66292 

  -דרושה רכזת פדגוגית )יובלים( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58477 

 -דרושה רכזת לתנועת נוער )בקעת הירדן( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/17096 

  -דרושה מדריכה לעמותת אופנים )עפולה( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64315 

 -לקבוצת גליל דרושה מנהלת חשבונות, חצי משרה )רמת ישי( 
https://www.facebook.com/GalilEngineering/posts/1505687633138148 

  -דרושה מדריכה לרשת צהרונים )חיפה( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66369 

  -מדריכה לחינוך הבלתי פורמלי )בוסתן הגליל( 
atil.org.il/advertisingajobadvertisement/57433https://www.sh 

  -דרושות למגוון משרות באמ״ן )אדמת מרפא נשית( עמותת אוהלה )קרית טבעון( 
https://bit.ly/3EaUT72 

 -יקב הר אודם מחפש עובדת חרוצה למרכז המבקרים )מושב אודם( 
https://www.facebook.com/Odem.Mountain.winery/posts/548310806602755 

 -משרה )יקנעם(  70%-50%-לחברת סייבר דרוש מנהלת חשבונות ל
/https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4892537780756573 

 -דרושות מדריכות סיעודיות למסגרת יום שהות ארוך )מועדונית( )מושב הושעיה( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018895934992968 

  -)בנימינה(  ActiveFenceדרושות למגוון משרות בחברת 
https://bit.ly/3J5Hlxp 

 -ת למעון הנותן מענה לאנשים עם צרכים מיוחדים )רמת טבריה(דרושה מזכירה רפואי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63941 

 -דרושה מלווה רפואית למערך דיור לאנשים עם צרכים מיוחדים )טבריה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64121 
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 -נפשיים )כל אזור חדרה והסביבה( דרושות חונכות לליווי חברתי לאנשים המתמודדים עם קשיים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/38645 

 -דרושות מדריכות מוגנות למניעת אלימות ונשירה סמויה בתוך בית הספר )כל אזור חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47647 

  -דרושה רכזת קהילת להט"ב )נשר( 
w.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66241https://ww 

 -דרושה רכזת קבוצה לארגון חברתי שנותן סיוע לילדים חולים ובני משפחותיהם )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58479 

 -דרושה רכזת לתוכנית דיור שיקומי המלווה צעירים שחוו משבר נפשי )יקנעם(
tisement/44868https://www.shatil.org.il/advertisingajobadver 

 -דרושה עובדת סוציאלית מחקרית )בית חולים רמב"ם, חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63659 

 -(דרושה עובדת סוציאלית )שירותי בריאות כללית, חדרה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63814 

  -דרושה רכזת לתכנית המלווה צעירים שעברו משבר נפשי )יקנעם( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/44868 

 

 

 <<<שרון
 

 -דרושה רכזת פדגוגית לחברה לקידום )הוד השרון(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/61709 

 -לקרן ברל כצנלסון דרושה מנהלת דיגיטל )בית ברל( 
https://www.facebook.com/kerenberl/posts/4017937888305697 

  -)רעננה(  PC דרושה טכנאית

https://bit.ly/3GX2Bnq 

 -דרושה רכזת חינוך לפנימיית משפחתוני הכפר הירוק 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58648 

https://www.facebook.com/jobs/job- -דרושה רכזת הכנה לצה"ל במחלקה לנוער וצעירים )עיריית רעננה( 
/opening/3121630198126828 

 -חברתי  לבני נוער וצעירים במרכז הנוער העירוני )כפר סבא(  HUB -דרושה רכזת למרכז יזמות טכנולוגי ל
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018000001749228 
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 -דרושה מדריכת תעסוקה למרכז תעסוקה לדיירים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )כפר סבא( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018805358335359 

 -לחברה בתחום האופטיקה דרושה עובדת בק אופיס במשרד )רמת השרון( 
haveh/posts/4741552109237058https://www.facebook.com/sicuys 

 -דרושה רכזת פדגוגית לחברה לקידום )הוד השרון( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/61709 

 - דרושות מדריכות חוגים לצהרונים )איזור השרון(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64414 

 -דרושה מנהלת תחום צהרונים )תל מונד( 
ttps://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/43239h 

  -דרושה רכזת גיוס ומשאבי אנוש )כפר סבא(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/49370 

 

 <<<מרכז
 

  -לחברת מחקר דרושה אנליסטית בכירה )תל אביב( 
https://bit.ly/3H1DrEd 

 -דרושה מנהלת משרד למרפאת ילדים בבית הרופאים )תל אביב( 
https://www.facebook.com/sharon.segevdumai/posts/10159574282718088 

 
 - מנהלת הדרכה וקשרי לקוחות לאזור המרכז–דרושה בבריינפופ 

66409https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/ 

 -דרושה מזכירה למרכז הישראלי לטיפול בהימורים )תל אביב( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63198 

  -דרושה קלדנית לארגון גדול )תל אביב( 
https://bit.ly/3yFdkzK 

  -רכזת תפעול לארגון חינוכי )גבעת שמואל( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66368 

  -סטודנטים/ות באוניברסיטת ת״א דרושה יועצת מהחברה הערבית למדור לקידום 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018853161663912 

 -מטפלות  לנוער במצבי סיכון )רמת גן(  -עובדות קידום נוער ליחידה לקידום נוער דרושות 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018917111657517 
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 -נשי בפרט, דרושה מנהלת משרד מוכשרת ורצינית )תל אביב( עבור בית קוגנטיקה והמרחב ה
https://www.facebook.com/inbar.zaig/posts/10159922709783944 

 - ללשכת מידע לתייר נתב"ג דרושות סטודנטיות למשרת דיילת שירות ומידע
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4761464470579155 

  -רכזת סקייטפארק במועדון הנוער תדר )ראשל"צ( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66416 

 -מזכירות הסתדרות הפסיכולוגים בישראל מחפשת עובדת )רמת גן( 
/4652082934850928https://www.facebook.com/mariel.huberman/posts 

 -לחברת וולטה סולאר, חברה בתחום האנרגיה הסולארית דרושה מתאמת סולארית )תל אביב( 
alink/4882297821780569https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/perm 

   -)תל אביב(  Navinaלסטרטאפ  Content Writerדרושה 

https://bit.ly/3yNSVZy 
 

 -לחברת הייטק גלובלית דרושה נציג שירות לקוחות לעבודה במשמרות )הרצליה( 
/opening/1008016919757433-https://www.facebook.com/jobs/job 

 
 -ארגון הבריאות הגדול ביותר בארץ מחפשים מזכירה זמנית לאגף הרכש בהנהלה )תל אביב( 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4881690611841290 
 

 -משרה )אזור המרכז(  50%לתכנית "קו הזינוק", מבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד, דרושה רכזת, 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4895189437158074 

 
 -אביב(  למרפאה הומניטרית של משרד הבריאות דרושה רכזת המשכי טיפול ועובדת קבלת קהל )תל

/opening/281517900575014-https://www.facebook.com/jobs/job 
 

  -)תל אביב(  Check Pointדרושות למגוון משרות בחברת 
/bit.ly/3E9yffwhttps:/ 

 -דרושה עוזרת מחקר למכון "אקורד" )תל אביב( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018015258414369 

 
 -לארגון המתמחה בפיתוח והוראת הסייבר והטכנולוגיה דרושה מזכירה )א.ת. שילת( 

/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018351321714096 
 

  -תחת תוכן בעמותת יוניסטרים )ראש העין( דרושה מפ
https://bit.ly/3mildpL 

 -דרושה רכזת תעסוקה למפעל השף בוקס )שוהם( 
/book.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018799685002593https://www.face 

https://www.facebook.com/inbar.zaig/posts/10159922709783944
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4761464470579155
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 -לתיכון דתי דרושה מורה לאנגלית )תל אביב( 

/nk/3018378375044724https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permali 

  -)תל אביב(   Publisher Development Manager- Publisher Salesדרושה 
https://bit.ly/33wX7B8 

מדריכה לליווי קבוצה של אנשים עם  דרושה למערך התעסוקה של עמותת אקים ישראל באופרה הישראלית דרוש.ה
 -מוגבלויות במהלך התנסות מעשית )תל אביב( 

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4876670705676614 

 -דרושה מזכירה לעבודה משרדית שוטפת, חובה אנגלית ברמה גבוהה )הסתדרות הפסיכולוגים, רמת גן(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64104 

 -העוסקת בהשמה וליווי מועמדים )אזור תעשייה, כפר סבא( דרושה רכזת גיוס ומש"א לחברה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/49370 

 -דרושה רכזת חונכות, נדרשת ניידות, ניתן לכלול גם עבודה מהבית )חברת "קידום", חולון(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/34691 

 -בתחום בריאות הנפש )בני ברק( דרושה רכזת לתוכנית עמיתים לבוגרים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/49061 

 -דרושות רכזות לתנועות נוער )מועצה אזורית בקעת הירדן(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/1709 

 -דרושות מנהלות משרד לסטודיו לריקוד לילדים )כפר סבא והוד השרון(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/58563 

 -דרושה רכזת למידה )פנימיה דתית לאומית, בני ברק(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47428 

 -רכזת לחברת השמה מובילה לגיוס ושילוב מועמדים, חובה ניידות )חולון, ראשל"צ( דרושה 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63317 

 -)תנועת סח"י, אזור תל אביב( דרושה עובדת לעבודה חינוכי וערכית עם נוער
 https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63831 

 -דרושות מנחות לסדנאות בנושא הזהות היהודית )בת ים( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63794 

 -צעירים לומדים שחמט, תל אביב( -דרושה רכזת הדרכה ומתנדבים )ארגון צ.ל.ש
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63908 

 -דרושה רכזת לקויות למידה לבית ספר תיכון )תל אביב(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63857 
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 -שה רכזת גיוס והשמה, חובה רכב )עמותת שווים, חולון(דרו
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63849 

 -רכזת שטח לפרוייקט נעים בקהילה של אקי"ם )ת"א, חולון ורחובות( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66351 

 

 <<<ירושלים והסביבה
 

 -אל הלב מחפשת חברת צוות שתצטרף אלינו במשרדי העמותה )ירושלים(  
https://www.facebook.com/adi.vimer/posts/10159151620543300 

 
  -)ירושלים(  Snr Backend Software Engineerדרושה 

https://bit.ly/30IY7kO 
 

 -משרה )ירושלים(  50%דרושה רכזת הדרכה ופדגוגיה, 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018014858414409 

 
 -ספר )מעלה אדומים( דרושה מדריכה לחוג *ירוק בגן* בבתי 

/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018292255053336 
 

 -)בן שמן(  20דרושה רכזת תכניות ופרויקטים ללינק
W5tu1Oj/edit-5mMhV-https://docs.google.com/document/d/1BKNA1ecmkOEbz4bJaJ 

 
 -דרושה רמ"חית הסברה לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות באוניברסיטה העברית 

/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018987724983789 
 

 -לצוות "הזמנה לפיוט" דרושה  רכז תוכן והזנה לאתר אינטרנט במשרה חלקית )ירושלים( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018728155009746 

 53580s://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/http -דרושה מזכירה לניהול משרד )ירולשים(

 -דרושה אשת צוות לקליניקה קהילתית המעניקה טיפולים הוליסטיים לחולי סרטן )איזור ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64123 

 -רושה חונכת אקדמית )ירושלים( ד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66258 

 -שלמת השכלה במסגרת צבאית )ירושלים(רושה מנחה פדגוגית לקורס הד
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63867 
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 -דרושה תומכת טכנית למרכז ילדים וצעירים עם מוגבלויות )מרכז עדי, ירולשים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63880 

 

 <<<שפלה והדרום

 -לעמותת אלומה דרושה רכזת ניו מדיה לתחום ההכנה לשירות צבאי/לאומי )לוד( 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4904995632844121 

 -דרושות מדריכות לאתר הפרדסנות )רחובות( 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3018996668316228 

 -אמפתיה באוניברסיטת בן גוריון דרושה לבורנטית בהיקף של חצי משרה )באר שבע( -למעבדה לביו
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4906921012651583 

 
  -דרושה מנהלת מרכז תעסוקה שיקומי )בית עובד( 

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66322 

  -)נס ציונה(  Omrix Biopharmaceuticalsדרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית ייעודית לאנשים עם מוגבלויות לחברת 
https://www.facebook.com/sicuyshaveh/posts/4787875657938036 

 
 -הרשות העירונית לביטחון וחוסן קהילתי )אשדוד(  –דרושה רכזת פרויקטים למהות 

https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/2424790604321072 

 -)באר שבע(  דרוש/ה רכז/ת לתכנית המלווה אנשים עם מגבלה בהשתלבות בתעסוקה
sement/42107https://www.shatil.org.il/advertisingajobadverti 

 -דרושה מנהלת לארגון הלל במכללת ספיר 
https://www.facebook.com/dananoajobs/posts/2424791867654279 

 -משרה )מועצה אזורית יואב(  80%דרושה לתפקיד ניהולי משמעותי בתנועת השומר הצעיר, 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/4880381075305577 

 -דרושה מדריכה לעבודה עם ילדים בגיל הרך עם פערים התפתחותיים )בני עייש(
/advertisingajobadvertisement/63050https://www.shatil.org.il 

  -( קיבוץ כרמיה)לתעסוקה נתמכת לאנשים עם מוגבלות בחוות קנאביס  כהמדרי
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66426 

 -נכות, נדרשת ניידות, ניתן לכלול גם עבודה מהבית )חברת "קידום", אשדוד(דרושה רכזת חו
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/57762 

  -דרושות רכזות פעילות ומדריכות לתנועת נוער )ערבה דרומית ואילת( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/51691 
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 -ובה )עמותת בית חם, אשדוד(דרושה מומחית תעסוקה לליווי אנשים עם כלל הנכויות, רכב ח
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64212 

 -דרושה רכזת לתוכנית עמיתים לבוגרים בתחום בריאות הנפש )אופקים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/53725 

 -דרושות רכזות ומדריכות לתנועות נוער )ערבה דרומית ואילת(
://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/55608https 

 -דרושה מורה למרכז תעסוקה לבוגרים עם אוטיזם )עמותת אלו"ט, באר שבע(
/63657https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement 

 -דרושה מורה ליישומי מחשב )"גשר",אשקלון(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63211 

 -דרושה עובדת סוציאלית להדרכת צוות )תכנית "קליטה מיטיבה", אילת(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/53155 

 -דרושה מדריכה חברתית )אקדמיה למנהיגות, באר טוביה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63679 

 -דרושה מנחה פדגוגית לקורס השלמת השכלה במסגרת צבאית )באר שבע(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63867 

דרושות חונכות לליווי ילדים ומתבגרים במשפחות בהם אחד ההורים מתמודד עם פוסט טראומה או נכות ממשרד 
 /63986https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement -הביטחון )אזור עוטף עזה(

 - חינוך סביבתי לקהילת באר שבע של החברה להגנת הטבע תמדריכ הדרוש
advertisingajobadvertisement/64222https://www.shatil.org.il/ 

  -דרושה מורה ליישומי מחשב )אשקלון( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/63211 

 -דרושות מדריכות ליחידת מערכת החינוך )מדרשת בן גוריון, שדה בוקר(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59865 

 /63688https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement -דרושה גננות )תוכנית מיל"ת, באר שבע(

  -)אשדוד(   דרושה מורה לאומנות למסגרת של בוגרים עם מוגבלויות
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/65912 

  -מדריכה ראשית לעבודה עם ילדים בסיכון )אילת( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/51984 

 -דרושה מדריכת קרמיקה לעבודה עם פגועי נפש )אשקלון( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47390 

 ערד וקטורה()ב"ש,  אגודת עמי המטפלת באנשים עם מוגבלות מגייסת לכלל מסגרות העמותה
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/50838 
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 -דרושה מדריכה לחינוך הבלתי פורמלי )באר אורה( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/61849 

 -דרושה רכזת קהילה לקהילה היהודית הקראית )באר שבע( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66301 

 -)שפלה( דרוש/ה מדריך/ה לתכנית המלווה צעירים עם מגבלה בהתנדבותם בצבא
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/48717 

 

 <<<ארצי
  

 -חכמת נשים מחפשות מנהלת קליניקה בחלקיות משרה )לא מצוין מיקום( 
https://www.facebook.com/women.therapy.center/posts/4750675711713547 

 -ארגון חוש"ן מחפש מנחות להעברת סדנאות בנושאי להט"ב ומגדר ברחבי הארץ 
/opening/4500009286759378-https://www.facebook.com/jobs/job 

 

 -דרושות מדריכות לארגון תעשיידע )ברחבי הארץ( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47152 

 -דרושות מנחות קבוצות תיאטרון קהילתי )רחבי הארץ( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62397 

  -ייעות למעונות וגנים בחינוך המיוחד )ברחבי הארץ( דרושות ס
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47260 

משרה  50%שירות תמיכה ושיקום בקהילה, דרושה נאמנת איכות לשירות תמיכה בלימודים אקדמיים,  -לארגון נתן 
 491979787550412https://www.facebook.com/consumers.providers/posts/4 -)לא מצוין מיקום( 

)לא מצוין דרושה מנחה קבוצות לפרויקט חדשני של קבוצות החלמה מינית למניעת החזרה לשימוש בקרב מכורים 
  -מיקום( 

313https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66 

 -)צובה ובית השיטה( ת לתנועת נוער ות ומדריכורכזות דרוש לחומרים
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59599 

  -דרושות מתאמות טיפול לתחום בריאות הנפש )ברחבי הארץ( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56253 

 -דרושות מדריכות לעמותת אופנים )ברחבי הארץ( 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/48683 

 
  -  רכזת השלמת השכלה לתחום השיקום בראשל"צ ונוף הגלילדרושה 

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62528 
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https://www.facebook.com/consumers.providers/posts/4491979787550412
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66313
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59599
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/56253
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/48683
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62528


 -המובילה בתחום החינוך הפיננסי לצעירים בישראל מגייסת מנטוריות )ברחבי הארץ( -עמותת "חיים בפלוס" 
/s://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3017535105129051http 

דרושות עובדות למוקד טלפוני ולפעילות שטח במסגרת פרוייקט חברתי של הגנה על זכויות עובדים )פתח תקווה, 
 https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3019085681640660/ -צפון, ירושלים( 

  –מדריכות ילדים ונוער למסגרות במרכז, בצפון ובדרום 
il/advertisingajobadvertisement/50004https://www.shatil.org. 

לעמותה לקידום זכויות אזרחיות בציבור החרדי דרושה עורכת דין בעל אוריינטציה חברתית לניהול תיקים ומערך 
https://www.facebook.com/jobs/job- -תוכן והשפעה בקהילה )מודיעין עילית, ביתר עילית, בית שמש ואלעד( 

/opening/607811827030166 

 -דרושות מדריכות להדרכת קורסים וסדנאות בתחום החינוך הטכנולוגי, חובה רכב )עמותת תעשיידע(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47152 

 -דרושות מדריכות דוברות ערבית להדרכות בתחום החינוך הטכנולוגי, חובה רכב )עמותת תעשיידע(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/59005 

 -דרושות סטודנטיות לקידום תלמידות למגמות טכנולוגיות )עמותת תעשיידע(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/51786 

 -דרושות מנחות ומדריכות לקבוצות תאטרון ברחבי הארץ
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62397 

 -ה רכזת לפעילות בלתי פורמלית בנושא זהות יהודית וישראלית )קרן תל"י, בסיס בירושלים(דרוש
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64125 

  -י הארץ( רכזות לתכנית עמיתים לבוגרים )ברחב
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/47408 

rtisingajobadvertisement/53725https://www.shatil.org.il/adve 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/61780 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64398 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/64545 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/66250 

 

 עבודה נגישהמשרות נוספות ברחבי הארץ ניתן למצוא באתר 
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