
 

 

 

 
 05.2211.ל עדכני משרות לוח

 
 
 

) או חלקית מהבית במודל היברידי (  <<<עבודה מהבית 
 )היברידי( OneDay לעמותת מדיה ניו מנהלת דרושה

https://bit.ly/3ONBT59 
 

  - כפרילנסרית Co.Do למיזם מכירות אשת דרושה
https://bit.ly/3vqpHje 

 
 - הרצליה( )היברידי, ונטעת לעמותת ופרוייקטים פעילים מנהלת דרושה

https://bit.ly/3L7IaFQ  
 

 - מרכז( )היברידי, המיליון" ל"לובי המשרד מנהלת דרושה
https://bit.ly/3l4FiPi 

 
  - מרכז( )היברידי, כ"ן לעמותת קהילות מנהלת דרושה

https://bit.ly/38imrO8  
 

 )היברידי(  "י"אחרי לעמותת שותפויות מנהלת דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5382584925085187 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת 
 

https://bit.ly/3ONBT59
https://bit.ly/3vqpHje
https://bit.ly/3L7IaFQ
https://bit.ly/3l4FiPi
https://bit.ly/38imrO8
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5382584925085187


 - העין( ראש )היברידי, אגריטק לחברת אופיס בק אחראית דרושה
 2361074110 www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/538936  

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

 – תקווה( פתח )היברידי, "בטרם" לארגון שיווק מנהלת דרושה
/https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/posts/5403239799686366 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

 )היברידי(  Practicum ל מכירות אשת דרושה
 www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5397954233548256 קבוצת( 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק:
 

 - שבע( באר )היברידי, חברתי סטארטאפ של המשאבים פיתוח במחלקת סטודנטית למשרת עובדת דרושה
https://bit.ly/3ksna1F 

 
  -אביב( רחובות/תל )היברידי, Decisions Informed -ל Analyst People דרושה

 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5395922713751408 
 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת

 
  - ת"א( )היברידי, הייטק בחברת פיננסיתה למחלקה Controller Assistant  דרושה

https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5403204183023261 
 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת

 
  – זומו למוזיאון משאבים מגייסת דרושה

 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5395455330464813 
 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת

 
  - קאסם( נצרת/כפר )היברידי, צופן לארגון מעסיקים קשרי רכזת דרושה

www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5400497326627280  
 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת

 
 –טוב שכולו לארגון לקוחות וקשרי אופרציות רכזת דרושה

https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3127111144171446/  קבוצת(
 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: ")קבוצת 

 
 - ת"א( )היברידי,  "מנגד עומדות לא" לעמותת חשבונות מנהלת דרושה

www.facebook.com/shlomit.egozy/posts/5059432437474964https:// 
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 -רשת חברתית שוויונית ללימודים -"תיקתקל"רושות מנהלות רשת ועורכות תוכן ד

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/67636 
 

  - גבעתיים( )היברידי, AI לורביט פרודוקט מנהלת דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5400904923253187 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 
 
 

ן <<<חיפה  והצפו
 

 -דרושה רכזת השכלה בתחום בריאות הנפש לתפקיד חדשני בעולם האקדמי )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/69992 

 -עכו(דרושה רכזת חונכות סומכות דוברת השפה הערבית )
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71631 

 -ר המכבי(כפדרושה אשת מכירות ושיווק למרכז תעסוקה מוגן )
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81852 

 -דרושות מדריכות לשלוחה הצפונית של המכון למורשת בן גוריון )חיפה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/7577 

 -אזור צפון(דרושות מדריכות בתחום החינוך הטכנולוגי )
ttps://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79103h 

 -צפון(כה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי )דרושה אשת מכירות והדר
ement/81999https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertis 

 - )עפולה( דנאל בקבוצת למשפחות סיוע לפרויקט משרה בחצי אחראית רכזת דרושה 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3126996724182888/  קבוצת(

 ("משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעיפייסבוק: "

  - )טבעון( נשית מרפא אדמת – לאמ"ן מלוות דרושות
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3130022703880290 

 משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי"()קבוצת פייסבוק: "
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ן שרו >>> 
 

 - )חדרה( בטכנודע ההדרכה לצוות הוראה עובדת דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3126292990919928/  קבוצת(

 "חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי( משרותפייסבוק: "
 

 - )חדרה( טורבינה צעירים במרכז צעירות משפחות תחום רכזת דרושה
36430925584https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/31262/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 -דרושה רכזת קהילה למרכזים קהילתיים )הרצליה( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3119907694891791/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 
 
 

 <<<מרכז
 

 -דרושה מדריכת ילדים ונוער לעבודה חברתית וליווי אישי בבית ספר יסודי )יפו(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/82280 

 -דות רפואיות )תל אביב(דרושה עובדת סוציאלית למרכז רפואי לצורך ווע
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/80328 

 -דרושה רכזת למחלקת הנוער )שוהם(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81905 

 -קרית אונו(דרושה תרפיסטית באומנויות )
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81929 

 -דרושה רכזת לניהול והובלת מועדון לנוער בסיכון )תל אביב(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/73834 

 -דיור קהילתי לאנשים עם מוגבלות )קרית אונו(  –דרושה אשת צוות לבית נועם 
https://bit.ly/3s3UYWW 

 -תל אביב יפו(דרושה רכזת מדעים לעמותה לקידום החינוך )
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/73860 

 -(מרכזרים )דרושה מנהלת תחום קהילת הבוג
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79937 
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 -דרושה רכזת מרכז ייעוץ למיניות בריאה לנוער וצעירים )תל אביב(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81672 

 -רמת גן(דרושה מדריכה למועדון מתבגרים )
w.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79226https://ww 

 -רמת גן(קת תרבות הפנאי לאזרחים ותיקים )דרושה רכזת פרויקטים למחל
ment/75484https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertise 

 -תל אביב(דרושה עוזרת אדמיניסטרטיבית ) 
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/62165 

 -דרושה ממלאת מקום מזכירה למחלקת משפות ילדים ונוער )עיריית הרצליה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/78778 

 -פתח תקווה(זת חונכות לתחום השיקום החברתי )דרושה רכ
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/73681 

 -דרושה מנהלת לאגודה לזכויות החולה )תל אביב(  
https://www.facebook.com/yasmin.inbar/posts/10158944512808129 

 –)תל אביב(  Greeneyeלחברת  DevOpsדרושה מהנדסת 
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5383763044967375 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

 –דרושה רו"ח מנהלת כספים לרוח הישראלית )תל אביב( 
 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5394950067182006 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

 -ון )חולון( דרושה מנהלת שיווק דיגיטלי למדיטק חול
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5394915357185477 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

  –טק )תל אביב( -בתחום המד לסטארטאפ יביתדרושה עוזרת אדמיניסטרט
 www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5362702327073447 (קבוצת 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק:
 

  –ושה נציגה למוקד הטלפוני של אגף השיקום נכי צה"ל )פתח תקווה( דר
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3124443981104829/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
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 -דרושה מדריכה דוברת ערבית לחצי משרה במקלט חירום לצעירים מהקהילה הלהט"בית )תל אביב( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3127039687511925/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 -דרושות מדריכות לחברת "מרטון" להדרכה בבתי ספר )אזור המרכז( 
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3128827403999820/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 -דרושה מזכירה לארגון אלמנות ויתומי צה"ל )גבעת שמואל / פתח תקווה( 
 https://bit.ly/3vTHEFJ 

 
 https://bit.ly/3Mu5cb8 -תקווה( דרושה רכזת קשרי חוץ לארגון אלמנות ויתומי צה"ל )גבעת שמואל / פתח 

 
 

שלים  והסביבה <<<ירו
 

 -דרושה רכזת פניות לתכלול נושא הפניות למרכז )מרכז הזדמנות, ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81126 

 -דרושה רכזת תעסוקה לאוכולוסיית היוצאים מהמגזר החרדי ) מרכז הזדמנות, ירושלים(
jobadvertisement/81131https://www.shatil.org.il/advertisinga 

 -דרושה יועצת לכלכלת המשפחה )חובה רכב, "פעמונים", ירושלים(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81902 

 - )ירושלים( צדק שערי חולים ובבית ופיתוח מחקר לרשת מזכירה דרושה
 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5394973950512951 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות :פייסבוק )קבוצת
 

 - ירושלמית לעמותה אופיס-בק רכזת דרושה
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3130112270538000 

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי()קבוצת פייסבוק: "
 

  – )ירושלים( SPARK JLM והיזמות חדשנות למרכז חברתית חדשנות מנהלת דרושה
https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5397624506914562 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
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 - )ירושלים( השני יד לביגודית משרה בחצי מוכרת דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3125900047625889/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 - )ירושלים( פורמלי ובלתי פורמלי חינוך שילוב למיזם חינוך נשות דרושות
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3126694670879760/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

  – ערבית(מ גדה )ירושלים, במקום לעמותת ערבית דוברת עובדת דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3126476957568198/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 - )ירושלים( ליברלי יהודי חינוך למרכז פיתוח מנהלת דרושה
k/3129098127306081https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalin/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 
 

שפלה  והדרום <<
 

 -דרושה מתאמת פגישות לתוכנית העשרה הפועלת בבתי ספר יסודיים )אחווה(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81863 

  -רחובות(דרושה מוכרת ) 

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/82036 

 -רחובות()מנהלת הנהלת חשבונות ולוגיסטיקה דרושה  
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/81927 

 /81941https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement -אשדוד(דרושה רכזת פרויקט יחד 

 -דרושות מורות להוראה מתקנת לעבודה עם אנשים בוגרים בעלי מוגבלויות )אזור דרום(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/79289 

 -רהט()רים המתמודדים עם קשיים נפשיים דרושה עובדת סוציאלית לליווי צעי 
ingajobadvertisement/81974https://www.shatil.org.il/advertis 

  - שבע( )באר אור לתנועת משאבים מפתחת דרושה
https://bit.ly/3EXP3bo 
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 - )רחובות( פר"ח לארגון ומדיה גיוס רכזת דרושה
 https://www.facebook.com/groups/Good.people.Good.jobs/permalink/5394456963897983 

 ומתנשאות"( עילאיות "משרות פייסבוק: )קבוצת
 

 - )אשדוד( דנאל בקבוצת ותלמשפח סיוע לפרויקט אחראית רכזת דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3126996724182888/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

 – שבע( )באר למסל"ן חינוך מנחת דרושה
27119637503930https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/31/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 

  – ויבנה( מלאכי קריית גת, )קריית מטב בעמותת "והדרת" תוכנית רכזת דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3129092823973278/ ( קבוצת

 "חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי( משרותפייסבוק: "
 

 - שבע( )באר השלישי לגיל מועדונים רכזת דרושה
02666https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/31291322773/ ( קבוצת

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "
 
 
 

ארצי >>  
 

 -דרושות מדריכות להעברת פעילויות לילדים בבתי ספר דתיים ברחבי הארץ 
/https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/posts/3129965017219392 
 

  -דרושות מתאמות שיקום למתמודדי נפש, חובה רכב )ידידי נפש, כמה אזורים בארץ(
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/71618 

 
 -רושות מתאמות שיקום לעבודה עם נכי צה"ל )ידידי נפש ת"א/ השרון(ד

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/73897 

 
 -דרושה מתאמת שיקום לעבודה עם קהילת הלהט"ב )ידידי נפש, משרת שטח(

https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/78908 
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 -דרושות מובילות לסדנאות בתחום הבטיחות בדרכים )עמותת אור ירוק(
advertisingajobadvertisement/81342https://www.shatil.org.il/ 

 /81760https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement -דרושה יועצת ארגונית )אתר שתיל(

 -צוינים מספר סניפים בתוך המשרה(דרושה מדריכה לחוג בתחום ההייטק והסייבר לילדים )מ
https://www.shatil.org.il/advertisingajobadvertisement/80811 

 - סייבר לחינוך למרכז גיוס רכזת דרושה 
 https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3124890507726843  

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי()קבוצת פייסבוק: "

 - מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות הסיוע מרכזי איגוד של המשפטית למחלקה עו"ד דרושה
https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3129129590636268/  קבוצת(

 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(סבוק: "פיי
 

 - משרות במגוון עובדות דרושות  בבית אשפוז מערך רפואה לצבר
 nC0OMT3https://bit.ly/ 

 
 - ועוד( משק עובדות סוציאליות, עובדות מסייעות, )מדריכות, משרות במגוון עובדות דרושות אקשטיין ביתל

17304562https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/31291133/  קבוצת(
 "משרות חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי(פייסבוק: "

 
 - מדריכות( שלוחה, מנהלת תפעול, )מנהלת משרות במגוון עובדות דרושות תלם מכינתל

https://www.facebook.com/groups/misrot.hevratiot/permalink/3127684180780809/  קבוצת(
 "חברתיות )מגזר ציבורי, שלישי ורביעי( משרותפייסבוק: "
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