תקנים
קצת עלינו:
בית אקשטיין מקבוצת דנאל ,הינו הארגון הגדול והמוביל בארץ בתחום מתן שירותים לאנשים עם
מוגבלות.
בית אקשטיין מספק שירותים לילדים ,בני נוער ובוגרים בעשרות מסגרות ממגוון אוכלוסיות :אנשים
עם לקויות למידה ,אנשים עם לקויות הסתגלות ,אנשים עם קשיים רגשיים ,אנשים על הרצף
האוטיסטי ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
אנו מספקים שירותים בכל תחומי החיים  -דיור ,חינוך ,תעסוקה ומערך השמה .המסגרות שלנו הן
בפריסה בכלל אזורי הארץ – צפון ,מרכז ,שפלה ודרום.
מורה ללשון לתיכון עציון בפרדס חנה
תיכון עציון פרדס חנה הינו בית ספר הנותן מענה לתלמידים בעלי קשיים נפשיים ורגשיים כיתות
ז'-יב'.
כל כיתה מכילה עד  8תלמידים וצוות הכולל מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
בית הספר פועל בימים ובשעות :א'-ה' בין השעות 7:30-16:00
ימי שישי עד .12:00
היקף משרה ( 50%עם אופציה להרחבת היקף המשרה).
שעות העבודה והימים ייקבעו במעמד הראיון עם מנהל בית הספר.
דרישות:
תואר ראשון והתמחות בלשון -חובה.
ניסיון בהגשה לבגרויות -חובה.
ניסיון בעבודה עם ילדים עם קשיים נפשיים  -יתרון.
קיימת אפשרות לסטאז'.
תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה להוראה מתקנת לתיכון עציון בפרדס חנה  +אפשרות לסטאז'
תיכון עציון פרדס חנה הינו בית ספר הנותן מענה לתלמידים בעלי קשיים נפשיים ורגשיים בגילאים
 ,10-21כיתות ז'-יב' .כל כיתה מכילה עד  8תלמידים וצוות הכולל מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
בית הספר פועל בימים ובשעות :א'-ה' בין השעות  7:30-16:00ימי שישי עד .12:00
משרה מלאה 100%
שעות העבודה והימים ייקבעו במעמד הראיון עם מנהל בית הספר.
דרישות:
תואר ראשון עם התמחות בהוראה מתקנת (קריאה וכתיבה)  -חובה
ניסיון בתחום ועבודה במסגרות חינוכיות-חובה
ניסיון בהגשה לבגרות -חובה קיימת אפשרות לסטאז'.
תנאי העסקה  :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה לרדיו לתיכון עציון בפרדס חנה
תיכון עציון פרדס חנה הינו בית ספר הנותן מענה לתלמידים בעלי קשיים נפשיים ורגשיים כיתות
ז'-יב'.
כל כיתה מכילה עד  8תלמידים וצוות הכולל מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
בית הספר פועל בימים ובשעות :א'-ה' בין השעות 7:30-16:00
ימי שישי עד . 12:00

היקף משרה 50%
שעות העבודה והימים ייקבעו במעמד הריאיון עם מנהל בית הספר .
דרישות:
תואר ראשון בתקשורת (התמחות ברדיו) ותעודת הוראה  -חובה.
ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות  -חובה .
ניסיון בעבודה עם ילדים עם קשיים נפשיים  -יתרון .
תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה להחלפה לחופשת לידה לבית ספר למרחב בפרדס חנה
בית ספר לילדים עם לקויות למידה מיועדים לתלמידים מכיתה ג' ועד ח' .כיתות בנות 10-12
תלמידים ,מחנך/ת ועוזר/ת הוראה.
בית הספר פועל בימים א'-ה' בין השעות  ,8:00-13:30ימי שלישי עד  15:30ימי שישי עד .12:00
המערכת תקבע מול מנהלת בית הספר.
תחילת עבודה מה 1-בספטמבר עד חצי שנה (ינואר-מרץ).
דרישות:
תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך מיוחד -חובה.
ניסיון בעבודה עם לקויות למידה -חובה.
תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מחנכים/ות לבית ספר בית ינאי
תיאור מסגרת :לבית ספר יסודי (א'-ח') לילדים עם קשיים נפשיים והתנהגויות מאתגרות
דרושים/ות מחנכים/ות .מספר כיתות15 :
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה'  ,08:00-16:00ימי ו' .08:00-13:00
דרישות:
 תואר ראשון ותעודת הוראה  -חובה.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה למחשבים לבית ספר בית ינאי
תיאור מסגרת :לבית ספר יסודי (א'-ח') לילדים עם קשיים נפשיים והתנהגויות מאתגרות דרוש/ה
מורה למחשבים .מספר כיתות15 :
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה'  ,08:00-16:00ימי ו' .08:00-13:00
דרישות:
 תואר ראשון ותעודת הוראה  -חובה.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה לאנגלית לתיכון רופין בעמק חפר
תיאור מסגרת :לתיכון לבני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים בכיתות ז'-י"ב דרוש/ה
מורה לאנגלית ,בדגש  5יחידות לימוד .מספר תלמידים בבית הספר .100 :מספר תלמידים בכל
כיתה.8 :
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :א'-ה' בין השעות  ,8:00-16:00ימי ו' .12:00 - 08:00
דרישות:
תעודת הוראה באנגלית  -חובה
ניסיון בהגשה לבגרויות ברמה של  4ו 5-יחידות  -חובה

ניסון בהוראה לאוכלוסיות מיוחדות  -יתרון
תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מחנכים/ות לבית ספר תיכון רופין בעמק חפר
תיאור מסגרת :לתיכון לבני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים בכיתות ז'-י"ב
דרושים/ות מחנכי/ות כיתה לשנת תשפ"ב! מספר תלמידים בבית הספר .100 :מספר תלמידים
בכל כיתה .8 :מועד תחילת עבודה.01/09/2021 :
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :א'-ה' בין השעות  ,8:00-16:00ימי ו' .12:00 - 08:00
דרישות:
תעודת הוראה  -חובה תואר ראשון בתחומי החינוך/הוראה  -חובה
תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה משלימה בבית ספר נווה הדסה בקיבוץ תל יצחק
בית -ספר לתלמידים בספקטרום האוטיסטי כיתות א'-ו' .מטרת בית הספר היא לקדם ולהוביל את
תלמידיו להיות שותפים מלאים בחיי הקהילה ולהתמודד עם האתגרים שנמצאים בחיי היום-יום.
בית הספר פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:30-16:30 :ימי שישי  .8:00-12:30היקף משרה של
 20שעות שבועיות.
דרישות :
תואר ראשון בחינוך מיוחד ותעודת הוראה -חובה
ניסיון בעבודה בבית ספר יסודי -יתרון משמעותי הוראה בשפה וחשבון -יתרון
תנאי העסקה :על פי סימולציית שכר המבוססת על פרופיל משרד החינוך וקרן השתלמות
מחנכ/ת או מורים משלימים לבית ספר ברמת אפעל  +אפשרות לסטאז'
לבית ספר רב גילאי  6-21בכיתות א' -י"ב ברמת אפעל לילדים על רצף האוטיזם בתפקודים נמוכים
עד גבוהים ,דרושים/ות מחנכים/ות מוסמכים/ות או זכאים/ות לסטאז'(הוראה משלימה).
היקף המשרה:
משרה מלאה ( 36שעות שבועיות) בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :א'-ה' ,08:00-16:30 :ימי ו'.08:00-12:45 :
דרישות:
 תעודת הוראה בחינוך המיוחד  -חובה. ניסיון עבודה כללי עם אוטיזם  -יתרון.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
יועץ/ת חינוכי/ת לבית ספר רמת אפעל
תיאור מסגרת :לבית ספר רב גילאי  6-21בכיתות א' -י"ב ברמת אפעל לילדים על רצף האוטיזם,
דרושים/ות מחנכים/ות מוסמכים/ות או זכאים/ות לסטאז'(הוראה משלימה).
מועד תחילת עבודה :מיידי או לתשפ"ב.
היקף המשרה :משרה מלאה ( 36שעות שבועיות) בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :א'-ה' ,08:00-16:30 :ימי ו'.08:00-12:45 :
דרישות:
 תעודת הוראה בחינוך המיוחד  -חובה. ניסיון עבודה כללי עם אוכלוסיות מיוחדות  -יתרון.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מחנכים/ות לתשפ"ב לבית ספר יד רמב"ם חטיבה

תיא ור מסגרת :לחטיבת "בית אקשטיין יד רמב"ם" הנותנת מענה לנוער עם קשיים נפשיים
ורגשיים בכיתות ז'-ט' ,דרושים/ות מחנכים/ות .מועד תחילת עבודה :תשפ"ב.
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה' .08:00-16:00
דרישות:
 תואר ראשון ותעודת הוראה במוסד המוכר על ידי המל"ג  -חובה. ניידות ברכב פרטי  -חובה!תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
סגנ/ית מנהל לתשפ"ב לבית ספר יד רמב"ם חטיבה
יאור מסגרת :לחטיבת "בית אקשטיין יד רמב"ם" הנותנת מענה לנוער עם קשיים נפשיים ורגשיים
בכיתות ז'-ט' ,דרוש/ה סגנ/ית מנהל .מועד תחילת עבודה :תשפ"ב.
היקף משרה :מלא 40 ,שעות שבועיות בפריסה של  5ימי עבודה.
במסגרת התפקיד:
• הענקת מענה מקצועי לצוות ההוראה בבית הספר :הכשרה וליווי מורים/ות ובניית מערכת
שעות.
• שותפות מלאה בקבלת החלטות ,קביעת מדיניות בית הספר והובלתו ליעדים.
• מילוי מקום בהיעדרות המנהל וקיום קשרי גומלין עם גורמים בקהילה.
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה' .08:00-16:00
דרישות:
• תואר ראשון  +תעודת הוראה  -חובה (יתרון משמעותי לתואר שני).
• ניסיון בתפקיד ניהולי בעולם החינוך של  5שנים לפחות  -חובה.
• ניסיון עבודה עם נוער קצה /בריאות הנפש  -חובה.
מורה למתמטיקה לתשפ"ב לבית ספר יד רמב"ם תיכון
תיאור מסגרת :לתיכון "בית אקשטיין יד רמב"ם" הנותן מענה לנוער עם קשיים נפשיים ורגשיים
בכיתות י'-י"ב ,דרוש/ה מורה למתמטיקה עם ניסיון העברת תכנים ל 3-4יחידות לימוד.
היקף משרה :מלא 36 ,שעות שבועיות.
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה' .08:00-16:00
דרישות:
 תואר ראשון ותעודת הוראה רלוונטית  -חובה. ניידות ברכב -חובה. ניסיון הגשה לבגרויות  -חובה.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מורה לאנגלית לבית ספר יד רמב"ם תיכון
תיאור מסגרת :לתיכון "בית אקשטיין יד רמב"ם" הנותן מענה לנוער עם קשיים נפשיים ורגשיים
בכיתות י'-י"ב ,דרוש/ה מורה לאנגלית .מותאם גם לסטאז'!
היקף משרה :חלקי 18 ,שעות שבועיות (כולל פרונטלי ,פרטני ושהייה).
שעות פעילות בית הספר :ימים א'-ה' .08:00-16:00
דרישות:
 תואר ראשון ותעודת הוראה /זכאות לסטאז'  -חובה. ניידות ברכב -חובה.תנאי העסקה :על פי הסכם "אופק חדש" של משרד החינוך.
מנהל/ת דיור הראל פסגת זאב

תיאור מסגרת :מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם בגילאי  12-36בתפקוד גבוה עד נמוך –
על כל הספקטרום.
מסגרת הדיור מורכבת משני בתים הטרוגניים .בית אחד – בנים בלבד ובבית השני  5בנות ו 6בנים.
המסגרת מספקת את כל השירותים הנדרשים לרווחת חיי הדיירים :סביבה פיזית ,חצרות
משחקים ,טיפול פיזי חם ותומך ,פעילות פנאי והעשרה כמו :חוגי מוזיקה ,זומבה ,אומנות ,קרמיקה
ועוד .בנוסף המסגרת נותנת מענה לכל הצרכים הפיזיים של הדייר כגון :מזון ,לבוש וכד'.
במסגרת התפקיד:
ניהול שוטף של המערך בהיבטיו התפעוליים ,טיפוליים והאדמיניסטרטיביים.ניהול אל מול תקציב ועמידה ביעדים. אחריות לבניית תכניות תמיכה שיקומיות ,טיפוליות ואישיות לכל חוסה במסגרת.גיוס ,הכשרה והובלה ישירה של צוותי עובדים שיקומיים/רב מקצועיים.עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים ,עמידה ע"פ סטנדרטים שירותיים הפועלים בהתאם לחזוןולערכי הארגון.
היקף משרה :משרה מלאה עם נכונות לזמינות .24/7
דרישות:
אמונה באדם ,רגישות ,תשוקה ,יצירתיות ,יוזמה ,ראייה מערכתית ,יכולת הנעת תהליכים.
תואר ראשון בתחומי טיפול/חינוך/חברה  -חובה.תואר שני  -יהווה יתרון משמעותי.ניסיון ניהולי ממערכות חינוכיות/טיפוליות/שיקומיות  -חובה.זמינות למשרה מלאה הכוללת עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,עם נכונות לזמינות  24/7ובסופש.רישיון נהיגה בתוקף  -חובה .רכז/ת למידה להוסטל בית אריאל בירושלים
מרכז למידה הפועל בהוסטל כוללני הכולל מערך לימודים של חינוך משלים והכשרה מקצועית.
מדובר בהוסטל בהקמה ,לנערות בסיכון ומצוקה בגילאי  13-18שמטרתו העיקרית הענקת תחושת
ביטחון ומוגנות ,הקניית מיומנויות בכל תחומי החיים.
היקף המשרה :התחלה כמשרה חלקית והתרחבות למשרה מלאה של  42שעות שבועיות.
שעות העבודה והימים ייקבעו במעמד הריאיון מול מנהל/ת המסגרת.
הגדרת התפקיד:
הפעלת בית הספר בהתאם לתכנית היל"ה.שמירה על קשר רציף ומקצועי מול המנחים וצוות התכנית.אחריות על הכנת מערכת השעות ,שיבוץ מורים והכשרתם המקצועית.חלק מהצוות המוביל של הפנימייה.איש/ת הקשר בין המורים לצוות המעון.דרישות:
תואר ראשון בחינוך מיוחד ותעודת הוראה  -חובה.ניסיון קודם בעבודת הוראה עם נוער בסיכון/מצוקה  -חובה.עובד/ת סוציאלי/ת להוסטל לנערות בסיכון בית אריאל
להוסטל בהקמה לנערות בגילאי  13-18בירושלים של בית אקשטיין דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת
מטרתו העיקרית הענקת תחושת ביטחון ומוגנות ,הקניית מיומנויות בכל תחומי החיים
היקף משרה 50% :עם הרחבה בהמשך להיקף משרה מלאה
דרישות:
השכלה :תואר שני בעבודה סוציאלית  ,יתרון להתמחות בטיפול/בני נוער-
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -חובה-
-יתרון לניסיון בעבודה עם בני נוער בגילאי  13-18בסיכון גבוה ובמצוקה

תנאי העסקה :על פי צו ההרחבה לעובדים סוציאליים ותנאים סוציאליים על פי חוק
מנהל/ת לבית אריאל ,הוסטל לנערות בסיכון בירושלים
תיאור המסגרת :
מסגרת דיור לנערות בסיכון באזור ירושלים.
התפקיד כולל:
אחריות לבניית תכניות תמיכה טיפוליות ואישיות לכל נערה במסגרת .גיוס ,הכשרה והובלה ישירה של צוותי עובדים שיקומיים/רב מקצועיים.עבודה עם ממשקי חוץ ופיקוח של רשות חסות הנוער ועוד.ניהול אל מול תקציב ועמידה ביעדים על-פי סטנדרטים שירותיים הפועלים בהתאם לחזון ולערכיהארגון.
*במסגרת התפקיד יינתנו ליווי והדרכות פרטניות ,רב מקצועיות.
היקף משרה:
זמינות למשרה מלאה הכוללת עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,עם נכונות לזמינות .24/7
דרישות:
תואר ראשון ותואר שני בתחומי חינוך/טיפול/חברה  -חובה.ניסיון ניהולי ואו ריכוזי בעבודה עם נוער במצבי סיכון גבוה ומצוקה ,בשנים האחרונותרישיון נהיגה בתוקף  -חובה.פרופיל אישיותי :רגישות ,תשוקה ,יצירתיות ,יוזמה ,ראייה מערכתית ,יכולת הנעת תהליכים.מנהל/ת למרכז תעסוקה קרית גת
מנהל/ת למרכז תעסוקה בקרית גת של בית אקשטיין ,הנותן מענה לאנשים עם מוגבלויות שונות!
במסגרת התפקיד:
ניהול השוטף של המרכז מבחינה לוגיסטית ,ניהול תקציב ,ניהול צוותי עובדים רב מקצועי.פיתוח מקצועי של מרכז התעסוקה בהתאם לדרישות.אחריות על התהליכים ותכניות התמיכה של המועסקים.פיתוח יוזמות משותפות בנושאי תעסוקה ,איתור הזדמנויות בקהילה ומחוצה לה והובלת החזוןמול צוותים ,גורמים מטפלים ושירותי קהילה.
הובלת הצוות לעמידה ביעדים כגון שילוב אנשים מהמרכז בעולם התעסוקה בשוק החופשי.עבודה מול גורמים שונים כגון משפחות המועסקים ,מנהלי מסגרות דיור המועסקים וממשקיםחיצוניים.
עמידה בסטנדרטיים מקצועיים ברמה גבוהה הפועלים בהתאם לחזון ולערכי הארגון.היקף משרה :מלאה ,ימים א'-ה'.
דרישות:
 תואר אקדמי ראשון בחוגים פסיכולוגיה/חינוך/עבודה סוציאלית/קרימינולוגיה  -חובה.תואר שני  -יתרון.רישיון נהיגה בתוקף  -חובה.יכולת מקצועית גבוהה ,הובלת צוות ,עמידה ביעדים.ניסיון ניהולי/ריכוזי בתחום אוכלוסיות מיוחדות ,יתרון משמעותי לניסיון בעולם התעסוקה – חובה.*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
מנהל/ת מערך דיור אלונים בקריית גת ,החלפה לחופשת לידה
דרוש/ה מנהל/ת מערך דיור הפועל  24/7באזור קריית גת ,למשרה המוגדרת זמנית להחלפת
חופשת לידה למשך שנה.
תיאור המסגרת:
מערך דיור לאוכלוסייה על הרצף האוטיסטי ,בתפקוד בינוני ונמוך בגילאי .14-30

התפקיד כולל:
ניהול שוטף של המערך בהיבטיו התפעוליים ,טיפוליים והאדמיניסטרטיביים.ניהול אל מול תקציב ועמידה ביעדים. אחריות לבניית תכניות תמיכה שיקומיות ,טיפוליות ואישיות לכל חוסה במסגרת.עמידה על פי סטנדרטים שירותיים הפועלים בהתאם לחזון ולערכי הארגון.דרישות :
תואר ראשון בתחומי חינוך/טיפול/חברה  -חובה.תואר שני  -יהווה יתרון.ניסיון ניהולי ממערכות חינוכיות/טיפוליות/שיקומיות  -חובה.רישיון נהיגה בתוקף  -חובה.שעות העבודה :
זמינות למשרה מלאה הכוללת עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,עם נכונות לזמינות  24/7ובסופי
שבוע.

▪ הקבלה מותנית בתהליך הכולל ראיון עבודה ולאחר מכן תצפית שחושפת את
המועמד למסגרת והאנשים שבה ולאופן ביצוע התפקיד.
▪ לחלק מהתפקידים אין צורך בניסיון וההכשרה מתבצעת בחפיפה.
▪ קיימת אפשרות להמלצה לתואר שני.
המתאימים/ות ייהנו מהכשרה מקצועית ,יציבות תעסוקתית ,העסקה ישירה
בארגון גדול ומסודר ,תנאים סוציאליים מלאים ואפשרויות קידום!
מור יהב פרץ
Mor.y@b-e.org.il
050-2159342

