
,  תושבים יקרים

במסגרת החשיבה שלנו במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים  

הצרכים של תושבים אשר מתמודדים עם מגבלות במהלך היומיום  על 

,  אנשים החיים בגפםוכן , הזדקנותבשל נכות או בשל אם 

של כל אחד ואחת  האישית הבנת החשיבות הרבה של תחושת הביטחון ומתוך 

.החלטנו להנגיש לכם את האפשרויות הקיימות כיום בתחום לחצני מצוקה, מכם

.במצבי מצוקה שוניםמיידימטרת הלחצנים הינה לאתר ולהזמין סיוע רפואי 

בלחיצה כאןפרטים נוספים באתר המועצה או 

תושבים יקרים,


? השינויים ואי הוודאות, מתקשים להתמודד עם החששות? מרגישים מצוקה על רקע מגיפת הקורונה

. עם הקושי לבד אין סיבה להישאר 

. מפגשים טלפוניים אישיים עם מטפלי בריאות הנפש -חדש בקופות החולים שרות 

, ויעניקו לכם תמיכה, הקשיים והתחושות המלוות אתכםאתכם על ישוחחו המטפלים 

. ולחזור ולהמשיך לקיים את שגרת חייכם , החדשולהסתגל למצב ומיומנויות שיסייעו לכם להתמודד כלים 

.מהביתובלי שתצטרכו לצאת , השיחות יתקיימו בתיאום אתכם במהלך החודששלושת 

. עלותדקות למפגש והוא ללא 45עד , השירות כולל עד שלושה מפגשים טלפוניים

(.מקבלת הפנייהאו מטפלת יצרו איתכם קשר תוך שלושה ימים מטפל )השירות ניתן לפנות לקופות החולים לקבלת 

מכבי
o 3028: מוקד טלפוני*

o אתר אינטרנט

מאוחדת
o  14:00עד 8:00יום שישי , 21:00עד 8:00ימים ראשון עד חמישי * (3833מוקד טלפוני)

o אתר אינטרנט

לאומית
:לקבלת השירות ניתן לפנות לאחד מהספקים הבאים 

o עמך
02-6335209טלפון ▪

ל "דוא▪ leumit@amcha.org וטלפון ליצירת קשר . ז.ת, יש להשאיר הודעה עם שם.
o בית חם

.  ז.ת, ניתן להשאיר הודעה עם שם. 19:00עד 8:00מענה בימים ראשון עד חמישי 073-2800539טלפון ▪
.וטלפון ליצירת קשר 

o  לדוברי השפה הערבית-תפארת בית חם
.  ז.ת, ניתן להשאיר הודעה עם שם. 17:00עד 8:00מענה בימים ראשון עד חמישי ושבת 04-6111891טלפון ▪

וטלפון ליצירת קשר

<פרטים נוספים 

כללית
.השירות יופעל בקרוב 



                      2020                                  אוגוסט 
                             ברשות הטבע והגנים 

                               אזור יהודה ושומרון  
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יריחוורד  /מ כיר- צעת עבוד  

:דרוש מזכיר יישוב, מושב חקלאי במועצה האזורית מגילות, לורד יריחו

:מהות התפקיד
.י וועד ההנהלה"גיבוש וביצוע החלטות וקידום המטרות שנקבעו ע•
.קבלני משנה ויועצים, ניהול צוות העובדים•
.הכנת התקציבים ובקרה, ניהול מערך הכספים והתקציב היישובי•
.והחברתיים ביישובהמוניציפאליםאחריות כללית על השירותים •
.ליווי ועדות היישוב, עיסוק בתחומי קהילה חברה וקליטה•
.רשויות ומוסדות מיישבים, ייצוג הישוב כלפי המועצה•
.הובלת תהליך בינוי וגיבוש הקהילה•

:כישורים נדרשים
. כספים וכוח אדם, פיתוח ובינוי, יכולות גבוהות בתחומי ניהול פרויקטים•
.יכולת הובלת תהליכים קהילתיים ארוכי טווח•
.יחסי אנוש ותקשורת גבוהים•
והשפעהיכולת הנעה , אסרטיביות•

:התפקידדרישות 
.יתרון-תואר אקדמי בתחום רלוונטי ממוסד מוכר•
.יתרון-ניהול ישוב קודם •
.יתרון-ניהול והיכרות עם אגודות חקלאיות•
.חובה–רישיון נהיגה ורכב •
.OFFICEשליטה טובה בישומי מחשב לרבות שליטה גבוהה ביישומי •
(.לפחות ערב אחד בשבוע)עבודה בשעות לא שגרתיות לרבות שעות הערב •
.100%משרה מלאה בהיקף של •
.כפיפות לוועד ההנהלה•

.חובה לציין ציפיות שכר02-9941980או לפקס ch-vered@zahav.net.il: קורות חיים יש לשלוח למייל✓
04/08/2020ניתן לשלוח קורות חיים עד לתאריך ✓
.תיעננהרק פניות מתאימות , המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד✓

mailto:ch-vered@zahav.net.il






בחו  ביא  י י י  מרפא  

למ רי חרום –ו בת ' ימים  

  בועבתאום  לפו י בכל ימות 


