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 מדריך בהוסטל  שם משרה:

 7522:  קוד משרה

 01/11/2020  תאריך פרסום המשרה:

 נתניה   :יישוב 

חברה גדולה הנותנת שירותי דיור לאוכלוסיות בריאות הנפש ומוגבלות שכלית התפתחותית     : תיאור פעילות הארגון

 במספר מקומות בארץ.  

ההוסטל המדובר הוא הוסטל שבו מתגוררים כמה עשרות דיירים שלהם מוגבלות פיזית ונפשית גם יחד. אוכלוסייה לא 

 סיעודית. 

תחומי החיים השונים הנדרשים לקראת ניהול חיים עצמאיים  ליווי הנחייה והדרכה של הדיירים ב: תיאור התפקיד

   בקהילה, תחת תוכנית שיקום שנכתבת עם מתאמת הטיפול. התפקיד כולל:

עבודה עם הדיירים על מיומנויות הקשורות לכישורי חיים, ניהול עצמי וניהול משק בית, לדוגמא כביסה, לקיחת   •

 לעיתים עזרה פיזית בביצוע המשימות יחד איתם  -תרופות, ביצוע תורנויות שונות בהוסטל וכדומה

 ליווי הדיירים למרפאה, לעבודה וכדומה •

 דרך שיחות, משחק, טיול יחד וכדומה -יצירת קשר בין אישי תומך ומשמעותי עם הדיירים •

 השתתפות בהדרכה אישית ובישיבות צוות אחת לשבוע  •

 :   דרישות סף

 יכולת לעבודה פיזית •

 חובה  -בוריה בדיבור, בקריאה ובכתיבהידיעת העברית על  •

 יחסי אנוש טובים •

 יכולת הקשבה והכלה, רצון לסייע •

 יתרון -רישיון נהיגה •

 יתרון -הכרות עם תחום שיקום נפגעי הנפש •

 יתרון -בעלי תחומי ידע נוספים כגון בישול / אומנות / ספורט וכדומה •

 חובה  -14:00-16:00השתתפות בישב"צ בימי שני בשעות   •

   - עבודהתנאי 

משמרות בשבוע. )שעות    6-ל 3בין  -הקף המשרה גמיש עבודה במשמרות כולל לילות, סופ"ש וחגים. : שעות עבודה

 (  7:00- 22:00, לילה 22:00- 14:30, ערב 14:30  -7:00 -המשמרות: בוקר

 חתימת חוזה ראיון עם מנהל ההוסטל < בדיקת ממליצים < ראיון עם סמנכ"ל החברה <   תהליך המיון:

החפיפה נערכת באמצעות הצמדה כצופה למדריכה ראשית בימים הראשונים  :  נדרשת בכניסה לתפקיד הכשרה

ישנה הדרכה שבועית על ידי גורם מקצועי, והשתתפות בישיבות צוות אחת   לימי התנסות.  אין אפשרות לעבודה.

 לשבוע. 

 תחבורה ציבורית   :דרכי הגעה

 , תנאים סוציאלים עפ"י החוק.  מול המעסיקיתואם   שכר שעתי, :תנאי העסקה )שכר + תנאים(
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קומות. קיימת מעלית רק לקומות השלישית והרביעית. בקומת   4נגישות חלקית. מדובר בבנין שבו  :נגישות המבנה

 הכניסה קיימת קמפה.  

   -  דרישות התפקיד

קומות ודורשת מעברים בין הקומות השונות בבנין.  4העבודה היא בבניין מגורים שבו :   סביבת עבודה פיזית 

דיירים(, וכן עם העובדים האחרים  30יותר מ  אינטראקציה רבה עם דיירי ההוסטל )בהוסטל:  סביבת עבודה חברתית

 אחים סיעודיים, מדריכים, עו"ס, מתאמות טיפול, מנהל.   -עובדים 20-בצוות. העבודה בצוות של כ

 :   דרישות פיזיות 

  שימוש בראיה •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק(

  שימוש בשמיעה •

 תקינה/ מתוקנת 

 שימוש במגע  •

 ממושכת עמידה  •

 ממושכת הליכה  •

שמירה על שיווי  •

 משקל

 כפיפה או כריעה •

עמידה על  •

 ברכיים

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

 טיפוס •

מעל   םהרמת ידיי •

 הראש

   חהפעלת כו •

 נציהיקאורד •

  -מיומנות אצבעות •

 מוטוריקה עדינה

 

 

:  קוגניטיביותדרישות 

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 זיכרון לטווח ארוךיכולת  •

 יצרתיות  •

 הפעלת שיקול דעת •

 תכנוןיכולת   •

 יזימה  •

 של שלבים  עבודה ברצף •

 

 ניהול זמןיכולת  •

 פתרון בעיותיכולת  •

איתור  -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות בעיות

 קריאה •

 כתיבה  •

 מיון •

 בע"פהבנת הוראות  •

 כתובות הבנת הוראות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים(

 יכולת למידה •

 ראייה מערכתית •

 

 

 ,יחסי אנוש טובים ,כושר ביטוי טוב בע"פ הדיירים,  עם טובה  תקשורת  ,בצוות עבודה:  חברתיות/ תקשורתיותדרישות 

  יכולת שיתוף פעולה

, יכולת  אחריות ,סובלנות ,עצמי ביטחון ,מוטיבציה לעבודה ,עצמאית  לעבודה יכולת ,התמדה :  דרישות רגשיות

   הקשבה והכלה, אמפתיה 

 בהקף המשרה   :  גמישות מוכנות להתאמות ערות מיוחדות/ה
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