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 באזור נתניה ליווי, סיוע וטיפול בקשישים שם משרה:

 7561: קוד משרה 

 12/11/2020  תאריך פרסום המשרה: 

 נתניה   : יישוב

 . חברה העוסקת בעזרה לקשישים/ות : תיאור פעילות הארגון

 הסיוע רחב וכל מקרה לגופו אך יכול להינתן במספר אופנים : ליווי/ סיוע/ טיפול בקשישים בביתם. : תיאור התפקיד

עזרה בבישול, הלבשה, הבאת תרופות וליווי לרופא, וכן עזרה בניהול משק הבית, ניקיון הסביבה הקרובה, כביסה,  

 סיעודי.   אינו. הטיפול  גיהוץ ועריכת קניות 

 

    :דרישות סף 

 לעזור   ורצון אנשים  אהבת,  טובים  אנוש יחסי  •

 ( הכרחי  לא  זה אך)  בתחום לניסיון   עדיפות •

 אחרות   שפות  לדוברים   גם  עבודה אפשרות  •

  ללוות  ניתן . מלווים אותו   קשישב   ותלוי גמיש   הוא בשבוע העבודה שעות מספר . מלאה או  חלקית  משרה  :  שעות עבודה 

 .  העובד וליכולות  לרצון   בהתאם, קשישים   מספר  או  אחד   קשיש

 תהליך המיון כולל ראיון טלפוני וראיון פרונטלי.  תהליך המיון:

ההכשרה היא פרטנית. בתחילה המטפל מגיע לביתו של הקשיש בליווי עובדת  :  נדרשת בכניסה לתפקיד  הכשרה 

  5-6מפגשים בני  7-8סוציאלית לצורך הכרות. העו"ס נותנת הדרכה לעובד. אחת לשנה ישנו קורס מטפלים הכולל  

 מפגש. העובדים מחוייבים להגיע לקורס.  שעות כל 

 הגעה עצמאית לביתו של הקשיש   : דרכי הגעה

הדרכה  , הכשרה מקצועית בשכר מלא שכר בסיס כחוק + תנאים סוציאלים מלאים,   :קה )שכר + תנאים(תנאי העס

 .  וליווי מקצועיים 

 תלוי בביתו של הקשיש.   -נגישות משתנה : נגישות המבנה

   -   דרישות התפקיד 

, וסביבת מגוריו )השכונה(. עבודה בתוך הבית וגם בחוץ.  ביתו של הקשיש:   עבודה פיזיתסביבת 

 שיש.  עבודה יום יומית עם הקשיש, ממשק עם משפחתו של הק:   סביבת עבודה חברתית

, יכולת התניידות תקינה, המאפשרת עזרה בניהול משק הבית יכולת פיזית ומוטורית תקינה:   דרישות פיזיות

  שימוש בראיה  •

תקינה/ מתוקנת  

 )לקרוב/ לרחוק( 

  שימוש בשמיעה  •

 תקינה/ מתוקנת

 שימוש במגע  •

שימוש בחוש   •

 הטעם

 ממושכת עמידה  •

 ממושכת הליכה  •

עמידה וישיבה   •

 לסירוגין 

שמירה על שיווי   •

 משקל 

 כפיפה או כריעה •
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 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

מעל   ם הרמת ידיי •

 הראש 

   חהפעלת כו •

 

:  דרישות קוגניטיביות 

 הפעלת שיקול דעת  •

 תכנון יכולת   •

 יזימה •

 ניהול זמן יכולת  •

 פתרון בעיות יכולת  •

 בע"פ הבנת הוראות   •

 הבנת הוראות בטיחות  •

 סדר וארגון   •

גמישות חשיבתית   •

 לבצע שינויים( )יכולת  

 יכולת למידה  •

 

 

 

 יחסי אנוש טובים ,  ומשפחתו הקשיש  עם  טובה  תקשורת יכולת  ,שירותיות :  חברתיות/ תקשורתיותדרישות  

 אמינות  ,  אחריותמוטיבציה לעבודה, סובלנות,  ,עצמאית  לעבודה   יכולת , התמדה:  דרישות רגשיות 

   בתפקיד עצמוו עבודה, ה:  גמישות בשעות מוכנות להתאמות מיוחדות/ערות ה

 

mailto:info@workitout.co.il
http://www.taasukashava.org.il/

