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!בהצלחה במבחן הממשלתי

..'ב' א- כל המעסקים מופיעים לפי סדר ה

שם איש הקשר 

המפרסם
ח""אימייל לשליחת קו טלפון לשאלות תאור מקום העבודה ..דרישות התפקיד ועוד, משרות פנויות שם מקום העבודה

ענבל רייס שליט inbalreiss@yahoo.com 054-4766726

. מכון פיזיותרפיה בקרית השרון בנתניה  דגש על טיפולים אורטופדים בגישה אקטיבית

, טיפולים פרטיים, ח"במכון סטודיו גדול ומאובזר   במכון מתבצעים טיפולים למבוטחי קופ

העברת קבוצות אימון ואפדרות לביקורי בית

שעות '  ריצה וכו, יוגה, פילאטי, כ"ה פיזיו לחצי משרה   עדיפות לבעלי תעודת אימון חד/דרוש

!גמישות  ליווי והדרכה מובטחים 
Better moveפיזיותרפיה בהתאמה אישית 

יערה יעקב yaakovyaara@gmail.com 073-2286460
מזמינים אתכם . בריכה טיפולית בבני ברק המטפלת במגוון טיפולים ואוכלוסיות שונות

!העשרות מקצועיות והדרכה צמודה, להצטרף לצוות מקצועי וחם

לטפל במגוון , יות בעלי תעודת הידרותרפיה מוזמנים להצטרף לצוות מדהים/ פיזיותרפיסטים 

ח "לשליחת קו! מקרים ולהעשיר את הידע המקצועי בסביבה חמה ומקדמת

yaakovyaara@gmail.com

בריכה טיפולית- אחיה

מור משדי jobstat@alut.org.il

והבטיחו את מקומכם במקום עבודה מקצועי , צטרפו לעמותה המובילה בתחום האוטיזם

אצלנו תקבלו הדרכה פרטנית כל .  -עם אופק תעסוקתי ואופציות קידום מגוונות, וערכי

הדרכות וימי , ליווי אישי תומך מצוות הניהול המקצועי, שבוע ממומחים בתחום האוטיזם

-השתלמות

מקצועי וכן עבודה מול הצוות - עבודה פרטנית וקבוצתית כחלק מצוות רב:   התפקיד כולל

.יתרון- ניסיון .  רישיון משרד הבריאות:  דרישות.   המקצועי בגן
ט"אלו

טובה פנקס tova@ie84.org 052-6024441

,  ופועלת בשותפות ובתמיכת משרד העבודה1984 עמותת אלווין ישראל הוקמה בשנת 

עיריות ורשויות מקומיות ; משרד הבריאות; משרד החינוך; הרווחה והשירותים החברתיים

: ביניהם,  אנשים עם מוגבלות5,200-העמותה נותנת שירות ליותר מ. ברחבי הארץ

מרכזי היום של עמותת אלווין .מבוגרים ומזדקנים, צעירים, בני נוער, ילדים, פעוטות

כי , אנו מאמינים.   עד זקנה כולל21ישראל נותנים  שירות לאנשים עם מוגבלות  מגיל 

פיתוח יכולת זו מאפשר . לכל אדם היכולת לסנגר על עצמו ולעמוד על מימוש זכויותיו

.להשפיע על סביבתו ולקבל מענה לצרכיו ולרצונותיו, לאדם לקחת אחריות על חייו

קביעת מטרות ובניית תוכנית טיפולי הפיזיותרפיה  מתן טיפולים פרטניים : דרישות התפקיד

במידת הצורך  ניהול - המלצה על אביזרי עזר.  וקבוצתיים  הדרכה למטופל ולצוות המלווה

רשומה רפואית כולל שימוש בכלי הערכה ומדידה תקפים  השתתפות בישיבות צוות רב 

מקצועי       תנאי שכר מעולים למתאימים  אפשרות לתחילת עבודה מידית  דרישות התפקיד  

ת בפיזיותרפיה ממוסד אקדמאי מוכר  תעודת מקצוע /תעודת בוגר: השכלה:  דרישות סף

ית  תארים מתקדמים /ניסיון כפיזיותרפיסט:    ממשרד הבריאות  עבודה בשעות הבוקר  יתרון

יכולת אינטגרטיבית להערכת המטופל , עבודה בצוות רב מקצועי:    בפיזיותרפיה  מיומנויות

עמידה בזמנים , סדר ושיטתיות. אחריות ומחויבות מקצועית. סוציאלי-פסיכו-לפי המודל הביו

גמישות , אמפתיה, יעילות. שיקול דעת ותעדוף משימות תוך ניצול משאבים מיטבי

יוזמה ויצירתיות, מחשבתית

אלווין  ירושלים

איילת ביגי ayelet56bigi@gmail.com

, ף מודיעין"למעון הדגל המקסים של  אלוט! ט מחפשת אתכם"ית אלו/ פיזיותרפיסט 

העבודה מאתגרת .  ית לעבודה עם פעוטות בספקטרום האוטיסטי/ה פיזיותרפיסט/דרוש

.    בתחום מתפתח ונדרש וכוללת עבודה רב ציוותית  עם ראיה הוליסטית , ומעניינת 

העבודה מלווה בהדרכה מקצועית מפיזיותרפיסטית מומחית בתחום וכוללת עבודה 

 20העבודה בהיקף של כ.    ישיבות צוות וימי עיון, טיפול בקבוצות, פרטנית עם הילדים

.תנאים טובים למתאימים , שעות

ף מודיעין"אלוט

מיכל בר אילן michalba@assuta.co.il 054-7231431 .צוות צעיר ומגובש. בית חולים חדש עבודה בצוות רב מקצועי.  ות פיזיו למחלקות השונות בבית החולים/דרושים אסותא אשדוד

אוקסנה רטנר Ratner55@gmail.com 054-4206204

בית ספר חינוך מיוחד  לתלמידים עם שיתוק מוחין ותסמונות נדירות עם מוגבלות שכלית 

ס מאד משמעותי לאיכות חיי ""תפקיד הפיזיותרפיה בבי.  קשה-התפתחותית בינונית

תנאי העסקה של . ניתנת הדרכה וליווי צמוד. התלמידים והעבודה מגוונת  פורה ומאתגרת

.משרד החינוך

.רשיון משרד הבריאות חובה, 9/2021תחילת העסקה ב ס רימון""בי

אמנה הדר bretukan@2012gmail.com 08-8548829
, עודה מאתגרת ומעניינת,  מחלקות9כ "מחלקה אחת תשושי נפש סה, בית אבות סיעודי

.מי שבעל  לב רחב ורוצה לתת ולקבל מוזמן לעבוד עימנו, אוירה כיפית, צוות מגוון
במחלקה סיעודית או תשוש נפש, עבודה כול יום בשעות הבוקר, אחוז מישרה פנויה 70 . בית אבות נווה שבא סיטי



ב'ולדימיר סטויצ roy_s@bbalev.co.il 054-7999406

עבודה בצוות פיזיותרפיה גדול הכולל .  מרכז רפואי שיקומי גדול עם צוות רב מקצועי רחב

אפשרויות פיתוח מקצועי וקידום . ותיקים וצעירים יחדיו ומערך הדרכה קלינית לסטודנטים

, נוירולוגי) מחלקות אשפוז בתחומי השיקום 12בית החולים כולל את כל שלבי  .  אישי 

מערך אמבולטורי , סיעוד מורכב ומונשמים,הגריאטרי ושיקום צעירים (אורטופדי וכללי

אשפוז יום ומכון פיזיותרפיה וכן מערך גדול של שיקום ביתי , הכולל מרפאת מכשירים

בית החולים עובר לבניין חדש ומודרני שנמצא , בעוד מספר חודשים.  וביקורי בית

בשלבים עיצוב סופיים ויכלול את כל מגוון המחלקות והמערך האמבולטורי הכולל בריכה 

!בואו להיות חלק מצוות מדהים .   טיפולית גדולה

     מתאים גם למסיימי100% או 75%דרושים פיזיותרפיסטיםות לשיקום בהיקף משרה  -

.דרישות אקדמיות לפני מבחן ממשלתי
בת ים- בית בלב 

שני מולר Shani_mu@bbalev.co.il 050-2210318 שיקום בית ומכון, עבודה מגוונת במרכז שיקום  בית בלב עומר

חגיר אחמד hajir.86.ahmad@gmail.com 052-8610110
 מחלקות של 3 מחלקות של תשושים ו3 מחלקות סיעודיות 4בבית האבות אצלנו יש 

עצמאים ודיור מוגן

 ימים בשבוע 3 שעות שבועיות עבודה במחלקה סיעודית 20 עד 18המשרה היא חלקית מ

בשעות הבוקר
בית האבות הבולגרי

נעמה קרניאל dkar435@hadassah.org.il 02-5844495

.   הצוות המצוין שלנו רוצה להמשיך ולגדול!  בתי החולים של הדסה מגייסים עובדים

במחלקה ציוד .   דרושים פיזיותרפיסטים למחלקת הפיזיותרפיה מהמובילות בארץ

שיקום , שיקום: סביבת עבודה נעימה ומגוון רחב של אפשרויות עבודה, טכנולוגי מתקדם

. שיקום לב ועוד, בריכה, מעבדת תנועה, מרפאות, מחלקות בתי החולים השונות, יום

.  קיימות אפשרויות שונות לתוספת שכר, למצטרפים החדשים תהליך הכשרה וליווי שוטף

: לפרטים ושליחת קורות חיים?  אז למה אתם מחכים.  מתאים גם לסטודנטים לפני מבחן

025844495  Dkar435@hadassah.org.il

בית חולים הדסה

רינת גלר rgeller@laniado.org.il 055-6601512

.  רצפת אגן ועוד,הידרוטרפיה.שיקום לב וריאות,בית חולים אשר כולל מחלקות אשפוז

. עם שילוב מנצח  של צוות ותיק וצעיר, הפיזיוטרפיה בבית חולים בתהליך צמיחה

.השירות הפיזיוטרפי בבית חולים מתוגמל באופן נאה וראוי

בחודשים הקרובים נצטרך פיזיותרפיסטים למחלקות בית החולים ולקבוצות השיקום בית חולים לניאדו

שרה scohen500@gmail.com 052-7621244

 8בכל גן .  עמותת שתילים מפעילה רשת ארצית של גני תקשורת לילדים על הספקטרום

ניתנת .  בתוכם פזיותרפיה, כל ילד מקבל סל טיפולים רחב ממקצועות הבריאות. ילדים

העבודה היא רב צוותית של כל אנשי .  ועוד, ישיבות, מעטפת מקצועית רחבה של הדרכות

.ביחד ולחוד.   הטיפול

.תנאים טובים ושכר הולם. חשמונאים וכוכב יעקב, ירושלים, משרות פנויות בבת ים ויישוב כוכב יעקב, יישוב חשמונאים, ירושלים, בת ים 

אסנת שמיר osnats@gcare.co.il 052-5434703

מחלקות אשפוז , מגוון תחומי עשייה, צוות מקצועי ומגובש, בית חולים גריאטרי שיקומי

חניכה צמודה ותנאים . אפשרות לשלב בין תחומים, לצד מכון אמבולטורי והדרותרפיה

(:טובים

גולדן קר נאות המושבה נס ציונה

יואב אורטנר yoav_o@gcare.co.il
. עבודה בצוות רחב. מונשמים וסיעודי מורכב, מרכז שיקום גריאטרי עם מחלקות שיקום

אווירה משפחתית ומקצועית. הדרכה למתחילים
יפו-גולדנקייר התיכון

איילת ביגי ilanit.alut@gmail.com

ה /האגודה המובילה בישראל בתחום האוטיזם דרוש,ט "למערך הגנים באלו

.   .    שעות10-15 באיזור רמלה ובאר יעקב ל3-6ית לגני תקשורת   בגלאי /פיזיותרפיסט

.   מתחום חדש ונוח מבחינת שעות" טעום"העבודה יכולה להתאים לפיזיו שרוצה ל

העבודה בליווי הדרכה מקצועית מפיזיותרפיסטית בכירה מומחית בתחום וכוללת עבודה 

תנאים . ישיבות מקצועיות רב ציוותיות וימי עיון, טיפול בקבוצות, פרטנית עם הילדים

לשליחת קורות חיים.  טובים למתאימים

ט רמלה ובאר יעקב""גני אלו

טליה talya@mkidum.org.il
גני התקורת בחיפה עובדים בשיתיף פעולה עם המרכז לקידון למידה בחיפה ונותנים סל 

.טיפול בריאות מקדם במימון משרד הבריאות

גני תקשורת העובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והמרכז לקידום למידה בחיפה   

הדרכת הורים , קבוצות, התנהגותי וכוללת טיפולים פרטניים-העבודה לפי מודל התפתחותי 

במסגרת .   ומתאפשרת עבודה בצוות רב מקצועי והשתתפות בישיבות צוות שבועיות, וצוות

.השתלמויות ייעודיות והשתתפות בימי עיון וכנסים, ניתנת הדרכה מקצועית וקבוצתית

המרכז לקידום למידה בחיפה- גני תקשורת 

יעל אוחיון
Yael.ochayon@dorot.health.gov.i

l
050-6261135

, עם מחלקה גדולה לשיקום אורטופדי ומחלקה לשיקום נוירולוגי, מרכז רפואי ממשלתי

מחלקה , מחלקה תת אקוטית , שתי מחלקות סיעוד מורכב, שלוש מחלקות מונשמים

.לטיפול תומך ומחלקה סיעודית אחת

, חמישי- ראשון ( שעות שבועיות25,  משרה5/8)דרושים פיזיותרפיסטים למשרה חלקית 

צוות , ותיקים וצעירים,  פיזיותרפיסטים איכותיים20הצוות מונה .  מובטחת הדרכה ותמיכה

.תנאי עבודה נוחים, מכונים גדולים ומצוידים היטב, מגובש

מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה נתניה"" דורות

שירלי בוקאי derech.aguf@gmail.com 052-2937756

, צוות מקצועי. מכון פיזיותרפיה רב תחומי הנותן מענה לכל סוגי ההתמחויות בפיזיותרפיה

לבעלי מוטיבציה גבוהה . מקום מעולה להתפתחות מקצועית ואישית. מיומן ובעל ניסיון

ללמידה ונתינה

תנאים מעולים . ליומיים בשבוע נכון לעכשיו עם אופציה להרחבת המשרה'מחפשים פיזיו

למתחילים
נוף הגליל- המרכז לבריאות מתקדמת- דרך הגוף 



רעות איצקוביץ ritzko@gmail.com 054-5495240 .בריכה טיפולית עם מטופלים ילדים ומבוגרים של קופות החולים
ית עם תעודת הידרו /בירושלים מחפשים פיזיותרפיסט"" בית טובי העיר""לבריכה הטיפולית 

.לעבודה מעניינת עם אוכלוסיה מגוונת
בית טובי העיר- הידרותרפיה 

כהן-יעל קרבס yaelkc@hymc.gov.il 04-7744567

, צוות מגובש, ים/ פיזיותרפיסטיות20צוות פיזיותרפיה של , בית חולים ממשלתי  בחדרה

, עם שמחת עבודה  מקום עבודה מושלם להתחיל בו את הדרך המקצועית, מקצועי

, כולל עבודת מכון, מגוון בתחומים ובאופן העבודה, מאפשר ומעודד למידה והתפתחות

תהליך חניכה מסודר ומובנה.  עבודה עם צוות רב מקצועי

 ימים בשבוע  גמישות בתאריך 4-5 1/2-3/4יש אפשרות למשרה בחלקיות משתנה בין 

הכניסה לעבודה
המרכז הרפואי הלל יפה

רונית פינגולד פולק polakr@post.bgu.ac.il 052-5013625

שיקום , המרכז הרפואי הרצוג מתמחה בבעיות רפואיות המאפיינות את הגיל השלישי

. בבית החולים נפתחו מחלקות שיקומיות חדשות עם ציוד חדשני. והנשמה ממושכת

.דינמי ומחוייב, צוות הפיזיותרפיה צעיר

אשר מעוניינים לעבוד כחלק מצוות , פיזיותרפיסטים צעירים ומחוייבים, אנו מחפשים אתכם

אשר עבודת השיקום ולווי מטופלים בכל שלבי החיים מעניינת , מקצועי ורב מקצועי גדול

מעניינת , עבודה מאתגרת, חניכה והדרכה מובטחות.   חובה-תואר ראשון. אותם

!ומשמעותית

המרכז הרפואי הרצוג בירושלים

ניצה חסון jobs@childrenatrisk.org.il 050-6616244

המרכז לטיפול וחקר באוטיזם הוא הגוף הוותיק והמוביל בישראל בטיפול בילדים ובני נוער 

 350-המרכז פועל בפריסה ארצית ביותר מ. 18על הרצף האוטיסטי מהגיל הרך ועד לגיל 

,  בתי ספר110-וביותר מ, במרכז ובפריפריה, מצפון עד דרום– מסגרות טיפוליות 

, רפואיים-רפואיים ופארא:  עובדים מתחומי טיפול שונים2,300- באמצעות למעלה מ

הצוותים המסורים של המרכז בשילוב .    ומומחים בשיטות טיפול ייעודיות, רגשיים

זוכים להכרה , והמודלים הטיפוליים שפותחו על ידו, הניסיון והידע הקליני שנצבר בו

.לאומית ומוטמעים במסגרות טיפוליות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים

ית לעבודה טיפולית מרתקת עם /ה פיזיותרפיסט/למערך הטיפולי המקדם בבתי הספר דרוש

עם , העבודה בצוות רב מקצועי.  ילדים ונוער על הספקטרום האוטיסטי מאשדוד ועד הקריות

קבוצות הדרכה והשתתפות , מעטפת מקצועית הכוללת הדרכות פרטניות שוטפות

העבודה בעמותה מאפשרת העמקה והתמחות בתחום האוטיזם .  בהשתלמויות וימי עיון

תואר :   דרישות המשרה.  אפשרות למשרה חלקית וגמישה.  ואפשרויות קידום מגוונות

/ ניסיון בתחום האוטיזם.   ראשון בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר ורישיון ממשרד הבריאות

ות להגיש קורות חיים בוגרים שסיימו את חובותיהם /מוזמנים .  יתרון– עבודה עם הגיל הרך 

    jobs@childrenatrisk.org.il: קורות חיים למייל.  הלימודיים וממתינים למבחן הממשלתי

ית לעבודה טיפולית מרתקת עם ילדים על /ה פיזיותרפיסט/לגני ומעונות התקשורת דרוש

עם , העבודה בצוות רב מקצועי.  מאילת ועד מטולה- הספקטרום האוטיסטי ברחבי הארץ

קבוצות הדרכה והשתתפות , מעטפת מקצועית הכוללת הדרכות פרטניות שוטפות

העבודה בעמותה מאפשרת העמקה והתמחות בתחום האוטיזם .  בהשתלמויות וימי עיון

תואר :   דרישות המשרה.  אפשרות למשרה חלקית וגמישה.  ואפשרויות קידום מגוונות

/ ניסיון בתחום האוטיזם.   ראשון בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר ורישיון ממשרד הבריאות

ות להגיש קורות חיים בוגרים שסיימו את חובותיהם /מוזמנים .  יתרון– עבודה עם הגיל הרך 

jobs@childrenatrisk.org.il: קורות חיים למייל.  הלימודיים וממתינים למבחן הממשלתי

המרכז לטיפול וחקר באוטיזם

יוספה פולק rishonit@gmail.com 052-3988928
חברות , בהסכם עם כללית מושלם,  שנים20מכון פרטי בראשון לציון עם ותק של יותר מ

TMJ.וסטיבולרים ו, מטפל במטופלים אורטופדים, ביטוח ומשרד הבטחון

אוירה . ית לחלקיות משרה כוללת אחה״צ /ה פיזיותרפיסט/  לצוות המצויין שלנו דרוש

משפחתית ומלמדת
המרפאה לפיזיותרפיה ראשונית בע״מ- יד

יוסי ארדיטי arditiphysio@gmail.com
צ בהסכם עם מכבי שירותי בריאות ומשרד ""מכון פרטי ייחודי בראשל""-בוטיק""מכון 

הביטחון

צ או הערים "ת ראשל/רצוי תושב,ית בתחילת הדרך המקצועית/ה פזיותרפיסט/דרוש

בית מצוין ,ליווי והדרכה מובטחים למועמדים המתאימים.  הקרובות למישרה חלקית

תודעת שירות ומחוייבות גבוהה ,נידרשת מוטיבציה גבוהה ללמוד.  להתפתחות מקצועית

.למטופלים ולמקום

יוסי ארדיטי פזיותרפיה ושיקום

שפירא דוראל  או אתי 

ראובני
dorel280802@gmail.com 054-2266462

 עד 3מגן הלב היא עמותה גדולה הנותנת מענה שיקומי לילדים עם צרכים מיוחדים בגלאי 

.יש לה מרכזים שקומיים בכל הארץ,21

לילדים .מחפשים פזיותרפיסטיות שפשוט אוהבות ילדים,לגני תקשורת צוהר הלב  בבני ברק

ישיבות צוות לווי והדרכה ,עבודה בצוות רב מקצועי, 6 עד 3בגלאי .מקסימים שמחזירים אהבה

.

מגן הלב

שפירא דוראל  או אתי 

ראובני
dorel280802@gmail.com 054-2266462

 עד 3מגן הלב היא עמותה גדולה הנותנת מענה שיקומי לילדים עם צרכים מיוחדים בגלאי 

.יש לה מרכזים שקומיים בכל הארץ,21

לילדים .מחפשים פזיותרפיסטיות שפשוט אוהבות ילדים,לגני תקשורת צוהר הלב  בבני ברק

ישיבות צוות לווי והדרכה ,עבודה בצוות רב מקצועי, 6 עד 3בגלאי .מקסימים שמחזירים אהבה

.

מגן הלב

אתי אטיאס etia@kiryat-ata.muni.il 052-4239252

מקצועי שעובד עם הורים וילדים בגיל הרך במגוון תכניות העשרה -מרכז עם צוות רב

וטיפול  העבודה כוללת הדרכה וישיבות צוות  העבודה מערכתית עם גורמים בקהילה 

בשיתוף פעולה

פיזיותרפיסטית לחצי משרה אתא- מרכז העשרה טיפוח וטיפול לגיל הרך בקריית - ט "מהו

שרה שטרק smaonbs@gmail.com
מעון יום שיקומי בהתרחבות  מחולק לכיתות רב נכותי וכיתות לילדים עם אוטיזים  

העבודה בצוות רב מקצועי  כוללת הדרכה במקום   מקום מקצועי באוירה חיובית וביתית

דרושות פיזיוטרפסטיות לעבודה במעון יום שיקומי בבית שמש  לכיתות שיקום וכיתות לילדים 

עם אוטיזים  חדר פזיו מאובזר ומקצועי  הדרכה במקום  עבודה בצוות רב מקצועי
מעון סולם בית שמש



מוריה שהם Phisio5@beyahad.co.il 054-7179118
עבודה עם צוות , תשושי נפש/ עבודה במחלקה סיעודית, מרכז גריאטרי במרכז הארץ

.מקצועי ומגוון

 שעות 10-20בין .  ות בוגרי הארץ/למרכז גריאטרי במרכז הארץ דרושים פיזיותרפיסטים

054-7179118מוריה : צוות מיומן ומקצועי  לפרטים. צ"אחה/ גמישות בוקר, בשבוע
""עטרת רימונים""מרכז גריאטרי 

יין'אנה ג annajain1989@gmail.com 052-7452345
העבודה .  ית ליום בשבוע למרכז יום לאננשים עם מוגבלויות ביהוד/ה פיזיותרפיסט/דרוש

באווירה חמה ומשפחתית  עבודה פרטנית וקבוצתית
מרכז יום ארקדש לאנשים עם מוגבלויות

לואיזה זוסמן louisa@adi-il.org

המעניק קשת  (נגב נחלת ערן וירושלים)מרכז עדי ירושלים הינו חלק מרשת עמותת עדי 

רחבה של שירותים מגוונים הניתנים על ידי אנשי צוות בכיר ומוביל בתחומו ומספק מענה 

לילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית , שיקומי וחינוכי, בריאותי- ייחודי

, בית ספר, מעון יום שיקומי, מרכז להתפתחות הילד: במרכז אגפים שונים.   ומוטורית

צוות מקצועות הבריאות במרכז עדי הינו צוות מקצועי .  מרכז יום לבוגרים ובריכה טיפולית

לכל אחד מהחניכים נבנית תוכנית .     י אנשי צוות ותיקים בתחום:"מודרך ומלווה ע, מאוד

בנוסף לטיפול והשירות .   לרמת המוגבלות ולצרכיו האישיים, פרטנית בהתאם לגילו

.ניתנים שירותים קהילתיים לכלל האוכלוסייה מכלל המגזרים, הניתנים לחניכי המרכז

פיזיותרפיסט למרכז התפתחות .    העסקה בתנאי משרד החינוך- פיזיותרפיסט לבית ספר 

תנאים טובים למתאימים- הילד
מרכז עדי ירושלים

אראל הרשקו erel.hershko@gmail.com 050-3833566

, שיקום, תחומי טיפול מגוונים מאוד,  מיטות אשפוז300-כ, בית חולים גריאטרי שיקומי

שדה קליני מצוין ללמידה ולרכישת ידע רב שישרת . הנשמה ממושכת ועוד, גריאטריה

תקופת חניכה . תומך ומקסים, מקצועי, צוות גדול. אתכם לאורך כל החיים המקצועיים

.ולמידה שאינה מוגבלת בזמן

אשדוד, מרכז רפואה ושיקום בית הדר

מריה סלבוב marias@bmc.gov.il

. מרכז רפואי ברזילי באשקלון מתחדש ומתפתח ואיתו מתרחב גם מערך הפיזיותרפיה

נפתח בשנה האחרונה מרכז שיקום הכולל בריכה , בנוסף למחלקות האשפוז האקוטי

.טיפולית

.  מרכז השיקום והבריכה הטיפולית, ות למחלקות בית החולים/ות פיזיותרפיסטים/דרושים

marias@bmc.gov.ilמריה סלבוב - לפרטים ושליחת קורות חיים 
מרכז רפואי ברזילי באשקלון

ורד הובר מחלין veredhu@szmc.org.il 052-3988556

עבודה , חניכה צמודה, עבודה במחלקות בית החולים יחד עם צוות רב מקצועי מגוון

שילוב !  מספר פיזיותרפיסטים שעובדים יחד מפרים ומחזקים אחד את השני- באשכולות

בחירה נכונה להתחלת הדרך , שערי צדק!  של פעילויות נוספות להשלמת הכנסה

!המקצועית וגם להמשכה

! מסייע בלימוד לבחינה- יכולת קליטה לפני מבחן ממשלתי, ית במגוון מחלקות/פיזיותרפיסט

: אפשרויות נוספות של הכנסה.  חפיפה במחלקות השונות וליווי מקצועי לאורך הדרך

טיפולים פרטיים , טיפולי מכון בחיילים, צעדים לאיכות חיים, קבוצות שיקום ריאות, כונניות

...ועוד

מרכז רפואי שערי צדק

לידיה שרץ lidiashwarts@gmail.com 050-5264376
תלמידים , כיתות חינוך מיוחד, בתי ספר לחנוך מיוחד: משרד החינוך בכל רחבי המדינה  ל

א"מתי,ASD, סיפי, גני חינוך מיוחד לאוכלוסיות ילדים עכוב התפתחותי, משולבים

בעלי ותק וניסיון :  ימי עבודה    וותק משתנה2-4: דרושים למשרות מלאות או חלקיות 

החל מספטמבר יקלטו סטודנטים .  וגם חסרי ניסיון לתפקידי טיפול, לתפקידי הדרכה והובלה

סביבת טיפול , עבודה בצוות רב מקצועי,   הדרכה2021טרם המבחן הממשלתי שבנובמבר 

חופש גדול, השתלמויות מגוונות ללא עלות למשתלמים, תנאי העסקה של מורים, אקולוגית 

משרד החינוך

ערן לינגו eranlingo@yahoo.com

לעבודה . סיעוד ומונשמים, שיקום- מרכז רפואי גריאטרי הכולל מחלקות מגוונות

במחלקות השונות עם אפשרות עבודה בססיות לאחר שעות העבודה עם דיירים מהדיור 

.המוגן

מחפשים פיזיותרפיסטים למשרות חלקיות לעבודה בשעות הבוקר נוה עמית רחובות

שרהלה גרטלר saralegertler@gmail.com 050-7440796
, מעון יום שיקומי, דיור פנימיה: עמותת עלה בבני ברק  כוללת מספר מסגרות ובניהם

בית ספר ומרכז בוגרים, גנים 

. לגני ובית ספר עלה בני ברק דרוש פיזיו למשרה מלאה  (0-3גילאי )למעון יום שיקומי 

העבודה במעון היום השיקומי  ובגנים . העבודה בצוות רב מקצועי וניתנת הדרכה במקום

בבית הספר העבודה עם ילדים ונוער עם . הינה עם פעוטות וילדים עם עיכוב התפתחותי

.מוגבלות שכלית התפתחותית ונכויות פיזיות

עלה בני ברק

סיגל ציגלר Sigalz@amalgroup.co.il 054-9292951

 10בצוות .   מחלקות הכוללות מחלקות תשושי נפש וסיעודיות15,  בית חולים גריאטרי 

צוות הפיזיותרפיה בעמל רואה את . פיזיותרפיסטים שעובדים בשני אולמות פיזיותרפיה

.מוביל תהליכים ופרויקטים בצוות הרב מקצועי, העשייה בגריאטריה כאתגר ממשי

להחלפה לחופשת לידה .  שעות  שבועיות בשעות הבוקר20ית   ל / דרוש פיזיותרפיסט

ארוכה עם אופציה לקביעות
עמל בשרון רעננה

נועה בן שטרית physio@physiogroup.co.il 058-5810058

אנו מספקים .  פיזיוגרופ הינה חברה המאגדת תחתיה פיזיותרפיסטים בכל רחבי הארץ

ארגונים וחברות ביטוח וחווים גדילה , טיפולי פיזיותרפיה פרטיים ובהסדרים מול רשויות

המטרה שלנו היא לסייע לאנשים לקבל את הטיפול המדוייק ביותר עבורם יחד .  מתמדת

מקומכם , אם אתם בתחילת דרככם.  עם סיוע למטפלים עצמאיים בהגדלת הכנסותיהם

ללוות ולהעניק לכם , להדריך, נשמח לסייע לכם בצעדים הראשונים בעולם הטיפול! איתנו

.עצמאות

יתרון יינתן .  לחברת פיזיוגרופ דרושים פיזיותרפיסטים לביקורי בית בכל רחבי הארץ

.  הידרותרפיסטים או מדריכי פילאטיס, לפיזיותרפיסטים בעלי נסיון טיפולי גם כמאמני כושר

חשבוניות , תיק עוסק, ביטוח אחריות מקצועית: ת ולכן צריך/שימו לב שהעבודה היא כעצמאי

מוזמנים להתרשם מהאתר שלנו בו תראו את נבחרת   (נשמח לסייע לכם בפתיחת תיק וכד׳)

www.physiogroup.co.ilהמטפלים הארצית 

פיזיוגרופ

אורנה יריב info@PhysioClick.co.il 054-7688096

  (מתאים רק למי שרוצה להיות פיזיו עצמאי ורוצה תמיכה בשיווק והפנית מטופלים)

הפיזיותרפיסטים בפיזיוקליק מקבלים פרטי מטופלים.  מזמינים אותך להצטרף לפיזיוקליק  

כמה, מתי, **מחיר**)שזקוקים לפיזיותרפיה וקובעים איתם הכל באופן חופשי ועצמאי  , 

כרשת חזקה שמופיעה במקומות הראשונים בגוגל בחיפוש  (איפה יהיה הטיפול  

פונים אלינו המון מטופלים ואנחנו מתאימים אותם לפיזיותרפיסטים, פיזיותרפיסט  פרטי  

אם מתאים לך לקבל מאיתנו הפניות נישמח לשמוע ממך ולבדוק אם.  שרשומים אצלנו  

)  !מתאים פיזיוקליק...חפשו את האתר שלנו  https://www.physioclick.co.il/ )  להת  

אורנה

רשת של מאות פיזיותרפיסטים עצמאים בכל הארץ- פיזיוקליק



אסתי כהן esti.prolife@gmail.com מכון פיזיותרפיה בהרצליה

למישרה שעתית  הקף עד חצי , ית/פיזיותרפיסט!  ה/דרוש, הרצליה, למכון פיזיותרפיה

-------------------נסיון בפציעות ספורט  - נסיון בשיקום וטיפול וסטיבולרי  :  -יתרונות.  מישרה

esti.prolife@gmail.comח למייל בלבד "  קו

מ"פרולייף בע

ענת רוט aroth2@leumit.co.il 054-5223293

העבודה  .   0-6במכון התפתחות הילד אנחנו מבצעים הערכות וטיפולים לילדים בגילאי 

הכוללת ,  (פסיכולוגים, עובדת סוציאלית, רופא התפתחותי, ת "קל, ע"רב )רב צוותית 

הילדים .   מובטחת הדרכה צמודה כמובן .   מרפאות  , השתלבות באבחונים משותפים 

חלקם .   המטופלים במכון חלקם מופנים בשל טורטיקוליס  או  איחור התפתחותי קל  

.תסמונות שונות , כמו שיתוק מוחין, מורכבים יותר 

שיוכל לתת ' מחפשים פיזיו.   שנהנה מעבודה עם תינוקות וילדים ' אנחנו מחפשים פיזיו

מספר .   מענה הן בסניף המרכזי של המכון במרכז העיר והן בסניפים קטנים יותר במחוז 

.השעות הנדרש גמיש  

התפתחות הילד ירושלים, קופת חולים לאומית

עידן Kinetixsport@gmail.com
. עבודה בראשון לציון. אימון ושיקום תנועתי בשיטה ייחודית, מכון פיזיותרפיה

www.kinetix.co.il

, לעבודה במכון לטיפולים מנואליים,רצוי הכשרה גם בדיקור, דרושים פיזיותרפיסטים

.טיפול אולטראסאונד ועוד, גלי הלם, אלקטרותרפיה
קינטיקס רפואת ספורט

אורי קטנוב uria.katanov@moh.gov.il

גם סטודנטים עם זכאות לתואר לפני , מרכז השיקום שמואל הרופא קולט פיזיותרפיסטים

העבודה .   רב מקצועי, המשרה כוללת עבודה בצוות מקצועי ומשפחתי.   מבחן ממשלתי

הדרכה .   וסטיבולרי ועוד, נוירולוגי, אורתופדי: תחומי שיקום, בכל מחלקות בית החולים

.uria.katanov@moh.gov- קורות חיים ניתן לשלוח ל.   וחניכה תנתן למתאימים

שמואל הרופא

sara@shmaya.org.il שרה כהן 054-9982194

בגלאים , שמעיה היא עמותה הנותנת מענה לפעוטות עם לקויות שמיעה במגזר הדתי

בשנה האחרונה .  חצי שנה עד שלוש שנים לשמעיה מרכזים למעובבני ברק ובאשדוד

.שמעיה מתרחבת  ופותחת מעונות נוספים .נפתחו מעונות שקומיים לפעוטות 

למעונות שמעיה מחפשים פזיותרפיסטיות  למעונות לפעוטות עם ... משהו חדש מתחיל 

והופכות כל משחק ,פזיותרפיסטיות שאוהבות לחשוב מחוץ לקופסה.עיכוב התפתחותי

.הדרכה,ישיבות צוות שבועיות,העבודה בצוות רב מקצועי.לתרגול

שמעיה בני ברק

חוסני  ourphysio1@gmail.com 050-8464690
מכון  בהסכם  עם  מכבי שירותי בריראות    הכשרה צמודה לממתאימים    עבודה עם  

אוכלסיה צעירה וספורטיבית
תל  מונד  ואור עקיבא  

פרטי התקשרות עם המרצים בערב 

:המעסיקים
ptvalon@gmail.com חבר הוועד המנהל בעמותה לקידום הפיזיותרפיה מר אלון בלוך

elig@histadrut.org.il ר איגוד מקצועות הבריאות בישראל"יו מר אלי גבאי

rotem.yael@gmail.com הפיזיותרפיסטית הראשית במשרד הבריאות יעל רותם גלילי' גב

ptdepartment@tasmc.health.gov.il ח איכילוב"מנהלת המחלקה לפיזיותרפיה בביה נירית רותם' הגב

Lidiashwarts@gmail.com משרד החינוך, מדריכות ארציות לפיזיותרפיה באגף לחינוך המיוחד לידיה שוורץ ונילי ויסרברג' גב

carmit_c@netvision.net.il יועצת ארצית לפיזיותרפיה במשרד הרווחה כרמית כהנא' גב

ilevran@clalit.org.il מנהל הפיזיותרפיה בשירותי בריאות כללית מר יגאל לברן

gotlib_di@mac.org.il מנהלת פיזיותרפיה ארצית במכבי שרותי בריאות דיצה גוטליב' גב

tal.n@meuhedet.co.il ח מאוחדת"מנהלת הפיזיותרפיה בקופ טל ניצן' גב

gsade@leumit.co.il מנהל המכון של לאומית בכפר קאסם ואחראי טיפולי בית מרחב אונו אבר'מר סאמר אבו ג

Physio.IDF@gmail.com ל"צה- פיזיותרפיסט ראשי  מר אוריה מורן

eranfranco@yahoo.com אסף הרופא- במרכז הרפואי שמיר , סגן מנהל שירותי הפיזיותרפיה מר ערן פרנקו

mailto:elig@histadrut.org.il
mailto:ptdepartment@tasmc.health.gov.il

