
 

 

 

 

 (2017)מאי  אנשי צוות למרכזים וענפי התעסוקה הבאים דרושים

 משרה מלאה, משרה חלקית ותכניות הכשרה לשיתופי פעולה מרחיבי תודעה, שמחה ועשייה.
 

 
 בצירוף מס' מלים על עצמכם ורצונכם להשתלב ולשתף פעולה. demayoclinic@gmail.comנא להעביר קורות חיים לכתובת: 

 
 

 משרות
 

 1ס' משרה מ
 בית בריאות והתכנסות

 
 ת ניסיון עשיר בניהול ויזמות בתחום תיירות המרפא.\ית בעל\מנכ"ל

 המשרה מחייבת מגורים בקרבת מרכז הבריאות.
 
 

 2משרה מס' 
 קיבוץ תובל –בית בריאות והתכנסות 

 
 ות זמנים.ת כושר והנאה מארגון, סדר, ניקיון ועמידה בלוח\ת למטבח טבעוני ומבריא בעל\ת ושפי\מנהל

 המשרה מחייבת מגורים בקרבת מרכז הבריאות וגמישות לעבודה במשמרות בוקר וערב.
 
 

 3משרה מס' 
 אדם –טבע  –רפואה  –מאיו -אלירן דה

 
 ת מחלקת שירות וקשרי לקוחות, מענה טלפוני, דיגיטלי וניהול יומנים.\מנהל

 
 דרישות התפקיד:

 
 צעות מחשב וטלפון חכם.פה, באמ-ת יכולות תקשורת גבוהות שבעל\בעל
 .Word, Excel, Gmail, Google Drive and Calendar ת ניסיון בממשקי \בעל
 ת ניסיון בתקשורת מול רשויות המדינה, מוסדות חינוך וועדי עובדים.\בעל
 אדם. קבלת סיפוק והנאה ממתן שירות ושיח עם אנשים במצבים רגישים.-ת סבלנות וחמלה מרובים לבני\בעל

 העדפה לבעלי מוטיבציה ותחושת ייעוד בקידום הנושאים שעל הפרק )מחקר, רפואה, חינוך והדרכה חקלאית(.
 המשרה אינה מחייבת מגורים באזור מרכז הפעילות.
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 4משרה מס' 
 אדם –טבע  –רפואה  –מאיו -אלירן דה

 
 ניהול מחלקת תוכן דיגיטלי.

 
 דרישות התפקיד:

 
 ת יכולות התבטאות, כתיבה, שכתוב ועריכת תכנים בשפה העברית.\בעל
 ורשתות חברתיות. Wordpressת ניסיון בניהול מערכת דיוור, אתרי \בעל

 רפואית.\בעלי ניסיון והיכרות עם השפה המדעית
 

 5משרה מס' 
 אדם –טבע  –רפואה  –מאיו -אלירן דה

 
 ת מחלקה חדשה לתיעוד וצילום דוקומנטרי.\מנהל

 מחלקה זו מיועדת לתיעוד מדעי, מקומי ובשפה העברית של מקרי החלמה ממחלות חשוכות מרפא. 
 

 דרישות התפקיד:
 

 ת ניסיון ויכולות בתיעוד דוקומנטרי, כתיבת ראיון, צוות צילום ועריכה.\בעל
 רפואית.\מדעיתת שליטה וניסיון עם השפה ה\בעל

 זמינות על בסיס שבועי וקבוע באזור מרכזי הפעילות שבצפון הארץ.
 

 6משרה מס' 
 בוסתנאות, חממות, שדה ירקות ויערות מאכל –חקלאות  –מאיו -אלירן דה

 
 תכנון, הקמה ותפעול של בוסתני )יערות( מאכל וגידול ירקות אורגניים בגליל ובגולן.לת לטווח ארוך \עובד

 
 דרישות התפקיד:

 
 ת ניסיון בעבודות חקלאיות וגינון,\בעל
 ת ניסיון בניהול צוותים,\בעל
 ת כושר התבטאות ומנהיגות,\בעל
 ת כושר למידה וכושר גופני גבוהים.\בעל

 
 קצרין.\כרמיאל\המשרה המלאה רלוונטית למתגוררים באזורים הבאים: חיפה

 
 
 
 



 

 

 

 תכניות הכשרה
 

 אדם –טבע  –ה רפוא -  1תכנית הכשרה מס' 
 

 תכנית הכשרה ללימודי רפואה מדעית, מדעי התזונה והטיפול באכילה רגשית,
 השתתפות בתכנית הלימודים המקיפה, הרצאות וכנסים ברחבי הארץ.

 
 השתלבות בצוות והתכנית המלאה בבית לבריאות והתכנסות,

 קבלת ייעוץ והדרכה אישית לצורך פיתוח יכולות למידה וכתיבה עצמאיות.
סדר יום הכולל פעילות גופנית, שיעורי יוגה, מדיטציה, תזונה מקומית מבריאה, הדרכה לבישול והכנת מזון, סדנאות בתנועה, 

 התנסות ביצירת נוכחות מלאה ותומכת אישית וקבוצתית עם אנשים במצבי בריאות וחולי משתנים. אמנות ויצירה.
 

 חודשים. 6-גבר ואישה( בכל מחזור הנפתח אחת לות )\משתתפים 2אישית ופתוחה עבור הינה התכנית 
 ות מקבלים כלכלה מלאה ומגורים בתמורה להשתתפות ונוכחות בכל התכניות והפעילויות.\המשתתפים
 אדם. –טבע  –שעות יומיות לטובת קידום העשייה בתחומים: רפואה  6-ת יתרום כ\כל משתתפ

 
 בוסתנאות, חממות, שדה ירקות ויערות מאכל –חקלאות  -  2תכנית הכשרה מס' 

 
 סוגיה השונים.-תכנית הכשרה ללימודי חקלאות אורגנית ומסורתית על

 השתתפות בפרויקטים ובקורסים שונים ומגוונים.
 

 י מאכל וקטיף.השתלבות בצוות ועבודה עצמאית יומית בטיפוח קרקע, צמח
 קבלת ייעוץ, הדרכה אישית וניסיון מתמשך בעונות השנה המתחלפות.

 סדר יום הכולל בעיקרו עבודה מעשית בשטח, בידיים ובאמצעות ציוד חקלאי משתנה.
 ת רשיון על טרקטור.\יתרון לבעל

 
 רשת.-מיני עצים וירקות בשטחים פתוחים ובתי 100-התנסות מעשית בגידול של יותר מ

 חת חלק בגידול מזון עבור קהילות שונות בישראל והעברת ההשראה והידע הלאה.לקי
 

 חודשים. 3-ות בכל מחזור הנפתח אחת ל\משתתפים 3התכנית הינה אישית ופתוחה עבור 
 שעות יומיות בעבודה מעשית. 6-ות מקבלים כלכלה מלאה ומגורים בתמורה ל\המשתתפים

 
 שים בית והזדמנות להתמסרות בעבודת אדם ואדמה.התכנית מיועדת לאלו אשר חולמים ומחפ
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