ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות חברתית תמורת נ"ז
פריסה ארצית
עמותת חינוך לפסגות
עמותת 'חינוך לפסגות' מקדמת ילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לממש את
הפוטנציאל הטמון בהם בדרכם להצלחה אקדמית ,אישית וחברתית .עמותת 'חינוך לפסגות' מפעילה בשנת הפעילות
תשע"ט  46מרכזי מצוינות ברחבי הארץ ,בהם לוקחים חלק כ 3,000-חניכים וחניכות וכ 500-בוגרים.
פרטים ליצירת קשר:
רעות 0508588047
student@e4e.org.il
/https://www.e4e.org.il
עמותת לשובע

עמותת לשובע החלה את דרכה על ידי זוג עורכי הדין שרונה וגיל-עד חריש ,בשנת  1986עם הקמת הגגון  -מעון
לדרי רחוב שנפתח בתל-אביב .ההבנה שיש לספק עבור נזקקים רבים נוספים מזון וארוחות סדירות ,הובילה את
מייסדי העמותה ,להקים בשנת  1990את מסעדת "לשובע" בתל-אביב.
כיום מפעילה העמותה  10גגונים לדרי רחוב ) 3בתי מחסה 4 ,דירות שיקום ו 3-דירות קבע( אשר נותנים מענה
למבוגרים ללא קורת גג 3 .מסעדות בתל-אביב ,בעכו ובכרמיאל -אשר מגישות בכל יום ארוחה חמה לאלפי נזקקים
בעלות של " ₪ 1מעונות לגיל הרך" -פעוטונים לתינוקות בדרום תל אביב להורים חסרי מעמד ועוד פרויקטים
נוספים" :אסיף העיר" טל-לשובע ,כרטיס לשובע ועוד מענים רבים שהמשותף לכולם הם זיהוי הצורך בשטח
ופעילות למען מיגורו .בתחילת שנות ה 2000-הוקמה רשת בתי הנוער "קדימה" לחינוך בלתי-פורמלי ,שכיום
מפעילה  21בתי הנוער בפריפריה הגיאוגרפיות והחברתיות ברחבי הארץ ומעניקה לכ 1,000 -ילדים ובני נוער,
מכיתות א' ועד לגיוסם לצה"ל ,בכל יום ,מקום בטוח ,משגיח ומקדם .בבית הנוער החניכים מקבלים יום יום ארוחת
צהריים חמה ,עזרה בשיעורי בית ,קידום מיומנויות למידה ,תכניות קידום אישיות ,חוגי העשרה ופעילויות חינוך
שונות.
כל ההתנדבויות הינן גמישות ,יחד נבנה את מסלול ההתנדבות המשמעותי ביותר עבורכם!

פרטים ליצירת קשר:
יוליה 0508292970
community@lasova.org.il
עמותת דור לדור
hitnadvut@lasova.org.il
שהוקם בשנת  2008על ידי המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב 'בני ציון' .הארגון
'דור לדור' הוא ארגון חברתי
https://www.lasova.org.il
/
שם לעצמו למטרה לגשר על הנתק שנוצר בחברה הישראלית בין הדור הצעיר לדור הוותיק .הארגון פועל מתוך הבנה
שהחיבור הבין דורי יקל על בעיית הבדידות ,ישפר את תדמית הזקן בחברה הישראלית וישפיע על הדעות הקדומות
שנוצרו בפער הדורות .החיבור נעשה על ידי הארגון ,ביצירת קשר אישי ישיר בין הצעיר הפעיל לזקן הפעיל ,התורם לדור

הצעיר והוותיק כאחד .הפעילות תכלול ליווי מבוגר /להצטרף לקבוצות של עזרה לדרך/עזרה בדברי יום יום )מחשב,
קופת חולים וכו'(/אירועים בחגים.
פרטים ליצירת קשר:
ג'ני 0546335408
/https://www.dorldor.org.il

עמותת צער בעלי חיים
אגודת צער בעלי חיים בישראל מציעה מגוון שירותים ,וביניהם :קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת בתים
מאמצים ,מרפאה וטרינרית ,שירותי פנסיון לחיות מחמד ומחלקה לחינוך להומאניות ,המעבירה פעילויות חינוכיות
לקבוצות מכל הגילים והמגזרים .עוד פועלת האגודה במישור הפרלמנטרי לקידום חוקים לרווחת בעלי החיים,
וברשותה אורווה מרווחת אשר בה משוקמים סוסים וחמורים שעברו התעללות או הזנחה .ישנן אופציות רבות
להתנדבות בארגון ,טיול עם כלבים ,הדרכות ,טיפול בבעלי חיים ועוד.
פרטי קשר להתנדבות בתל אביב:
חלי מנהלת המשרד 4553*, 03-5136500
רכז פעילות :בן/נעמה
עמותת אנוש
/https://spca.co.il /volunteer@spca.co.il
עמותת אנוש הינה העמותה הישראלית לבריאות הנפש הפועלת למען רווחתם וזכויותיהם של מתמודדים עם מגבלה
נפשית ופועלת לשילובם בקהילה בתחומי החברה ,התעסוקה והדיור  .בעמותת אנוש המתנדבים שותפים לכל תחומי
העשייה של העמותה בהתאם לכישוריהם ולנטיות לבם.
פרטים ליצירת קשר:
 03-6815032שלוחה 074-7556100 /1
אורטל דנינו
054-8100649
Tel-aviv@enosh org il
עמותת לתת
הארגון מפעיל בנק מזון ארצי ומפעיל מספר תכניות סיוע וחינוך .שיתוף הפעולה של ארגון לתת עם העמותות
השותפות מניב סיוע שוטף וקבוע ליותר מ 60,000-משפחות ולמעלה מ 200,000-אזרחים החיים במצוקה קשה .בארגון
פעילים למעלה מ 19,000-מתנדבים קבועים .מבין תכניות העמותה :סיוע הוליסטי ורשת תמיכה אישית בניצולי שואה
נזקקים; פרויקטים לצמצום בעיית אי הביטחון התזונתי בקרב משפחות ובודדים החיים בעוני ועוד.
פרטים ליצירת קשר:
שרון מנחם 054-6644095
Sharonm@latet.org.il

עמותת שער שוויון
מלכ"ר המקדם פעילות חינוכית – חברתית – ספורטיבית בפריפריה החברתית בישראל ,פועל למען צמצום פערים
בחברה ומתן הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייה .הסטודנטים מדריכים במרכזי למידה לקבוצות )כ 12-15-ילדים
בכיתות ה'-ו' בקבוצה( יחד עם חונכים נוספים .במרכזי הלמידה יינתנו לילדים עזרה בשיעורי הבית ,תגבור לימודי
ועוד.

פרטים ליצירת קשר:
אורי שחם – סמנכ"ל 0544624254
uri@the-equalizer.org
/https://he-il.facebook.com/TheEqualizerHebrew

גשר
שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל מספקת שירותי אבחון ושיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות ,לקויות
וחסמים תעסוקתיים ,בגיל העבודה ,ולנוער בעל צרכים מיוחדים .גשר הוקמה ב 1964-ע"י אגף השיקום במשרד
הרווחה .גשר מפעילה  14מרכזי אבחון ושיקום תעסוקתי למבוגרים 2 ,מרכזי שיקום לנוער ו 39-מפעלים מקדמי
תעסוקה .פעילות הסטודנטים תהיה בהדרכת אופיס לאנשים עם מוגבלויות.
פרטים ליצירת קשר:
אמון אגסי 0504595388
pt-amon@gesher-il.org
האגודה למען הלהט"ב
האגודה מפעילה מערך שירותים וסיוע לחברות וחברי הקהילה כדי לתת תמיכה ומענה לקשיים וצרכים שונים :טיפול
וייעוץ ,סיוע משפטי ,קו הקשב ,גישור למשפחה ,מוקד דיווח ועוד.

אסף צבי052- ,
assaf@lgbt ,5201453

מיזם "בין לבין"
מיזם חברתי ,ראשון מסוגו בישראל ,הפועל מזה  4שנים ,למען ילדים והורים בפרידה ואחריה.
המיזם מלווה ילדים והורים גרושים באמצעות תמיכה קהילתית מגוונת הכוללת ייעוץ ,טיפול וגישור בקהילה וכן
פועל ברמה הארצית להעלאת מודעות ציבורית למצבם של ילדים להורים גרושים ולקידום מדיניות תומכת
עבורם.
פעילות הסטודנטים עשויה לכלול:
 .1חונכות אישית לילדים )שהם ילדים להורים גרושים(  -מפגשים אישיים אחה"צ
 .2ייזום פעילות פנאי קבוצתית לילדים )שהם ילדים להורים גרושים(  -תיאטרון ,ספורט ,יצירה וכו'
 .3ניהול פרויקטים ותהליכים במיזם  -לצד מנהלי המיזם.

פרטים ליצירת קשר:
מיכל פפר 054-5622248
hhtopaz@gmail.com

עמותת אורות לחינוך פיננסי
העמותה חרטה על דגלה כמטרה ראשונית להכשיר את הציבור בישראל לחשיבה כלכלית נבונה ע״י הקניית מושגים
וכלים בסיסיים בתחום הפיננסי,כלכלי ,שוק ההון ,ידע כללי ועוד.
פרטים ליצירת קשר:
בטי צלליכין 0528-965198
אוריה מלמד – 0506-791315

מיזם הלפ-אפ help
פלטפורמה לשיבוץ להתנדבות והשתתפות במשלחות הומניטאריות.
פרטים ליצירת קשר:
שקד בנפשי מנהלת קשרי חוץ -
עמותת "תובנות בחינוך"
052-529-7111

תובנות בחינוך
תובנות בחינוך פועלת בבתי ספר בסיכון בפריפריה הגאוגרפית של מדינת ישראל ,תובנות בחינוך מחויבת להתניע ולהאיץ
מוביליות חברתית וכלכלית באמצעות מהפכים בית ספרים המחוללים שינוי בבית הספר ובקהילה ומאפשרים למספר
תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה הקושרת בין נתוני רקע לסיכויי הצלחה בחברה הישראלית .הפעילות
היא במרכז הלמידה בבתי הספר היסודיים כחונכים ולסייע לתלמידים בהכנת שיעורי בית וצמצום פערים לימודיים.
פרטים ליצירת קשר:
אורלי חן 0549809988
orly@tovanotb.org

בית המתנות של יאיר
מיזם "בית המתנות של יאיר" מרכז ומחלק מתנות חדשות שנתרמו עבור ילדים חולים המאושפזים בבתי החולים ברחבי
הארץ ולילדים נזקקים באשר הם .ההתנדבות כוללת את סידור המתנות וכן סיוע בקבלת המתנות לטובת הילדים.
פרטים ליצירת קשר:
מירב 0526162233

המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה
עמותת המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה ) (CIMI- Center for International Migration and Integrationהוקמה
על ידי ג'וינט ישראל בשנת  1998ופועלת היום כעמותה עצמאית ..במסגרת ההתערבות למען מבקשי מקלט ,ניתן סיוע
בעיקר בתחום מיצוי זכויות ותיווך לשירותי חינוך ,רווחה ובריאות בקהילה ,ופעילויות קהילתיות נוספות ,תוך שיתוף
פעולה עם הרשויות המקומיות ,מתנדבים ופעילים מתוך הקהילה.
ההתנדבות כוללת מתן שיעורי שפה למבוגרים; סיוע במיצוי זכויות וליווי פניות מקבלת הקהל ופעילויות נוספות .ייתנו
הכשרות וליווי בפעילות.
פרטים ליצירת קשר:
נועה 05333600307
noah@cimi.org.il
עמותת על"ם

עלם מתמחה בזיהוי המצוקות המאפיינות את מציאות חייהם של בני הנוער וצעירים בארץ ,ובפיתוח והפעלת מענים
רלוונטיים חדשניים להתמודדות עמן ,תוך התייחסות לצרכים הייחודיים של קבוצות אוכלוסייה שונות .כיום מפעילה
עלם  82פרויקטים שונים ב 42 -ישובים ברחבי הארץ.
פרטים ליצירת קשר:
תמי ברוידא 054-9773702

פריסה מקומית -ת"א -יפו
בית חינוך קהילתי גאולה
בית חינוך קהילתי גאולה הוא בית ספר תיכון ארבע שנתי )ט'-יב'( ,הממוקם בלב תל אביב ומתמחה בעבודה בקבוצות
קטנות ,הוראה מותאמת ותמיכה פרטנית .בית הספר מאפשר הזדמנות יוצאת דופן לתלמידים שהתקשו להצליח
בתיכונים גדולים לחוות חוויות של הצלחה :להגיע לתעודת בגרות ,לאתר ולממש תחומי עניין וחוזק אישיים ולהשתייך
למסגרת תומכת ,המקדמת את תלמידיה .התכנית כוללת חונכות לימודית וחברתית לתלמידים בעלי לקויות למידה
והפרעות קשב וריכוז באופן פרטני או בכיתה.
פרטים ליצירת קשר:
ירדן 054-6322260
yardenishai@gmail.com

בית ספר לאמנויות מוזות
מוזות ,הינו תיכון לאמנויות ביפו המיועד לבני נוער שלא הסתדרו בבתי הספר ,ורוצים לשלב לימודי אמנות עם לימודים
לבגרות .מוזות מעניק הזדמנות לבני נוער ליצירה ,לימוד ופיתוח אישי ,כדי לאפשר להם להצליח בחייהם הבוגרים.
הלימודים במוזות משלבים במקביל ללימודים העיוניים לבגרות ,לימודי אמנות עיוניים ומעשיים )ברמה של  5יח'
לבגרות( באחת מהמגמות :מוזיקה ,תיאטרון ,קולנוע ואומנות פלסטית.
פרטים ליצירת קשר:
עינת ניב 0544940817
einatniv71@gmail.com
/https://www.muzot.co.il

קריית החינוך עירוני ז'
א .מרכז תלמים
מרכז תלמים ,הפועל בתיכון עירוני ז' ביפו ,מהווה מרחב בטוח ,מעניין ,מעשיר ,מחדש מלמד ומהנה עבור אותם תלמידות
ותלמידים שסביבת ונסיבות חייהם לא מאפשרות להם מרחב כזה מחוץ לבית הספר .מרכז תלמים מופעל על די
סטודנטים/ות ומורים/ות במשותף ,מלווה על ידי צוות מקצועי ואיכותי – ומופעלים בו חוגי העשרה שונים ומגוונים,
תגבור לימודי ,פעילויות חברתיות ועוד.
פרטים ליצירת קשר:
טל בהרב 0526502022
tbaharav@gmail.com

ב .מרכז העצמה
עזרה לימודית של הסטודנטים לתלמידים בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו.
פרטים ליצירת קשר:
מנהל חטיבת ביניים עירוני ז' ,עמית
זמירי 050-5761492
zmiriamit@yahoo.com

בי"ס יאפא אלמוסתקבל )עירוני ל"ג(
מרכז למידה לטיפוח ההישגים הלימודיים של תלמידי תיכון ולעידוד להשכלה גבוהה .המרכז פועל למען צרכי
התלמידים במקצועות הליבה והכנתם לקראת מבחני הבגרות.
פרטים ליצירת קשר:
מוחמד סבאג-
mohamedsabag88@gmail.com

מנהלת חינוך וחברה – שכונת התקווה ,עזרא והארגזים
פעילות במוסדות קהילתיים בשכונות :מועדון הנוער -מנ"ש תכנית חינוכית-חברתית -טיפולית לנוער בגילאי 12-18
באזור שכונת התקווה ,עזרא והארגזים .התכנית מספקת מענה נרחב וכוללני לנוער בשכונה; מרכז הורות ומשפחה :
מרכז לגיל הרך,חונכות אישית לילדים בגילאי ,4-6עזרה בקבוצות לימודיות של הורים וילדים .מרכז צמי"ד -
מתן תמיכה לימודית ורגשית לתלמידי חינוך מיוחד בכיתות א' עד ז'; מרכז אל"ה – מרכז הוראה מתקנת בשפה
וחשבון לתלמידי ד'-ו',חונכות לימודית פרטנית בליווי מורה להוראה מתקנת.
פרטים ליצירת קשר:
הילה בנעים 052-6977740

Hila.minhelet@gmail.com

מועדוני קשישים של עיריית תל אביב-יפו
פעילות חברתית ,שיח וקשר אישי במועדונים של עיריית תל אביב-יפו המציעים לאזרחים הוותיקים פעילויות פנאי
וחברה.
פרטים ליצירת קשר:
 03-7246441רונית לינקובסקי
Linkovsky_r@mail.tel-aviv.gov.il

מוטב יחדיו
תכנית של ג'וינט ישראל-אשלים בשיתוף הרשויות המציבה את הילד במרכז .התכנית פועלת ב 20-ישובים ברחבי הארץ,
בגישה המתייחסת לכל הילדים והנוער בשכונה מוגדרת ,מגיל לידה עד גיל  ,18מבוקר עד ערב ,בתוך בית-הספר
ובפעילויות אחר הצהריים ,כדי להבטיח שירותים טובים עבורם במתחם שכונתי זה.
פרטים ליצירת קשר:
עינת יפתח-אל ,מנהלת התכנית מוטב יחדיו
נווה עופר
Yiftachel_e@mail.tel-aviv.gov.il
תכנית סל"ב
בעזרת מערך מסור של מתנדבים ואנשי מקצוע ,תכנית "סל"ב" שמה לנגד עיניה ,להעשיר את זמנם ולהקל את תחושת
הבדידות של קשישים ,ניצולי שואה ,המרותקים לביתם .התוכנית מופעלת ,בתל-אביב ,על-ידי משרד הרווחה" ,מנהל
השירותים החברתיים ,תחום הזקנה" ,ועמותת "מטב" .תכנית "סל"ב" תל-אביב ,באה לתת שירות לניצולי שואה אשר
נמצאים בירידה תפקודית המקשה עליהם לצאת מהבית .זאת באמצעות פעילויות פנאי אשר יגיעו לבית הניצול או
לסביבתו הנגישה.

פרטים ליצירת קשר:
שני רון ,רכזת תכנית סל"ב.
טלפון0526659826 :
shanir@matav.org.il
מייל:
קשר:
פרטי

מיזם שאג"י
שאג"י הוא מיזם חברתי ייחודי העוסק באיחוי השסעים בחברה הישראלית .המיזם מקדם יצירת שיח פתוח וסובלני
ע"י לימוד הדדי ,הפרכת סטיגמות ודעות קדומות והיחשפות לאוכלוסיות השונות בחברה .בואו להשפיע על יחסי
היהודים והערבים בישראל ועל הדרך – ללמוד ערבית מדוברת! בחלקו הראשון של כל מפגש מסייעים הסטודנטים
לתלמידי תיכון ערבים-ישראלים בכיתות י'-י"ב במקצועות מתמטיקה ,אנגלית או הבעה עברית ,ובחלקו השני של
המפגש תלמידי התיכון מלמדים את הסטודנטים ערבית מדוברת בליווי מורים לערבית .כמו כן ,המפגשים כוללים
אירועי שיא מיוחדים הכוללים פעילויות גיבוש ,הכרת התרבויות השונות ,מאכלים מסורתיים ,סיורים ועוד.
פרטים ליצירת קשר:

נורית 054-4416834
shagiproject@gmail.com

פרויקט מעיין במדבר
פרויקט "מעיין במדבר ﻧﺑﻊ ﺑﺎﻟﺻﺣﺭﺍء" נועד להפגיש בין סטודנטים יהודים וערבים ללימוד משותף .במסגרת הפרויקט
מחולקים המשתתפים לזוגות של סטודנט/ית יהודי/ה וסטודנט/ית ערבי/ה .במהלך המפגשים הזוגיים שמתקיימים על
בסיס שבועי חלק מהזמן מוקדש לקריאת מאמרים ,מעבר על עבודות אקדמיות שהסטודנט כתב וכן הלאה ,וביתר הזמן

מלמד הסטודנט הערבי את הסטודנט היהודי ערבית מדוברת .בנוסף למפגשים האישיים ישנם מספר מפגשים קבוצתיים
במהלך השנה עם אנשי תרבות ודעת וסיורים.
פרטים ליצירת קשר:
לירן פל
מיילlirangotmail@gmail.com :

מסלולים
עמותת מסלולים פועלת בפריפריה החברתית והגאוגרפית ובונה יחד עם רשויות מקומיות מעטפת של שירותים
ומענים לחיזוק מוקדי חוסן ורווחה סביב ילדים ובני נוער בתחומי חינוך ורווחה .
הפעילות מתקיימת בשכונת גורדון בת-ים בבתי ספר ,גני ילדים ובמתנ"ס בשכונה .
סטודנטים יפעילו סדנאות ,ישמשו כחונכים ויסייעו בלימודים .
פרטים ליצירת קשר :
טל לירן
054-3140114
tal@maslulim.org.il

אגודת הסטודנטים האקדמית ת"א יפו
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללה מקיימת פעילות התנדבותית לסטודנטים המעוניינים
לבוא ולהשפיע על סדר היום של האגודה ובפעילותה נציגי המועצה של האגודה לוקחים חלק
בפעילות ענפה החל ממפגשים קבועים לקביעת סדר היום והחלטות על פעילותה השנתית של
האגודה ,קיום פעילויות לתועלת ציבור הסטודנטים ,סיוע לצוות האגודה בהפקות ,יציאה למספר
פעילויות התנדבותיות התורמות לקהילה ביפו ובסביבת המכללה במהלך השנה.
פרטים ליצירת קשר:
סיו"ר אגודה -ספיר צורף
sayor@aguda-mta.ac.il

