
 

 

 

 ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות חברתית תמורת נ"ז 

 

 

 עמותת מגרש ביתי  

 

טיפולית עבודה  לבצע  רצון  מתוך  נוצרה  ביתי"  "מגרש  הבית.  -העמותה  אוכלוסיית חסרי  עם  יצירתית  שיקומית 

התפיסה בבסיס עבודת העמותה רואה בכלים היצירתיים כאמצעי ייצור קשר לטווח רחוק עם אוכלוסיית חסרי.ות  

 נים בקהילה. בית, אשר לרוב מנועים או נמנעים מלקיים קשרים רציפים עם גורמי תמך שו

העמותה מפעילה מפגשים שבועיים, במסגרתם קבוצות הגברים משחקות כדורגל וקבוצת הנשים מתאמנת בשירת  

להיות חלק משמעותי משיקום השחקנים   צוות העמותה נועד בכדי  והקשר עם  מקהלה. ההשתתפות בפעילות 

ה שמאפשר פתיחות, אינטימיות  ושילובם בחברה. כל חברי הצוות והמתנדבים משתתפים פעילים בפעילות, מ

 ובעיקר קשר לא פורמלי, "בגובה העיניים".  

נוסף למפגשים השבועיים, בהם נרקם קשר התחלתי, מקבלים המשתתפים גם ליווי אישי מצוות העמותה. ליווים  

  אלו כוללים אספקת סיוע סוציאלי, שיחות, סיוע במיצוי זכויות ועוד.. 

 
  לנשים שחוו/ת חסרות בית. לפרטים: עמית צור, רכזת מקהלה

 amitzur93@gmail.comמייל:  0546374025טלפון:  
 

 זיכרון בסלון

זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמעבירה את שרביט הזיכרון  

 מהטקסים הממלכתיים והעצרות ההמוניות למפגשים אישיים ואינטימיים במאות אלפי סלונים במקביל.  

 

בוחרים לקחת אחריות על  מדי שנה, בערב יום השואה או בסמוך לו, מתכנסים בארץ ובחו"ל מיליוני בני אדם ש 

 זיכרון השואה ולעצב באופן אישי את הדרך שבה הם זוכרים ולומדים מהשואה. 

 

כל מפגש של זיכרון בסלון הוא עולם ומלואו לכל סלון אופי משלו, אך המבנה הבסיסי של המפגש כולל שמיעת  

ומנגנים יחד ודיון שמבקש    עדות מניצול שואה, מומחה או בני הדור השני והשלישי, חלק שיתופי שבו שרים

 להפוך את השואה מאירוע טראומטי והיסטורי למגדלור שלאורו אנחנו מעצבים את העתיד. 

 

הסטודנטים המתנדבים יתכללו את פעילות זיכרון בסלון באזור מגוריהם. הפעילות כוללת שימור אנשי עדות,  

ים, שיווק בקהילה והכשרות ע"י מטה זיכרון  קשר רציף עם ניצולי השואה שמשתתפים בזיכרון בסלון, גיוס מארח

 בסלון. 

mailto:amitzur93@gmail.com


 

 

 מנהלת פעילות בעמותה   –אשת הקשר: שיר לוי 

shir@zikaronbasalon.com 

 

 

 אורות של תקווה 

 

שנה למען סיוע לילדים חולים ולילדים בעלי צרכים מיוחדים ולמען   20"אורות של תקווה" פועלת כבר מעל 

משפחותיהם. העמותה מתמקדת בכל הקשור לשיפור איכות חייהם והצלתם של ילדים חולי סרטן ומחלות קשות  

ייה זו ובאוכלוסיית ילדים בעלי  ובני משפחותיהם, באמצעות מגוון רב של פרוייקטים ותוכניות התומכות באוכלוס 

 צרכים מיוחדים. מתוך יחס אישי , דאגה כנה ורצון בתלי נדלה להיות שם עבורם. 

 

 - בעצם קיימות מגוון אפשרויות להתנדבות אצלנו

 .חונכויות לילדים חולי סרטן/צרכים מיוחדים.  1

טן/ מבוגרים חולי סרטן/בעלי צרכים  הפנינג/ימי גיוס כספים/ ימי כיף לילדים חולי סר -.פרויקטים נקודתיים 2

 מיוחדים. 

 .בניית קמפיינים נקודתיים לפרוייקטים שונים שלנו. 3

 ובעצם אנחנו יכולים לתת עוד מגוון תפקידים שיכולים להיות מותאמים לאופי וכישורי המתנדבים בתיאום איתנו. 

 

 . 0546996127פרטי איש קשר : אביב, רכזת פעילות ופרוייקטים 

 

 

 

 שם הארגון: המרכז הישראלי לכלבי נחיה לעיוורים   

 תיאור קצר של הארגון : 

ארגון ללא כוונות רווח המגדל ומאמן כלבי נחיה עבור עיוורים ולקויי ראיה בישראל. בעזרת הכלבים אנו משפרים  
ללקוח   התאמתו  ועד  מלידתו  נחיה  כלב  הכשרת  עלות  לקוחותינו.  של  והעצמאות  הניידות  מעל  את  עולה 

את העלויות אנו מגייסים מתרומות של יחידים     ₪. העיוורים מקבלים שרות זה ללא תשלום כלל!!  150,000
אנו נעזרים במשפחות אומנות, לרוב סטודנטים, לגידול הכלבים בשנת החיים הראשונה.     וגופים בארץ ובחו"ל.

 אנו מלווים מקצועית את הגידול ונושאים בכל העלויות. 

 קיים פעילות הסטודנטים המתנדבים: בעיקר באזור המגורים ומרכז החיים של המשפחות האומנות היכן תת

תיאור הפעילות/התפקיד שהסטודנט המתנדב יבצע במסגרת הארגון: לגדל את הגור בביתו ולקחת את הכלב  
 איתו לפעילויות יומיומיות ככל שהדבר מתאפשר.  

 פרטי איש/אשת הקשר בארגון: 

 בן בוחר  אלי-שם     .1

 מנהל מחלקת משפחות אומנות_______________  -תפקיד      .2



 

 

       0508425204-נייד      .3

 _______________ eli@igdcb.orgדוא"ל:_____       .4

                         

 

 

 

 

 חינוך לפסגות עמותת  

ילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית לממש  עמותת 'חינוך לפסגות' מקדמת  

עמותת 'חינוך לפסגות' מפעילה בשנת    .את הפוטנציאל הטמון בהם בדרכם להצלחה אקדמית, אישית וחברתית

 .ם בוגרי 500-חניכים וחניכות וכ  3,000-מרכזי מצוינות ברחבי הארץ, בהם לוקחים חלק כ 46  הפעילות תשע"ט

 

 פרטים ליצירת קשר: 

students@e4e.org.il 

https://www.e4e.org.il / 

 

 

 עמותת לשובע 

חינוך מזון   ביותר לאדם: את הצרכים הבסיסים להבטיח לכל נזקק באשר הוא, עמותת לשובע שמה לה למטרה

מסעדות לנזקקים,    3 של ילדים ובני נוער בסיכון,  לחינוך משלים  בתי נוער "קדימה"  20ומחסה. לעמותה רשת של  

 .קטים נוספיםועוד פרוי לאיסוף עודפי מזון - רחוב, אסיף העיר מעונות לדרי-גגונים 6

 

 

 

 

 

 

 לדור   דורעמותת  

על ידי המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב 'בני ציון'.    2008שהוקם בשנת  הוא ארגון חברתי   לדור'  'דור

הארגון שם לעצמו למטרה לגשר על הנתק שנוצר בחברה הישראלית בין הדור הצעיר לדור הוותיק. הארגון פועל  

על  מתוך הבנה שהחיבור הבין דורי יקל על בעיית הבדידות, ישפר את תדמית הזקן בחברה הישראלית וישפיע  

הדעות הקדומות שנוצרו בפער הדורות. החיבור נעשה על ידי הארגון, ביצירת קשר אישי ישיר בין הצעיר הפעיל  

הפעיל,  עזרה    .כאחד   והוותיק   הצעיר  לדור  התורם לזקן  של  לקבוצות  להצטרף  מבוגר/  ליווי  תכלול  הפעילות 

   לדרך/עזרה בדברי יום יום )מחשב, קופת חולים וכו'(/אירועים בחגים.

   

 פרטים ליצירת קשר:

 רכז מתנדבים לשובע -רן דרי 

hitnadvut@lasova.org.il 

mailto:eli@igdcb.org
mailto:hitnadvut@lasova.org.il
https://www.lasova.org.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צער בעלי חיים עמותת  

בתים   אגודת צער בעלי חיים בישראל מציעה מגוון שירותים, וביניהם: קליטת בעלי חיים נטושים ומציאת

המעבירה פעילויות   ,מחלקה לחינוך להומאניות ו  פנסיון לחיות מחמד שירותי ,מרפאה וטרינרית , מאמצים

ת מכל הגילים והמגזרים. עוד פועלת האגודה במישור הפרלמנטרי לקידום חוקים לרווחת בעלי  חינוכיות לקבוצו

שנן אופציות  י  .מרווחת אשר בה משוקמים סוסים וחמורים שעברו התעללות או הזנחה אורווה החיים, וברשותה

 רבות להתנדבות בארגון, טיול עם כלבים, הדרכות, טיפול בבעלי חיים ועוד.  

 

 

 

 

 עמותת אנוש 

לבריאות הנפש הינה העמותה הישראלית  וזכויותיהם של מתמודדים עם   עמותת אנוש  רווחתם  למען  הפועלת 

בעמותת אנוש המתנדבים שותפים    . דיורוה תעסוקהה ,חברה מגבלה נפשית ופועלת לשילובם בקהילה בתחומי ה

  לכל תחומי העשייה של העמותה בהתאם לכישוריהם ולנטיות לבם.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגון לתת

 סיוע הענקת  ידי;  יותר, על  וטובה צודקת  חברה  יצירת העוני, למען לצמצום  לפעול  הוא  לתת  ארגון של  הייעוד
 בסדר שינוי והובלת הדדית ונתינה לערבות האזרחית  החברה אוניברסלי, הנעת  בסיס  על במצוקה לאוכלוסיות 
 הלאומי.   העדיפויות 

 ישנן מספר אפשרויות התנדבות בלתת: חלוקות מזון, איסוף תרומות, סיוע לניצולי שואה, ליווי חברתי ועוד. 
 המלגאים מקבלים הכשרה וליווי מקצועיים. 

 

 

 רטים ליצירת קשר:פ

 כרמל בראון א. מתנדבי אקדמיה
0524066006  |

  CarmrelB@DorLDor.gov.il 

 איתי פלדמן א. צוות ת"א

 ItayF@DorLDor.gov.il0528398710 |  
https://www.dorldor.org.il/ 

 בתל אביב: פרטי קשר להתנדבות

 03-5136500 ,*4553חלי מנהלת המשרד  

 /volunteer@spca.co.ilרכז פעילות: בן/נעמה 

 :פרטים ליצירת קשר

 074-7556100/ 1שלוחה  03-6815032

054-8100649 

Tel-aviv@enosh.org.il 

https://www.enosh.org.il/ 

 

 

 ענבל מריח 

 רכזת מלגאים ארצית 

054-6644095 

@latet.org.ilmilgaim 

https://spca.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://spca.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D/
https://spca.co.il/%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%94/
https://spca.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://spca.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%B3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
https://spca.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94
mailto:CarmrelB@DorLDor.gov.il
mailto:ItayF@DorLDor.gov.il
https://www.dorldor.org.il/
mailto:volunteer@spca.co.il
https://spca.co.il/
https://www.enosh.org.il/
mailto:sharonm@latet.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 עמותת שער שוויון 

למען צמצום  ספורטיבית בפריפריה החברתית בישראל, פועל   – חברתית  – מלכ"ר המקדם פעילות חינוכית  

12--הסטודנטים מדריכים במרכזי למידה לקבוצות )כ .האוכלוסייה בחברה ומתן הזדמנות שווה לכלל פערים 

לדים עזרה בשיעורי הבית,  לי   יינתנוו' בקבוצה( יחד עם חונכים נוספים. במרכזי הלמידה  - ילדים בכיתות ה' 51

 תגבור לימודי ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 גשר 

 

שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל מספקת שירותי אבחון ושיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות, לקויות  

ע"י אגף השיקום במשרד   1964-ולנוער בעל צרכים מיוחדים. גשר הוקמה בוחסמים תעסוקתיים, בגיל העבודה, 

מפעלים מקדמי   39-מרכזי שיקום לנוער ו 2מרכזי אבחון ושיקום תעסוקתי למבוגרים,  14גשר מפעילה  .הרווחה

 פעילות הסטודנטים תהיה בהדרכת אופיס לאנשים עם מוגבלויות  תעסוקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

 

 

 

 מיזם "בין לבין" 

 :פרטים ליצירת קשר

 .0525819016סמנכ"ל   – גבריאל הלוי

equalizer.org-gavriel@the 

il.facebook.com/TheEqualizerHebrew-https://he/ 

 

 

-052אסף צבי, 

2014535, assaf@lgbt

 פרטים ליצירת קשר:

 0504595388אגסי אמון 

pt-amon@gesher-il.org 

 

 

 

mailto:gavriel@the-equalizer.org
https://he-il.facebook.com/TheEqualizerHebrew/
mailto:assaf@lgbt.org.il
mailto:assaf@lgbt.org.il


 

 

 שנים, למען ילדים והורים בפרידה ואחריה.  4מיזם חברתי, ראשון מסוגו בישראל, הפועל מזה 

וגישור בקהילה וכן  המיזם מלווה ילדים והורים גרושים באמצעות תמיכה קהילתית מגוונת הכוללת ייעוץ, טיפול  

פועל ברמה הארצית להעלאת מודעות ציבורית למצבם של ילדים להורים גרושים ולקידום מדיניות תומכת  

 עבורם. 

  : פעילות הסטודנטים עשויה לכלול

 מפגשים אישיים אחה"צ  -. חונכות אישית לילדים )שהם ילדים להורים גרושים(  1

 וכו'   תיאטרון, ספורט, יצירה - ם ילדים להורים גרושים( . ייזום פעילות פנאי קבוצתית לילדים )שה2

  לצד מנהלי המיזם.   -. ניהול פרויקטים ותהליכים במיזם  3

      

  

 

     

 

 

 

 

 אורות לחינוך פיננסי עמותת  

הקניית   ע״י  נבונה  כלכלית  לחשיבה  בישראל  הציבור  את  להכשיר  ראשונית  כמטרה  דגלה  על  חרטה  העמותה 

 .מושגים וכלים בסיסיים בתחום הפיננסי,כלכלי, שוק ההון, ידע כללי ועוד

         

 

 

 

 

 helpאפ -מיזם הלפ 

 פלטפורמה לשיבוץ להתנדבות והשתתפות במשלחות הומניטאריות. 

   

 

 עמותת "תובנות בחינוך" 

 

 

 

 תובנות בחינוך 

מחויבת להתניע   ת בבתי ספר בסיכון בפריפריה הגאוגרפית של מדינת ישראל ,תובנות בחינוך לתובנות בחינוך פוע 

ובקהילה   הספר  בבית  שינוי  המחוללים  ספרים  בית  מהפכים  באמצעות  וכלכלית  חברתית  מוביליות  ולהאיץ 

ה בחברה  ומאפשרים למספר תלמידים רב ככל האפשר לשבור את המשוואה הקושרת בין נתוני רקע לסיכויי הצלח

 פרטים ליצירת קשר:

5622248-054מיכל פפר    

hhtopaz@gmail.com 

 

 

 פרטים ליצירת קשר:

 0528-965198בטי צלליכין 

 0506-791315 –אוריה מלמד 

 

 פרטים ליצירת קשר:

  -שקד בנפשי מנהלת קשרי חוץ 

52-529-71110 

 

 



 

 

ולסייע לתלמידים בהכנת שיעורי בית   הפעילות היא במרכז הלמידה בבתי הספר היסודיים כחונכים  הישראלית.

 וצמצום פערים לימודיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית המתנות של יאיר 

מיזם "בית המתנות של יאיר" מרכז ומחלק מתנות חדשות שנתרמו עבור ילדים חולים המאושפזים בבתי החולים  

 ברחבי  

 ההתנדבות כוללת את סידור המתנות וכן סיוע בקבלת המתנות לטובת הילדים. הארץ ולילדים נזקקים באשר הם.  

 

 

 

 

 ולקליטה בינלאומית  להגירה המרכז

  ( Integration and Migration International for Center -CIMI)  ולקליטה   בינלאומית   להגירה   המרכז   עמותת 

  מבקשי   למען  ההתערבות   במסגרת   עצמאית..   כעמותה   היום   ופועלת   1998  בשנת  ישראל   ג'וינט   ידי   על   הוקמה

  קהילתיות   ופעילויות  בקהילה,   ובריאות   רווחה  חינוך,  לשירותי  ווך ותי  זכויות   מיצוי  בתחום  בעיקר   סיוע   ניתן   מקלט,

 הקהילה.  מתוך ופעילים  מתנדבים המקומיות, הרשויות  עם פעולה  שיתוף  תוך נוספות, 

  נוספות.   ופעילויות  הקהל  מקבלת  פניות  וליווי   זכויות  במיצוי  סיוע  למבוגרים;  שפה  שיעורי  מתן  ההתנדבות כוללת

 ייתנו הכשרות וליווי בפעילות. 

 

 

 

 

 

 גאולה   חינוך קהילתיבית 

  בעבודה   ומתמחה   אביב   תל  בלב   הממוקם   יב'(, - )ט'  שנתי  ארבע   תיכון   ספר   בית   הוא  גאולה  קהילתי   חינוך   בית    

שהתקשו   בית הספר מאפשר הזדמנות יוצאת דופן לתלמידים  מותאמת ותמיכה פרטנית.  הוראה    קטנות,   בקבוצות 

גדול  בתיכונים  להגיע  להצליח  הצלחה:  של  חוויות  לחוות  עים  תחומי  ולממש  לאתר  בגרות,  וחוזק  לתעודת  ניין 

התכנית כוללת חונכות לימודית וחברתית לתלמידים    ולהשתייך למסגרת תומכת, המקדמת את תלמידיה.   אישיים 

 בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז באופן פרטני או בכיתה. 

 :פרטים ליצירת קשר

 0549809988אורלי חן 

orly@tovanotb.org 

 

 :פרטים ליצירת קשר

 0526162233  מירב

 

 :פרטים ליצירת קשר

 05333600307נועה  

noah@cimi.org.il 

mailto:orly@tovanotb.org
mailto:noah@cimi.org.il


 

 

 

 

 

 

 

 מוזות לאמנויות בית ספר  

מוזות, הינו תיכון לאמנויות ביפו המיועד לבני נוער שלא הסתדרו בבתי הספר, ורוצים לשלב לימודי אמנות עם  

לימוד ופיתוח אישי, כדי לאפשר להם להצליח בחייהם  לימודים לבגרות. מוזות מעניק הזדמנות לבני נוער ליצירה, 

הלימודים במוזות משלבים במקביל ללימודים העיוניים לבגרות, לימודי אמנות עיוניים ומעשיים )ברמה    .הבוגרים

 .ואומנות פלסטית קולנוע   יח' לבגרות( באחת מהמגמות: מוזיקה, תיאטרון,  5של 

       

 

 

 

 

 

 קריית החינוך עירוני ז' 

 מרכז תלמים  א.   

מרכז תלמים, הפועל בתיכון עירוני ז' ביפו, מהווה מרחב בטוח, מעניין, מעשיר, מחדש מלמד ומהנה עבור אותם  

ותלמידים   לבית הספר. מרכז תלמים  תלמידות  כזה מחוץ  להם מרחב  לא מאפשרות  ונסיבות חייהם  שסביבת 

ומופעלים בו חוגי העשרה    –מופעל על די סטודנטים/ות ומורים/ות במשותף, מלווה על ידי צוות מקצועי ואיכותי  

 שונים ומגוונים, תגבור לימודי, פעילויות חברתיות ועוד. 

 

 

        

 

 

 

 

 מרכז העצמה  ב. 

 .עזרה לימודית של הסטודנטים לתלמידים בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו      

 

    

 

 

 

 

 פרטים ליצירת קשר:

 6322260-054ירדן 

yardenishai@gmail.com 

 

 פרטים ליצירת קשר:

 אלי אטיאס-050-6232390           

eli_a@muzot.co.il  

 

 רת קשר פרטים ליצי

  חוליאן: התכנית רכז

 0989-742-050 

Julian.kertz@gmail.com 

 

 julian.kersz@gmail.com  

 רת קשר פרטים ליצי

  חוליאן: התכנית רכז

 0989-742-050 

Julian.kertz@gmail.com 

 

 julian.kersz@gmail.com  

mailto:yardenishai@gmail.com
mailto:eli_a@muzot.co.il
mailto:julian.kersz@gmail.com
mailto:julian.kersz@gmail.com


 

 

      

 

 שכונת התקווה, עזרא והארגזים   –מנהלת חינוך וחברה 

12-  בגילאי  לנוער  טיפולית   -חברתית- חינוכית  תכנית מנ"ש - מועדון הנוער פעילות במוסדות קהילתיים בשכונות:  

  - ; מועדון צמי"ד  בשכונה  לנוער   וכוללני  נרחב  מענה  מספקת  התכנית  והארגזים.  עזרא  התקווה,  שכונת  באזור  81

חונכות לימודית פרטנית בליווי מורה להוראה    –   מרכז אל"ה   מיוחד;   חינוך   לתלמידי   ורגשית   לימודית   תמיכה  מתן

 מתקנת. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 מוטב יחדיו 

ישובים ברחבי   20-אשלים בשיתוף הרשויות המציבה את הילד במרכז. התכנית פועלת ב- תכנית של ג'וינט ישראל

, מבוקר עד ערב, בתוך  18המתייחסת לכל הילדים והנוער בשכונה מוגדרת, מגיל לידה עד גיל הארץ, בגישה 

 .הספר ובפעילויות אחר הצהריים, כדי להבטיח שירותים טובים עבורם במתחם שכונתי זה-בית

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסלולים  

מסייעת למאות ילדים מהפריפריה החברתית בישראל לעלות על מסלול של הצלחה,  עמותת מסלולים

תוך צמצום פערים לימודיים, שפתיים ורגשיים ומתן הזדמנויות רבות ללמידה ולהעשרה. רבים 

  מהילדים אותם אנו מלווים הנם עולים חדשים או ילדי עולים ועל כן מתקשים בעברית. 

 

 מה תעשה.י איתנו?

תתנדב.י ביום קבוע בשעות הבוקר לצד צוות הגן,    -י עם ילדים בגני ילדים .שלנו תהיהבתכניות 

דיבור, אוצר מילים, הבנה. כל זאת דרך משחק ופעילויות   –ותסייע.י לילדים לשפר את השפה העברית 

 :פרטים ליצירת קשר  

 6977740-052הילה בנעים 

Hila.minhelet@gmail.com 

 

 :פרטים ליצירת קשר  

 אל, מנהלת התכנית מוטב יחדיו-פתחעינת י

 עופר נווה

 Yiftachel_e@mail.tel-aviv.gov.il 

 



 

 

משותפות, פיתוח שיחה ותקשורת ועוד. בתוך כך, תהוו.י עבור הילדים גורם לחום ותמיכה שרואה 

 ם בעיניים טובות. אות

 

 אפשרויות אזורי ההתנדבות: בת ים, אור יהודה, חדרה )בהמשך( 

 

)ציינו עיר   0545391991  –או השארת ווטסאפ ב   shoshan@maslulim.org.il   ליצירת קשר :

 מועדפת בבקשה( 

 

 

 

 מיזם שאג"י 

הוא מיזם חברתי ייחודי העוסק באיחוי השסעים בחברה הישראלית. המיזם מקדם יצירת שיח פתוח וסובלני    שאג"י 

ע"י לימוד הדדי, הפרכת סטיגמות ודעות קדומות והיחשפות לאוכלוסיות השונות בחברה.  בואו להשפיע על יחסי  

ן של כל מפגש מסייעים הסטודנטים  ללמוד ערבית מדוברת! בחלקו הראשו   – היהודים והערבים בישראל ועל הדרך  

י"ב במקצועות מתמטיקה, אנגלית או הבעה עברית, ובחלקו השני של  -ישראלים בכיתות י' -לתלמידי תיכון ערבים 

המפגש תלמידי התיכון מלמדים את הסטודנטים ערבית מדוברת בליווי מורים לערבית. כמו כן, המפגשים כוללים  

 ויות גיבוש, הכרת התרבויות השונות, מאכלים מסורתיים, סיורים ועוד. אירועי שיא מיוחדים הכוללים פעיל 

 

 

 

 

 

 פרויקט מעיין במדבר 

סטודנטים יהודים וערבים ללימוד משותף. במסגרת הפרויקט  " נועד להפגיש בין  نبع بالصحراءפרויקט "מעיין במדבר  

מחולקים המשתתפים לזוגות של סטודנט/ית יהודי/ה וסטודנט/ית ערבי/ה. במהלך המפגשים הזוגיים שמתקיימים  

קריאת מאמרים, מעבר על עבודות אקדמיות שהסטודנט כתב וכן הלאה,  לעל בסיס שבועי חלק מהזמן מוקדש  

ם ישנם מספר  יסטודנט הערבי את הסטודנט היהודי ערבית מדוברת. בנוסף למפגשים האישי וביתר הזמן מלמד ה

  מפגשים קבוצתיים במהלך השנה עם אנשי תרבות ודעת וסיורים.

 

 

 

 

 

 

 

 האקדמית ת"א יפו  הסטודנטים אגודת 

 :פרטים ליצירת קשר

 hajyo@mta.ac.il מייל:

 יונתן חאג'

 :פרטים ליצירת קשר  

 054-4416834נורית 
shagiproject@gmail.com 

 

mailto:shoshan@maslulim.org.il
mailto:hajyo@mta.ac.il
mailto:shagiproject@gmail.com


 

 

 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללה מקיימת פעילות התנדבותית לסטודנטים המעוניינים 

 לבוא ולהשפיע על סדר היום של האגודה ובפעילותה נציגי המועצה של האגודה לוקחים חלק 

 פעילותה השנתית של בפעילות ענפה החל ממפגשים קבועים לקביעת סדר היום והחלטות על 

 האגודה, קיום פעילויות לתועלת ציבור הסטודנטים, סיוע לצוות האגודה בהפקות, יציאה למספר 

 לקהילה ביפו ובסביבת המכללה במהלך השנה. פעילויות התנדבותיות התורמות  

 

 

 

 

 

 

 

 קווי קשר: 

 מטרה

בית )קשישים ונכים( אשר מתמודדים עם מציאות חיים מורכבת הכוללת קשיים   הפגת בדידותם של מרותקי

 בריאותיים וחברתיים. 

במסגרת תכנית זו, כל מתנדב מקבל רשימה קבועה של מרותקי בית אליהם מתקשר אחת לשבוע. המטרה היא   

 יצירת קשר אישי וקבוע בין המתנדב לבין האנשים אליהם הוא מתקשר.  

קיד, המתנדבים עוברים הדרכה שמכשירה אותם לביצוע השיחות ולהתמודדות עם תכנים  לפני הכניסה לתפ 

שיכולים לעלות במהלכן )כגון הזנחה, חולי, קשיים כלכליים וכדומה(. כמו כן, במהלך ההתנדבות יש ליווי שוטף  

 ע"י צוות התכנית.  

 קווי הקשר של אגף דרום מתקיימים במספר שלוחות: 

 . 5, רחוב אירוס 15:00-18:30י א', ימ - שכונת נווה עופר .1

 . 49, בית עמיעז, רחוב הקשת 10:00-13:00ימי ב',   -שכונת קרית שלום  .2

 . 27, מועדון הקשישים היימס, רחוב ישראל מסלנט 10:00-12:00ימי ה',   -שכונת שפירא  .3

 .  45, שדרות ירושלים 8:30-13:00ימי ד',  - שכונת לב יפו .4

נמצא בהקמה מחודשת בימים אלו, על בסיס הפרויקט שנקרא עד כה "חיבוק   -שכונת חוצות יפו  .5

 טלפוני". 

 

 השעות המוצגות הינן טווח הפעילות בהן המתנדב יכול להגיע ולבצע את פעילותו.  #

 

 aviv.gov.il-razluria_a@mail.tel,  7246441-03יא, לור-איילת רז  פרטי התקשרות למתעניינים: 

 

 

 

 

 מועדונים חברתיים: 

 :פרטים ליצירת קשר  

  ספיר צורף -סיו"ר אגודה

mta.ac.il-sayor@aguda 

 

mailto:sayor@aguda-mta.ac.il


 

 

המועדונים החברתיים קמו במטרה להוות קבוצה חברתית לאנשים המתמודדים עם בדידות, אם בשל גילם ואם  

בשל נכות כלשהי. במסגרת מועדונים אלו, חברי הקבוצה מקבלים ארוחה קלה ופעילות העשרתית אשר מועברת  

 "י הצוות והמתנדבים במקום. ע

 באגף דרום יש מספר מועדונים חברתיים: 

 . 23, אייזיק חריף 15:00-17:00ימי ד',   -חוצות יפו  .1

 . 27, רחוב ישראל מסלנט 13:30-15:30ימי ד',   -שכונת שפירא  .2

 . 12, רחוב שז"ר 10:00-12:00ימי ב',    -שכונת נווה עופר, מועדון חברתי לאזרחים ותיקים  .3

 . 5, רחוב אירוס  17:00-19:00ימי ד',  - עופר, מועדון חברתי לאוכלוסייה הכללית שכונת נווה  .4

 . 1, נחל שורק 10:30-13:00ימי ד',   -שכונת לב יפו, מועדון חברתי לאזרחים ותיקים  .5

 . 45, שדרות ירושלים 11:00-13:00ימי א',  - שכונת לב יפו, מועדון חברתי לאוכלוסייה הכללית .6

 

 

 aviv.gov.il-razluria_a@mail.tel,  7246441-03לוריא, -איילת רז  למתעניינים: פרטי התקשרות  

 

 : עמותת שק"ל

שילוב צרכים מיוחדים בקהילה, מפעילה מרכז יום חדש ובוטיקי ממש קרוב ברחוב הרצל! אנו 
 סדנאות עבור המטופלים הכי מתוקים שיש!מתנדבים שיגיעו להעביר תוכן ו מחפשים

 ה'.  -בימים א'  7:30-15:30  שעות פעילות המרכז הן

 
 אנו מחפשים: 

  טוב לב  עם   אנשים
  וקבוצתית  פרטנית לעשיה  מוטיבציה בעלי

  מעולים אנוש   ביחסי  שניחנים
 

 מרגישים שיש לכם את זה? 

 ��דברו איתנו  
 

 עינבר   -0549717241
InbarM@shekel.org.il 

 
 הדר  -0526577711

 

 

 : יפו )ע"ר( -העמותה לקידום החינוך בתל אביב 
כארגון פרטי המספק קשת רחבה של שירותים חברתיים ללא מטרות רווח כדי ליצור מציאות   1982נוסדה בשנת 

  דרום תל אביב, בת ים ויהוד.  חדשה עבור אלפי ילדים ומשפחות מיפו, 
 כיתה ו'-בגילאי גן בסיכון לילדים טיפוליות חינוכיות  מועדוניות מספר  פועלות  בעמותה -  מועדוניות לילדים בסיכון

הילדים מופנים אלינו ע"י לשכות הרווחה העירונית ומגיעים מרקע משפחתי וכלכלי קשה המועדוניות ממקומות  
 בשכונת יפו ד', נווה עופר, שפירא, התקווה ובת ים.  

 מתנדבים שיגיעו על בסיס שבועי לעזרה בשיעורי בית וחונכות אישית בשעות אחה"צ.   –הצורך  
 מועדון נוער 

אשר לא היה להם מקום מפגש    14-16מותה לקידום החינוך הקימה מועדון לנערים בגילאי בשכונת יפו ד' הע
למפגש הכולל ארוחת ערב, סיוע   18-21:30פעמים בשבוע בשעות הערב בין השעות  3בשכונה. הנערים מגיעים 
 לימודי ופעילות חווייתית. 
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 ות הערב  מתנדבים שיגיעו על בסיס שבועי לעזרה בחונכות אישית בשע  –הצורך  
  ח "מו  פרויקט 

לתיכון. ילדים אשר   והכניסה לחטיבת ביניים  במעבר  המועדוניות  בוגרי לילדים  לסייע  מנת על פרויקט מוח הוקם
ראינו שלא מצליחים לעמוד בקצב הלמידה בכיתה והמעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים תיכון גרמה לקשיים  

 מבחינה משמעותי באופן  אותם  ומתנדבים ומחזקים מורים י"ע פרטי  שיעור ללמוד  זוכים הילדים נוספים. 
 במקצועות הליבה ומתוך כך עוזרים להם להתקדם בלימודים. .לימודית 

 בשעות  בד"כ בשבוע  פעם  מתנדבים אשר יכולים להגיע באופן קבוע ללמוד יחד עם ילד באופן אישי  - הצורך
18:00-20:00  

 מזון  לחלוקת  המרכז 
חבילות מזון למשפחות נזקקות קשישים וניצולי שואה הגרים ביפו ודרום    700המרכז לחלוקת מזון מחלק כל חודש 

 . 5ת"א.  החלוקה היא ברכבים פרטיים מהמחסן הנמצא בבית טפר רחוב תל גיבורים 
 חלוקה של חבילות מזון בשעות גמישות לאורך השנה. - הצורך
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 מגן דוד אדום בישראל: 

ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל, אמון על שירותי העזרה הראשונה ורפואת החירום,   מגן דוד אדום )מד"א(,

הוא מוגדר כארגון חירום טרום אשפוזי ובחר לחרות על    .שירותי הדם ומשמש כארגון הצלב האדום הישראליעל  

  (.'משנה ה', פרק ד, מסכת סנהדרין(דגלו את האמרה התלמודית "כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא" 

לאורה של אמרה זו, העיקרון המנחה של הארגון מאז הקמתו ובמשך עשרות רבות של שנים הוא הצלת חיי אדם  

ום מונה מערך המתנדבים של מגן דוד אדום למעלה מ  כי  ללא התייחסות לשיוך אתני, פוליטי גזעי, מגדרי או דתי.

 מתנדבים הפרוסים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל ופועלים ללא לאות למען הצלת חיים לכל הזקוק.   24,000  -

מגן דוד אדום בישראל קורא לכל מתנדביו הפעילים הלומדים במוסד האקדמי לבדוק את זכאותם מול מזכירות  

 ילות לנקודות זכות. הכרת הפע –בית הספר

 פרטי איש הקשר: 

 netanelac@mda.org.il -נתנאלה

 

 בית הספר היסודי איתמר בן אבי 

 יפו  3: רחוב קנדה   כתובת

 ו' תושבי השכונה. -בית הספר היסודי איתמר בן אבי הממוקם ביפו, מהווה בית לתלמידי כיתות א'

 בית ספר מעורב שלומדים בו ילדים מקסימים מתרבויות וארצות מוצא שונות. זהו 

בבית הספר לומדים ילידי הארץ , ילדי פליטים ועולים חדשים ) אתיופיה, אריתראה, קוקז ועוד(, יהודים נוצרים  

 ומוסלמים כחלק מרקמה חברתית צבעונית ותוססת. 

 מית מעוטת משאבים ועתירת צרכים. ילדי בית הספר מגיעים ברובם מקבוצה סוציו אקונו

בחלק ניכר מהבתים ההורים עובדים קשה רוב שעות היום, בחלקם אימהות חד הוריות שידיהן עמוסות בעבודה  

 וטיפול בילדים צעירים ותינוקות.  

אנו מציעים לסטודנטים במסגרת חובות המלגה ,לקיים חונכות אישית בשעות הצהריים/אחר הצהריים. נשמח  

ב' .למשחק משותף.  -פעם/פעמיים בשבוע עם תלמיד/ה בית הספר מכיתות א'  ו מפגש של שעה אם תקימ
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במרכז הפעילות שלנו תוכלו העביר שעה נעימה במשחקי קופסה, משחקי מחשב ,ציור משותף או שיחה  

 משותפת. 

ב פרטנית  מטרת הפעילות לספק לילדים הצעירים מפגש משמעותי ומהנה עם מבוגר שיקדיש להם זמן תשומת ל

 ותמיכה . 

 יפו.  3: בבית הספר ברחוב קהילת קנדה היכן תתקיים הפעילות

. )בעדיפות פחותה ניתן גם לקיים פגישת חונכות   12:40-14:20: ניתן לפגוש את החניך בשעות  באיזה שעות 

 ( 14:20-16:00בשעות 

 ויצירה.   תקבלו ליווי סיוע והדרכה של רכזת הפעילות, תקבלו ציוד למשחק עזרה וסיוע: 

 :  איש קשר

 רכזת חינוך בלתי פורמלי ז'אנה צימר  

 . 0523841576טל' 

 

 

 תיכון טכנולוגי עירוני כג'  

 הינו מרכז חינוך ארבע שנתי, הקולט נוער נושר ומאפשר לו הזדמנות חדשה. תיכון טכנולוגי עירוני כג', 

עם   סיכון  נמוך הנמצאים במצבי  אקונומי  סוציו  ומשכונות הדרום של ת"א, ממעמד  מיפו  מגיעים  כל התלמידים 
 מורכבות של בעיות לימודיות, רגשיות, התנהגותיות, וחברתיות.  

 אלו תלמידים שחוו כישלונות חוזרים ונשנים במסגרות הלימודים בהן למדו ,  

 וגלות נמוכה, מרביתם לקויי למידה,  וכתוצאה מכך רבים מהם בעלי תחושת מס

 בעלי קשיי קשב וריכוז שלא קיבלו מענה הולם ולכן לא הצליחו להתקדם במסגרות הלימודים הקודמות. 

 

אנו מזמינים את הסטודנטים למפגש שבועי קבוע בו ינהלו שיח מעצים, מחזק ומתווה דרך לתלמידי יב' מהחברה  
 ת החשש ליום שאחריי בית הספר ויציאה לחיים האזרחיים.  הערבית אשר יעלו את הביטחון ויפיגו א

המתנדבים יקבלו ליווי על ידי צוות הטיפול בבית הספר באשר לחוויה שלהם מול התלמיד/ה וכמו כן, לכל התייעצות  
 בנושא.  

 

 פרטים ליצירת קשר:  

 רכזת קשרי קהילה   -גלית גבריאל 

 0503540353 - נייד

 Galit239@gmail.com  –מייל 

 

 

 

 
 

 


