
 

1 
 

 

  

  

  

  

  

  

המרכז לקשרי 

  קהילה-אקדמיה

  זתשע" 

  
  
  

  

  

  



 

2 
 

   

  עניינים (לחצו למעבר לעמוד) תוכן

  3  ....................................................................................  חברתית מעורבות סמך על דיור מלגות
  3  .....................................................................................................................  ירוק קמפוס
  4  ...................................................................................................................  לפסגות חינוך
  5  ........................................  והארגזים עזרא, התקווה שכונות, וקהילה חינוך מנהלת – ד"צמי מועדון

  6  .....................................................................................................  הספקטרום על משחקיה
  6  .................................................................................................................  אריאל פרויקט

  7  ...................................................................................................................  "בטוח עתיד"
  7  ..............................................................................................................  רוטשילד שגרירי
  8  ...............................................................................................................  אקדמיות נגיעות
  8  ..............................................................................  בסיכון נוער עבור לאומנויות תיכון - מוזות
  9  ......................................................................................................................  נירים מרכז

TeachTech  ....................................................................................................................  9  
  10  .........................................................................................................................  תלמים
  10  ...............................................................................................  אביב תל סניף אנוש עמותת

Green Utopia  ..............................................................................................................  11  
  12  ..........................................................................................................  לוינסקי גן ספריית
  13  .........................................................................  הגבוהה ההשכלה לקידום" גיםהיש" תכנית
  13  ..................................................................................................................  לילית שיחה

  14  .......................................................................................  יפו החינוך קריית – מרכז העצמה
  14  ......................................................................................  עסקית – חברתית ליזמות החממה
  15  .........................................................................................  אלזהראא הספר בבית מועדונית
 61  .....................................................................  מעמד חסרי לילדים ומועדוניות מעונות – יוניטף
 16....................................................................................................................פרוייקט גגון -לשובע

 17..............................................................................................................תכנית אקדמית לצעירים
  17..............................................................................................................הדרך להצלחהלסלול את 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3 
 

  

  חברתית מעורבות סמך על מלגות דיור

 כםעלי, על מנת לקבל מלגת דיור ביחידת שכר לימוד ומלגות לקריטריונים המוצגים באתר בנוסף

 על .קהילה-מרכז לקשרי אקדמיההחברתיים המוכרים על ידי הבאחד הארגונים  להתנדב

  אוקטובר עד סוף יוני).משעות שבועיות לאורך כל השנה האקדמית ( 4 של בהיקף להיותההתנדבות 

  שלבי מיון

 תפנייה לאחראית על תחום מלגות הדיור במדור שכר לימוד ומלגות במכללה, לבדיק .1

  dinas@mta.ac.il  בכתובת לדינה סביון לפנות נא לבדיקה. הסף נאיבת העמידה

קהילה, לבחירת -יש לפנות לאחראית על תחום ההתנדבות במרכז לקשרי אקדמיהבמקביל  .2

 לאופיר יהלום  לבחירה נא לפנות   על תהליך הקבלה. והכוונה ייעוץהארגון וקבלת 

   kehila@mta.ac.il  בכתובת

, ותחילת תהליך המיון והקבלה להתנדב מעוניינים אתם שבופנייה לאיש הקשר בארגון  .3

דיווח על שעות ההתנדבות נעשה מול האחראי בארגון הבהתאם לנהלי הארגון. שימו לב: 

  .האקדמית מול לאבלבד, 

על תחילת  והודעהקהילה -אחראית תחום ההתנדבות במרכז לקשרי אקדמיהל פנייה .4

 לאופיר יהלוםההתנדבות, על החלפת הארגון, ובכל עדכון ובקשה. להודעה יש לפנות 

 .mta.ac.ilkehila@בכתובת 

  .₪ 9,600: המלגה גובה

   קמפוס ירוק

  

הגדרת התנהלות  -האקדמית ת"א יפו שותפה למאמץ העולמי והארצי לקידום פיתוח בר קיימא

צרכי הדורות הבאים. המכללה בותכנון ארוך טווח העונה על צורכי הדור הנוכחי תוך התחשבות 

תפישת עולם בוגרת והומנית שמחייבת כל אחד ואחת מאיתנו  -מאמצת את תפישת ''הקיימות'' 

  החיים סביבו באותה מידת אחריות, אהבה והגינות שהוא מתייחס לעצמו.  להתייחס למרקם

 פעילות הקמפוס הירוק מתבצעת במספר מישורים: 

  על ידי חסכון במשאבים.  :מישור תפעולי 

 פרויקטים חברתיים סביבתיים מתמשכים.  :מישור קהילתי 

 ם.יהטמעת תכנים סביבתיים בקורסים האקדמי :מישור אקדמי 

 הקניית ידע בנושאי סביבה וקיימותו הטמעת ערכים סביבתיים הסברתי: מישור  

  ?חלק לקחת אפשר איך

 5,000 -(כ בואו לתרום לחברה ולקדם את הסביבה! –ירוקות  מלגות ₪( 
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 סרטים, סיורים, הרצאות וימי עיון –בפעילויות ההסברה  השתתפות 

 קידום תכניות בתחום הסביבתי בשיתוף פעולה עם רכז הקמפוס הירוק –אישיות  יוזמות  

  green@mta.ac.ilאופיר יהלום : קמפוס ירוק תרכז

   חינוך לפסגות 

 

מעל  ים מהפריפריה הגיאוגרפית חברתית.למצוינות לילד  חינוך  מטרת העמותה היא להעניק

ילדים בעלי פוטנציאל למצוינות בישראל, החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית אינם  150,000

זוכים לתמיכה המאפשרת את מיצוי יכולותיהם, ורבים מהם מתקשים לסיים את לימודי בית 

  הספר ולהשתלב בחברה.

שנה לצמצום הפערים החברתיים ע"י יצירת שוויון  15לפסגות' חותרת מזה   עמותת 'חינוך

החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של   ,הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות

  .ישראל

 -מרכזי פעילות ברחבי הארץ בעזרתם של כ 31 -ילדים ובני נוער, ב 2,000 -העמותה מלווה למעלה מ

  סטודנטים מקבלי מלגה, המהווים עבור הילדים מודל חיובי לחיקוי. 650

  פעילות הסטודנט?מה כוללת 

  .הדרכת שיעורים בתחומי החשיבה המתמטית, כישורי שפה ואנגלית –בחינוך היסודי 

הדרכת חוגי העשרה ; .הדרכת קורסים קדם אקדמיים בתחומי דעת שונים –יסודי -בחינוך העל

 שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות במגוון; .טיולים, אמנות, ספורט ועוד –תחומים   במגוון וסדנאות

הנחיית ; .הכנה לבחינות הבגרות –מקצועות: לשון, מתמטיקה, אנגלית, שפה, ספרות ועוד. בתיכון 

  .ליווי פרויקטים למען הקהילה ושיעורי העצמה; .סדנאות להורים בנושאים שונים

הדרכה קבוצתית, תגבור אישי, אחראי   סטודנטים יכולים להשתבץ לאחד מהתפקידים הבאים:

הינה במגוון תחומים: כישורי שפה, מתמטיקה, אנגלית, העצמה וכן תחומי  ההדרכה קשרי קהילה.

  עניין של הסטודנטים מכל תחום ידע (ספורט, אמנות, מוסיקה, מדעים וכד').

  14:00-18:00שעות אחה"צ בין  :מסגרת שעות פעילות

במהלך בתחילת השנה נערכת סדנת היכרות עם הילדים, הוריהם וצוות המדריכים עמו תעבוד 

  .השנה. בנוסף, תקבל הדרכה ספציפית לתחום בו תעסוק וכן ליווי לוגיסטי ומקצועי

 מסלולי מלגות: 2יש 

  או במסגרת מלגות הדיור ₪ 6500בסך  פעילות חברתיתשעות  130

  oritm@e4e.org.ilאורית מרש  אשת קשר:
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    מנהלת חינוך וקהילה, שכונות התקווה, עזרא והארגזים – ד"מועדון צמי

  

מועדון צמי"ד (צרכים מיוחדים) הוא מועדון טיפולי קהילתי אשר נותן מענה רגשי, חברתי והעשרתי 

  לילדי החינוך המיוחד, עם מגוון לקויות:

  הפרעות התנהגות -

 הפרעות תקשורת (הספקטרום האוטיסטי) -

 קשיים רגשיים ונפשיים -

  פעילות הסטודנט:אופי 

  מסלולים: 3-ניתן להשתלב בהתנדבות ב

ילדים לאורך השנה. החוג יהיה בתחום  4-6הפעלת חוג בתחומים מגוונים לקבוצה של  –הפעלת חוג 

  עניין בו יבחר הסטודנט בשיתוף עם צוות המועדון.

החונכות היא מתן חונכות אישית ו/או לימודית לילדי החינוך המיוחד. מטרת  –חונכות אישית 

  יצירת קשר משמעותי עם דמות מיטיבה וחיובית תוך מתן תשומת לב והשקעה מיוחדת בחניך.

הפעלת מרחב חם לילדי המועדון. מטרת התפקיד ליצור  -מתבצע בזוגות  –הפעלת "מרחב חם" 

 בור ילדי המועדון בו הם יוכלו לשחק, ליצור ולפתח קשרים חברתיים, כחלופהעמרחב בטוח ופתוח 

  לשוטטות ברחוב. 

  אופי ההדרכה:

בתחילת השנה יקבלו הסטודנטים לוח הדרכות שנתי, שיכלול הדרכות פתוחות עם מנהלת המועדון 

והדרכות סגורות עם תוכן קבוע שיועברו על ידי מרצים אורחים. ההדרכות יתקיימו אחת לחודש, 

  (במסגרת שעות המלגה). ועל הסטודנט מוטלת האחריות לשריין את הזמן ולהגיע לכל ההדרכות

  מסגרת שעות פעילות:

ה', -הפעילויות השונות יתקיימו אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים בשעות פעילות המועדון (א'

  תתקיים לאורך כל השנה.פעילות ה) שיקבעו לפי נוחות הסטודנט וצרכי המועדון. 15:00-20:00

יימת הדרכה מקצועית ע"י מנהלת מתק באחריות הסטודנט. –ציפה להדרכות מחויבות להגעה ר

  המועדון, עו"ס, ומרצים אורחים לאורך השנה.

  .במסגרת מלגת דיור הפעילות

 maskitminhelet@gmail.com  משכית נחמיאס איש/אשת קשר:



 

6 
 

  

    משחקיה על הספקטרום

משחקיה המותאמת לילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. מטרת המשחקיה הינה ליצור 

  סביבה מותאמת לשעות הפנאי בה ההורים והילדים ירגישו שווים בין שווים.

  פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים.-הפעלת המשחקיה פעם אופי פעילות הסטודנט:

לות במשך כשלוש שעות ע"י מנהלות המשחקיה הדרכה תועבר לפני תחילת הפעי אופי ההדרכה:

  ובמהלך הפעילות יתקיימו מפגשי צוות.

שלוש שעות שבועיות של הפעלה + הדרכה לפני תחילת הפעילות וישיבות  מסגרת שעות פעילות:

  צוות במהלכה

   רפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת).יתקיים ליווי במהלך הפעילות ע"י נשות מקצוע מהתחום (מ

  או במסגרת מלגות דיור ₪ 4500ניתנת מלגה בגין הפעילות עד  לגובה של 

  ilana.mul91@gmail.com 0523618387: אילנה מולקנדוב קשר נשיא

  

  פרויקט אריאל

ניצבת מטרה לקדם ולהעצים ילדים ובני נוער בסיכון דרך  הפרויקט קם לפני כשלוש שנים כשמולו

הכלי גינון טיפולי. אנו מאמינים כי הגינה הפורחת וסביבת הטבע מעניקה ערכים של כבוד הדדי 

פרויקט אריאל מעוניין  ואחריות לצד תחושות הצלחה רבות, ביטחון עצמי גבוה, סיפוק וגאווה.

מטרתנו היא להעצים באמצעות הגינון  ים לאדמה ולטבע.להחזיר עטרה ליושנה, ולחבר את התלמיד

הטיפולי את הילדים ובני הנוער. המשימה של הפרויקט היא לקדם את התלמידים שלוקחים בו 

חלק, תוך מתן מענה רגשי לכל אחד ואחת. כל זה כמובן נעשה בצורה פרטנית בליווי מטפל מוסמך 

  של התלמיד. בגינון, ובכך משפר את רווחתו הפיזית והנפשית

ותומכת, כמו כן   מחבקת  באווירה  ותסכולים  קושי  עם  להתמודד  כיצד   התלמידים ילמדו 

עם    מטרות הפרויקט יושגו במפגש ודבקות במטרה.  חריצות  עבודה, עבודת צוות,  מיומנויות  יפתחו

  ולימוד. העשרה לסביבה ולקהילה, חיבור    הטבע,  עולם

ע לבית הספר אחת לשבוע למשך שעתיים ויפעל בצמוד למטפל הסטודנט יגי :ופי פעילות הסטודנטא

  בגינון ולילדים בעבודה בגינה. על הסטודנט להיות רגיש לצרכי התלמידים בעבודה עימם.

הוא יעבוד לאורך כל  לפני תחילת הפעילות יכיר הסטודנט את המטפל בגינון איתו :אופי ההדרכה

  השנה. השניים ילמדו להכיר זה את זה ומשם יצמיחו אופי פעילות משותף.

ביותר  פעוללהפעילות בבית הספר היא אחת לשבוע למשך שעתיים. ניתן  :מסגרת שעות פעילות

  מבית ספר אחד.

  מלגת דיורהפעילות במסגרת 

 Ariel.proj@gmail.com, אימייל רומי קנטי אשת קשר:
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   "עתיד בטוח"

 בשורשי טיפול תוך נוער ובני ילדים בקרב האלימות קורבנות את למנוע פועלת בטוח" עתיד"

 חברה לבניית כשגרירים – ומוביל יוזם כגורם הנוער את . מפעילה1העמותה:  של האלימות. ייחודה

 . מכוונת3 מדי. מאוחר שיהיה לפני – ושיקום טיפול לא – האלימות למניעת . פועלת2יותר  טובה

"להציל לפני שזה  -בסיכון כנוער מוגדרים או נפגעו שכבר למי רק והנוער, ולא הילדים לכלל

   מתחיל".

 :הסטודנט פעילות אופי

 מכל, א"י עד בכיתות ה' מובילים נוער בני של נבחרות נבחרות "מנהיגות צעירה": והפעלת הקמת

 מנהיגים נבחרות של מספר או נבחרת ומלווה והמגזרים. הסטודנט מדריך החברתיים הרקעים

 הצעיר הדור בקרב צעירה מנהיגות לפיתוח פועל הסטודנט .משתתפים 25 ל 15 בין הכוללת צעירים

הספר.  בבתי אלימות למניעת יוזמות ולהוביל לתכנן לפעול, מעשיים כלים הקניית באמצעות

  ולהתייעצות.  למעורבות כמודל בוגרות דמויות מהווים  הסטודנטים

 :ההדרכה אופי

 מניעת בתחום רחב הדרכה מערך על בהתבסס הצעירים המנהיגים נבחרת עם שבועי מפגש

 למנחה רב מקום החברתיות). יש ברשתות פיזית, בריונות שונים (מילולית, מסוגים האלימות

 ולנושאים שלו לנבחרת הפעילות להתאמת אותו המלווה הרכז עם בשיתוף ולפעול להגדיל ראש""

 בו. הבוערים

 כ"פועל. סה הסטודנט שבו הספר בית עם בתיאום – גמישות פעילות שעות :פעילות שעות מסגרת

 20 -כ (ההדרכ שעות 50-וליווי, וכ הדרכה מקבל שהסטודנט שעות 50 -כ מהן לשנה, שעות  100 עד

 .)שעתיים של מפגשים

 קבוצות שתי ליוויעבור  ₪ 10.000 אחת, מנהיגים קבוצת ליוויעבור  ₪ 6.000 השנתית לגההמ גובה

  או במסגרת מלגת דיור.  מנהיגים

  oshritraz@atid-batuah.org.il ל"דוא, מקצועית מנהלת ז, ר אושרית  :קשר אשת

    שגרירי רוטשילד

 

 כיום חברים בתוכנית. וחברתית אישית, אקדמית למצוינות תוכנית היא רוטשילד שגרירי תוכנית

 מוסדות 11 ב לומדים אשר, והגיאוגרפית החברתית הפריפריה מן המגיעים סטודנטים 400 כ

 לשלוש לתוכנית מתקבלים השגרירים. שונים לימוד תחומי ממגוון ,ארצית בפריסה שונים אקדמיה

 שעות 14 הכולל ואינטנסיבי עמוק וחברתי קבוצתי, אישי תהליך עוברים במהלכן אשר, שנים

 מיושמים אשר, מסלולי התמקצעות על מבוסס השגרירים עוברים אותו החברתי התהליך .שבועיות

  .בישראל החברתי למגזר נחוצים מקצועות ולחזק לשרת ובאים, חברתיים בארגונים
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 אופי ההדרכה:

 במהלך .רוטשילד שגרירי פועלים בה החברתית הפעילות מסגרת הוא - החברתי הפרקטיקום

 וחצי שנתיים של ממושכת לתקופה מוניציפאלי או חברתי בארגון השגריר הפרקטיקום, משתלב

 .חברתית והתמקצעות פיתוח ציר מודל לפי בארגון ופעיל , ר)התוא סיום עד 'ב סמסטר(

 שבועיות שעות 6 הוא הפעילות נפח  :היקף שעות פעילות

  לשנת לימודים ₪ 20,000 מלגה:

  hadargdalia1@gmail.comהדר גדליה : אשת קשר

 

   נגיעות אקדמיות

התכנית משלבת  את האוכלוסייה המקומית הבוגרת, שמרביתה חסרת השכלה אקדמית או 

ההשכלה הגבוהה בקהילה ולצמצם תיכונית בקורסים אקדמיים, על מנת לחזק את תפיסת חשיבות 

את הפערים בהשכלה. למשתתפים בתכנית ניתנת האפשרות להגיש עבודות, להיבחן ולזכות 

בנקודות זכות אקדמיות, שייצברו עבורם, אם בבוא היום יחליטו להמשיך ללימודי תואר מלא. 

טודנטים מלגאים.בנוסף, פותח מערך תמיכה קבוצתי ומערך ליווי אישי הניתן בהתנדבות על ידי ס  

משתתפים, עזרה  5ליווי אישי בן שעתיים של עד  שעות שבועיות הכוללות 4אופי פעילות הסטודנט: 

בהבנה וניתוח מאמרים, כתיבת עבודות ועזרה בהתמודדות עם מחשבים. כולל ישיבות צוות 

  בנוסף מתקיימת פעם בשבועיים הדרכה של שעתיים. חודשיות.

  אישי, אחד על אחד / בקבוצות קטנות.ליווי  אופי ההדרכה:

  .ליווי של רכז התכנית. ניתן לרוב בשעות אחר הצהריים בין כתלי המכללה :מסגרת שעות פעילות

  במסגרת מלגת דיור.או  ₪ 5000 מלגה בגובה 

  yeda@mta.ac.il מתן אלבוים  :רכזת הפרוייקט

     תיכון לאומנויות עבור נוער בסיכון -מוזות 

  

 וער שנשר ממסגרות החינוך השונות.שנים כתיכון לאומניות עבור נ 10מוזות הוקם לפני תיכון 

. 9-18הנשירה הינה תולדה של אירועי חיים שונים . התיכון פועל במתכונת יומיומית בין השעות 

  תלמידים.  15כיתות הלימוד קטנות, בכל כיתה עד 

בתוך כיתות הלימוד ובהתאם לצרכים הסטודנט עובד כעוזר הוראה   אופי פעילות הסטודנט:

  הפדגוגיים השונים.

המתנדבים מקבלים הדרכה כללית (שלושה מפגשי הדרכה כלליים) והדרכה אישית  אופי ההדרכה:

ניתן ליווי על ידי  בהתאם לצורך. קבלה למסגרת על פי ראיון אישי והתאמה למערכת הסטודנט.

  כזת המתנדבים והמורים המקצועיים.ר

  שעות שנתיות. 100ה. -בימים אעל פי יום הלימודים ומערכת השעות  :ת פעילותמסגרת שעו
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  .במסגרת מלגת דיור הפעילות

  einatniv71@gmail.com : עינת ניבאשת קשר

  

    מרכז נירים
 

אקונומי נמוך שחשופים לגורמי -בקריית החינוך ביפו ישנו מספר גבוה של בני נוער מרקע סוציו

סיכון אישיים, משפחתיים וכן קהילתיים. תלמידים אלה מאותרים ונמצאים בקשר רציף עם הצוות 

הייעוצי של בית הספר, אך מפאת תעדוף טיפולי הכרחי לא כולם יכולים לקבל מענה לקשיים 

מטרת מרכז נירים היא ליצור מרחב מגן ל תפקודם הבית ספרי ומחוצה לו.  שמשפיעים ע הרגשיים

י') בסיכון על ידי טיפוח -וקשוב, המטפח עמידות רגשית, חברתית ולימודית בקרב תלמידי תיכון (ט'

  מערכת יחסים תומכת, קבועה ויציבה עם מבוגר משמעותי.

די סטודנטים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות התלמידים יחנכו על י: אופי פעילות הסטודנט

  הספר. -ייעוצי של בית-יפו שישולבו כחלק מהצוות המקצועי-ממכללת תל אביב

הסטודנטים זוכים לסופרויז'ן  של פסיכולוגים בכירים מהמכללה האקדמית ולליווי של הצוות 

המפקחים על פעילות המלצה ניתנת מפסיכולוגים בכירים  הטיפולי והחינוכי בקרית החינוך ביפו.

  הסטודנטים. 

  שעות שבועיות 3: גרת שעות פעילותמס

  tipulyaffo@gmail.com: איש/אשת קשר

  

TeachTech   

  

פועל ע"מ לקדם ולשפר את איכות חייהם של האוכלוסיות החלשות בדרום  TEACHTECHמיזם 

  יפו.-במסגרת "החממה ליזמות" של המכללה האקדמית ת"א 2009העיר. המיזם הוקם בשנת 

המיזם שם לעצמו כמטרה לצמצם פערים טכנולוגיים בקרב האוכלוסיות החלשות המתגוררות 

 י.בדרום תל אביב תוך שימת דגש על הערך החברת

חלק מפעילות המיזם הוא העברת קורסים בתחום הטכנולוגיה לאוכלוסיות חלשות בדרום ת"א 

וביפו ע"מ לחשוף אותן לעולם הדיגיטלי. מאז הוקם המיזם סיימו את עשרות תושבים קורסים 

  ברמות שונות בהדרכת סטודנטים תושבי האזור. 

מפגשים  10ורסים. אורך כל קורס כההתנדבות תבוטא בעיקר בהדרכת הק אופי פעילות הסטודנט:

כמו כן, ההתנדבות תבוצע במתנ"סים בשכונות דרום  משתתפים. 10בני שעתיים. כל קורס בנוי מ

  תל אביב וביפו 

  מסגרת שעות פעילות:
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  18:00-20:00או לחילופין בערב  10:00-12:00

  במסגרת מלגת דיורהפעילות 

  teachtech5@gmail.com: איש/אשת קשר

  תלמים

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

עבור אותם תלמידים ותלמידות שסביבת ונסיבות חייהם לא מאפשרות להם מרחב כזה מחוץ לבית 

מופעל על ידי סטודנטים/ות ומורים/ות במשותף, מלווה על ידי צוות מקצועי  תלמיםהספר. מרכז 

  ומופעלים בו חוגי העשרה שונים ומגוונים, תגבור לימודי, פעילויות חברתיות ועוד.  -ואיכותי 

סטודנטים לתואר ראשון ושני בעלי ניסיון קודם בהדרכה, פיקוד, חניכה   אוכלוסיית הסטודנטים:

יתרון לסטודנטים בעלי תחושת אחריות רחבה, רצון להוביל ולהשפיע ובעלי נכונות או הוראה. 

לתרום להצלחת הפרוייקט בדרכים שונות ומגוונות (יש לכם חלום? חוזקה? תחביב? יתכן וזה 

  המקום להביאו לידי ביטוי).

ית / תחנכו שעות שבועיות בשעות אחר הצהריים בהם תפעילו חוג / תתגברו לימוד 4  אופי הפעילות:

  אישית / תובילו פרוייקט וכן תקבלו ליווי מקצועי והדרכה.

  אוקטובר ועד סוף יוני.-ספטמבר משך הפעילות:

  מלגת דיור.במסגרת או   ₪ 5000 תמורה בפרויקט/ גובה מלגה:

  tbaharav@gmail.com   052-6502022 טל בהרב רכז/ת הפרויקט/ צוות התכנית:

  

   עמותת אנוש סניף תל אביב
 

 עם  מתמודדים  ווחתם וזכויותיהם שלר  למען  העמותה הישראלית לבריאות הנפש, פועלת-אנוש

סניפים המספקים שירותים לאלפי נפגעי נפש ופועלים  להפחתת  53לעמותה  .מגבלה נפשית

  ר עבור אוכלוסייה זו ומשפחותיהם.הסטיגמה בקהילה,  על מנת ליצור עתיד טוב יות

ברבות הימים לבית שני עבור מאות משתקמים, אשר מוצאים בו מענה אנושי סניף אנוש בתל אביב הפך 

דיור מוגן  -מקצועי וסביבה מבינה ותומכת. במסגרת הסניף ניתנים שירותים מגוונים; בתחום הדיור

מועדונים חברתיים  -תעסוקה נתמכת ומפעל מוגן. בתחום הפנאי -בקהילה והוסטל. בתחום התעסוקה

ות ניתן ייעוץ משפטי למתמודדים וייעוץ משפחתי. כל הגופים הללו מופעלים במסירובית קפה. כמו כן, 

  על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים. 

  אופי פעילות הסטודנט:

באנוש המתנדבים שותפים לכל תחומי העשייה של העמותה. ההתנדבות מאפשרת מעורבות 

  ותחום השיקום והטיפול.יאות הנפש ותרומה לחברה, תוך חשיפה והיכרות מעמיקה עם נושא בר

מקנה ניסיון בעבודה שיקומית עם מתמודדים, תחושת נתינה, יכולת השפעה וחוויה בלתי  פעילותה

  נשכחת של הומור, אהבה והכלה.
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 המתנדבים משמשים לא אחת אוזן קשבת ומהווים שותפים משמעותיים לשיחה וקשר חברתי. 

פעילותם של המתנדבים יכולה לסייע למשתקמים כל מתנדב מביא עמו מניסיונו ומעולם הידע שלו. 

להרחיב את ידיעותיהם בהעשרת תחומי ידע במגוון נושאים כמו אקטואליה, תזונה נכונה, כלכלה, 

 יצירה, היסטוריה, תרבות ועוד.

למתנדבים תפקיד משמעותי בקירוב וחשיפת נושא בריאות הנפש לקהילה. הם מסייעים בהפחתת 

כלפי אוכלוסיית פגועי הנפש וביצירת גשרים וקשרים בין המשתקמים הסטיגמה הרווחת בחברה 

לקהילה, ומעודדים יצירת חיבורים שכאלה. המתנדבים עוזרים בגיוס משאבים לטובת פעילויות 

  מיוחדות, כגון טיולים, מסיבות בחגים ואירועים.

  :פעילות מסגרות

מתמודדים, המנהלים משק בית משותף בדומה  21-בהוסטל מתגוררים כ - בהוסטל פעילות

ת מרתקת פעילומדובר בלמשפחה. הדיירים מנהלים חיים עצמאיים בפיקוח וליווי אנשי הצוות. 

שבה ניתן לראות באופן ברור את ההשפעה ההתנדבותית הלכה למעשה. ההוסטל תמיד שמח 

 ה נכונה, מוזיקה, אומנות, צילום.ים: בישול, תזונלגייס מתנדבים שיעבירו סדנאות בתחומים שונ

 .רעיונות נוספים יתקבלו בברכה

 

והכנה לעבודה  געי נפש ומהווה עבורם מקור פרנסהמעסיק עשרות נפ בית הנייר"" -גןהמו המפעל

את   שילוו, יעודדו ויקדמו פעיליםבשוק החופשי, באמצעות עבודה שיקומית. המפעל זקוק ל

 .המתמודדים, בתהליך ההשתלבות וההצלחה התעסוקתית במפעל

 

מטרת המועדון היא לאפשר למתמודדים אינטראקציה חברתית  - ת במועדון קקטוספעילו

ורכישת מיומנויות חברתיות. המועדון מתאפיין בגישה שיקומית טיפולית ייחודית ומזמין אתכם 

  .רתית חשובה זולהיות חלק מעשייה חב

המתנדב מקבל הדרכה קבועה מהצוות המקצועי, המסייעת לו לקיים את תפקידו תוך יצירת 

. מטרת ההדרכה לאפשר לכל מתנדב לתרום ממיטב אווירה הולמת והתמקדות בתהליך השיקום

ניתנת הדרכה ע"י מנהלי המסגרות,  יכולותיו בהתאם לצרכי המשתקמים בשירות בו הוא פועל.

  . ניתנת המלצה כללית על ההתנדבותאשר הם לא בהכרח  פסיכולוגים/עובדים סוציאליים קליניים. 

 –שעות אחר הצהריים. מפעל מוגן  -משתנה. מועדונים חברתיים והוסטלמסגרת שעות פעילות: 

  שעות פעילות שבועיות. 4 הבוקר.שעות 

  במסגרת מלגת דיור הפעילות

-telבמייל:   או 1שלוחה  03-6815032רכזת התנדבות.  -ענבר  איש/אשת קשר:

aviv@enosh.org.il 

  

Green Utopia   

עיצוב העיר יפו והפיכתה למקום ירוק יותר באמצעות הטמעת ערכים סביבתיים בקרב ילדי יפו 

אורח חיים המאפשר  -בהקניית ידע והטמעת אורך חיים מקיים  עוסקבפרט ובקהילה בכלל. המיזם 
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שגשוג כלכלי ועלייה מתמדת באיכות החיים, יחד עם צמצום ההשלכות הסביבתיות השליליות 

  הנובעות מדפוסי ההתנהגות והצריכה.

  מטרות עיקריות:

  . פיתוח מודעות סביבתית בקרב ילדי יפו לנושא איכות הסביבה.1

היסודיים הקיימים לבתי ספר ירוקים אשר שמים דגש על מיון ומחזור פסולת  . הפיכת בתי הספר2

  וצמצום משאבים.

העברת סדנאות והרצאות בנושאיים סביבתיים: לתלמידים מכיתות  אופי פעילות הסטודנט בפרויקט:

 ו', במטרה להעלות את המודעות הסביבתית, בתחומי: מיחזור, צריכה ירוקה, אכילה בריאה, חסכון-ד'

במשאבים מים וחשמל ועוד. החלק השני בפעילות מתבטא בכך שאנו מיישמים את הנלמד בבית הספר על 

ידי קידום אפשרות לפעילות מיחזור, הקמת גינה קהילתית בבית הספר, וחסכון במשאבים תוך שיתוף פעולה 

  מלא של התלמידים, המורים, מנהל/ת בי"ס וההורים.

 מלאה של רכז קמפוס ירוק במכללה.בליווי ותמיכה  ופי ההדרכה:א

שעות שבועיות, במסגרת מלגת דיור או מלגה של הקמפוס  4של  פעילות מסגרת שעות פעילות:

  לשנה. ₪ 5000הירוק בסך 

  Green@mta.ac.ilקמפוס ירוק  ת, רכזאופיר יהלום: איש קשר

   ספריית גן לוינסקי

  

יפו, סובלת ממחסור חמור במוסדות חינוך, תרבות ואמנות. כיום -אביב-שכונת נווה שאנן בדרום תל

אף מרכז רשמי שתפקידו לעסוק באמנות, תרבות  –אין בשכונה מתנ"ס, ספרייה ציבורית או קולנוע 

ובוודאי שלא כזה אשר מסוגל להתמודד עם המורכבות של הפסיפס האתני תרבותי  –וחינוך 

ה. אל מול מציאות זו הקימה עמותת ארטים את "ספריית גן לוינסקי". הפרויקט שואב את בשכונ

השראתו מתוך התפיסה שחינוך ואמנות הן זכויות בסיסיות של כל אדם באשר הוא אדם, חשובות 

  .ולעיתים אף יותר -לא פחות מצרכים גופניים 

ינסקי בשכונת נווה שאנן, אשר הספרייה היא מתקן פתוח, ללא קירות או דלת, הממוקם בגן לו

אביב, בדגש על בני הקהילות -מהווה מרכז חברתי ותרבותי שנועד לשרת את תושבי שכונות דרום תל

שפות שונות, אשר ניתנים להשאלה או לקריאה  16-הזרות. בספרייה קיימים ספרים למבוגרים ב

בכל ימות השבוע,  במקום. בנוסף, מתקיימים בספרייה ובמקלט הצמוד לה חוגים וקורסים

פעילויות קבוצתיות שונות, מתאמנים בה הרכבים מוזיקליים, ומתקיימים אירועי תרבות ואמנות 

  במועדים מיוחדים.

המתנדבים של הספרייה הם אלו המתפעלים את פעילות הספרייה על כל  אופי פעילות הסטודנט:

את פני הבאים והם אלו המשתמע מכך: הם אלו הדואגים לפתוח ולסגור את הספרייה, לקבל 

האמונים על העברת פעילויות שונות, כמו שיעורי עברית, חוגי אומנות, מוזיקה וריקוד, הקרנות 

  סרטים ועוד. המתנדבים מהווים את הבסיס המבטיח את קיומה של פעילותנו.
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שעות אחר הצהריים, בעיקר בסופי שבוע, אך בהתאם לפרויקט שהסטודנט  מסגרת שעות פעילות:

הליווי כולל שיחת היכרות עם רכזת המתנדבים, שיחה אישית תקופתית, מפגשי  משובץ אליו.

  סדנאות והעשרה מקצועית.חודשים, הכוללים  3-מתנדבים של אחת ל

  במסגרת מלגת הדיור.הפעילות 

  davidov@mail.tau.ac.ilefrat אשת קשר: אפרת דוידוב, רכזת מתנדבים

  

   ת "הישגים" לקידום ההשכלה הגבוההתכני

 יפו-אביב-המחלקה לרווחה ושיקום בחינוך, עיריית תל 

מטרת התכנית היא לקדם ולעודד השכלה גבוהה בקרב צעירים וצעירות, תושבי העיר, בגילאי 

 -להשכלה גבוהה. במסגרת התכנית יעברו הסטודנטים הכשרה במתן ייעוץ והכוונה 35-18

שנות לימוד, שיפור בגרויות, פסיכומטרי  12תואר ראשון וכל מה שנלווה ומקדים לו (השלמת 

וכו') וכן ייעוץ למלגות. הסטודנטים ימוקמו בחמישה מוקדים במרכזים העירוניים בדרום 

מזרח העיר וביפו שם יתנו שירות לצעירים בכל הנוגע לעולם האקדמיה. בנוסף, בכל שכונה 

  הרחיב את הנגישות לעולם האקדמיה.וקם מיזם קהילתי שמטרתו לי

  : ייעוץ פרטני ו/או עבודת צוות על יוזמה קהילתיתאופי פעילות הסטודנט

פרט להכשרה ולמפגשי צוות שיקבעו מראש שעות הפעילות השוטפת : מסגרת שעות פעילות

  שעות שבועיות קבועות. 4יקבעו ע"י הסטודנט וע"פ צרכי המקום. 

הצוותים מלווים ע"י רכז  ניתנת הכשרה מקצועית ע"י פסיכולוגית תעסוקתית ומנהלת התכנית,

  ם התכנית.עמט

 במסגרת מלגת הדיור הפעילות

  aviv.gov.il‐Baron_s@mail.telשירה בראון :  התכנית רכזת

   שיחה לילית

יפו, אשר במסגרתו -פרויקט עירוני של המחלקה לנוער ולצעירים, עיריית ת"אשיחה לילית היא 

יוצאים בחודשי הקיץ צוותים חינוכיים, הפועלים ליצירת אינטראקציה עם בני הנוער בגינות 

  הציבוריות ברחבי העיר.

שם הצוות מורכב מסטודנטים ו/או חיילים ומובל על ידי רכז נוער של המחלקה. הרעיון הוא להיות 

בש ועוד ליצור שיח -עבור בני הנוער, במקום שלהם ובשעות שלהם, ודרך המחצלת, פק"ל קפה, שש

  משמעותי עם הנוער, כמו גם להזמין אותם לפעילויות הנוער אשר מתקיימות בשכונתם.

  , בחודשים יוני עד אוגוסט.02:00-21:30שני עד חמישי בין השעות:  מסגרת שעות פעילות:

   מרכז הנוער של המחלקה.ניתן ליווי 

  .במסגרת מלגת דיור הפעילות
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, 112, שלוחה 03-5444616, מנהל תכנית שיחה לילית-מושיקו בלסקשר:  איש

moshikotlv@gmail.com  

  

  קריית החינוך יפו  – מרכז העצמה

תלמידים ממוצא ערבי ומוצא יהודי מרקעים סוציו אקונומיים שונים שדוגל  בית ספר המשלב

  בחינוך ציבורי ביפו לכל תלמיד תוך מתן מענה רגשי ולימודי לכל ילד באשר הוא. 

  :תיאור הפרויקט/מטרות

 .א. יצירת קשר אישי עם תלמיד/ה בחטיבת הביניים בקריית החינוך יפו

 .במקצועות הליבה כגון: שפה עברית, מתמטיקה ואנגלית ב. עזרה לימודית לתלמידים מתקשים

סטודנטים מכל תחומי הדעת המעוניינים לפעול תמורת מלגת דיור מטעם  :אוכלוסיית הסטודנטים

  .יפו -המכללה האקדמית ת"א 

חניכה לימודית של תלמידים המתקשים לימודית במקצועות הליבה: שפה עברית, : אופי הפעילות

  )(עזרה בהכנת שיעורי בית, הכנת עבודות והכנה לקראת מבחנים מתמטיקה ואנגלית

ארבע שעות שבועיות במהלך שנת הלימודים האקדמית : היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת

 )(לאחר תום יום הלימודים

 .כל מלגאי יוצמד לתלמיד שאותו יחנוך מבחינה לימודית

  .רצינות ואחריותיש להגיע לפעילות בצורה רציפה ועקבית ולגלות 

  הפעילות במסגרת מלגת דיור.

 zmiriamit@yahoo.comמנהל הבית היסודי:  –עמית זמירי  קשר: איש

   עסקית –החממה ליזמות חברתית 
עסקית היא תכנית שנתית המקנה כלים מעשיים וידע תיאורטי  –החממה ליזמות חברתית 

המתמקד בפיתוח, הקמה וניהול מיזמים בעלי חזון חברתי. הסטודנטים עוברים סדנאות ייחודיות 

עסקי, מקבלים ליווי מקצועי קבוע ממנטורים, נפגשים -המתמקדות בתכנון ובהקמת מיזם חברתי

ים, בכירים מהתעשייה ובעלי תפקידים המתמחים באספקטים שונים של תהליך עם יזמים, משקיע

מקצה התכנית השקעה ראשונית לפיתוח המיזמים.  הקמה ופיתוח של מיזמים. בתום השנה,

עסקית פועלת מתוך האמונה כי מעטפת ותמיכה עוזרים ליזמים לפרוח.  –החממה ליזמות חברתית 

דע תאורטי בעולם היזמות בכלל ועולם היזמות החברתית בפרט, ליווי צמוד ממנטורים לצד רכישת י

מספקים לסטודנטים את הכלים המרביים להקמת עסק חברתי, ובכך התכנית מאפשרת להם 
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 שטח מוכיח כי בוגרי התכנית זוכיםלהשפיע על הקהילה ולהתפרנס מכך באותה העת. הניסיון ב

  מפתח בעולם היזמי והחברתי.  ליתרון משמעותי עם סיום התואר, ומתברגים בעמדות

   .לפחות שנתיים לפני סיום תואר, ושני ראשון לתואר סטודנטים :סטודנטים אוכלוסיית

 קהילתית פעילות, מיזם פגישות, סדנא במפגשי השתתפות כוללת הפעילות  :הפעילות אופי

  )שבועיות פעילות שעות 8 מינימום. (התכנית ביעדי ועמידה

  שנתית-דו תכנית :הפעילות משך

   הפעילות במסגרת מלגת דיור

  lilachb@mta.ac.ilבניה לילך : הפרויקט מנהלת

  

  מועדונית בבית הספר אלזהראא

 תיאור הפרויקט/ מטרות: 

 המיזם יהיה מבוסס על יחסי גומלין עם הקהילה, ומעורבות ההורים על העשייה. 
  ובלתי פורמלי מסגרת חינוכית המשולבת מחינוך פורמלי המיזם יקיים. 
 המיזם ייתן מענה לתלמידי בי"ס לב יפו מעבר לשעות הפורמליות.  

  אופי הפעילות:

  מתן מענה לימודי לתלמידים שיתבטא בעזרה בשיעורי בית והעשרה בתחומי עניין
 .שונים הקרובים לעולמם של התלמידים

  רגשי ואישיחניכה של תלמידים ומתן מענה. 
 הקמת פעילויות חברתיות שונות שמטרתן: 

 .לקרב בין התלמידים ולחזק את הקשרים ביניהם  .1
  .לצייד את התלמידים בכלים שיסייעו להם להשתלב בצורה מיטבית בחברה .2

 שעות שבועיות בממוצע 4 :היקף הפעילות ומחויבות המלגאי
  :ת\מחויבות המלגאי

 נוכחות סדירה במיזם. 
 לתלמידים בהכנת שיעורי בית עזרה והכוונה. 
 תכנון הפעלות חברתיות לתלמידים במיזם. 
 חניכה אישית.  

  ג'מאלאת כבוב הפרויקט: רכזי

  2239444-054: טל' :jamalat.kaboob@gmail.com   דוא"ל
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  במסגרת מלגות דיורגובה המלגה:  

  

   מעונות ומועדוניות לילדים חסרי מעמד – יוניטף

בהעדר מעמד, זכויות וביטחון סוציאלי, קהילת מהגרי העבודה ומבקשי המקלט בישראל הופכת 

אחת הבעיות הקשות ביותר עימה היא מתמודדת הינה מתן מענה של מסגרות   לקהילה בהישרדות.

 .יום לילדים בזמן שהוריהם עובדים שעות ארוכות

מסגרות יום זמינות, קהילת הזרים מצאה לעצמה פתרון מקומי בדמות גנים פירטיים בהיעדר 

הנקראים גם "בייביסיטרים". בגנים אלו הילדים חשופים למצבים קיצוניים של סיכון והזנחה, 

ותפקודם הנפשי, הפיזי והמוטורי נפגע. מיזם יוניטף מהווה אלטרנטיבה ראויה והולמת עבור 

) אותן מפעילות נשות צוות 3-6) ומועדוניות (לגילאי 0-3לגילאי (ונות יום הילדים. ליוניטף מע

  ת.לי של נשות חינוך ועבודה סוציאלימהקהילה הזרה בעזרת ליווי, הדרכה ופיקוח מצוות ישרא

חיבור לערכים ולמטרות יוניטף, אהבה לילדים, רצון ללמידה, ראש פתוח  אוכלוסיית הסטודנטים:

ניסיון בחינוך לגיל הרך, ידיעת השפות צרפתית / אמהרית / . חובה –ת בסיסית וגמיש, ידיעת אנגלי

 .יתרון –ערבית / טיגריניה 

 / משחקים / חוג תנועה / מוסיקה / יצירה   הקראת סיפור / –פעילות עם הילדים  אופי הפעילות:

 .ריכוז מתנדבים –פעילות בתפקיד ארגוני , או ספורט וכיוב'

ות ברצף וניתן לחלק שעות שבועיות (ניתן לעש 4של  פעילות   בות המלגאי/ת:היקף הפעילות ומחוי

  (כלול בשעות).בסדנת מתנדבים חודשית יום ושעה קבועים. השתתפות וע, לפעמיים בשב

  mariana.antoniuk@gmail.com   אנטוניוק   מריאנה :רכזת הפרויקט:

  .במסגרת מלגות דיורגובה המלגה: 

  

פרוייקט גגון-לשובע  

מעונות לדרי רחוב:טתיאור הפרויק  

 למען קבצני תל אביב ודרי הרחוב, וכתחליף לספסל השדרה, לשובע מפעילים כיום  6 מעונות:

מיטה נקייה, בגדים נאותים, מקלחת חמה, ארוחות  :באשר הוא מקבל כל דר רחוב במעונות גגון

עיריית ת"א יפו. סדירות, טיפול רפואי וכן טפול שיקומי על ידי עובד סוציאלי מטעם  
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בכל מעון מנהל/ת ואב/אם בית  דרי רחוב לשעבר.  130במעונות" גגון" מתגוררים בכל לילה כ 

עם אגף הרווחה בעיריית ת"א/היחידה כל מעונות ה"גגון" פועלים בשיתוף פעולה  במשרה מלאה. 

ותחת פיקוחם.  לדרי רחוב  

 לאחר ריאיון היכרות והתאמה אישיים, משובץ המתנדב  היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת:

.שעות שבועיות) במסגרת מלגת הדיור 4-לתפקיד, יום קבוע ושעות קבועות (התחייבות ל  

community@lasova.org.il       רכזת הפרויקט: מעיין   

  תכנית אקדמית לצעירים

להנגשת במסגרת תכנית רחבה  : הדרכה והנחיית בני נוער בתחום מדעי המחשבתיאור הפרוייקט

  .ההשכלה הגבוהה  לתלמידי חטיבת הביניים ביפו ודרום תל אביב

  .לפחות' א שנה בוגרי יפו-א"ת באקדמית המחשב למדעי לסטודנטים מיועדים התפקידים

 למתרגלים יועברו התרגול נושאי במכללה. 'ט בכיתות לנוער תכנות בקורס תרגול: אופי הפעילות

. הסמסטר במהלך   

 שני ימי, שבועיים מדי, ובנוסף 18:00-16:00   השעות בין', א בסמסטר שני בימי :היקף השעות

16:00-14:30 .  

  .amirk@mta.ac.il  רכז הפרויקט: אמיר קירש  
   

לסלול את הדרך להצלחה   

הנגשת ההשכלה האקדמית לצעירים ותיכוניסטים בני החברה הערבית  תיאור הפרויקט/ מטרות:
לחשיבות הלימודים האקדמיים בכלל והיתרון העלאת המודעות  ביפו, רמלה, לוד ואזור המשולש.

מקפצה  המשמעותי שמציעה המכללה האקדמית כמענה למחסום הפסיכומטרי בפרט תשמש
עבור תלמידי התיכונים הערבים ביפו והמרכז. לקבלה והצלחה בלימודי תואר ראשון  

מקרב מובילי דעה  השראה להצלחהל יםמודלמפגשים של התלמידים עם  מודל לחיקוי:
, אשר מהווים  האקדמית  ובאמצעות סטודנטים ובוגרים של המכללה הערבית האוכלוסייב

מפגשים אלה מסייעים רבות בהעלאת תחושת המסוגלות  מודלים לחיקוי בקרב קהל התלמידים.
 של התלמידים.

סטודנטים שנה ב' ומעלה, דוברי ערבית שפת אם אוכלוסיית הסטודנטים:  

בתיכונים, השתתפות: בימים פתוחים באקדמית ובירידי השכלה  העברת סדנאות אופי הפעילות:
 לחברה הערבית וליווי סיורים בקמפוס.

₪ 5,000שעות שבועיות בעבור  4שעות עד סוף יוני,  100 היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת:  

muhamadk@mta.ac.il        מנהל התכנית : מוחמד כבוב   

                                                                            


