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חוברת מלגות 

 תקווהשכונת ה



 

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

 וברת הארגונים והעמותות להתנדבותאנו שמחים להציג בפניכם את ח

מלגה זו פועלת  .שכונת התקווהב חלשנת תשע" דיורמנהלת הבמסגרת מלגת 

 יפו-השגה בתל אביב-במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר תשיעיתהשנה הזו 

-אביב, אגודת הסטודנטים ועיריית תל אביב-ידי אוניברסיטת תלע"י  ומוענקת

 בעמותות וארגונים שונים התנדבויות מגוונות ת אפשרויו עבורכםריכזנו  יפו.

התושבים שיפור חיי בבמטרה לסייע וזאת  ,אתם מתגורריםבאזורים בהם 

.שכונהב

 אנו מאמינים שלציבור הסטודנטים יש כוח השפעה רב ולכן אנו רואים בכם

אנו מצפים מכם לקחת  השכונה.את המפתח לסיוע החברתי לו זקוקים תושבי 

ובטוחים שגם אתם תרוויחו מכך במידה  חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה

  !רבה

 ת ומלאה בעשייה, התפתחות, נתינה,נה מוצלחמאחלים לכם ש

 !סיפוק והצלחה רבה



 

 ותחשוב נקודותטיפים ו
 

  ?איך בוחרים את מקום ההתנדבות 

ונוח לבין הבחירה במקום ההתנדבות נעה בד"כ בין המקום שיהיה הכי נגיש 

 הכי משמעותי להתנדב בו...אז איך בוחרים?המקום שיהיה 

הוא האם תוכלו  םלוהחשוב מכ, מה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכםיש כ

 , אם לא מסוימת תמיד חלמתם להתנדב עם אוכלוסייה לעמוד בזה? גם אם

, לא עשיתם בזה כלום... הם מחכים לכם בקוצר רוח, אתם תוכלו להתחייב

מהווים עבורם נקודת אור וברגע שתבריזו,  סביר להניח  שהם יתאכזבו או יחושו 

תחושת אשמה שזה קשור אליהם ואולי אפילו בגללם, ולכן חשוב מאוד לבחור 

מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה בהתנדבות עם 

וסייה שתמיד רציתם לסייע לה, תסב לכם סיפוק רב ואם זה גם נגיש ונוח, אוכל

מה טוב. עם זאת, קחו שחשבון שאתם תעזרו ותסייעו בכל מקום התנדבות בו 

 פוק ועשייה יהיה בכל מקרה! תבחרו, כך שסי

 כתבו פרטים נכונים ומדויקים והכי חשוב  מילוי פרטים מדויקים ונכונים

דירגתם נכון את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ זה שתוודאו שאכן 

 אתכם בהתאם לבחירותיכם.

 !חשוב מאוד להקפיד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע!   הגישו בזמן

אחרי שאתם מגישים את הטופס יש עוד מספר תהליכים שיש לעשות על מנת 

יות. כמו שעות שנת 40שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 

 כן יש מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכדומה.

 ...צריכים פרטים נוספים? אל תהססו 

ריכזו  עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטיים בבחירת מקום ההתנדבות. 

עם זאת, תמיד יש את מי שרוצה לדעת מעבר או להציע משהו נוסף.  כל אחד 

הפעילות במקום לא מספיק  –ח לענות על שאלותיכם מהארגונים וגם אנחנו נשמ

ברורה? עלה לכם רעיון שקשור לאחד הארגונים? נשמח לשמוע אתכם! אתם 

באגודת הסטודנטים   רכזת המלגהמוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או ל

 chevrati4@student.co.ilבאמצעות המייל: 

  הכלי שיקל עליכם –טבלת מפתח! 

החלטנו לרכז עבורכם בטבלה את כל מקומות ההתנדבות ובמשפט קצר לכתוב 

מה אופי הפעילות, האוכלוסייה, דרישות, מחויבות, שעות פעילות וכו'.. כך למשל 

סטודנט שלומד בשעות הבוקר יודע שאין לו טעם לקרוא על ארגון שפועל רק 

שימו לב שניתן ללחוץ על שם הארגון/שם הפרויקט ותגיעו ישירות  בשעות אלה.

 לפרויקט עליו תרצו להרחיב ידיעתכם.

 היקף ההתנדבות 

ומסתיימת בסוף  2016תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר 

פברואר   –המלגה תוענק בשתי פעימות  חודשי התנדבות. 8כלומר  - 2017יוני 

שעות  20עבור השלמה של ₪  4,800ואוגוסט. בכל פעימה יוענק סכום של 

חודשי  12תנאי הכרחי לקבלת הפעימה השנייה )אוגוסט( הוא השלמת  התנדבות.

השנייה  שכירות בדירה  לפחות,  ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה

 במועד מאוחר יותר )בד"כ אוקטובר( וזאת בהתאם לחוזה השכירות.

 תקנון המלגה 

http://sfile.f-: התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור
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 ארגונים ועמותות
 הרחבה פירוט ו



 

 

רכז/ת השכונה. תפקיד המתאים לאנשים אחראים,  תפקידהמגוונת, ישנו בין אופציות ההתנדבות  : תיאור הפרויקט

בחיבור הסטודנטים המתנדבים ויצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים לעסוק בתהליכי עשייה חדשים ומאתגרים, 

חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים  השכונה ת/יקח. במסגרת התפקיד רכז/ת לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת בה

אביב יפו, עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת -המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית תל

 המלגה באגודת הסטודנטים.

 עצמאות ואחריות. יצירתיות, עניין בפרויקטים חברתיים וביזמות, הגדלת ראש, :אוכלוסיית הסטודנטים

 

השנה התפקיד ישתנה מעט ביחס לשנים קודמות. על כל שכונה יופקד רכז אחד והוא יהיה אחראי  הערה חשובה!

על הקשר לשכונה, מציאת אירועים שכונתיים שניתן לחבור אליהם במהלך השנה והפקת אירועים יזומים, מציאת 

נה וכו'. בנוסף, תיערך פגישה קבועה עם רכזת המעורבות יוזמות קהילתיות בשכונה שניתן לסייע להן במהלך הש

 החברתית.

  

 שכונהרכז/ת 

 



 

 מרכז שירותים לעיוורשם הארגון: 

 לעיוור או לקוי ראייה אישית חונכותשם הפרוייקט: 

 בביתו ראייה לקוי או לעיוור סיועתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 עצמו במרכז+ בביתם העיר בדרום לעיוורים סיועתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ועיוורים ראייה לקוייאוכלוסיית היעד: 

 20במנדליי מו"ס  נמצא לעיוור שירותים רב מרכז. העיוורים בבתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 סואן רוןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 חברתי מועדון רכזתפקיד: 

 053-2505287טלפון ליצירת קשר: 

 37248040טלפון נוסף: 

 soen_r@mail.tel-aviv.gov.ilאלקטרוני:  כתובת דואר

 חברתית רגישות סובלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 גמיש ו-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 לימודיים הישגים שיפורשם הארגון: 

 דני בית - לימודיים הישגים שיפורשם הפרוייקט: 

 .בגרות תעודת – היעד והשגת בסיכון ילדים בקרב עצמי ודימוי מוטיבציה פיתוח. לימודיים פערים סגירתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הבית בשיעורי להם ויעזור' יב -'ז בכיתות תלמידים שני יחנוך סטודנט כלתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 בסיכון ונוער ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 א"ת, 4 כביר סמטת רחוב. דני בית קהילתי מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 רחלישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתתפקיד: 

 054-3665184טלפון ליצירת קשר: 

 03-6393968טלפון נוסף: 

 rachelalamo123@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 16:00-20:00 השעות בין' ה-'א ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

בעיקר ואנגלית מתמטיקה במקצועות ידע :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 והארגזים עזרא התקווה וקהילה חינוך מנהלתשם הארגון: 

 הפתוח במרחב והדרכה נערות קבוצת - ש"למנ ב"מצ יששם הפרוייקט: 

 הנוער במרכז הפתוח המרחב בפעילות והדרכה נערות קבוצת הדרכתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .מגדרי שוויון קידום, חברתית פעילות, ומעצימות חיוביות חוויות יצירת, אותן המעסיקים בתכנים העוסקת לנערות ייחודית קבוצת -נערות קבוצתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 והארגזים עזרא, התקווה שכונת באזור נוער בקרב שוטטות ומניעת סיכון לצמצום פתוחה פעילות - פתוח מרחב

 12-18 בגילאי נוער, 14-15 בגילאי נערותאוכלוסיית היעד: 

 4 כביר סמטת - דני ביתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 הוניגמן עדישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התכנית מנהלתתפקיד: 

 054-6738267צירת קשר: טלפון לי

 adihonigman@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 מחשבתית וגמישות רגישות, קבוצה מול עמידה יכולת, למידה יכולת, חינוכית עולם תפיסת, נוער עם קשר ליצירת יכולתרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .וערב צ"אחה שעותב ושלישי חמישי ימי :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 התקווה שכונת -אביב תל וקהילה חינוך מנהלתשם הארגון: 

 ד"צמי מועדון - אישית חונכותשם הפרוייקט: 

 קשיים עם ילדים הינם המועדון ילדי. והארגזים עזרא התקווה שכונת תושבי', ו –' א בכיתות, המיוחד החינוך ילדי עבור קהילתי טיפולי מועדון הינו ד"צמי מועדוןתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

   .משפחתיים וקשיים נמוך אקונומי-סוציו מצב רקע על והתנהגותיים רגשיים

 : הבאות האופציות מבין באחת להתנדב ניתן במועדוןתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 המיוחד החינוך ילדי של שילוב על בדגש אוכלוסיות שילוב מאפשרת המשחקייה כן כמו. בו ולשהות לשחק השכונה לילדי ומוגן בטוח מקום להוות נועדה המשחקייה - משחקייה הפעלת. 1

 בשעות תתקיים המשחקייה הפעלת. למקום המגיעים השונים הילדים בין חדשים קשרים יצירת של בעידוד ויסייע בהפעלתה המשחקייה לצוות יצטרף המלגאי. בשכונה הילדים יתר עם
 .הסטודנט עם חדי שיקבע קבוע ביום צ"אחה

, כשעה החוג אורך. קבועים ובימים בשעות במועדון חוג כמפעילי להתנדב יוכלו, ועוד לוליינות, מוזיקה, ספורט, מחול, אמנות: כגון ספציפיים בתחומים כישורים בעלי סטודנטים - חוג הפעלת.2
 . לקבוצה מההתארגנות כחלק תחשב נוספת שעה

 .קבועים ושעה ביום, וחצי שעה למשך לשבוע אחת נערכת החונכות. ה/הילד עם( ה/גדול ות/אח כמו) ומטיב אישי קשר יצירת הינה החונכות מטרת -אישית חונכות. 3
 (.השבוע באותו לחונכות כתחליף) מהנות משותפות חוויות וליצור רחב חברתי מפגש לייצר במטרה( בשנה 8 -כ) הילדים לכלל חברתיות פעילויות יתקיימו השנה לאורך, כן כמו

 ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 וסביבתו דני בית קהילתי מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ברנדט ירוןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 פסיכודרמה-באומנות מטפל,  ד"צמי מועדון מנהלתפקיד: 

 052-8449828טלפון ליצירת קשר: 

 ybrandt@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

, לחודש אחת קבוצתית הדרכה ת/מקבל ת/מתנדב כל. הכלה, תהליך וליווי להובלה יכולת, יוזמה, אחריות, גדול ראש, וסקרנות רצון, לילדים אהבהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 
 .השנה כל לאורך הצורך במידת זמינה אפשרות הינו פרטני ליווי. לתחום בהתאם

 המתנדבים עם בתיאום גמיש - 19:00 עד צ"אחה בשעות ה-א :אפשריותימים ושעות פעילות 

  .החברה מדעי, תיאטרון, התנהגות מדעי, ס"עו, פסיכולוגיה, אומנות, חינוך: מחוגים בתארים סטודנטים :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 והארגזים עזרא התקווה -וקהילה חינוך מנהלתשם הארגון: 

 )הרך לגיל מרכז) ומשפחה הורות מרכזשם הפרוייקט: 

 רגשיים: שונים התפתחותיים קשיים עם לילדים ובפרט שש ועד לידה מגיל הילדים אוכלוסיית לכל וטיפולי מניעתי מענה לתת כדי הוקם ומשפחה הורות מרכזתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .והוריהם הילדים עם העובדים הגורמים כל של פעולה שיתוף הכוללת ושקיפות מערכתית ראייה מתוך פועל המרכז. ושפתיים קוגניטיביים, מוטוריים, חברתיים

 :ההתנדבות תחומיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 .זקוק שהוא בתחום בילד לתמיכה פרטנית עבודה. א

 ... ( וכדומה יצירה, תנועה, תאטרון: מסוים בתחום הבקיאים לסטודנטים חוג להעביר ניתן. ) ילדים 3-4 של קטנות בקבוצות עבודה. ב

 .להם זקוקים שיהיו המשרד שירותי כל את יקבלו הסטודנטים .עבודה תכנית בבניית ועזרה הצוות מאנשי מאחד ולווי הדרכה תינתן לסטודנטים .טיפול ואנשי חינוך אנשי כולל המרכז צוות

 .קטנים עבודה צוותי של וישיבות כוללת צוות ישיבת מתקיימת לשבועיים אחת שלישי בימי

 .מוחלשות ממשפחות שש ועד לידה מגיל ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 1 אוריםהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 שמואלי שרהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 ומשפחה הורות מרכז מנהלתתפקיד: 

 03-5373247טלפון ליצירת קשר: 

 sara.beitdani@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 בזה וכיוצא בעיסוק ריפוי, סוציאלית עבודה, תקשורת קלינאות, חינוך, ההתנהגות מדעי, פסיכולוגיה -והטיפול החינוך בתחומי סטודנטיםרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 ת/המלגאי עם יחד ייקבע - צ"אחה/צהריים/בוקר -גמיש :ותימים ושעות פעילות אפשרי



 

 מזרח אגף, החברתיים השירותים מינהל - א"ת עירייתשם הארגון: 

 אישית חונכותשם הפרוייקט: 

 מבחינה יום-היום קשיי עם מתמודדת ומשפחתם מאחר, הרווחה שירותי במסגרת מוכרים אלו ילדים. יחד גם וחברתית לימודית - אישית חונכות הינה החונכותתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 בשבילם שם תהיה אשר, בחייהם יציבה ודמות קשבת לאוזן מאוד זקוקים אלו ממשפחות ילדים מעט לא, כן על. ואישית בריאותית, משפחתית, כלכלית

 ועל( קבועים ושעה ליום עדיפות) לשבוע אחת יתקיים המפגש. ולחניך לחונך הנוחים לזמנים ומותאמת גמישה והינה ה/החניך בבית מתקיימת החונכות.תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 ועבודות בית שיעורי הכנת, ספורט פעילויות, חברה משחקי כמו, והחונך החניך של ולצונות לצרכים בהתאם רבות פעילויות לקיים ניתן. לצרכיו בהתאם החניך עם המפגשים את לתכנן החונך

 ס"ועו המשפחה )עובד/ת סוציאלי/ת( ס"עו י"ע ותמיכה ליווי יינתנו, הצורך במידת(. מבחנים תקופות להוציא) השנה לאורך שבועות 27 במהלך בשבוע וחצי שעה של בהיקף חונכות .יצירה
 עם משמעותי קשר יצירת, ולימודית חברתית, רגשית תמיכה מתן הן החונכות מטרות .מראש נקבעו אשר בשעות השנה לאורך שבוע כל רציפה הגעה: מחויבות .האגף של המתנדבים מפעילת

 .לחניך ומעצים חיובי מודל ומתן, החניך

 ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 התקווה בשכונת הילדים בבתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 כלפון הולץ מורןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מזרח אגף התנדבות רכזתתפקיד: 

 03-7246145טלפון ליצירת קשר: 

 holz_m@mail.tel-aviv.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 אשר לסטודנט מתאימה החונכות. והשקעה אכפתיות, רצינות, אחריות ת/מהחונך נדרשת. ורגישים אכפתיים, מחויבים סטודנטים מחפשים אנורקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 
 ילדים עם לעבוד ואהבה, יוזמה, וסבלנות לסובלנות מקום יש. יחד גם ולחונך לחניך משמעותית בהתנדבות מעוניין

 שישי בימי גם ניתן ולחניך לחונך ומתאים ובמידה, 15:00-20:00 השעות בין צה"אחה בשעות' ה-'א הימים במהלך לקיים ניתן ה/החניך עם המפגשים את :ימים ושעות פעילות אפשריות
 יוני ועד מנובמבר הלימודים שנת כל לאורך תתקיים החונכות. הצהריים בשעות

  



 

 מזרח אגף - א"ת עיריית חברתיים שירותים מינהלשם הארגון: 

 גופנית פעילות חוגשם הפרוייקט: 

 על, גופני ופעילות הליכה קבוצת הינה והקבוצה מאחר. וחצי שעה במשך לשבוע אחת בפועל הקבוצה ליווי, בקבוצה להשתתפות בשכונה הגרים הקשישים גיוסתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .לשבוע אחת מותאמת פעילות להכין הסטודנט

 מצב לשפר הפרויקט מטרת. מפגש כל וחצי שעה למשך לשבוע אחת ייערך החוג. 60-80 בגילאי לקשישים גופנית ופעילות הליכה חוג יקיים הסטודנטתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 איכות את וישפר, נכונה ותזונה גופני חינוך בנושא המודעות את להעלות להם יאפשר החוג, כן כמו. ביניהם יותר גבוהה ולכידות קשרים וליצור חברתי מפגש להם לאפשר, הקשישים של גופני

 .חייהם

 ות/קשישיםאוכלוסיית היעד: 

 התקווה לקשיש שירותים רב מרכז - א"ת, 36 בועזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 כלפון-הולץ מורןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מזרח אגף התנדבות רכזתתפקיד: 

 03-7246145טלפון ליצירת קשר: 

 holz_m@mail.tel-aviv.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 בעל לסטודנט עדיפות יש, לקשישים הליכה בקבוצת ומדובר מאחר, בנוסף. אכפתיות, אחריות, רגישות, השלישי הגיל בני עם לעבודה ואהבה גישהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .הגופני החינוך בתחום בסיסי ידע

 .קבועים ושעה יום ייבחרו הפרויקט תחילת לאחר אך, צ"אחה או הבוקר ובשעות בימים גמישות :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 שחמט לומדים צעירים - ש.ל.צ עמותתשם הארגון: 

 יסודי בגיל לקבוצות חינוכי שחמט הדרכת: שם הפרוייקט

, מיוחד אישי קשר, מגובשת קבוצה יוצרים זה ולצד, השחמט משחק את הילדים את מלמדים". חינוכי שחמט" בנושא, ו-ג בכתה ילדים קבוצת מדריך מתנדב כלתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .ועוד, ערכים, אישית מסוגלות של נושאים ומעלים

 זו ובמסגרת( כך לשם הדרכה ועזרי שיעור מערכי ישנם) השחמט משחק את הילדים את ילמד המלגאי. 8-12 בגילאי ילדים 12-15 של קבוצה ידריך המלגאיומחוייבות המלגאי: תיאור התפקיד 

 .ועוד ערכים, ה/שלו העניין לתחומי אופקים הרחבת, אישית מסוגלות כגון אישיים ערכיים בנושאים איתם ודיון הילדים עם אישי קשר, מגובשת קבוצה יצור

 8-12 בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 נוספים התנדבות מקומות ייתכנו*. 35 לובטקין צביה' רח , 31 אלון יגאל' רח מודיעים: )סופית לא רשימה) הפעילות תתקיים בהם הספר בתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 חזן אורשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 יפו-אביב בתל העמותה של הדרכה רכזתפקיד: 

 054-2010002טלפון ליצירת קשר: 

 054-6331169טלפון נוסף: 

 cpchess2@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .הצהריים אחר בשעות מסויימים ספר בבתי, הספפר בית בשעות לרוב מתקיימת הפעילות :ימים ושעות פעילות אפשריות

.השנה בסוף הקשה העבודה מפירות להנאה עד הקבוצה ובניית הקשר יצירת בתהליך להתמדה נכונות, השחמט למשחק וחיבה עם היכרות, בהדרכה נסיון :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 מצובה מועדוניתשם הפרוייקט: 

 להתקדם להם המאפשרת הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית. מיוחד חינוך של במסגרות הלומדים בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הזדמניות שיווין להם לתת בכדי ולמשפחותיהן להם רגשי וטיפול חברתית,  בלימודים

 בהעברת ישולב גם שהמלגאי יתכן מתאים ויהיה במידה. לילדים בית בשיעורי וסיוע אישית לחונכות קבוע ביום בשבוע פעם להגיע מחוייב יהיה המלגאיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 במועדונית פעילויות

 ו-א בכיתות בסיכון ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 אביב תל 16 מצובההכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 14:30-16:30 השעות בין ה'-א' :ימים ושעות פעילות אפשריות

חינוכי רקע בעלי סטודנטים או נוער תנועות לבוגרי עדיפות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 ירדן מועדוניתשם הפרוייקט: 

 להם המאפשרת הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית. א"בת מקלט ומבקשי זרים העובדים מקהילת בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 .שלהם לצרכים ראויה מסגרת להם לאפשר בכדי ולמשפחותיהן להם רגשי וטיפול חברתית  מבחינה להתקדם

 לצוות ועזרה אישית לחונכות קבוע ביום בשבוע פעם הגעהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 מקלט ומבקשי זרים עובדים של גן בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 23 מושיעהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 15:00-17:00 השעות בין ה-א ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

חינוכי רקע עם סטודנטים או נוער תנועות לבוגרי עדיפות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו אביב בתל החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 מוח פרויקטהפרוייקט: שם 

 ומתמטיקה אנגלית עברית על דגש מתוך בלימודים בסיכון ונוער לילדים לסייע שמטרתו פרויקטתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .)מתמטיקה, אנגלית, עברית) הילד עבור שנצרך במקצוע קבוע באופן ילדים מספר ילמד המלגאיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 י-ו בכיתות נועראוכלוסיית היעד: 

 16 מצובההכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 יערהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מוח פרויקט רכזתתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 moach@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 8:00-20:00 השעות בין היום כל לאורך ה-א ימי :ימים ושעות פעילות אפשריות

ילדים עם בעבודה ניסיון :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 אותות עמותתשם הארגון: 

 וסיכון במצוקה ב"להט לנוער חירומי ביתשם הפרוייקט: 

 אנו דרור בבית. הרווחה במשרד הנוער חסות של המענים מרצף חלק הוא. גג קורת ללא עצמו מצא אשר ב"להט לנוער מיטות 14 ובו מחסה בית הוא דרור ביתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 .ובקשב בזמן ולהשקעה בשבוע פעם רציפה להגעה להתחייב יש ולכן הרצף חשוב הנוער בני עם בקשר .משפחתית והתערבות רגשי לטיפול ועד ביותר מהבסיסיים צרכיהם לכל דואגים

  :דרור בבית התנדבות אופציות מספר ישתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 . הנערים עם נמוכה אינטראקציה. בחודש לארבע פעם בין 12:00-15:00 – בישול התנדבות .א

 פעמי רב או פעמי חד – ספציפי בנושא סדנא\חוג העברת .ב

  כלשהו טכני בנושא הבנה או טובות ידיים שיש מי לכל – תיקונים או שיפוץ .ג

 לשנה התחייבות. בשבוע שעתיים. בהוסטל ת\אחד ה\נער עם אישי וקשר העצמה –ות אישיתחונכ .ד

 ב"להט נוער בניאוכלוסיית היעד: 

 15 יחיעםהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 חג׳ג׳ משהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-5164621טלפון ליצירת קשר: 

 054-6790555טלפון נוסף: 

 mmmoshe@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 17:00-22:00 בשעות' ה-'א ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

.ואחריות בגרות, חם לב :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 לדור דורשם הארגון: 

 דורות תכניתשם הפרוייקט: 

 קשר ליצור מטרה מתוך ה\הזקנ של בבית לשבוע אחת ה\הזקנ את יפגוש המלגאי. לביתם קרוב המתגוררים בדידות החשים ה\זקנ ילווה מלגאי כל, הפרויקט במסגרתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 תכניות עם עושים שאנחנו כפי צמוד ומעקב ליווי נבצע אנחנו. צורך פי על)עובד/ת סוציאלי/ת(  ס"עו עם ושיחות כוללים הכשרה מפגשי 3 יהיו השנה במהלך. הבדידות בהפגת ולסייע חברי
 קהילה בבניית שיסיעו למלגאים והן לזקנים הן - מאד לסייע יכול אתכם פעולה ששיתוף חושבים אנחנו ולכן ויפו העיר בדרום לזקנים יותר טוב מענה לתת רב רצון לנו יש. נוספות מלגות של

 .זקניה את שוכחת לא אשר דורית בין

 בתחושת ויסייע חברי קשר עמו יצור המלגאי כי היא המטרה. בדידות כחש עצמו על מדווח אשר הזקן של בביתו שבועי למפגש מחויב יהיה המלגאיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
  חודשי ליווי מעקב דוח ולמלא שעתיים בני הכשרה מפגשי 3-ל להגיע מחויב יהיה המלגאי. עובד הוא איתו הקשיש של מצבו על ויעדכן הארגון עם בקשר יהיה המלגאי, כן כמו. הבדידות

 .למלגה השעות במניין תיכלל ההכשרה. לצורך בהתאם סוציאלים ועובדים התכנית צוות לליווי ויזכה

 ויפו העיר בדרום המתגוררים סטודנטיםאוכלוסיית היעד: 

 הדרום' שכ \ ביפו המתגוררים ה\הזקנ בביתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ציפר מורןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הארגון  פעילות מנהלתתפקיד: 

 054-7734426טלפון ליצירת קשר: 

 moranz@dorldor.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 להתנדבות קבלה לפני ונותראי עורך הארגוןרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 ה\ולזקנ למלגאי שמתאים למה בהתאם -גמיש :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 ה"מסילשם הארגון: 

 חונכות פרויקטשם הפרוייקט: 

 חונכות ילדים מהקהילה הזרהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 אשר איכות זמן איתם ייצרו, לשבוע אחת חניכים עם ייפגשו המלגאים החונכות במהלך. בסיכון ילדים עבור משמעותית דמות להיות היא הפרויקט מטרתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 ללא לשבוע אחת לפניות מחויבות נדרשת .ילדים רק להיות בשבוע שעתיים הזדמנות כתפיהם על מונח הרבה אשר אלו לילדים לאפשר הוא הרעיון. הילדים של ולצרכים לאופי מותאם

 הפסקות

 הזרה הקהילה ילדיאוכלוסיית היעד: 

 אחר\ספורט מגרש\ס"מתנ\החניך ביתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 הורביץ אביגילשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתתפקיד: 

 052-4818221טלפון ליצירת קשר: 

 hurwitz_a@mail.tel-aviv.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 יושר תעודת לספק יידרשו גברים.  יסודי בגיל לילדים וגישה חיבהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 15:00-19:00 ה-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

 


