
 

 חובארת

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

  מסגרות התנדבות

 שכונת התקווה



 

 

 ,טודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרותס

 וברת הארגונים והעמותות להתנדבותאנו שמחים להציג בפניכם את ח

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

 יפו-אביבהשגה בתל -ת במסגרת ההחלטה לקידום דיור ברביעימזו השנה הש

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

 בעמותות וארגונים שונים התנדבויות מגוונות ת אפשרויו עבורכםריכזנו  יפו.

שיפור חיי התושבים בבמטרה לסייע וזאת  ,אתם מתגורריםבאזורים בהם 

 .שכונהב

את  השפעה רב ולכן אנו רואים בכםאנו מאמינים שלציבור הסטודנטים יש כוח 

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

  !ובטוחים שגם אתם תרוויחו מכך במידה רבה אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה

 ת ומלאה בעשייה, התפתחות, נתינה,מאחלים לכם שנה מוצלח

 !רבהסיפוק והצלחה 



 

 

  ?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, נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכםמה יש כ

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

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

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

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

מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה בהתנדבות עם 

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

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

 פוק ועשייה יהיה בכל מקרה! תבחרו, כך שסי

 כתבו פרטים נכונים ומדויקים והכי חשוב  מילוי פרטים מדויקים ונכונים

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

 אתכם בהתאם לבחירותיכם.

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

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

שעות שנתיות. כמו  04שתתחילו 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  –מהארגונים וגם אנחנו נשמח לענות על שאלותיכם 

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

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 

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

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  1426תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר 

פברואר   –המלגה תוענק בשתי פעימות  חודשי התנדבות. 8כלומר  - 1427יוני 

שעות  14עבור השלמה של  ₪ 0,844ואוגוסט. בכל פעימה יוענק סכום של 

חודשי  21 תנאי 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

static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulatio

17.pdf?id=27651305-n_2016

 ותחשוב נקודותטיפים ו
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דרישות  אופי הפעילות אוכלוסיית יעד שם הארגון שם הפרויקט
 מיוחדות

 זמני פעילות

    פירוט קטגוריה  

אגודת הסטודנטים  רכז/ת שכונה
 יפו-ועיריית ת"א

סטודנטים  צעירים
 במלגה

יזמות, הקמת פרויקטים, יצירת חיי 
 קהילה סטודנטיאליים.

עמוד מפורט ב
 הסבר על התפקיד

 גמיש

משפחות  ילדים ונוער יפו -ת"אעיריית  אישית ונכותח
מעוטות 

 יכולת

חמישי: -ראשון שעה וחצי בשבוע חניכה חברתית ולימודית 
20:44-14:44 
 שישי: צהריים

 גילאי  קשישים יפו -ת"אעיריית  שביל הזהב
64-84 

העברת חוג פעילות גופנית 
 לקשישים המתגוררים בשכונה.

עדיפות לבעלי נסיון 
וחצי  בספורט, שעה

 .בשבוע

יקבעו יום ושעה 
קבועים בהתאם 

 למלגאי/ת.
 מועדונית ירדן

 
העמותה לקידום 

 החינוך בת"א
-כיתות א ילדים 

 ג
חמישי: -ראשון  פעם בשבוע חניכה חברתית ולימודית

20:44-27:44 
 מועדונית מושיע

 
ילדי גן של  ילדים 

מבקשי 
מקלט 

ועובדים 
 זרים

חמישי: -ראשון  פעם בשבוע חונכות אישית
20:44-27:44 

ילדים  ילדים  מועדונית מצובה
בסיכון 
וחינוך 
מיוחד 

בכיתות 
 ו-א

חמישי: -ראשון פעם בשבוע  חניכה חברתית ולימודית
20:44-27:44 

חינוך  -צמי"ד 
 מיוחד

-6גילאי  ילדים
21 

בשבוע בשעות  פעם תפעול המשחקייה במועדון
 אחה"צ.

חמישי: -ראשון
20:44-27:44  

 טבלת מפתח



 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהלת חינוך  
התקווה  –וקהילה 

 עזרא והארגזים

הגעה לישיבות צוות 
בימי שלישי אחת 

 לשבועיים

חמישי :  –ראשון 
מרכז הורות  אחה"צ.

 ומשפחה
תמיכה בילדים, בפרט ילדים עם  4-6גילאי  ילדים 

 קשיים התפתחותיים.
מרכז מרש"ל  מרש"ל

  לעיוור
ליקויי  מבוגרים

ראייה 
 ועיוורים

סיוע פרטני או קבוצתי ללקויי 
 ראייה.

 גמיש  

שיפור הישגיים 
ומניעת נשירה 

 בלימודים

המרכז  –דני  בית
 לשיפור הישגים

אוכלוסייה  ילדים ונוער
 בסיכון

חמישי: -ראשון  פעם בשבוע. תגבור לימודי וחונכות אישית
26:44-14:44  

היוזמה החינוכית  שער שוויון
 הספורטיבית

-24גילאי  ילדים ונוער
20 

חמישי:  -ראשון פעם בשבוע חונכות חברתית וחינוכית
23:34-20:44 

 –עמותת צ.ל.ש  צ.ל.ש
צעירים לומדים 

 שחמט

הדרכת קבוצת ילדים המונה עד  ו-כיתות ג ילדים
 משתתפים. 20

שעה וחצי בשבוע, 
השתתפות בסמינרי 

 הדרכה.

 גמיש

גילאי  צעירים יפו-עיריית ת"א  הישגים
28+ 

לקידום  הובלת יוזמותהדרכה ו
 גבוההההשכלה ההנגשת ו

חמישי:  –ראשון  גמיש
0:44-12:44 

הדרכה פרונטלית בקורסי מחשוב   קשישים/מבוגרים/נוער  teachtech טכנלוגיה בקהילה
ברמה בסיסית: פוטושופ, הכרת 

 המחשב, אופיס

ידע אפשרות לשלב 
 בשפה הרוסית

רביעי: -ראשון
שעות 

הבוקר/שעות 
 גמיש -הערב 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגונים ועמותות

 הרחבה פירוט ו



 

                  .בכוחם לתתקח את אשר הם יודעים ובנה את הטוב שיש   .לך אל האנשים, חיה בינותם, למד מהם ,שב בתוך עמך"

."מדד כאשר בלכתך יאמרו האנשים: כל זאת עשינו בעצמנוהצלחתך ת

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

בתהליכי ובעלי אמביציה שמעוניינים לקחת חלק  המתאים לאנשים אחראים, יצירתיים

דבים לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת בחיבור הסטודנטים המתנועשייה חדשים ומאתגרים, 

חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם  . במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקחבה

אביב יפו, עמותות -הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית תלהתושבים המקומיים והגופים 

 זת המלגה באגודת הסטודנטים.והארגונים הפועלים בשכונה ורכ

אופיו הרב גוני עקב  רבה האמרה כי "האדם עושה את התפקיד" מקבלת כאן משמעות

 והמקום הרחב ליצירתיות ויוזמה שהוא מאפשר.  התפקידשל 

יצירתיות, עניין בפרויקטים חברתיים וביזמות, הגדלת ראש,  אוכלוסיית הסטודנטים:

 עצמאות ואחריות.

הדברים יתנהלו באופן עצמאי וגמיש בשכונה, בבית, ובאמצעי המדיה  אופי הפעילות:

למיניהם: פייסבוק, מיילים וכו'.. מעבר לכך ישנן פגישות חובה, כמו מפגש רכזים אחת 

 .תלחודשיים ומפגשים מטעם המנחה העירוני

 :היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת

 הצרכים מהם  לברר לפני שמתחילים לעשות, צריך קודם. היכרות עם הקהילה

. לערוך מיפוי צרכים יש. לכן, עם כניסת הרכז/ת לתפקיד בשכונהוהרצונות 

וועדת  ,יצירת קשר עם קבוצות פעילות בשכונהאמצעים למיפוי צרכים ואבחון : 

 .וכו' חברה/צוות היגוי, שיחות עם תושבים, בעלי תפקידים

באיזור הדרום, יהיו נוכחים בו מלא  סמינר צעירים פעיליםבחודש נובמבר יתקיים **

חבר'ה צעירים שפעילים בשכונה, ניתן להצטרף לסמינר ולהנות מיומיים חוויתים, מלאים 

 במפגשים חשובים, אינטראקציות, היכרות וכיף! 

  נכתבת על ידכם ומטרת כתיבתה היא  התכנית .עבודה שנתיתכתיבת תוכנית

בגדול לעשות סדר ולהבין לקראת מה הולכים. היא מורכבת מרעיונות ויוזמות 

השנתי ורעיונות כוללת את הלו"ז  שאתם תראו לנכון להוציא לפועל ולקדם והיא

 כלליים של הפעילויות שתועברנה במהלך השנה. 

 של אירועי שכונה הפקה ופרסום ,ארגון ,חשיבה. הפקת אירועי שכונה. 

 יש קבוצת פייסבוק קיימת, צריך לדאוג . של חברי המלגה ניהול קבוצת פייסבוק

 רלוונטי ושימושיכל מה ששכל המלגאים החדשים יצטרפו אליה. בקבוצה מופיע 

לפי ראות עיניכם, למשל: טרמפים, אירועים שכונתיים, המלצות על  לסטודנטים

 בתי עסק וכו'..

  לטובת הסטודנטים הלוקחים חלק במלגה. של רכזי שכונה תיבת מיילניהול 

 שלושה.-עם כלל הסטודנטים בשכונה אחת לחודשיים יצירת קשר 

 .עבודה צמודה עם מנחה מטעם העירייה והגעה למפגשי פורום צעירים 

  הרכזים מכל השכונות.אחת לחודשיים תהיה פגישה של כל 

 .3302772-403רכזת מלגות הדיור,  –ליהיא מלכה  קשר: אנשי

 .054-2262565מנחה מטעם העירייה,  –משכית נחמיאס 

 

תפקיד יש לשלוח קורות חיים למייל להגשת בקשה לקבלת ה

chevrati4@student.co.il  בטופס ההתנדבות כתוב ול 2..0..6עד התאריך

. מי שימצא מתאים יזומן רכז/ת שכונה ואת שם השכונה –בעדיפות ראשונה 

לראיון ומשם נתקדם 

 ת שכונה/רכז

 לטבלת מפתחחזרה 
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חונכות לילדים אשר הם ומשפחתם מוכרים במחלקת הרווחה של  :תיאור הפרויקט

ילדים אלו לימודית וחברתית גם יחד.  -החונכות הינה חונכות אישית . שכונת התקווה

יום מבחינה -מוכרים במסגרת שירותי הרווחה, מאחר ומשפחתם מתמודדת עם קשיי היום

כלכלית, משפחתית, בריאותית ואישית. על כן, לא מעט ילדים ממשפחות אלו זקוקים מאוד 

מטרות החונכות הן מתן  בשבילם. לאוזן קשבת ודמות יציבה בחייהם, אשר תהיה שם

תמיכה רגשית, חברתית ולימודית, יצירת קשר משמעותי עם החניך, ומתן מודל חיובי 

 ומעצים לחניך.

 

נדרשת . אנו מחפשים סטודנטים מחויבים, אכפתיים ורגישים אוכלוסיית הסטודנטים:

   ילדים. סובלנות וסבלנות, יוזמה, ואהבה לעבוד עם , מהחונך/ת אחריות, רצינות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החונכות מתקיימת בבית החניך/ה והינה גמישה ומותאמת לזמנים  אופי הפעילות:

הנוחים לחונך ולחניך. המפגש יתקיים אחת לשבוע )עדיפות ליום ושעה קבועים( ועל 

 לויות רבות בהתאםהחונך לתכנן את המפגשים עם החניך בהתאם לצרכיו. ניתן לקיים פעי

של החניך והחונך, כמו משחקי חברה, פעילויות ספורט, הכנת  תחומי הענייןלצרכים ול

 שיעורי בית ועבודות יצירה. 

 

את . חונכות בהיקף של שעה וחצי בשבוע היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת:

ה' בשעות אחה"צ בין השעות -המפגשים עם החניך/ה ניתן לקיים במהלך הימים א'

ובמידה ומתאים לחונך ולחניך ניתן גם בימי שישי בשעות הצהריים. , 20:44-14:44

 מבחנים(. 'תק למעט) החונכות תתקיים לאורך כל שנת הלימודים מנובמבר ועד סוף יוני.

 מחויבות: הגעה רציפה כל שבוע לאורך השנה בשעות אשר נקבעו מראש.

 

 רכזת התנדבות אגף מזרח.כלפון, -מורן הולץ אשת קשר:

7106200-43 ,aviv.gov.il-Holz_m@tel 

 

 

 

 חונכות אישית

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:Holz_m@tel-aviv.gov.il


 

 

 

. מטרת 84-64חוג הליכה ופעילות גופנית לקשישים בגילאי  ובלתה :תיאור הפרויקט

גופני של הקשישים, לאפשר להם מפגש חברתי וליצור קשרים לשפר מצב היא הפרויקט 

ולכידות גבוהה יותר ביניהם. כמו כן, החוג יאפשר להם להעלות את המודעות בנושא חינוך 

 .גופני ותזונה נכונה, וישפר את איכות חייהם

 

גישה ואהבה לעבודה עם בני הגיל השלישי, רגישות, אחריות,  אוכלוסיית הסטודנטים:

עדיפות לסטודנט/ית עם , ת. בנוסף, מאחר ומדובר בקבוצת הליכה לקשישיםאכפתיו

 תעודת מדריך כושר/נסיון בספורט.

 

גיוס הקשישים הגרים בשכונה להשתתפות בקבוצה, ליווי הקבוצה בפועל  אופי הפעילות:

אחת לשבוע במשך שעה וחצי. מאחר והקבוצה הינה קבוצת הליכה ופעילות גופני, על 

 .להכין פעילות מותאמת אחת לשבועהסטודנט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החוג ייערך אחת לשבוע למשך שעה וחצי כל  ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

  מפגש.

גמישות בימים ובשעות הבוקר או אחה"צ, אך לאחר תחילת הפרויקט : שעות פעילות

 .ייבחרו יום ושעה קבועים

 התקווהמרכז רב שירותים לקשיש  -, ת"א 36בועז  כתובת:

 רכזת ההתנדבות של אגף מזרח.כלפון, -מורן הולץ אשת קשר:

03-7246145, Holz_m@tel-aviv.gov

 שביל הזהב

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

 מסגרת חינוכית טיפולית לילדים של מבקשי  מועדונית ירדן מהווה  :תיאור הפרויקט

לתת לילדים מסגרת חינוכית היא ג. מטרת המועדונית -מקלט ועובדים זרים בכיתות א

מתאימה לשעות אחה"צ על מנת לוודא שהם מקבלים את כל התנאים שהם זקוקים להם 

להצליח. הילדים מגיעים כל יום מיד לאחר בית ספר מקבלים ארוחת צהרים חמה, עושים 

פעילויות שהצוות החינוכי מעביר. עובדת סוציאלית שיעורי בית ולאחר מכן יש להם חוגים ו

 .מלווה את התכנית, מתאימה תכנית טיפול מתאימות לילדים ומלווה את הצוות

 

. סדר היום כולל 27-20ה בשעות -הילדים מגיעים למועדונית בימי א אופי הפעילות:

 ארוחת צהרים זמן למידה ושיעורי בית, זמן חופשי ופעילות.  

 

 ומחויבות המלגאי/ת: התפקידתיאור 

המתנדבים במועדונית ישתלבו בזמן הלמידה ויסייעו בשיעורי בית וכן בחונכויות אישיות 

עם הילדים במועדונית. במידה ויש רצון של המתנדב ובתיאום עם הצוות ניתן גם להעביר 

ות עם המלגאי יהיה מחויב להגיע יום בשבוע לסייע בשיעורי בית ולהי חוג לכלל הקבוצה.

 הילדים ולהוות דמות בוגרת אחראית עבורם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות הפעילות במקום:

 .20:44-27:44ה, -ימים א

 

 . 12מושיע  כתובת המקום:

 

 איש קשר:

 יואל פרוביזור, רכז מתנדבים.

 43-6831616טלפון 

yoel@jaffainst.co.il מייל:

 מועדונית ירדן

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

מועדונית מושיע הינה מועדונית חינוכית טיפולית לילדים  תיאור הפרויקט/ מטרות:

ומתגוררים בשכונה. הילדים בגילאי גן  ממשפחות של מבקשי מקלט ועובדים זרים. בסיכון 

מטרת המועדונית הינה לסייע לילדים להתקדם מבחינה חברתית, רגשית ולימודית על מנת 

 שיוכלו להתגבר על הקשיים הרבים שהם חווים ולאפשר להם עתיד טוב יותר.

 

. סדר היום כולל 72-20ה בשעות -הילדים מגיעים למועדונית בימי א אופי הפעילות:

י הצוות החינוכי. את "ע המועברים ופעילויות שונותחוגים  ולאחריהארוחת צהרים חמה 

 .הפעילות מלווה עובדת סוציאלית אשר נותנת מענה טיפולי לילדים לפי הצורך

 

מדובר בחונכות אישית למספר ילדים במועדונית  ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

ולסייע לצוות.  במידה ויש רצון של המתנדב ובתיאום עם הצוות ניתן גם להעביר חוג לכלל 

המלגאי יהיה מחויב להגיע פעם בשבוע לחונכות אישית ולהיות עם הילדים לפי   הקבוצה.

 תוכנית שתיבנה יחד עם הצוות

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4472-20:44:ה, -ימים א שעות הפעילות במקום:

 

 תל אביב, שכונת התקווה. 12מושיע  כתובת המקום:

 

 יואל פרוביזור, רכז מתנדבים.  איש קשר:

 yoel@jaffainst.co.il מייל: 43-6831616טלפון 

 מועדונית מושיע

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

 

טיפולית שנים כמסגרת חינוכית  0מועדונית מצובה פועלת כ תיאור הפרויקט/ מטרות: 

נוך מיוחד. מטרת המועדונית היא חיילדים בסיכון הלומדים במסגרות לשעות אחה"צ ל

 בעתיד.  ילדיםחלופי לשעות אחה"צ ולתת העשרה חינוכית אשר תסייע ל להוות מעין בית

 

הילדים מגיעים לאחר בית ספר אוכלים ארוחת צהרים חמה, עושים  אופי הפעילות:

אומנות ומוסיקה ופעילויות שהצוות החינוכי מעביר. כל  שיעורי בית, משתתפים בחוגי

הילדים מלווים ע"י העובדת סוציאלית במועדונית אשר בונה תוכנית טיפול מתאימה לכל 

 .ילד

 

המתנדבים במועדונית ישתלבו בזמן הלמידה וסיוע  ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

במועדונית. במידה ויש רצון של המתנדב בשיעורי בית וכן בחונכויות אישיות עם הילדים 

המלגאי יהיה מחויב להגיע פעם . ובתיאום עם הצוות ניתן גם להעביר חוג לכלל הקבוצה

 .בשבוע לחונכות אישית ועזרה בשיעורי בית

 

 .4472-20:44:ה, -ימים א שעות הפעילות במקום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תל אביב, שכונת התקווה.  26מצובה כתובת המקום: 

 

 , רכז מתנדבים.יואל פרוביזור  איש קשר:

yoel@jaffainst.co.il מייל: 43-6831616טלפון 

 מועדונית מצובה

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

 

 

במועדון צמי"ד פועלת משחקיה הפתוחה לכלל ילדי השכונה.   :תיאור הפרויקט

כמו כן המשחקייה  המשחקייה נועדה להוות מקום בטוח ומוגן לשחק ולשהות בו. 

מאפשרת שילוב אוכלוסיות בדגש על שילוב של ילדי החינוך המיוחד עם יתר הילדים 

חדשים בין הילדים  בשכונה. המלגאי יפעיל את המשחקייה ויסייע בעידוד של יצירת קשרים

 המגיעים למקום. 

    אופי הפעילות:

המלגאי יהיה חלק מצוות המשחקייה ויסייע ביצירת מרחב בטוח וחם, ובעידוד של יצירת 

 קשרים חדשים בין הילדים השונים המגיעים למקום. 

 : כלוסיית הסטודנטיםאו

 .לעבודה עם ילדיםיכולת יצירת קשר, ראש גדול, התמדה, אכפתיות, רצון לתת ואהבה 

  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

 .הפעלת המשחקייה תתקיים בשעות אחה"צ, ביום קבוע שיקבע יחד עם הסטודנט

 .לסטודנט/ית ת/ינתן ליווי קבוצתי אחת לחודש, וליווי פרטני במידת הצורך לאורך השנה

 

 

 שעות הפעילות במקום:

 , 20:44-14:44ה' בשעות -ימים א'

 . 1426עד סוף יוני  1420ההתנדבות תתקיים לאורך כל השנה מאוקטובר 

 כתובת המקום:

 , בית דני0סמטת כביר 

מרכז צמיד ומרכז מעין נמצאים באותו קומפלקס. מרכז הורות ומשפחה נמצא *

בקומפלקס לא רחוק, ברחוב אורים. מבחינת הסטודנט אין הבדל בדרך ההגעה 

 בתחבורה ציבורית.

 אנשי קשר:

 מירי טורצקי, מנהלת מועדון צמי"ד

401-1720262 

mirituretskiy@gmail.com 

 משכית נחמיאס, רכזת מתנדבים.

400-7020863 

 maskitminhelet@gmail.com 

 ד"מרכז צמי

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:hadarminhelet@gmail.com


 

 

 

מרכז הורות ומשפחה הוקם כדי לתת מענה מניעתי וטיפולי לכל   :תיאור הפרויקט

אוכלוסיית הילדים מגיל לידה ועד שש ובפרט לילדים עם קשיים התפתחותיים שונים: 

רגשיים חברתיים, מוטוריים, קוגניטיביים ושפתיים. המרכז פועל מתוך ראייה מערכתית 

פעולה של כל הגורמים העובדים עם הילדים והוריהם. במרכז ושקיפות הכוללת שיתוף 

מספר רב של ילדים הזקוקים לתמיכה לימודית, רגשית חברתית והמענים שניתנים להם 

לבנות מערך תומך נוסף של סטודנטים שילווה את הילדים  -אינם מספקים. המטרה

לתמיכה בילד עבודה פרטנית  .א :תכנית ההתערבות תכלול .המקבלים מענים במרכז

 . ילדים 3-4עבודה בקבוצות קטנות של  .ב  .בתחום שהוא זקוק

 .א   :תכנית ההתערבות תכלול .ליווי הילדים המקבלים מענים במרכז אופי הפעילות:

  .עבודה פרטנית לתמיכה בילד בתחום שהוא זקוק

  . ילדים 3-4עבודה בקבוצות קטנות של  ב. 

לסטודנטים תינתן הדרכה ולווי מאחד  .ואנשי טיפולצוות המרכז כולל: אנשי חינוך 

  .מאנשי הצוות ועזרה בבניית תכנית עבודה

 : כלוסיית הסטודנטיםאו

התמדה, אכפתיות, רצון לעזור, גישה לילדים, הקשבה, סבלנות ואמונה בילד וביכולותיו. 

 .מומלץ ניסיון בעבודה עם הגיל הרך )לא חובה(

 

 

 

 

 

 

 

 

  ומחויבות המלגאי/ת:תיאור התפקיד 

בימי שלישי אחת לשבועיים .   הסטודנטים יקבלו את כל שירותי המשרד שיהיו זקוקים להם

הפעילות במרכז מתקיימת  .מתקיימת ישיבת צוות כוללת וישיבות של צוותי עבודה קטנים

 .בשעות אחה"צ

 שעות הפעילות במקום:

 , 20:44-14:44ה' בשעות -ימים א'

 כתובת המקום:

  .רחוב אורים, שכונת עזרא -מרכז הורות ומשפחה 

 אנשי קשר:

 שרה שמואלי, מנהלת מועדון צמי"ד

03-5373247 

sara.beitdani@gmail.com 

 משכית נחמיאס, רכזת מתנדבים.

400-7020863 

 maskitminhelet@gmail.com 

 מרכז הורות

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:hadarminhelet@gmail.com


 

 

 

 

 

 -מרכז רב שירותים לעיוורים וכבדי ראייה- 

 

 .סיוע פרטני ללקויי ראייה ועיוורים ישירות בבתיהם בעיר ת"א תיאור הפרויקט: 

 

 .הקראת מכתבים; חברה; שיחה; תיווך מול הרשויות  אופי הפעילות:

 

 .סובלנות ורגישות למוגבלים בראייתם : אוכלוסיית הסטודנטים

 

, צעיר, קשיש)המטופל בבית לשבוע אחת מפגש ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

 ;לחברה אירוח; בקניות סיוע; בגינה לטיול יציאה; מכתבים הקראת(; ונוער ילד

 

8:44-בשעות לישי ורביעי ראשון, שפתוח בימי  עצמו המרכז  שעות הפעילות במקום:

הפגישות עם לקויי הראייה   –כמו כן .  8:44-26:44בין השעות  שני וחמישיובימים  20:44

 תתקיימנה  בבתיהם בדרום תל אביב וזה בתיאום ישיר מולם ולכן זה מאוד גמיש.

 

 

 

 

 

 

 

 16פינת סירקין  14המרכז נמצא במנדלה מו"ס   כתובת המקום:

 ברובה בבתי הלקוח ברחבי העיר ת"אעבודת המלגאי תיעשה 

 

 איש קשר:

 רון סואן 

403-1040187 ,03-7248043  

soen_r@mail.tel-aviv.gov.il

 ל"מרש

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

 

 

 המרכז לשיפור הישגים –בית דני 

 : תיאור הפרויקט

פונה אל תלמידי תיכון הלומדים בבתי ספר שונים בתל אביב במסלול לימודים פרויקט ה

לבגרות מלאה ואשר קיים חשש כי לא יממשו את הפוטנציאל הגלום בהם, לא ישיגו 

במטרה פועל  פרויקטתיחסם דרכם להשכלה גבוהה. ה –תעודת בגרות מלאה ובהמשך 

בכל  סיועפעילות משלבת המזרח ת"א. -נשירה של תלמידים משכונות דרום למנוע

מקיים קשר  צוות הפרויקטתחומי הלימוד הן באופן פרטני והן בקבוצות לימוד קטנות.  

קבוע עם בתי הספר והמורים ופועל להרחבת מאגר המידע באשר לצרכים הלימודיים 

  והחברתיים של האוכלוסייה.

 אופי הפעילות:

 יב. -ר לימודי פרטני בכל מקצועות הלימוד לתלמידים בכיתות זתגבו

 :אוכלוסיית הסטודנטים

קהילתית, אחראים, שאוהבים ללמד ומהווים מודל -סטודנטים, בעלי אוריינטציה חברתית

 ולהזדהות. לחיקוי

 

 

 

 

 

 ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

תגבור לימודי של שעתיים בשבוע במקצועות הלימוד שנלמדים בבתי הספר. המחויבות 

 להגיע בזמן ולהודיע מראש על היעדרות. 

 שעות הפעילות במקום: 

 .26:44-14:44ה, -ימים א

 כתובת המקום:

 בית דני -, ת"א 01דוד תדהר 

 

 איש קשר:

 .052-3859555, 052-5040112, בי / עדן קבלי'שיר חג

shirh12@walla.co.il 

 ד"ר ישראל סלע, מנכ"ל עמותת "הלב" ומנהל "המרכז לשיפור הישגים לימודיים". 

 401-1004008, 43-6303068טלפון: 

Sela09@walla.co.il 

 שיפור הישגים ומניעת נשירה בלימודים

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:Sela09@walla.co.il


 

 

 

 

בשעות  20-24מתן מסגרת פעילות אחר בית ספרית לילדים בגילאי  תיאור הפרויקא:

 אחר בית הספר, על ידי אימוני כדורגל ומרכזי למידה

העברת פעילויות חברתיות וחינוכיות )יש  -ונכ/ת במרכזי למידה ח אופי הפעילות:

 מאגר שניתן לקחת ממנו פעילויות( לילדים, 

 אין צורך בהבנה/אהבה לכדורגל אוכלוסיית הסטודנטים:

עזרה בשיעורי בית ודפי עבודה, ליווי הקבוצה תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי'ת 

מתחשבים בתקופות  -קביעות של פעם בשבוע . ומתן דוגמא אישית כאח/ות בוגר/ת

 מבחנים. 

 

כל ימות השבוע, לאחר שעות סיום בתי הספר )לרוב  -גמיש  שעות הפעילות במקום:

 בהתאם לזמינות הסטודנטים( 20:44עד  23:34-החל מ

 שכונת התקווה - 0סמטת כביר  -בית דני  כתובת המקום:

  אורי שחם, סמנכ"ל העמותה.איש הקשר: 

054-4624254 

uri@league.org.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שער שוויון

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:uri@league.org.il


 

 

  :הפרויקטיאור ת

אקונומי -הדרכת קבוצת שחמט חינוכי של ילדים בגיל בי"ס יסודי, מרקע חברתי וסוציו

העשרה נוספת )או לפעמים יחידה( לילדים, סביבה להוות מסגרת  מוחלש. המטרה היא

 .חיובית ומעצימה, מקום להתבטא ולהיחשף לרוח משחק השחמט גם בחיים

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי'ת 

משתתפים. המפגש  20קיום מפגש שבועי של כשעה וחצי עם קבוצת ילדים המונה עד 

מערכי שיעור ותכנים מסופקים כולל הדרכת שחמט, משחקי שחמט ותכנים נוספים. 

למדריך, והוא מקבל ליווי מרכז הפעילות לאורך כל שנת הלימודים. בנוסף, יש להשתתף 

 .בשלושה סמינרי הדרכה שהעמותה מקיימת למדריכים

 

 

 

 

  שעות הפעילות במקום:

שעות הבוקר או הצהריים, באחד מימות השבוע )בתיאום עם המלגאי ובית הספר בו 

 הפעילות( מתקיימת

  כתובת המקום:

 שלושה בתי ספר רלוונטים:

  32יגאל אלון  -מודיעים  23אלנקוה  -כפיר  12מושיע  -ירדן 

  יותם אבגר, מנהל הדרכה. איש הקשר: 

054-6331169 

yotam.avg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צ.ל.ש

 לטבלת מפתחחזרה 



 

 

 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

כחלק מתכנית הישגים לקידום ההשכלה הגבוהה בשכונות הדרום וביפו אנו נעזרים 

בסטודנטים להפקת יוזמות קהילתיות להנגשת ההשכלה הגבוהה ולהנחייה והדרכת 

 .סדנות רלוונטיות

  אופי הפעילות:

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

 בדגש על שכונות השיקום בעיר., 28-30יפו בגילאי -ת"א

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי'ת 

 הפקת יוזמות קהילתיות , הדרכה וסדנות לקידום ולהנגשת השכלה גבוהה

 

 

  שעות הפעילות במקום:

 9:00-21:00ה -א

  כתובת המקום:

  .84 התקווה/ 2ימין מנהלת חינוך וקהילה, התקווה, עזרא והארגזים: רח' 

   שירה בר און, מנהלת תכנית הישגים.איש הקשר: 

03-6319997 

aviv.gov.il-baron_s@mail.tel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הישגים

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:baron_s@mail.tel-aviv.gov.il


 

 

 

 תיאור הפרויקט: 

ועד היום בשכונות דרום תל אביב ויפו  1440מיזם טכנולוגיה בקהילה פועל משנת 

 .לצמצום הפער הדיגיטלי ולהנגשת הטכנולוגיה לציבור הרחב כערך חברתי מוביל

 המיזם פועל בכמה זירות במקביל, בכדיי להנגיש קורסים וידע טכנולוגי לקהילה. 

  אופי הפעילות:

קורסים אשר מסייעים ברכישת כלים ומיומנויות טכנולוגיות, כגון: העברת יצירת תכנים ו

 .קרוס פוטושופ, קורס רשתות חברתיות, הרצאות על שימוש בסיסי באינטרנט ועוד

אביב -ללא תשלום כלל או בעלות סמלית לתושבי שכונות דרום תלכל הקורסים ניתנים 

מלבד הערך של צמצום הפערים, נמצא כי הקורסים מעשירים ותורמים לחייהם  .ויפו

של המשתתפים. במקרה של צעירים, מסייעים במציאת עבודה ובמקרה של קשישים, 

 .יום-מסייעים להנגשת הטכנולוגיה ולתעסוקה בחיי היום

 הסטודנטים: אוכלוסיית

 .במחשבים, תכנות, ורשתות חברתיות )יתרון( . רקעללא פחד קהל, בעלי ניסיון הדרכתי

 : תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת

קורסי מחשוב תוך ליווי שוטף ל אנו צריכים מדריכים פרונטליים למגוון קהלי יעד

 :והדרכה של מנהלי ורכזי הפעילות

 

 

 

 

 

 

)דוברי רוסית ברמת שפת אם מדריך/ת הכרת המחשב מתחילים בשפה הרוסית . 2

 בלבד( 

מדריך/ת קורס אופיס למתקדמים בנושאי וורד מתקדמים, אקסל למתקדמים . 1

 ופאוורפוינט 

 .מדריך/ת הכרת המחשב מתקדמים. 3

 .מדריך/ת פוטושופ למתחילים. 0

  מקומות פעילות: 

 , ת"א 36התקווה, רח' בועז מרכז רב שירותים לקשיש, שכונת 

 'ד ,'ג 'ב ,'טרם נקבע, עדיפות לשעות הבוקר והערב בימים א  שעות פעילות:

 

 איש קשר:

 aldoroti@gmail.com, 4007700000 –אלירן אלדורוטי 

 .Teachtech5@gmail.com, 054-5392276רוני כץ, רכזת פעילות. 

 

 

 

 

 

 

 

 Teachtech -טכנולוגיה בקהילה 

 לטבלת מפתחחזרה 

mailto:aldoroti@gmail.com
mailto:Teachtech5@gmail.com


 

  

 

 (פיטר דרוקר) "לחזות את העתיד היא ליצור אותו הדרך הטובה ביותר"

 

 
 

 

http://www.tsitut.net/?p=4993

