
 

 חובארת

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

 תנדבותמסגרות ה

 יפו



 

 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

 וברת הארגונים והעמותות להתנדבותאנו שמחים להציג בפניכם את ח

מלגה זו פועלת מזו השנה  ביפו. זלשנת תשע" דיורמנהלת הבמסגרת מלגת 

 יפו-השגה בתל אביב-ת במסגרת ההחלטה לקידום דיור ברביעיהש

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

בעמותות וארגונים התנדבויות מגוונות ת אפשרויו עבורכםריכזנו  יפו.-אביב

שיפור חיי בבמטרה לסייע וזאת  ,אתם מתגורריםבאזורים בהם  שונים 

.שכונההתושבים ב

 יש כוח השפעה רב ולכן אנו רואים בכםאנו מאמינים שלציבור הסטודנטים 

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

ובטוחים שגם אתם תרוויחו מכך  לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה

  !במידה רבה

ת ומלאה בעשייה, התפתחות, מאחלים לכם שנה מוצלח

 !סיפוק והצלחה רבה נתינה,



 

 

  מקום ההתנדבות? איך בוחרים את 

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

 א , אם למסוימת 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 

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

בהתנדבות עם מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה 

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

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

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

 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 

שעות שנתיות. כמו  04ל שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת ש

 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  –וגם אנחנו נשמח לענות על שאלותיכם  מהארגונים

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

באגודת הסטודנטים   רכזת המלגהמוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או ל

 student.co.ilchevrati@4באמצעות 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  לה.בשעות א

 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  ₪ 0,844ל פעימה יוענק סכום של ואוגוסט. בכ

חודשי  21תנאי 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-: תקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיורה

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

17.pdf?id=276513-n_2016

 ותחשוב נקודותטיפים ו
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 זמני פעילות דרישות מיוחדות אופי הפעילות אוכלוסיית יעד שם הארגון שם הפרויקט
    פירוט קטגוריה  

אגודת  רכז/ת שכונה
הסטודנטים 

 יפו-ועיריית ת"א

סטודנטים  צעירים
 במלגה

יזמות, הקמת פרויקטים, 
יצירת חיי קהילה 

 סטודנטיאליים.

 גמיש התפקיד מפורט בעמוד הסבר על

חמישי:  -ראשון מתאים גם לדוברי ערבית הכנה לכיתה א 0-8 גילאי ילדים אגודת יד ביד "בתים חמים"
20:44-28:44 

 -מגשימים  מועדונית יפו ד'
העמותה לקידום 

 החינוך בת"א

ילדים בכיתות  ילדים
 ו-א

חמישי: -ראשון שעתיים בשבוע חניכה חברתית ולימודית
25:44-28:44 

תיכון  -זות מו תיכון מוזות
 לאומנויות

 
 

נוער בכיתות  נוער
 יב-י

יש לעבור שעות שבועיות קבועות,  1-0 סיוע לימודי וחברתי
 ראיון התאמה

חמישי: -ראשון
40:44-28:44 

קבוצת כדורגל 
 לחסרי בית

כדורגל לחסרי 
 בית

צעירים 
 ומבוגרים

חסרי בית 
 15-55בגילאי 

מיכה, ליווי והשתתפות ת
 בפעילות

שאוהבים  (גברים)סטודנטים מופנה ל
 .כדורגל

-28:44רביעי: 
14:44 

 

 מועדון פורטר
 לקשישים

אביב -עיריית תל
 יפו

לימוד מחשבים, עברית, מוזיקה   קשישים
לפי תחומי עניין של הקשישים  –

 ושל הסטודנט/ית.

ראשון חמישי:  
8:44-26:44 

העברת הרצאות 
 לקשישים בדיור מוגן

עיריית תל אביב 
 יפו

העברת הרצאות שונות/חוג   קשישים
אקטואליה לפי תחומי ידע ועניין 
 של הקשישים ושל הסטודנט/ית.

ראשון חמישי:  .דוברי רוסיתמתאים לסטודנים 
8:44-26:44 

/22:44-26:44 

מחלקת רווחה  מעון כלנית  
 יפו-בעיריית ת"א

צעירים 
 ומבוגרים

אוכלוסייה עם 
מוגבלות 

-שכלית
 התפתחותית

חונכות  -תכניות  6קיימות 
אישית, בית קפה, מוסיקה, 

בע"ח, מחשבים, התלוות לבעלי 
 מקצוע )מפורט בחוברת(

פעם בשבוע לשעה עד שעה וחצי באופן 
ש לשלוח י -קבוע, כולל ראיון אישי 

 קורות חיים

חמישי: -ראשון
0::4-21::4 ,
ניתן  4::4-28::25

 .להתנדב גם בשבת
 
 
 
 
 
 

 סיפורי שכונה

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

מבוגרים 
 וקשישים

 
 
 
 

 גמלאים

 
 
 
 

 תיעוד סיפורים של גמלאים

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 גמיש מאוד
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 בינ"ה

 

  ת ולימודיתחניכה חברתי ו-א כיתות  ילדים דה לילדיםמרכז למי

רצאות לבוגרים ה
 בקהילה

 שבועיים-אחת לשבוע העברת הרצאות במגוון נושאים  צעירים

מרכז  -מרש"ל 
 לעיוור

ליקויי ראייה  מבוגרים יפו-עיריית ת"א
 ועיוורים

 סיוע פרטני או קבוצתי
 ללקויי ראייה.

 גמיש 

אגף לשירותים  מרכז זכויות
עיריית  חברתיים
 יפו-ת"א

מבוגרים
 /צעירים.

אוכלוסייה 
 בוגרת

ניהול קבלת פניות/ניהול 
 פרויקטים בקהילה

חמישי בכל -ראשון 
 שעות היום.

מועדון  –בית חם 
 סיכוןלנערות ב

אביב -עיריית תל
 יפו

ועזרה בשיעורי ניכה לימודית ח נערות נוער
 בית.

תיים )בנות(, שע סטודנטיותמופנה ל
 וחצי פעם בשבוע

 ניראשון , ש
-25:44וחמישי  

28:44 . 

היוזמה  שער שוויון
החינוכית 

 הספורטיבית

ילדים 
 ונוער

חמישי:  -ראשון פעם בשבוע חונכות חברתית וחינוכית 24-20גילאי 
2:::4-20:44 

ילדים בכיתות  ילדים תכנית שחקים שחקים
 ו-א

חמישי: -ראשון שעתיים בשבוע-שעה חניכה חברתית
25:44-20:44 

פעילות  –פל"א  פל"א
 לימודית אחרת

נוער בכיתות  נוער
 יב-ז

, שלישי ראשון  חניכה חברתית ולימודית
 וחמישי:

26:44-20::4 

נוער בכיתות  נוער פל"א פל"א טובן
 יב-ז

עזרה בשיעורי בית והכנה 
 למבחנים

ראשון, שלישי  ידע באנגלית ומתמטיקה
 :וחמישי 

25::4-20::4 

 – חם לנערהבית 
 עג'מי

 –מתן מענה פרטני לנערות  נערות נוער 
 חברתית ולימודית

כרות עם עו''ס תאום ציפיות בשיחת ה
 הבית החם

ראשון, שלישי 
 :וחמישי

2::44-20:44 

 –צ.ל.ש עמותת  צ.ל.ש
צעירים לומדים 

 שחמט

הדרכת קבוצת ילדים המונה  ו-כיתות ג ילדים
 משתתפים. 25עד 

שעה וחצי בשבוע, השתתפות 
 בסמינרי הדרכה.

 גמיש
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לימוד והעשרת 
 צעירים ומבוגרים

 
 
 
 

מוקד קליטה 
לקהילה 
 האתיופית

 
מבוגרים 
 וצעירים

 
צעירים 

מהקהילה 
אתיופית 

 15-54בגילאי 

 
העברת סדנאות ושיעורים 

 במחשבים, אנגלית ומתמטיקה.

 
 יש להוציא תעודת יושר מהמשטרה

 
 
 

שלישי, -ראשון
27::4-20:05 

תגבור לימודי לילדים 
 ונוער

ילדים 
 ונוער

  
תגבור לימודי לילדים ונוער 

 במקועות הליבה.

ו -כיתות א ילדים עולים בהצלחה "קראת הרווחת"
ממשפחות 

עולים 
 מאתיופיה

קריאת ספרים וחונכות אישית 
 לילדים

מישי: ח-ראשון שעתיים בשבוע
25:44-20:44 

 הובלת יוזמותהדרכה ו +28גילאי  צעירים יפו-עיריית ת"א  הישגים
השכלה ההנגשת לקידום ו

 גבוההה

חמישי:  –ראשון  גמיש
0:44-12:44 

חות ילדים עזרה בויסות והתפת  ילדים יפו-עיריית ת"א  מועדון "ויצו"
 ממשפחות בסיכון

 חמישי:  –ראשון  
7:44-26:44 

קשישים/  teachtech טכנלוגיה בקהילה
מבוגרים

 /נוער

הדרכה פרונטלית בקורסי  
מחשוב ברמה בסיסית: פוטושופ, 

 הכרת המחשב, אופיס

רביעי: -ראשון אפשרות לשלב ידע בשפה הרוסית
 שעות

הבוקר/שעות 
 גמיש -הערב 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגונים ועמותות

 הרחבה פירוט ו



 

 

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

בתהליכי ובעלי אמביציה שמעוניינים לקחת חלק  המתאים לאנשים אחראים, יצירתיים

לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת דבים 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 

 והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.

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

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

. לערוך מיפוי צרכים ישיד . לכן, עם כניסת הרכז/ת לתפקבשכונהוהרצונות 

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

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

 נכתבת על ידכם ומטרת כתיבתה היא  התכנית .עבודה שנתיתתיבת תוכנית כ

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

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

 כלליים של הפעילויות שתועברנה במהלך השנה. 

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

 צריך לדאוג  יש קבוצת פייסבוק קיימת,. 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.-בשכונה אחת לחודשייםעם כלל הסטודנטים  יצירת קשר 

 בודה צמודה עם מנחה מטעם העירייהע. 

  הרכזים מכל השכונות.אחת לחודשיים תהיה פגישה של כל 

 

 .:52772-45::רכזת מלגות הדיור,  –ליהיא מלכה  קשר: אנשי

 

תפקיד יש לשלוח קורות חיים למייל להגשת בקשה לקבלת ה

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

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

 לראיון ומשם נתקדם 

 

 

 

 ת שכונה/רכז

mailto:chevrati4@student.co.il


 

 

  תיאור הפרויקט:

אחר שעות בית הספר  ל  0-6לבתים החמים מגיעים מידי יום ילדי רווחה בגילאי 

.  לאחר ארוחת הצהרים שמבושלת במקום  28.44ושוהים בבתים החמים עד השעה 

הילדים מתחילים בפעילות העשרה.  לפני לכתם מקבלים הילדים ארוחת ערב. 

 בתקופת החופשות מגיעים הילדים משעות הבוקר.

 אופי הפעילות:

עוסקים בפעילות חינוכית  הפעילות מתרכזת בעזרה בהכנה לקראת כיתה  א'.  אנו

מעשירה כמו חוג  טיפול באמצעות בעלי חיים, מוסיקה, אומנות, ריקוד, התעמלות 

ועוד. כל פעילות שתביא לשחרור אגרסיות של הילד ותביא אותו לתחושת בטחון, 

המטרה היא להקנות איזשהו בסיס להתפתחות  –תלמד אותו להקשיב וכו'.. כלומר 

 תקינה של הילדים.

אנחנו זקוקים לסטודנטים עם הרבה סבלנות, דוברי  לוסיית הסטודנטים:אוכ

השפה הערבית והעברית שיהוו אוזן קשבת לילדים, ישחקו עימם ויסייעו להם להגיע 

 מוכנים לכיתה א'.

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

 לשבת עם קבוצה או ילד בודד להעניק להם תשומת לב לשחק איתו/ם  לעזור בשעורי

 בית 

 שעות הפעילות במקום:

 .20:44-28:44חמישי בשעות –ראשון 

 כתובת המקום: 

 ישנם שני בתים חמים רלוונטיים: 

 .6502587-:4יפו ד' , טלפון:   15יפו: כתובת: רובינשטיין  –בית חם 

 . 5285525-:4יפו טלפון:  8בית חם  רח' מקסים גורקי 

: . מייל6200162-451, :614:20-4 –נויה מסראיש קשר:  

noya@yadbyad.org.il 

 

 

 

 

 

 אגודת יד ביד –"בתים חמים" 



 

 

 תיאור הפרויקט/ מטרות: 

ו. מטרת המועדונית הינה לסייע לילדים -ג וד-מועדונית יפו ד' הינה מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון בשכונת יפו ד'. הילדים מחולקים לשני קבוצות גיל כיתות א

 ל מנת שיוכלו בעתיד  לסיים תיכון בהצלחה להתגייס ולהשתלב בחברה הכללית.להתקדם מבחינה חברתית, רגשית ולימודית ע

 אופי הפעילות:

. סדר היום כולל ארוחת צהרים זמן למידה ושיעורי בית, זמן חופשי ופעילות המועברת ע"י צוות המדריכים. המועדונית 20-28ה בשעות -הילדים מגיעים למועדונית בימי א

 ת אשר מנחה את הצוות והמתנדבים באופן שוטף לגבי אופי הפעילות. מלווה ע"י עובדת סוציאלי

 אוכלוסיית הסטודנטים:

 סטודנטים להתנדבות במועדונית. העדיפות היא לסטודנטים אשר עבדו בעבר עם ילדים או היו פעילים בתנועת נוער. 1יש צורך ב

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

הלמידה וסיוע בשיעורי בית וכן בחונכויות אישיות עם הילדים במועדונית. במידה ויש רצון של המתנדב ובתיאום עם הצוות ניתן גם להעביר  המתנדבים במועדונית ישתלבו בזמן

 ונית.המועד חוג לכלל הקבוצה.  המלגאי יהיה מחויב לשעתיים בשבוע בתיאום עם רכזת המועדונית בהם יגיע להתנדב על מנת שיוכל להשתלב בלו"ז הקבוע של

 שעות הפעילות במקום:

 20-28ה בין השעות -שעות הפעילות הם ימי א

 כתובת המקום:

 יפו  :2סומקן 

 איש קשר:

 יואל פרוביזור 

 68:1616-:4טלפון 

 

 מועדונית יפו ד'



 

 

מוזות בית ספר תיכון לאמנויות ביפו מיועד לבני נוער שלא  תיאור הפרויקט:

ודים לבגרות. מוזות הסתדרו בבתי הספר, ורוצים לשלב לימודי אמנות עם לימ

מעניק הזדמנות לבני נוער ליצירה, לימוד ופיתוח אישי, כדי לאפשר להם להצליח 

בחייהם הבוגרים.  הלימודים מתחילים בכיתה י' ונמשכים שלוש שנים. בכל שכבה 

. 28:44-ומסתיים ב 0:44תלמידים. יום הלימודים נפתח בשעה  5:-לומדים כ

ל ללימודים העיוניים לבגרות, לימודי אמנות הלימודים במוזות משלבים במקבי

יח' לבגרות( באחת מהמגמות: מוזיקה, תיאטרון  5עיוניים ומעשיים )ברמה של 

       ואומנות פלסטית.                                                                                                              

 

 /תשמש כעוזר/תגיע פעם בשבוע לשעתיים וי/תי /תגאיהמל אופי הפעילות:

 . /ההוראה בתוך כיתת הלימוד בתחום שיותאם עבורו

 

אים יעברו ראיון אישי ובהמשך הכשרה גהמל אוכלוסיית הסטודנטים:

 .קבוצתית של כארבע פגישות

 

לאחר ריאיון היכרות והתאמה  היקף הפעילות ומחויבות המלגאי/ת:

 1-0-מתנדב לתפקיד, יום קבוע ושעות קבועות )התחייבות לאישיים, משובץ ה

שעות שבועיות(.  המתנדב עובר תהליך הכשרה ראשוני לתפקיד ואח"כ במהלך 

השנה מלווה ע"י הדרכה קבוצתית בנושאים: העמקת הרציונל והעקרונות המנחים 

 .         בעבודה במוזות, לקויות למידה , אוכלוסיית המתבגרים ונוער נושר בפרט ועוד

                       

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                    .                                                                                                                            4428-0:44:ה שעות -ימים א  שעות וימי הפעילות:

 יפו       18יפת  כתובת המקום:

 

 ת ניב, רכזת ההתנדבות.עינאשת קשר:  

054-49490817 ,03- 5189049 

einatniv71@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיכון לאומנויות –מוזות 



 

       

 תיאור הפרויקט: 

"כדורגל לחסרי בית" היא עמותה שהוקמה במטרה ליצור פרויקט, בו חסרי בית 

יוכלו לשחק כדורגל ובכך לתרום לשיקומם ושילובם בקהילה.  הפרויקט שהחל 

וחברה" אשר מספקת  מופעל באמצעות עמותת "מפעלות חינוך :142בפברואר 

 את המאמן והציוד הדרוש )ביגוד, כדורים וקונוסים(. מטרותינו לשנה הקרובה:

 :אופי הפעילות

אנו עוזרים בשילוב חזרה לחברה של חסרי בית באמצעות כדורגל. מעבר לכך אנו 

גורם תמיכה  מנסים לעזור להם להיאשר נקיים מסמים ואלכוהול ומהווים

משמעותי עבורם לאורך השנים ותומכים בהם באמצעים שונים )משפטי, כלכלי, 

רגשי ועוד(. מעבר לכך, אנו מנסים לשנות את התפיסות של החברה כלפי 

                                   .אוכלוסייה זו

 

התפקיד יחולק לשניים. חלק אחד  התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:תיאור 

עזרה באימונים, כולל אימונים עם השחקנים. כך המלגאי ייצור קשר עם  יהיה

השחקנים ובחצי השני של הזמן הוא יעשה מיפוי של עמותות שיכולות לעזור 

 .לשחקנים , על פי צרכיהם, יעזור בגיוס משאבים ובעבודה אקדמאית בתחום

 

 

פגש עם שאוהבים כדורגל ואת המ )בנים(סטודנטים  אוכלוסיית הסטודנטים:

באינטרנט ובעבודה אקדמאית )למשל  דרוש ידע בחיפושאוכלוסיות שוליים. בנוסף, 

 .סיכום מאמרים(

 

 

 , יפו.:1מרכז קהילתי צ'רנר, חסידי האומות  כתובת:

 .14:44-28:44רביעי,  יום  שעות פעילות:

 אנשי קשר:

    עמרי אברמוביץ'

 451-0840844טלפון: 

 omriabramovitch@gmail.com                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כדורגל לחסרי בית

mailto:omriabramovitch@gmail.com


 

 

 

 תיאור הפרויקט: 

מועדון הקשישים "פורטר" ביפו הינו מועדון המספק שירותים לקשישים באיזור תל 

 .אביב יפו והסביבה. המועדון, פועל בחסות עמותת מטב ובחסות עיריית תל אביב

 

 :עילותאופי הפ

יש כמה אפשרויות, הכוונה היא שהסטודנטים ישתמשו בכישוריהם ובידע שלהם 

 פתיחת פייסבוק ומיילים(, לימוד מחשבים )כוללויעשירו את הקשישים. לדוגמא: 

 .ברית,שירה ,דרמה, ציור ועודלימוד ע

 

  התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:תיאור 

ש בסיסי ביישומי המחשב לשבת באופן פרטני עם קשיש/ה, ללמד אותם שימו

 .השונים, יצירת קשר אישי עם הקשיש וכן הלאה

 

ישורים כסטודנטים עם  אוכלוסיית הסטודנטים:

 (מיוחדים)שירה,ציור,דרמה,נגינה

 יפו 7רחוב נועם  כתובת:

 עדיף שעות הבוקר 26.44עד  8.44מיום א עד יום ה . פתוח מ  שעות פעילות:

 

 אנשי קשר:

 המועדון ויקי יוחנן, מנהלת

03-7246642 

yohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדון פורטר לקשישים



 

 

 

בדיור מוגן חסרי בית המתגוררים לקשישים עברת הרצאות ה תיאור הפרויקט:

רוסית, כשהמטרה היא הפגת שעמום ובדידות של קשישים בודדים שפה הביפו ב

 הנמצאים בדיור מוגן וחיים בעוני. 

 

 –בו ניתן להעביר הרצאות בכל נושא שהוא לשבוע  מפגש אחת אופי הפעילות:

 לפי תחומי העניין והידע של הסטודנטי/ית. 

  

  אוכלוסיית הסטודנטים:

על הסטודנטים להיות סבלניים, מסוגלים להתנסח בשפה בגובה העיניים, להתחבר 

 לאוכלוסיית הקשישים, ולהיות רגישים . 

 חובה! –דוברי רוסית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -שני מרכזים  :כתובת המקום

 .יפו  0דיור "רזיאל " רחוב רזיאל 

 יפו 15רחוב בן צבי " בן צבידיור " 

 

 שעות הפעילות במקום:

  26.44עד  22.44יום א,ה בשעות הבוקר מ רזיאל:

 26.44עד שעה  8.44מיום א עד ה. משעה  :בן צבי

 

  אשת קשר:

 , עו"ס קשישים.דבי גולדמן

6829426 -03 

aviv.gov.il-telgoldman_de@mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 העברת הרצאות לקשישים בדיור מוגן



 

 : תיאור הפרויקט

. חזון המעון  1990מעון כלנית הינו מוסד פנימייתי לאנשים בעלי פיגור שכלי שהוקם בשנת 

 וכו' לדייריו, לקדם אותם בתחום האישיהוא להוות בית חם, אוהב ותומך 

בבואכם למעון, תעברו סיור עם רכז התכנית וראיון אישי בו נוכל אופי הפעילות: 

להכירכם ולהתאים את המיומנות שלכם לצרכים שלנו. כל תכנית תהא מלווה בידי איש 

 מפגשים ראשונים, ואז רק כליווי מרחוק.  :-1מקצוע למשך 

 במקום: יםסוגי ההתנדבות המוצע

 /דיירות המקום.חניכה פרטנית של אחד מדיירי – חונכות אישית

המטרה היא . ימודי, מתקן שנמצא בתחומי המעוןבית הקפה הוא ל– הפעלת בית קפה

ספר, משחקים, \עיתון\להנגיש לדיירים את האופן שבו יושבים בבית קפה: קוראים תפריט

להיות  –מתקשרים, אוכלים. כמו כן ניתן ללמד דיירים מסויימים את בעלי התפקידים 

 טפי כלים וכדומה. מלצרים, מגישים, שו

מטרת התוכנית הזו היא לגרות את חושי הדיירים. לדיירינו  -מסיבה\הפעלת חוג מוסיקה

יתן לקיים פעילות של . נוצה ולתת לסביבה לגרות את חושיהםאין היכולת לצאת הח

, מסיבת תה וכל 64קריוקי עם מקרן! מסיבת צבע עם מצנח ואורות!, מסיבת שנות ה

 . קונספט שנחשוב יחד

הכוונה והדרכה של דיירים במשחקי  -טכנולוגיה שיקומית-הפעלה בעזרת מחשבים

 מחשב, באינטרנט, קפסולות אייפדים וכו'. 

לבעלי כלבים )חברותיים( או חיות הליטוף ]ארנב, אוגר וכו'[  – הפעלה בעזרת בע"ח

כים )עם לדיירים המהל –בלבד. התכנית מיועדת לכל הדיירים. מטרות התכנית הן: הולכה 

 כלב ומלווה(, התגברות על פחד מפני בעח, קשר בלתי אמצעי ולא שיפוטי, הרגעה. 

תכניות  נוספות הן כאלה שדורשות הכשרה וידע קודם או סטודנטים 

רפואה משלימה, עבודה סוציאלית, במקצועות שלהלן שרוצים עבודה מעשית: 

 קלינאות תקשורת וריכוז תוכניות קידום.

אנו זקוקים לסטודנטים שיעזרו לנו "להפעיל" את הדיירים ברמה  רפואה משלימה:

ברפואה הבסיסית ולהעניק להם טיפול במגע, הפעלה תנועתית, הפעלה מוטורית או 

 מקצועות: פיזיותרפיה, מפעילי תנועה, מורים לספורט, שיאצו, עיסוי וכו'. במשלימה אחרת. 

 הקידום.ר בבנייה ופיקוח של תוכניות זקוקים לעוזר רכז קידום שיעזו עבודה סוציאלית:

ת \אנו זקוקים לעוזר –: במעון יש קלינאי תקשורת אחד והמון עבודה קלינאות תקשורת

 בלוחות תקשורת ותוכניות בליעה.  קלינאי תקשורת בעל ידע מינימלי. אצלנו מתמחים

 – : נדרשים סטודנטים בעלי "ידיים טובות" המכירים את העבודהעזרה לאיש האחזקה

 סיוד, תיקון, צביעה, עבודה בעץ, אינסטלציה, גיזום וכו'. 

בראש  –ות שיש להם \למעון כלנית נדרשים מתנדבים אוכלוסיית הסטודנטים:

הרבה חום, אהבה ורצון לתת ולהתמיד. כמו כן, נדרשת, כמובן, פניות של לפחות  –ובראשונה 

שכן מדובר  -רגשית, נפשית פעם בשבוע לשעה עד שעה וחצי באופן קבוע. וכן, פניות

 מוגבלות נראית ]שלא תמיד קלה לצפייה[.  -באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית

הציפייה הראשית מהמתנדב היא להודיע תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת: 

 \בחודשיים מפגש קבוצתי  פעם לרכז המתנדבים או אחראי המשמרת אם ומתי הוא מגיע.

 .או בעל המקצוע האחראי בתוכנית\ו תנדביםאישי עם רכז המ

 שעות הפעילות במקום:

 . 10/7המעון פועל 

 4::4-28::25. אחה"צ 4::4-21::0עם הדיירים ניתן לעבוד רק בשעות הבאות:  בבקרים 

 במסגרת מצומצמת יותר.בשבת ניתן להתנדב 

 תאם מראש.יש ל -אפשר גם אחה"צ,  25:44בעיקר בבקרים עד השעה  –עם בעלי המקצוע 

 , יפו.21מגן אברהם  כתובת המקום:

 גלעד פרידמן, רכז חינוך מעון כלנית. איש קשר:

 67:5:17-450 -פלאפון giladkalanit@yahoo.comמייל: 

 

 מעון כלנית

mailto:giladkalanit@yahoo.com


 

                                 

 

 נווה גולן:-שורים בשכונה יפו ג'ארגון בינ"ה פועל בכמה מי תיאור הפרויקט: 

פרויקט המפגיש בין הדור הצעיר לוותיקי השכונה, במטרה  -סיפורי שכונה. 2 

לשמוע את סיפורם ולהוציא לבסוף ספרון הכולל את סיפורי השכונה. הפעילות 

 .כוללת מפגשים עם מספרי הסיפורים, הכשרה על כתיבה ויצירת סיפור מעניין ואישי

עבודה עם ילדי השכונה במטרה לפתח  -במרכז קהילתי בני בריתמרכז למידה . 1

  .ולעזור להם בתחום הלימודי

-מרכז נווה גולן, המספק שירותים תרבותיים -רצאות למען בוגרי הקהילהה. :

חברתיים לאוכלוסייה הבוגרת בשכונה, מחפש נשים/גברים הרוצים לבוא לתת 

 .שבועיים-הרצאות במגוון נושאים אחת לשבוע

 

כלל הפעילות שלנו דורשות עבודה עם אנשים, חלקן דורשות  אופי הפעילות:

 .יצירת קשר ארוך טווח וחלקן לא

  

הכישורים הנדרשים מהסטודנטים הם יכולת גבוהה  אוכלוסיית הסטודנטים:

 לקשר רציף לאורך כל השנה. ומחויבותביצירת קשר בין אישי, 

 

 

 

 

 

 

  כתובת המקום:

 שכונת יפו ג'

 הרצאות וסיפורי שכונה -  20 ש"הבעט שדרות

 מרכז למידה – :1חריף אייזק 
 

 

 שעות הפעילות במקום:

 גמיש מאוד

 

  אשת קשר:

 עדי דגן, רכזת פעילות.

 052-8852256             

adidagan@bina.org.il          

 

 

 

 

 

 

 בינ"ה



 

 

 

 תיאור הפרויקט: 

 עיר ת"אסיוע פרטני ללקויי ראייה ועיוורים ישירות בבתיהם ב

  אופי הפעילות:

 הקראת מכתבים; חברה; שיחה; תיווך מול הרשויות

 : אוכלוסיית הסטודנטים

 סטודנטים, ההתנדבות דורשת סבלנות, רגישות, נתינה ומחויבות אישית. :

  ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

 לטיול היציא; מכתבים הקראת(; ונוער ילד, צעיר, קשיש)המטופל בבית לשבוע אחת מפגש

 ;לחברה אירוח; בקניות סיוע; בגינה

 

 

 26:44-8:44בשעות  ראשון, שני וחמישיפתוח בימי  עצמו המרכז  שעות הפעילות במקום:

הפגישות עם לקויי הראייה   –כמו כן .  8:44-20:44ובימים שלישי ורביעי בין השעות 

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

 

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

 עבודת המלגאי תיעשה ברובה בבתי הלקוח ברחבי העיר ת"א

 

 איש קשר:

 רון סואן 

45:1545187 

soen_r@mail.tel-aviv.gov.il

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"מרש



 

 

מתוך  1425מרכז זכויות,  אגף דרום הוקם במרץ    תיאור הפרויקט/ מטרות:

הצורך הגובר של התושבים בידע ובמיצוי ומימוש זכויותיהם. המרכז הוא אחד 

ל ורואה עצמו כזרוע משלימה ש שה מרכזים של המנהל לשירותים חברתייםומשל

הרווחה. השירותים שמספק המרכז הם שירותיי יעוץ והנגשה בנוגע למיצוי ומימוש 

זכויות בנושאים מגוונים כגון: ביטוח לאומי, דיור, צרכנות, דיני עבודה, סיוע משפטי, 

 חובות והוצל"פ ועוד.  

צוות המרכז מורכב משני צוותיי מתנדבים מסורים אשר להם  אופי הפעילות:

שלוחה של  -יעוץ וליווי למיצוי ומימוש זכויות; צוות מרכז "ש.י.ל" יפו ניסיון עשיר בי

מרכז  -"שירות ייעוץ לאזרח" תל אביב וצוות "מרכז מידע וסיוע שפירא וקריית שלום" 

 ידי מתנדבים, תושבי השכונה.            -שהוקם על

 ודה:שני הצוותים פועלים למתן מידע אודות זכויות והם מחולקים לצוותי עב 

 תיאור תפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

 .ניהול פניות : ביצוע מעקב פילוח וקשר עם עובדים סוציאליים . 2

 ניהול פרוייקטים בקהילה: למטרת העלאת מודעות לתחום הזכויות  .1

ניהול משרד + קבלת פניות: הוצאות הודעות מהתא הקולי, חזרה אל פונים וקבלת . :

  קהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חמישי בכל שעות היום. -ראשון פעילות במקום:שעות ה

 

 , יפו, משרדי ש.י.ל דרום.  06רחוב התקומה  כתובת המקום:

 

 שרינה דורון. אשת קשר:

451-845850: 

aviv.gov.il-doron_sarina@mail.tel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז זכויות

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


 

 

 

 מטרות: תיאור הפרויקט/ 

 לקדם את הנערות בתחום הלימודי.

 אופי הפעילות: 

ויסייע לה לאורך השנה בשיעורי בית, הכנות למבחנים  –הסטודנטית תוצמד לנערה 

 וכו' . 

 אוכלוסיית הסטודנטים:

 ות, גמישותי, לא שיפוטותלעבודה עם נערות, סבלני ותלהיות פתוח אל הסטודנטיות

 וב מאוד שיידעו ללמד . ועם הרבה חום ואהבה . בנוסף חש

 

   תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת: 

מחויבות המלגאית להגיע אחת לשבוע למועדון הבית החם  לסטודנטיות )בנות(.

לפחות לשעה וחצי , לתתסיוע לימודי פרטני לנערה או שתיים . המתנדבים ידעו עם 

עבודה איתן ויפתחו מה הצרכים ומה הקשיים שלהן, יכירו את דרכי ה -מי הם עובדים

  מיומנויות לעבודה מולן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעות הפעילות במקום:

 ..25:44-28:44וחמישי   שניימי ראשון , 

 

 כתובת המקום:

 , יפו  11שדרות ירושלים 

 

    451-:07:485 –רחלי אשת קשר: 

          @gmail.comrachelishaleviמייל: 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדון לנערות בסיכון -בית חם 

mailto:rachelishalevi@gmail.com


 

 

  :תיאור הפרויקט

בשעות אחר בית הספר,  24-20מתן מסגרת פעילות אחר בית ספרית לילדים בגילאי 

 על ידי אימוני כדורגל ומרכזי למידה

  אופי הפעילות:

העברת פעילויות חברתיות וחינוכיות )יש מאגר שניתן לקחת  -ונכ/ת במרכזי למידה ח

 ו פעילויות( לילדים, ממנ

  אוכלוסיית הסטודנטים:

 אין צורך בהבנה/אהבה לכדורגל

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שעות הפעילות במקום:

 20:44עד  4:::2-כל ימות השבוע, לאחר שעות סיום בתי הספר )לרוב החל מ -יש גמ

 בהתאם לזמינות הסטודנטים(

  כתובת המקום:

 יפו  24חידושי הרים  -עירוני ז' 

 יפו 5:פסטולצ'י  -ביה"ס אלזהרא )לב יפו( 

 יפו20רובינשטיין  -מתנ"ס רקע/טובן 

  אורי שחם, סמנכ"ל העמותה.איש הקשר: 

054-4624254 

uri@league.org.il 

 

 

 

 

 

 

 שער שוויון

mailto:uri@league.org.il


 

 

  :תיאור הפרויקט

משפחות מדובר ב, עצמת התא המשפחתי לטובת ילדי המשפחהת להשחקים היא תכני

מתמודדות עם קשיים בהורות והן בגיל בית ספר יסודי ילד אחד  יש להם לפחותש

 -חיזוק התא המשפחתי הילדים באמצעותיכון של צמצום מצבי סהמטרה היא  .שלהם

חיזוק הערך העצמי של ההורים, של הילדים וחיזוק הקשרים ביניהם. העבודה מתבססת 

על אמונה בכוחות המשתתפים לחולל שינוי בחייהם, ביצירת קשר אישי ובגובה העיניים 

 ובתפירת "חליפה אישית" לכל משתתף.

ו בעקבות המלצת שירותי הרווחה, יועצת בית הספר או הורים מגיעים אלינ :אופי הפעילות

כל גורם אחר אשר בא במגע עם ההורים. ההורים חייבים להגיע לפחות פעם בשבוע 

טיפול אישי ו/או אימון אישי משולב  -ולהשתלב באחת מהפעילויות המוצעות: שחות אישיות 

ם פעילים; מפגשי נשים; עם הדרכת הורים; משחקייה טיפולית להורים וילדים; קהילת הורי

 פעילויות למשפחות והתנדבות בקהילה. הילדים מקבלים גם חונך לאורך השנה.

 

 /ותלשמש אחשל הסטודנט/ית הוא  /התפקידותיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת: 

לילדים; להשתתף במשחקיה טיפולית הורים וילדים; לעזור בפיתוח פעילויות  /תבוגר

 וכו'. קהילתיות

 

 

 

 

 

 

  שעות הפעילות במקום:

 כל ימות השבוע בשעות אחר הצהריים

  כתובת המקום:

 תל אביב יפו 27עירית 

  דבורה גולדפרבאיש הקשר: 

054-4290358 

deboragold@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שחקים 



 

 

 תיאור הפרויקט: 

תכנית פל"א הינה תכנית עירונית השייכת לעיריית תל אביב הפועלת תחת המחלקה 

 ית. התכנית פועלת בשיתוף משרד הקליטה. לרווחה חינוכ

השכלתיים בקרב תושבי  –כלכליים  –מטרת התכנית הינה צמצום פערים חברתיים 

 שכונות דרום תל אביב ויפו. 

בתוך מרכזים קהילתיים בדרום תל מרכזי למידה עירוניים במסגרת התכנית פועלים 

הצהריים, מקבלים סיוע י"ב אחר  -תלמידי ז  754אביב ויפו. בתכנית לומדים כ 

לימודי במגוון מקצועות ובעיקר באנגלית מתמטיקה ולשון. מטרת התכנית הינה 

 .קידום לימודי של תלמידי דרום תל אביב ויפו לעבר בגרות מלאה ואיכותית

 אופי הפעילות:

נפתחות בהם אחר הצהריים בתוך מרכזים קהילתיים.  בשעות מרכזי למידה פועלים

תלמידים( בהם מלמדים מורים מקצועיים וסטודנטים.  6-8נות )קבוצות לימוד קט

חומרי הלימוד מתואמים עם בתי הספר מהם מגיעים התלמידים. בנוסף התכנית 

סטודנטים מתנדבים רבים המעניקים שיעורים פרטניים רבים לתלמידים, ובכך 

 מאפשרים את שוויון ההזדמנויות לאלו של תושבי מרכז וצפון העיר.

כנית נמצא בקשר עם הורי התלמידים ועם צוותי בתי הספר בכדי לנסות צוות הת

ולקדם את התלמידים בצורה הטובה ביותר, וכן בכדי לאתר קשיים במועד הנכון 

 ולפתור אותם.

 

 

 

 

 

 אוכלוסיית הסטודנטים:

 .יכולת ללמד אנגלית או מתמטיקה, יכולות הדרכה, אהבת אדם, סבלנות

 מלגאי/ת:תיאור התפקיד ומחויבות ה

בלמידה פרטנית לתלמידים  יםכחלק מצוות התכנית, ומסייע ציםמשתב הסטודנטים

לתלמידים  –המוסף הגדול הערך  .הזקוקים לכך או כמתרגל בתוך קבוצות הלימוד

הוא הקשר האישי בינם, קשר שמאפשר הכוונה,  –ולסטודנטים המתנדבים עצמם 

ובים לתכנית. צריכים להגיע פעם ייעוץ, קידום. הקשרים האישיים הללו מאוד חש

 שעתיים באופן קבוע-בשבוע לשעה

 שעות הפעילות במקום:

 )לבחירה( 4::20 - 26:44חמישי,  -ראשון 

 כתובת המקום:

 יפו :1מרכז קהילתי בני ברית, חריף אייזיק 

 איש קשר:

 יפו..-מנהלת תכנית פל"א ת"אעמנואל עמית, 

 aviv.gov.il-amit_a@mail.tel -. מייל  1050774-451

 

 

 

 א "פל

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


 

 

 

  תיאור הפרויקט/מטרות:

יב'  בשכונת יפו ד' בשעורי בית והתקדמות -פל"א טובן עוזר לנוער בכיתות ז'

 בלימודים.

 

 : אופי הפעילות

ון( ישנם שיעורים קבועים המעוברים ע"י מורים מקצועיים )מתמטיקה, אנגלית ולש

כ מתבצע ע"י סטודנטים ומתנדבים "וישנה עזרה בשיעורי בית והכנה למבחנים )בדר

 .נוספים(

 

  אוכלוסיית הסטודנטים:

 ברמה גבוהה באנגלית ומתמטיקה.ובעלי ידע  סבלניים סטודנטים

 

 

 

 

 

 

 

   המלגאי/ת:תיאור התפקיד ומחויבות 

תלמידים או יתרגל בתוך המלגאי ישתלב בצוות התכנית, יסייע בשיעורים פרטניים ל

 .קבוצות הלימוד

 

  שעות הפעילות במקום:

 4::4-20::25ראשון, שלישי וחמישי 

 

 כתובת המקום:

 00קהילת קנדה  - 'יפו ד

 

 אשת קשר:

 מאיה אפל, רכזת פל"א טובן

050-7330048 ,03-6585018 

pele.toban@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א טובן"פל



 

 

 תיאור הפרויקט: 

טיפולית שמטרתה להעניק ולאפשר לנערות הכלה, חום  הבית החם הינו מסגרת

ושייכות, ביסוס רשת חברתית מיטיבה וחיובי, מניעת שוטטות. בנוסף מאפשר יכולת 

ביטוי לקולן ויחד עם זאת מסגרת ובה גבולות. הבית החם מאפשר קשר משמעותי 

שיח פתוח ועיבוד חוויות חייהן ויכולת ביטוי למרחב האישי והקבוצתי. בבית מתקיים 

המאפשר התבוננות על תחומי חיים רבים דבר אשר לא זוכות הנערות בסביבתן. 

בדגש על מעמד האישה, מיניות, דימוי גוף, הזדמנויות, חלומות ושאיפות, זוגיות 

 מיטיבה ופוגענית, שייכות, קשיים בחברה ועוד.

 :אופי הפעילות

עורי בית, פעילויות שונות בתחילת הפעילות מקבלות הנערות ארוחה חמה, סיוע בשי

ומגוונות, שיחות פרטניות וקבוצתיות, מעורבות של דמויות מיטיבות, אוזן קשבת, קשר 

 עם גורמי טיפול  

 

 

 

 

 

 

כיוון שהבית החם מיועד לנערות חשוב שיהיו סטודנטיות  אוכלוסיות הסטודנטים:

בבית החם  )נשים(. אשמח מאוד אם הסטודנטיות שהיו פעילות ימשיכו את עשייתן

בטרם תחילת ההתנדבות נערוך  וזאת כיוון שיצרו קשר ואמון עם נערות הבית החם.

 שירה היכרות ותיאום ציפיות.

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

סיוע בשיעורי בית, פעילויות והעלאת תכנים מעשירים וחוויתיים, דמות מיטיבה ואוזן 

 קשבת

 שעות הפעילות במקום:

 44::20:44-2וחמישי בין השעות ראשון, שלישי 

 כתובת המקום:

 20דוד הראובני 

 יש קשר:א

 , עו"ס ומנהלת המקוםענת עצמון

054-7349735 

anatatzmon@yahoo.com

 

 

 

  מי'עג – בית חם לנערה



 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

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

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

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

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי'ת 

משתתפים. המפגש  25קיום 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 

 עילות(הפ מתקיימת

  כתובת המקום:

 שלושה מקומות אופציונאליים:

  21דונולו הרופא  -עירוני י"ב 

  :קהילת קנדה  -איתמר בן אבי 

  24חידושי הרי"ם  -קרית חינוך 

  יותם אבגר, מנהל הדרכה. איש הקשר: 

054-6331169 

yotam.avg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 צ.ל.ש



 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

סייע לקהילה האתיופית בכל התחומים האפשריים: ידע, מוקד הקליטה ממוקם ביפו ומ

אוכלוסייה הבוגרת וגם עם וכו'. אנחנו זקוקים למתנדבים גם עם ה , תעסוקההעשרה

 הילדים והנוער.

  אופי הפעילות:

העברת שיעורים וסדנאות כמו לימודי שפה עברית, הדרכת מחשבים, עזרה בהוצאת 

 .רשיון נהיגה

 המלגאי'ת תיאור התפקיד ומחויבות 

תעסוקה  –בתחום המבוגרים 

:והכשרות  

.מדריך מחשבים בסיסי.2  

.מדריך אנגלית בסיסית1  

.מדריך מתמטיקה :  

אנחנו זקוקים לתגבור לימודים במקצועות הליבה.בתחום הנוער הילדים   

דבות יש להביא תעודת יושר מהמשטרהטרם תחילת ההתנב  

 

  שעות הפעילות במקום:

 4-20:05::27שלישי, -ראשון

  כתובת המקום:

 20שדרות הבעל שם טוב 

 איש הקשר: 

 מלקמו סמלין, רכז תעסוקה. – מבוגרים

03-3246687 

melkamu_s@mail.tel-aviv.gov.il 

 7106686-:4,  1541500-:45מלי קהתי:  – ילדים  ונוער

 

 

 

 

 מוקד קליטה לקהילה האתיופית



 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

נים האחרונות לארץ. הש 22משפחות אשר עלו ב 644הקהילה האתיופית ביפו מונה כ

בני הקהילה חרוצים וחכמים, פועלים רבות על מנת להשתלב בחברה הישראלית 

ומצליחים בכך. בשל ההגירה לארץ זרה קיים קושי ברמה השפתית וכתוצאה מכך 

כמעט ולא קיימת תרבות הקריאה אצל המשפחות. אנו רואים חשיבות עליונה בביסוס 

התחומים, ובעיקר בתחום  לבות הקהילה בכלהשפה העברית על מנת להקל על השת

החלטנו לפתח פרויקט לעידוד קריאה בקרב . מסיבה זו ומעוד רבות נוספות, הלימודי

ילדים יוצאי העדה האתיופית ביפו. הפרויקט מיועד לילדים בגילאי גן ובית הספר 

ת. השנה הפעלנו את הפרויקט הזה במתכונת מצומצמת והתוצאות היו מדהימו  .היסודי

חניכים השתפרו בקריאה, נחשפו לעולם המופלא של המילה הכתובה וקוראים 

בשנה הקרובה אנו   .להנאתם. בנוסף, נוצר קשר עמוק וחיובי בין החניכים לחונכים

 .מעוניינים להגדיל את הפרויקט ולתת את הזכות הזו לעוד ילדים

 אופי הפעילות:

חונך והחניכים ייפגשו אחת לשבוע מהלך הפרויקט כל חניך יקבל חונך )מלגאי(. הב

ויקראו יחד. הקריאה תהיה בצורה חווייתית ומהנה לילד, תיצור לו חוויה חיובית סביב 

נושא הקריאה ותשפר את יכולת הקריאה שלו. בנוסף, החניך יבין כי ניתן למלא את 

שעות הפנאי בקריאה ואף יכיר את הספריה לעומק וירגיש בנוח ללכת אליה בזמנו 

   .פשיהחו

 

 

 

מפגש שבועי של שעתיים עם כל חניך. מומלץ להגיע : תפקיד ומחויבות המלגאי/ת

ביום קבוע, אך ניתן לשנות בהתאם ללוח הזמנים של החניך או המלגאי. המפגש יכלול 

הליכה עם החניך לספריה הציבורית, בחירת וקריאת ספר וליווי של החניך לביתו. ניתן 

 .קריאה הקשורה לספרלקיים פעילות מהנה אחרי ה

  שעות הפעילות במקום:

  20:44 - 25:44ימים א,ב,ג,ד,ה בין השעות 

  כתובת המקום:

  יפו ד 8יפו ג או רחוב קהילת קנדה  :1רחוב אייזיק חריף 

 איש הקשר: 

 שירה טנא, עוסי"ת ורכזת הפעילות.

050-6395719 

tenneshira@gmail.com 

 

 

 

 

 "קראת הרווחת"



 

 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

תכנית הישגים לקידום ההשכלה הגבוהה בשכונות הדרום וביפו אנו נעזרים כחלק מ

בסטודנטים להפקת יוזמות קהילתיות להנגשת ההשכלה הגבוהה ולהנחייה והדרכת 

 .סדנות רלוונטיות

  אופי הפעילות:

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

 בדגש על שכונות השיקום בעיר., 5:-28יפו 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:

 .:8יפת 

  שירה בר און, מנהלת תכנית הישגים. איש הקשר: 

03-6319997 

aviv.gov.il-baron_s@mail.tel 

 

 

 

 

 

 

 הישגים

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


 

 

 

 

 

  :הפרויקטיאור ת

 והתפתחות ילדים בסיכון שמגיעים ממשפחות המוכרות לרווחה. בויסות עזרה

  אופי הפעילות:

 לעזור לילדים מבחינה אישית אך בפרט בלימודים.היא מטרת הפרויקט 

 יד ומחויבות המלגאי'ת תיאור התפק

הסטודנטים ישתלבו בכיתות הפועלות במקום ויסייעו לילדים בלימודים ובכל תחום 

 אחר שצריך.

 

  שעות הפעילות במקום:

  26.44עד  7.44מ חמישי-ראשון

  כתובת המקום:

 .16אברהם מגן 

 , עו"ס המועדוןדינה וולוק מסיקהאיש הקשר: 

053-3372828 

aviv.gov.il-mesika_d@mail.tel-wolloc 

 

 

 

 

 

 

 מועדון ויצו

mailto:wolloc-mesika_d@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

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

  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 -ם כלל או בעלות סמלית לתושבי שכונות דרום תלכל הקורסים ניתנים ללא תשלו

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

 ים:אוכלוסיית הסטודנט

 .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 סית מדריך/ת הכרת המחשב מתחילים בשפה הרו. 2

 בלבד( 

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

 ופאוורפוינט 

 .מדריך/ת הכרת המחשב מתקדמים. :

 .מדריך/ת פוטושופ למתחילים. 0

 

  מקומות פעילות:

 בית הצעירים. – :8יפת 

 

 'ד ,'ג 'ב ,'ר והערב בימים אטרם נקבע, עדיפות לשעות הבוק  שעות פעילות:

 

 איש קשר:

 aldoroti@gmail.com, 4507705055 –אלירן אלדורוטי 

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

 

 

 

 

 

 

 Teachtech -טכנולוגיה בקהילה 

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


 

 לחזות את הדרך הטובה ביותר"

 (פיטר דרוקר) "העתיד היא ליצור אותו

 

 
 

 

 

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