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 חובארת

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

  מסגרות התנדבות

 שפיראשכונת 
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 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

וברת הארגונים והעמותות אנו שמחים להציג בפניכם את ח

שכונת ב זלשנת תשע" דיורמנהלת הבמסגרת מלגת  להתנדבות

ת במסגרת ההחלטה ביעימלגה זו פועלת מזו השנה הש שפירא.

ידי אוניברסיטת ע"י  ומוענקת יפו-השגה בתל אביב-דיור בר לקידום

 עבורכםריכזנו  יפו.-אביב, אגודת הסטודנטים ועיריית תל אביב-תל

באזורים  בעמותות וארגונים שונים התנדבויות מגוונות ת אפשרויו

שיפור חיי התושבים בבמטרה לסייע וזאת  ,אתם מתגורריםבהם 

.שכונהב

סטודנטים יש כוח השפעה רב ולכן אנו אנו מאמינים שלציבור ה

 השכונה.את המפתח לסיוע החברתי לו זקוקים תושבי  רואים בכם

ובטוחים  אנו מצפים מכם לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה

  !שגם אתם תרוויחו מכך במידה רבה

ת ומלאה בעשייה, מאחלים לכם שנה מוצלח

 !סיפוק והצלחה רבה התפתחות, נתינה,
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 וחרים את מקום ההתנדבות? איך ב 

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 ימתמסו 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 

. הבחירה בהתנדבות עם מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת

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

 חשוב  כתבו פרטים נכונים ומדויקים והכי מילוי פרטים מדויקים ונכונים

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

 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  04ם מסגרת של שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכ

 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 

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 

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

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  ₪ 0,844וגוסט. בכל פעימה יוענק סכום של וא

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.

 ן המלגהתקנו 

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

mailto:chevrati4@student.co.il
http://sfile.f-static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulatio
http://sfile.f-static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulatio
http://sfile.f-static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulatio
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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.

ורט בעמוד הסבר על מפ
 התפקיד

 גמיש

מועדון לגיל הזהב 
 ע"ש היימס

יפו -עיריית ת"א
 ומטב

העברת פעילות בתחום האומנות/מוזיקה   קשישים
 בהתאם לידע ותחומי עניין –וכו' 

 

  
 

גמישות בימים, החל 
 22:21מהשעה מ

אחזקה שוטפת של חדר מחשוב ותחזוק 
 הפייסבוקעמוד 

 גמיש

ראשון, שלישי וחמישי  לימוד מחשבים פרטני או קבוצתי
רביעי . בוקר וצהריים

 ושני אפשר גם אחה"צ

 חונכות ילדים
 בסיכון

מחלקת רווחה 
 יפו-עיריית ת"א

ילדים  ילדים ונוער
ממשפחות  

 קשות יום

 גמיש פעם בשבוע באופן קבוע תחונכות חברתית ולימודי

מחלקת רווחה  חונכות קשישים
יפו-עיריית ת"א  

 גמיש פעם בשבוע באופן קבוע חברה ופנאי  קשישים

מרכז  -מרש"ל 
 לעיוור

 ליקויי ראייה מבוגרים יפו-עיריית ת"א
 ועיוורים

 גמיש  סיוע פרטני או קבוצתי ללקויי ראייה.

האגודה  -קשת  סיוע לקשישים
 למען הקשיש

ביקור בבית הקשיש/ה פעם  הפגת בדידיות בקרב קשישים  קשישים
 בשבוע באופן קבוע

 -בתיאום מול הדייר 
 גמיש

 גינה קהילתית
 במרכז שפירא

כל  יפו-עיריית ת"א
 הקטגוריות

תושבי נווה 
 שאנן
 
 
 

יות עזרה בחוג טבע, העברת פעילו
 קהילתיות, עבודה מעשית בגינה

סטודנטים עם ידע/זיקה 
 בתחום הקיימות )לא חובה(

-26:44 ראשון ורביעי
28:44 

 טבלת מפתח



 5 

 
 

אירועים 
קטים ופרוי

 מרכז -קהילתיים
 קהילתי שפירא

 
 

 יפו-עיריית ת"א

כל 
 הקטגוריות

תושבי נווה 
 שאנן

הפעילות תתקיים באופן  תכנון אירועים קהילתיים
מרוכז לאורך השנה 

בעיקר סביב  –באירועים 
זמינות חובה  .חגים

עות לפני ובשלושה שב
חג פסח לטובת פסטיבל 

 אביב

משתנה בהתאם 
. לאירועים הקהילתיים 

הממוצע אחת לשבועיים 
 שעות 0למשך 

פעילות  –פל"א  פל"א
 לימודית אחרת

-נוער בכיתות ז נוער
 יב

 , שלישי וחמישי:ראשון  חניכה חברתית ולימודית
26:44-21:34 

לקידום והנגשת  יוזמותהובלת הדרכה ו +28גילאי  צעירים יפו-עיריית ת"א  הישגים
 גבוההההשכלה ה

-1:44חמישי:  –ראשון  גמיש
12:44 

היוזמה החינוכית  שער שוויון
 הספורטיבית

-23:34חמישי:  -ראשון פעם בשבוע חונכות חברתית וחינוכית 24-20גילאי  ילדים ונוער
21:44 

 בית הנוער קדימה
 קסירר

יב מצב סוציו -ו נוער עמותת לשובע
 אקונומי נמוך

 חמישי-ראשון שעתיים שבועיות חניכה אישית ועזרה לימודית
21:34-14:34 

מועדונית מקום 
 בלב

העמותה לקידום 
 החינוך בתל אביב

ילדים בסיכון  ילדים
 ו-כיתות א

 חמישי-ראשון  וע לימודי וחונכות אישיתסי
21:44-28:44 

פעוטונים 
ומועדוניות לילדי 

 פליטים

אזרחים  -אליפלט
 למען ילדי פליטים

תינוקות 
 וילדים

סטודנטים מתחומים כגון:  חונכות והדרכה ילדי פליטים
חינוך, תרפיה, עו"ס, רווחה, 

-שעה וחצי נויות.אמ
שעתיים בשבוע, הגעה 
למפגש הדרכה אחת 

 לחודש.

-ראשון  פעוטונים:
חמישי, משמרת בוקר 

, או 22:34- 1:34בין 
. 21:44 -26:34אחה"צ 

ראשון עד  מועדוניות:
 .21:44עד  21:44חמישי 

 21המונה עד הדרכת קבוצת ילדים  ו-כיתות ג ילדים עמותת צ.ל.ש צ.ל.ש
 משתתפים.

שעה וחצי בשבוע, 
 השתתפות בסמינרי הדרכה.

 גמיש

קשישים/מב teachtech טכנלוגיה בקהילה
 וגרים/נוער

הדרכה פרונטלית בקורסי מחשוב ברמה  
 בסיסית: פוטושופ, הכרת המחשב, אופיס

אפשרות לשלב ידע בשפה 
 הרוסית

רביעי: שעות -ראשון
 -הבוקר/שעות הערב 

 גמיש
 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגונים ועמותות

 הרחבה פירוט ו
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רכז/ת השכונה.  תפקידהמגוונת, ישנו בין אופציות ההתנדבות  : תיאור הפרויקט

ובעלי אמביציה שמעוניינים לקחת חלק  תפקיד המתאים לאנשים אחראים, יצירתיים

דבים לשכונה תנבחיבור הסטודנטים המובתהליכי עשייה חדשים ומאתגרים, 

חלק בתכנון  . במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקחבהולאוכלוסייה המגוונת 

הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית התושבים המקומיים והגופים פרויקטים בשיתוף עם 

 אביב יפו, עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.-תל

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

 .והמקום הרחב ליצירתיות ויוזמה שהוא מאפשר התפקידשל 

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

 עצמאות ואחריות.

י המדיה הדברים יתנהלו באופן עצמאי וגמיש בשכונה, בבית, ובאמצע 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 יש/ת לתפקיד . לכן, עם כניסת הרכזבשכונהוהרצונות 

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

ם. היא מורכבת מרעיונות ויוזמות בגדול לעשות סדר ולהבין לקראת מה הולכי

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. 

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

רלוונטי כל מה שלדאוג שכל המלגאים החדשים יצטרפו אליה. בקבוצה מופיע 

לפי ראות עיניכם, למשל: טרמפים, אירועים שכונתיים,  לסטודנטים ושימושי

 המלצות על בתי עסק וכו'..

  לטובת הסטודנטים הלוקחים חלק במלגה. של רכזי שכונה תיבת מיילניהול 

 שלושה.-ודנטים בשכונה אחת לחודשייםעם כלל הסט יצירת קשר 

  עירייה.העבודה צמודה עם מנחה מטעם 

  הרכזים מכל השכונות.אחת לחודשיים תהיה פגישה של כל 

 

 .3312772-413רכזת 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

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:chevrati4@student.co.il
mailto:chevrati4@student.co.il
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 תיאור הפרויקט: 

"י משפחת היימס לטובת קשישי שנה ע 27 -מועדון הקשישים "היימס" הוקם לפני כ

השכונה. המועדון הינו שירות המיועד לקשישים עצמאיים החיים בקהילה. במועדון חברים 

איש, המגיעים לפעילויות השונות. רובם המכריע בוכרים אך יש גם יוצאי  244 -למעלה מ

 פרס, עירק, קווקז ועוד.

 

 אפשרויות התנדבות ושעות פעילות:

 , שלוש הפרויקטים אליהם אנחנו מגייסים מתנדבים הם:ת ענפההמועדון מציע פעילו

  העברת פעילות  - חברתיתהאומנות/פעילות גופנית/העברת פעילות בתחומי

לחברי המועדון באחד מהתחומים שלעיל. אפשרות לקבוצה מצומצמת מסוימת או 

 22:21-מ -שעות גמישות בימים .פתוח לכל החברים

 אחזקה שוטפת של חדר מחשבים, בנייה ותחזוק  - תחזוק חדר מחשבים ופייסבוק

 ה(-גמיש )ימי א. של דף פייסבוק תוך סיוע בשיווק דרך הרשתות החברתיות

 הקניית מיומנויות בסיסיות בעבודה על  - )פרטני ו/או קבוצתי( לימוד מחשבים

 . 'מחשב, הכרות עם האנטרנט, תוכנות שונות. תרגול ידע קיים וכד

 

 ת הבוקר וצהרים. אופציה בימי ב' וד' גם לאחהצישנה גמישות. בשעו

 

 אוכלוסיית הסטודנטים: 

 סטודנטים רציניים, סבלנים ומחויבים, המוכנים לעבוד עם אוכלוסיית הגיל השלישי. 

 

 כתובת המקום: 

 א"ת 71חכמי ישראל 

 

 אשת קשר:

 שרון קולניק, מנהלת המועדון.

03-7246652 ,054-4839661 

kolnik_s@mail.tel-aviv.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסהיי

 מפתחלטבלת  חזרה



 9 

 

 :תיאור הפרויקט

שכונה "נווה שאנן" ממוקמת בחלקה הדרומי של העיר  תל אביב. היא מאופיינת כאזור ה

הסובל מעזובה סביבתית קשה, מיעוט שירותים ציבוריים ואוכלוסייה במצב סוציו אקונומי 

ת ומטופלות, הן הד ירוד. במחלקה לשירותים חברתיים " שפירים"" רוב המשפחות המוכרו

 הוריות הסובלות מקשיי תפקוד הורי בולט.

 

  אופי הפעילות:

הילדים במשפחות אלה זקוקים לתמיכה מעצימה בתחומים חברתיים ולימודיים. סיוע של 

חונכים אישיים עשוי לקדם באופן משמעותי את תפקודם והשגחתם כילדים וכתלמידים. 

 המטפל במשפחה.  החונכות תלווה על ידי העובד הסוציאלי

 

 אחראים, רציניים ומסורים. אוכלוסיית הסטודנטים:

 

 

 

 

   תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

 המפגש הנו אחת לשבוע. במועד ואורך פגישה קבועים.

 

 שעות הפעילות במקום: 

 ההתנדבות נעשית בבית הילד ולכן זה די גמיש.

 

 כתובת המקום: 

)העו"ס יושב בנווה שאנן אבל ההתנדבות עצמה היא עם . 61מחלקת שפירים, רח' וולפסון 

 תושבים שגרים בשפירא(.

 

 איש קשר:

 עו"ס קהילתי יעקב קרבצינסקי

 Kravchiasky_y@tel-aviv.gov.il 

43-7106114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חונכות ילדים בסיכון

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:Kravchiasky_y@tel-aviv.gov.il
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  תיאור הפרויקט:

אקונומיים נמוכים, בעיקר עם כניסתה של -ידועה כבעלת מאפיינים סוציו שכונת נווה שאנן

האוכלוסייה הזרה לאזור זה. בשכונה זו מתגוררים קשישים  ותיקים רבים,  הסובלים 

ממצוקות שונות כמו היעדר רשת חברתית, בדידות, מצב רוח ירוד. עקב היחלשותם הפיזית 

כים שירותים חברתיים מהם היו יכולים להיות כמעט אינם יוצאים מביתם ועל כן אינם צור

נתרמים.  ותיקי השכונה חווים אובדן תחושת שייכות לשכונתם מאז שמסתננים רבים 

 החלו לאכלס את הרחובות, כמו כן מתלוננים על תחושות של חוסר ביטחון לצאת מביתם.

 

 אופי הפעילות: 

שר יוכלו ליצור עמם קשר שישים אלו היו מעוניינים במפגש שבועי עם  מתנדב/ת אק

משמעותי, להיות שם בשבילם ולהפיג את תחושת הבדידות. חלקם לעיתים זקוקים לתיווך 

בנושאים של מיצוי זכויות לאור ירידה קוגניטיבית המקשה על יכולת ההבנה שלהם. רובם 

 בעיקר משוועים לקשר אנושי, אמיתי וחם.

 

 

 

 

 

דנטים רציניים, סבלנים ומחויבים, המוכנים סטול אנו זקוקים אוכלוסיית הסטודנטים:

 לעבוד עם אוכלוסיית הגיל השלישי.

 

 :  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת

המפגש הנו אחת לשבוע. במועד ואורך פגישה קבועים, יחד עם הקשיש בביתו/ בכל 

מקום אחר שימצא לנכון בהסכמת שני הצדדים בסביבת הקשיש. החונכות תלווה על 

 דת הסוציאלית המטפלת בקשיש בקהילה.ידי העוב

 

  שעות הפעילות במקום:

 הפעילות מתקיימת בביתו של הקשיש ולכן יש גמישות רבה בתיאום ההתנדבות.

 

)העו"ס יושב בנווה שאנן אבל  61מחלקת שפירים, רח' וולפסון  כתובת המקום:

 ההתנדבות עצמה היא עם תושבים שגרים בשפירא(.

 

 ,י יעקב קרבצינסקיעו"ס קהילתאיש קשר: 

7106114-43 aviv.gov.il-Kravchiasky_y@tel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חונכות קשישים

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:Kravchiasky_y@tel-aviv.gov.il
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 -מרכז רב שירותים לעיוורים וכבדי ראייה

 

 תיאור הפרויקט: 

 סיוע פרטני ללקויי ראייה ועיוורים ישירות בבתיהם בעיר ת"א

  אופי הפעילות:

 הקראת מכתבים; חברה; שיחה; תיווך מול הרשויות

 : אוכלוסיית הסטודנטים

 סטודנטים, ההתנדבות דורשת סבלנות, רגישות, נתינה ומחויבות אישית. 3

  ומחויבות המלגאי/ת: תיאור התפקיד

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

 ;לחברה אירוח; יותבקנ סיוע; בגינה

 

 

 

 

 

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

הפגישות עם לקויי הראייה   –כמו כן .  8:44-21:44ובימים שלישי ורביעי בין השעות 

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

 

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

 עבודת המלגאי תיעשה ברובה בבתי הלקוח ברחבי העיר ת"א

 

 איש קשר:

 רון סואן 

4131141187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"מרש

 מפתחלטבלת  חזרה
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   :תיאור הפרויקט

קהילה תומכת הינה שירות המיועד לקשישים שגרים בבית המקבלים סל שירותים הביתה. 

ונים קטנים, פעילויות חברתיות וביקורי בית(. פרויקט זה הינו ארצי )לחצן מצוקה, תיק

 ומופעל בשיתוף עיריית ת"א מחלקת הרווחה שפירים, משרד הרווחה ואשל.

 

  אופי הפעילות:

במסגרת הקהילה התומכת ניתנים לקשישים שירותים שמטרתם הפגת בדידות, בין היתר 

 שילוב מתנדבים בביקורים ופעילות משותפת.

 

תכונות שחשובות לנו הן בראש ובראשונה אמינות, נועם   אוכלוסיית הסטודנטים:

הליכות, סבלנות, יחסי אנוש טובים, רגישות, התמדה. אם יש לסטודנט/ית תחביבים 

מסוימים אותם היו רוצים להביא לידי ביטוי במסגרת ההתנדבות , )כגון: ציור, נגינה, בישול, 

 ולשלבם. לימוד שפה וכיוב'( נשמח לדעת

 

   תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

ביקור אחת לשבוע ביום קבוע  ובשעה קבועה בבית הקשיש. בילוי זמן משותף יחד רצוי 

סביב פעילות משותפת: משחק חברתי/ קריאה/ יצירה/. בנוסף, קיים ביקוש לעזרה 

 .בלימודיי מחשב, וכן ללימוד שפה: עברית, אנגלית

   שעות הפעילות במקום:

 . 27:44 – 1:44חמישי מ  –ראשון 

  כתובת המקום:

 ת"א. חדר קהילה תומכת לשכת רווחה שפירים   61רח וולפסון  

 אנשי קשר:

 אליה גינתון.

03-5133442 ,elia@keshetaguda.org.il 

 רכזת חברתית ומרכזת תחום ההתנדבות של קהילה תומכת  -לנה פולק  

410-6341111,43-1233003 lana@keshetaguda.org.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קשת -סיוע לקשישים 

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:lana@keshetaguda.org.il
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   :תיאור הפרויקט

 אנו מנסים לסייע לתושבים להרחיב את קבוצת הפעילים והפעילות בגינה. 

 

  אופי הפעילות:

 עבודה מעשית בגינה, עזרה בהדרכת חוג טבע, הפקת אירועים קהילתיים וכו'.

 

   סטודנטים:אוכלוסיית ה

 סטודנטים עם זיקה לנושא הקיימות

 

נפתח חוג טבע אליו נשמח לצרף עוזר מדריך ,   תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

 עם ידע בביולוגיה/סביבה/קיימות/טבע. כמו כן נשמח למי שמתחבר לרעיון של גינה 

 

 

 

 

נוספים, בהעברת  קהילתית ורוצה לסייע לפעילים בעבודה מעשית בגינה, בגיוס תושבים

חברתית בגינה לילדים ולמבוגרים. מומלץ רקע בהדרכה או הפקת  -פעילות קהילתית

 .אירועים

 

   שעות הפעילות במקום:

 26:44-28:44ימים א+ ד בין השעות 

 

 תל אביב 17ישראל מסלנט  כתובת המקום:

 

 חוגים וקהילהאמיר ילובסקי, רכז  אנשי קשר:

050-5434747 

hugim.shapira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גינה קהילתית

 מפתחלטבלת  חזרה
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   :תיאור הפרויקט

המרכז הקהילתי מקיים לאורך השנה תכנית אירועים קהילתית עשירה ומגוונת הכוללת 

פעילויות העשרה, אירועים וטקסים לציון חגים ומועדים. באירועים אלו פעמים רבות 

ע שיא שותפים תושבים החל משלב התכנון ועד לביצוע כאשר קיים לפני פסח אירו

אירוע קהילתי גדול אשר אשר מובילים אותו תושבי השכונה וגופים רבים  –פסטיבל אביב 

 הפועלים בה

 

  אופי הפעילות:

 הפקת אירועים קהילתיים.

 

   אוכלוסיית הסטודנטים:

 סטודנטים בעלי ראש גדול עם ידע ונסיון בהפקת אירועים

 

 

 

טכני ותוכני. הפעילות תתקיים תפקיד הוא ה  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

חובה להיות זמין בשלושה  .בעיקר סביב חגים –באופן מרוכז לאורך השנה באירועים 

 שבועות לפני חג פסח לטובת פסטיבל אביב

 

   שעות הפעילות במקום:

 שעות 0משתנה בהתאם לאירועים הקהילתיים . הממוצע אחת לשבועיים למשך 

 

 תל אביב 17ישראל מסלנט  כתובת המקום:

 

 חוגים וקהילהאמיר ילובסקי, רכז  אנשי קשר:

050-5434747 

hugim.shapira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרכז קהילתי שפירא

 מפתחלטבלת  חזרה
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  :תיאור הפרויקט

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

 לרווחה חינוכית. התכנית פועלת בשיתוף משרד הקליטה. 

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

 שכונות דרום תל אביב ויפו. 

מתלמידי התכנית הינם עולים או בנים לעולים מאתיופיה, בוכרה, קווקז, רוסיה  14%כ 

נמוך ומטרתנו לסייע בשינוי. השינוי אקונומי  -ה זו המצב הסוציו ועוד. בקרב אוכלוסיי

וממשיך במעקב מתמיד , לעבר תעודת בגרות מלאה ואיכותית שכלתימתחיל בקידום ה

אחר מצבו של התלמיד, שיחות מרובות עם רכזי התכנית וכן עם הסטודנטים המתנדבים 

 .המהווים עבור תלמידינו דמויות לחיקוי

  אופי הפעילות:

של מרכז  יב במסגרת מועדון שיעורי בית-סיוע בעזרה לשיעורי בית עבור בני נוער מכיתות ז

 פל"א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אוכלוסיית הסטודנטים:

 סטודנטים החזקים במקצועות כגון : אנגלית מתמטיקה ולשון 

  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

הסטודנטים המתנדבים אצלנו מצוותים לתלמידים ומסייעים להם בלמידה בעיקר 

הלמידה עם המורים  במקצועות מתמטיקה ואנגלית. התלמידים לומדים גם בקבוצות

המקצועיים ופעילות הסטודנטים מהווה השלמה לפעילות זן. חלק מהסטודנטים משמשים 

לתלמידים ולסטודנטים המתנדבים  –כמתרגלים בחדרי שיעורי בית. הערך המוסף הגדול 

הוא הקשר האישי בינם, קשר שמאפשר הכוונה, ייעוץ, קידום. הקשרים האישיים  –עצמם 

 שעתיים באופן קבוע.-בים לתכנית. צריכים להגיע פעם בשבוע לשעההללו מאוד חשו

  שעות הפעילות במקום:

 26:44-21:44ה בתיאום מראש עם התלמידים בשעות אחר הצהריים -א

  כתובת המקום:

 תל אביב 11מרכז קהילתי שפירא, רחוב ישראל מסלט 

 

 איש קשר:

 חוגים וקהילהאמיר ילובסקי, רכז 

050-5434747 

hugim.shapira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 א"פל

 מפתחלטבלת  חזרה
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  :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:

ה בקרב צעירים וצעירות, תושבי העיר לקדם ולעודד השכלה גבוההיא מטרת הפרויקט 

 בדגש על שכונות השיקום בעיר., 28-31יפו 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:

 17' ישראל מסלנט מרכז קהילתי שפירא, רח

  שירה בר און, מנהלת תכנית הישגים. איש הקשר: 

03-6319997 

aviv.gov.il-baron_s@mail.tel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הישגים

 מפתחלטבלת  חזרה

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

 ממנו פעילויות( לילדים, 

  אוכלוסיית הסטודנטים:

 אין צורך בהבנה/אהבה לכדורגל

 

 

 

 

 

 

דפי עבודה, ליווי הקבוצה עזרה בשיעורי בית ותיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת: 

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

 מבחנים. 

  שעות הפעילות במקום:

 21:44עד  23:34-כל ימות השבוע, לאחר שעות סיום בתי הספר )לרוב החל מ -גמיש 

 בהתאם לזמינות הסטודנטים(

  כתובת המקום:

 א7קרקש  חסדי

  אורי שחם, סמנכ"ל העמותה.ר: איש הקש

054-4624254 

uri@league.org.il 

 

 

 

 

 

 

 

 שער שוויון

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:uri@league.org.il
mailto:uri@league.org.il
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  :תיאור הפרויקט

רשת קדימה מהווה מסגרת חינוכית, חמה, תומכת, מצמיחה ומעשירה עבור ילדים ובני 

ישראל. בתי הנוער  נוער המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת

פועלים ע"מ לתת מענה הוליסטי כך שבוגר בית הנוער יצליח להשתלב בחברה 

 הישראלית, לממש את עצמו ולהיות אזרח מועיל ותורם.

  אופי הפעילות:

 חניכה אישית ועזרה לימודית

  אוכלוסיית הסטודנטים:

 אין צורך בהבנה/אהבה לכדורגל

 

מבית הנוער כ/ה פעם בשבוע ישיבה עם חניתיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת: 

  למשך שעתיים לעזרה לימודית

  שעות הפעילות במקום:

   14:34 - 21:34ה -א

  כתובת המקום:

 18התיבונים 

  מעיין גלנט, מנהלת בית הנועראיש הקשר: 

050-6879711  

kdima.shapira1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית הנוער קדימה קסירר

 מפתחלטבלת  חזרה
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 :תיאור הפרויקט

ת חינוכית טיפולית לילדים בסיכון הלומדים בבתי ספר של חינוך המועדונית הינה מסגר

מיוחד. המועדונית מהווה בית חלופי עבור הילדים לשעות אחה"צ בכך שהם מגיעים 

למועדונית מתקבלים ע"י הצוות אוכלים ארוחת צהריים חמה, עושים שיעורי בית ולאחר 

 .מכן משתתפים בפעילויות העשרה שונות ע"י הצוות

  הפעילות:אופי 

. סדר היום כולל ארוחת צהרים זמן 21-28ה בשעות -הילדים מגיעים למועדונית בימי א

מדריכים אשר נמצאים  1למידה ושיעורי בית, זמן חופשי ופעילות. בכל קבוצה ישנם 

באופן שוטף עם הילדים ובנוסף  המועדונית מלווה ע"י עובדת סוציאלית אשר מנחה 

 ן שוטף לגבי אופי הפעילות.                           את הצוות והמתנדבים באופ

  אוכלוסיית הסטודנטים:

יש צורך בסטודנטים להתנדבות במועדונית. העדיפות היא לסטודנטים אשר עבדו בעבר עם 

 ילדים או היו פעילים בתנועת נוער ובעיקר עם ילדים מחינוך מיוחד. 

  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

במועדונית ישתלבו בזמן הלמידה וסיוע בשיעורי בית וכן בחונכויות אישיות עם  המתנדבים

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

לכלל הקבוצה. המלגאי יהיה מחויב בתחילת ההתנדבות לקבוע זמנים קבועים בתיאום עם 

 על מנת שיוכל להשתבץ בלו"ז הקבוע. רכז המועדונית בהם יגיע להתנדב

  שעות הפעילות במקום:

 15:11-18:11ה ביןהשעות -ימי א

 כתובת המקום: 

 24חכמי אתונה 

 יואל פרוביזור  ,  איש קשר:

43-6831616 

yoel@jaffainst.co.il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מועדונית מקום בלב

 מפתחלטבלת  חזרה
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 :תיאור הפרויקט

"אות הנשיא למתנדב  אזרחים למען ילדי פליטים, היא עמותה רשומה, זוכת -אליפלט 

חלוצי". פעילות העמותה -"פרס יגאל אלון למעשה מופת אזרחי-" ו1421לשנת 

מבוססת על התנדבות וכל התרומות לפעילות מגיעות מאזרחים ומושקעות בצרכיהם 

לצד הטיפול בילדים,  .הפיזיים, החברתיים והלימודיים של ילדי קהילת הפליטים

ם ולהגביר את רמת הבטיחות בהם. העמותה העמותה דואגת גם לצייד את הגני

מסייעת באספקת מזון, חיתולים ומוצרי היגיינה, דואגת שהילדים יקבלו את הטיפולים 

 .מבטיחה שיהיו מוקפים באהבה רבה ובחיבוק חם –הרפואיים החיוניים, והחשוב מכל 

 

  אופי הפעילות:

ילדי פליטים)"מחסני  שיבוץ מתנדבים במשמרות בוקר או אחה"צ בעשרה פעוטונים של

חינוכיות )צהרונים( שמפעילה העמותה למען  -ילדים"(. ובשתי המועדוניות הטיפוליות

 .ילדים בסיכון גבוה מתוך הקהילה

\  

 

 

  תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי/ת:

העבודה עם הילדים היא מאוד מגוונת ואנחנו בדרך כלל מאפשרים למתנדבים להביא את עצמם ועולמם 

ביטוי בתוך ההתנדבות. למשל, סטודנט שעוסק באומנות יוכל להעביר חוג אומנות וסטודנט בתחום  לידי

 הרווחה יוכל להשתמש בכישורים שלומד בתוך ההתנדבות

 

  שעות הפעילות במקום:

. 19:11עד  16:31צ ", או משמרת אחה11:31עד  9:31ראשון עד חמישי, משמרת בוקר בין פעוטונים: 

  .19:11עד  15:11שון עד חמישי רא מועדוניות:

 

 כתובת המקום: 

 ישנן מספר אפשרויות, לאחר השיבוץ בוחרים יחד את המועדונית/פעוטון שהכי מתאים לסטודנט/ית.

 

 ג'וליה שחר, רכזת מתנדבים ומטפלת בעזרת בע"ח איש קשר:

052-6852865 
oritjulia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 אליפלט -פעוטונים ומועדוניות לילדי פליטים 

 מפתחלטבלת  חזרה
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  :הפרויקטיאור ת

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

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

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

 תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי'ת 

משתתפים. המפגש  21חצי עם קבוצת ילדים המונה עד קיום מפגש שבועי של כשעה ו

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

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

 .בשלושה סמינרי הדרכה שהעמותה מקיימת למדריכים

 

 

  ום:שעות הפעילות במק

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

 הפעילות( מתקיימת

  כתובת המקום:

 שני בתי ספר רלוונטים:

 .01העליה -רוגוזין

 .10מודינה -שורשים

  יותם אבגר, מנהל הדרכה. איש הקשר: 

054-6331169 

yotam.avg@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 צ.ל.ש

 מפתחלטבלת  חזרה
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 ויקט: תיאור הפר

ועד היום בשכונות דרום תל אביב ויפו  1441מיזם 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 -כל הקורסים ניתנים ללא תשלום כלל או בעלות סמלית לתושבי שכונות דרום תל

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

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

 .יום-מסייעים להנגשת הטכנולוגיה ולתעסוקה בחיי היום

 אוכלוסיית הסטודנטים:

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

 : בות המלגאי/תתיאור התפקיד ומחוי

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( 

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

 ופאוורפוינט 

 .מדריך/ת הכרת המחשב מתקדמים. 3

 .מדריך/ת פוטושופ למתחילים. 0

 שני מקומות אפשריים:  מקומות פעילות: 

 .10בי"ס "שורשים", שפירא רח מודינה 

 ., שפירא71מרכז יום לקשיש היימס, שד' חכמי ישראל 

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

 

 איש קשר:

 aldoroti@gmail.com, 4107711011 –אלירן אלדורוטי 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teachtech -טכנולוגיה בקהילה 

 מפתחלטבלת  חזרה

mailto:aldoroti@gmail.com
mailto:Teachtech5@gmail.com
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 (פיטר דרוקר) "הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו"

 

 
 

 

 

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

