חוברת מלגות
חובארת

שכונת התקווה

סטודנטים וסטודנטיות יקרים

ויקרות,

אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הארגונים והעמותות להתנדבות
במסגרת מלגת מנהלת הדיור לשנת תשע"ט בשכונת התקווה .מלגה זו פועלת
זו השנה התשיעית במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר-השגה בתל אביב-יפו
ומוענקת ע"י ידי אוניברסיטת תל-אביב ,אגודת הסטודנטים ועיריית תל אביב-
יפו .ריכזנו עבורכם אפשרויות התנדבויות מגוונות בעמותות וארגונים שונים
באזורים בהם אתם מתגוררים ,וזאת במטרה לסייע בשיפור חיי התושבים
בשכונה.
אנו מאמינים שלציבור הסטודנטים יש כוח השפעה רב ולכן אנו רואים בכם
את המפתח לסיוע החברתי לו זקוקים תושבי השכונה .אנו מצפים מכם לקחת
חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה ובטוחים שגם אתם תרוויחו מכך במידה
רבה!

מאחלים לכם שנה מוצלחת ומלאה בעשייה ,התפתחות ,נתינה,
סיפוק והצלחה רבה!

טיפים ונקודות חשובות

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
מהארגונים וגם אנחנו נשמח לענות על שאלותיכם – הפעילות במקום לא מספיק
ברורה? עלה לכם רעיון שקשור לאחד הארגונים? נשמח לשמוע אתכם! אתם

 איך בוחרים את מקום ההתנדבות?
הבחירה במקום ההתנדבות נעה בד"כ בין המקום שיהיה הכי נגיש ונוח לבין
המקום שיהיה הכי משמעותי להתנדב בו...אז איך בוחרים?

מוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או לרכזת המלגה באגודת הסטודנטים
באמצעות המיילchevrati4@student.co.il :

 טבלת מפתח – הכלי שיקל עליכם!

יש כמה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכם ,החשוב מכולם הוא האם תוכלו

החלטנו לרכז עבורכם בטבלה את כל מקומות ההתנדבות ובמשפט קצר לכתוב

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

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

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

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

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

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

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

לפרויקט עליו תרצו להרחיב ידיעתכם.

מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת .הבחירה בהתנדבות עם
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
תבחרו ,כך שסיפוק ועשייה יהיה בכל מקרה!

 מילוי פרטים מדויקים ונכונים

כתבו פרטים נכונים ומדויקים והכי חשוב

 היקף ההתנדבות
תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר  2016ומסתיימת בסוף
יוני  - 2017כלומר  8חודשי התנדבות .המלגה תוענק בשתי פעימות – פברואר
ואוגוסט .בכל פעימה יוענק סכום של  ₪ 4,800עבור השלמה של  20שעות
התנדבות .תנאי הכרחי לקבלת הפעימה השנייה (אוגוסט) הוא השלמת  12חודשי

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

שכירות בדירה לפחות ,ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה השנייה

אתכם בהתאם לבחירותיכם.

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

 הגישו בזמן!

חשוב מאוד להקפיד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע!

אחרי שאתם מגישים את הטופס יש עוד מספר תהליכים שיש לעשות על מנת
שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של  40שעות שנתיות .כמו
כן יש מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכדומה.

 צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...

 תקנון המלגה
התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיורhttp://sfile.f- :
static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulatio
n_2016-17.pdf?id=27651305

ארגונים ועמותות
פירוט והרחבה

רכז/ת שכונה
תיאור הפרויקט  :בין אופציות ההתנדבות המגוונת ,ישנו תפקיד רכז/ת השכונה .תפקיד המתאים לאנשים אחראים,
יצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים לעסוק בתהליכי עשייה חדשים ומאתגרים ,ובחיבור הסטודנטים המתנדבים
לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת בה .במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקח חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים
המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה ,כגון :עיריית תל-אביב יפו ,עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת
המלגה באגודת הסטודנטים.
אוכלוסיית הסטודנטים :יצירתיות ,עניין בפרויקטים חברתיים וביזמות ,הגדלת ראש ,עצמאות ואחריות.

הערה חשובה! השנה התפקיד ישתנה מעט ביחס לשנים קודמות .על כל שכונה יופקד רכז אחד והוא יהיה אחראי
על הקשר לשכונה ,מציאת אירועים שכונתיים שניתן לחבור אליהם במהלך השנה והפקת אירועים יזומים ,מציאת
יוזמות קהילתיות בשכונה שניתן לסייע להן במהלך השנה וכו' .בנוסף ,תיערך פגישה קבועה עם רכזת המעורבות
החברתית.

שם הארגון :מרכז שירותים לעיוור
שם הפרויקט :חונכות אישית לעיוור או לקוי ראייה
תיאור הפרויקט ומטרתו :סיוע לעיוור או לקוי ראייה בביתו
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :סיוע לעיוורים בדרום העיר בביתם +במרכז עצמו
אוכלוסיית היעד :לקויי ראייה ועיוורים
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בבתי העיוורים .מרכז רב שירותים לעיוור נמצא במנדליי מו"ס 20
שם איש הקשר לליווי המלגאים :בלה עובדיה
תפקיד :סומכת במרש"ל
טלפון ליצירת קשר0524722586 :
טלפון נוסף053-2505287 :
כתובת דואר אלקטרוניsoen_r@mail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :סובלנות רגישות חברתית
ימים ושעות פעילות אפשריות :החונכות מתבצעת בתיאום עם העיוור

שם הארגון :שיפור הישגים לימודיים
שם הפרויקט :שיפור הישגים לימודיים  -בית דני
תיאור הפרויקט ומטרתו :סגירת פערים לימודיים .פיתוח מוטיבציה ודימוי עצמי בקרב ילדים בסיכון והשגת היעד – תעודת בגרות.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :כל סטודנט יחנוך שני תלמידים בכיתות ז' -יב' ויעזור להם בשיעורי הבית.
אוכלוסיית היעד :ילדים ונוער בסיכון
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מרכז קהילתי בית דני .רחוב סמטת כביר  ,4ת"א
שם איש הקשר לליווי המלגאים :עדי סבח
תפקיד :רכזת חינוך
טלפון ליצירת קשר054-3358921 :
טלפון נוסף03-6393968 :
כתובת דואר אלקטרוניadidany95@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחראיות ,עמידה בזמנים ,יחסי אנוש טובים ,מוטיבציה ,תחושת שליחות ,רצון לשנות
ולסייע בהתפתחות הסביבה
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א'-ה' בין השעות 16:00-20:00
צרכים ובקשות מיוחדות :ידע במקצועות מתמטיקה ואנגלית בעיקר

שם הארגון :מנהלת חינוך וקהילה תל אביב -שכונת התקווה
שם הפרויקט :חונכות אישית  -מועדון צמי"ד
תיאור הפרויקט ומטרתו :מועדון צמי"ד הינו מועדון טיפולי קהילתי עבור ילדי החינוך המיוחד ,בכיתות א' – ו' ,תושבי שכונת
התקווה עזרא והארגזים .ילדי המועדון הינם ילדים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים על רקע מצב סוציו-אקונומי נמוך וקשיים
משפחתיים.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי" :חלק משמעותי מהמענים במרכז מבוססים על מתנדבים (כ 20-מתנדבים בכל שנה).
הצורך שלנו במתנדבים הוא במתן חונכות אישית עם ילד או ילדה המטופלים במרכז .מטרת החונכות היא יצירת קשר משמעותי
עם החניך .החונך ישמש כאח בוגר ויהיה עבור החניך דמות משמעותית ויציבה .הפעילות מתמקדת בפן החברתי (לא עזרה
לימודית).
החונכות מתקיימת במרכז הקהילתי בית דני ,ולא בבית החניך.
אוכלוסיית היעד :ילדים
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מרכז קהילתי בית דני וסביבתו
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740 :
טלפון נוסף03-5419253 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחריות ,יכולת הכלה ,דוגמה אישית ,סבלנות
ימים ושעות פעילות אפשריות :א'-ה'19:00 -14:00 ,
צרכים ובקשות מיוחדות :סטודנטים בתארים מחוגים :חינוך ,אומנות ,פסיכולוגיה ,עו"ס ,מדעי התנהגות ,תיאטרון ,מדעי החברה.

שם הארגון :מנהלת חינוך וקהילה  -התקווה ,עזרא והארגזים
שם הפרויקט :מרכז מעיין
תיאור הפרויקט ומטרתו :מרכז מעיין הינו מרכז למידה להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה .למרכז מגיעים ילדים עם קשיים
ופערים לימודיים .המרכז נותן מענה במקצועות שפה וחשבון והלימוד נעשה בקבוצות קטנות של עד  4ילדים בקבוצה .לכל קבוצה
יש מורה בעלת תואר ותעודת הוראה שמכינה תכנית אישית עבור כל ילד במרכז
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :למרכז דרושים מתנדבים לחונכות לימודית שיצטרפו למורה בזמן השיעור ויעבדו עם ילד אחד
בקבוצה שהקושי שלו יותר גדול .תפקיד המתנדב הוא תיווך של החומר שהמורה מעבירה עבור הילד שאיתו הוגדר לו לעבוד .כמו
כן ,עבודה פרטנית עם הילד וחיזוק בנושאים שקשים לו .לא נדרשת מהמתנדב הכנה מוקדמת ,שכן המורה אחראית לכל התכנים
שמועברים ,לדפי העבודה וכו '.המתנדב יהיה צמוד לקבוצה ולילד קבוע לכן נדרשת עקביות.
אוכלוסיית היעד :ילדים בכיתות ד'-ו 'בעלי קשיים לימודיים ורגשיים
הכתובת בה תתבצע הפעילות :התקווה  ,78תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת מרכז מעיין ומנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740 :
טלפון נוסף03-5419253 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחריות ,יכולת הכלה ,דוגמה אישית ,סבלנות
ימים ושעות פעילות אפשריות :א'-ה' 15:00-19:00
צרכים ובקשות מיוחדות :סטודנטים בתארים מחוגים :חינוך ,אומנות ,פסיכולוגיה ,עו"ס ,מדעי התנהגות ,תיאטרון ,מדעי החברה.

שם הארגון :מנהלת חינוך וקהילה -התקווה עזרא והארגזים
שם הפרויקט :מרכז הורות ומשפחה (מרכז לגיל הרך(
תיאור הפרויקט ומטרתו :מרכז הורות ומשפחה הוקם כדי לתת מענה מניעתי וטיפולי לכל אוכלוסיית הילדים מגיל לידה ועד שש
ובפרט לילדים עם קשיים התפתחותיים שונים :רגשיים חברתיים ,מוטוריים ,קוגניטיביים ושפתיים .המרכז פועל מתוך ראייה
מערכתית ושקיפות הכוללת שיתוף פעולה של כל הגורמים העובדים עם הילדים והוריהם.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :תחומי ההתנדבות :עבודה פרטנית לתמיכה בילד בתחום שהוא זקוק .עבודה בקבוצות קטנות
של  3-4ילדים ( .ניתן להעביר חוג לסטודנטים הבקיאים בתחום מסוים :תאטרון ,תנועה ,יצירה וכדומה ) ...צוות המרכז כולל אנשי
חינוך ואנשי טיפול .לסטודנטים תינתן הדרכה ולווי מאחד מאנשי הצוות ועזרה בבניית תכנית עבודה .הסטודנטים יקבלו את כל
שירותי המשרד שיהיו זקוקים להם .בימי שלישי אחת לשבועיים מתקיימת ישיבת צוות כוללת וישיבות של צוותי עבודה קטנים.
אוכלוסיית היעד :ילדים מגיל לידה ועד שש ממשפחות מוחלשות.
הכתובת בה תתבצע הפעילות :אורים 1
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740 :
טלפון נוסף03-5419253 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :סטודנטים בתחומי החינוך והטיפול -פסיכולוגיה ,מדעי ההתנהגות ,חינוך ,קלינאות
תקשורת ,עבודה סוציאלית ,ריפוי בעיסוק וכיוצא בזה
ימים ושעות פעילות אפשריות :א'-ה' 14:00-19:00

שם הארגון :עמותת צ.ל.ש  -צעירים לומדים שחמט
שם הפרויקט :הדרכת שחמט חינוכי לקבוצות בגיל יסודי
תיאור הפרויקט ומטרתו :כל מתנדב מדריך קבוצת ילדים בכתה ג-ו ,בנושא "שחמט חינוכי" .מלמדים את הילדים את משחק
השחמט ,ולצד זה יוצרים קבוצה מגובשת ,קשר אישי מיוחד ,ומעלים נושאים של מסוגלות אישית ,ערכים ,ועוד.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :המלגאי ידריך קבוצה של  12-15ילדים בגילאי  .8-12המלגאי ילמד את הילדים את משחק
השחמט (ישנם מערכי שיעור ועזרי הדרכה לשם כך) ובמסגרת זו יצור קבוצה מגובשת ,קשר אישי עם הילדים ודיון איתם בנושאים
ערכיים אישיים כגון מסוגלות אישית ,הרחבת אופקים לתחומי העניין שלו/ה ,ערכים ועוד.
אוכלוסיית היעד :ילדים בגילאי 8-12
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בתי הספר בהם תתקיים הפעילות (רשימה לא סופית) :מודיעים רח' יגאל אלון  ,31רח' צביה
לובטקין * .35ייתכנו מקומות התנדבות נוספים
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יותם אבגר
תפקיד :מנהל הדרכה
טלפון ליצירת קשר0546331169 :
כתובת דואר אלקטרוניCpchess1@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :נסיון בהדרכה ,היכרות עם וחיבה למשחק השחמט ,נכונות להתמדה בתהליך יצירת
הקשר ובניית הקבוצה עד להנאה מפירות העבודה הקשה בסוף השנה.
ימים ושעות פעילות אפשריות :הפעילות מתקיימת לרוב בשעות בית הספפר ,בבתי ספר מסויימים בשעות אחר הצהריים.

שם הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
שם הפרויקט :מועדונית מצובה
תיאור הפרויקט ומטרתו :מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון הלומדים במסגרות של חינוך מיוחד .המועדונית נותנת מענה
לילדים החל משעות הצהריים המאפשרת להם להתקדם בלימודים ,חברתית וטיפול רגשי להם ולמשפחותיהן בכדי לתת להם
שיווין הזדמניות.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :המלגאי יהיה מחוייב להגיע פעם בשבוע ביום קבוע לחונכות אישית וסיוע בשיעורי בית לילדים.
במידה ויהיה מתאים יתכן שהמלגאי גם ישולב בהעברת פעילויות במועדונית
אוכלוסיית היעד :ילדים בסיכון בכיתות א-ו
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מצובה  16תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :אפי
תפקיד :רכז המועדונית
טלפון ליצירת קשר03-6832626 :
טלפון נוסף :יואל054-7977010 -
כתובת דואר אלקטרוניefi@jaffainst.co.il :
ימים ושעות פעילות אפשריות :א'-ה' בין השעות 14:00-17:00
צרכים ובקשות מיוחדות :עדיפות לבוגרי תנועות נוער או סטודנטים בעלי רקע חינוכי

שם הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
שם הפרויקט :מועדונית ירדן
תיאור הפרויקט ומטרתו :מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון מקהילת העובדים זרים ומבקשי מקלט בת"א .המועדונית
נותנת מענה לילדים החל משעות הצהריים המאפשרת להם להתקדם מבחינה חברתית וטיפול רגשי להם ולמשפחותיהן בכדי
לאפשר להם מסגרת ראויה לצרכים שלהם.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :הגעה פעם בשבוע ביום קבוע לחונכות אישית ועזרה לצוות
אוכלוסיית היעד :ילדים בגילאי גן של עובדים זרים ומבקשי מקלט
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מושיע 21
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יואל פרוביזור
תפקיד :רכז מתנדבים
טלפון ליצירת קשר03-6832626 :
טלפון נוסף054-7977010 :
כתובת דואר אלקטרוניyoel@jaffainst.co.il :
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א-ה בין השעות 15:00-18:00
צרכים ובקשות מיוחדות :עדיפות לבוגרי תנועות נוער או סטודנטים עם רקע חינוכי

שם הארגון :דור לדור
שם הפרויקט :תכנית דורות
תיאור הפרויקט ומטרתו :במסגרת הפרויקט ,כל מלגאי ילווה זקנ\ה החשים בדידות המתגוררים קרוב לביתם .המלגאי יפגוש את
הזקנ\ה אחת לשבוע בבית של הזקנ\ה מתוך מטרה ליצור קשר חברי ולסייע בהפגת הבדידות .בנוסף ,במהלך השנה יהיו  3מפגשי
הכשרה לכלל המתנדבים ושיחות עם עו"ס (עובד/ת סוציאלי/ת) על פי צורך .השאיפה שלנו היא בניית קהילה בין דורית אשר לא
שוכחת את זקניה.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :המלגאי יהיה מחויב למפגש שבועי בביתו של הזקן אשר מדווח על עצמו כחש בדידות .המטרה
היא כי המלגאי יצור עמו קשר חברי ויסייע בהפגת תחושת הבדידות .כמו כן ,המלגאי יהיה בקשר עם הארגון ויעדכן על מצבו של
הקשיש איתו הוא נפגש .המילגאי יהיה מחויב להגיע ל 3-מפגשי הכשרה בני שעתיים ולמלא דוח מעקב ליווי חודשי ויזכה לליווי
צוות התכנית ועובדים סוציאלים בהתאם לצורך (הכשרה תיכלל במניין השעות למלגה).
אוכלוסיית היעד :קשישים המתגוררים בשכונת התקווה
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בבית הזקנ/ה
שם איש הקשר לליווי המלגאים :נועם דור
תפקיד :רכזת העיר תל אביב יפו
טלפון ליצירת קשר052-8991192 :
דואר אלקטרוניnoamd@dorldor.org.il :
ימים ושעות פעילות אפשריות :גמיש -בהתאם למה שמתאים למלגאי ולזקנ\ה
ימים ושעות פעילות אפשריות :גמיש -בהתאם למה שמתאים למלגאי ולזקנ\ה

שם הארגון :מסיל"ה
שם הפרויקט :פרויקט חונכות
תיאור הפרויקט ומטרתו :חונכות ילדים מהקהילה הזרה
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :על המלגאי להוות חלק מצוות ההדרכה במרכז למידה הכולל רכזת ,בת שירות לאומי
ומתנדבים .המתנדבים הם מדריכים לכל דבר ,המובילים את קבוצת הילדים בפעילויות העשרה ולמידה במהלך המרכז.
המתנדבים צרכים להגיע ב 14:00לחצי שעה סידור וארגון המרחב וישיבת צוות על תכנון היום ,לאחר מכן ב 14:30מגיעים הילדים
והפעילות איתם מתבצעת עד .16:00
אוכלוסיית היעד :ילדי הקהילה הזרה
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בית ספר המושיע 21
שם איש הקשר לליווי המלגאים :רעות שחר
תפקיד :רכזת התנדבות
טלפון ליצירת קשר054-2449910 :
טלפון נוסף03-7248247 :
כתובת דואר אלקטרוניshahar_re@mail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :יכולת עמידה מול קבוצת ילדים ,חיבור לילדים בגילאים הללו ( 10-12ד'-ו') ,יכולת
הצבת גבולות ,אחריות והתמדה.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים ב'-ה' 14:00-16:00

שם הארגון :מסיל"ה -מרכז סיוע למבקשי מקלט ,פליטים ומהגרי עבודה
שם הפרויקט :שמירה על ילדים שהוריהם משתתפים בפעילות הארגון
תיאור הפרויקט ומטרתו :השגחה ומשחק עם פעוטות וילדים אחת לשבוע למשך שעתיים ,סיוע למטפלות באומנות בהעברת
קבוצת אמנות לילדים .פרויקט התכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה במסיל"ה הינו פרויקט הדרכה הורית למשפחות של
ילדים המוגדרים כילדים בסיכון .במסגרת קבוצות הדרכה הורית המתקיימות אחת לשבוע ,אנו מעניקים להורים כלים חינוכיים
במטרה לשפר את התפקוד ההורי והמשפחתי .בזמן זה המלגאים יעזרו בהשגחה על ילדיהם.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי:
המלגאים מגיעים בשעות הפעילות של הקבוצה (לרוב אחה"צ -ערב) מסדרים מרחב שהיה מזמין ונעים עם פעילויות שונות
ומגוונות ,המלגאים צרכים לשהות עם הילדים ,לעיתים נותנים להם לאכול כי הקבוצה בשעות הערב ,משחקים איתם ,מעסיקים
אותם ,מתחברים אליהם.
אוכלוסיית היעד :ילדי מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בגילאי 2-12
הכתובת בה תתבצע הפעילות :ראשון לציון  ,3ת"א
שם איש הקשר לליווי המלגאים :רעות שחר
תפקיד :רכזת התנדבות
טלפון ליצירת קשר054-2449910 :
טלפון נוסף03-7248247 :
כתובת דואר אלקטרוניshahar_re@mail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :גישה טובה לילדים
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימי הפעילות א'-ו' שעות הפעילות משתנות וגמישות ,חלקם בשעות הבוקר חלקם אחח"צ.

שם הארגון :מסיל"ה -מרכז סיוע למבקשי מקלט ,פליטים ומהגרי עבודה
שם הפרויקט :יד ביד למיצוי זכויות ביורוקרטיות ורפואיות
תיאור הפרויקט ומטרתו :לאוכלוסיית המרכז הארצי לקורבנות סחר בבני אדם ועבדות ולפונים מהדלת הפתוחה לקהילה ,ישנן
מגוון שירותים ביורוקרטיים ורפואיים שלא מונגשים להם בשל מחסום שפתי ,פערי תרבות ולצערנו לעיתים גזענות .המתנדבים
מלווים את המשפחות למוסדות ,מתווכים ,מסנגרים ,תומכים ומבינים לעומק בעיות מורכבות (ומדווחים לעו"ס) .דורש גמישות
בשעות ,ראש גדול ,יוזמה ,אסרטיביות ,רגישות ואחריות.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :המלגאי מחוייב להיות בקשר עם רכזת ההתנדבות בוואצאפ ,במידה ופנוי וקיבל על עצמו
פנייה ,ייצור קשר עם העו"ס המטפלת של המשפחה ויקבל ממנה את כל הפרטים הספציפיים לליווי .נדרשת עמידה בזמנים,
גמישות ואחריות .המתנדב ייפגש עם המשפחה ,ייסע איתה בתחב"צ לרשות/מרכז רפואי ,יישאר בזמן הפנייה ויחזור איתם .לאחר
שהסתיים הליווי על המתנדב לדווח לעו"ס איך היה ולרכזת התנדבות כמה שעותיצא הליווי בפועל.
אוכלוסיית היעד :מהגרי עבודה ומבקשי מקלט
הכתובת בה תתבצע הפעילות :שכונת התקווה ,משתנה
שם איש הקשר לליווי המלגאים :רעות שחר
תפקיד :רכזת התנדבות
טלפון ליצירת קשר054-2449910 :
טלפון נוסף03-7248247 :
כתובת דואר אלקטרוניshahar_re@mail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :חשובה לנו מאוד רגישות תרבותית ,רגישות באופן כללי ואחריות.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימי הפעילות א'-ו' שעות הפעילות משתנות וגמישות ,חלקם בשעות הבוקר חלקם אחח"צ.

שם הארגון :החברה לחקלאות עירונית בע"מ (חל"צ)
שם הפרויקט :מתחם חקלאי -ביה"ס הירדן
תיאור הפרויקט ומטרתו :פרויקט חקלאי הירדן הוקם במטרה לקדם חינוך לערכים של אהבת האחר ,ביטחון מזון וקיימות עירונית.
בית הספר "הירדן" מכיל ברובו תלמידים אשר מגיעים ממשפחות פליטים ומהגרי עבודה .החווה שהוקמה בבית הספר מורכבת
ממתחם חינוכי אשר מכשיר את התלמידים למקצועות החקלאות העירונית ומתחם יצרני אשר בו הם מגדלים תוצרת חקלאית
ומכינים לעצמם ארוחות במהלך הלימודים .לאחר שעות הלימודים מתקיימת פעילות קהילתית המורכבת מהורי התלמידים
ותושבי השכונה המגיעים ללמוד ולתפעל את החווה.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :חיבור הורי התלמידים לתחום החקלאות העירונית ע"י הכשרתם למקצועות החקלאות
העירונית ופיתוח קהילה בריאה דרך פעילות חד שבועית בגינת הגג .בנייה ותפעול מערכות לגידול מזון ,פיתוח ושימור קהילה,
שיווק במדיה החברתית ,ליווי סדנאות וסיורים (לפעמים בשבתות וחגים).
אוכלוסיית היעד :קהילת התלמידים ,ההורים ותושבי השכונה
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מושיע 21
שם איש הקשר לליווי המלגאים :לביא קושלביץ'
תפקיד :מנכ"ל
טלפון ליצירת קשר050-9367866 :
כתובת דואר אלקטרוניurban.farming.il@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אופי של אקטביסט ,איש סביבה ,איש של אנשים ,איש שיווק ורצון ללמוד .סטודנט.ית
מולטי דיסציפלינרי שמסוגל.ת לעבוד בתנאי חוץ (ולפעמים גם במזגן) .אחריות ומחויבות אישית ,אהבה לעבודה עם ילדים ועבודה
חינוכית .התהליך מלווה בהכשרה למקוצועות החקלאות העירונית ע"י החבר"ל .לכן ,יש להתחייב לפחות לשנה אחת.
ימים ושעות פעילות אפשריות :הגינה פתוחה בשעות  9:00-19:00בימים א'-ה' ,מגיעים להתנדבות מרוכזת של כ 3-שעות.
צרכים ובקשות מיוחדות :חשוב ידיעת השפה העברית ואנגלית ,סבלנות לעבודה עם ילדים  ,מחויבות אישית להכין חומרים גם
בבית ולהגיע למפגשי קצה (להוציא מן הכלל אירועים אישיים ומחויבויות סטודנטיאליות).

שם הארגון :עמותת "לשובע" ,רשת בתי הנוער "קדימה"
שם הפרויקט :בית הנוער "חץ קדימה" יפו
תיאור הפרויקט ומטרתו" :בית הנוער ""חץ קדימה"" יפו ,השייך לרשת בתי הנוער ""קדימה"" ,מהווה מסגרת חמה ובטוחה עבור
 44חניכים וחניכות בכיתות ג'-יב' ,המופנים ברובם ע""י רשויות הרווחה המקומיות .חניכי בית הנוער מגיעים אליו חמישה ימים
בשבוע ,משעות הצהרים ועד לשעות הערב המאוחרות – לאורך כל שנות בית הספר .במהלך שהותם בבית הנוער ,מקבלים
החניכים ארוחות חמות ,עזרה לימודית ,חינוך ערכי ,העשרה וחשוב מהכל מרחב חברתי ,בטוח ונעים לגדול ולהתפתח בו .בית
הנוער שם לעצמו כמטרה למנוע נשירה ושוטטות ולסייע לחניכים למצות את הפוטנציאל שלהם ,להשתלב בחברה הישראלית
ולהיות אזרחים פעילים ,משמעותיים ומובילים.
תיאור התפקיד ומחויבות המלגאי :אפשרויות ההתנדבות של המלגאים בבתי הנוער מגוונות וניתנות להתאמה ליכולות
המלגאי/ות .בין אפשרויות ההתנדבות ניתן למצוא :חונכות אישית ("אח/ות בוגר/ת") ,סיוע לימודי ,העשרה (העברת חוג/סדנה) או
עזרה תפעולית.
אוכלוסיית היעד :ילדים ונערים בכיתות ג'-יב' ,המגיעים ממשפחות מיעוטות יכולת (דרך רשויות הרווחה)
הכתובת בה תתבצע הפעילות :הפיקוס  ,22יפו
שם איש הקשר לליווי המלגאים :תמר גת
תפקיד :מנהלת בית הנוער
טלפון ליצירת קשר050-6879725 :
טלפון נוסף03-5060425 :
כתובת דואר אלקטרוניkadima.yaffo1@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :רצון ויכולת עבודה עם ילדים/ות ונערים/ות ,סבלנות ,אמפתיה ,התמדה ,מחויבות
ורצינות
ימים ושעות פעילות אפשריות :א'-ה' ,בין השעות 14:30-18:30

