
 

 חובארת
חוברת מלגות 

 יפו



 

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

 וברת הארגונים והעמותות להתנדבותאנו שמחים להציג בפניכם את ח

מלגה זו פועלת מזו  .ביפו חלשנת תשע" דיורמנהלת הבמסגרת מלגת 

 יפו-השגה בתל אביב-ת במסגרת ההחלטה לקידום דיור ברעיביהשנה הש

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

בעמותות התנדבויות מגוונות ת אפשרויו עבורכםריכזנו  יפו.-אביב

במטרה לסייע וזאת  ,אתם מתגורריםבאזורים בהם  וארגונים שונים 

.שכונהשיפור חיי התושבים בב

אנו מאמינים שלציבור הסטודנטים יש כוח השפעה רב ולכן אנו רואים 

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

ובטוחים שגם אתם תרוויחו  מכם לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה

  !מכך במידה רבה

ומלאה בעשייה, התפתחות,  תמאחלים לכם שנה מוצלח

 !סיפוק והצלחה רבה נתינה,



 

 ותחשוב נקודותטיפים ו
 

  ?איך בוחרים את מקום ההתנדבות 

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

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

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

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

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

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

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

מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה בהתנדבות עם 

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

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

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

 בהתאם לבחירותיכם.אתכם 

 !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  40שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 

 וכדומה. כן יש מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה

 ...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 

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

באגודת הסטודנטים   רכזת המלגהמוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או ל

 chevrati4@student.co.ilבאמצעות המייל: 

  הכלי שיקל עליכם –טבלת מפתח! 

את כל מקומות ההתנדבות ובמשפט קצר לכתוב  החלטנו לרכז עבורכם בטבלה

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

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

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

 עליו תרצו להרחיב ידיעתכם.לפרויקט 

 היקף ההתנדבות 

ומסתיימת   2017תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר 

  –המלגה תוענק בשתי פעימות  חודשי התנדבות. 8כלומר  - 2018בסוף יוני 

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

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

 חודשי שכירות בדירה  לפחות,  ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה

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

 תקנון המלגה 

http://sfile.f-: מנהלת הדיורהתקנון על כל פרטיו מופיע באתר של 

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

17.pdf?id=27651305-n_2016
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 ארגונים ועמותות
 הרחבה פירוט ו



 

 

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

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

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

אביב יפו, עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת -ים השונים הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית תלהמקומיים והגופ

 המלגה באגודת הסטודנטים.

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

 

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

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.

  

 רכז/ת שכונה

 



 

 

 קשבת אוזן ביד יד אגודתשם הארגון: 

 מצוקה לילדי חם ביתשם הפרוייקט: 

 המגורים יבתבס הם ורעב אלימות, שמצוקה ילדים מגיעים החם לבית. םיטיפולי ילדים וגני מיוחד מחינוך 4-9  ילאיבג מצוקה לילדי  לילדים  כעוגן משמש החם הביתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 .בוקר בוקר מתעוררים הם אליה

 הילדים בהפעלת לגננת וסיוע הילדים עם משחק, בית בשיעורי עזרהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 8 עד 4 בגילאים ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 ישנם שני מרכזים: הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 'יפו ד 18רובינשטיין  .1

  8גורקי ורחוב  .2

 מסר נויהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 קהילה וקשרי כספים מגייסתתפקיד: 

 03-6203141טלפון ליצירת קשר: 

 052-2616149טלפון נוסף: 

 noya@yadbyad.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 ופסיכולגיה סוציאלית עבודה החינוך מתחום רצוירקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 3-6 :ימים ושעות פעילות אפשריות

ר. עדיפות לסטודנטים דוברי ערבית.לעזו רצון הקשבה סבלנות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 לרעהו איששם הארגון: 

 הרווחת קראתשם הפרוייקט: 

 פעם חניך עם נפגש חונך כל. משמעותי אישי קשר וליצור אהוב לדבר אותה להפוך, קריאה לשפר במטרה אישית חונכות פרויקט הינו' הרווחת קראת' פרויקטתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 לעודד מנת על חיוביים חיזוקים מקבל החניך הפרויקט במהלך. החניך עבור' גדול אח' ומעין משמעותי למבוגר והופכים והשפה התרבות עולם את מעשירים, בספרייה ספר קוראים יחד, בשבוע

 .ולהשתפר להשקיע, להמשיך מוטיבציה לו ולתת אותו

 .)מבחנים תקופת כולל) השנה כל לאורך התמדה. שבוע בכל מפגש. החניך עם משמעותי אישי קשר יצירת. אישית חונכותתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 מאתיופיה לארץ עלו משפחותיהם או שהם 'ו-'ב בכיתות ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו 8 קנדה קהילתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 טנא שירהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 פעילות רכזתתפקיד: 

 050-6395719טלפון ליצירת קשר: 

 tenneshira@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .)הזמנים התאמת על לחשוב אפשר חריגים במקרים. )19.00ל 15.00 השעות בין חמישי, רביעי, שלישי, שני, ראשון ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

 ות.סבלנ. טוב לעשות רצון :צרכים ובקשות מיוחדות

  



 

 

 

 מי'עג לנערה חם ביתשם הארגון: 

 מי'עג לנערה חם ביתשם הפרוייקט: 

 שוטטות ומניעת מטיבה חברתית רשת ביסוס. ושייכות הכלה, חום קבלה של חיובית חוויה לנערות ולאפשר להעניק שמטרתה  טיפולית מסגרת הוא החם הביתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 נושאים על התבוננות המאפשר פתוח שיח לקיים ויכולות חייהן חוויות את מעבדות הנערות בו ופרטני קבוצתי טיפולי מענה נותן החם הבית. לקולן ביטוי ומאפשר מענה מספק. ברחובות

 .וחברה חברות בנושא סוגיות, גוף דימוי, מיניות, זוגיות, ושאיפות חלומות, הזדמנויות שוויון, האישה מעמד-וביניהם להתייחסות זוכים שאינם

 תוכן לעולמות הנערות חשיפת. בפעילות להשתלב ורצון יוזמה, בית בשיעורי עזרה, קיימות בסדנאות השתלבות - הבית של השוטפת בפעילות עזרהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 גדולה וברכה באהבה יתקבל רעיון כל .קבוצתיות פעילויות העברת -חדשים

 בסיכון נערותאוכלוסיית היעד: 

 יפו מי'עג שכונת 14 הראובני רחובהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 עצמון ענתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 לנערה חם בית מנהלת ס''עותפקיד: 

 054-7349735טלפון ליצירת קשר: 

 03-6820247טלפון נוסף: 

 anatatzmon@yahoo.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 סבלנות, הקשבה, ומחויבות אחריות, ערביות בנערות ומדוברת מאחר תרבותית ורגישות האחר קבלת, הכלה יכולת. שבוע כל רציפה והגעה התמדהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .מכל החשוב הדבר היא התמדה. הנערות עבור ויציבה משמעותית דמות יהוו שהסטודנטיות חשוב לכל מעל. ואמפתיה

 13:00-19:00 חמישי שלישי ראשון :ימים ושעות פעילות אפשריות



 

 לדור דורשם הארגון: 

 דורות תכניתשם הפרוייקט: 

 קשר ליצור מטרה מתוך ה\הזקנ של בבית לשבוע אחת ה\הזקנ את יפגוש המלגאי. לביתם קרוב המתגוררים בדידות החשים ה\זקנ ילווה מלגאי כל, הפרויקט במסגרתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 יש. נוספות מלגות של תכניות עם עושים שאנחנו כפי צמוד ומעקב ליווי נבצע אנחנו. צורך פי על ס"עו עם ושיחות כוללים הכשרה מפגשי 3 יהיו השנה במהלך. הבדידות בהפגת ולסייע חברי

 לא אשר דורית בין קהילה בבניית שיסיעו למלגאים והן לזקנים הן - מאד לסייע יכול אתכם פעולה ששיתוף חושבים אנחנו ולכן ויפו העיר בדרום לזקנים יותר טוב מענה לתת רב רצון לנו

 .זקניה את שוכחת

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

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

 ויפו העיר בדרום המתגוררים סטודנטיםאוכלוסיית היעד: 

  ביפו המתגוררים ה\הזקנ בביתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ציפר מורןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הארגון  פעילות מנהלתתפקיד: 

 054-7734426רת קשר: טלפון ליצי

 moranz@dorldor.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

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

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

  



 

 ספורטיבית החינוכית היוזמהשם הארגון: 

 שוויון שערשם הפרוייקט: 

 .מחוזיים טורנירים וקיום למידה ומרכזי כדורגל אימוני הכוללת ספרית בית אחר פעילות מסגרת ומתן בישראל החברתית מהפריפריה לילדים כדורגל קבוצות הקמתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 פעילויות העברת(, הספר בית של הקשר מאשי הלימודי לחומר הכוונה) הבית שיעורי בהכנת עזרה מתן - הקבוצות באחת לשבוע אחת למידה מרכז העברתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 וכמובן ופעילויות עבודה דפי את ממנו לקחת שניתן פעילויות מאגר ישנו. נוספות העשרה ופעילויות ספורט אלימות מניעת, הדדי כבוד, השונה קבלת כמו ערכים לקידום וחינוכיות חברתיות

 .עצמאית פעילויות ליזום

 10-16 גילאי. בסיכון נועראוכלוסיית היעד: 

 הש ועד 15:00 מהשעה החל' . ד יפו - יפו 44 קנדה קהילות: בכתובת - רקע קבוצתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 קליימן עומרשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מרכז מחוז מנהלתפקיד: 

 054-4961591טלפון ליצירת קשר: 

 054-4624254טלפון נוסף: 

 sharon@league.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 סבלנות, לילדים רגישות, הדרכה יכולת, אחריותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .הספר בבתי הלימודים שעת סיום לאחר, השבוע ימות בכל. הסטודנטים לזמינות בהתאם גמיש :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו-אביב תל עיריית - חינוכית לרווחה המחלקהשם הארגון: 

 אחרת לימודית פעילות - א"פל תכניתשם הפרוייקט: 

 במגוון לימודי סיוע מקבלים, הצהריים אחר ב"י - ז תלמידי 750 כ לומדים בתכנית. ויפו אביב תל בדרום קהילתיים מרכזים בתוך הפועלים עירוניים למידה מרכזיתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .ואיכותית מלאה בגרות לעבר ויפו אביב תל דרום תלמידי של לימודי קידום הינה התכנית מטרת. ולשון מתמטיקה באנגלית ובעיקר מקצועות

 .הלימוד קבוצות בתוך כמתרגל או לכך הזקוקים לתלמידים פרטנית בלמידה ומסייע, התכנית מצוות כחלק משתבץ המלגאיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ויפו אביב תל דרום שכונות תלמידיאוכלוסיית היעד: 

 יפו 23 אייזיק חריף, ברית בני קהילתי מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 מלר עמתישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 יפו אביב תל א"פל תכנית מנהלתפקיד: 

 052-2459770טלפון ליצירת קשר: 

 brit.pele@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 סבלנות, אדם אהבת, הדרכה יכולות, מתמטיקה או אנגלית ללמד יכולתרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 )לבחירה) 19:30 - 16:00, חמישי - ראשון :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 'ד יפו מועדוניתשם הפרוייקט: 

 להם רגשי וטיפול חברתית,  בלימודים להתקדם להם המאפשרת הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית.  בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הזדמנויות שיווין להם לתת בכדי ולמשפחותיהן

 לילדים פעילויות של בהעברה להשתלב גם יהיה ניתן ויתאים במידה. בית בשיעורי ועזרה אישית לחונכות קבוע ביום בשבוע פעם יעלהג מהמלגאי הציפייהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ו-א בכיתות בסיכון ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 13 סומקןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 גישה לילדים, סבלנות, יכולת הכלה רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

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

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



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 שילה מועדוניותשם הפרוייקט: 

 המאפשרת הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית. החרדית הקהילה של מיוחד חינוך של בגנים הלומדים בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הזדמנויות שיווין להם לתת בכדי ולמשפחותיהן להם רגשי וטיפול חברתית,  התפתחותית להתקדם להם

 לצוות ועזרה אישית לחונכות קבוע ביום בשבוע פעם להגיע אימהמלג הציפייהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 גן בגילאי בניםאוכלוסיית היעד: 

 יפו 8 יצחק פחדהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 רגישות, סובלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 13:30-15:30 השעות בין ה-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

, במיוחד בחינוך מיוחדחינוכי רקע עם סטודנטים או נוער תנועות לבוגרי עדיפות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 בית לחסרי כדורגלשם הארגון: 

 חדשה קבוצהשם הפרוייקט: 

 חייהם את לשפר להם שיעזור שיקומי תהליך איתם לעשות מכן ולאחר הכדורגל דרך הבית חסרי עם וקרבה אמון ליצור היא ומטרתה שנים 4 לפני שהוקמה עמותהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
, הבעיות על מהם אחד כל עם ודנים פרטני באופן נפגשים ובנוסף ביפו רנר'צ במרכז בערב רביעי בימי בשבוע פעם יחד איתם משחקים אנו בפועל'. וכו פנאי, תעסוקה, דיור כמו תחומים במגוון

 .נוספות מדינות 51 עוד עם יחד באוסלו שהתקיים הבית לחסרי ממנודיאל חזרנו אתמול רק. שלו והעתיד האתגרים

 אחד של אישי פרויקט לקחת מחויבים הם הסתגלות של חודש לאחר. השחקנים עם קשר יוצרים וכך, בשבוע פעם כדורגל משחקים אצלנו המתנדביםתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
, בנקים, משפט לבתי איתם יגיעו) הרשויות מול בבירוקרטיה להם יעזרו גם האפשר ובמידת כשצריך מייעצת דמות, קשבת כאוזן וישמשו לשבוע אחת למגרש מחוץ אותו ולפגוש מהשחקנים

 .העמותה ל"ממנכ פעם ומדי הפרויקטים מרכז ישירות הדרכות יקבלו הם בנוסף'(. וכו לפועל הוצאה

 יפו אביב תל מאזור בית חסריאוכלוסיית היעד: 

 יפו 20 האומות חסידיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 אלבז דודושם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 אביב תל אזור -פרויקטים רכזתפקיד: 

 054-6534767טלפון ליצירת קשר: 

 dudurok@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .בעמותה אצלנו פציפיתס נורא היא שההתנדבות כיוון לתפקיד מתקבל שהוא לפני המויעד המתנדב עם להיפגש נשמחרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .פגישה וחצי שעה למשך בשבוע אחד יום ועוד 20:30 -18:30 בשעות רביעי :ימים ושעות פעילות אפשריות

 \בשבוע אחר וביום כדורגל לשחק שאוהב 20:30 -18:30 משעה רביעי בימי שפנוי לאדם זקוקים אנו. הבסיסיות התכונות אלו אדם אוהב, מכיל, מקשיב, אכפתי אדם :צרכים ובקשות מיוחדות
 .רכב לו שיש לאדם יתרון. קצה אוכלוסיות עם בעבר שעבד לאדם יתרון. וחצי שעה למשך שבועיים



 

 ביפו לאומנויות תיכון מוזותשם הארגון: 

 לאומנויות מוזות תיכוןשם הפרוייקט: 

 .בגרות תעודת לקראת ואומנויות עיוניים לימודים גבוהה ברמה לומדים הנוער בני. שונות ממסגרות שנשרו נוער בני מקבל מוזות תיכוןתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 חובה מפגשי 3 הכוללת הלימודים שנת במהלך וקבוצתית אישית הדרכה תינתן. השונים העיוניים הלימוד במקצועות הוראה כעוזרי משמשים המילגאיםתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 .בסיכון נערים עם לעבודה כלים לסטודנט שיעניקו צ"אחה בשעות

 שונים פרמטרים פ"ע בסיכון המוגדרים נוער בניאוכלוסיית היעד: 

 28 יפתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ניב עינתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התנדבות רכזתתפקיד: 

 054-4940817טלפון ליצירת קשר: 

 03-5189049טלפון נוסף: 

 einatniv71@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 הלימוד ולקבוצות לתחום המילגאי להתאמת אישי ראיון ייערךרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 09:00-17:00 השעות בין ה-א ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו - אביב תל עיריית"  יפו שער" הרווחה מחלקתשם הארגון: 

 רוסית דוברי ציבורי דיור דיירי לקשישים העשרה פעילות -" חמה פינה"שם הפרוייקט: 

 פנאי פעילות לצרוך משגת אינה שידם לקשישים והעשרה בדידות הפחתתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

  וכו' מוסיקה, היסטוריה, ספרות בנושא – המוגן הדיור לדיירי ברוסית העשרה פעילותתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 מוגן דיור דיירי רוסית דוברות וקשישות קשישים 15אוכלוסיית היעד: 

 4 רזיאלהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 גולדמן דבישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 קשישים בדת סוציאליתעותפקיד: 

 03-7246413טלפון ליצירת קשר: 

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

 רוסית דובר שיהיה חובהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 09:00-11:00 בין  לשבועיים אחת שני ימי :ימים ושעות פעילות אפשריות

לקשישים ואהבה אחריות, סבלנות, רוסית ת/דובר :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו אביב תל עיריית דרום אגף" יפו שער" הרווחה מחלקתשם הארגון: 

 ביפו בסיכון לנערות חונכותשם הפרוייקט: 

 ואמונה מהן דרישה תוך בעיקר הלימודי בתחום הנערות של העצמי הדימוי בהעלאת תסייע, ולבגרויות למבחנים למידה, הבית בשיעורי לנערות תעזור, תגיע המלגאיתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הצורך במידת הנערות עם ותשוחח תשחק, הנערות עם קשר יצירת למען ותפעל החם הבית מצוות חלק תהיה המלגאית, בנוסף. במסוגלותן

 תעזור, תגיע המלגאית. קבועות בשעות, בשבוע פעם תגיע המלגאית. מלגאי ולא מלגאית שתשולב מבקשת אני, לכן. בלבד לנערות מסגרת הינו החם הביתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 מצוות חלק תהיה המלגאית, בנוסף. במסוגלותן ואמונה מהן דרישה תוך בעיקר הלימודי בתחום הנערות של העצמי הדימוי בהעלאת תסייע, ולבגרויות למבחנים למידה, הבית בשיעורי לנערות

 .הצורך במידת הנערות עם ותשוחח תשחק, הנערות עם קשר יצירת למען ותפעל החם הבית

 12-17 בגילאים נערותאוכלוסיית היעד: 

 22 ירושלים שדרותהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ינסקי'רוז מיכלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 החם הבית ורכזת בדת סוציאליתעותפקיד: 

 052-8187166טלפון ליצירת קשר: 

 03-55183301טלפון נוסף: 

 michalro@wizo.orgכתובת דואר אלקטרוני: 

 .ולא מלגאי בלבד במלגאית צורך ויש הפעילות תחילת לפני הרכזת עם ראיון נדרשרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .חמישי לימי העדפה.  16:00 עד 14:00 בשעות חמישי או שני או ראשון הם הימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

.בהם בסיסי וידע הספר בבתי הנלמדים למקצועות חיבור, ההתבגרות בגיל נערות עם קשר יצירת יכולת, ויצירתית טובה בצורה ללמד יכולת :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 מוגבלויות לבעלי כלנית מעוןשם הארגון: 

 מחשביםשם הפרוייקט: 

 ואהבה רצון בעיקר .הרשת של הכרה, פייסבוק, שיחות, משחקים, לימודיים לתכנים חשיפה.  אייפד/מחשב עם פרטנית עבודה באמצעות המלגאי של ותמיכה ליוויתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .ולתת להקשיב

 להפעלת אפשרות יש.  הדייר עם ורשת מחשב חווית. פייסבוק, רשת, משחקים, יוטיוב, לסקייפ הדייר חיבור. מחשב עם עבודהתוך כדי  ,אישית חונכותתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 .הסטודנט לכישורי בהתאם, וכדומה, רפואית ליצנות, בפניהם נגינה כמו חושי גירוי בפעילויות נמוך בתפקוד הדיירים

 .עמוקה עד בינונית מרמה והתפתחותית שכלית מוגבלות בעליאוכלוסיית היעד: 

 אביב תל יפו 12 אברהם מגןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 יהון מיטלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 ופנאי חינוך רכזתתפקיד: 

 052-6641254טלפון ליצירת קשר: 

 6 שלוחה  03-6817173טלפון נוסף: 

 Meytal1201@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 מהסוג הזה. והם צמאים לתשומת לב, במעון הדיירים עםשוטפת  אישית עבודה הרבה שאין כיון אישית לב תשומתלהעניק  רצון בעיקררקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .ביממה שעות 24 בשבוע ימים 7 פועל המעון :ימים ושעות פעילות אפשריות

 . אפשרי שבת גם. 15:30-18:30 -צ"אחה. 9:30-12:30 - בקרים :הנל בשעות רק לעבוד ניתן הדיירים עם

.גבוהה רגשית מודעות, הכלה יכולת .הדיירים עם פתיחות .וסובלנות סבלנות,  לתת רצון :מיוחדותצרכים ובקשות 



 

 (יפו-אביב תל עיריית) איטליה בית - יפו לב נוער מרכזשם הארגון: 

 ער(הנו ובנות בני בקרב מנהיגות ליצור ומטרתו השכונה וילדות לילדי בית המהווה נוער מרכז) ש"מנשם הפרוייקט: 

 מעצים חינוכי תהליך הנוער ובנות בני לחוות יוכלו ובה בשבוע פעם לפעולה שתיפגש קבוצה ליצירת להביא במטרה הערבים והחניכות החניכים עם אישי קשר יצירתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 במרכז שקורה מה לכל יותר הערבי הנוער את לחבר נוכל כזו קבוצה שבאמצעות מאמיני אנו(. בעברית 100%ב שולטים לא שלנו ה'החבר) המשותפת והשפה המשותף המכנה באמצעות

 .)פעולה בניית, טלפון שיחות, וואצפים) מרחוק נוספת ועבודה בשבוע פעם לפעולה מחויבות. אמיתי תרבותי רב בית וליצור

 באף פועל לא אך במרכז שנמצא, בשכונה הערבי לנוער מענה לספק במטרה היא ות/המלגאים של הסיוע בקשת. שונות ועניין מנהיגות קבוצות ש"במנתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 .)שלנו המרכז של מרכזית מטרה של פספוס וזהו) מעצים חינוכי בתהליך נמצא לא הערבי הנוער, כך בשל. קבוצה

 בני נועראוכלוסיית היעד: 

 1 שורק נחלהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 קרסנבלט חוליאןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הדרכה רכזתפקיד: 

 050-7420989טלפון ליצירת קשר: 

 052-378-8846( ש"המנ ורכז נוער תצום מנהל) ארקדיטלפון נוסף: 

 julikar989@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 פשוטה ולא מאתגרת לעבודה מוטיבציה. יתרון -נוער בנות/בני עם ועבודה בהדרכה ניסיון. חובה -(הערבי המגזר בת/בן) הערבית השפה ת/דובר רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .היפואית בקהילה תרבותיים פערים על ולגשר חברתי שינוי ליצור רצון, נוער בני עם תהליכים ליצירת נכונות

 )ש"המנ של הפעילות ימי אלה) 16:00-20:00 בשעות' ה-'א :ימים ושעות פעילות אפשריות

זקוקים לבן ולבת דוברי השפה הערבית על מנת לפתוח שתי קבוצות, לנערות ולנערים :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 ברית בני קהילתי מרכזשם הארגון: 

 בשכונה וילדים נוער עם התנדבותשם הפרוייקט: 

 :בהם להשתלב שניתן פרויקטים 2 ישנםתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 16:30-19:00 השעות בין ה,ד,ב,א הפעילות ימי. יסודי ס"ביה בגילאי לילדים בית בשיעורי וסיוע חברתי מועדון -הילדים במועדון התנדבות. 1

 הפעילות של שוטף ליווי או המועדון בתוך לפרויקטים להצעות מקום יש. והחברתי הלימודי בפן סיוע

. השכונה ות/לנערים בית ולהוות שוטטות למנוע מהצורך הגיע הפרויקט. 21:00-1:00 בין חמישי בימי -קונבנציונליות-לא בשעות הפועל בשכונה נוער לבני חברתי מועדון -"קפה-ברית". 2
 .ועוד חינוכיות פעילויות לקיים, קשבת אוזן להוות שם הנמצא ההדרכה מצוות חלק יהיו המתנדבים

 .וילדים נוער עם לעבודה גמישות אופציות מאפשרים הפרויקטים שניתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 16.30-19.00 השעות בין ה,ד,ב,א ימי להגיע ניתן -למידה מרכז-

 21.00-1.00 בין חמישי בימי -קפה ברית-

 נוער או ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו-אביב תל, 23 אייזיק חריף: ברית-בני קהילתי מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פופקין רעותשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 'ג יפו יחדיו מוטב רכזתתפקיד: 

 054-6351957טלפון ליצירת קשר: 

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

 המלגאים עם קבלה ראיון ייערךלביצוע התפקיד: רקע או תכונות מומלצות 



 

 שחקים מרכזשם הארגון: 

 בית בשיעורי עזרהשם הפרוייקט: 

 קהילתיות פעילויות בפיתוח לעזור; לילדים בוגר אח לשמש. ביניים חטיבת או יסודי ס"בבי לילדים בית בשיעורי עזרהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .לילדים חיובי מודל לשמש. במרכז המטופלות המשפחות לילדי בית בשיעורי עזרהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 .שלהם בהורות קשיים עם המתמודדות ממשפחות המגיעים ביניים חטיבת או יסודי ס"בבי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו אביב תל 17 עיריתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 גולדפרב דבורהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מנהלתתפקיד: 

 054-4290358טלפון ליצירת קשר: 

 deboragold@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .הספר בית בשעות לעיתים אפשרות יש. 14:00-19:00: הצהריים אחר בשעות השבוע ימות כל :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו אביב תל עירייתשם הארגון: 

 לימודית אחרתפל"א, פעילות שם הפרוייקט: 

 .הלימוד קבוצות בתוך יתרגל או לתלמידים פרטניים בשיעורים יסייע, התכנית בצוות ישתלב המלגאיסיוע בלימודים. תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .נוער במרכזי צ"אחה שונים לימוד במקצועות תגבורים מתןתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 'יב-'ז תלמידיםאוכלוסיית היעד: 

 44 קנדה קהילת -'ד יפוהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 אחלופי שלומישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 טובן א"פל רכזתפקיד: 

 050-7330048טלפון ליצירת קשר: 

 03-6585018טלפון נוסף: 

 pele.toban@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .וסבלנות הדרכה יכולת, אישית אחריותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 15:30-19:30 וחמישי שני, ראשון :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 מרכז פורטר לקשישיםשם הארגון: 

 הכנת פעילויות ומפגשים חברתיים לקשישיםשם הפרוייקט: 

 השנה במהלך וחגים באירועים והשתתפות הקשישים עם אישי קשר יצירת, הקשישים עבור מעשיר שבועי מפגש יצירתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 הסטודנט של העניין תחומי לפי  לקשישים שבועי פנאי מפגש ויצירת הקשישים עם עבודהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 המועדון חברי קשישיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו 7 נועם פורטר ש"ע הזהב לגיל שירותים רב מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 יוחנן ויקייווי המלגאים: שם איש הקשר לל

 מנהלתתפקיד: 

 054-5400011טלפון ליצירת קשר: 

 03-7246642טלפון נוסף: 

 vicky101@walla.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .ונוצרים מוסלמים, יהודים - תרבותית רב בחברה עבודה יכולת בעלרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 08:00-16:00 ה-א ימים פתוח המועדון :ימים ושעות פעילות אפשריות

הקשישים עבור ומהנה מעשירה פעילות ולייצר הסטודנט של האישיים העניין בתחומי לתרום רצון :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 מרכז "פורטר" לקשישיםשם הארגון: 

 הגינה טיפוחשם הפרוייקט: 

 המועדון חברי לרווחת מטופחת גינה הסופית והתוצאה דורי-בין קשר וכיצירת כתרפיה הקשישים עם בצמחים טיפולתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 הפעלת הקשישים בגינה, למועדון שבועית חד הגעהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ונוצרים מוסלמים יהודים פורטר מועדון חברי, קשישיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו 7 נועם פורטר ש"ע הזהב לגיל שירותים רב מרכזהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 יוחנן ויקישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 המועדון מנהלתתפקיד: 

 054-5400011טלפון ליצירת קשר: 

 03-7246642טלפון נוסף: 

 vicky101@walla.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .ונוצרים מוסלמים, יהודים - תרבותית רב בחברה עבודה יכולת בעלרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 8-16:00 השעות הין ה-א בימי פעיל המועדון :ימים ושעות פעילות אפשריות

מבוגרים לאנשים ואהבה הגינון אהבת :צרכים ובקשות מיוחדות

 "קדימה" הנוער בתי רשת", לשובע" עמותתשם הארגון: 

 יפו" קדימה חץ" הנוער ביתשם הפרוייקט: 



 

. השונות בערים מורכבות בשכונות הממוקמות משלים פורמאלי לא חינוך של מסגרות המקיימים", קדימה" הנוער בתי מרשת חלק הינו יפו" קדימה חץ" הנוער ביתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .'וכד העשרה, לערכים חינוך, לימודית עזרה, חמות ארוחות: וביניהם שונים צרכים על מענה מקבלים ובמסגרתו הרווחה דרך אלינו המופנים ים/ונערות ים/ילדות 50-לכ מענה נותן הנוער בית

 שנות כל לאורך ים/והנערות ים/הילדות את מלווה הנוער בית .גדלים הם אליהם הפערים על ולהתגבר הישראלית בחברה להשתלב ים/נערות ים/ילדות לאותם לאפשר היא המסגרת מטרת
 .השנה כל לאורך, יום מידי ועוטפת חמה מסגרת ם/עבורן ומספק ם/לימודיהן

 הנוער בית בתפעול עזרה, חוגים העברת, פעילויות בהעברת סיוע(, לימודית רק לא) אישית חונכות(, קבוצתיות או אישיות) לימודיות חונכויות לבצע ניתןתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 .'וכד

 נמוך אקונומי סוציו מרקע ממשפחות ונערים נערותאוכלוסיית היעד: 

 יפו, 22 הפיקוסהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 שטיין ענתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הנוער בית מנהלתתפקיד: 

 050-6676008טלפון ליצירת קשר: 

 03-5060425טלפון נוסף: 

 kadima.yaffo1@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 ורצינות מחויבות, התמדה, אמפתיה, סבלנות, ות/ונערים ות/ילדים עם עבודה ויכולת רצוןרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 11:00-16:00 השעות בין יולי חודש ובמהלך המועד בחול, 14:00-18:30' ה-'א :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

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

 יסודי בגיל לקבוצות חינוכי שחמט הדרכתשם הפרוייקט: 

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

 .ועוד, ערכים, אישית מסוגלות של נושאים ומעלים

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

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

 8-12 בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 , יפו5 שורק נחל' רח - נוף יפהייתכנו בתי ספר נוספים בהמשך(: בי"ס  הפעילות תתקיים בהם הספר בתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 חזן אורשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 יפו-אביב בתל העמותה של הדרכה רכזתפקיד: 

 054-2010002טלפון ליצירת קשר: 

 054-6331169טלפון נוסף: 

 cpchess2@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 בסוף הקשה העבודה מפירות להנאה עד הקבוצה ובניית הקשר יצירת בתהליך להתמדה נכונות, השחמט למשחק וחיבה עם היכרות, בהדרכה נסיוןרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .השנה

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

  



 

 מרכז שירותים לעיוורשם הארגון: 

 לעיוורים ולקויי ראייה אישית חונכותשם הפרוייקט: 

 בביתו ראייה לקוי או לעיוור סיועתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

  בביתם העיר בדרום לעיוורים סיועתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ועיוורים ראייה לקוייאוכלוסיית היעד: 

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

 סואן רוןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 חברתי מועדון רכזתפקיד: 

 053-2505287טלפון ליצירת קשר: 

 37248040טלפון נוסף: 

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

 חברתית רגישות סובלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 גמיש ו-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו א"ת הקשיש למען האגודה -קשתשם הארגון: 

 "זקן אמץ"שם הפרוייקט: 

 האבות בבית ה/קשיש אצל שבועי ביקורתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 שבועי וביקור אבות בבית קשיש של אימוץ מעיןתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 קשישיםאוכלוסיית היעד: 

 101 ירושלים שדרותהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 אליהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 קשתית התנדבות תחום מנהלתתפקיד: 

 03-5133442eטלפון ליצירת קשר: 

 elia@keshetaguda.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 ומחויבות רגישות, אדיבותמומלצות לביצוע התפקיד:  רקע או תכונות

 גמיש :ימים ושעות פעילות אפשריות

 


