
 

 חובארת
חוברת מלגות 

 שכונת נווה שאנן



 

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

וברת הארגונים והעמותות אנו שמחים להציג בפניכם את ח

בשכונת נווה  חלשנת תשע" דיורמנהלת הבמסגרת מלגת  להתנדבות

ת במסגרת ההחלטה לקידום ביעיזו השנה השמלגה זו פועלת מ .שאנן

אביב, -ידי אוניברסיטת תלע"י  ומוענקת יפו-השגה בתל אביב-דיור בר

ת אפשרויו עבורכםריכזנו  יפו.-אגודת הסטודנטים ועיריית תל אביב

אתם באזורים בהם  בעמותות וארגונים שונים התנדבויות מגוונות 

.שכונההתושבים בשיפור חיי בבמטרה לסייע וזאת  ,מתגוררים

אנו מאמינים שלציבור הסטודנטים יש כוח השפעה רב ולכן אנו 

 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, התפתחות, נה מוצלחמאחלים לכם ש

 !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

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

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

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

מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה בהתנדבות עם 

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

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

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

 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 

יות. כמו שעות שנת 40שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 

 כן יש מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכדומה.

 ...צריכים פרטים נוספים? אל תהססו 

ריכזו  עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטיים בבחירת מקום ההתנדבות. 

עם זאת, תמיד יש את מי שרוצה לדעת מעבר או להציע משהו נוסף.  כל אחד 

הפעילות במקום לא מספיק  –ח לענות על שאלותיכם מהארגונים וגם אנחנו נשמ

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 

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

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

 לפרויקט עליו תרצו להרחיב ידיעתכם.

 היקף ההתנדבות 

ומסתיימת בסוף  2017תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר 

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

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

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

השנייה  שכירות בדירה  לפחות,  ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה

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

 מלאים מפורטים בתקנון המלגה.

 תקנון המלגה 

http://sfile.f-: התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור
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 ארגונים ועמותות
 הרחבה ופירוט 



 

 

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/יקחהמגוונת בהלשכונה ולאוכלוסייה 

אביב יפו, עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת -המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית תל

 המלגה באגודת הסטודנטים.

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

 

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

על הקשר לשכונה, מציאת אירועים שכונתיים שניתן לחבור אליהם במהלך השנה והפקת אירועים יזומים, מציאת 

בשכונה שניתן לסייע להן במהלך השנה וכו'. בנוסף, תיערך פגישה קבועה עם רכזת המעורבות  יוזמות קהילתיות

 החברתית.

  

 רכז/ת שכונה

 



 

 שאנן נווה תרבותית-רב גג גינתשם הארגון: 

 שאנן נווה תרבותית-רב גג גינתשם הפרוייקט: 

 המזון את לדייריו המגדל בניין גג של מודלתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 (.וחגים בשבתות לפעמים) וסיורים סדנאות ליווי ,החברתית במדיה שיווק ,קהילה ושימור פיתוח ,מזון לגידול מערכות ותפעול בנייה תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 קהילת השכונהאוכלוסיית היעד: 

 11 פייןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 קושלביץ לביאשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מייסדתפקיד: 

 050-9367866טלפון ליצירת קשר: 

 LaviKushelevich@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 .עירונית לחקלאות בהכשרה מלווה התהליך ן(במזג גם ולפעמים) חוץ בתנאי לעבוד שמסוגל דיסציפלינרי מולטי סטודנטרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .השעות באותן שבת-בשישי גם פתוחה הגינה לעיתים.פעם בכל שעות 3-כ של מרוכזת להתנדבות מגיעים', ה-'א בימים 9:00-19:00 בשעות פתוחה הגינה :ימים ושעות פעילות אפשריות

 .ללמוד ורצון שיווק איש, אנשים של איש, סביבה איש, אקטביסט של אופי דרוש :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 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: 
 של תכניות עם עושים שאנחנו כפי צמוד ומעקב ליווי נבצע אנחנו. צורך פי על עובד/ת סוציאלי/ת עם ושיחות כוללים הכשרה מפגשי 3 יהיו השנה במהלך. הבדידות בהפגת ולסייע חברי

 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 יש. נוספות מלגות

 .זקניה את שוכחת לא אשר דורית

 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: 

 בנווה שאנן המתגוררים ה\הזקנ בביתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 ציפר מורןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הארגון  פעילות מנהלתתפקיד: 

 054-7734426טלפון ליצירת קשר: 

 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 קיוםכן ו למידה ומרכזי כדורגל אימוני הכוללת ספרית בית אחר פעילות מסגרת ומתן בישראל החברתית מהפריפריה לילדים כדורגל קבוצות הקמתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 העברת(, הספר בית של הקשר שינמאתתקבל  הלימודי לחומר הכוונה) הבית שיעורי בהכנת עזרה מתן - הקבוצות באחת לשבוע אחת למידה מרכז העברתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 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 פעילויות

 .עצמאית פעילויות ליזום וכמובן

 10-16 גילאי. בסיכון נועראוכלוסיית היעד: 

 19:00: השעה ועד 15:00 מהשעה החל. שפירא שכונת - אביב תל 98 לוינסקי: בכתובת - לוינסקי 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: 

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

סבלנות, לילדים רגישות, הדרכה יכולת, אחריות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 

 פינה ראש מועדוניתשם הפרוייקט: 

 להם המאפשרת הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית.  א"בת מקלט ומבקשי זרים העובדים מקהילת בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 .שלהם לצרכים ראויה מסגרת להם לאפשר בכדי ולמשפחותיהן להם רגשי וטיפול חברתית מבחינה להתקדם

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

 מקלט ומבקשי זרים עובדים של גן בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 61 המעלה יסודהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 03-6832626טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 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



 

 עבודה ומהגרי פליטים, מקלט למבקשי סיוע מרכז -ה"מסילשם הארגון: 

 הארגון בפעילות משתתפים שהוריהם ילדים על שמירהשם הפרוייקט: 

 למניעת הלאומית התכנית פרויקט. לילדים אמנות קבוצת בהעברת באומנות למטפלות סיוע, שעתיים למשך לשבוע אחת וילדים פעוטות עם ומשחק השגחה תיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 כלים להורים מעניקים אנו, לשבוע אחת המתקיימות הורית הדרכה קבוצות במסגרת. בסיכון כילדים המוגדרים ילדים של למשפחות הורית הדרכה פרויקט הינו ה"במסיל במשפחה אלימות

 בזמן זה המלגאים יעזרו בהשגחה על ילדיהם. .והמשפחתי ההורי התפקוד את לשפר במטרה חינוכיים

 תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 . והפיליפינים אפריקה ממערב עבודה מהגרי למשפחות והשנייה מאריתריאה מקלט ומבקשי פליטים למשפחות אחת, הורים הדרכת קבוצות 2 חודשים 3 מדי נפתחות ה"במסיל

 לאורך להגיע ת/מתחייב ת/המלגאי  .מבוגרים השגחת תחת במקביל ונמצאים למענה זוכים הילדים כי העובדה הוא זאת שמאפשרים הגורמים ואחד מאוד גבוהים הינם למפגשים ההגעה אחוזי
 והיכרות אוריינטציה במפגש שתתפותנדרשת ה .ומעלה 5 בני וילדים 4 בני ילדים, 1-3 בני פעוטות -גיל לקבוצות המחולקים הילדים עם ולשחק הערב בשעות לשבוע אחת, הקבוצה מפגשי 12

 האקדמית השנה בתחילת שיתקיים

 2-12 בגילאי עבודה ומהגרי מקלט מבקשי ילדיאוכלוסיית היעד: 

 א"ת, 3 לציון ראשוןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 הורביץ אביגילשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התנדבות רכזתתפקיד: 

 03-7248238טלפון ליצירת קשר: 

 052-4818221טלפון נוסף: 

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

 לילדים הטוב גישהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 18:15-20:15' ג'/ ב :ימים ושעות פעילות אפשריות



 

 עבודה ומהגרי פליטים, מקלט למבקשי סיוע מרכז -ה"מסילשם הארגון: 

 לשירותים מקלט מבקשי ליווי -"ביד יד"שם הפרוייקט: 

, לאבחון, לרופא תור) לשירותים שלנו הפונים את מלווים מתנדבים הפרויקט במסגרת. עבודה ומהגרי מקלט למבקשי רווחה ושירות פתוחה כדלת משמשת ה"מסילתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 לשירות לזכות יוכל שבעתיד ובשאיפה בתהליך אקטיבי נשאר תמיד הפונה כאשר, מלמדת ובגישה רגישה בצורה נעשה הליווי. השירות ובהבנת בהגעה לסייע מנת על'( וכו שמיעה לבדיקת
 .עצמו בכוחות

 את שמסבירה עובד/ת סוציאלי/ת קשר עמו יוצרת ואז חזרה משיב המשימה של ובשעות ביום שפנוי מתנדב, במייל צורך פי על נשלחות הליווי משימות תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 עובד/ת סוציאלי/תה את מעדכן בחזרה. לליווי עמו ויוצא המלווה הפונה עם להיכרות ה"למסיל שסוכמה בשעה מגיע המתנדב ...(.לילד רפואי אבחון, ראייה משקפי קניית) הליווי מהות

 .הפונה עבור בתרגום טלפונית לסייע היכולים מתורגמנים הפעילות שעות בכל נמצאים ה"במסיל '.וכו שניתנו הנחיות, הליווי התנהלות על המטפלת

 עבודה ומהגרי פליטים, מקלט מבקשיאוכלוסיית היעד: 

 א"ת, 3 לציון ראשוןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 הורביץ אביגילשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התנדבות רכזתתפקיד: 

 03-7248238טלפון ליצירת קשר: 

 052-4818221טלפון נוסף: 

 hurwitz_a@tel-aviv.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 בזמנים עמידה, לאחר וסובלנות סבלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 09:00-15:00 הבוקר בשעות גמישים ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

 



 

 לוינסקי גן ספרייתשם הארגון: 

 בספרייה מבוגרים פעילותשם הפרוייקט: 

 על בדגש, אביב-תל דרום שכונות ות/תושבי את לשרת ונועד, תרבותי-קהילתי מרכז מהווה אשר, השכונה שבלב לוינסקי בגן הממוקם פתוח מתקן היא הספרייהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 
 הרכבים בה מתאמנים, שונות קבוצתיות פעילויות, השבוע ימות בכל וקורסים חוגים, לה הצמוד ובמקלט בספרייה מתקיימים, שונות בשפות ספרים של היצע לצד. הזרות הקהילות ות/בני

 .מיוחדים במועדים ואמנות תרבות אירועי בה ומתקיימים, מוזיקליים

 )למבוגרים(. מוזיקה הוראת או, ואנגלית עברית הוראתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 .המקלט ומבקשי המהגרים קהילות על בדגש, שאנן נווה שכונת תושביאוכלוסיית היעד: 

 .)החדשה המרכזית לתחנה בסמוך) א"ת, 98 לוינסקי רחוב, לוינסקי גינתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 דוידוב אפרתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התנדבות רכזתתפקיד: 

 054-5312798טלפון ליצירת קשר: 

 efratdavidov@mail.tau.ac.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 .האימייל דרך לפנות בבקשהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .)15:45-19:00) ושבת( 16:30-18:00) שישי(. ואילך 19:00-מ) הערב בשעות רביעי-ראשון :ימים ושעות פעילות אפשריות

.וגמישות יצירתיות, יוזמה, מחויבות, אחריות, פתיחות, סבלנות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 לוינסקי גן ספרייתשם הארגון: 

 ילדים פעילותשם הפרוייקט: 

 באימוני עזרה או חוגים הדרכת, ויצירה קריאה, למשחק מרחב הפעלת כוללת הפעילות. בספרייה הילדים פעילות של השוטפת להפעלה ות/האחראים ים/מתנדבותתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הספורט

 מדריכים צוות עם המרחב הפעלת או קבוצתית פעילות הדרכתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 והמהגרים המקלט מבקשי קהילות מקרב בעיקר, שאנן נווה שכונת ילדיאוכלוסיית היעד: 

 (החדשה המרכזית לתחנה בסמוך) א"ת, 98 לוינסקי רחוב, לוינסקי גינתהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 דוידוב אפרתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 התנדבות רכזתתפקיד: 

 054-5312798טלפון ליצירת קשר: 

 efratdavidov@mail.tau.ac.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 האימייל דרך לפנות בבקשהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 15:45-19:00', ש', ד', א :ימים ושעות פעילות אפשריות

.יתרון -בחינוך רקע או זיקה .וגמישות יצירתיות, יוזמה, מחויבות, אחריות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 "לשובע" עמותתשם הארגון: 

 "לשובע" מסעדתשם הפרוייקט: 

 .ומתנדבים מזון תרומות על מבוססות במסעדה המוגשות הארוחות(. יכולת חסרי/מיעוטי) לפונים חמות ארוחות, חג ובערבי שישי בערבי, יום מידי המספקת מסעדהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .המסעדה בסידור ועזרה המזון הגשת/בהכנת סיועתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 רחוב ודרי ךנמו אקונומי סוציו מרקע משפחות, יכולת מיעוטיאוכלוסיית היעד: 

 אביב תל, 18 לנוב'צהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 'אהרונוביץ מיכלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 קהילה קשרי מנהלתתפקיד: 

 050-8292970טלפון ליצירת קשר: 

 03-3731662טלפון נוסף: 

 community@lasova.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 אנשים עם עבודה יכולת, לעזור רצון, סבלנות, אדיבותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 17:30-20:00( לשבועיים אחת' )ו ימי, 10:00-14:00' ה-'א :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 קדימה נוער בתי רשת -לשובע עמותתשם הארגון: 

 אישי קידום, חונכותשם הפרוייקט: 

 .והלימודי החברתי האישי בפן הילד וקידום קשר יצירת מטרתו. השנה כל במהלך וחברתית לימודית לעזרה זקוקים אשר הנוער בית לילדי מועברת החונכותתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 .הנוער לבית בקביעות להגיע מחויבות. אישית חונכותתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 7-12 -גילאים ופליטים זרים עובדים ילדיאוכלוסיית היעד: 

 אביב תל 62 וולפסוןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 מנוף עדןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הנוער בית מנהלתתפקיד: 

 052-5413252טלפון ליצירת קשר: 

 050-8272427טלפון נוסף: 

 kadima.oztelaviv@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 בנים מתנדבים לקבל ישמחומלצות לביצוע התפקיד: רקע או תכונות מו

 16:30 -12:30 בשעות 'ב יום ,15:00-18:30בשעות:  ה,'ד,'ב,'אימים  :ימים ושעות פעילות אפשריות

 עקביות, עקשנות, יצירתיות, יוזמה ,ותחברותי, רגישות, אמפתיה :צרכים ובקשות מיוחדות

  



 

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

 יסודי בגיל לקבוצות חינוכי שחמט הדרכתשם הפרוייקט: 

 תוך יצירת קבוצה מגובשת, קשר אישי עם התלמידים ולימוד ערכים., השחמט משחקלימוד ". חינוכי שחמט" בנושא, ו-ג בכתה ילדים קבוצת מדריך מתנדב כלתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 קבוצה יצור זו ובמסגרת( כך לשם הדרכה ועזרי שיעור מערכי ישנם) השחמט משחק את הילדים את ילמד,  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

 8-12 בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 4 מולדת' רח - רוגוזין-ביאליק - שאנן נוה: הכתובת 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: 

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

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

 

 

 



 

 מרכז שירותים לעיוורשם הארגון: 

 לעיוורים ולקויי ראייה אישית חונכותשם הפרוייקט: 

 ראייה בביתו לקוי או לעיוור סיועתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 בביתם העיר בדרום לעיוורים סיועתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 ועיוורים ראייה לקוייאוכלוסיית היעד: 

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

 סואן רוןשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 חברתי מועדון רכזתפקיד: 

 053-2505287קשר: טלפון ליצירת 

 37248040טלפון נוסף: 

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

 חברתית רגישות ,סובלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 בתיאום עם לקוי הראייה גמיש ו-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 יפו-אביב תל הקשיש למען האגודה -קשתשם הארגון: 

 תומכת בקהילה מתנדביםשם הפרוייקט: 

 אביב תל בדרום קשישים בקרב בדידות הפגתתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 ה/קבוע ה/קשיש אצל בית בביקור התנדבותתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 אביב תל בדרום קשישיםאוכלוסיית היעד: 

 ההקשישים בבתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פולק לנה, גינתון אליהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 חברתית רכזת/ תומכת קהילה מנהלתתפקיד: 

 03-5133442טלפון ליצירת קשר: 

 elia@keshetaguda.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

  רצון וכמובן סבלנות, טובים אנוש יחסי, נועםרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 בתיאום עם הקשיש/ה ה-א :פעילות אפשריותימים ושעות 

 

  



 

 מחלקת רווחה "שפירים"שם הארגון: 

 שאנן נווה בשכונת בסיכון ילדים חונכותשם הפרוייקט: 

 מאופיינת כאזור הסובל מעזובה סביבתית קשה, מיעוט שירותים ציבוריים ואוכלוסייה במצב סוציו אקונומי ירוד.השכונה "נווה שאנן" תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

הילדים במשפחות אלה זקוקים לתמיכה  י בולט.במחלקה לשירותים חברתיים " שפירים"" רוב המשפחות המוכרות ומטופלות, הן הד הוריות הסובלות מקשיי תפקוד הור
 מעצימה בתחומים חברתיים ולימודיים. 

סיוע של חונכים אישיים עשוי לקדם באופן משמעותי את תפקודם והשגחתם כילדים וכתלמידים. החונכות תלווה על ידי העובד הסוציאלי תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 המטפל במשפחה.
 

 ילדים בסיכון המתגוררים בשבונת נווה שאנןאוכלוסיית היעד: 
 

 התנדבות נעשית בבית הילדההכתובת בה תתבצע הפעילות: 
 

 יעקב קרבצינסקישם איש הקשר לליווי המלגאים: 
 

 עובד סוציאלי קהילתיתפקיד: 

 03-7246520טלפון ליצירת קשר: 
 

 03-7240500 :טלפון נוסף
 

 kravchiasky_y@tel-aviv.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 
 

 אחראים, רציניים ומסוריםרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 
 

 .פגישה קבועיםההנו אחד לשבוע. המועד ואורך עם הילד מפגש ה. תנדבות נעשית בית הילד ולכן זה די גמישהה :פעילות אפשריותימים ושעות 
  



 

 מחלקת רווחה "שפירים"שם הארגון: 

 מיפוי צרכי קהילה בשכונהשם הפרוייקט: 

 מיפוי צרכי התושבים בשכונת נווה שאנן לקראת הקמת מרכז קהילתי בשכונהתיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 

 פעיל חלק לקחת המעוננים המקום תושבי וגיוס במיפוי להתמקד יתבקשו המתנדבים מעבר מדלת לדלת ותשאול התושבים לצרכיהתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 

 אומנים עבור נתונים באיסוף יהיה הסיוע'(. וכו חוגים, קשישים מועדון) 28 א"הגר' ברח חדש במרכז שירותים לצרוך המעוננים תושבים וכן בשכונה קהילתית בפעילות

ם הקהילתיים על מנת להתאים את המרכז הקהילתי הנמצא בבניה ברחוב הגר"א בשכונה לצרכי . קהילתים אירועים בארגון חלק לקחת ןוכ, בשכונה המתגוררים

  התושבים.

 תושבי נווה שאנן קהילת :אוכלוסיית היעד

 

  מעבר מדלת לדלת ברחבי השכונההכתובת בה תתבצע הפעילות: 
 

 יעקב קרבצינסקישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 

 עובד סוציאלי קהילתיתפקיד: 

 

 03-7246520טלפון ליצירת קשר: 

 

 03-7240500 :טלפון נוסף
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 עצמאית עבודה יכולת ובעלי סבלניים מתנדביםרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 
 

 , בתיאום עם העובד הסוציאלי ובהנחייתושהפעילות מתקיימת בתיאום מול תושבי השכונה ועימם קובעים ולכן זה די גמי :פעילות אפשריותימים ושעות 

 



 

 מחלקת רווחה "שפירים"שם הארגון: 

 שאנן בנווה קשישים חונכותשם הפרוייקט: 

אקונומיים נמוכים. בשכונה הזאת מתגוררים קשישים ותיקים רבים, הסובלים ממצוקות שונות -ידועה כבעלות מאפיינים סוציוהשכונה "נווה שאנן" תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

ו יכולים להיות כמו היעדר רשת חברתית, בדידות, מצב רוח ירוד. עקב היחלשותם הפיזית הם כמעט אינם יוצאים מביתם ואינם צורכים שירותים חברתיים מהם הי
ם לעיתים קשישים אלו היו מעוניינים במפגש שבועי עם מתנדב/ת אשר יוכלו ליצור עמם קשר משמעותי, להיות שם בשבילם ולהפיג את תחושת הבדידות. חלק נתרמים.

 יתי וחם.זקוקים לתיווך בנושאים של מיצוי זכויות לאור ירידה קוגניטיבית המקשה על יכולת ההבנה שלהם. רובם בעיקר משוועים לקשר אנושי, אמ
 

 במועד ואורך פגישה קבועים. לשבוע  תאחמפגש הינו ה. בנווה שאנןהמתגוררים  חונכות קשישיםתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי: 
 

 ים בנווה שאנןרקשישים המתגוראוכלוסיית היעד: 
 

 הקשישמגורי בסביבת ובתיאום עם העובד הסוציאלי האחראי,  צדדיםהמקום אחר שימצא לנכון בהסכמת שני ב או בביתו של הקשישהכתובת בה תתבצע הפעילות: 
 

 יעקב קרבצינסקישם איש הקשר לליווי המלגאים: 
 

 עובד סוציאלי קהילתיתפקיד: 

 03-7246520טלפון ליצירת קשר: 
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 אנו זקוקים למתנדבים רציניים וסבלנים, אשר מוכנים לעבוד עם אוכלוסיית הגיל השלישירקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 
 

 אך על הדבר להיות מתואם עם הקשיש והעובד הסוציאלי ולהיערך אחת לשבוע למשך שעתיים תנדבותהיש גמישות רבה בתיאום ה :פעילות אפשריותימים ושעות 


