
 

 חובארת
חוברת מלגות 

 יפו



 

 

 ,ויקרות יקרים וסטודנטיות סטודנטים

 

 וברת הארגונים והעמותות להתנדבותאנו שמחים להציג בפניכם את ח

מלגה זו פועלת מזו  .ביפו טלשנת 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

תוכלו  , אם לאמסוימת תמיד חלמתם להתנדב עם אוכלוסייה לעמוד בזה? גם אם

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

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

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! אחרי  הגישו בזמן

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 

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

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

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! 

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 

ט ותגיעו ישירות שימו לב שניתן ללחוץ על שם הארגון/שם הפרויק 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 במועד  ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה לפחות, שכירות בדירה

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

 תקנון המלגה 

http://sfile.f-: פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור התקנון על כל
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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 -והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית תלהמקומיים 

 המלגה באגודת הסטודנטים.

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

 

ים קודמות. על כל שכונה יופקד רכז אחד והוא יהיה אחראי השנה התפקיד ישתנה מעט ביחס לשנ 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 יבית: פרויקטשם ה

 

 החם לבית. םיטיפולי ילדים וגני מיוחד מחינוך 4-9 ילאיבג מצוקה לילדי לילדים כעוגן משמש החם הביתומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .בוקר בוקר מתעוררים הם אליה המגורים יבתבס הם ורעב אלימות, שמצוקה ילדים מגיעים

 הילדים בהפעלת לגננת וסיוע הילדים עם משחק, בית בשיעורי עזרההמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 8 עד 4 בגילאים ילדיםאוכלוסיית היעד: 

  8גורקי רחוב  או 'יפו ד 18רובינשטיין  הכתובת בה תתבצע הפעילות:

 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 קראת: פרויקטשם ה

 

 אהוב לדבר אותה להפוך, קריאה לשפר במטרה אישית חונכות פרויקט הינו' הרווחת קראת' פרויקטומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 והשפה התרבות עולם את מעשירים, בספרייה ספר קוראים יחד, בשבוע פעם חניך עם נפגש חונך כל. משמעותי אישי קשר וליצור

 אותו לעודד מנת על חיוביים חיזוקים מקבל החניך הפרויקט במהלך. החניך עבור' גדול אח' ומעין משמעותי למבוגר והופכים

 .ולהשתפר להשקיע, להמשיך מוטיבציה לו ולתת

 כל לאורך התמדה. שבוע בכל מפגש. החניך עם משמעותי אישי קשר יצירת. אישית חונכותהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 .)מבחנים תקופת כולל) השנה

 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 ה'-א' ימים :ימים ושעות פעילות אפשריות

 ות.סבלנ. טוב לעשות רצון :צרכים ובקשות מיוחדות

  



 

 לדור דורשם הארגון: 
 דורות תכנית: הפרויקטשם 

 

 את יפגוש המלגאי. לביתם קרוב המתגוררים בדידות החשים ה\זקנ ילווה מלגאי כל, הפרויקט סגרתבמ: ומטרתו הפרויקט תיאור

 מפגשי 3 יהיו השנה במהלך, בנוסף. הבדידות בהפגת ולסייע חברי קשר ליצור מטרה מתוך ה\נהזק של בבית לשבוע אחת ה\הזקנ

 לא אשר דורית בין קהילה בניית היא שלנו השאיפה .צורך פי על( ת/סוציאלי ת/עובד) ס"עו עם ושיחות המתנדבים לכלל הכשרה

 .זקניה את שוכחת

 המטרה. בדידות כחש עצמו על מדווח אשר הזקן של בביתו שבועי למפגש מחויב יהיה המלגאי :המלגאי מחויבותו התפקיד תיאור

 של מצבו על ויעדכן הארגון עם בקשר יהיה המלגאי, כן ו. כמהבדידות תחושת בהפגת ויסייע חברי קשר עמו יצור המלגאי כי היא

 לליווי ויזכה חודשי ליווי מעקב דוח ולמלא שעתיים בני הכשרה מפגשי 3-ל להגיע מחויב יהיה לגאי. המינפגש הוא איתו הקשיש

 (.למלגה השעות במניין תיכלל הכשרה) לצורך בהתאם סוציאלים ועובדים התכנית צוות

 ביפו קשישים המתגוררים :היעד אוכלוסיית

  /ההזקנ בבית: הפעילות תתבצע בה הכתובת

  דור נועם: המלגאים לליווי הקשר איש שם

 יפו אביב תל העיר רכזת: תפקיד

 052-8991192: קשר ליצירת טלפון

  noamd@dorldor.org.il: אלקטרוני דואר

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

  



 

 ספורטיבית החינוכית היוזמהשם הארגון: 
 שוויון שער: פרויקטשם ה

 

 ספרית בית אחר פעילות מסגרת ומתן בישראל החברתית מהפריפריה לילדים כדורגל קבוצות הקמתומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .מחוזיים טורנירים קיוםכן ו למידה ומרכזי כדורגל אימוני הכוללת

 חינוכיות ופעילויות עבודה דפי העברת, הבית שיעורי בהכנת עזרה מתן - למידה במרכז ת/חונכהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 קבועים ושעה ביום בשבוע וחצי שעה עד שעה -( בעצמו פעילויות ליזום יכול כמובן שרוצה מי) הארגון של הפעילויות מאגר מתוך

 ית/הסטודנט ידי על שיקבעו השנה לאורך

 10-16 גילאי. בסיכון נועראוכלוסיית היעד: 

 יפו, 35 פסטלוציבית ספר אלזהראא' לב יפו, , יפו, 14הרב רובינשטיין מתנ"ס רקע, הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 גבריאל הלוישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 רכז מתנדביםתפקיד: 

 052-5819015טלפון ליצירת קשר: 

 054-4624254 -אורי שחםטלפון נוסף: 

 gavrielhalevi@gmail.com כתובת דואר אלקטרוני:

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

  יתרון לבעלי רקע בהדרכה. סבלנות, לילדים רגישות, הדרכה יכולת, אחריות :צרכים ובקשות מיוחדות



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 
 'ד יפו מועדונית: פרויקטשם ה

 

 הצהריים משעות החל לילדים מענה נותנת המועדונית.  בסיכון לילדים טיפולית חינוכית מועדוניתומטרתו:  פרויקטתיאור ה

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

 במידה. בית בשיעורי ועזרה אישית לחונכות קבוע ביום בשבוע פעם להגיע מהמלגאי הציפייההמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 לילדים פעילויות של בהעברה להשתלב גם יהיה ניתן ויתאים

 ו-א בכיתות בסיכון ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 13 סומקןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 054-7977010טלפון 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

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

  



 

 יפו א"בת החינוך לקידום העמותהשם הארגון: 
 'ד יפו נוער ןמועדו: פרויקטשם ה

 

פעמים בשבוע  3מועדון הנוער הוקם בשנה האחרונה לתת מענה לנוער בשכונה ולאפשר להם להגיע ומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .לפעילות חברתית חיובית

 תפקיד המלגאי הוא ליצור קשר עם הנערים ולהוות עבורם דמות בוגרת חיובית המלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 'תושבי שכונת יפו ד 14-16נערים בנים בגילאי אוכלוסיית היעד: 

 13 סומקןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרוביזור יואלשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 מתנדבים רכזתפקיד: 

 054-7977010טלפון ליצירת קשר: 

 yoel@jaffainst.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

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

 18:00-22:00ימים א,ג,ה שעות  :ימים ושעות פעילות אפשריות

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



 

 בית לחסרי כדורגלשם הארגון: 
 חדשה קבוצה: פרויקטשם ה

 

 מכן ולאחר הכדורגל דרך הבית חסרי עם וקרבה אמון ליצור היא ומטרתה שנים 4 לפני שהוקמה עמותהומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 משחקים אנו בפועל'. וכו פנאי, תעסוקה, דיור כמו תחומים במגוון חייהם את לשפר להם שיעזור שיקומי תהליך איתם לעשות

, הבעיות על מהם אחד כל עם ודנים פרטני באופן נפגשים ובנוסף ביפו רנר'צ במרכז בערב רביעי בימי בשבוע פעם יחד איתם

 .שלו והעתיד האתגרים

 חודש לאחר. השחקנים עם קשר יוצרים וכך, בשבוע פעם כדורגל משחקים אצלנו המתנדביםהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

, קשבת כאוזן וישמשו לשבוע אחת למגרש מחוץ אותו ולפגוש מהשחקנים אחד של אישי פרויקט לקחת מחויבים הם הסתגלות של

 לפועל הוצאה, בנקים, משפט לבתי איתם יגיעו) הרשויות מול בבירוקרטיה להם יעזרו גם האפשר ובמידת כשצריך מייעצת דמות

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

 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: 

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

 רביעי בימי שפנוי לאדם זקוקים אנו. הבסיסיות התכונות אלו אדם אוהב, מכיל, מקשיב, אכפתי אדם :צרכים ובקשות מיוחדות

 עם בעבר שעבד לאדם יתרון. וחצי שעה למשך שבועיים \בשבוע אחר וביום כדורגל לשחק שאוהב 20:30 -18:30 משעה

 .רכב לו שיש לאדם יתרון. קצה אוכלוסיות



 

 ביפו לאומנויות תיכון מוזותשם הארגון: 
 לאומנויות מוזות תיכון: פרויקטשם ה

 

 עיוניים לימודים גבוהה ברמה לומדים הנוער בני. שונות ממסגרות שנשרו נוער בני מקבל מוזות תיכוןומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .בגרות תעודת לקראת ואומנויות

 אישית הדרכה תינתן. השונים העיוניים הלימוד במקצועות הוראה כעוזרי משמשים המילגאיםהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 .בסיכון נערים עם לעבודה כלים לסטודנט שיעניקו צ"אחה בשעות חובה מפגשי 3 הכוללת הלימודים שנת במהלך וקבוצתית

 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 ייערךמומלצות לביצוע התפקיד:  רקע או תכונות

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



 

 מוגבלויות לבעלי כלנית מעוןשם הארגון: 
 חבר אמיתי: פרויקטהשם 

 

, לימודיים לתכנים חשיפה.  אייפד/מחשב עם פרטנית עבודה באמצעות המלגאי של ותמיכה ליוויומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .ולתת להקשיב ואהבה רצון בעיקר .הרשת של הכרה, פייסבוק, שיחות, משחקים

 .לב ולתשומת לטיול, לשיחה, לדייר חבר שעתהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 סיעודיים, והתפתחותית שיכלית מוגבלות בעלי בגירים-המעון דייריאוכלוסיית היעד: 

 אביב תל יפו 12 אברהם מגןהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 דניאל וינרשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 חינוך ותרבות רכזתתפקיד: 

 055-6678147טלפון ליצירת קשר: 

 6 שלוחה 03-6817173טלפון נוסף: 

  daniel@danielstyling.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 עםשוטפת  אישית עבודה הרבה שאין כיון אישית לב תשומתלהעניק  רצון בעיקררקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 והם צמאים לתשומת לב מהסוג הזה., במעון הדיירים

 .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

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

רחב. לב, אמפטיה, סבלנות, רגשית



 

 שחקים מרכזשם הארגון: 
 בית בשיעורי עזרה: פרויקטשם ה

 

 בפיתוח לעזור; לילדים בוגר אח לשמש. ביניים חטיבת או יסודי ס"בבי לילדים בית בשיעורי עזרהומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .קהילתיות פעילויות

 .לילדים חיובי מודל לשמש. במרכז המטופלות המשפחות לילדי בית בשיעורי עזרההמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 .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: 

 .יצירתיות, ילדים עם נסיון; סבלנות; ילדים אהבתרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .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: 
 פל"א, פעילות לימודית אחרת: פרויקטשם ה

 

 בתוך יתרגל או לתלמידים פרטניים בשיעורים יסייע, התכנית בצוות ישתלב המלגאיסיוע בלימודים. ומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .הלימוד קבוצות

 .נוער במרכזי צ"אחה שונים לימוד במקצועות תגבורים מתןהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 'יב-'ז תלמידיםאוכלוסיית היעד: 

 , יפו1נחל שורק הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 דודשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 רכז המרכז למנהיגות לב יפותפקיד: 

 050-4295142טלפון ליצירת קשר: 

 054-4368887 -ליטל )רכזת עירונית( טלפון נוסף: 

 davidsina100@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 לקשישים: פרויקטשם ה

 

 וחגים באירועים והשתתפות הקשישים עם אישי קשר יצירת, הקשישים עבור מעשיר שבועי מפגש יצירתומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 השנה במהלך

, הסטודנט של העניין תחומי לפי לקשישים שבועי פנאי מפגש ויצירת הקשישים עם עבודההמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 ותכשיטנות. ריקודי עםלמשל: גינון טיפולי, 

 המועדון חברי קשישיםאוכלוסיית היעד: 

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

 יוחנן ויקישם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 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



 

 "קדימה" הנוער בתי רשת", לשובע" עמותתשם הארגון: 
 יפו" קדימה חץ" הנוער בית: פרויקטשם ה

 

 עבור ובטוחה חמה מסגרת מהווה"", קדימה"" הנוער בתי לרשת השייך, יפו"" קדימה חץ"" הנוער בית"ומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 ימים חמישה אליו מגיעים הנוער בית חניכי .המקומיות הרווחה רשויות י""ע ברובם המופנים', יב-'ג בכיתות וחניכות חניכים 44

 מקבלים, הנוער בבית שהותם במהלך. הספר בית שנות כל לאורך – המאוחרות הערב לשעות ועד הצהרים משעות, בשבוע

 בית .בו ולהתפתח לגדול ונעים בטוח, חברתי מרחב מהכל וחשוב העשרה, ערכי חינוך, לימודית עזרה, חמות ארוחות החניכים

 הישראלית בחברה להשתלב, שלהם הפוטנציאל את למצות לחניכים ולסייע ושוטטות נשירה למנוע כמטרה לעצמו שם הנוער

 .ומובילים משמעותיים, פעילים אזרחים ולהיות

 ליכולות להתאמה וניתנות מגוונות הנוער בבתי המלגאים של ההתנדבות אפשרויותהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 או( סדנה/חוג העברת) העשרה, לימודי סיוע"(, ת/בוגר ות/אח)" אישית חונכות: למצוא ניתן ההתנדבות אפשרויות בין. ות/המלגאי

 .תפעולית עזרה

 (הרווחה רשויות דרך) יכולת מיעוטות ממשפחות המגיעים', יב-'ג בכיתות ונערים ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 יפו, 22 הפיקוסהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 תמר גתשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הנוער בית מנהלתתפקיד: 

 050-6879725טלפון ליצירת קשר: 

 03-5060425טלפון נוסף: 

 kadima.yaffo1@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

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

 14:30-18:30 השעות בין', ה-'א :ימים ושעות פעילות אפשריות



 

 שחמט לומדים צעירים - ש.ל.צ עמותתשם הארגון: 
 יסודי בגיל לקבוצות חינוכי שחמט הדרכת: פרויקטשם ה

 

 משחק את הילדים את מלמדים". חינוכי שחמט" בנושא, ו-ג בכתה ילדים קבוצת מדריך מתנדב כלומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 .ועוד, ערכים, אישית מסוגלות של נושאים ומעלים, מיוחד אישי קשר, מגובשת קבוצה יוצרים זה ולצד, השחמט

 משחק את הילדים את ילמד המלגאי. 8-12 בגילאי ילדים 12-15 של קבוצה ידריך המלגאיהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 בנושאים איתם ודיון הילדים עם אישי קשר, מגובשת קבוצה יצור זו ובמסגרת( כך לשם הדרכה ועזרי שיעור מערכי ישנם) השחמט

 .ועוד ערכים, ה/שלו העניין לתחומי אופקים הרחבת, אישית מסוגלות כגון אישיים ערכיים

 8-12 בגילאי ילדיםאוכלוסיית היעד: 

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

 , יפו5 שורק

 אבגר יותםשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 הדרכה מנהלתפקיד: 

 0546331169טלפון ליצירת קשר: 

 Cpchess1@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

 יצירת בתהליך להתמדה נכונות, השחמט למשחק וחיבה עם היכרות, בהדרכה נסיוןרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .השנה בסוף הקשה העבודה מפירות להנאה עד הקבוצה ובניית הקשר

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

  



 

 
 מרכז שירותים לעיוורהארגון:  שם

 לעיוורים ולקויי ראייה אישית חונכות: פרויקטשם ה
 

 בביתו ראייה לקוי או לעיוור סיועומטרתו:  פרויקטתיאור ה

  בביתם העיר בדרום לעיוורים סיועהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 ועיוורים ראייה לקוייאוכלוסיית היעד: 

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

 עובדיה בלהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 במרשל סומכתתפקיד: 

 0524722586טלפון ליצירת קשר: 

 053-2505287טלפון נוסף: 

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

 חברתית רגישות סובלנותרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 החונכות מתבצעת בתיאום עם העיוור :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 
 חינוך לפסגותשם הארגון: 

 חונכות לימודית: פרויקטשם ה
 

 ונוער לילדים הזדמנויות שוויון יצירת ידי על חברתיים פערים צמצום למען פועלת לפסגות חינוך עמותת"ומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 למיפויים בהתאם, החניך של האישיים לצרכיו מותאם התגבור – פרטני לימודי תגבור. והגיאוגרפית החברתית מהפריפריה

 .השנה במהלך והערכות

 חונכות לימודיתהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 והגיאוגרפית החברתית בפריפריה החיים, למצוינות פוטנציאל בעלי, ב"י -' ג כיתות, 8-18 בגילאי ונוער ילדיםאוכלוסיית היעד: 

 .ישראל של

 | 19 פיקוס, החשמונאים ס"בי|  6 הקרן, נופים ס"בי|  7 הדקל, הדקל ס"בי: הבאים הספר בתיהכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 פרנס מנדס פייר' רח, אחווה ס"ביה|  40 קדם' רח, ערפה חסן ס"ביה|  12 הרופא דונולו, ב"י עירוני|  10 ם"הרי חידושי', ז עירוני

 .186 לב בר חיים' רח, גולומב ס"בי|  29 י'פסטלוצ' רח, אלזהרא ס"ביה|  17

 אנבייה רבקהשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 רכזת גיוסתפקיד: 

 050-8588047טלפון ליצירת קשר: 

 03-6013617טלפון נוסף: 

 students@e4e.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 סובלנות, רגישות חברתיתרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 בהתאם יתבצע הסטודנטים שיבוץ. 18:00 - 14:00 השעות בין ה,ד,ב,א בימים פעילים המרכזים :ימים ושעות פעילות אפשריות

 '(וכד מרוכז סמסטר, השנה כל למשך בשבוע פעם) הסטודנטים ויכולות המרכזים לצרכי



 

 

 המחלקה לשירותים חברתיים חוצות יפושם הארגון: 
 מועדון יחד לב אל לב: פרויקטשם ה

 

במסגרת מועדון זו נפגשת קבוצה של מבוגרים בודדים לארוחה ופעילות חברתית משותפת על בסיס ומטרתו:  פרויקטתיאור ה

שבועי, בימי רביעי בשעות אחר הצהריים. המועדון מהווה מסגרת חברתית, מעניק כלים וכישורי חיים בסיסיים ומטרתו לסייע 

 .ות וביצוע המחלקה לשירותיים חברתייםבהפגת בדידות החברים בו ושילובם בקהילה. מועדון זה הינו תחת אחרי

המלגאים ישתלבו בפעילות השוטפת של המועדון. יהיו אחראים על העברת פעילות חברתית, המלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

 סיוע לוגיסטי בתפעול המועדון וכן בחשיבה על פיתוח פעילות המועדון

 )ם )פיגור, הנמכה קוגנטיביתמבוגרים בודדים בעלי צרכים מיוחדיאוכלוסיית היעד: 

 יפו 26פיקוס הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 אביתר מילרשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 ס קהילתי"עותפקיד: 

 0525634340טלפון ליצירת קשר: 

 03-7248188טלפון נוסף: 

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

רגישות גבוהה, מוכנות לעבוד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים )בתפקוד גבוה(, רקע רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .סטודנטים דוברי ערביתיש צורך ב. כמו כן, בחינוך/ טיפול יכול לסייע

 16:30-20:00רביעי  ימי :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 
 עמותת יד רחלשם הארגון: 

 מועדוניות לילדים בסיכון: פרויקטשם ה
 

המועדוניות פועלות למען ילדים בסיכון מסיום המסגרת החינוכית ועד השעה חמש וחצי, ומטרתו להוות ומטרתו:  פרויקטהתיאור 

  .מסגרת מחזיקה, חמה ומעשירה מבחינה רגשית, חברתית ווחינוכית לילדים, ולמען מניעת שיטוטם ברחובות

 בצורה ידע מבחינת מעשירות פעילויות העברת, היום במשך הילדים ליווי: הרך בגיל לילדיםהמלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

. עבודה דפי ובמילוי שלהם הלמידה במרחב לילדים סיוע, כן כמו תנועה, סיפורים מוזיקה, יצירה כגון בכלים ושימוש יצירתית

 . לסמוך ניתן עליה משמעותי מבוגר של דמות להוות

 בשיעורי להם לסייע יש. עברית יודעים שאינם בילדים מדובר כי הערבית השפה בידיעת צורך יש אך, ל"כנ: יסודי בגילאי לילדים

 . הבית

 3-5בסיכון בגיל הרך מהמגזר הערבי והיהודי יחד בגילאי  וילדים ,'ה-'ילדים בסיכון מהמגזר הערבי בכיתות דאוכלוסיית היעד: 

 .יפו ,16, יפו ואריסטו 35פסטלוצ'י הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 סיון ניסיםשם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 יתס"עותפקיד: 

 052-6091815טלפון ליצירת קשר: 

 sivann@yadr.org.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

יכולת יצירת קשר עם ילדים, יצירתיות ויכולת הדרכה, רגישות ויכולת להצבת גבולות, רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 . יתרון לדוברי ערביתאחריות, יכולת לעבודה בצוותמסירות, ראש גדול ו

 .פעמיים בשבוע בין השעות שלוש וחצי עד חמש וחצי :ימים ושעות פעילות אפשריות

  



 

 
 קרית חינוך יפושם הארגון: 

 עבודות גמר בקריית חינוך יפו: פרויקטשם ה
 

עבודות גמר בנושאים אקדמיים שתואמים את  חונכות אישית בליווי תלמידים מבית הספר בכתיבתומטרתו:  פרויקטתיאור ה

 הדיסציפלינות שבהן לומדים הסטודנטים

ללוות את התלמידים בכתיבת עבודת גמר. מדובר במפגשים שבועיים של קריאה משותפת, המלגאי:  מחויבותתיאור התפקיד ו

  .כתיבה משותפת ובגדול אוריינטציה בכתיבה אקדמית שזרה לחלוטין לתלמידים

 א"תלמידים מקריית חינוך יפו בכיתה יית היעד: אוכלוסי

 , יפו10קרית חינוך יפו, חידושי הרי"ם הכתובת בה תתבצע הפעילות: 

 דן ואלפיששם איש הקשר לליווי המלגאים: 

 רכז עבודות גמר בבית הספרתפקיד: 

 0546798221טלפון ליצירת קשר: 

 danwalfisch@gmail.comכתובת דואר אלקטרוני: 

אהבה ורגישות לבני נוער, יכולת לעניין אותם, קשר, עניין וסקרנות לדיסציפלינות רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 האקדמיות שבהם בחרו התלמידים: היסטוריה )רוב התלמידים( אך גם אדריכלות, פסיכולוגיה, סוציולוגיה

 בתלמידים תלוי, 13:00-17:00', ה-א :ימים ושעות פעילות אפשריות

 

 

 


