
חוברת מלגות  

 התקווה

 פ"תש



ן את חוברת הארגונים והעמותות  /אנו שמחים ושמחות להציג בפניכם

 .פ ביפו"להתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור לשנת תש
 

-המלגה פועלת מזו השנה השמינית במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר
אגודת  , אביב-יפו ומוענקת על ידי אוניברסיטת תל-השגה בתל אביב

 .יפו-הסטודנטים והסטודנטיות ועיריית תל אביב
 

ריכזנו עבורכם אפשרויות התנדבות מגוונות בעמותות וארגונים שונים 

וזאת במטרה לסייע בשיפור חיי , ות/ן מתגוררים/באזורים בהם אתם

 .התושבים בשכונה
 

אנו מאמינים ומאמינות שלציבור הסטודנטיאלי יש כוח השפעה רב ולכן אנו  

 .ן את המפתח לסיוע החברתי לו זקוקים תושבי ותושבות השכונה/רואים בכם
ן לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה /אנו מצפים ומצפות מכם

 !ן תרוויחו מכך במידה רבה/שגם אתם ות/ובטוחים
 
 

, מאחלים ומאחלות לכם ולכן שנה מוצלחת ומלאה בעשייה בהתפתחות
 !סיפוק והצלחה רבה, נתינה



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

ן להתנדב עם  /גם אם תמיד חלמתם? האם תוכלו לעמוד בהתנדבות זו -החושב מכולם הוא , ן/יש כמה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכם? אז איך בוחרים

, ן נקודת אור וברגע שתבריזו/ת עבורם/ן מהווים/אתם, ן בקוצר רוח/הם מחכים לכם; ן בזה כלום/לא עשיתם –אם לא תוכלו להתחייב , מסויימתאוכלוסייה 
 .ן/ן ואולי אפילו בגללם/ן יתאכזבו או יחושו תחושת אשמה שזה קשור אליהם/סביר להניח שהם

תסב לכם  , ן לסייע לה/הבחירה בהתנדבות עם אוכלוסייה שתמיד רציתם. חשוב מאוד לבחור מקום התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת בו, לכן

 .מה טוב, סיפוק רב ואם זה גם נוח ונגיש
 ונכונים מדוייקיםמילוי פרטים  <

 .ן/ן בהתאם לבחירתכם/ן את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ אתכם/וודאו שדירגתם-ו ומדוייקיםכתבו פרטים נכונים 
 !הגישו בזמן <

 !ן במועד שנקבע/חשוב מאוד להקפיד להגיש את בחירותיכם
שעות   40את הטופס יש עוד מספר תהליכים שיש לעשות על מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של  ות/ן מגישים/אחרי שאתם

 .שנתיות
 !אל תהססו? רוצים ורוצות פרטים נוספים <

 'שעות הפעילות וכו, המחויבות, הדרישות, האוכלוסיה, ן בטבלה את כל מקומות ההתנדבות ובמשפט קצר כתבנו את אופי הפעילות/ריכזנו עבורכם
 .לה טעם לקרוא על ארגון שפועל רק בשעות אלה/ת שאין לו/ת בשעות הבוקר יודע/שלומד ית/כך למשל סטודנט

 .שם הפרויקט וכך להגיע לפרויקט עליו תרצו לדעת יותר/ ניתן ללחוץ על שם הארגון
 היקף ההתנדבות <

 .חודשי התנדבות 8כלומר  – 2020ומסתיימת בסוף יוני  2019תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר 
 .שעות התנדבות 20עבור השלמה של ₪  4,800בכל פעימה יוענק סכום של . פברואר ואוגוסט –המלגה תוענק בשתי פעימות 

ן סטודנטים וסטודנטיות שיקבלו את הפעימה  /ולכן ישנם, חודשי שכירות בדירה לפחות 12הוא השלמת ( אוגוסט)תנאי הכרחי לקבלת הפעימה השנייה 

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

 https://bit.ly/2jW9r7C: התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור

 טיפים ונקודות חשובות



 ת שכונה/רכז. 1
 תיאור הפרויקט <

לסטודנטים ולסטודנטיות שמעוניינים ומעוניינות  , יצירתיות ואמביציה, תפקיד הדורש אחריות. ת השעונה/ישנו תפקיד רכז, בין אופציות ההתנדבות המגוונות

 .ובחיבור הסטודנטים והסטודנטיות המתנדבים והמתנדבות לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת בה, לעסוק בתהליכי עשייה חדשים ומאתגרים
עיריית תל : כגון, חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה יקח/ת השכונה ת/רכז, במסגרת התפקיד

 .עמותות והארגונים הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים והסטודנטיות, יפו-אביב
 אוכלוסיית הסטודנטים והסטודנטיות <

 .עצמאות ואחריות, הגדלת ראש, עניין בפרויקטים חברתיים וביזמות, סטודנטים וסטודנטיות עם יצירתיות
 !הערה חשובה <

מציאת אירועים שכונתיים שניתן  , על כל שכונה יופקד רכז אחד והוא יהיה אחראי על הקשר לשכונה. השנה התפקיד ישתנה מעט ביחס לשנים הקודמות

 .'וכומציאת יוזמות קהילתיות בשכונה שניתן לסייע להן במהלך השנה , לחבור אליהם במהלך השנה והפקת אירועים יזומים
 .תיערך פגישה קבועה עם רכזת מעורבות חברתית, בנוסף

 פירוט והרחבה –ארגונים ועמותות 



 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המרכז ממוקם בתוך אשכול גנים בשכונת . הוקם מתוך הצורך להעניק מענים חינוכיים לימודיים וטיפוליים לילדים בגיל הרך והוריהם "מרכז הורות ומשפחה

 .התקווה
המודל נבנה על פי הצרכים שעלו מהשטח ומתוך למידה משותפת רבת שנים עם היחידות הקהילתיות . סטיגמתיהמיקום בתוך אשכול נגיש ידידותי ולא 

 .להתפתחות הילד
צוות המרכז והגננות פעילים ושותפים בבנייתו  . בגני הילדים ובמרכז הורות, במעונות, המשפחה-הדרכה בבית: המענים ניתנים בכל המסגרות הקיימות

 .והתפתחותו

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
הפעילות כוללת . צ הפעילות יכולה להתקיים בבית המשפחה או במרכז על פי בחירתו של הסטודנט"בשעות אחה, עד שש 4לילדים מגיל -חונכות אישית 

  .'וכוסיפור , משחק
 

 :2מסלול 
הקבוצה נפגשת  .מלווה את הקבוצה מורה , ילדים והוריהם 4קבוצת הלמידה כוללת . להתלוות לקבוצת למידה של הורים וילדים להיות כעין עוזר הוראה

 .(יש מספר קבוצות)צ "אחת לשבוע בשעות אחה

 פרטים נוספים <
 אביבתל , 11אורים : כתובת

 הילה בנעים  : איש קשר לליווי המלגאים.

    052-6977740 :טלפון ליצירת קשר

עזרא  , התקווה -מנהלת חינוך וקהילה שם הפרויקט 

 והארגזים

  (הרךלגיל )מרכז הורות ומשפחה  הארגון שם 
 שנים 3-6ילדים בגילאי אוכלוסיית היעד 



  hila.minhelet@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

  14:00-19:00 'ה-'א: תושעות פעילות אפשריוימים 

 .פעולהעקביות יכולת למידה ויכולת שיתוף , סובלנות אחריות, יכולת הקשבה: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 תיאור הפרויקט ומטרתו <
ישנן מגוון שירותים ביורוקרטיים ורפואיים שלא מונגשים  , לאוכלוסיית המרכז הארצי לקורבנות סחר בבני אדם ועבדות ולפונים מהדלת הפתוחה לקהילה

תומכים ומבינים לעומק  , מסנגרים, מתווכים, המתנדבים מלווים את המשפחות למוסדות. פערי תרבות ולצערנו לעיתים גזענות, להם בשל מחסום שפתי
 .רגישות ואחריות, אסרטיביות, יוזמה, ראש גדול, דורש גמישות בשעות(. ס"ומדווחים לעו)בעיות מורכבות 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
ס המטפלת של המשפחה ויקבל ממנה  "העוייצור קשר עם , במידה ופנוי וקיבל על עצמו פנייה, בוואצאפלהיות בקשר עם רכזת ההתנדבות  מחוייבהמלגאי 

,  מרכז רפואי/צ לרשות"בתחב איתהייסע , המתנדב ייפגש עם המשפחה. גמישות ואחריות, נדרשת עמידה בזמנים. את כל הפרטים הספציפיים לליווי

  .הליווי בפועל שעותיצאס איך היה ולרכזת התנדבות כמה "לאחר שהסתיים הליווי על המתנדב לדווח לעו. יישאר בזמן הפנייה ויחזור איתם

 פרטים נוספים <
  .זה תלות פניה, מדוייקתאין כתובת . שאנן ונוהשפירא , התקוההפעילות מתבצעת בשכונות : כתובת

 רעות שחר  : איש קשר לליווי המלגאים

 054-2449910: טלפון ליצירת קשר

 aviv.gov.il-shahar_re@mail.tel: כתובת דואר אלקטרוני

 לגופוכל מקרה , צ"אחחחלקם בשעות הבוקר חלקם , שעות הפעילות משתנות וגמישות 'ו-'ימי הפעילות א: ושעות פעילות אפשריותימים 

 .רגישות באופן כללי ואחריות, חשובה לנו מאוד רגישות תרבותית: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 אין: צרכים ובקשות מיוחדות

 

 יפו  -עיריית תל אביב -ה"מסילשם הפרויקט 

 ה"מסילמרכז הארגון שם 

 מהגרי עבודה ומבקשי מקלט   היעדאוכלוסיית  

mailto:shahar_re@mail.tel-aviv.gov.il
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 אביבעיריית תל  -ה"מסילשם הפרויקט 

 ה  "מסילמרכז  הארגון שם 

 מהגרי עבודה ומבקשי מקלטאוכלוסיית היעד  

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
אנו מספקים להם גם מענה לילדיהם בזמן , שאנו מספקים והסוציאליםה ובשירותים הקהילתיים "במסילבשביל לאפשר להורים להיעזר בקבוצות ההדרכה 

 .ההתנדבות כוללת שמירה על קבוצת ילדים קבועה למשך שלושה חודשים אחת לשבוע בשעות הערב. פעילות הקבוצה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
המלגאים צרכים  , מסדרים מרחב שהיה מזמין ונעים עם פעילויות שונות ומגוונות( ערב -צ"לרוב אחה)המלגאים מגיעים בשעות הפעילות של הקבוצה 

 .מתחברים אליהם, מעסיקים אותם, משחקים איתם, לעיתים נותנים להם לאכול כי הקבוצה בשעות הערב, לשהות עם הילדים

 פרטים נוספים <
  .הכתובת משתנה בהתאם לקבוצה המודרכת ואיפה היא מתבצעת. שאנן ונוהשפירא , התקוה -הפעילות יכולה להתבצע בכל אחת מהשכונות: כתובת

 שחררעות : איש קשר לליווי המלגאים

 054-2449910: טלפון ליצירת קשר

 shahar_re@mail.tel-aviv.gov.il: דואר אלקטרוניכתובת 
 .צ עד הערב"והשעות אחה 'ה-'הימים תמיד יהיו א. במהלך השנה נפתחות מספר קבוצות ויש גמישות בימים והשעות: ושעות פעילות אפשריותימים   
 )(טווח גילאים רחב)עם חיבור לילדים , ומחוייביםהמלגאים צרכים להיות אחראים : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע 
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים   



 אביבעיריית תל  -ה"מסילשם הפרויקט 

 ה  "מסילמרכז  הארגון שם 

 ילדי מהגרי עבודה ומבקשי מקלטאוכלוסיית היעד  

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המרכז הוקם על מנת לספק לילדים אלו מסגרת  . תגבור ומענה לשוטטות, שזקוקים לתמיכה 'ו-'ילדים בכיתות ד 15בבית ספר הירדן מופעל מרכז למידה לכ

 ..נוספת שתיתן מענה לצרכיהם

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
המובילים את קבוצת  , המתנדבים הם מדריכים לכל דבר. בת שירות לאומי ומתנדבים, על המלגאי להוות חלק מצוות ההדרכה במרכז למידה הכולל רכזת

לאחר  , לחצי שעה סידור וארגון המרחב וישיבת צוות על תכנון היום 14:00המתנדבים צרכים להגיע ב. הילדים בפעילויות העשרה ולמידה במהלך המרכז

 16:00מגיעים הילדים והפעילות איתם מתבצעת עד  14:30מכן ב

 פרטים נוספים <
 21המושיע : כתובת

 שחררעות : איש קשר לליווי המלגאים

 054-2449910: טלפון ליצירת קשר

 shahar_re@mail.tel-aviv.gov.il: דואר אלקטרוניכתובת 
 .14:00-16:00 'ה-'ימים ב : ושעות פעילות אפשריותימים   
אחריות  , יכולת הצבת גבולות ,('ו-'ד) 10-12חיבור לילדים בגילאים הללו , יכולת עמידה מול קבוצת ילדים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע 

 .והתמדה
 .ניתן להחליף בין הסמסטרים יום התנדבות אם המערכת משתנה, נדרשת התחייבות לשנת לימודים: ובקשות מיוחדותצרכים   



 מתקנתמרכז למידה להוראה  -ה "מרכז אלשם הפרויקט 

 מתקנתמרכז למידה להוראה  -ה "מרכז אל הארגון שם 

תלמידי שכונת התקווה הלומדים בכיתות  אוכלוסיית היעד  

 .בעלי קשיים לימודיים במקצועות השפה והחשבון 'ו-'ד

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 .ילדים ולכל קבוצה מורה מקצועית 4הילדים לומדים בקבוצות קטנות של . ה הוא מרכז למידה להוראה מתקנת הפועל בשכונת התקווה"מרכז אל

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
אנו זקוקים למלגאים  . יש להתחייב על יום קבוע מכיוון שכל יום יש ילדים אחרים. הגעה למרכז במינימום של יום בשבוע ובמינימום שעתיים כל פעם

המורה תדריך את המלגאי מה לעשות עם הילד ותכין עבורו את דפי העבודה ולכן לא נדרשת כל  . שיצטרפו לקבוצות ויוצמדו לילד שצריך יותר יחס אישי
 .הכנה מוקדמת מהמלגאי

 פרטים נוספים <
 אביבתל , 78התקווה : כתובת

 בנעיםהילה : איש קשר לליווי המלגאים

 052-6977740: טלפון ליצירת קשר
 hila.minhelet@gmail.com: דואר אלקטרוניכתובת 

  )שעותניתן להגיע גם לפחות ) 15:30-18:15בין השעות  'ה ,'ד ,'ב ,'ימים א: ושעות פעילות אפשריותימים 

 רצון ומוטיבציה לעזור לילד להתקדם ולתת לו יחס אישי, חיבור טוב לילדים, גדולראש : התפקידתכונות מומלצות לביצוע / רקע
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:hila.minhelet@gmail.com


 תיאור הפרויקט ומטרתו <
,  חינוכיים, רגשיים: המענים הניתנים במרכז הם בתחומים. ד הינו מרכז טיפולי קהילתי עבור ילדי החינוך המיוחד וילדים מהחינוך הרגיל החווים קשיים"צמי

ה ולמשפחותיהם על מנת לחזק את הכוחות הפנימיים  /היא מתן מענה אישי לכל ילד, מטרתנו. חברתיים וקהילתיים תוך עבודה במקביל עם הורי הילדים
 .ולאפשר התפתחות מתאימה בדגש על החיים בקהילה

הפרעות קשב  , התנהגותיים, ילדי המרכז מתמודדים בעיקר עם קשיים רגשיים. תושבי שכונת התקווה עזרא והארגזים בתל אביב ,'ז – 'הילדים בכיתות א

 .הרבה מהמשפחות מתמודדות עם מצב סוציואקונומי נמוך, כמו כן. וריכוז ולקויות למידה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .(מתנדבים בכל שנה 20-כ)חלק משמעותי מהמענים במרכז מבוססים על מתנדבים 

החונך ישמש . מטרת החונכות היא יצירת קשר משמעותי עם החניך. הצורך שלנו במתנדבים הוא במתן חונכות אישית עם ילד או ילדה המטופלים במרכז
 .(לא עזרה לימודית)הפעילות מתמקדת בפן החברתי . כאח בוגר ויהיה עבור החניך דמות משמעותית ויציבה

 .ולא בבית החניך, החונכות מתקיימת במרכז הקהילתי בית דני

 פרטים נוספים <
 אביבתל , 78התקווה : כתובת

 בנעיםהילה : איש קשר לליווי המלגאים.

    052-6977740:טלפון ליצירת קשר

  hila.minhelet@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

  14:00-19:00 'ה-'א: תימים ושעות פעילות אפשריו

 סבלנות, דוגמה אישית, יכולת הכלה, אחריות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
 
 

 והארגזיםעזרא , התקווה -מנהלת חינוך וקהילה שם הפרויקט 

 ד"צמימרכז  הארגון שם 

המתמודדים בעיקר עם קשיים   'ז-'כיתות אהיעד אוכלוסיית 

 הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, התנהגותיים, רגשיים



 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המרכז נותן מענה במקצועות שפה  . למרכז מגיעים ילדים עם קשיים ופערים לימודיים. מרכז מעיין הינו מרכז למידה להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה

לכל קבוצה יש מורה בעלת תואר ותעודת הוראה שמכינה תכנית אישית עבור כל ילד . ילדים בקבוצה 4וחשבון והלימוד נעשה בקבוצות קטנות של עד 
 .במרכז

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
תפקיד המתנדב הוא תיווך  . למרכז דרושים מתנדבים לחונכות לימודית שיצטרפו למורה בזמן השיעור ויעבדו עם ילד אחד בקבוצה שהקושי שלו יותר גדול: 

לא נדרשת מהמתנדב הכנה  . עבודה פרטנית עם הילד וחיזוק בנושאים שקשים לו, כמו כן. הוגדר לו לעבוד שאיתושל החומר שהמורה מעבירה עבור הילד 
 .המתנדב יהיה צמוד לקבוצה ולילד קבוע לכן נדרשת עקביות .'וכולדפי העבודה , שכן המורה אחראית לכל התכנים שמועברים, מוקדמת

 פרטים נוספים <
 אביבתל , 78התקווה : כתובת

 בנעיםהילה : איש קשר לליווי המלגאים.

    052-6977740:טלפון ליצירת קשר

  hila.minhelet@gmail.com :כתובת דואר אלקטרוני

  15:00-19:00 'ה-'א: תימים ושעות פעילות אפשריו

 סבלנות, דוגמה אישית, יכולת הכלה, אחריות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
 
 

 עזרא והארגזים, התקווה -מנהלת חינוך וקהילה שם הפרויקט 

 מעייןמרכז  שם הארגון 

בעלי קשיים לימודיים   'ו-'ילדים בכיתות דהיעד אוכלוסיית 

 ורגשיים



 מושיע   מועודניתשם הפרויקט 

 מושיע   מועודניתהארגון שם 

המועדונית היא לילדים בסיכון בגילאי גן  היעד אוכלוסיית 

 א"מהקהילה של מבקשי המקלט והקהילה הזרה בת

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 חינוכית טיפולית עבור ילדים בסיכון של מבקשי מקלט ועובדים זרים   מועודנית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 לילדים ולשחק איתם   ואיכפתיותלתת תשומת לב , תפקיד המלגאי הינו לסייע לצוות

 פרטים נוספים <
   21מושיע : כתובת

 פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

 03-6832626: : טלפון ליצירת קשר  

 yoel@jaffainst.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 14:00-18:00ה בין השעות -ימי א: אפשריותושעות פעילות ימים   
 לומדים מקצועות טיפוליים או בוגרי תנועות נוער  , סטודנטים בעלי רקע בחינוך: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:yoel@jaffainst.co.il


 מועדונית יפו ד שם הפרויקט 

 מועדונית יפו ד הארגון שם 

.  ו המתגוררים בשכונה-בכיתות א הילדיםהיעדאוכלוסיית 

י הרווחה עקב קשיים משפחתיים  "הילדים במועדונית מופנים ע

 ומוכרים כילדים בסיכון

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 מיוחדמועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון הלומדים במסגרות חינוך 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .חיבור לילדים וסיוע בשיעורי בית, תפקיד המלגאי הוא חונכות אישית: 

 פרטים נוספים <
 16 מצובה: כתובת

 פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

 03-6832626: : טלפון ליצירת קשר  
 yoel@jaffainst.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 14-17:30ה בין השעות -המועדונית פועלת ימי א: אפשריותושעות פעילות ימים   

 טיפולייםבוגרי תנועת נוער או לומדים מקצועות , עדיפות לסטודנטים בעלי רקע בחינוך: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:yoel@jaffainst.co.il


 ד"וצמימרכזי טיפול הפרח בגני שם הפרויקט 

 ד"וצמימרכזי טיפול הפרח בגני הארגון שם 

 ילדים בסיכון ,6-13היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 .שבועות 'פעם בשבוע לאורך השנה בליווי הדרכה אחת למס, 6-13חונכות אישית חברתית עם ילדים גילאי 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
( לא עזרה לימודית), 1על  1הנפגש עם הילד באופן קבוע כל שבוע כשעתיים במרחב הציבורי בבית דני לפעילות ( בוגר ות/כמו אח)חונכות אישית חברתית 

 .שיחה ויצירת קשר משמעותי לאורך השנה, משחק, פעילות חברתית, אלא יצירת קשר אישי

 פרטים נוספים <
 דניבית  -א"ת 78התקווה : כתובת

 ברנדטירון : איש קשר לליווי המלגאים

 052-8449828: : טלפון ליצירת קשר    

 ybrandt@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 הילדבתיאום לוז עם * 14:00-19:00ה החל בין -א: אפשריותושעות פעילות ימים     

 טיפולרצון להתנסות בפעילות במסגרת מרכז , אמפתיה, רצון עז לעזור, לב גדול, סבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:ybrandt@gmail.com


 הרךמרכז הורות ומשפחה לגיל שם הפרויקט 

 מרכז הורות ומשפחה לגיל הרךהארגון שם 
 גילאי לידה עד שש והוריהםהיעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המודל . מבוא מרכז הורות ומשפחה הוקם מתוך הצורך להעניק מענים חינוכיים לימודיים וטיפוליים בתוך השכונות ולנגיש את השירותים הללו לתושבים

היום המרכז ממוקם בתוך אשכול גנים  . נבנה על פי הצרכים שעלו מהשטח ומתוך למידה משותפת רבת שנים עם היחידות הקהילתיות להתפתחות הילד

 .והילדיםהמיקום בתוך אשכול הגנים מעניק יתרונות רבים לכלל אוכלוסיית ההורים . בשכונת עזרא

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 צ"תגבור בגנים או בתכניות אחה, חונכות     

 פרטים נוספים <
 אביבתל  11אורים : כתובת

 שרה שמואלי  : איש קשר לליווי המלגאים

 052-4580589 : : טלפון ליצירת קשר
 gmail.com007sarashmueli@: כתובת דואר אלקטרוני  
 15-19צ "אחה 8-12אפשר בוקר משעה : אפשריותושעות פעילות ימים   

 הרךיכולת לעבוד עם ילדים בגיל . אכפתיים אופטימיים וסבלנים, אנשים עם קשרי אנוש מצוינים : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:sarashmueli007@gmail.com
mailto:sarashmueli007@gmail.com
mailto:sarashmueli007@gmail.com


 ש.ל.צעמותת שם הפרויקט 

 צעירים לומדים שחמטשם הארגון 

 8-14גילאי , תלמידי יסודי אוכלוסיית היעד 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
להטמיע ערכים וליצור סביבה התומכת בהתפתחות  , במטרה לפתח חשיבה, מדריכים קבוצות שחמט חינוכיות באזורי הפריפריה ש.ל.צמתנדבי עמותת 

 .אישית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
המפגשים השבועיים כוללים גם מערך שיעור שחמט וגם תכנים חברתיים  , הם משמשים כדמות חינוכית מרעננת, המדריכים שלנו הם לא מורים רגילים

 .וזמן למשחק ולגיבוש הקבוצה, וחינוכיים

 פרטים נוספים <
 .בתי הספר בשכונה: כתובת

 לבוןאיימי : איש קשר לליווי המלגאים

 054-8347993: : טלפון ליצירת קשר  

 gmail.com2cpchess@: כתובת דואר אלקטרוני  

 8:00-12:00שישי , 8:00-16:00שעות אפשריות , הדרכה שבועית למשך שעה וחצי : אפשריותושעות פעילות ימים   

 .ידע בסיסי לפחות בשחמט, גישה ורצון בעבודה עם ילדים, רקע בהדרכה: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 .שכונת התקווה ושפירא, יפו, נווה שאנן -כלומר, התוכנית רלוונטית לכל השכונות: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:cpchess2@gmail.com
mailto:cpchess2@gmail.com
mailto:cpchess2@gmail.com


 שיפור הישגיםשם הפרויקט 
 שיפור הישגיםהארגון שם 

-מחתך סוציו .'יב-'תלמידי כיתות זהיעד אוכלוסיית 

 .אוכלוסיות בסיכון וטעוני טיפוח -נמוך  אוקונומי

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
שיפור הדימוי העצמי ורמת המוטיבציה במקביל לשיפור  , התכנית כוללת מתן מערך מסייע לתלמידים בסיכון משכונת התקווה וגבולותיה לרבות העצמה

 .ולשוןמתמטיקה , אנגלית -לימודי במקצועות הליבה 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .תלמידיםמסייע וחונך לשני , ת המשמש מורה מתגבר/מלגאי

 פרטים נוספים <
 התקווהשכונת  - "בית דני"מרכז הקהילתי : כתובת

 סבחעדי : איש קשר לליווי המלגאים

 050054-3358921: : טלפון ליצירת קשר  

 gmail.com95adidany@: כתובת דואר אלקטרוני  

 16:00-20:00 'ה-'ימים א: אפשריותושעות פעילות ימים   

 .יכולת הובלה של אנשים אחריו, חברותי, אמפתי, עקבי, חרוץ, אחראי: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 .אנו נשמח כי המלגאים יתמקדו במקצועות הליבה לצד מקצועות נוספים: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:adidany95@gmail.com
mailto:adidany95@gmail.com
mailto:adidany95@gmail.com


 עירוניתהחברה לחקלאות שם הפרויקט 

 תרבותיתגינה רב הארגון שם 

פליטים   -ס הירדן "הורים וילדים מביההיעד אוכלוסיית 

 ומהגרי עבודה

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 .מפגשי קהילת הורי הירדן

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
  ."הירדן"שגרירים בקהילה היצרנית : תיאור התפקיד

בפעילות אחרי הלימודים בגינה שהוקמה במתחם בית , תלמידי ותלמידות בית ספר הירדן בשכונת התקווה, המטרה של התפקיד היא לשלב הורים וילדים
  .תיווצר קהילה יצרנית שמגדלת לעצמה את המזון, מתוך השילוב. הספר

 
  .ס"בביההמלגאים מתכננים ומבצעים את הפעילויות שיועברו במהלך המפגש השבועי , כחלק מהתפקיד: מחויבות המלגאים

  .כל מלגאי משתתף במפגש שבועי עם קהילת ההורים
מחלקים אחריות בין המלגאים של בניית התוכנית השבועית והכנת החומרים  , במהלך הפגישה. טרום הפעילויות יערכו פגישות הכנה בנוכחות כל המלגאים

  .והציוד לפעילות
 .לתהליך כולו מתחילתו ועד סופו מחוייביםהמלגאים המשתתפים 

 פרטים נוספים <
 התקוהשכונת , 13ורד : כתובת

 הולצמןנועה : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6218921:: טלפון ליצירת קשר  

   



 noa@urbanfarming.org.il: כתובת דואר אלקטרוני
 10-16שישי  : ימים ושעות פעילות אפשריות  

עבודה עם מערכות  , יצירת קהילה יצרנית יחד עם הפריפריה החברתית בתל אביב: רקע: : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

  .דורש עבודה ולמידה עצמאית. ס יסודי עד מבוגרים"החל מגיל בי -בכל הגילאים  אוכלוסיהעבודה עם . צמחים ותרבות, חקלאיות
 

,  למידה מהירה, יסודיות, עבודה עצמאית, הגדלת ראש, יזמים, בקרב הדור הבא אמיתיאנשים שרוצים לעשות שינוי : תכונות דרושות

 .נאמנות לתהליך עם אימפקט חברתי, יצירתיות
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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