
חוברת מלגות  

 יפו

 פ"תש



ן את חוברת הארגונים והעמותות  /אנו שמחים ושמחות להציג בפניכם

 .ביפו ף"תשעלהתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור לשנת 
 

-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 <
, משפחתיות, לימודיות: לימוד לבגרות מלאה עבור נוער שנשר ממסגרות הלימוד האחרות בשל מגוון בעיות תוכניותמוזות הינו תיכון לאמנויות המציע 

 .ועוד( נוער שהיה באשפוז ממושך)נפשיות 
זאת  , ה/ידהתיכון עובד במתכונת של פנימיית יום ומציע לתלמידים ולתלמידות לימוד בכיתות קטנות תוך מתן תשומת לב ותוכנית לימודים אישית לכל תלמ

 .במטרה להשלים את החוסרים הלימודיים ולאפשר התמקמות מחודשת בסדר הציבורי ויכולת להגשים ולממש את הפוטנציאל הקיים בכל תלמיד ותלמידה
 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <

 .ה/ה ורצונו/ת הוראת במקצועות הלימוד השונים בהתאם ליכולותיו/תעבוד כעוזר/ת י/המלגאי
 .ת/ניתן לשנות את היום והשעה בכל סמסטר על פי מערכת הלימודים של המלגאי. ה להתחייב ליום קבוע בשבוע ולפחות לשעתיים בכל פעם/עליו

 פרטים נוספים <
 יפו תל אביב 28יפת : כתובת

 בעינת ניב: איש קשר לליווי המלגאים
 054-4940817: טלפון ליצירת קשר

 |  gmail.com71Einatniv@: כתובת דואר אלקטרוני
 17:00-09:00בין השעות ', ה -'ימים א: ימים ושעות פעילות אפשריות

 .יש מגוון של מקצועות לימוד בהם ניתן להשתלב בהם כעוזרי ועוזרות הוראה, יכול להתאים לתפקיד ית/כל סטודנט: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 אין: צרכים ובקשות מיוחדות

 מוזות תיכון לאמנויות  שם הפרויקט 
 לאמנויותמוזות תיכון  הארגון שם 

 סטודנטים וסטודנטיות בכל הגילאיםאוכלוסיית היעד  

mailto:Einatniv71@gmail.com
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 תיאור הפרויקט ומטרתו <
מוזות מיועד לבני נוער שחוו משברי חיים ומצבי סיכון ורוצים  . מוזות הינו תיכון לאומנויות עבור נוער בסיכון הפועל כעמותה חברתית בשדה החינוך בישראל

לתרום לרכישתן של מיומנויות חיים בסיסיות   –התפתחות אישית של בני נוער : מוזות עבור בני הנוער הן מטרות.לבגרותלשלב לימודי אמנות בלימודים 

לקדם ולפתח את יכולותיהם , לאמנות, לחשוף ולקרב בני נוער במצוקה –יצירה . צמיחה והתפתחות, התסכול וההרס אל יצירה, ולסייע בניתוב הזעם

 .להקנות לתלמידים השכלה פורמאלית וזכאות לתעודת בגרות -הישגים לימודיים. ולממש את הפוטנציאל האמנותי הגלום בהם

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
מסייעים לתת מענה לימודי פרטני לתלמידים , המתנדבים. המתנדבים מגיעים לבית הספר מדי שבוע ומשמשים כעוזרי הוראה בתחומי הלימוד השונים

כל תלמיד צריך לקבל את מרב תשומת הלב בכדי  , על פיה, ההוראה במוזות מתבצעת בכיתות קטנות מתוך תפיסה חינוכית. הזקוקים לתיווך בלמידה

נוכחותם של עוזרי הוראה  . הפרעות קשב וריכוז ופערים לימודיים בשל ההיעדרויות ונשירה, יש לקויות למידה, לתלמידים רבים. להצליח במשימת הלמידה

עוזרי ההוראה הינם חלק משמעותי מהמערך  , כמו כן. למידה פרטנית ומתן מענה אישי לתלמידים שצריכים תיווך בלמידה , מאפשרת פעמים רבות, בכיתה

אנו רואים במתנדבים אנשי צוות לכל דבר ולפיכך  . הארגוני והלימודי במוזות והם מהווים דמות בוגר משמעותי המעורר השראה ודוגמה עבור התלמידים

להגיע למפגשי ההכשרה וכמובן שכל הנורמות והכללים של המקום חלים גם עליהם ויש להם את המנדט  , דורשים מהם לעבוד עבודת צוות, סומכים עליהם
  .פיהם-לפעול אל מול התלמידים על

 פרטים נוספים <
 יפו תל אביב 28יפת : כתובת

 בעינת ניב: איש קשר לליווי המלגאים
 054-4940817: טלפון ליצירת קשר

 מוזות תיכון לאמנויות  שם הפרויקט 
 לאמנויותמוזות תיכון  הארגון שם 

 נוער בסיכון   היעדאוכלוסיית  



 |  gmail.com71Einatniv@: כתובת דואר אלקטרוני
 9-17בשעות . ה  -ימים א: ימים ושעות פעילות אפשריות

 .הראשונההחל משנת הלימודים , העבודה במוזות מתאימה לכלל הסטודנטים של המכללה בפקולטות השונות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
צריך  , כל סטודנט אשר מעוניין לעבוד במהלך שנת הלימודים במוזות: מתן הכשרה וליווי לסטודנטים במהלך שנת הפעילות: ובקשות מיוחדותצרכים 

צריכים להמציא אישור על ההיעדר תביעות  , סטודנטים ממין זכר, לעבור ראיון קבלה אישי שמטרתו לייצר התאמה מיטבית לכיתת הלימוד ולתחום הלימוד
 של עבירות מין ממשטרת ישראל
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 ת  כלנימעון שם הפרויקט 
 אמיתיחבר  הארגון שם 

בגירים בעלי מוגבלות  -דיירי המעוןאוכלוסיית היעד  

 סיעודיים, והתפתחותית שיכלית

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 לבלטיול ולתשומת , לשיחה, שעת חבר לדייר

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 להגיע בשעות שהתחייב אליהם מאחר והדייר מצפה לו, לשמש כחבר לדייר

 פרטים נוספים <
 .יפו 12מגן אברהם : כתובת

 וינרדניאל : איש קשר לליווי המלגאים

 055-6678147: טלפון ליצירת קשר

 daniel@danielstyling.com: כתובת דואר אלקטרוני

 גמישים: ושעות פעילות אפשריותימים 

 .רחבלב , אמפטיה, סבלנות, אינטליגנציה רגשית: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: צרכים ובקשות מיוחדות

mailto:daniel@danielstyling.com


 לעיוורא יפו מרכז מרשל "עתשם הפרויקט 
 לעיווריםחונכות אישית  הארגון שם 

 עיוורים ולקויי ראייהאוכלוסיית היעד  

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 העירסיוע וליווי חד שבועי של עיוורים ולקויי ראייה בדרום מזרח 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .יצירת קשר קבוע וליווי חד שבועי של אדם לקוי ראייה או עיוור בביתו

 פרטים נוספים <
 יפו/התקווה באיזורמספר כתובות : כתובת

 בלה עובדיה : איש קשר לליווי המלגאים

 052-4722586: טלפון ליצירת קשר
 aviv.gov.il-ovadia_b@mail.tel: דואר אלקטרוניכתובת 

 !מילגאיגמיש ובהתאמה ליכולת הסטודנט : ושעות פעילות אפשריותימים 
 .סובלנות יכולת הכלה וסבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: צרכים ובקשות מיוחדות
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 א"פלתכנית שם הפרויקט 
  א"פלתכנית  הארגון שם 

 'יב -'כיתות ז, בני נוערהיעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
-ב הפועלים בשעות אחר הצהריים במרכזים הקהילתיים ברחבי העיר תל אביב"י-'מרכזי למידה ותגבור עירוניים לתלמידי ז: פעילות לימודית אחרת -א "פל

 .למחלקה לרווחה חינוכית בעיריית תל אביב שייך.שיוויונייפו במטרה לקדם חינוך 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 בקבוצהסיוע פרטני או  -חונכות לימודית לנוער 

 פרטים נוספים <
 .יפו, 1נחל שורק  באיזורמספר כתובות : כתובת

 דוד: איש קשר לליווי המלגאים

 050-4295142: טלפון ליצירת קשר  
 gmail.com100davidsina@: כתובת דואר אלקטרוני

 הצהרייםשעות אחר : ושעות פעילות אפשריותימים 
ערבית  , או רבי מלל/ו, מתמטיקה ולשון, אנגלית: אוריינטציה חינוכית וידע בסיסי ומעלה במקצועות הליבה: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 .וכדומה
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 שוויוןשער שם הפרויקט 

 ספורטיביתהיוזמה החינוכית  הארגון שם 

  10-16ילדים ונוער בסיכון בגילאי היעד אוכלוסיית 

 (10-12הרוב )

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המטרה היא לתת פעילות לילדים שאין להם  . בשעות אחר בית הספר, הקמת קבוצות כדורגל המשלבות מרכזי למידה ואימוני כדורגל לילדים ונערים בסיכון

בהם ניתנת לתלמידים עזרה בהכנת שיעורי בית , מתן אימוני כדורגל על ידי מאמן כדורגל ומרכזי למידה על ידי חונכים -אותה לאחר שעות הלימודים 

וקיום טורנירים מחוזיים אחת לחודש וחצי בהם נפגשות הקבוצות עם קבוצות  ( ישנו מאגר פעילויות ודפי עבודה)ופעילויות חברתיות לקידום ערכים חשובים 
 .דתות שונות ותרבויות אחרות, מערים סמוכות

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
מי שרוצה כמובן יכול )העברת דפי עבודה ופעילויות חינוכיות מתוך מאגר הפעילויות של הארגון , מתן עזרה בהכנת שיעורי הבית -ת במרכז למידה /חונכ

 ית/הסטודנטשעה עד שעה וחצי בשבוע ביום ושעה קבועים לאורך השנה שיקבעו על ידי  -( ליזום פעילויות בעצמו

 פרטים נוספים <
 .נווה שאנן ושפירא, התקווה, ישנן קבוצות בכל אחת מהשכונות יפו: כתובת

 שחםאורי : איש קשר לליווי המלגאים

 054-4624254: טלפון ליצירת קשר  

 uri@the-equalizer.org: כתובת דואר אלקטרוני    
 לאחר שעות הלימודים, גמיש לכל השבוע: ושעות פעילות אפשריותימים     

 יכולת עמידה מול קהל והעברת תכנים. יתרון לבעלי רקע בהדרכה: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 לשובעעמותת שם הפרויקט 

 קדימה"רשת בתי הנוער  הארגון שם 

 ,'יב-'ונערים בכיתות ג ילדיםיהיעד אוכלוסיית 
דרך רשויות  )יכולת  מיעוטותהמגיעים ממשפחות 

 (הרווחה

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
י  "המופנים ברובם ע ,'יב-'חניכים וחניכות בכיתות ג 44מהווה מסגרת חמה ובטוחה עבור  ,"קדימה"השייך לרשת בתי הנוער , יפו "חץ קדימה"בית הנוער 

 .רשויות הרווחה המקומיות
במהלך שהותם בבית . לאורך כל שנות בית הספר –משעות הצהרים ועד לשעות הערב המאוחרות , חניכי בית הנוער מגיעים אליו חמישה ימים בשבוע

 .בטוח ונעים לגדול ולהתפתח בו, מרחב חברתי מהכלהעשרה וחשוב , חינוך ערכי, עזרה לימודית, מקבלים החניכים ארוחות חמות, הנוער
,  להשתלב בחברה הישראלית ולהיות אזרחים פעילים, בית הנוער שם לעצמו כמטרה למנוע נשירה ושוטטות ולסייע לחניכים למצות את הפוטנציאל שלהם

 .משמעותיים ומובילים

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
חונכות אישית : בין אפשרויות ההתנדבות ניתן למצוא. ות/אפשרויות ההתנדבות של המלגאים בבתי הנוער מגוונות וניתנות להתאמה ליכולות המלגאי

 .או עזרה תפעולית( סדנה/העברת חוג)העשרה , סיוע לימודי ,("ת/בוגר ות/אח

 פרטים נוספים <
 יפו, 22הפיקוס : כתובת

 תמר גת: איש קשר לליווי המלגאים

 050-6879725: טלפון ליצירת קשר  

 gmail.com1kadima.yaffo@: כתובת דואר אלקטרוני  

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

 אהבה לילדים, מסירות, יכולת עבודה עם אנשים, אמפתיה, סבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 לפסגותחינוך שם הפרויקט 

 צוות קיימות הארגון שם 

 - 'כיתות ג, 8-18ילדים ונוער בגילאי היעד אוכלוסיית 
החיים בפריפריה , בעלי פוטנציאל למצוינות, ב"י

 .החברתית והגיאוגרפית של ישראל

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
שנה למען צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער מהפריפריה החברתית   20 -עמותת חינוך לפסגות פועלת קרוב ל

  .והגיאוגרפית
 :באמצעות מודל חינוכי ייחודי למצוינות המתמקד במספר תחומים, העמותה מלווה את חניכיה בתכנית ייחודית וארוכת טווח

י  "באמצעות חומרי לימוד ייחודים אשר פותחו ע, חשיבה מתמטית ואנגלית, כישורי שפה: תוך התמקדות במקצועות הליבה –פעילות לימודית חווייתית *

 .הצוות החינוכי בעמותה
 .הקניית ידע עולם והרחבת אופקים, כוללת חוגים בתחומים מגוונים –פעילות העשרה *
 .ידיעת הארץ ועשייה קהילתית, כוללת העצמה אישית וחברתית להקניית תחושת מסוגלות אישית –פעילות חברתית ערכית *
 .בהתאם למיפויים והערכות במהלך השנה, התגבור מותאם לצרכיו האישיים של החניך –תגבור לימודי פרטני *

בסיום הלימודים  . ב הפעילות מתקיימת מיד אחרי שעות הלימודים"כאשר עד כיתה י, ועד למיצוי תעסוקתי 'החניכים לוקחים חלק בתכנית החל מכיתה ג

התכנית ההוליסטית מקיימת רצף חינוכי משמעותי עם צוותי ההוראה בבתי הספר והן  . התיכוניים מקבלים ליווי אישי וקבוצתי במסגרת תכנית הבוגרים
 .בפעילות רציפה בחופשות החגים והקיץ

  .והם לוקחים חלק בתכנית ייעודית אחת לחודש המותאמת עבורם, הורי הילדים מהווים חלק בלתי נפרד מן התכנית הפעילות
השכלה גבוהה ועד לתעסוקה  , לאומי/שירות צבאי, לימודי פסיכומטרי, מרגע סיום לימודיהם התיכוניים ללוותםבמסגרת תכנית הבוגרים אנו ממשיכים 

  .מיטבית
ומתמודד עם אחד האתגרים הבולטים הניצבים היום בפני מדינת  , החזון שלנו נותן מענה לסוגיה האסטרטגית של טיפוח ומיצוי ההון האנושי בפריפריה

בדרכם , ל"בצהבוגרי התכנית הם אזרחים מעורבים המשרתים בתפקידי איכות  450 -כ, ולראייה. פערים חברתיים ויצירת מוביליות חברתית -ישראל 

, חבריהם וקהילתם, בוגרינו מהווים מודל לחיקוי עבור משפחותיהם. כאשר חלקם סיימו את לימודיהם ומועסקים בחברות מובילות במשק, להשכלה גבוהה

 .וממשיכים את השינוי במעגלים רחבים יותר



 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
וכן בחוגי , חשיבה מתמטית וכישורי שפה, אנגלית: דרך למידה חווייתית של מקצועות הליבה, התכנית החינוכית הייחודית עוסקת בפיתוח מיומנויות חשיבה

חניכי העל יסודי נהנים  . חוגי העשרה במגוון תחומים ותגבורים לימודיים פרטניים בהתאם לצרכי החניכים, העצמה המשלבים תרומה לקהילה של החניכים

עיצוב תעשייתי ועוד וזאת במטרה לחשוף אותם  , פילוסופיה, כלכלה, כגון משפטים, מתכנית מותאמת עבורם המורכבת מקורסים קדם אקדמיים מגוונים
מדריכים את שיעורי חוגי  : המתנדבים במגוון תפקידים, י סטודנטים מקבלי מלגות"התכנית מודרכת ע כל.לעתידלמושגים מעולם האקדמיה כהכנה 

בין אם במסגרת  , חוג המותאם לתחומי העניין והידע שלו, כאשר כל סטודנט מדריך את הדיסציפלינה. תגבורים אישיים ופעילויות חווייתיות, העמותה

והינם הגורם הראשוני והישיר החושף בפני  , סטודנטים אלו מהווים מודל לחיקוי ומקור השראה לחניכי העמותה. לימודיו האקדמיים או במסגרת תחביביו
 .הילדים את עולם האקדמיה

לסטודנט  . החניך והמדריך מקבלים חוברות המלוות אותם לאורך השנה, י הצוות המקצועי בעמותה"לתכנית החינוכית מערכי שיעור מובנים אשר פותחו ע

 .יש חופש יצירתי לבטא את עצמו בהתאם ליכולתו ולרצונו
למנהלי מרכזי המצוינות יש את האפשרות להתאים את התפקידים השונים לצרכים  . תפקיד הסטודנטים יותאם לכל סטודנטים בהתאם למוטיבציה ופניות

 .'תגבורים וכד, ריכוז פעילויות שיא -שעולים במרכז 

 פרטים נוספים <
 דונולו, ב"עירוני י|  10ם "חידושי הרי ,'עירוני ז|  19פיקוס , ס החשמונאים"בי|  6הקרן , ס נופים"בי|  7הדקל , ס הדקל"בי: בתי הספר הבאים: כתובת

חיים בר לב  'רח, ס גולומב"בי|  29י 'פסטלוצ 'רח, אלזהראס "ביה|  17פרנס  מנדספייר  'רח, ס אחווה"ביה|  40קדם  'רח, ס חסן ערפה"ביה|  12הרופא 

186. 
 אנבייהרבקה : קשר לליווי המלגאיםאיש 

 050-8588047: טלפון ליצירת קשר 
 e4e.org.il: דואר אלקטרוניכתובת   

שיבוץ הסטודנטים יתבצע בהתאם לצרכי המרכזים ויכולות . 18:00 - 14:00בין השעות  ה,ד,ב,אהמרכזים פעילים בימים : ושעות פעילות אפשריותימים   

 (‘וכדסמסטר מרוכז , פעם בשבוע למשך כל השנה)הסטודנטים 
המהווים את המשאב האנושי המרכזי בעמותה ומגיעים ממגוון רחב של מוסדות אקדמיים ותחומי  , הסטודנטים: : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע  

 .תפקידםבחירתם של סטודנטים אלו היא על בסיס מוטיבציה לעשייה חברתית וכישורי הנהגה אשר ישמשו אותם למילוי . לימוד
א ואנו רואים בשילוב העמותה במסגרת מלגות הדיור הזדמנות  "חשוב לנו מאוד להעמיק את השותפות עם אוניברסיטת ת: ובקשות מיוחדותצרכים 

 .לאפשר לסטודנטים וכן למרכזי המצוינות למקסם את ההשפעה בקהילה



 יפוא "העמותה לקידום החינוך בתשם הפרויקט 

 'מועדונית יפו ד הארגון שם 
בסיכון המתגוררים בשכונת  ילדים היעד אוכלוסיית 

 'יפו ד

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
זמן  , במועדונית הילדים מקבלים ארוחה חמה. צ"ו אשר מהווה מסגרת חינוכית טיפולית עבור הילדים בשעות אחה-מועדונית לילדים בסיכון בכיתות א

 .וטיפולחוגים ופעילות העשרה , למידה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .עבורםלסייע בזמן למידה ולהוות דמות בוגרת חיובית , תפקיד המלגאי ליצור קשר עם הילדים

 פרטים נוספים <
 13סומקן : כתובת

 פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

 054-7977010: טלפון ליצירת קשר  

 yoel@jaffainst.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 15-17השעותה בין -ימי א: ושעות פעילות אפשריותימים   

 נוערעדיפות לרקע בחינוך ותנועות : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 א יפו"העמותה לקידום החינוך בתשם הפרויקט 

 'מועדון נוער יפו ד הארגון שם 
תושבי   14-16נערים בנים בגילאי היעד אוכלוסיית 

 'שכונת יפו ד

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 חיוביתפעמים בשבוע לפעילות חברתית  3מועדון הנוער הוקם בשנה האחרונה לתת מענה לנוער בשכונה ולאפשר להם להגיע 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 חיוביתתפקיד המלגאי הוא ליצור קשר עם הנערים ולהוות עבורם דמות בוגרת 

 פרטים נוספים <
 13סומקן : כתובת

 פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

 054-7977010: טלפון ליצירת קשר  

 yoel@jaffainst.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 18:00-22:00שעות  ה,ג,אימים : ושעות פעילות אפשריותימים   

 נוערעדיפות לבוגרי תנועת : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 שליעמותת הגל שם הפרויקט 

 דרךנוער תופס  הארגון שם 

לבנות , העמותה מפעילה פעילויות מגוונותהיעד אוכלוסיית 

,  יהודים: מכל קשת החברה הישראלית 13-18ובני נוער בגילאי 

בנות ובנים המוגדרים  , ותיקים, עולים, דתיים, חילוניים, ערבים

 .כנערים ונערות במצבי סיכון

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 גליםתכנית חינוכיות לנוער בסיכון באמצעות גלישת 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
  :ניסיון בגלישה/ לבעלי רקע ימי -1אפשרות 

  .תפקידי הדרכה הכוללים ליווי קבוצתי ואישי של קבוצת נערים בתכנית שבועית
  :ניסיון בגלישת גלים/ אין רקע ימי -2אפשרות 

 תפקידי רוחב משרדיים בהתאם לניסיון הרלוונטי  
 צוות תפעול   -3אפשרות 

 לקחת חלק בצוות הנותן מענה תפעולי ולוגיסטי בעמותה

 פרטים נוספים <
 יפונמל : כתובת

   פרבשטייןעילי : איש קשר לליווי המלגאים

 052-6515662: טלפון ליצירת קשר  

 ily@hagalsheli.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 9:30-18:30: ושעות פעילות אפשריותימים   

רצון ויכולת לקחת חלק בעמותה שגדלה ומתפתחת ומחפשת לצרף אליה אנשי  , אחריות, מסירות יוצאת דופן: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 .שאוהבים עבודה עם בני נוער, לחינוך, אנשים עם חיבור לים -חינוך וים
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 יפובית חם שם הפרויקט 

 יפובית חם  הארגון שם 

נערות עם קשיים רגשיים   13-18היעד אוכלוסיית 

 'וחברתיים

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 בסיכוןבית חם לנערות 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
הנערות זקוקות לדמויות מודל  , בנות שנות שירות וסדנאות שונות שהנערות מועשרות בהן, אם בית, פעילות הבית החם משלבת עובדת סוציאלית

בנוסף המתנדבות השונות  . להיות אוזן קשבת, באחריות הצוות כולו להוות את אותו מודל. לשוחח ולהתייעץ, משמעותיות לשהות איתן במרחב הבית החם

צוות המתנדבות הינו חלק . עוזרות בימי פעילות מידי שבוע וכמובן בימי פעילות שיא. מעשירות בנושאים שונים כמו אקטואליה ואחרים, מעבירות סדנאות

 .אינטגרלי מצוות הבית

 פרטים נוספים <
 יפו 1נחל שורק : כתובת

 נגידסיקה 'ג: איש קשר לליווי המלגאים

 054-6977867: טלפון ליצירת קשר  

 jessican@wizo.org: כתובת דואר אלקטרוני  

 ( יתכן שינוי) 'ה 'ב  'השנה הפעילות התקיימה א, שעות פעילות פעמים בשבוע 14-18י: אפשריותושעות פעילות ימים   
 נוערעדיפות לבוגרי תנועת : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 .נשים לאור העבודה עם נערות בסיכון מילגאיות: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:jessican@wizo.org


 'מועדונית סומקן יפו דשם הפרויקט 
 'מועדונית סומקן יפו ד הארגון שם 

 6-12ילדים מגלאי היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 ולילדים מכיתות א עד  מועודנית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 גדולדמות אח / עזרה בשיעורי בית/ חונכות אישית

 פרטים נוספים <
 יפו13סומקן : כתובת

 בירגראור : איש קשר לליווי המלגאים

 050-4991518: טלפון ליצירת קשר  

 orjaffad@jaffainst.co.il: כתובת דואר אלקטרוני  
 13:30-18:00ימים ראשון עד חמישי : אפשריותושעות פעילות ימים   

 ורגישותאכפתיות , גישה חינוכית: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:orjaffad@jaffainst.co.il


 מועדון נוער סומקןשם הפרויקט 

 מועדונית סומקן יפו  הארגון שם 

 13-18נערי בסיכון בגלאי היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 מועדון נוער סומקן 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 דמות אח גדול / עזרה בשיעורי בית/ חונכות אישית

 פרטים נוספים <
 יפו13סומקן : כתובת

 עמרי: איש קשר לליווי המלגאים

 054-2110989: : טלפון ליצירת קשר  
 aviv.gov.il-miller_e@mail.tel: כתובת דואר אלקטרוני  

מפגשי הכשרה שיתקיימו בימי  5-נדרשת השתתפות ב, בנוסף .שייקבעו בתיאום בין המלגאי לרכזת שבעויותשעות  4: אפשריותושעות פעילות ימים   

 מדצמברהחל  9:00-14:00שישי בין השעות 
 מחויבות לקשר אישי , נכונות לעבודה בערבים, רגישות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:miller_e@mail.tel-aviv.gov.il
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 גולןנווה  'מרכז מיצוי זכויות יפו גשם הפרויקט 

 גולןנווה  'מרכז מיצוי זכויות יפו גהארגון שם 

 ומעלה 18תושבי דרום יפו גלאי היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 מופעלמרכז מיצוי זכויות אשר 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
בפונים המבקשים למצות זכויותיהם בנושאים מגוונים כגון פניה   פרטניםתפקידו יהיה לטפל . המלגאי ישתלב כחלק ממערך מתנדבי מרכז מיצוי הזכויות

 וכועזרה מול ביטוח לאומי , לרשויות

 פרטים נוספים <
 יפו 17עירית : כתובת

 עמרי: איש קשר לליווי המלגאים

 054-2110989: : טלפון ליצירת קשר  
 aviv.gov.il-miller_e@mail.tel: כתובת דואר אלקטרוני  

 08:30-11:00אולי תהיה אפשרות גם בימי שלישי מ  16:00-19:00ימי רביעי : אפשריותושעות פעילות ימים   

ערבית  / אמהרית/עדיפות לאנשים אשר שולטים בשפה נוספת רוסית, עבודה סוציאלית / סטודנטים למשפטים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 לתפקידהקבלה למלגה דורשת ראיון מקדים לצורך בחינת התאמה . בנוסף לעברית
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 ש.ל.צעמותת שם הפרויקט 

 שחמטצעירים לומדים הארגון שם 

 8-14גילאי , תלמידי יסודי היעד אוכלוסיית 

 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
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 יפוקריית חינוך  -עבודות גמר שם הפרויקט 

 יפוקריית חינוך  -עבודות גמר הארגון שם 

תושבי יפו  , תלמידי קריית חינוך יפוהיעד אוכלוסיית 

 א"שכבה י, והשכונות הסמוכות

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 יפוליווי עבודות גמר בקריית חינוך 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .בעפאשמח להרחיב . יש יותר פרטים במייל שכתבתי בזמנו או בטופס שמילאתי שנה שעברה, זה היה בשנה שעברה -ליווי עבודות גמר 

 פרטים נוספים <
 10ם "חידושי הרי: כתובת

 ואלפישדן : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6798221: : טלפון ליצירת קשר    
 danwalfisch@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  
 כל יום חול 16:00 - 13:00: אפשריותושעות פעילות ימים     

 לימודיםחיבור לתכנית , חיבור לבני נוער, עצמאיות, רצינות, סקרנות, עניין: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:danwalfisch@gmail.com


 בית חם לנערות ערביותשם הפרויקט 

 בית חם לנערות ערביותהארגון שם 

 13-18נערות בגילאי  15היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 ועוד, שיחה, חוג, סדנת העצמה, בשעות הצהריים יש ארוחה ואחר כך פעילות כלשהי. בית חם הינו בית שני עבור הנערות המגיעות

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 ואנגליתבעיקר בעזרה בעברית , לעזור לנערות בשיעורי בית

 פרטים נוספים <
 יפו, 34שריד : כתובת

 גפןסיון : איש קשר לליווי המלגאים

 050-8782317: : טלפון ליצירת קשר    
 sivangefen@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני    
 13:00-19:00שלישי וחמישי , ראשון: אפשריותושעות פעילות ימים     

עם המון  , יהיו חמות ונעימות שהמילגאותצריך . אם יהיה גבר עדין ורגיש יש אפשרות לשקול. עדיפות לנשים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 ואכפתיותסבלנות 
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 ע"מרכז קהילתי בית רקשם הפרויקט 

 ע"מרכז קהילתי בית רקהארגון שם 

טווח   .'הגרה בשכונת יפו ד אוכלוסיהאוכלוסיית היעד 

 18-35צעירים  12-18ילדים נוער  6-12גילאים של 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
הקניית כישורי חיים   .'הפעלות וכד, הקניית השפה בדרכים יצירתיות כגון שעת סיפור .'ו-'עבודה עם ילדים בכיתות א: מרכז העשרה של השפה העברית .

עם בני הנוער בתחומים   אניטראקציההפעלת מרכז פעילות ויצירת / עבודה עם בני נוער הכוללת חונכות אישית(: מרכז נוער שכונתי)ש "מנ. 2. והעצמה

בית  .'בשכונת יפו ד( 18-35גילאי )יצירת קהילה וחיזוק של בית הצעירים . 3. שיעבירו פעילות לנוער ('אמנות מוזיקה וכד)מומחים לתחום מסוים / מגוונים

 .הצעירה של האזור ואנו מעוניינים בסטודנטים שיוכלו לבוא ולעזור להרים את הפרויקט וליצור תרבות והעשרה לקהילה לאוכלוסיההצעירים נותן מענה 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
בנייה ויצירת קהילה ותוכן . 3. הפעלות ופעילויות לנוער, עבודה עם נוער בשכונה בחונכות אישית. 2עבודה עם ילדי השכונה בהקניית השפה העברית  .

 18-35בתחום הצעירים בעיר 

 פרטים נוספים <
 'שכונת יפו ד: כתובת

 דריה: איש קשר לליווי המלגאים

 050-7779653: : טלפון ליצירת קשר  

 daria.b.r.tlv@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 15:00-20:00עיקר הפעילות בין השעות : אפשריותושעות פעילות ימים   

,  רוגע, נינוחות. ידיעת השפה העברית על בוריה, יצירתיות. זיקה לעבודה עם ילדים/ ניסיון/ רקע-מרכז העשרה .1: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

זיקה לעבודה עם בני , תחום עניין אותו אפשר להעביר לנוער, ניסיון בעבודה עם בני נוער -ש טובן"מנ. 2. אהבת ילדים ורצון לחולל שינוי בחייהם, יצירתיות

בית  .3. זיקה לאוכלוסיות קצה ורצון ליצור שינוי בחייהם של בני נוער, חשיבה יצירתית, יכולת לנשום עמוק אל מול סיטואציות מורכבות. נוער מאוכלוסיית קצה
 .אמפתיה יכולות ארגון והפקה גבוהות, יצירתיות, אסרטיביות: תכונות מומלצות. עבור אוכלוסיית השכונה אמיתירצון ליזום וליצור שינוי  -צעירים

 .מחויבות גבוהה של כל אחד המגיש את עצמו לתוכנית: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:daria.b.r.tlv@gmail.com


 רחלעמותת יד שם הפרויקט 

 בסיכוןמועדוניות לילדים הארגון שם 

שבה   באוכלוסיהמדובר  2-5גילאי היעד אוכלוסיית 

 ממעמד סוציואקונומי לקוי ונמוך במיוחד

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 טיפוליותמועדונית לילדים בסיכון שפועלת אחר הצהריים עם לוז מסודר להעשרת הילד בשלל פעילויות חינוכיות 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 הילדיםהפעלת /סיוע/הדרכה

 פרטים נוספים <
 3 מייזלזלמן : כתובת

 גלוש נוהא: איש קשר לליווי המלגאים

 050-5135444: : טלפון ליצירת קשר  
 amira@yadr.org.il: כתובת דואר אלקטרוני  

 18:00עד  14:00אחר הצהריים בין השעות : אפשריותושעות פעילות ימים   

 לילדיםמחויבות ואחריות וחיבור : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 פתיחות ליצירתיות ואהבה לילדים: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 שחקיםמרכז שם הפרויקט 

 מרכז שחקים למשפחותהארגון שם 

 12עד  6-ילדים בגילאי היעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 עזרה בשיעורי בית לילדים בבית ספר יסודי

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 ביתהמלגאי מתבקש להגיע לבית התלמיד ולעזור לו בשעורי 

 פרטים נוספים <
 התלמידבבית : כתובת

 גולדפרבדבורה : איש קשר לליווי המלגאים

 054-4290358:: טלפון ליצירת קשר  
 deboragold@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 הילדשעות אחר הצהריים בתאום עם הורי : אפשריותושעות פעילות ימים   

 ילדיםבעבודה עם  נסיון. פתוח וגמיש, יצירתי , ללמד, אוהב ילדים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 לרעהואיש שם הפרויקט 

 לרעהואיש הארגון שם 

  .'ו-'ילדים יוצאי אתיופיה בכיתות אהיעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
קורא  , קשר איתויוצר , במהלך הפרויקט כל מלגאי חונך ילד. עידוד וטיפוח קריאה בקרב ילדים יוצאי אתיופיה ביפו, הינו פרויקט לקידום 'קראת הרווחת'

 .המלגאי משפיע על עיצוב דמותו של הילד ומהווה מבוגר משמעותי עבורו, בנוסף. מהנה ומשמעותית לחווייהספרים והופך את הקריאה  איתו

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
  .קשר אישי חזק ולעבוד יחד בדרך מהנה ויצירתית על תחום הקריאה איתוליצור , אל החניך( ביום קבוע)על המלגאי להגיע פעם בשבוע 

 .בנוסף פעם בתקופה יתקיימו הכשרות קבוצתיות לכל המלגאים ומפגשי כיף והעשרה למלגאים והחניכים יחד

 פרטים נוספים <
 23או רחוב אייזיק חריף  18רחוב הרב רובינשטיין  -בספרייה הציבורית : כתובת

 טנאשירה : איש קשר לליווי המלגאים

 050-6395719:: טלפון ליצירת קשר  
 tenneshira@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 15.00-19.00ה בשעות -ימים א : ימים ושעות פעילות אפשריות  

 (: יחד להנותרצון , רצון להשפיע ולעשות עשייה משמעותית, סבלנות, טוב לב: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:tenneshira@gmail.com


 ביתימגרש שם הפרויקט 

 ביתימגרש הארגון שם 

מגיל . מכורים בדרך כלל, חסרי ביתהיעד אוכלוסיית 

 .כרגע 18-64

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 .דרך הכדורגל נוצר קשר ומשם ממשיכים לעזרה שיקומית פרטנית, עמותה בה משחקים כדורגל עם חסרי בית'

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .עוזר בתפעול האימונים ונפגש באופן פרטני עם אחד המשתתפים -מתנדב בקבוצת הבוגרים

 פרטים נוספים <
 יפו 23חסידי האומות : כתובת

 אלבזדודו : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6534767:: טלפון ליצירת קשר  
 dudurok@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 20:00-22:00רביעי  : ימים ושעות פעילות אפשריות  

 .המון אהבה לאנשים, הצבת גבולות, אסרטיביות, יכולת הקשבה, הכלה, אמפתיה: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:dudurok@gmail.com


 פורטרש "מועדון לאזרחים ותיקים עשם הפרויקט 

 פורטרש "מועדון לאזרחים ותיקים עהארגון שם 

מוסלמים  , מעורבת יהודים אוכלוסיההיעד אוכלוסיית 

 .נוצרים מבוגרים מגיל פנסיה וצפונה

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 מקהלה/זמרניהול חבורת ,, שיעורי אקטואליה, הדרכת מחשבים וטלפונים חכמים, גינון פרוייקט

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 זמרוניהול חבורת  וסמרטפוניםמחשבים , אקטואליה, גינון: הדרכת הקשישים בכל התחומים הנדרשים

 פרטים נוספים <
 יפו 7רחוב נועם : כתובת

 יוחנןויקי : קשר לליווי המלגאיםאיש 

 054-5400011: : טלפון ליצירת קשר  

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

 10-14:00כשהמומלץ הוא בין  16:00בבוקר ועד  8:00החל מ : ימים ושעות פעילות אפשריות  

יכולת , רקע מוסיקלי -במקרה של ניהול חבורת זמר , אהבת הזולת על כל גווניו, סבלנות, זיקה לגיל המבוגר: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 .לנגן
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 גולןמועדון ילדים במרכז קהילתי בני ברית נווה שם הפרויקט 

 גולןמועדון ילדים במרכז קהילתי בני ברית נווה הארגון שם 

.  ילדי השכונה יפו ג ונווה גולן. כיתות א עד והיעד אוכלוסיית 

 .ישנם ילדים בין היתר מהקהילה האתיופית והערבית

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
  חונכויותובימי רביעי קיימות ..19:00עד  16:00חמישי בשעות , שני, המועדון פתוח בימי ראשון. ו במרכז קהילתי בני ברית נווה גולן-מועדון ילדים לכיתות א

המטרה של המועדון למנוע  . ולמידה בקבוצות קטנות ופעילות חברתית של המדריך ב.בשבמועדון הילדים קיימת עזרה . אישיות בפן הלימודי והחברתי

 .שוטטות ברחובות ולקדם את הילדים בפן האישי לימודי וחברתי

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 מדריך חברתי 

 פרטים נוספים <
 יפו, 23אייזיק חריף : כתובת

 מייר קלרין: קשר לליווי המלגאיםאיש 

 545349844: : טלפון ליצירת קשר  

 gmail.com123moadonyel@: כתובת דואר אלקטרוני  

 19:00עד  16:00חמישי בין השעות , רביעי, שני, ראשון : ימים ושעות פעילות אפשריות  

 מוטיבציה ויחסי אנוש גבוהים, אהבה לילדים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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