
חוברת מלגות  

 נווה שאנן

 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 <
הסובלים ממצוקות שונות כמו היעדר רשת  , זו מתגוררים אזרחים ותיקים רבים בשכונה.נמוכיםאקונומיים -שכונת נווה שאנן ידועה כבעלת מאפיינים סוציו

.  עקב היחלשותם הפיזית כמעט אינם יוצאים מביתם וכן אינם צורכים שירותים חברתיים מהם היו יכולים להיות נתרמים. מצב רוח ירוד, בדידות, חברתית
 .כמו כן מתלוננים על תחושות של חוסר ביטחון לצאת מביתם. ותיקי השכונה חווים אובדן תחושת שייכות לשכונתם

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 להיות שם בשבילם ולהפיג את תחושת, יוכלו ליצור עמם קשר משמעותיאשר  ת/מתנדבקשישים אלו היו מעוניינים במפגש שבועי עם 

 רובם בעיקר משוועים לקשר. המקשה על יכולת ההבנה שלהםקוגניטיבית  ירידהחלקם לעיתים זקוקים לתיווך בנושאים של מיצוי זכויות לאור . הבדידות
 .וחם אמיתי, אנושי

 פרטים נוספים <
 .62וולפסון  'רח: כתובת

 קרבצינסקייעקב : איש קשר לליווי המלגאים

 03-7246520: טלפון ליצירת קשר
 aviv.gov.il-kravchiasky_y@tel: כתובת דואר אלקטרוני

 רבהיש גמישות . המפגש הנו אחת לשבוע: ימים ושעות פעילות אפשריות

 .המוכנים לעבוד עם אוכלוסיית הגיל השלישי, ומחויבים סבלנים, אנו זקוקים לסטודנטים רציניים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 בכל מקום אחר/ יחד עם הקשיש בביתו, ואורך פגישה קבועיםבמועד  .המפגש הנו אחת לשבוע :צרכים ובקשות מיוחדות

 .העובדת הסוציאלית המטפלת בקשיש בקהילהידי  עלהחונכות תלווה . שימצא לנכון בהסכמת שני הצדדים בסביבת הקשיש

 שפיריםמחלקת רווחה שם הפרויקט 

   קשישםחונכות  הארגון שם 

אזרחים ותיקים המתגוררים בשכונת  היעד אוכלוסיית 

 נווה שאנן
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 תיאור הפרויקט ומטרתו <
  .במטרה לספק מענה תזונתי עבור נזקקים המתקשים לממן את צרכי מחייתם הבסיסיים 1990הוקמה בשנת  "לשובע"מסעדת 

,  בקשת אישורים, ללא תשלום, ארוחות חמות ומזינות לכל נזקק, בערבי שישי ובערבי חג, מגישה מידי יום, אשר נמצאת בשכונת שפירא, המסעדה
 .קריטריונים או שאלות

 .אקראיים/י מערכי מתנדבים קבועים"הארוחות המוגשות במסעדה מבוססות על תרומה ומופעלות ע

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 סידור המסעדה והפעלת הארוחה, סיוע בהגשת המזון

 פרטים נוספים <
 אביבתל , 18לנוב 'צ: כתובת

 'אהרונוביץמיכל : איש קשר לליווי המלגאים
 050-8292970: טלפון ליצירת קשר

 office@lasova.org.il: כתובת דואר אלקטרוני

 17:00-21:00( אחת לשבועיים)ערבי שבת  9:30-13:00 'ימי ו 10:00-14:00 'ה-'א: ושעות פעילות אפשריותימים     
 יכולת עבודה עם אנשים, רצון לעזור, סבלנות, אדיבות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: צרכים ובקשות מיוחדות

 

 "לשובע"עמותת שם הפרויקט 
 "לשובע"עמותת  הארגון שם 

,  קשישים עריריים, מיעוטי יכולת היעדאוכלוסיית  

 .יכולת מיעוטותמשפחות , רחוב ות/דרי
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 “לשובע"עמותת שם הפרויקט 
  וולפסון "קסיררקדימה "בית הנוער  הארגון שם 

 ילדי מבקשי מקלט ועובדים זריםאוכלוסיית היעד 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המגיעים אלינו   'ו-'חניכים וחניכות בכיתות ג 44מהווה מסגרת חמה ובטוחה עבור  ,"קדימה"השייך לרשת בתי הנוער , וולפסון "קסיררקדימה "בית הנוער 

של השכונה כלל חניכי בית הנוער הינם ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט המופנים אלינו דרך ארגון מסילה ויועצות בתי  לאופיהבהתאם . משכונת נווה שאנן
 .הספר

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
,  אנו פועלים לסייע לחניכנו למצות את הפוטנציאל שלהם, כמו כן. בית הנוער שם לעצמו למטרה לייצר לילדים מרחב בטוח ואוהב עם תחושת שייכות ושוויון

 .משמעותיים ומובילים, להשתלב בחברה הישראלית ולהיות אזרחים פעילים

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

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

 פרטים נוספים <
 א"ת, 62וולפסון : כתובת

 וורמן-צמחיוליה : איש קשר לליווי המלגאים

 050-8272427: טלפון ליצירת קשר

 kadima.oztelaviv@gmail.com: דואר אלקטרוניכתובת 

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

 לילדיםאהבה , התמדה, מסירות, יכולת עבודה עם אנשים, אמפתיה, סבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 המעלהמועדונית יסוד שם הפרויקט 

 המעלהמועדונית יסוד  הארגון שם 

ילדים בסיכון בגילאי גן מהאוכלוסייה  אוכלוסיית היעד  

 א"הזרה בדרום ת

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 מקלטחינוכית טיפולית לילדים של עובדים זרים ומבקשי  מועודנית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .לשחק עם הילדים וליצור איתם קשר אישי, תפקיד המלגאי הינו לסייע לצוות

 פרטים נוספים <
 61המעלה  יסודכתובת

 פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

 03-6832626: טלפון ליצירת קשר

  yoel@jaffainst.co.il:: דואר אלקטרוניכתובת 
 14:00-18:00ה בין השעות -ימי א : ושעות פעילות אפשריותימים 

 הטיפולתנועות נוער או סטודנטים במקצועות  בוגרי,בחינוךלרקע עדיפות : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 ארטיםעמותת שם הפרויקט 

 לוינסקיספריית גן  הארגון שם 

תושבי שכונת נווה  , באופן כלליהיעד אוכלוסיית 

אוכלוסיית מבקשי המקלט ומהגרי  , בפרט. שאנן

 .העבודה בישראל

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
שתי המסגרות בהן הביעו עניין להשתבץ , על סמך שנים קודמות. לקחת חלק יכוליםות המלגאיםותבספריית גן לוינסקי ישנן מספר מסגרות התנדבות בהן 

  .הפתוחה והאולפן שלנו הילדיםותהן פעילות 
,  יצירה, משחק, הפעילות כוללת קריאה. להפעלה השוטפת של הפעילות הפתוחה עם ילדותי הספרייה האחראיםות מתנדבותים -פעילות ילדים פתוחה 

  .הילדותיםהמהווה מרחב בטוח עבור , קיום קשר רציף ומכיל -פעילות ספורטיבית ובעיקר
ויצירת קשר עם  , הוראת עברית ואנגלית -אך בעיקר, האחראיים על הפעלת ספריית המבוגרים אשר כוללת השאלות ספרים מתנדבותים -אולפן מבוגרים 

 .האוכלוסייה הבוגרת יותר שפוקדת את הספרייה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
,  אביב-שכונות דרום תל תושביותונועד לשרת את , תרבותי-אשר מהווה מרכז קהילתי, הספרייה היא מתקן פתוח הממוקם בגן לוינסקי שבלב השכונה

  .אמנות ויצירה באופן כללי, מוזיקה, מנגיש השכלה, פורמלי שמאפשר מרחב לחינוך-אנחנו ארגון חינוך א. בדגש על בניות הקהילות הזרות
להוות אוזן קשבת  , אותםןלהעשיר , לייצר מרחב בטוח עבורם בתוך גינת לוינסקי, הילדיםותללוות את  תפקידםן המתנדביםות - ילדיםותהתנדבות עם 

  .התחייבות לפעילות של אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים למשמרת של שלוש שעות וחצי. הילדיםותשל  ושלומםן לבטחונםן מחויביםותולהיות  עבורםן
התחייבות . ולמציאות בה הם חיים התלמידיםותתוך רגישות עמוקה לרקע של ( על כלי נגינה מסוים)מיומנות /לימוד של שפה - המבוגריםותהתנדבות עם 

 .לפעילות של אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים למשמרת של שלוש שעות וחצי

 פרטים נוספים <
 גינת לוינסקי: כתובת    

 וקניןעדן : איש קשר לליווי המלגאים

 052-4044998: טלפון ליצירת קשר  



 052-4044998: טלפון ליצירת קשר

 edenvgl@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני

 תלוי מהי מסגרת ההתנדבות - 21:00ועד  15:45אנו פתוחים ימים ראשון עד שבת מ: ימים ושעות פעילות אפשריות
,  יצירתיות וגמישות, יוזמה, מחויבות, אחריות, בעליות פתיחות גדולה, אדם אוהביותאנו מחפשים אנשים : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

ספציפית לשנה , כמו כן(. עברית ואנגלית)מהגרי עבודה או עם מבוגרים מבקשי מקלט המבקשים לרכוש שפה /שישמחו לעבוד עם ילדים של מבקשי מקלט
 ..הבאה אנחנו מחפשים סטודנטים שישמחו ללמד גיטרה או קלידים במרכז התרבות

 .ועדיין תמיד ישנו חוסר מתנדביםות 120אנחנו ארגון עם . מלגאיםיותנשמח לקבל עשרה : צרכים ובקשות מיוחדות
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 הרציףשם הפרויקט 

 שאנןיזמות מקומית בשכונת נווה  הארגון שם 

תושבים הגרים בשכונה שמעוניינים  היעד אוכלוסיית 

 ועסקים   טכנלוגיה, לרכוש כלים וידע בתחום היזמות

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 יזמות מקומית בשכונת נווה שאנן

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 רלוונטיחשיבה על תוכן , ארגון אירוע חשיפה, שיווק התכנית, עריכת ראיונות וסקרים ,תושבים ועסקים רלוונטיים, סיוע במיפוי השכונה

 פרטים נוספים <
 . 6הגליל : כתובת

 גולדברגעידן : איש קשר לליווי המלגאים

 058-736-3727: טלפון ליצירת קשר  

 idan300@gmail.com : כתובת דואר אלקטרוני    
 15:00-19:00בין  'ה-א: ושעות פעילות אפשריותימים     

 גדולראש , אנשים יצירתיים, חברותיים שלא מפחדים לדבר על אנשים חדשים ולגשת אליהם: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 א"מרכז קהילתי הגרשם הפרויקט 

 א  "מרכז קהילתי הגר הארגון שם 

+  65 גימלאים,  35 -18 -פעילי גינה היעד אוכלוסיית 

 6-12/  30-40 -הורים וילדים , 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 וילדיםהורים  - הגראמועדון / גימלאיםמועדון / גינה קהילתית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
בניית  - גימלאיםמועדון , ועשייה עם הפעילים של הגינה, טיפוחה, יוזמות סביב הגינה, בקידום הגינה הקהילתית, המלגאים יעבדו עם אוכלוסיות היעד

  .עזרה בשעורי בית ותכנים לתוכנית הורים וילדים, שיח ושהות, בדרך הביתה לגימלאיםעזרה , הגימלאיםעניין עם  תוכנית

 פרטים נוספים <
 שאנןנווה  28 הגרא: כתובת

 כהןאלינור : איש קשר לליווי המלגאים

 052-8927658: טלפון ליצירת קשר  
 gmail.com8elinoror@: כתובת דואר אלקטרוני  

 וילדיםהורים  16-19חמישי  -שלישי  -ראשון ,  גימלאיםמועדון  13 -9בוקר ראשון שני רביעי חמישי ,  17-19שני  -גינה : אפשריותושעות פעילות ימים   

עם  , בעלי רקע בהנחיית קבוצה, בעלי תחומי עניין חברתיים, נשמח לסטודנטים המגיעים מתחום הטיפול באמנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 קיימות/ גינון / רוח / אקטואליה / מחול / שחמט/ אמנות/ כגון ריקוד , תחומי תחביבים שונים הנושקים לפעילויות במרכז
 .ובכל זאת מתאימים לפרויקט ורוצים לקחת חלק אשמח לדעת מכך, שעות 40אם יש סטודנטים שיש להם רק  :: ובקשות מיוחדותצרכים 

mailto:elinoror8@gmail.com
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 28א "הגרשם הפרויקט 

 CLUB א"הגר שם הארגון 

תושבים ובעיקר   -מועדון גיל הזהב אוכלוסיית היעד 

 ילדים ונוער -מועדון הילדים  \תושבות 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 ופנאיתרבות , פעילות במועדון למידה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 פרטנית   \ סדנאיתהעברת פעילות 

 פרטים נוספים <
 28א "הגר: כתובת

 פולקלנה : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6738700: טלפון ליצירת קשר  
  lana.polak@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  
 8:00-13:00רביעי וחמישי בין השעות , שני, ראשון: גמלאים 16:00-19:00בין השעות  'ד -ו 'ימים ב: ילדים: ושעות פעילות אפשריותימים   

 .ידע או אהבה להדרכה, בעלי כישרון: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע  
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



 28 הגראשם הפרויקט 

 'הגרא מעדון הארגון שם 
,  תושבי השכונה -הורים וילדים היעד אוכלוסיית 

 וילדים קטנים 40 -30הורים בני 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 הגרא מעדון

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 .בישול, שעורי בית -ספורט  -אמנות  -באמצעות כלים שונים , לבין ההורים בינהםוהחיבור , קידום תכנית מעצימה עבור הילדים

 פרטים נוספים <
 שאנןנווה  28 הגרא: כתובת

 כהןאלינור : איש קשר לליווי המלגאים

 052-8927658: טלפון ליצירת קשר  

 elinoror8@gmail.com: כתובת דואר אלקטרוני  

 וחמישיימים שלישי : ושעות פעילות אפשריותימים   

 רווחהניסיון עם אוכלוסיות , ניסיון או רקע הדרכתי: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



טיפול במשפחות מהגרי עבודה   -ה"מסילשם הפרויקט 

 מקלטומבקשי 

טיפול במשפחות מהגרי עבודה ומבקשי   -ה"מסיל הארגון שם 

 מקלט

ילדים  , ילדים בגיל הרך -בהתאם לתוכניתהיעד אוכלוסיית 

 מבוגרים, בגיל יסודי

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
,  בבייביסטריםהשתלבות , חונכות לילדים: ישנם מספר פרויקטים עיקריים. ה משולבים כחלק אינטגרלי וחשוב בפעילות השוטפת בכל הצוותים"מסילמתנדבי 

 .יד ביד למיצוי זכויות ליווי,ילדיםשמירה על קבוצות 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 מראשביום ושעה שנקבעה . זמינות של שעתיים לפעם בשבוע

 פרטים נוספים <
 אביבתל  3ראשון לציון  -ה "מסיל: כתובת

 עזאני יהלי: איש קשר לליווי המלגאים

 054-6492772: טלפון ליצירת קשר  

 azani_y@mail.tel-aviv.gov.il: כתובת דואר אלקטרוני  
בהתאם לשעת הפתיחה של  -בייביסטרים. 18:00-20:00שמירה על קבוצות ילדים . 14:00-17:00 חונכויות. בהתאם לצורך: ושעות פעילות אפשריותימים   

 .8:00-16:00ליווים . הגן
הקשבה , אחריות ועמידה בזמנים, יחסי אנוש טובים, סבלנות, לרוב המתנדבים צריכים להיות בעלי רגישות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 והכלה
 אין:מיוחדותובקשות צרכים 



 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 
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 ותרבותמרכז אמנות שם הפרויקט 

 'ותרבותמרכז אמנות  הארגון שם 
תושבי  , (6-12)ס יסודי "תלמידי ביהיעד אוכלוסיית 

בעיקר מקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט   -השכונה 

 מאפריקה

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 רווחלא למטרות , מופעל על ידי עמותת מרסל לקידום אמנות ותרבות המתמחה ביוזמות באמנות -צהרון תרבות ואמנות לילדי השכונה 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 הפעילותכולל ליווי תלמידי מבית הספר למרכז התרבות וסיוע בשעות , עזרה בהפעלת הצהרון

 פרטים נוספים <
 אביבתל , שאנן נוה, 4רחוב השרון : כתובת

 אנגלמןעדי : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6344640: טלפון ליצירת קשר  

 projects.org-art-adi@marcel: כתובת דואר אלקטרוני  

 14:30-18:30בשעות , ד+ ימי א : אפשריותושעות פעילות ימים   

עניין או רקע קודם  , עניין או רקע קודם בעבודה עם קהילת מבקשי המקלט, עניין או רקע קודם בעבודה עם ילדים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 ותרבותבפעילות אמנות 
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 יפו-אביבעיריית תל  -ה"מסילשם הפרויקט 

 ה"מסילמרכז הארגון שם 

 מהגרי עבודה ומבקשי מקלט  היעד אוכלוסיית 

 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

 שחררעות : איש קשר לליווי המלגאים 

 054-2449910: : טלפון ליצירת קשר  

 aviv.gov.il-shahar_re@mail.tel: כתובת דואר אלקטרוני  
  .כל מקרה לגופו, צ"אחחחלקם בשעות הבוקר חלקם , שעות הפעילות משתנות וגמישות 'ו-'ימי הפעילות א: אפשריותושעות פעילות ימים   

 .רגישות באופן כללי ואחריות, חשובה לנו מאוד רגישות תרבותית: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 עיריית תל אביבשם הפרויקט 
 ה  "מסילמרכז הארגון שם 

 מהגרי עבודה ומבקשי מקלטהיעד אוכלוסיית 

 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  

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

 .צ עד הערב"והשעות אחה 'ה-'הימים תמיד יהיו א. במהלך השנה נפתחות מספר קבוצות ויש גמישות בימים והשעות: אפשריותושעות פעילות ימים   
 (רחבטווח גילאים )עם חיבור לילדים , ומחוייביםהמלגאים צרכים להיות אחראים  : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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