
חוברת מלגות  

 שפירא

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

 .יפו-אביבשייך למחלקה לרווחה חינוכית בעיריית תל . שיוויונימתוך מטרה לקדם חינוך , יפו

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 או סיוע פרטני/סיוע בקבוצות ו -חונכות ועזרה לימודית לנוער 

 פרטים נוספים <
 שפיראמרכז קהילתי שכונת  - 29 מסלנטישראל : כתובת

 ערן: איש קשר לליווי המלגאים.

  054-5456446  :טלפון ליצירת קשר
 gmail.com4peletlv@ :כתובת דואר אלקטרוני

 .יש להתייעץ עם ערן, גמיש ותלוי מערכת שעות: תושעות פעילות אפשריוימים 
 מללאו רבי /לשון ו, אנגלית, מתמטיקה: ידע בסיסי ומעלה במקצועות הליבה, אוריינטציה חינוכית: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
 
 

 א"פלתכנית שם הפרויקט 

 שפיראמרכז קהילתי  הארגון שם 

 'יב-'כיתות ז, בני נוערהיעד אוכלוסיית 
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 תיאור הפרויקט ומטרתו <
.  רוב המשפחות הן משפחות יחידניות הסובלות מקשיי תפקוד הורי בולט ."שפירים"מדובר בעזרה למשפחות המוכרות והמטופלות במחלקת הרווחה 

 .החונכות תלווה על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 קבועיםבמועד ואורך פגישה . המפגש הנו אחת לשבוע

 פרטים נוספים <
 ההתנדבות נעשית בבית הילד ולכן זה די גמיש: כתובת    

 קרבצינסקייעקב : איש קשר לליווי המלגאים

 03-7246520: טלפון ליצירת קשר

 aviv.gov.il-kravchiasky_y@tel: דואר אלקטרוניכתובת 

 .ההתנדבות נעשית בבית הילד ולכן זה די גמיש: ימים ושעות פעילות אפשריות
 ומסוריםרציניים , אחראים: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 

 

 "שפירים"מחלקת רווחה שם הפרויקט 
 שפיראחונכות ילדים בשכונת הארגון שם 

הילדים אשר זקוקים לתמיכה מעצימה   היעדאוכלוסיית  

 סיוע של. בתחומים חברתיים ולימודיים
חונכים אישיים עשוי לקדם באופן משמעותי את תפקודם  

 והשגחתם כילדים וכתלמידים
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 אביבעיריית תל שם הפרויקט 

  היימסש "מועדון לאזרחים ותיקים ע הארגון שם 
 אזרחים ותיקיםאוכלוסיית היעד 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 'וכד אקטוליה, יצירה, פרשת שבוע, ך"תנ: תנועה או בנושאים כגון, , אפשרות לפעילות המשלבת מוסיקה -פעילות חברתית עבור הקשישים

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 בזמניםהתמדה ועמידה , מחויבות של אחריות. העברה של פעילות לחברי המועדון

 פרטים נוספים <
 79חכמי ישראל : כתובת

 שרון: איש קשר לליווי המלגאים

 054-4839661: טלפון ליצירת קשר

 aviv.gov.il-kolnik_s@mail.tel: דואר אלקטרוניכתובת 

 .אולי אופציה לצהרים יותר מאוחרות. ואילך 11:00 -שעות פעילות. בימים גמשיות: ושעות פעילות אפשריותימים   
אהבה ויכולת לעבוד עם קהל , הרבה סבלנות. ה עם ידע בנושא/עדיף שהתחום של הפעילות יהיה קרוב לליבו: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע 

 ומוטיבציהמשמעת עצמית מבחינת התמדה , היעד
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים   
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 "לשובע"עמותת "שם הפרויקט 
 שפירא "קדימה"בית הנוער  הארגון שם 

מבקשי מקלט  , ילדי עובדים זריםאוכלוסיית היעד  

 יכולת מיעוטותוילדים ממשפחות 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המגיעים אלינו   'יב-'חניכים וחניכות בכיתות ז 80מהווה מסגרת חמה ובטוחה עבור  ,"קדימה"השייך לרשת בתי הנוער , שפירא "קדימה"בית הנוער 

המופנים אלינו דרך  , ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט, מגוונת של ילדי וותיקים אוכלוסיהגם בית הנוער כולל , של השכונה לאופיהבהתאם . משכונת שפירא
 .ה ויועצות בתי הספר"מסילארגון , רשויות הרווחה

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

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

 פרטים נוספים <
 א"ת, 28 התיבונים: כתובת

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

 community@lasova.org.il: דואר אלקטרוניכתובת 
   14:30-18:30בין השעות  ,'ה-'א : ושעות פעילות אפשריותימים   

 אהבה לילדים, התמדה, מסירות, יכולת עבודה עם אנשים, אמפתיה, סבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע 
 אין: ובקשות מיוחדותצרכים   
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 מקום בלבשם הפרויקט 

 בלבמקום  הארגון שם 

הינם ילדים בסיכון   במועודניתהילדים אוכלוסיית היעד  

הלומדים במסגרות של חינוך מיוחד עקב קשיים לימודיים  

 6-10והתנהגותיים בגילאי 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 חינוכית טיפולית לילדים בסיכון הלומדים במסגרות של חינוך מיוחד מועודנית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 יוםתפקיד המלגאי הינו חונכות אישית לילדים ועזרה בשיעורי בית במהלך זמן הלמידה המתקיים כל 

 פרטים נוספים <
   24חכמי אתונה : כתובת

   פרוביזוריואל : איש קשר לליווי המלגאים

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

   15-17ה בין השעות -ימי א: ושעות פעילות אפשריותימים 

 בוגרי תנועות נוער או לומדים מקצועות טיפול  , סטודנטים עם רקע בחינוך: התפקידתכונות מומלצות לביצוע / רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 



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

 פרטים נוספים <
 למעלה המצויינותישנן קבוצות בכל אחת מהשכונות : כתובת

 אורי שחם  : איש קשר לליווי המלגאים.

  054-4624254 :טלפון ליצירת קשר    
  uri@the-equalizer.org :דואר אלקטרוניכתובת 

 לאחר שעות הלימודים  , גמיש לכל השבוע: תושעות פעילות אפשריוימים 

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

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
 
 

 היוזמה החינוכית ספורטיביתשם הפרויקט 

 שער שוויון  הארגון שם 

-10הרוב ) 10-16ילדים ונוער בסיכון בגילאי היעד אוכלוסיית 

12) 
 



 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 יצירה  / משחקי חברה/ עזרה עם שיערי בית

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 משחקי חברה  / יצירה/ לעזור לילדים עם שיעורי בית

 פרטים נוספים <
 (שפיראמרכז קהילתי ) 27 מסלנטישראל : כתובת    

 סמדר לוי : איש קשר לליווי המלגאים 

 050-4555404 :טלפון ליצירת קשר

  shapira010@walla.com :כתובת דואר אלקטרוני

   19 -16חמישי  -ראשון: תימים ושעות פעילות אפשריו
 שמחו ואוהב ילדים : תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
 
 

 מועדונית אכפת משפחתי  שם הפרויקט 

 מועדונית אכפת משפחתי  שם הארגון 

 ו-גיל כיתות בהיעד אוכלוסיית 



 מועדון חברתי לגיל הזהב  שם הפרויקט 

 מועדון חברתי לגיל הזהב  הארגון שם 

 מדובר באזרחים ותיקים. גיל פרישההיעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 'אנגלית וכד, ו פעילות פרטנית של לימודי מחשב/העברת פעילות פרונטאלית שבועית או

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
  'אנגלית וכד, לימוד מחשבים -פעילות פרטנית. אפשרות למגוון נושאים -העברת פעילות פרונטאלית

 פרטים נוספים <
 תל אביב  79חכמי ישראל : כתובת

 קולניקשרון : איש קשר לליווי המלגאים

 054-4839661: : טלפון ליצירת קשר  
  aviv.gov.il-lkolnik_s@mail.telכתובת דואר אלקטרוני  

   9-16ה בין -א: אפשריותושעות פעילות ימים   

 .יכולת לעבוד עם אנשים מבוגרים. ואחריות מחוייבות, ראש גדול, מוטיבציה, סבלנות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 ואחראיים בלבד רצינים מלגאיים: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 תכנית הישגים לקידום השכלה גבוהה  שם הפרויקט 

 תכנית הישגים לקידום השכלה גבוהה  הארגון שם 

  ן.שהנם ות.סטודנטיםהתכנית תפותח בעבור  אוכלוסיית היעד

 יפו-אביב-תלדור ראשון להשכלה גבוהה תושבי שכונות דרום 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 הלימודיםבאוריינטציה ורכישת כלים ומיומנויות להתמודדות עצמאית עם  ות.לסטודנטיםפיתוח תכנית לחונכות אקדמית שתסייע 

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
פיתוח יחידות תוכן להקניית כלים , כולל למידת רקע, א"תשפשתצא לפועל בשנת , יפתחו תכנית לחונכות אקדמית, המלגאים שייקחו חלק בצוות הפיתוח

 לפעילות החניכה   גאנטתכנון מערך הכשרה לצוות החונכים ויצירת , פ נושאים מוגדרים"ומיומנויות ללמידה ע

 פרטים נוספים <
 (הרציף/א"מרכז קהילתי הגר/83יפת /17 ורדיאל/מרכז קהילתי שפירא)מרכזים עירוניים שיתואמו בהתאם לצרכי המערכת והמלגאים : כתובת

 גלסתמר : איש קשר לליווי המלגאים

 050-3894382: : טלפון ליצירת קשר  

 aviv.gov.il-Glass_t@mail.tel: כתובת דואר אלקטרוני  
 צהריים  /נדרשת פניות לפחות פעם בשבוע לשעתיים בשעות הבוקר. גמיש: אפשריותושעות פעילות ימים   

 ניסיון בפיתוח תוכן והדרכה   •: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע
 יכולת עבודה עצמאית ומשמעת עצמית   •
 עמידה ביעדים  •
 עבודת צוות  •
 חשיבה יצירתית  •
 יכולת עיבוד מידע והסקת מסקנות   •
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 יכולת כתיבה וניסוח   •
 לתארים מתקדמים   ות.לסטודנטים תנתןעדיפות . בשנים מתקדמות ות.סטודנטים •
 עדיפות להיכרות עם שכונות הדרום ויפו •

אולם מדובר בפיתוח תכנית רוחבית ולכן היא  ( לא ניתן היה לסמן מספר שכונות)סימנתי רק שכונה אחת : צרכים ובקשות מיוחדות

 רלוונטית למלגאים מכל שכונות הדרום ויפו  



 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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 אליפלטשם הפרויקט 

 אליפלטהארגון שם 

 .יש הרבה גמישותהיעד אוכלוסיית 

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
 .סיוע לילדי מבקשי מקלט

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
 חינוך    

 פרטים נוספים <
 ושפיראגם נווה שאנן . גמיש מאוד: כתובת

 חיוןריקי : איש קשר לליווי המלגאים

 052-2176188: טלפון ליצירת קשר

 Volunteer@elifelet.org: כתובת דואר אלקטרוני  

 .יש הרבה גמישות: אפשריותושעות פעילות ימים   
 עצמאות: תכונות מומלצות לביצוע התפקיד/ רקע

 אין: ובקשות מיוחדותצרכים 
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 לדורדור שם הפרויקט 

 "עזרה בדרך"ו "דורות"הארגון שם 
-בודדים בשכונות דרוםקשישים אוכלוסיית היעד 

 מזרח העיר ויפו

 תיאור הפרויקט ומטרתו <
המטרה שלנו היא לחבר בין צעירים  . הותיקיםדור לדור הוא ארגון הפועל למען צמצום הפער בין הדורות בישראל ולמיגור תחושת הבדידות של האזרחים 

כאשר שני הצדדים נהנים מהקשרים ומהערך המוסף של החיבור לקהילה , לבין אזרחים ותיקים בודדים על מנת ליצור קשרים חבריים ומשמעותיים
 .שסביבך

 ת/המלגאי ומחוייבותתיאור התפקיד  <
קשר בין דורי וחיבור לקהילה עבור   יווצראנחנו מאמינים שבצורה כזאת . המלגאי יהיה אחראי על ליווי אזרחים וותיקים בודדים מבחינה חברתית

 ושבועיתכמובן שמכיוון שמדובר על קשר אישי יש צורך במחויבות גבוהה . הסטודנטים

 פרטים נוספים <
 שהזכרתםאנחנו פעילים בכל השכונות )מזרח ויפו , ברחבי שכונות דרום העיר: כתובת

 אלעזרייקיר : איש קשר לליווי המלגאים

 054-6335408: : טלפון ליצירת קשר  

 jennyp@dorldor.org.il: כתובת דואר אלקטרוני  

  .את הזמן שנוח לשניהם הותיקישנה גמישות בשעות הפעילות שהרי המלגאי קובע יחד עם האזרח : אפשריותושעות פעילות ימים   

,  על כן אין צורך ברקע מסוים מבחינת תחום לימודים, רוצים לאפשר לכל מי שמעוניין לחוות קשר מסוג זההיינו : התפקידתכונות מומלצות לביצוע / רקע

 רצינות, רצון להתחבר לקהילה, סבלנות, אלא בעיקר פתיחות
 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
 .ואחריותרגישות , 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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 יפו-אביבעיריית תל  -ה"מסילשם הפרויקט 

 ה"מסילמרכז הארגון שם 

 .מהגרי עבודה ומבקשי מקלט היעד 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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