
 וברת מקומות התנדבות שכונת נווה שאנןח
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 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הארגונים והעמותות להתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור 

 בשכונת נווה שאנן. גלשנת תשפ"

התשיעית במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר השגה בתל מלגת מנהלת הדיור פועלת מזו השנה 

יפו ומוענקת ע"י אוניברסיטת תל אביב, אגודת הסטודנטים וקרן תל אביב לפיתוח מטעם עיריית -אביב

 תל אביב.

בחוברת זו ריכזנו עבורכם אפשרויות התנדבות מגוונות בעמותות וארגונים שונים הפועלים בשכונת 

 בשיפור חיי התושבים בשכונה.מגוריכם וזאת במטרה לסייע 

אנו מאמינים כי לציבור הסטודנטים יש כח השפעה רב ולכן אנו רואים בכם את המפתח בסיוע חברתי 

לו זקוקים תושבי השכונה.אנו מצפים מכם לקחת חלק אקטיבי בעיצוב חיי הקהילה ובטוחים שגם 

 אתם תרוויחו מכך במידה רבה.

 

 ייה, התפתחות ונתינה, סיפוק והצלחה רבה!מאחלים לכם שנה מוצלחת, מלאה בעש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טיפים ונקודות חשובות:

 איך בוחרים את מקום ההתנדבות?

הבחירה במקום ההתנדבות נעה בדרך כלל בין המקום שיהיה הכי נגיש ונוח לבין המקום הכי 

 משמעותי להתנדב בו...אז איך בוחרים?

החשוב מכולם הוא האם תוכלו לעמוד בזה? גם אם -בבחירתכםיש כמה נתונים שמומלץ לשקלל 

 תמיד חלמתם להתנדב עם אוכלוסייה מסויימת, אם לא תוכלו להתחייב לא עשיתם בזה כלום...

הם מחכים לכם בקוצר רוח, אתם מהווים עבורם נקודת אור וברגע שתבריזו, סביר להניח שהם 

ם או אפילו בגללם, ולכן חשוב מאוד לבחור מקום יתאכזבו או יחושו תחושות אשמה שזה קשור אליה

התנדבות שתוכלו לעמוד בהתחייבות הנדרשת. הבחירה בהתנדבות עם אוכלוסייה שתמיד רציתם 

לסייע לה, תסב לכם סיפוק רב ואם זה גם נגיש ונוח, מה טוב. עם זאת קחו בחשבון שאתם תעזרו 

 שייה יהיו בכל מקרה!ותסייעו בכל מקום התנדבות בו תבחרו, כך שסיפוק וע

כתבו פרטים נכונים ומדוייקים והכי חשוב שתוודאו שאכן דירגתם נכון -מילוי פרטים מדויקים ונכונים

 את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ אתכם בהתאם לבחירותיכם.

 חשוב מאוד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע, אחרי שאת מגישים את הטופס ישנםהגישו בזמן! 

 40מס' תהליכים שיש לעשותעל מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 

 שעות שנתיות. כמו כן, ישנם מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכו'.

 צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...

עם זאת, תמיד ריכזנו עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטים בבחירת מקום ההתנדבות אבל 

יש את מי שרוצה לדעת מעבר או להציע משהו נוסף. כל אחד מהארגונים וגם אנחנו נשמח לענות על 

הפעילות במקום לא מספיק ברורה? עלה לכם רעיון שקשור לאחד הארגונים? נשמח -שאלותיכם

 מייל:לשמוע אתכם! אתם מוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או למשרד מנהלת הדיור באמצעות ה

info@hometlv.org.il 

 ₪( 9,600) ח"ש מאות שש אלפים תשעת על יעמוד המקסימלי התמיכה גובה -היקף ההתנדבות

 .לסטודנט לשנה

 והשלמת בכתובת מגורים שנת כחצי לאחר, בקריטריונים שעמד לסטודנט תוענק מהתמיכה מחצית

 סוף לפני לא מקרה בכל וזאת המפורטים והתנאים הקריטריונים י"עפ, התנדבות שעות 20 מינימום

 .2023 מרץ

 50 מינימום של ביצוע ולאחר השכירות שנת בסוף לסטודנט תוענק התמיכה של השנייה מחציתה

 ובכל השכירות שנת אורך לכל המפורטים והתנאים בקריטריונים שעמד לכך ובכפוף התנדבות שעות

 כאלו לטובת 2023 אוקטובר בחודש יהיה שלישי חלוקה מועד. 2023 אוגוסט סוף לפני לא מקרה

 15/9/23-ה לאחר מסתיים שלהם השכירות שחוזה כאלו או הראשונים המועדים בשני יעמדו שלא

 תקנון המלגה

 תקנון המלגה -התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור
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 ארגונים ועמותות
 

 פירוט והרחבה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רכז/ת שכונה

בין אופציות ההתנדבות המגוונות, ישנו תפקיד רכז/ת השכונה, תפקיד תיאור הפרוייקט 

המתאים לאנשים אחראיים, יצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים לעסוק בתהליכי עשייה 

לשכונה ולאוכלוסיה המגוונת בה. חדשים ומאתגרים ובחיבור הסטודנטים המתנדבים 

במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקח חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים 

המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה, כגון: עיריית ת"א, עמותות והארגונים 

 הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספריית גן לוינסקישם הארגון: 

 CECחוגי העשרה/מרחב חינוכי פתוח/שם הפרוייקט: 

 תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 -מרחב חינוכי פתוח

יפו. הספרייה מחויבת לקידום -חינוכי הפועל בשכונת נווה שאנן בתל אביב-ספריית גן לוינסקי היא מרכז קהילתי

זכויות האדם של הקהילות המגוונות המתגוררות בדרום תל אביב על ידי העצמה של יחידים וקבוצות, עידוד 

אנו מפעילים תכניות חינוכיות ותוכניות התארגנות קולקטיבית וסנגור על זכויותיהם. על מנת להשיג מטרה זו, 

העשרה מגוונות שמבקשות לצייד ילדים ומבוגרים בכלים וכישורים שיסייעו להם לשפר את חייהם, לפתח את 

יכולותיהם ולקדם שינוי חברתי. במסגרת זאת הספרייה מפעילה פעמיים בשבוע מרחב חינוכי פתוח לילדים בגילאי 

רחב הפתוח מאפשר משחק חופשי, פעילות יצירה, משחקי ספורט ומרחב בטוח יסודי בשעות אחר הצהריים. המ

 עבור הילדים/ות.

  -חוגי העשרה

במסגרת המרחב החינוכי הפתוח של הספרייה אנחנו מחפשות מדריכות/י חוגי העשרה לילדים בגילאי יסודי. 

מדובר חוגים שבועיים בני כשעה, של תחומי האמנות השונים: אמנות, ריקוד, יוגה, קרקס, קפוארה, תיאטרון 

רכה בחוגים נעשית בקבוצות . ההד16:30-18:30ועוד. החוגים מתקיימים  בימי ראשון ורביעי בין השעות 

 .קטנות, והיא מאפשרת חניכה ממוקדת של הילדים.ות והנעת תהליכים חינוכיים וקבוצתיים ואישיים

 (CEC-Community Education Center) -קהילתי -המרכז החינוכי

כמעט המרכז החינוכי קהילתי מציע קורסי ערב לחברי קהילות מבקשי המקלט ומהגרי העבודה, לאור העדרן ה

וקם בתחנה המרכזית ממקהילתי ה-מוחלט של מסגרות לימודיות עבורם. השיעורים הנלמדים במרכז החינוכי

החדשה מכוונים להגדיל את הידע והכלים של מבקשי המקלט ומהגרי העבודה, באופן שיסייע להם למצות 

לעמוד על זכויותיהם. הזדמנויות בשוק העבודה, להרחיב את הבנתם את החברה הישראלית ולציידם בכלים 

בנוסף לכך, המרכז מהווה מרחב להעצמה קהילתית ומציע מסגרות לקידום מנהיגות מקומית. ייחודיותו של 

קהילתי טמונה בכך שהוא מנוהל על ידי קבוצת מנהיגות המורכבת מפעילים מקרב מבקשי -המרכז החינוכי

ם בהם מתקיימים קורסים שונים )עברית, בכל שנה אנו מקיימות כשלושה סמסטרי .המקלט ומהגרי העבודה

אנגלית, מיומנויות מחשב, עריכת ווידיאו, תפירה ועוד( המועברים על ידי מתנדבים/ות. הקורסים מתקיימים בכל 

 .17:30-21:30ימות השבוע, בהתאם ללוח הזמנים הסימסטריאלי  בין השעות 

 תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

המלגאים/ות אחראים/ות להפעלה השוטפת של פעילות המרחב החינוכי הפתוח עם ילדי  –מרחב חינוכי פתוח 

קיום קשר רציף ומכיל, המהווה מרחב בטוח  -הספרייה. הפעילות כוללת משחק, יצירה, פעילות ספורטיבית ובעיקר

יר שולחן יצירה או כמו כן, במסגרת שעות פעילות אלו, אנו מחפשות מלגאים/ות המעוניינים/ות להעב עבור הילדים.

המרחב החינוכי הפתוח מתקיים בימי ראשון ורביעי בשעות  שעות סיפור שיתקיימו באופן קבוע כחוגים פתוחים.

15:45-19:15. 

 

תפקיד המלגאי/ת הינו להוביל, לנהל ולרכז חוג העשרה בתחום לבחירתם/ן. המלגאי/ת אחראי  -חוגי העשרה

עם משתתפי החוג והוריהם, לארגן את החלל לקראת הפעילות  להכין את מערכי הפעילות, לעמוד בקשר



ולהעביר את הפעילות עצמה. כמו כן על המלגאי/ת, בליווי וסיוע של רכזת הפעילות, לתכנן שני אירועי שיא 

בשנה למשתתפי/ות החוג. האירועים יכולים להיות מופע סיום להורי ילדי/ות החוג, תערוכת אומנות מעשה ידי 

 .וכו'הילדים/ות 

CEC-  במסגרת התפקיד המלגאים/ות ילמדו עברית, אנגלית, מחשבים, פוטושופ או תחומים אחרים לכיתה של

כעשרה תלמידים ותלמידות. המלגאי/ית יהיו אחראים על קשר שוטף עם התלמידים, הוראה בכיתה, בניית 

יקבלו ליווי מקצועי וסיוע בבניית  מערכי שיעור ו/או התאמה של מערכים קיימים לרמת התלמידים. המילגאים/ות

 13מערכי שיעור מרכז הפעילות. השיעורים יתקיימו בתחנה המרכזית החדשה וימשכו סמסטר אחד הכולל 

 מפגשים שבועיים.

 אוכלוסיית היעד:

 ילדים ומבוגרים מבקשי/ות מקלט או מהגרי/ות עבודה

 רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

יצירתיים, אוהבי אדם וילדים, ראש גדול, מסודרים בעלי.ות יוזמה ורצון להתנדבות אנו מחפשות א.נשים 

 משמעותית

 ימים ושעות פעילות אפשריות:

 15:45-19:15ימי ראשון או רביעי בין השעות  -מרחב חינוכי פתוח

 .17:30-18:30או  16:30-17:30ימי ראשון או רביעי בין השעות  -חוגי העשרה

CEC- 19:30-21:30או  17:30-19:30השעות ה בין -ימי א 

 95לוינסקי הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 מיכל שנדרשם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 עו"ס קהילתיתתפקיד: 

 052-6406445טלפון ליצירת קשר: 

 Smichal.gl@gmail.comמייל: 
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 עמותת לשובע /פרויקט קדימה -עמותת לשובע שם הארגון:                              

 מסעדת לשובע /נווה שאנן -בית הנוער קדימה שם הפרוייקט:

 תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

הינה רשת ארצית, הפועלת לצמצום פערים בחברה  "קדימה"רשת בתי הנוער  -בית הנוער קדימה

 .חינוך משליםהישראלית באמצעות 

חניכים וחניכות  1,000יומי למעל -בתי הנוער קדימה פועלים חמישה ימים בשבוע, כל השנה ונותנים מענה יום

ערכיות, חוגי -כוללת סיוע בשיעורי בית, פעילויות חינוכיות "קדימה"התוכנית היומית ברשת  .ב"י-'בכיתות א

 .העשרה, וארוחות צהריים וערב

היחס האישי ובניית תכנית אישית להעצמה וקידום לכל חניך וחניכה, תוך מתן מענה סוד ההצלחה שלנו הוא 

 .הוליסטי בכל תחומי החיים
מקבל כל נזקק באשר הוא, ללא תשלום, ללא שאלות, ללא קריטריונים  ,"לשובע"במסעדות  -מסעדת לשובע

רשאי לאכול לשובע וללא כל  וצורך באישורים, ארוחת צהרים מלאה, חמה, מזינה, משביעה וכשרה. כל סועד

 .הגבלה

 תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 חונכות אישית לימודית-בית הנוער קדימה

 זקקיםהגשת מזון לנ -מסעדת לשובע

 אוכלוסיית היעד:

 ילדים ונוער-בית הנוער קדימה

 קשישים, דרי רחוב, נזקקים -מסעדת לשובע

 הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 3ראשון לציון -קדימהבית הנוער 

 18לנוב 'צ -מסעדת לשובע

 שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

  הילה בורוביץ  -בית הנוער קדימה

 שיר קורקוש -מסעדת לשובע

 תפקיד: 

 בית הנוער תמנהל-בית הנוער קדימה

 רכזת מתנדבים-מסעדת לשובע

 טלפון ליצירת קשר:
 050-8272427 -בית הנוער קדימה

 052-6879609 -מסעדת לשובע

  

  neveshaanan@kadimanoar.org  -בית הנוער קדימה מייל:

 hitnadvut@lasova.org.il -מסעדת לשובע

 רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 סבלנות, יכולת יצירת קשר עם נוער, רצון לעשייה חינוכית משמעותית -בית הנוער קדימה

 חיוך ומתן שירות ללא שיפוטיות -מסעדת לשובע

 ימים ושעות פעילות אפשריות: 

 בשעות אחר הצהריים )יש להתעדכן מול מנהלת המסגרת( 'ה-'א -בית הנוער קדימה

 )אפשר להגיע לפני בתיאום( 9:00-13:00ימי ו' ,  10:00-14:00 'ה-'א -מסעדת לשובע
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 מסיל"ה שם הארגון:

 שמירה על קבוצות ילדים בזמן קבוצות הדרכה להורים. שם הפרוייקט:
 

אנו מספקים מענה  על מנת לאפשר להורים להיעזר בקבוצות ההדרכה במסיל"ה תיאור הפרוייקט ומטרתו:

לילדיהם בזמן ההדרכה. ההתנדבות כוללת שמירה על קבוצת ילדים קבועה למשך שלושה חודשים אחת 
 לשבוע. נפתחות מספר קבוצות במהלך השנה.

 

הגעה מסודרת ועקבית, עמידה בזמנים, יצירת קשר עם הילדים,  תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 משותף.הכלה שלהם בשעות הערב, משחק 
 

 3-9ילדים מבקשי מקלט גילאי  אוכלוסיית היעד:
 

 66וולפסון  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:
 

 יהלי עזאני שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
 

 רכזת מתנדבים תפקיד:
 

 6492772-054 טלפון ליצירת קשר:
 

  aviv.gov.il-azani_y@mail.tel :מייל
 

, סבלנות, יכולת הצבת גבולות 3-9גישה לילדים בגילאי  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 בסיסית, נועם, אמפתיה וחום, אחריות.

 

 16:00-18:00כל יום שני בשעות  ימים ושעות פעילות אפשריות:

 

 מסיל"ה שם הארגון:

 ילדיםפרויקט חונכות  שם הפרוייקט:
 

בניית קשר מיטיב ונותן אמון. דמות מיטיבה ויציבה שרואה את הילד  תיאור הפרוייקט ומטרתו:
 הסובל לרוב משקיפות והיעדר נראות.

 

לשמור על מקום פגישה קבוע, ימים ושעות קבועים, הגעה  תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

יצירת תקשורת פתוחה עם הילד,   במסגרת הזמנים.מסודרת, הודעה מראש אם לא יכולים להגיע, לעמוד 
 משחק משותף, יצירת פרויקטים משותפים.

 

 ילדים מבקשי מקלט בגילאי יסודי אוכלוסיית היעד:
 

 66וולפסון  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:
 

 יהלי עזאני שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 

 רכזת מתנדבים תפקיד:
 

 6492772-054 טלפון ליצירת קשר:
 

  aviv.gov.il-azani_y@mail.tel מייל:
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להיות קשובים לילד,  , מסוגלות6-12גישה לילדים בגילאי  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

, סובלנות וסבלנות, אמפתיה רגישותלראות אותו, לעודד אותו, להעצים את חזקותיו. לשמש דוגמא אישית, 
 וחום, אחריות.

 

גמיש ובתיאום עם  15:00-19:00 -שעתיים בשבוע בשעות אחה"צ -שעה ימים ושעות פעילות אפשריות:

 המשפחה.

 

 מסיל"ה שם הארגון:

 מרכז למידה שם הפרוייקט:

פרויקט גינת הרציפים מפעיל פעילות בלתי פורמלית לילדים ונוער חסרי מעמד,  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

במטרה להפחית את תופעת השוטטות ולייצר סביבה בטוחה ומוגנת. כחלק מהפעילות אנו זקוקים לתמיכה 

 ברמה הקבוצתית והן ברמה הפרטנית במקצועות הליבה.  -שתיתן מענה רחבבמרכז הלמידה 

הגעה מסודרת ועקבית, עמידה בזמנים, יכולת יצירת קשר עם  ות המלגאי/ת:תיאור התפקיד ומחוייב

 ילדים.

 6-14ילדים מבקשי מקלט גילאי  אוכלוסיית היעד:

  , נווה שאנן.6הגליל  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 יהלי עזאני שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 רכזת מתנדבים תפקיד:

 6492772-054 טלפון ליצירת קשר:

  aviv.gov.il-azani_y@mail.tel מייל:

, סבלנות, יכולת הצבת גבולות 6-14גישה לילדים בגילאי  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 בסיסית, נועם, אמפתיה וחום, אחריות.

  17:00-20:00לשעתיים בין השעות כל יום ראשון  ימים ושעות פעילות אפשריות:
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