חוברת מלגות התקווה
לוגו ערייה
אוניברסיטה
האגודה
מנהלת הדיור :

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
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טיפים ונקודות חשובות
•

איך בוחרים את מקום ההתנדבות?
הבחירה במקום ההתנדבות נעה בד"כ בין המקום שיהיה הכי נגיש ונוח לבין המקום שיהיה הכי משמעותי להתנדב בו...אז איך בוחרים?
יש כמה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכם ,החשוב מכולם הוא האם תוכלו לעמוד בזה? גם אם תמיד חלמתם להתנדב עם אוכלוסייה
מסוימת ,אם לא תוכלו להתחייב ,לא עשיתם בזה כלום ...הם מחכים לכם בקוצר רוח ,אתם מהווים עבורם נקודת אור וברגע שתבריזו ,סביר
להניח שהם יתאכזבו או יחושו תחושת אשמה שזה קשור אליהם ואולי אפילו בגללם ,ולכן חשוב מאוד לבחור מקום 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 שחשבון שאתם תעזרו ותסייעו בכל מקום התנדבות בו תבחרו ,כך שסיפוק ועשייה יהיה בכל מקרה!

•

מילוי פרטים מדויקים ונכונים כתבו פרטים נכונים ומדויקים והכי חשוב זה שתוודאו שאכן דירגתם נכון את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת
נוכל לשבץ אתכם בהתאם לבחירותיכם.

•

הגישו בזמן! חשוב מאוד להקפיד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע! אחרי שאתם מגישים את הטופס יש עוד מספר תהליכים שיש לעשות
על מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של  40שעות שנתיות .כמו כן יש מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון
התאמה וכדומה.

•

צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...
ריכזו עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטיים בבחירת מקום ההתנדבות .עם זאת ,תמיד יש את מי שרוצה לדעת מעבר או להציע משהו
נוסף .כל אחד מהארגונים וגם אנחנו נשמח לענות על שאלותיכם – הפעילות במקום לא מספיק ברורה? עלה לכם רעיון שקשור לאחד
הארגונים? נשמח לשמוע אתכם! אתם מוזמנים לפנות לאנשי הקשר בארגון או לרכזת המלגה באגודת הסטודנטים באמצעות המייל:
chevrati4@student.co.il

•

טבלת מפתח – הכלי שיקל עליכם!
החלטנו לרכז עבורכם בטבלה את כל מקומות ההתנדבות ובמשפט קצר לכתוב מה אופי הפעילות ,האוכלוסייה ,דרישות ,מחויבות ,שעות
פעילות וכו' ..כך למשל סטודנט שלומד בשעות הבוקר יודע שאין לו טעם לקרוא על ארגון שפועל רק בשעות אלה .שימו לב שניתן ללחוץ על שם
הארגון/שם הפרויקט ותגיעו ישירות לפרויקט עליו תרצו להרחיב ידיעתכם.

•

היקף ההתנדבות
תקופת ההתנדבות מתחילה באופן רשמי בתחילת נובמבר  2019ומסתיימת בסוף יוני  - 2020כלומר  8חודשי התנדבות .המלגה תוענק בשתי
פעימות – פברואר ואוגוסט .בכל פעימה יוענק סכום של  ₪ 4,800עבור השלמה של  20שעות התנדבות .תנאי הכרחי לקבלת הפעימה השנייה
)אוגוסט( הוא השלמת  12חודשי שכירות בדירה לפחות ,ולכן ישנם סטודנטים שיקבלו את הפעימה השנייה במועד מאוחר יותר )בד"כ
אוקטובר( וזאת בהתאם לחוזה השכירות.

•

תקנון המלגה

התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיורhttp://sfile.f- :
static.com/image/users/370963/ftp/my_files/PDF%20milga/regulation_2016-17.pdf?id=27651305

ארגונים ועמותות
פירוט והרחבה

רכז/ת שכונה
תיאור הפרויקט  :בין אופציות ההתנדבות המגוונת ,ישנו תפקיד רכז/ת השכונה .תפקיד המתאים לאנשים אחראים ,יצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים
לעסוק בתהליכי עשייה חדשים ומאתגרים ,ובחיבור הסטודנטים המתנדבים לשכונה ולאוכלוסייה המגוונת בה .במסגרת התפקיד רכז/ת השכונה ת/יקח
חלק בתכנון פרויקטים בשיתוף עם התושבים המקומיים והגופים השונים הלוקחים חלק במלגה ,כגון :עיריית תל-אביב יפו ,עמותות והארגונים הפועלים
בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.
אוכלוסיית הסטודנטים :יצירתיות ,עניין בפרויקטים חברתיים וביזמות ,הגדלת ראש ,עצמאות ואחריות.

הערה חשובה! השנה התפקיד ישתנה מעט ביחס לשנים קודמות .על כל שכונה יופקד רכז אחד והוא יהיה אחראי על הקשר לשכונה ,מציאת אירועים
שכונתיים שניתן לחבור אליהם במהלך השנה והפקת אירועים יזומים ,מציאת יוזמות קהילתיות בשכונה שניתן לסייע להן במהלך השנה וכו' .בנוסף,
תיערך פגישה קבועה עם רכזת המעורבות החברתית.

שם הארגון :מנהלת שכונת התקווה
שם הפרוייקט :מרכז הורות ומשפחה )לגיל הרך)
תיאור הפרוייקט ומטרתו:
"מרכז הורות ומשפחה "הוקם מתוך הצורך להעניק מענים חינוכיים לימודיים וטיפוליים לילדים בגיל הרך והוריהם .המרכז ממוקם בתוך אשכול גנים
בשכונת התקווה.
המיקום בתוך אשכול נגיש ידידותי ולא סטיגמתי .המודל נבנה על פי הצרכים שעלו מהשטח ומתוך למידה משותפת רבת שנים עם היחידות הקהילתיות
להתפתחות הילד.
המענים ניתנים בכל המסגרות הקיימות :הדרכה בבית-המשפחה ,במעונות ,בגני הילדים ובמרכז הורות .צוות המרכז והגננות פעילים ושותפים בבנייתו
והתפתחותו.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :על מנת להעצים את הילד ומשפחתו מוצעים לסטודנט  3מסלולים :מסלול  :1חונכות אישית -לילדים מגיל  4עד
שש ,בשעות אחה"צ הפעילות יכולה להתקיים בבית המשפחה או במרכז על פי בחירתו של הסטודנט .הפעילות כוללת משחק ,סיפור וכו '.מסלול :2
להתלוות לקבוצת למידה של הורים וילדים להיות כעין עוזר הוראה .קבוצת הלמידה כוללת  4ילדים והוריהם ,מלווה את הקבוצה מורה .הקבוצה
נפגשת אחת לשבוע בשעות אחה"צ )יש מספר קבוצות( .מסלול  :3עבודה בשעות הבוקר ) (8:00-13:00בגנים .עבודה בקבוצות קטנות כאשר המטרה
לקדם את הישגי הילדים בתחום השפתי ,המוטורי והקוגניטיבי.
אוכלוסיית היעד :ילדים בגילאי  3-6שנים
הכתובת בה תתבצע הפעילות :י אורים .11
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740:
טלפון נוסף052-6977740 :

כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :יכולת הקשבה ,סובלנות אחריות ,עקביות יכולת למידה ויכולת שיתוף פעולה.
ימים ושעות פעילות אפשריות :עבודה בגנים  ,8:00-13:00חונכות וקבוצות למידה פועלות בימים א'-ה 'אחה"צ .15:00-18:30
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :מנהלת שכונת התקווה
שם הפרוייקט :מרכז אל"ה
תיאור הפרוייקט ומטרתו:
" מרכז להוראה מתקנת במקצועות השפה והחשבון לתלמידי כיתות ד'-ו 'תושבי שכונות התקווה ,עזרא והארגזים .התלמידים לומדים בקבוצות קטנות
של עד  4ילדים בקבוצה ולכל קבוצה יש מורה מקצועית .אנו זקוקים לסטודנטים שיצטרפו לקבוצות וילוו ילד בקבוצה באופן פרטני .הסטודנט יקבל
הדרכה מהמורה איך לקדם את הילד ועל מה לעבוד איתו ,לא נדרשת הכנה מוקדמת מצד הסטודנט.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי:
ליווי וחונכות לימודית של תלמיד/ה מהמרכז שזקוק לעזרה יותר פרטנית .יש צורך להגיע ביום ושעות קבועים מכיוון שבכל יום יש במרכז ילדים אחרים
וחשוב לנו הרצף והקשר עם הילד שנבחר עבור הסטודנט.
אוכלוסיית היעד :תלמידים עם פערים לימודיים בכיתות ד'-ו'
הכתובת בה תתבצע הפעילות :התקווה 78
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740:
טלפון נוסף052-6977740 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :התלמידים במרכז רואים בסטודנטים חלק מהצוות לכל דבר ולכן אנו מחפשים סטודנטים שישמשו דוגמה
אישית ,בעלי גישה טובה לילדים ,סבלנות ,יכולת הכלה והקשבה ויכולת לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות המורות.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א ',ב ',ד ',ה' 15:15-18:15
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :מנהלת שכונת התקווה
שם הפרוייקט :מרכזי טיפול  -צמי"ד והפרח בגני
תיאור הפרוייקט ומטרתו:
צמי"ד  -מרכז טיפולי קהילתי עבור ילדי החינוך המיוחד וילדים מהחינוך הרגיל החווים קשיים .ילדי המרכז מתמודדים בעיקר עם קשיים רגשיים,
התנהגותיים ,הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה .הפרח בגני  -מרכז טיפולי קהילתי עבור ילדים ומתבגרים ,במסגרות חינוך רגיל והוריהם ,החווים
קשיים .ילדי המרכז מתמודדים בעיקר עם קשיים רגשיים ,התנהגותיים ,קשיים חברתיים ,קשיים בהורות .המענים הניתנים במרכזים הם בתחומים:
רגשיים ,חינוכיים ,חברתיים וקהילתיים תוך עבודה במקביל עם הורי הילדים .הילדים בכיתות א'-ז ',תושבי שכונות התקווה ,עזרא והארגזים.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי:
הצורך שלנו במלגאים הוא במתן חונכות אישית עם ילד או ילדה המטופלים במרכז .מטרת החונכות היא יצירת קשר משמעותי עם החניך .החונך ישמש
כאח בוגר ויהיה עבור החניך דמות משמעותית ויציבה .הפעילות מתמקדת בפן החברתי .כמו כן ,אחת לחודש תתקיים בנוסף הדרכה קבוצתית -
ההדרכה היא חובה.
אוכלוסיית היעד :ילדים בכיתות א'-ז 'בעלי קשיים רגשיים ,חברתיים ,אישיים ועוד.
הכתובת בה תתבצע הפעילות :התקווה 78
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740:
טלפון נוסף052-6977740 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :גישה טובה לילדים ,יכולת ליצור קשר אישי ,יכולת הקשבה והכלה ,יצירתיות ובעלי יכולת לשמש דוגמה
א י ש י ת.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א'-ה', 14:00- 19:00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :שיפור הישגים
שם הפרוייקט :שיפור הישגים
תיאור הפרוייקט ומטרתו :שיפור הישגים בקרב תלמידי בשכונת התקווה וגבולותיה .העלאת מספר הזכאים לתעודת בגרות ,מתן מענה לתלמידים
בסיכון במקצועות הליבה .שיפור רמת המוטיבציה ורמת הדימוי העצמי לצד מיצוי הפוטנציאל בתלמיד/ה
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :סטודנט מתגבר ברמה פרטנית ,אחת לשבוע לרבות דיווח על ההתקדמות ומתן מענה לצורכי התלמיד
אוכלוסיית היעד :תלמידי ז'-יב'
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בית דני ,דוד תדהר  ,42תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :עדי סבח
תפקיד :רכזת ומתאמת סטודנטים
טלפון ליצירת קשר36393968 :
טלפון נוסף0522-450948 :
כתובת דואר אלקטרוניadidany95@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :הבנת החומר הנלמד ,תיאום מוקדם לקראת ההתערבות ,גמישות ,רגישות חברתית ,מודל להזדהות.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א-ה שעות 15:00-20:00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין.

שם הארגון :מנהלת שכונת התקווה
שם הפרוייקט :יש מצב למנ"ש
תיאור הפרוייקט ומטרתו:
יש מצב למנ"ש הינו מרכז נוער הוליסטי ,הנותן מענה חברתי-חינוכי-טיפולי לבני נוער בשכונת התקווה ,עזרא והארגזים .אנו עובדים עם נערים ונערות
בכיתות ז'-י"ב ומקיימים במרכז פעילויות שונות ,קבוצות חברתיות וטיפוליות וקבוצות עניין ,מרחב פתוח וארוחות ערב ,ליווי של עובד סוציאלי ועוד..
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי:
ישנם כמה אפשרויות עבור הסטודנט המלגאי אצלנו )כל הפעילות תתקיים במרכז( .1 :סיוע לימודי :נערים .ות רבים לא יכולים לממן סיוע לימודי ,לכן
אנו מחפשים סטודנטים לשיעורים פרטיים בעיקר במקצועות אנגלית ומתמטיקה לכיתות ט'-י"א .העבודה תהיה אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים
בתיאום עם הנער .ה .במפגשים הסטודנט יכול לעזור בשיעורי בית ,כתיבת עבודות וכן הכנת שיעור פרטי בראש ולא פחות חשוב ,להיות עבור הנער .ה
מבוגר משמעותי .2 .ליווי קבוצות עניין במרכז ,למשל בישול ,סקייטבורד ,תיאטרון ,צילום .3 .חונכות אישית לנער או נערה ,ליווי חברתי ,אח/ות בוגר/ת.
הסטודנט יקבל ליווי מעובד סוציאלי ויהיה חלק מהצוות של מרכז הנוער.
אוכלוסיית היעד :נערים ונערות בכיתות ז'-י"ב
הכתובת בה תתבצע הפעילות :כביר  ,4בית דני
שם איש הקשר לליווי המלגאים :הילה בנעים
תפקיד :מנהלת תחום מתנדבים
טלפון ליצירת קשר052-6977740:
טלפון נוסף052-6977740 :
כתובת דואר אלקטרוניhila.minhelet@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :חיבור לבני נוער ,יכולת עבודה כחלק מצוות ,יכולת הכלה והקשבה ,מחויבות ורצינות.

ימים ושעות פעילות אפשריות :ימים א'-ה' 15:00-20:00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :ארגון דור לדור
שם הפרוייקט :עזרה בדרך /דורות
תיאור הפרוייקט ומטרתו:
בישראל  42% -מהקשישים מדווחים על הרגשת בדידות .המטרה שלנו היא לסייע לקשישים בודדים עם הקלה על תחושת הבדידות שלהם כמו גם
צרכים חיוניים שיש להם ביום ליום כמו לקנות תרופות ואוכל .אנחנו מפעילים שני פרויקטים  -דורות  -ליווי חברתי לקשישים בודדים לצרכי הקהל על
תחושת הבדידות שלהם .המלגאים מגיעים לבתי הקשישים ,מנהלים איתם שיחה חברתית )בזמני קורונה זה קורה באופן מקוון( ,ומהווים מעיין חבר
עבור אנשים שאין להם אף אחד אחר לדבר איתו עזרה בדרך  -חיבור בין מתנדבים לבין אזרחים ותיקים לצורך נקודתי  -לדוגמה מלגאים המביאים
לקשישים אוכל ותרופות ,מלמדים אותם להשתמש במחשב וכו
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי:
התפקיד הוא להיות בקשר עם הקשישים ,לנהל איתם שיחה חברתית ,לשאול לשלומם וכו 'המלגאי/ת מתחייבים למספר שעות בשבוע )יכול להיות גם
שעתיים בשבוע( בהן הם נמצאים בקשר עם קשיש או קשישה קבועים
אוכלוסיית היעד :קשישים בודדים
הכתובת בה תתבצע הפעילות :יש לנו פעילות בכל השכונות הנ"ל מכיוון שאנחנו עובדים עם קשישים שגרים בכל השכונות
שם איש הקשר לליווי המלגאים :איילת לוי
תפקיד :מנהלת אזור תל אביב
טלפון ליצירת קשר528641816:
טלפון נוסף528641816 :
כתובת דואר אלקטרוניayeletl@dorldor.org.il :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אנשים המעוניינים לקחת חלק בעולם החיבור הבין דורי ,לסייע לקשישים בודדים ,מלגאים בעלי סבלנות,
רצון לעזור לאוכלוסיה במצוקה.
ימים ושעות פעילות אפשריות :גמיש מאוד )נקבע בין המלגאי לקשיש( ככה שניתן לתאם כל זמן שנוח לשניהם במהלך השבוע
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
שם הפרוייקט :מועודנית מצובה
תיאור הפרוייקט ומטרתו :מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון תושבי שכונת התקווה אשר לומדים במסגרות של חינוך מיוחד .גילאי  6-12הילדים
מגיעים כל יום למועדונית ומקבלים ארוחת צהריים ,סיוע בלימודים ופעילות העשרה יחד עם טיפול רגשי
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :תפקיד המלגאי הינו חונכות אישית לילדים ,סיוע בשיעורי בית והעברת פעילות מידי פעם לכלל הקבוצה
אוכלוסיית היעד :ילדים בסיכון בגילאי יסודי
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מצובה  16תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יואל פרוביזור
תפקיד :רכז מתנדבים
טלפון ליצירת קשר36832626 :
טלפון נוסף054-7977010 :
כתובת דואר אלקטרוניyoel@jaffainst.co.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :עדיפות לסטודנטים בעלי רקע בחינוך בלתי פורמלי ,בוגרי תנועות נוער
ימים ושעות פעילות אפשריות :השעות להתנדבות הם ימי א-ה בין השעות 15-18
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
שם הפרוייקט :מועודנית מושיע
תיאור הפרוייקט ומטרתו :המועדונית הינה מסגרת חינוכית טיפולית לילדים בסיכון בגילאי  3-6מהקהילה הזרה שגרים בשכונת התקווה
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :תפקיד המלגאי הינו חונכות אישית לילדים ,העברת פעילויות באופן לכלל הקבוצה וסיוע לצוות
אוכלוסיית היעד :ילדים בסיכון ,מבקשי מקלט גילאי גן
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מושיע  21תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יואל פרוביזור
תפקיד :רכז מתנדבים
טלפון ליצירת קשר36832626 :
טלפון נוסף054-7977010 :
כתובת דואר אלקטרוניyoel@jaffainst.co.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :עדיפות לסטודנטים בעלי רקע בחינוך בלתי פורמלי ,בוגרי תנועות נוער
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימי א-ה בין השעות 14:30-18
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :אליפלט למען ילדי פליטים
שם הפרוייקט :מועדוניות אליפלט
תיאור הפרוייקט ומטרתו :מועדוניות מתום יום הלימודים ועד  18:00בבתי הספר היסודיים הם לומדים ילדים חסרי מעמד
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :חונכות אישית וליווי קבוצה במסגרת המועדוניות לצד נשות הצוות השכיר
אוכלוסיית היעד :ילדי מבקשי מקלט וילדי עובדים זרים בגילאי יסודי
הכתובת בה תתבצע הפעילות :בי"ס הירדן בתקווה ובי "ס גוונים במסגר
שם איש הקשר לליווי המלגאים :טהר הורוביץ) עו"ס)
תפקיד :מנהלת המערך החינוכי קהילתי
טלפון ליצירת קשר546808575 :
טלפון נוסף546808575 :
כתובת דואר אלקטרוניCenter@elifelet.org :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :גישה וניסיון בעבודה עם ילדים ,הכלה וסבלנות
ימים ושעות פעילות אפשריות :הפעילות מתקיימת חמישה ימים בשבוע מ 13:30ועד  18:00ובימי קייטנה מ 8עד 16:00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :עומק -מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה
שם הפרוייקט :עומק -סניף תל אביב
תיאור הפרוייקט ומטרתו :מרכז עומק הוא ארגון התנדבותי א-מפלגתי ,אשר פועל להעמקת החשיבה והאיכות בתהליכי חקיקה ,עיצוב מדיניות ציבורית
וקבלת החלטות בדרג המדיני .במסגרת זאת ,הארגון מקדם מעורבות אזרחית של סטודנטים וסטודנטיות למשפטים בתהליכים אסטרטגיים ,לשם קידום
מטרות ציבוריות בתחום החינוך ,הבריאות ,התשתיות ,הרווחה ,התרבות ,המדע ,הספורט ותחומים נוספים אשר מצויים בלב העשייה הציבורית .בין
שותפנו ניתן למצוא חברי וחברות כנסת מכלל קצוות הקשת הפוליטית .כמו כן ,בשנה האחרונה הארגון התרחב והחל בשיתופי פעולה חדשים עם לובי
 ,99איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית וכו'.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :אנחנו מחפשים אנליסטים\יות עם ראש גדול ,חכמים\ות ,ובעלי\ות מוטיבציה לתרום ולהתנסות בעבודה משפטית
בעלת אופי שונה ומיוחד ,ואף להתנסות בעבודה מול חברי וחברות כנסת לצד גורמי מדיניות במשרדי הממשלה השונים .הפעילות בארגון כוללת עבודה
על בין  1-2יוזמות בסמסטר ,ודורשת כשעתיים בשבוע )לא כולל תקופת המבחנים( .ניסיון בעבודת מחקר משפטית תהווה יתרון .מחויבות :פרק זמן של
שנה אקדמית הכוללת מעורבות ביוזמות השונות של הארגון וכן השתתפות במפגשים רשמיים מטעם הארגון.
אוכלוסיית היעד :סטודנטים/ות למשפטים באוני 'תל אביב
הכתובת בה תתבצע הפעילות :העבודה מתבצעת בהתאם למקום מגוריו של האנליסט/ית .מכיוון שאנחנו לקראת שנת פעילות מקוונת ,הרי שהעבודה
תתבצע ממקום מגוריו.
שם איש הקשר לליווי המלגאים :מטר בן ישי
תפקיד :מנכ"ל העמותה
טלפון ליצירת קשר508383338 :
טלפון נוסף508383338 :
כתובת דואר אלקטרוניvp@o-mek.com :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :יסודיות ,ניסיון במחקר ,שליטה בשפה האנגלית ,יכולת ניסוח גבוהה מאוד.
ימים ושעות פעילות אפשריות :בכל ימות השבוע למעט תקופת מבחנים .בנוסף ,ישנן פגישות שבועיות המתקיימות בין ראשון  -חמישי.
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :הרשות לאיכות סביבה וקיימות -עיריית תל אביב
שם הפרוייקט :תוכנית בתיאבון  -פרויקט אפטר שוק
תיאור הפרוייקט ומטרתו :אפטר הינו פרויקט של תוכנית המזון העירונית 'בתיאבון 'ברשות לאיכות סביבה וקיימות ,בשיתוף גורמים עירוניים רבים,
בינהם ,מנהל קהילה ,מרחב דרום מזרח .מטרת הפרויקט הינה צמצום בזבוז המזון בשוק התקווה בימי שישי אחה"צ וכן הוזלת עלות הקיום ,באמצעות
הקמת דוכן ממנו יוכלו התושבים לקחת את עודפי המזון שאחרת היו נזרקים לפח )למרות שהוא מצוין וראוי למאכל( .לצד הדוכן יתקיימו סדנאות
שיתנו לתושבים כלים למניעת בזבוז מזון בבית .
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :המלגאי יהיה אמון על הקשר עם הסוחרים והתושבים בשעות פעילות הדוכן .בנוסף ,הוא ירכז את עודפי המזון,
לסדרם בצורה אסתטית בדוכן וליצור קשר עם התושבים ועוברי האורח ולהסביר להם על המיזם ,על תופעת בזבוז המזון )כשליש מהמזון שמייוצר
בעולם נזרק! כרבע ממנו נזרק אצל הצרכן הפרטי (.ומה הם יכולים לעשות כדי למגר אותה ולהתייעל כלכלית.
אוכלוסיית היעד :קהל היעד לפרויקט הוא תושבי שכונת התקווה והשכונות הסובבות אותה .נשמח מאד לראות גם סטודנטים לוקחים חלק הפרויקט
היות ואנו לא רואים בו "פרויקט חלוקת אוכל לנזקקים "אלא פרויקט חברתי וסביבתי שמאפשר לכל אחד לקחת בו חלק באופן המתאים לו .אנו
סוברים ששיתוף פעולה ועבודה עם מלגאים מהשכונה יעזור לקרב פרויקט גם תושבים צעירים יותר וייצור אצל המלגאים תחושת שייכות ויכולת
השפעה
הכתובת בה תתבצע הפעילות :שוק התקווה
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יסמין ענב אהרוני
תפקיד :רכזת תוכנית בתיאבון
טלפון ליצירת קשר545898798 :
טלפון נוסף545898798 :
כתובת דואר אלקטרוניeinav_y@mail.tel-aviv.gov.il :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :על המלגאי להיות אחראי ,בעל יכולת שיח והסברה ,ראש גדול ובעל יכולת לקבל החלטות במקום .נכונות
לעבוד עם אנשים ועם מזון .על המלגאי להכיר את השכונה והאווירה בה וכמובן ,לאהוב את השוק והפעילות בו .זיקה לתחום הקיימות-ייתרון.
ימים ושעות פעילות אפשריות :ימי שישי אחה"צ – כשעה לפני סגירת השוק ושעה אחרי .השוק נסגר כשעתיים לפני כניסת השבת .השעות משתנות אך
בחורף מדובר על  15:30-17:30בערך.
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :מינהלת התקווה רווחה חינוכית
שם הפרוייקט :הפרח בגני
תיאור הפרוייקט ומטרתו :חונכות אישית לילדים בסיכון .יצירת קשר על בסיס חברתי כמו "אח בוגר "הפעילות במרחב הציבורי.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :יצירת קשר עם החניך ותחזוקו כשעה וחצי -שעתיחם אחת לשבוע לאורך התקופה
אוכלוסיית היעד :ילדים גילאי יסודי
הכתובת בה תתבצע הפעילות :התקווה  78ת"א
שם איש הקשר לליווי המלגאים :ירון ברנדט
תפקיד :מנהל מרכז הפרח בגני התקווה
טלפון ליצירת קשר528449828 :
טלפון נוסף528449828 :
כתובת דואר אלקטרוניYbrandt@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :יכולת יצירת קשר טובה עם ילדים יצירתיות אמפתיה הכלה גמישות
ימים ושעות פעילות אפשריות :הפעילות בשעות אחה"צ בימים א-ה
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :שער שוויון
שם הפרוייקט :היוזמה החינוכית ספורטיבית
תיאור הפרוייקט ומטרתו :הקמת קבוצות כדורגל המשלבות מרכזי למידה ואימוני כדורגל לילדים ונערים בסיכון ,בשעות אחר בית הספר .המטרה היא
לתת פעילות לילדים שאין להם אותה לאחר שעות הלימודים  -מתן אימוני כדורגל על ידי מאמן כדורגל ומרכזי למידה על ידי חונכים ,בהם ניתנת
לתלמידים עזרה בהכנת שיעורי בית ופעילויות חברתיות לקידום ערכים חשובים )ישנו מאגר פעילויות ודפי עבודה( וקיום טורנירים מחוזיים אחת לחודש
וחצי בהם נפגשות הקבוצות עם קבוצות מערים סמוכות ,דתות שונות ותרבויות אחרות.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :העברת מרכזי למידה בקבוצות  -סיוע בשיעורי הבית ,העברת פעילויות חברתיות לקידום ערכים של כבוד הדדי,
עבודת צוות ,מניעת אלימות ועוד .קיום קשר רציף עם מאמן הקבוצה ,על מנת לתת פידבקים של מקל וגזר באימון הכדורגל )ילד שמפריע מושעה
מאימון וילד שמשתפר או שרוצים לתגמל על התנהגות טובה יכול להבחר לקפטן באחד הטורנירים או לשחק בכל המשחקים וכו)'
אוכלוסיית היעד :ילדים בגילאי 14 - 10
הכתובת בה תתבצע הפעילות :יש לנו מספר פעילויות בכמה מוקדים רלוונטים  -שבט איתן שכונת שפירא ,גינת לוינסקי בנווה שאנן ,מתנ"ס טובן ביפו,
ביה"ס אל מוסתכבל ביפו ,ביה"ס כפיר בשכונת התקווה )ייתכנו ויתווספו קבוצות נוספות)
שם איש הקשר לליווי המלגאים :אורי שחם
תפקיד :סמנכ"ל עמותה
טלפון ליצירת קשר054-4624254 :
טלפון נוסף525819015 :
כתובת דואר אלקטרוניuri@the-equalizer.org :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחריות ,נסיון בהדרכה ,גישה לילדים

שם הארגון :אליפלט
שם הפרוייקט :מערך הגיל הרך -התנדבות בבייביסיטרים או מערך מועדוניות אחר הצהריים לילדי יסודי
תיאור הפרוייקט ומטרתו :החזון שלנו הוא לחלץ את ילדי קהילת הפליטים ממעגל המצוקה בו הם לכודים ולהבטיח את שלומם ואת בריאותם הפיזית והרגשית.
אנחנו שואפים לספק לכמה שיותר תינוקות וגם לילדי גני החובה ובתי הספר ,סביבה בטוחה ,מפתחת ומעשירה לגדול בה .סביבה המספקת להם חום ואהבה ,חמלה
ואמפתיה ,ומבטיחה כי יסופקו כל צרכיהם הפיזיים ,הרגשיים והאינטלקטואליים .בייביסיטרים -כניסה פעם בשבוע לשעה וחצי למסגרת הנקראת בייביסיטר בה
נמצאים ילדים בגילאי  , 0-3המתנדבים באים לשחק עם הילדים\ לתת להם יחסי אישי\ לעשות פעילויות\ לחגוג יום הולדת\ להסתכל על ליקויים בטיחותיים ולדווח
לעמותה ועוד ...מועדוניות -הגעה פעם בשבוע לסיוע למדריך בלייווי קבוצה\ העברת חוג למספר קבוצות -במועדונית אחר הצהריים לילדי יסודי בבתי הספר הירדן או
קשת.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :יש להתחייב לכל שנת הלימודים כולל תקופות מבחנים -ההתמדה מאוד חשובה עם הילדים .התפקיד בייביסיטרים הוא להיות
משלימה למטפלת ולתת את הצד החינוכי פדגוגי ויחס אישי שהיא לא מצליחה לתת  .במועדונית  ,התפקיד הוא לעזור למדריך הקבוע של הקבוצה בליווי הקבוצה או
לבוא להעביר חוג
אוכלוסיית היעד :ילדי מבקשי מקלט.
הכתובת בה תתבצע הפעילות :הפעילות מתקיימת במגוון בייביסיטרים בשכונות  -נווה שאנן ,התקווה ,שפירא -והמועדוניות בבתי הספר הירדן )התקווה( וקשת
)רחוב המסגר)
שם איש הקשר לליווי המלגאים :נעה גלוסקינוס  -בייביסיטרים \ טהר הורביץ  -מועדוניות
תפקיד :רכזת בייביסיטרים \ טהר הורביץ  -מועדוניות
טלפון ליצירת קשר584544828 :

טלפון נוסף584544828 :
כתובת דואר אלקטרוניvolunteer@elifelet.org :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :זיקה לעבודה עם ילדים ,ניסיון בעבודה עם ילדים ,לימודים בתחום -חינוך\עו"ס\ פסיכולוגיה -...יתרון  ,הכרות עם קהילת
מבקשי המקלט -יתרום
ימים ושעות פעילות אפשריות :מועדונית  -א-ה  \ 13:30-18:00בייביסיטרים :א-ה , 15:00-18:00 + 9:00-12:00 :ו .9:00-12:00-
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :עמותת צ.ל.ש -צעירים לומדים שחמט
שם הפרוייקט :צ.ל.ש -צעירים לומדים שחמט

תיאור הפרוייקט ומטרתו הוראת שחמט חינוכי לילדים בשכונות מצוקה
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי הדרכה וליווי שנתי של קבוצת ילדים בכיתות ג-ו )השנה כל מדריך ילווה קפסולה ספציפית( .המדריך נפגש עם
קבוצת ילדים קבועה )פרונטלית או וירטואלית תלוי הוראת השעה( לשיעור שבועי בן שעה וחצי בו הוא מעביר לילדים שיעור שחמט חינוכי
אוכלוסיית היעד :אנו פועלים עם ילדים בכיתות ג-ו בתוך בתי ספר יסודיים בעיר.
הכתובת בה תתבצע הפעילות :אנו פזורים בבתי הספר היסודיים בכלל השכונות שמופיעים ברשימה .פשוט היה אפשר לסמן רק אחת .כתובת מדויייקת
תלויה בשיבוץ סופי של כל מדריך
שם איש הקשר לליווי המלגאים :דינה אלישיב
תפקיד :מנהלת הדרכה
טלפון ליצירת קשר522988489 :
טלפון נוסף546331169 :
כתובת דואר אלקטרוניcpchess2@gmail.com :

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אהבה למשחק השחמט ,אהבה /ניסיון בעבודה קבוצתית עם ילדים
ימים ושעות פעילות אפשריות :אנו מתאימים את יום הפעילות לפי צרכי בית הספר והמדריך )דואגים שיתאים למדריך למערכת השעות( .כל יום בשבוע
)בין הימים א-ו( ולרוב בטווח השעות של  8:00-16:00כשלעיתים אנו עובדים במתנסים ואז ייתכנו שיעורים גם בשעות מאוחרות יותר כמו  17:00בערב.
צרכים ובקשות מיוחדות :אין.

