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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 :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 :רווחה חינוכית נווה עופר
שם הפרוייקט :העצמה בחינוך
תיאור הפרוייקט ומטרתו :חיבור מלגאים למוסדות חינוך עירוניים עבור תגבור בכתות בביהס או כיתות גן
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :השתלבות ,סיוע לצוות ותגבור פרטני בכתה בביהס או כתת גן
אוכלוסיית היעד :ילדי הגנים )גיל  (3-6וביה״ס )גיל )6-12
הכתובת בה תתבצע הפעילות :דה מודינה בשפירא; הדקל בנווה עופר
שם איש הקשר לליווי המלגאים :תמר גלס
תפקיד :מנהלת תכניות רווחה חינוכית בשפירא ונווה עופר
טלפון ליצירת קשר503894382 :
טלפון נוסף503894382 :
כתובת דואר אלקטרוניGlass_t@mail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :גישה ואהבה לילדים ,אחריות ומחויבות לתפקיד ולילדים
ימים ושעות פעילות אפשריות :אפשרי בכל יום בין השעות 8:00-14:00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו
שם הפרוייקט :מועדונית מקום בלב
תיאור הפרוייקט ומטרתו :מועודנית מקום בלב הינה מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון אשר לומדים במסגרות של חינוך
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :תפקיד המלגאי הינו חונכות אישית לילדים ,סיוע בשיעורי בית והעברת פעילות מידי פעם לכלל הקבוצה
אוכלוסיית היעד :ילדים בסיכון בגילאי בית ספר יסודי
הכתובת בה תתבצע הפעילות :חכמי אתונה  24תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יואל פרוביזור
תפקיד :רכז מתנדבים
טלפון ליצירת קשר36832626 :
טלפון נוסף36832626 :
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 15-18
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :מחלקת שפירים
שם הפרוייקט :חונכות ילדים
תיאור הפרוייקט ומטרתו :הילדים אשר זקוקים לתמיכה מעצימה בתחומים חברתיים ולימודיים .סיוע של חונכים אישיים עשוי לקדם באופן משמעותי
את תפקודם והשגחתם כילדים וכתלמידים
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :מפגש הנו אחת לשבוע  .במועד ואורך פגישה קבועים .החונכות תלווה על ידי העובד הסוציאלי המטפל במשפחה.
אוכלוסיית היעד :ילדים בסיכון המתגוררים בשכונת שפירא ונווה שאנן
הכתובת בה תתבצע הפעילות :וולפסון 62
שם איש הקשר לליווי המלגאים :יעקב קרבצינסקי
תפקיד :עו"ס
טלפון ליצירת קשר37246520 :
טלפון נוסף03-7246500 :
כתובת דואר אלקטרוניkravchiasky_y@tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחראים ,רציניים ומסורים
ימים ושעות פעילות אפשריות :בין השעות 15.00-19.00
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :בינ"ה  -התנועה ליהדות חברתית
שם הפרוייקט :החווה החקלאית בישיבה החילונית תל אביב
תיאור הפרוייקט ומטרתו :גני טבע היא פנינת טבע עירוני באיזור האורבני והצפוף ביותר של דרום תל אביב .רבים מהתושבים החיים בסמוך לגנים לא
מכירים אותם ויהנו מאוד מהגישה אליהם )שבמשך שנים היתה חסומה( .למעלה מכך ,עבור לא מעטים מהילדים בשכונות ההגעה לפעילות בחווה
החקלאית ובגן הבוטני שבגני טבע היא המפגש העוצמתי ביותר עם הטבע לו הם זכו .הסטודנטים ישתלבו בהפעלת גינה קהילתית וחוגים חינמיים
לילדי השכונות ופעילויות טבע .הסטודנטים יובילו ,ידריכו ויתכננו את הפעילות בשיתוף פעולה וליווי מרכז החווה והגן בוטני.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :הדרכת פעילויות בגינה הקהילתית ובגן הבוטני .תכנון הפעילויות ,בנייה שלהן והעברתן.
אוכלוסיית היעד :משפחות וילדים מהשכונות הסמוכות לגני טבע )שפירא ,קרית שלום ,נווה עופר)
הכתובת בה תתבצע הפעילות :גני טבע ,לבון  ,3תל אביב
שם איש הקשר לליווי המלגאים :איתמר סתת
תפקיד :רכז החווה והגן הבוטני
טלפון ליצירת קשר525445591 :
טלפון נוסף525445591 :
כתובת דואר אלקטרוניitamars@bina.org.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אהבת טבע ,יכולת הדרכה ,ידע קודם בטבע או גינון יהווה יתרון אך לא הכרחי
ימים ושעות פעילות אפשריות :שני אחר הצהריים
צרכים ובקשות מיוחדות :אין

שם הארגון :עיריית תל אביב
שם הפרוייקט :מועדון לגיל הזהב
תיאור הפרוייקט ומטרתו :פעילות חברתית או פעילות יחידנית
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :העברת הפעלה פרונטלית או "אחד על אחד"
אוכלוסיית היעד :אנשים מבוגרים /בגיל פרישה
הכתובת בה תתבצע הפעילות :חכמי ישראל
שם איש הקשר לליווי המלגאים :שרון קולניק
תפקיד :מנהלת המועדון
טלפון ליצירת קשר37246652 :
טלפון נוסף37246652 :
כתובת דואר אלקטרוניkolnik_smail.tel-aviv.gov.il :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :עבודה עם אנשים מבוגרים -יתרון ,הרבה סבלנות ,מוטיבציה ,שמחה ורצון טוב
ימים ושעות פעילות אפשריות :א-ה בשעות הבוקר
צרכים ובקשות מיוחדות :אנשים אחראיים ונעימים

שם הארגון :שכונה מקיימת  -שפירא
שם הפרוייקט :שכונה מקיימת  -שפירא

תיאור הפרוייקט ומטרתו :שכונה מקיימת שפירא .חלק מפרויקט "שכונות מקיימות "ברשות איכות סביבה וקיימות .בפעילות מתוכללות גינון קהילתי ,
קומפסטציה קהילתית ,ליווי קהילתי ,אירועים ,ופרויקטים שונים וממשונים .
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :עבודה יחד עם תושבים בגינות קהילתיות יצרניות ברחבי השכונה  -באירועים ובשוטף .עבודה יחד עם קהילת
תושבים במערך קומפסטציה שכונתי = מחזור זבל אורגני ,שאריות מזון .עבודה פיזית.
אוכלוסיית היעד :כלל תושבי שפירא
הכתובת בה תתבצע הפעילות :גינה קהילתית מקור חיים שפירא ,גינה קהילתית ישראל מסלנט שפירא ,גינה קהילתית חכמי אתונה שפירא ,גינה
קהילתית קפה שפירא ,עמדות קומפסטציה ברחבי השכונה
שם איש הקשר לליווי המלגאים :עידן כהן
תפקיד :רכז קיימות
טלפון ליצירת קשר0525599733 :
טלפון נוסף0525599733 :
כתובת דואר אלקטרוניidanwtlv@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :מוכנות לעבודה פיזית ,חיבור לטבע ולקיימות ,רצון ללמוד חקלאות וקיימות מעשית ,רצון להתחבר ולחזק
קהילתיות ברמה השכונתית
ימים ושעות פעילות אפשריות :טווח רחב .
צרכים ובקשות מיוחדות :הכשרה בחקלאות וקיימות מעשית .הכשרה בניהול ותפעול קומפסטציה.

שם הארגון :הקשת 49
שם הפרוייקט :הקשת 49
תיאור הפרוייקט ומטרתו עידוד קיימות וקהילה בפרויקטים שונים גם בתקופת הקורונה למשל פרויקט סדנה בגינה )סדנאות שמעבירים תושבי השכונה
בגינות השכונה( או מוכרות בשפירא  -קיום פלטפורמה און ליין להחלפות בגדים עם פגישה חודשים מצומצמת
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי :בחירת פרויקט סופי מבין הפרויקטים המוצעים ,קיום חשיבה ופיתוח הפרויקט ,יצירת קשר עם תושבי השכונה ,
אוכלוסיית היעד :צעירים/ות
הכתובת בה תתבצע הפעילות :מרחב הציבורי r
שם איש הקשר לליווי המלגאים :בר מתניה
תפקיד :מנהלת הקשת 49
טלפון ליצירת קשר0523500816 :
טלפון נוסף0523500816 :
כתובת דואר אלקטרוניhakeshet2ks@gmail.com :
רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד :אחריות ,רצון ליצור קשר ולהוביל פרויקט
ימים ושעות פעילות אפשריות17:00-21:00 :ב,ג,ד,ה,
צרכים ובקשות מיוחדות :ניהול פרויקט ,הפקה ,התנסות בעבודה בקהילה

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 :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 :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.

