חוברת מקומות התנדבות יפו תשפ"ב

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הארגונים והעמותות להתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור
לשנת תשפ"ב ביפו.
מלגת מנהלת הדיור פועלת מזו השנה התשיעית במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר השגה בתל
אביב-יפו ומוענקת ע"י אוניברסיטת תל אביב ,אגודת הסטודנטים וקרן תל אביב לפיתוח מטעם עיריית
תל אביב.
בחוברת זו ריכזנו עבורכם אפשרויות התנדבות מגוונות בעמותות וארגונים שונים הפועלים בשכונת
מגוריכם וזאת במטרה לסייע בשיפור חיי התושבים בשכונה.
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.

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

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?
יש כמה נתונים שמומלץ לשקלל בבחירתכם-החשוב מכולם הוא האם תוכלו לעמוד בזה? גם אם
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
יתאכזבו או יחושו תחושות אשמה שזה קשור אליהם או 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 בחשבון שאתם תעזרו
ותסייעו בכל מקום התנדבות בו תבחרו ,כך שסיפוק ועשייה יהיו בכל מקרה!
מילוי פרטים מדויקים ונכונים-כתבו פרטים נכונים ומדוייקים והכי חשוב שתוודאו שאכן דירגתם נכון
את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ אתכם בהתאם לבחירותיכם.
הגישו בזמן! חשוב מאוד להגיש את בחירותיכם במועד שנקבע ,אחרי שאת מגישים את הטופס ישנם
מס' תהליכים שיש לעשותעל מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של 40
שעות שנתיות .כמו כן ,ישנם מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכו'.
צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...
ריכזנו עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטים בבחירת מקום ההתנדבות אבל 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 למשרד מנהלת הדיור באמצעות המייל:
info@hometlv.org.il
היקף ההתנדבות -גובה התמיכה המקסימלי יעמוד על תשעת אלפים שש מאות ש"ח (₪ )9,600
לשנה לסטודנט.
מחצית מהתמיכה תוענק לסטודנט שעמד בקריטריונים ,לאחר כחצי שנת מגורים בכתובת והשלמת
מינימום  20שעות התנדבות ,עפ"י הקריטריונים והתנאים המפורטים וזאת בכל מקרה לא לפני סוף
מרץ .2022
מחציתה השנייה של התמיכה תוענק לסטודנט בסוף שנת השכירות ולאחר ביצוע של מינימום 50
שעות התנדבות ובכפוף לכך שעמד בקריטריונים והתנאים המפורטים לכל אורך שנת השכירות ובכל
מקרה לא לפני סוף אוגוסט  .2022מועד חלוקה שלישי יהיה בחודש אוקטובר  2022לטובת כאלו
שלא יעמדו בשני המועדים הראשונים או כאלו שחוזה השכירות שלהם מסתיים לאחר ה15/9/22-
תקנון המלגה
התקנון על כל פרטיו מופיע באתר של מנהלת הדיור -תקנון המלגה

ארגונים ועמותות
פירוט והרחבה

רכז/ת שכונה
תיאור הפרוייקט בין אופציות ההתנדבות המגוונות ,ישנו תפקיד רכז/ת השכונה ,תפקיד
המתאים לאנשים אחראיים ,יצירתיים ובעלי אמביציה שמעוניינים לעסוק בתהליכי עשייה
חדשים ומאתגרים ובחיבור הסטודנטים המתנדבים לשכונה ולאוכלוסיה המגוונת בה.
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.

שם
שם הפרוייקט:

הארגון :מועדון לאזרחים ותיקים ע"ש פורטר

גינון טיפולי/הדרכה על טלפון חכם/שיעור תנ"ך/הברית החדשה/הקוראן

תיאור הפרוייקט ומטרתו :גינון טיפולי-קשישים מטפלים בגינת המועדון בסיוע סטודנטים
הדרכה על טלפון חכם -הדרכת הקשישים בגלישה ברשת ,שליחת הודעות בוואטסאפ ,צילום ,שיחות וידאו
ועוד
שיעור תנ"ך/הברית החדשה/קוראן-להנגיש את התנ"ך/הברית החדשה/הקוראן לאוכלוסיה

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

גינון טיפולי-לתאם עם הקשישים מועדי טיפול בגינה ,להתחייב

ולהגיע בזמן
הדרכה על טלפון חכם-אוהבת אדם ,במיוחד את בני הגיל השלישי שביניהם ,המסוגל/ת להדריך כיצד
לתפעל טלפון חכם
שיעור תנ"ך/הברית החדשה/קוראן -להיפגש בזמנים שנקבעו עם קבוצת קשישים ללימוד

אוכלוסיית היעד:

קשישים ,קשישים יהודים  -נוצרים  -מוסלמים

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

נועם  7יפו

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

ויקי יוחנן

מנהלת

טלפון ליצירת

קשר054-5400011:

מיילYohanan_v@mail.tel-aviv.gov.il:

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
גינון טיפולי -לתאם עם הקשישים מועדי טיפול בגינה ,להתחייב ולהגיע בזמן
הדרכה על טלפון חכם -סבלנות ,יכולת הכלה ,אורך רוח ,מאור פנים
שיעור תנ"ך/הברית החדשה/קוראן -ידע בתחום המבוקש  -תנ"ך  -קוראן  -הברית החדשה באחד מהם או
בכולם יחד

ימים ושעות פעילות אפשריות:
גינון טיפולי -ימי א'-ה' בין השעות 8:00-14:00
הדרכה על טלפון חכם -ימי א'-ה' בין השעות 8:00-14:00
שיעור תנ"ך/הברית החדשה/קוראן -ימי א'-ה' בין השעות 8:00-13:00

שם

הארגון :ביה"ס קרית חינוך יפו (עירוני ז')
הפרוייקט :המרחב הבלתי פורמלי

שם

תיאור הפרוייקט ומטרתו :מאמינים שלכל תלמיד ותלמידה יש את הזכות לצמוח ולהתפתח ,גם כשנקודת
הפתיחה קשה ?יש לכן תחומי עניין מעניינים ?רוצים ורוצות לסייע לתלמידה להצליח בלימודים? אתם ואתן
אחלה אנשי ונשות שיח ? ״המרחב״ הוא מרחב פעילות לימודי ,חברתי וקהילתי הפועל בתיכון קרית חינוך יפו
(עירוני ז׳) במטרה לספק לתלמידים ותלמידות ,שהם רובם ככולם נוער יפואי בסיכון ,מרחב בטוח ,מעניין,
מעשיר ,מחדש מלמד ומהנה שלא מתאפשר להם מחוץ לבית הספר ,עקב תנאי חייהם .המרחב מופעל ע״י
סטודנטים וסטודנטיות וכן מתנדבים ומתנדבות מהקהילה שרוצים.ות להשתמש ביכולות שלהם בכדי לתת ערך
מוסף לבני ובנות נוער ולמנף את חייהם לגבהים חדשים .המרחב מלווה על ידי צוות מקצועי ואיכותי – ומופעלים
בו פעילויות וקורסי העשרה שונים ומגוונים ,סיוע לימודי פרטני /קבוצתי ,פעילויות חברתיות ,חונכות אישית-
חברתית ,אירועי שיא ,פרויקטים קהילתיים ועוד .מה שיקרה במפגשים הפרטניים עם התלמיד או התלמידה
הוא החלטה שלך ביחד עם התלמיד.ה .המפגש מבחינתו הוא הזדמנות בשבילכם.ן להעביר את הידע והיכולות
שלכם.ן הלאה ,ולתלמיד.ה לקבל מפגש איכותי עם דמות משמעותית .יש לך תחושת אחריות רחבה? את או
אתה רוצים להוביל ולהשפיע על החברה שלנו? יש לכם.ן חלומות? חזקות? תחביבים? ויכולת להתחייב ל2-
מפגשים ,באורך של כ-שעתיים בכל שבוע ?מועד המפגשים ייקבע בהתאם ללו״ז שלכם.ן ושל התלמיד.ה |
המפגשים יתקיימו בביה״ס
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת :מפגש שבועי /דו שבועי (בהתאם לכמות שעות המלגה) עם
תלמיד.ה בו עליו ליצור קשר אישי משמעותי ,לסייע בלימודים ו/או לפתח יחד עם התלמיד תחום עניין (בהתאם
ליכולות הסטודנטים/יות ובקשות התלמיד) .המפגש מתקיים בסוף יום הלימודים והתלמידים המשתתפים
בוחרים בכך באופן מלא מתוך רצון לקבל קשר אישי משמעותי שחסר להם ,להצליח בלימודים ולהרחיב את
האופקים שלהם.

אוכלוסיית היעד:

נוער בסיכון מרקע סוציו אקונומי נמוך בכיתות ז'-י"ב

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

חידושי הרי"ם  , 10תל אביב-יפו

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

חוליאן קרסנבלט

רכז המרחב הבלתי פורמלי

טלפון ליצירת

קשר050-7420989 :

מיילjulian.kersz@gmail.com:

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

ניסיון בעבודה עם נוער ,לב רחב ואמונה באדם .יכולת

התמדה והתמודדות עם אתגרים.

ימים ושעות פעילות אפשריות:

ימי א' – ו' ,שעות ( 12:30-17:00שישי )10:00-14:00

שם הארגון:
שם

ויצו

הפרוייקט :ליווי נערות במסגרת הבית החם

תיאור הפרוייקט ומטרתו :ליווי נערות במסגרת הבית החם ,הנחיית פעילות קבוצתית/פרטנית ,מתן עזרה
בשיעורי בית ,השתתפות בסדנאות חברתיות.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת :התפקיד כולל ליווי נערות ,מתן עזרה בשיעורי בית ,השתתפות
בסדנאות והובלת פעילויות חברתיות .מחויב ות המלגאי לשמור על סודיות ופרטיות המקום והנערות ,לכבד את
המקום ואת החוקים שלו ,להוות אוזן קשבת לנערות.

אוכלוסיית היעד:

נערות בגילאי 13-18

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

שריד 34 ,תל אביב יפו

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

עובדת סוציאלית

טלפון ליצירת קשר:
מייל:

חנן עבאס

052-8322552

hanana@wizo.org

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

יכולת יצירה וחשיבה ,יכולת להצבת גבולות ברורות ,רצינות,

יצירת קשרים טובים עם הנערות.

ימים ושעות פעילות אפשריות:

ימים א',ג',ה' בין השעות 13:00-18:00

שם
שם

הארגון :מרכז קהילתי בית רק"ע

הפרוייקט :מרכז למידה /הצריף -בית הצעירים /שילוב זה כל הסיפור

תיאור הפרוייקט ומטרתו:
מרכז למידה -סיוע במרכז בלמידה של במרכז הקהילתי .עזרה בשיעורי בית וחונכות לילדים בכיתות א-ו.
הצריף-בית צעירים -בתקופה האחרונה נפתח בית צעירים בשכונת יפו ד'.
מטרת הפרוייקט היא לעזור בהקמת קהילה רבת משתתפים ולשווק את הצריף במטרה שהשמועה תגיע
למקסימום צעירים (גילאי  )18-35ובנוסף בניית מערכת מסדרת של תכנים לבית הצעירים ,ע"י בניית שאלונים
והפצתם לקהילה ויצירת קשרים עם תושבים רלוונטיים להשגת המטרה.
שילוב זה כל הסיפור -שילוב ילדים בעלי צריכים מיוחדים בפעילות המרכז הקהילתי

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:
מרכז למידה -חונכות ועזרה לילדים
הצריף בית צעירים -יצירת קהילה רלוונטית לבית הצעירים ,בניית מערכת תכנים רלוונטית.
מחויבות לפעם בשבוע
שילוב זה כל הסיפור -נוכחות של המשלב בזמן חוגים של הילד.ה
גישור בין הסביבה החיצונים (הילדים ,מדריך.ת החוג וכד )'ובין הילד.ה הנחנכים.
יכולת יצירת שיח מקדם עם הילד.ה
חניכה אישית ורגשית

אוכלוסיית היעד:
מרכז למידה-ילדים
הצריף בית צעירים -צעירים (גילאי )18-35
שילוב זה כל הסיפור -ילדים גילאי 4-12

הכתובת בו תתבצע

ההתנדבות :הרב רובינשטיין 14

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
מרכז למידה-מרים
הצריף בית צעירים-דריה
שילוב זה כל הסיפור -בעז

תפקיד:
מרכז למידה -רכזת מועדונית
הצריף בית צעירים -רכזת צעירים
שילוב זה כל הסיפור -רכז

טלפון ליצירת קשר:
מרכז למידה054-4227690 -
הצריף בית צעירים050-7779653 -
שילוב זה כל הסיפור050-3575633 -

מייל:
מרכז למידהmiriammalka8@walla.co.il -
הצריף בית צעיריםdaria.b.r.tlv@gmail.com-

שילוב זה כל הסיפורboazschleien@gmail.com -

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
מרכז למידה -אמפתיה ,רגישות ,אהבת ילדים ,רצון לעזור ולתרום ,יצירתיות ,גמישות ,יכולת עבודה בצוות
הצריף בית צעירים -חשיבה יצירתית ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת תכנון וביצוע של משימות ,יחסים בינאישיים
מצויינים.
שילוב זה כל הסיפור -יכולת הכלה גבוהה ,רגישות ,תקשורת בינאישית מצוינת ,אמפתיה

ימים ושעות פעילות אפשריות:
מרכז למידה -א' ,ג' ,ד 15:00-19:00
הצריף בית צעירים -המקום פועל  5ימים בשבוע עד השעה .21:00
שילוב זה כל הסיפור -בהתאם לילד.ה המשתלבים.

שם
שם

הארגון :העמותה לקידום החינוך בת"א יפו

הפרוייקט :מועדונית יפו ד' /פרויקט מוח /מועדון נוער

תיאור הפרוייקט ומטרתו:
מועדונית יפו ד' -מועדונית חינוכית טיפולית לילדים בסיכון  .המועדונית מהוות מסגרת חינוכית טיפולית
לילדים בכיתות א-ו ומאפשרת להם להתקדם לימודים וחברתית
פרויקט מוח -פרויקט המסייע לנוער בסיכון בוגרי המועדוניות של העמותה להתקדם מבחינה לימודית ע"י
שיעורים פרטיים באופן שבועי
מועדון נוער -מועדון חברתי טיפולי לנערים גילאי  14-17מהעדה האתיופית ביפו ד

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:
מועדונית יפו ד' -המלגאי מצטרף לצוות בהעברת פעילויות חינוכיות אישיות ועזרה לימודית
פרויקט מוח -לימוד שיעורים פרטיים במקצועות  ,מתמטיקה ,אנגלית ועברית
מועדון נוער -חונכות אישית  ,סיוע בהעברת פעילות ועזרה לימודית

אוכלוסיית היעד:
מועדונית יפו ד' -ילדים בסיכון כיתות א-ו מרביתם ילדים מהעדה האתיופית
פרויקט מוח -נוער בסיכון בכיתות ו-י"ב
מועדון נוער -בנים גילאי 14-17

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:
מועדונית יפו ד' -סומקן 15
פרויקט מוח -סומקן 15
מועדון נוער -סומקן 13

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
יואל פרוביזור

תפקיד:
רכז מתנדבים

טלפון ליצירת קשר:
מייל:

054-7977010

yoel@jaffainst.co.il

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
מועדונית יפו ד' -עדיפות לסטודנטים הלומדים חינוך ,מקצועות טיפוליים וכן סטודנטים בוגרי תנועת נוער
פרויקט מוח -רקע בחינוך או מדעים
מועדון נוער -עדיפות לבוגרי תנועת נוער וסטודנטים הלומדים חינוך

ימים ושעות פעילות אפשריות:
מועדונית יפו ד' -א'-ה' בין השעות 14:00-17:00
פרויקט מוח -א'-ה' בין השעות 18:00-20:00
מועדון נוער -א' ,ג' ,ה ,בין השעות 18:00-21:00

שם הארגון:

עבודה קהילתית -המחלקה לשירותים חברתיים -עיריית תל אביב יפו

שם

הפרוייקט :דיגיטל הזהב

תיאור הפרוייקט ומטרתו :בעוד שהטכנולוגיה מאיצה ,הקשישים נשארים מאחור .ארגונים משנים את אופי
השירות שלהם לציבור ,באופן שאינו מותאם לגיל השלישי וכך קשישים רבים לא מצליחים לצרוך שירות בסיסי,
כמו להוציא תו ירוק ,לקבוע תור לרופא ,או להגיע לאסוף חבילה מהדואר .המתנדבים שיבחרו להצטרף
לפרויקט יסייעו לבני הגיל השלישי באמצעים דיגיטליים ,יגדילו את מידת העצמאות של הקשישים בשטח ויצרו
קשר אישי להפגת בדידותם.
תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת :הגעה פיזית למועדוני הקשישים במים ושעות שנקבעו ,מעבר לכך
כבר נרשם תיאור התפקיד בסעיפים הקודמים

אוכלוסיית היעד:

בני הגיל השלישי -ב 4מועדוני קשישים של הרווחה ביפו.

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

הבעל שם טוב  ,14חיננית  ,5אייזיק חריף  ,23טולוז .7

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

עו"ס קהילתית

טלפון ליצירת קשר:
טלפון נוסף:
מייל:

שני מוכתר

052-8961421

03-7248188

muchtar_s@mail.tel-aviv.gov.il

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

אחראיות ,סבלנות ,אדיבות ,נחישות מול גורמי בירוקרטיה,

ידע טכנולוגי סביר.

ימים ושעות פעילות אפשריות:

גמיש ,שעות הבוקר

