
חוברת מקומות התנדבות שכונת התקווה 
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 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

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

 לשנת תשפ"ב בשכונת התקווה.

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

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 

 התושבים בשכונה.מגוריכם וזאת במטרה לסייע בשיפור חיי 

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.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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?

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

 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 

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

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!

כתבו פרטים נכונים ומדוייקים והכי חשוב שתוודאו שאכן דירגתם נכון -טים מדויקים ונכוניםמילוי פר

 את מקומות ההתנדבות כדי שבאמת נוכל לשבץ אתכם בהתאם לבחירותיכם.

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

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

 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 

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

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

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

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

 .2022 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 2022 אוקטובר בחודש יהיה שלישי חלוקה מועד. 2022 אוגוסט סוף לפני לא מקרה

 15/9/22-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 

חדשים ומאתגרים ובחיבור הסטודנטים המתנדבים לשכונה ולאוכלוסיה המגוונת בה. 

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

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

 הפועלים בשכונה ורכזת המלגה באגודת הסטודנטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מינהלת רווחה חינוכית התקווה עזרא והארגזים שם הארגון:

 מרכז הורות ומשפחה שם הפרוייקט:

המרכז נותן מענים חינוכיים לימודיים לילדים בגיל הרך. הסטודנטים יוכשרו  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

 .להיות כח עזר לצוותים החינוכיים במסגרות החינוכיות והקהילתיות

 כאשר  של הילדיםקידום הישגים התפתחותיים  תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 .בליווי איש החינוךבקבוצות קטנות מתבצעת העבודה 

 שנים 6-3ילדים בגיל הרך  אוכלוסיית היעד:

 תל אביב 11אורים  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 שרה שמואלי  שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 מנהלת מרכז הורות ומשפחה תפקיד:

  052- 4580589טלפון ליצירת קשר:

  5373247-03טלפון נוסף:

  sara.beitdani@gmail.comמייל:

אחראים וסבלניים ,סטודנט/ית לחינוך ולפסיכולוגיה מסורים  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 .עם היכרות עם ילדים בגיל הרך יחסי אנוש טובים. העבודה עם ילדים ועם צוותים חינוכיים

 0015:-00:19בין השעות  'או בימי ב 008:-0014:בשעות  'ה-'ימים א פעילות אפשריות:ימים ושעות 
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 )צעירים לומדים שחמט(עמותת צלששם הארגון: 

 לימודי שחמט לתלמידים בדרום העיר שם הפרוייקט:

ערכים  הפרויקט מאפשר לילדים בבי"ס יסודיים ללמוד שחמט ומבקש להנחיל תיאור הפרוייקט ומטרתו:

חינוכיים דרכו. תלמידים מדרום העיר לומדים שעה וחצי בשבוע את המשחק: להיכנס לנעלי היריב, לחשוב 

 אסטרטגית, להקריב ולהתחרות בכבוד ובהערכה הדדית

הגעה פעם בשבוע לבי"ס למשך שעה וחצי, ליווי שני טורנירים  תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 בשנה

 מידי יסודיתל אוכלוסיית היעד:

 בתי ספר בדרום העיר וביפו הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 דינה אלישיב שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 הלת הדרכהמנ תפקיד:

  2988489-052 טלפון ליצירת קשר:

 cpchess2@gmail.comמייל: 

ידע בסיסי בשחמט, ניסיון בהדרכה, סבלנות, אחריות  התפקיד:רקע או תכונות מומלצות לביצוע 

 ואיכפתיות

 00:61-ל 8:00ו' בשעות הבוקר. טווח השעות נע בין -א' ימים ושעות פעילות אפשריות:
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 הישגים רהמרכז לשיפו -בית דני שם הארגון: 

 שיפור הישגים לימודיים שם הפרוייקט:

 צמצום פערים לימודיים, מניעת נשירה והשגת תעודת בגרות תיאור הפרוייקט ומטרתו:

 מתגבר, חונך ומלווה תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 יב'-תלמידים בסיכון ז' אוכלוסיית היעד:

 , התקווה4בית דני. סמטת כביר  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 אהרונובד"ר ישראל סלע/סיגלית  שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 מנהל/רכזת תפקיד:

 6393968-03  טלפון ליצירת קשר:

  2450948-052 טלפון נוסף:

 Sela09@walla.co.ilמייל: 

 מיומנות במתן תגבור ויצירת קשר חם ואמין עם התלמיד רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 20:00-16:00ה' -בימים א' אפשריות:ימים ושעות פעילות 
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 המחלקה לרווחה חינוכית, מנהלת התקווה עזרא והארגזיםשם הארגון: 

 /הפרח בגניחונכות אישית שם הפרוייקט:

חונכות אישית לילדים וילדות עם צרכים מיוחדים רגשיים והתנהגותיים. מפגש  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

תדברו,  -ילדה בו תעשו מה שתבחרו יחד )לא שיעורי בית ולא מטלות לימודיות!(  שבועי קבוע עם ילד או

תשחקו ובעיקר תנהלו קשר מיטיב ומגדל. המטרה היא לתת לילדים עוד הזדמנויות לחוות קשר מיטיב עם 

 .מבוגר משמעותי, קשר שמאפשר לשפר מיומנויות חברתיות ובין אישיות ומפחית התנהגויות סיכון

 חונכ/ת אישית פקיד ומחוייבות המלגאי/ת:תיאור הת

 שממתינים לטיפול או שסיימו טיפול במרכז 18-6ילדים בגילאי  אוכלוסיית היעד:

 וסביבתה הקרובה 78התקווה  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 אפרת לוי שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 מנהלת המרכז תפקיד:

  4855103-052 טלפון ליצירת קשר:

 efrat.tsamid@gmail.comמייל: 

אחריות, נכונות ורצון לעבוד עם ילדים, יכולת יצירת קשר,  :רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד

 יצירתיות

 כל ימות השבוע )יתואם מול כל מילגאי( ימים ושעות פעילות אפשריות:

 19:00-16:00 בשעות אחר הצהריים 
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 מנהלת רווחה חינוכית שכונת התקווהשם הארגון: 

 מרכז אל"ה שם הפרוייקט:

התלמידים לומדים בקבוצות  .מרכז להוראה מתקנת במקצועות השפה והחשבון תיאור הפרוייקט ומטרתו:

שיצטרפו לקבוצות וילוו ילדים בקבוצה ולכל קבוצה יש מורה מקצועית. אנו זקוקים לסטודנטים  4קטנות של עד 

ילד בקבוצה באופן פרטני. הסטודנט יקבל הדרכה מהמורה איך לקדם את הילד ועל מה לעבוד איתו, לא 

 .נדרשת הכנה מוקדמת מצד הסטודנט

ליווי פרטני ועזרה לימודית של תלמיד/ים במרכז. יש צורך ביום  תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 .שעתיים או שלוש שעות שבועיות אחד קבוע לכל אורך השנה,

 ו' תושבי שכונות התקווה, עזרא והארגזים-תלמידי כיתות ד' אוכלוסיית היעד:

 78התקווה  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 בנעים הילה שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 מנהלת המרכז תפקיד:

  6977740-052 טלפון ליצירת קשר:

 hila.minhelet@gmail.comמייל: 

התלמידים במרכז רואים בסטודנטים חלק מהצוות לכל דבר ולכן  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

אנו מחפשים סטודנטים שישמשו דוגמה אישית, בעלי גישה טובה לילדים, סבלנות, יכולת הכלה והקשבה 

 .לעבוד בשיתוף פעולה עם צוות המורות ויכולת

 18:15-15:15ימים א', ב', ד', ה'  ימים ושעות פעילות אפשריות:

 פסיכולוגיה ועוד ך,עדיפות לסטודנטים לחינו צרכים ובקשות מיוחדות:
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 מחלקת הנוער -יהודה ת"א -מועדון כדורגל בנישם הארגון: 

  הנוערמרכז למידה של מחלקת  שם הפרוייקט:

 סיוע לימודי והעצמה אישית עבור שחקני המחלקה תיאור הפרוייקט ומטרתו:

 'סיוע לימודי פרטני בהכנת ש"ב , הכנה למבחנים וכו תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 יהודה ת"א-י"ב המשחקים במועדון בני-ילדים ונערים מכיתה ד' אוכלוסיית היעד:

 ת"א 20כביר  סמטת הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 אביחי שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 רכז לימודים תפקיד:

  8459498-054 טלפון ליצירת קשר:

 avitzdk@012.net.ilמייל: 

 י"ב-ידע בחומר הנלמד בכיתות ד' ,יכולת הוראה והדרכה  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 18:30-16:00חמישי -ראשון ימים ושעות פעילות אפשריות:
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 דור לדורשם הארגון: 

 'דורות' שם הפרוייקט:

תוכנית המחברת בין אזרחים ותיקים לבין מתנדבים למפגשים היא  'דורות' תיאור הפרוייקט ומטרתו:

אחת לשבוע, אחד על אחד. המתנדבים מגיעים לבתי הוותיקים, מנהלים איתם שיחה  מתקיימיםקבועים, ה

חברתית, יחד הם עוסקים בתחביב או תחום עניין המשותף לשניהם. בצורה זו אנו מאמינים כי הן האזרחים 

 500הוותיקים והן המתנדבים מפיקים משמעות וסיפוק מהמפגשים המשותפים. עד כה הפגיש הפרויקט בין 

 .תנדבים לאזרחים ותיקים ברחבי הארץמ

 ליווי קבוע של זקן.ה בודד.ה על בסיס שבועי תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 זקנות וזקנים בודדים המתגוררים ברחבי העיר, ובפרט בדרום תל אביב אוכלוסיית היעד:

 בתי הזקנים הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 נעה גילת שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 דור לדור -מובילת הפעילות העירונית בתל אביב  תפקיד:

  9322578-050 טלפון ליצירת קשר:

 noag@dorldor.org.ilמייל: 

 אין, המטרות נשמרות רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

בתיאום בין המתנדבים והזקנים הבודדים אותם ילוו  -שעות הפעילות  ימים ושעות פעילות אפשריות:

 לאורך השנה.
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 עיריית תל אביב והרווחהשם הארגון: 

 יש מצב למנש בית דני שם הפרוייקט:

היא תכנית חינוכית חברתית וטיפולית לנוער בשכונת  תכנית יש מצב למנש תיאור הפרוייקט ומטרתו:

התקווה עזרא וארגזים. מטרת התכנית היא להקיף את הנוער ולהוות מענה חברתי וחינוכי תוך קשר ישיר עם 

 .עובדת סוציאלית ובמרחב בלתי פורמלי חברתי ומהנה

 חניכה אישית ופעילות קבוצתית במרחב תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 נוער בסיכון אוכלוסיית היעד:

 26בית דני, סמטת כביר  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 מיכל אביעד שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 עובדת סוציאלית תפקיד:

 054-6509099 טלפון ליצירת קשר:

  4369055-054טלפון נוסף:

 ofrifarber@gmail.com מייל:

חברתיות, ניסיון עם נוער בסיכון, מוטיבציה, רצון לעבודה עם  רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

נוער מורכב, נכונות להקשיב ולעבוד עם הצוות, מחוייבות ומסירות לתפקיד, רצון לתת מעצמך מעבר, הגדלת 

 !י שמעונין בכך יעבור שנה משמעותית ומרגשתראש, נכונות לעבור חוויה משמעותית ומשותפת. מלגא

 16:00-21:00 ה'-א'ימים  ימים ושעות פעילות אפשריות:
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