חוברת מקומות התנדבות שכונת נווה שאנן
תשפ"ב

סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,
אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת הארגונים והעמותות להתנדבות במסגרת מלגת מנהלת הדיור
לשנת תשפ"ב בשכונת נווה שאנן.
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 הארגון :ספריית גן לוינסקי
שם הפרוייקט :חוגי העשרה/אולפן שפה פתוח

תיאור הפרוייקט ומטרתו:
חוגי העשרה-המרכז הקהילתי של ספריית גן לוינסקי משרתת מעל  150מילדי השכונה ,ופועלת לקדם את
היכולות הלימודיות ,החברתיות והפוליטיות שלהם באמצעות תכניות חינוכיות וחברתיות .הזנחת הרשויות
הביאה להתעצמותן של תופעות שוטטות של ילדים ונערים בשכונה ,בה הם חשופים לאלימות ,זנות ופשיעה.
לאור זאת ,פעילות הילדים הפתוחה של הספרייה מהווה הלכה למעשה בית עבור ילדים רבים ,בו הם מקבלים
אוזן קשבת ומענה לצורכיהם הרגשיים והחברתיים .המרכז -הקהילתי הפך במשך השנים למרכז חברתי
משמעותי עבור ילדים רבים והוא מאפשר להם לשהות בסביבה בטוחה בה הם יכולים להתפתח ,לשחק ,ליצור
וללמוד .בנוסף לכך ,המרכז מבקש להגדיל את ביטחונם של הילדים על ידי תמיכה בהוריהם בתהליך המימוש
של זכויות ילדיהם ,על ידי פעולות סנגור שמכוונות לרשויות הרווחה והחינוך בכדי שיפעלו לטובת הילדים .זהו
אחד המרכזים הקהילתיים היחידים בשכונה שמשרתים ילדי מהגרים ומבקשי מקלט .במסגרת פעילות המרכז
אנו מחפשות מדריכי.ות חוגים לילדים.ות במגוון תחומים כגון תיאטרון ,אומנות ,תנועה ,אמנות לחימה ,קרקס
ועוד .ההדרכה בחוגים נעשית בקבוצות קטנות ,והיא מאפשרת חניכה ממוקדת של הילדים.ות והנעת תהליכים
חינוכיים וקבוצתיים ואישיים.
אולפן פתוח -כחלק מהמרכז הקהילתי של ספריית גן לוינסקי מפעילה הספרייה אולפן שפה פתוח
למבוגרים.ות מבקשי.ות מקלט ומהגרי.ות עבודה .אולפן הינו מרחב פתוח ללימודי שפה ומציע שיעורים בעברית
או אנגלית .השיעורים מתקיימים כל סוף שבוע ,ללא עלות וללא צורך בהרשמה מראש .אנו רואות בהוראת
שפה לקהילות חסרות מעמד במדינת ישראל כמעשה פוליטי חברתי המאפשר לא.נשים לקרוא את תלוש השכר
שלהם.ן ,לסייע לילדיהן.ם בשיעורי בית ,או להתקדם בעבודה .לא רק זאת -הוראת עברית בתוך מרחב המהווה
את הטריטוריה המופקרת והמוזנחת ביותר בתל אביב היא היא מעשה פוליטי בפני עצמו :בתוך המציאות
הכאוטית של גינת לוינסקי ,מופיעים להם בכל סוף שבוע שולחן ,כיסאות ,תלמידים/ות ומורה וביחד ,מפיגים את
הבדידות ,עושים משהו שמתעלה מעל ההשרדות היומיומית והמלחמה על הצרכים הבסיסיים .עושים בדיוק את
הדבר הזה שהופך אותנו לאנושיים ,לבני אדם.

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:
חוגי העשרה -תפקיד המלאי.ת הינו להוביל ,לנהל ולרכז חוג העשרה בתחום לבחירתם.ן .המלגאי.ת אחראי
להכין את מערכי הפעילות ,לעמוד בקשר עם משתתפי החוג והוריהם ,לארגן את החלל לקראת הפעילות
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
הילדים.ות וכו'.
אולפן פתוח -במסגרת התפקיד המלגאים.ות ילמדו עברית או אנגלית ברמת מתחילים או מתקדמים.
ההתנדבות מתקיימת בימי שישי ושבת אחר הצהריים ונדרשת הגעה אחת לשבוע או פעם בשבועיים ,על פי
העדפת המלגאי.ת .השיעורים מתקיימים בגינת לוינסקי ומאפשרים למבוגרים.ות מהגרים.ות ומבקשות.י מקלט
ללמוד אוצר מילים ,כתיבה ,קריאה ודיבור בשפה לבחירתם.ן .המלגאי.ת יכול.ה לחבר מערך שיעור או
להתשמש במערכי שיעור מוכנים אשר יסופקו על ידי רכז הפעילות.

אוכלוסיית היעד:

חוגי העשרה -ילדים.ות להורים מבקשי מקלט ו/או מהגרי עבודה בגילאי יסודי

אולפן פתוח -מבקשי.ות מקלט ומהגרי.ות עבודה

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

לוינסקי 95

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
תפקיד:

עו"ס קהילתית ורכזת התנדבות

טלפון ליצירת קשר:

052-6406445

מיכל שנדר

מייל:

Smichal.gl@gmail.com

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
חוגי העשרה -אנו מחפשות א.נשים יצירתיים ,אוהבי אדם וילדים ,ראש גדול ,בעלי.ות יוזמה ורצון להתנדבות
משמעותית
אולפן פתוח -אנו מחפשות מלגאים.ות אוהבי אדם ,יצירתיים ,מסודרים ,א.נשים שנהנים מהוראה ,אחראיים,
בעלי.ות יוזמה ורצון להתנדבות משמעותית.
ימים ושעות פעילות אפשריות :חוגי העשרה -ימי ראשון בין השעות  16:30-17:30או בימי רביעי בין
השעות  16:30-17:30ו/או 17:30-18:30
אולפן פתוח -ימי שישי או שבת בין השעות  .15:45-18:15ניתן להתנדב אחת לשבועיים.

שם
שם

הארגון :עמותת לשובע -פרויקט קדימה /עמותת לשובע

הפרוייקט :בית הנוער קדימה -נווה שאנן /מסעדת לשובע

תיאור הפרוייקט ומטרתו :בית הנוער קדימה -רשת בתי הנוער "קדימה "הינה רשת ארצית ,הפועלת
לצמצום פערים בחברה הישראלית באמצעות חינוך משלים.
בתי הנוער קדימה פועלים חמישה ימים בשבוע ,כל השנה ונותנים מענה יום-יומי למעל  1,000חניכים וחניכות
בכיתות א'-י"ב .התוכנית היומית ברשת "קדימה "כוללת סיוע בשיעורי בית ,פעילויות חינוכיות-ערכיות ,חוגי
העשרה ,וארוחות צהריים וערב.
סוד ההצלחה שלנו הוא היחס האישי ובניית תכנית אישית להעצמה וקידום לכל חניך וחניכה ,תוך מתן מענה
הוליסטי בכל תחומי החיים.
מסעדת לשובע -במסעדות "לשובע  ",מקבל כל נזקק באשר הוא ,ללא תשלום ,ללא שאלות ,ללא קריטריונים
וצורך בא ישורים ,ארוחת צהרים מלאה ,חמה ,מזינה ,משביעה וכשרה .כל סועד רשאי לאכול לשובע וללא כל
הגבלה.

תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:
בית הנוער קדימה-חונכות אישית לימודית
מסעדת לשובע -הגשת מזון לנזקקים

אוכלוסיית היעד:
בית הנוער קדימה-ילדים ונוער
מסעדת לשובע -קשישים ,דרי רחוב ,נזקקים

הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:
בית הנוער קדימה-ראשון לציון 3
מסעדת לשובע -צ'לנוב 18

שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:
בית הנוער קדימה-אור עמרם
מסעדת לשובע -שיר קורקוש

תפקיד:
בית הנוער קדימה-מנהלת בית הנוער
מסעדת לשובע-רכזת מתנדבים

טלפון ליצירת קשר:
בית הנוער קדימה050-8272427 -
מסעדת לשובע052-6879609 -
מייל :בית הנוער קדימהneveshaanan@kadimanoar.org -
מסעדת לשובעhitnadvut@lasova.org.il -

רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:
בית הנוער קדימה -סבלנות ,יכולת יצירת קשר עם נוער ,רצון לעשייה חינוכית משמעותית
מסעדת לשובע -חיוך ומתן שירות ללא שיפוטיות

ימים ושעות פעילות אפשריות:
בית הנוער קדימה -א'-ה' בשעות אחר הצהריים (יש להתעדכן מול מנהלת המסגרת)
מסעדת לשובע -א'-ה'  , 10:00-14:00ימי ו' ( 9:00-13:00אפשר להגיע לפני בתיאום)

