
 וברת מקומות התנדבות שכונת שפיראח
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 סטודנטים וסטודנטיות יקרים ויקרות,

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

 לשנת תשפ"ב בשכונת שפירא.

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?

החשוב מכולם הוא האם תוכלו לעמוד בזה? גם אם -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 

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

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 

 בכל מקרה! ותסייעו בכל מקום התנדבות בו תבחרו, כך שסיפוק ועשייה יהיו

כתבו פרטים נכונים ומדוייקים והכי חשוב שתוודאו שאכן דירגתם נכון -מילוי פרטים מדויקים ונכונים

 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! 

 40על מנת שתתחילו את ההתנדבות בזמן ותתאפשר לכם מסגרת של  כים שיש לעשותמס' תהלי

 שעות שנתיות. כמו כן, ישנם מקומות התנדבות בהם צריך לעבור ראיון התאמה וכו'.

 צריכים פרטים נוספים? אל תהססו...

בבחירת מקום ההתנדבות אבל עם זאת, תמיד  ריכזנו עבורכם את כל הפרטים שנראו לנו רלוונטים

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

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

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

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 

ת בה. חדשים ומאתגרים ובחיבור הסטודנטים המתנדבים לשכונה ולאוכלוסיה המגוונ

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מחלקה לשירותים חברתיים שם הארגון:

 צעירים \בני נוער \חונכות ילדים שם הפרוייקט:

מדובר בילדים אשר זקוקים לתמיכה מעצימה בתחומים חברתיים ולימודיים.  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

החונכות  .סיוע של חונכים אישיים עשוי לקדם באופן משמעותי את תפקודיהם והישגיהם כילדים וכתלמידים

 .במשפחה תלווה על ידי עובד סוציאלי המטפל

 מפגש פרטני הנו אחת לשבוע . במועד ואורך פגישה קבועים תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 ילדים בסיכון המתגוררים בשכונת שפירא ונווה שאנן אוכלוסיית היעד:

 62וולפסון  הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 יעקב קרבצינסקי שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 עו"ס תפקיד:

 2504067-053 טלפון ליצירת קשר:

 7246500-03 טלפון נוסף:

 aviv.gov.il-kravchiasky_y@tel מייל:

 אחראים, רציניים ומסורים רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד:

 ', אפשרות לימי ו19.0 -17.00גמיש בין השעות  ימים ושעות פעילות אפשריות:
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 עיריית תל אביבשם הארגון: 

 חונכות אישיתשם הפרוייקט: 

 היכרות, ליווי, למידה משותפת )בכל תחום שהוא: מחשבים, שפה וכד'( תיאור הפרוייקט ומטרתו: 

 ויצירת קשר

 חונכות אישיתתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת: 

 גימלאיםאוכלוסיית היעד: 

 79חכמי ישראל הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 שרון קולניקשם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 מנהלת המועדוןתפקיד: 

 7246652-03טלפון ליצירת קשר: 

 aviv.gov.il-kolnik_s@mail.telמייל: 

 מוטיבציה, סבלנות, ראש גדולרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 עד שעות הצהרים המוקדמות 009:-החל מ 'ה-'ימי א ימים ושעות פעילות אפשריות:
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 שכונה מקיימת שפיראשם הארגון: 

 שכונה מקיימת שפיראשם הפרוייקט: 

מודל  .להנגיש ולהטמיע אורח חיים מקיים בשכונהמטרת התכנית: למסד,  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

הפעולה מחבר בין יוזמות עירוניות ובין יוזמות קהילתיות תוך הרחבת מעגלים ויצירת שיתופי פעולה בין בעלי 

המלגאים יפעלו בליווי של שלל יוזמות  .תושבים, עסקים, מוסדות עירוניים וקהילתיים –העניין בשכונה 

פעיליות קהילתיות *אירועים סביבתיים  *גינות קהילתיות  *קומפסטציה קהילתית  *ות קהילתיות קיימות וחדש

  .בתי ספר ומוסדות חינוך ועוד *שונות 

הפרוייקט מכיל הרבה אפיקים שונים של פעילות, ובשנה תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת: 

חקלאית או תברואתית בנוסף על פן האחרונה כל מלגאי בחר מיקוד. יש מיקודים שכוללים פעילות פיזית 

קהילתי, יש כאלה שהעבודה היא קהילתית גרידא ובעיקרא וממוחשבת, ויש השתלבות בתכנים חינוכיים . 

ליווי לירה  *ליווי פרוייקטים מיוחדים *יער מאכל דרום ת"א *קומפסטציה *בתי ספר ומוסדות חינוך * :האפשריות

 גינון קהילתי*ופעיליות אירועים  *מטבע מקומי ירוק  -שפירא 

 .שפירא, ותיקים, צעירים, משפחות צעירות 'אוכלסיות שונות בשכאוכלוסיית היעד: 

  רחבי השכונה הכתובת בו תתבצע ההתנדבות:

 עידן כהןשם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 רכז קיימות שכונתיתפקיד: 

 5599733-052טלפון ליצירת קשר: 

 idanwtlv@gmail.comמייל: 

הכרות או זיקה לעולם הקיימות יכולות בין אישיות, אהבת רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .אדם, סדר וארגון, יכולת הנעה עצמית והתלהבות , נגיעה לחקלאות או לפרמקלצר

 גמישימים ושעות פעילות אפשריות: 
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 עיריית תל אביב יפושם הארגון: 

 עירים/ותצ תרבות | קיימות | קהילהשם הפרוייקט: 

עולם העבודה החדש, פיתוח  -אנחנו עובדות עם קהילות ויזמים במגוון תחומים  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

  .קהילות, קיימות, תרבות בשכונה ועוד

והפקת תכניות אירועים קהילתיים ויש אפשרות להשתלב הפרויקט המרכזי הוא השתתפות באפיון, תכנון 

 אפשרות להתנסות בשיווק, קופי, הפקה, שיתוף ציבור וניהול קהילה. בתחומים נוספים

 

 ת'.-א'ליווי פרויקט מתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת: 

 השתתפות בישיבות צוות של המלגאים/ות של הקשת במועד שיתואם מראש אחת לשבועיים 

 אחת לחודש - 49השתתפות בישיבות צוות של הקשת 

  49תפות באירועים של הקשת תהש

 קידום משימות אישיות 

 פרויקט = תהליך קהילתי לקראת פסטיבל אביב בשפירא, אירועי תרבות בנווה עופר, סדנאות בגינות 

 ועוד

 

 18-35צעירים/ות בשכונות דרום העיר בגיל אוכלוסיית היעד: 

 בקרית שלום 49הפעילות תתבצע בשכונות נווה עופר ושפירא ובקשת צע ההתנדבות: הכתובת בו תתב

 בר מתניהשם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 49מנהלת הקשת תפקיד: 

 052-3500816טלפון ליצירת קשר: 

 hakeshet49@gmail.comמייל: 

רצון להכיר את השכונה בכל מיני תחומים, להוביל פרויקט, רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 .לעבוד עצמאית וגם בצוות

 ,9:00-15:00בין השעות שעות  2-3הגעה ביום שישי ימים ושעות פעילות אפשריות: 

 צ לפחות פעמיים בשבוע )משתנה("פניות בשעות אחה
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 שיוויוןשער שם הארגון: 

 שער שיוויוןשם הפרוייקט: 

הפעלת קבוצות כדורגל לילדים בפריפריה החברתית בישראל, המשלבת אימוני  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

 .כדורגל ומפגשיים חברתיים

סיוע בשיעורי בית והעברת פעילויות  -ות חברתית לחונכים בפעיתיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת: 

 הפעילויות של העמותהחינוכיות מתוך מאגר 

 14-10נוער בסיכון גילאי אוכלוסיית היעד: 

 22אריה דה מודינה הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 אורי שחםשם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 סמנכ"ל עמותהתפקיד: 

 4624255-054טלפון ליצירת קשר: 

 Uri@league.org.ilמייל: 

 הדרכה, עמידה מול קהלרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 גמיש -שעות הצהריים ואחר הצהריים ימים ושעות פעילות אפשריות: 
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 ביה"ס שכונתי שפירא /שפירא -אשכול גני ילדיםשם הארגון: 

 כונתי שפירא/ביה"ס שעבודה בקבוצות קטנות במסגרת הגןשם הפרוייקט: 

  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

לגני הילדים מגיעים ילדים שונים עם צרכים שונים ובעזרת עבודה בקבוצות קטנות וחניכה יותר  -אשכול גנים

 אישית אנחנו מקוות לעזור לילדים הנדרשים לעזרה ועבודה פרטנית כדי לצמצם את הפער ולהתפתח

 קטנות לליווי ילדים בבית הספרעבודת חונכות ועבודה בקבוצות -ביה"ס

 תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 עבודה פרטנית ובקבוצות קטנות במסגרת הגן -אשכול גנים 

 עבודה פרטנית/ בקבוצות קטנות בליווי הצוות עם ילדים נבחרים -ביה"ס

 אוכלוסיית היעד: 

 6-3ילדי שכונת שפירא בגילאי -אשכול גנים

 מהשכונה ג-ילדים בכיתות א-ביה"ס

 הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 בבעל העקידה -גניםאשכול 

 24אריה דה מודינה  -סביה"

  קדםתמר  שם איש הקשר לליווי המלגאים/יות:

 רווחה חינוכיתתפקיד: 

 2484581-050טלפון ליצירת קשר: 

 tamarkedavoda@gmail.comמייל: 

סבלנות, גישה חינוכית, יכולות יצירתיות או יכולות בהוראת רקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 יתרון -השפה העברית 

 ימים ושעות פעילות אפשריות: 

 0010:-0013:בבקרים בלבד לאורך ימות השבוע, בין השעות -אשכול גנים

 009:-0014:בין השעות  'ו-'א -ביה"ס

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamarkedavoda@gmail.com


 

 מוסדות חינוך עיריית תל אביב יפושם הארגון: 

 מועדונית אכפת משפחתי שפיראשם הפרוייקט: 

ילדי רווחה המגיעים למועדונית על מנת שיסייעו להם בשיעורי הבית אבל גם  תיאור הפרוייקט ומטרתו:

 שיהיו להם לאוזן קשבת, למשחק וליצירה.

 משחקי חברה/ יצירהרי בית/ ועזרה עם שיע תיאור התפקיד ומחוייבות המלגאי/ת:

 ו-ילדי רווחה בכיתות באוכלוסיית היעד: 

 27ישראל מסלנט הכתובת בו תתבצע ההתנדבות: 

 סמדר לוישם איש הקשר לליווי המלגאים/יות: 

 רכזת מועדוניתתפקיד: 

 50-54454040טלפון ליצירת קשר: 

 shapira010@walla.comמייל: 

 אחריות, סבלנות, התמדהרקע או תכונות מומלצות לביצוע התפקיד: 

 16:00ה' בשעות אחר הצהריים החל מהשעה -א'ימים ושעות פעילות אפשריות: 
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