יריד התנדבות בקהילה
יוצא לדרך!
ה' בחשון תשע"ט13.11.18 ,
 / 09:30-14:00רחבת 507
סטודנטים/יות לתואר ראשון,

פטור מקורס כללי )  2נ"ז(
תמורת התנדבות בקהילה )בהיקף  60ש"ש(

הפרויקט בחסות לשכת דיקאן הסטודנטים והיחידה למעורבות חברתית.
התוכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון.
מסגרת ההתנדבות הינה בהיקף של  60שעות שנתיות
ומעניקה זכאות לפטור מ 2-נקודות זכות של קורס כללי.

)לא מקורסים ביהדות או מקורסים כלליים מחלקתיים(.
ההרשמה לפרויקט תתקיים ביחידה למעורבות חברתית אצל איבון אשל
בניין  407קומה  1חדר מס' ) 112ליד בנק המזרחי(
טל'  03-5318491שלוחה 03-5317429 ,2
בשעות קבלת קהל בלבד:
בימים א' ו-ג' בין השעות11:30 -14:00 :
ובימים ב' ו-ה' בין השעות9:30-10:30 :
שים/י לב! ביום ד' אין קבלת קהל.
ההרשמה תתחיל בתאריך  14.10.18ותסתיים ב.31.12.18-

לתשומת לבכם ,חובה להירשם ביחידה למעורבות חברתית ורק לאחר מכן בעמותה
ההתנדבות מסתיימת עם תום השנה האקדמית .

היחידה למעורבות חברתית תשמח לראותכם לוקחים חלק בפעילויותיה במהלך השנה
ומאחלת לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

בואו להירשם ולהתרשם ממגוון העמותות

רשימת העמותות

ארגון לתת :סיוע הומניטרי ישראלי שמטרתו להעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה ,בארץ ובעולם ,על
בסיס אוניברסלי ושוויוני .אפשרויות ההתנדבות :השתתפות במבצעי איסוף מזון בפריסה ארצית,
בתכנית חינוך והעצמה לבני נוער ,סיוע לחיים – תוכנית לאוכלוסיה של ניצולי שואה ,לתת עתיד –
תכנית לפיתוח יזמות שמטרתה לתת כלים למשפחות החיות בגבולות קו העוני.
איש קשר :אור רקובסקי ברגר :טלפון 03-6833388 :שלוחה  ,136מיילor@latet.org.il :
לקט ישראל :מטרת העמותה למגר את בעיית חוסר הבטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה יעילה
של עודפי מזון בריא ומזין לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל .סוגי ההתנדבות האפשריים :איסופי
מזון עבור נזקקים ,מיון ואריזת תוצרת חקלאי בקרה בבתי ספר.
איש קשר :ורד קצב-גולדשטיין -מנהלת מח' מתנדבים ,טל שפרן-רכזת מתנדבים,
טל' 09-7909223 :שלוחה  ,112מיילtal@leket.org :
פתחון לב :ארגון פתחון לב הינו ארגון ללא כוונת רווח ,נוסד ב 1998-ופועל לשבירת מעגל העוני
בישראל.
הארגון מחלק כ 4500 -סלי מזון בכל חודש לנזקקים המגיעים אלינו מלשכות הרווחה בערים השונות.
אנו מחלקים סלי מזון למשפחות ולתינוקות ,פרטי ביגוד והנעלה ,צעצועים ומשחקים כלי בית ועוד.
איש קשר :ענבר חכמון ,טל'054-5958288 ,03-9572755 :

מיילwww. perrys@plev.org.il :

חינוך לפסגות :העמותה מטפחת ילדים ובני נוער בעלי פוטנציאל למצוינות המגיעים מרקע סוציו-
אוקונומי נמוך .העמותה מחפשת סטודנטים/יות להדרכה במגוון תחומים :חוגי חשיבה מתמטית,
אנגלית וכישורי השפה העברית ,בקבוצות ובשיעורים פרטניים .ניתן להדריך גם חוגי העשרה כגון:
אומנויות ,ספורט וכו' .הפעילות מתקיימת בבתי-הספר בשעות הצהריים ואחה"צ ובשלושים מרכזים
ברחבי הארץ.
אשת קשר :שחר גל -רכזת גיוס סטודנטים ,טל'03-6013617 ,050-8580047 :
shahar.g@e4e.org.il
אלו"ט :עמותת הורים לילדים ,מתבגרים ובוגרים המאובחנים כלוקים באוטיזם .אלו"ט פועלת לקידום
זכויותיהם של כל האוטיסטים בישראל ולשיפור השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם .במסגרת
החונכות הסטודנטים יקדמו את הבוגרים בכישורי חיים ,מיומנויות שפה ,תקשורת וקוגניציה.
אשת הקשר :הילה בדש טל'hilad@alotl.org.il 03-5052194 , 052-6608363 :
שישי שמח :עמותה אשר שמה על דגלה לשמח חולים ומאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ תוך כדי
שיתוף פעולה עם משרד הבריאות ומשרד החינוך .כל אלה מושתתים על נתינה מכל הלב שעטופה
בהרבה שמחה ותקווה שמתמקדת במאושפזים ומשפחותיהם .אפשרויות ההתנדבות :עוברים בבית
החולים

במחלקות השונות בידיים מלאות כל טוב וחיוך רחב ,עוברים עם עגלות קפה בין המאושפזים ובני
משפחותיהם ,מכינים זרי פרחים למאושפזים הנאלצים להישאר בבית החולים במהלך השבת,
מעמידים דוכנים לשתייה ,אוכל ומתנות נחמדות ברחבת בית החולים ,הדרכת קבוצות מתנדבים.
בתי חולים להתנדבות :תה"ש ,איכילוב ,בית לוינשטיין ,הדסה ירושלים.
איש קשר :ורד פרי טל'shishihappy14@gmail.com , 055-6659289 :
פוש :פועלת לקידום ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך על מנת לשפר את סיכוייהם להצליח ולהתגבר
על פערים לימודיים וחינוכיים .הפעילות מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים ,המעניקים שיעורי עזר
לתלמידים ללא תשלום ,בבית הספר ,באופן פרטני או בקבוצות קטנות.
איש קשר :קרן פלטה  keren @pushedu.org ,03-5354965אתר פוש www.pushedu.org :
רשת מעונות "עלה" :אגודה לשיקום ילדים פגועי מח ,נכים ומוגבלים .מטרתה להוות בית חם ולתת
מענה טיפולי ושיקומי לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה המלווה במורכבות רפואית.
ב"עלה" מאמינים כי המשמעות של לאהוב את השני היא לראותו בדיוק כפי שהבורא יצר אותו.
המתנדבים הפועלים בעמותה זו מתנדבים באהבה ובמסירות באווירה ביתית חמה ותומכת.
איש קשר :דבורה גלאובר טל'dvora@aleh.org 052-2095409 ,03-6711747 :
אתר "עלה"www.aleh.org.il :
ידידים :ארגון ידידים הינו ארגון מתנדבים ארצי משנת  1991הפועל בקרב ילדים ובני נוער בסיכון,
נוער עובר חוק ,עולים חדשים ובנות שירות .אנו מפעילים תוכניות התנדבות במסגרת של חונכויות
אישיות בכל רחבי הארץ .מטרת ההתנדבות היא להוות דמות משמעותית ומודל לחיקוי והשראה עבור
הילדים/נוער וכן מתן תמיכה לימודית/חברתית/רגשית והעצמה אישית ע"י הצבת מטרות ,בניית
תהליך התקדמות ויצירת קשר אישי עם החניך .הכשרה וליווי שוטף יינתנו למתנדבים על ידי רכזי
השטח .איש קשר :מוריה שמחון – טל' ,02-6550228 :מיילmitnadvim@yedidim.org.il :
עתיד פלוס :קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל )ע"ר( הינה עמותה העוסקת בחינוך טכנולוגי מדעי
בפריפריה הכללית חברתית של ישראל .העמותה מקדמת ומנגישה לימודי מתמטיקה ,מדע וטכנולוגיה
תוך טיפוח חשיבה יצירתית ויזמות בקרב ילדים ונוער .אופי ההתנדבות הינו חינוך פרטני או בקבוצות
קטנות ,עם תלמידים מהפריפריה בגילאי יסודי ,בתחום החשבון ומדעים ,עבור תלמידים המתקשים
בחומר הנלמד בבית הספר ולקדמם ולהובילם להצלחה בתחום .את המתנדבים ילווה איש מקצוע
לאורך כל ההתנדבות .מיקום ההתנדבות  :פתח תקווה ,חולון ,בני-עיש ,קרית מלאכי וקרית עקרון.
איש קשר :מוריה שוקר-רגב טל' 050-4930009 :מיילmoria.@atidplus.com :
שבט אחים :היא תכנית המנהיגות של ארגון "גשר" המיועדת לסטודנטים סקרנים שמבינים את
החשיבות וההכרח בחיים המשותפים במדינת ישראל ,בעלי אוריינטציה כלכלית-חברתית ורצון אמיתי
לגרום לשינוי ביחסים שבין המגזרים בישראל .התכנית יוצרת "מיקרו-קוסמוס" של שותפות בין מגזרית
ובמהלכה תתחברו לסטודנטים/יות חרדים ותעבדו ביחד על פרוייקטים משותפים ,תלמדו יחד סוגיות

מדיניות ותהליכים הנוגעים לאחדות )בכלכלה ,באקדמיה ,בתקשורת ,בפוליטיקה ועוד( ,תשמעו
הרצאות ממיטב האנשים בתחום ולבסוף ,תעבירו את זה הלאה ותפגשו את הקהילה ובני נוער
כשאתם מהווים עבורם "דוגמא חיה" לשותפות.
בשביל לחיות ולעבוד יחד – צריך פשוט לעשות את זה! אם אתם רוצים להבין לעומק את האינטרס
המשותף בחיים יחד ,וגם לחוות אותו – "שבט אחים" זה המקום בשבילכם!
איש קשר :רותם שמוש טל' 052-6876689 :מיילstudents@gesher.co.il :
לשובע :עמותת לשובע ,פועלת כ 30-שנה ,מספקת מענה יומיומי לאלפי נזקקים בתחומי מזון ,מחסה
וחינוך.
רשת בתי הנוער "קדימה) -השייכת לעמותת ל"שובע"( –  20בתי נוער ,בפריסה ארצית רחבה )מערד
עד קרית שמונה( המספקים מענה יומיומי לילדים ונערים המופנים דרך הרווחה.
בבתי הנוער מקבלים הילדים ,לאורך כל שנות בית הספר ,מענה הוליסטי הכולל :ארוחות חמות,
עזרה לימודית ,העשרה וחינוך ערכי .ההתנדבות בבתי הנוער היא בין הימים א'-ה' בין השעות 14:00-
.19:00
ההתנדבות מותאמת למתנדב/ת ויכולה לכלול :חונכות אישית/עזרה לימודית/העשרה/עזרה תפעולית
בבתי הנוער.
מסעדות לשובע )ת"א ,עכו וכרמיאל( – בתי תמחוי המספקים מידי יום ארוחות חמות לנזקקים.
ההתנדבות במסעדות היא בין הימים א'-ו' ,בין השעות  10:00-14:00והיא כוללת הגשת מזון וסיוע
בסידור וארגון המסעדה.
איש קשר :מיכל אהרונוביץ טל' ,03-3731669 , 050-8292970 :מייל:
community@lasova.org.il
עמדא :פרויקט "קשרים וכישורים פעילות לבריאות" ,שיזמה ופתחה עמותת אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל ,מהווה תכנית לשימור יכולות ומיומנויות ,להכנסת עניין וסיפוק לחיי חולה אלצהיימר ולשיפור
איכות החיים שלו ושל המטפלים בו בבית .התכנית מזמנת שינוי לאדם הסובל מדמנציה ולמשפחתו;
על פי תכנית זו ,מפעילים ,שהוכשרו לפעול בעזרת ערכת "קשרים וכישורים פעילות לבריאות" ,מגלים
יכולות של האדם החולה ומערבים אותו בפעילות ובה בעת מדריכים את בן המשפחה או המטפל איך
להמשיך להפעיל את החולה בפעילויות על בסיס יומי; המטפלים מקבלים הדרכה וכלים ,כיצד לתקשר
ולהתמודד עם החולה והמחלה.
עמותת עמדא מציעה לסטודנטים אפשרות להתנדב בקו החם של העמותה ברמת אפעל.
אשת קשר :אבישג אשכנזי ,מנהלת הקו החם – בטלפון 052-3427983
meyda@zahav.net.il

מיילa- :

מכבי :פרוייקט "נפגשים" – התנדבות אישית – במסגרת תכנית זו המתנדבים מקיימים ביקורי בית
חברתיים למטופלים הזקוקים להפגת בדידות.

המתנדבים יבצעו ביקור בית שבועי בין שעה וחצי בבית המטופל ויציעו לו חברה ,סיוע בהיבטים
בירוקרטים ,ליווי בפעילות גופנית וקהילתית ועוד.
מיקום ההתנדבות – עפ"י בחירת המתנדב.
איש קשר :נעמה פרידמן – טל' 054-6419017 ,03-5143625 :מייל, nifgashim@mac.org.il :
לציין בתוכן המייל – סטודנט מבר-אילן.
גשר אל הנוער :עמותה שהוקמה במטרה לצמצמם באופן משמעותי את היקף הנשירה ממסגרות
חינוכיות של בני נוער ולהעניק להם הזדמנות שווה להצלחה עתידית" .גשר אל הנוער" פועלת לאיתור
נערים ונערות ממעמד סוציו-אוקונומי נמוך ,המגלים מוטיבציה ונחישות להצלחה ,תוך מתן תמיכה
מקיפה ,אישית וחברתית וציודם בכישורי חיים במהלך כל השנה .העמותה מפעילה שלושה בתים
בת"א ובית בר"ג.
אנו מגייסים מתנדבים לתגבור לימודי באופן פרטני במקצועות הבגרות השונים )מתמתיקה ,אנגלית,
לשון ,היסטוריה ,ספרות ,תנ"ך ועוד( .ההתנדבות מתבצעת פעם בשבוע במשך שעה או יותר בין
השעות .15:00-19:00
מה עושים? מסייעים לבני הנוער ללמוד למבחנים ,לכתוב עבודות ולהכין שיעורי בית.
איש קשר :אליאור טורזמן – מנהל הבית החם טל' 052-8758990 :מיילEliorT@hms.co.il :

