לשכת דיקן הסטודנטים
היחידה למעורבות חברתית
ע"ש סיביל ויגדור

Office of the Dean of Students
The Sybil Wigdor
Social Involvement Unit

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 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  18.10.15ותסתיים ב.31.12.15-
לתשומת לבכם ,ההתנדבות מסתיימת עם תום השנה האקדמית .

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

להלן רשימת העמותות/ארגונים המשתתפים בפרויקט.
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רשימת הארגונים והעמותות:

עמותת "אח בוגר אחות בוגרת ישראל" מזמינה אתכם להיות מנטורים!
ההתנדבות כולללת חונכות חברתית אישית לילדים ובני נוער בגילאי  6-16,הזקוקים לקשר אישי
ומעצים.
כאח/ות בוגר/ת תהוו עבור הילדים מודל חיובי ודמות בוגרת משמעותית בעלת נוכחות קבועה
בחייהם.
אנו מזמינים אתכם להתנדב באחד מ -10הסניפים שלנו ברחבי הארץ :חיפה ,נתניה ,רעננה ,כפר-
סבא ,ת"א ,ר"ג ,אור יהודה ,ירושלים ,אפרת וב"ש.
מייל ricky@bigbrothers.org.il
איש קשר  :ריקי ארגיי טל' 052-6204984 , 03-7448744:

ארגון לתת  -סיוע הומניטרי ישראלי נוסד בשנת  1996במטרה להעניק סיוע
לאוכלוסיות במצוקה ,בארץ ובעולם ,על בסיס אוניברסלי ושוויוני ,על ידי הנעת
החברה האזרחית בישראל למעורבות בשדה הפעולה ההומניטרי ובכך ליצור
מודעות חברתית להקנות ערכים של ערבות הדדית ונתינה ולפעול לצמצום העוני.
לתת הוא ארגון לא ממשלתי ,א-פוליטי וללא כוונות רווח ,הממומן מתרומות בלבד.
אפשרויות ההתנדבות לסטודנטים של בר-אילן הן בתוכנית "אני בשבילך" – תוכנית חינוך והעצמה
לבני נוער" ,סיוע לחיים" – תוכנית לאוכלוסיה של ניצולי שואה" ,לתת עתיד" – תוכנית לפיתוח יזמות
זעירה שמטרתה לתת כלים למשפחות החיות בגבולות קו העוני" ,מזון לחיים" – השתתפות במבצעי
איסוף מזון ארציים .כל התוכניות בפריסה ארצית.
איש קשר :ירדן גולגפינגר טל' 03-6833388 :שלוחה yarden@latet.org.il - 054-6644095 ,136

"לקט ישראל " -הינו בנק המזון ורשת הצלת המזון הגדולים במדינה .פועל כבר
עשור במטרה למגר את בעיית חוסר הבטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה
יעילה של עודפי מזון בריא ומזין לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל.
איסופי מזון עבור נזקקים :התנדבות על בסיס גמיש ,לפיה נעדכן אחת לשבוע
באמצעות המייל על המקומות/ימים/שעות בהם ניתן לבצע איסופים (אולמות
אירועים ,קניונים ,בתי מאפה ועוד) .האיסוף מתבצע עם הרכב הפרטי של המתנדב.
מיון ואריזת תוצרת חקלאית :כלל התוצרת החקלאית אשר נתרמת מגיעה למרכז הלוגיסטי שם
המתנדבים ממיינים ואורזים את התוצרת בארגזים שמועברים לעמותות השונות ברחבי הארץ.
הפעילות מתקיימת בימים א-ה בין השעות ( 09:00-16:00מס' השעות נקבע לפי זמינות המתנדב).
בקרה בבתי ספר  :בפרוייקט זה בתי הספר מכינים כריכים לילדים מעוטי יכולת אשר אין ביכולתם
להגיע עם אוכל מהבית .אחת לשבוע תבקרו באחד מבתי הספר המשתתפים בפרויקט ותקיימו ביקורת
בטיחות מזון ע"פ פורמט קבוע ובכך אתם למעשה נציגי העמותה מול בתי הספר.
איש קשר :דניאל נדל -אחראית מתנדבים טל'  ,052-7433503טל' 09-79092237 :שלוחה 112
volunteer@leket.org
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"פתחון לב" הינו ארגון גג הומניטארי ארצי ,הפועל לטובת שכבות מצוקה במדינת
ישראל.
מטרת הארגון הינה הוצאת משפחות ובני נוער ממעגל המצוקה והעוני .להשגת המטרה אנו פועלים
בכמה מישורים ,חינוך ובני נוער ,הושטת סיוע הומניטארי והנעת הממסד למיגור העוני.
אנחנו מזמינים אתכם להתנדב אצלינו ולהרגיש סיפוק גדול של נתינה לשכבות המצוקה במדינה.
אנחנו מציעים לכם מגוון אפשרויות :גיוס מזון ומשאבים לנזקקים ,עזרה בקבלת קהל במרכזי הסיוע,
חנויות יד שניה ,מתן שיעורים פרטיים לקראת בחינות הבגרות ועוד.
איש קשר :רועי פלג  ,roypl@plev.org.ilטל'052-6401881 ,03-9512755 :
קישור לאתר העמותהwww. pitchonlev.org.il :

עמותת חינוך לפסגות 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 וב 30 -מרכזים ברחבי הארץ.
ניתן לבצע שעות נוספות תמורת שכר.
אשת קשר :אורית מרש – אחראית תחום סטודנטים טל'03-6013617 ,050-8588047:
office@college4all.org

אלו"ט – היא עמותת הורים לילדים ,מתבגרים ובוגרים המאובחנים
כלוקים באוטיזם.
אלו"ט פועלת לקידום זכויותיהם של כל האוטיסטים בישראל ולשיפור
השירותים הניתנים להם ולמשפחותיהם.
לאלו"ט מרכז קידום והכשרה לבוגרים עם אוטיזם באוניברסיטת בר אילן.
הבוגרים מגיעים לאוניברסיטה ,לומדים במערכת מותאמת אישית ומשולבים במקומות תעסוקה
ברחבי האוניברסיטה.
במסגרת החונכות הסטודנטים יקדמו את הבוגרים בכישורי חיים ,מיומנויות שפה ,תקשורת
וקוגניציה .החונכות מלווה בהדרכה של הצוות המקצועי של המרכז.
החונכות מתבצעת בבר-אילן.
אשת הקשר :איריס סלומון טל'officedekel@gmail.com 052-4046292 :

"אחריי!" היא תנועה ייחודית לנוער ולצעירים המפעילה פרוייקטים כגון :הכנה
לצה"ל ,הכנה לבגרות ,שנת שירות ,קורס שטח וסיירות ,הכנה ייעודית צבאי לבני
העדה האתיופית ,מכינה קדם צבאית בעכו ,סדנאות הכוונה לקראת גיוס בבתי ספר ,קורסי
פסיכומטרי ועוד .מטר ת התנועה לפעול כארגון לצעירים אשר יהווה מקור לשינוי חברתי תוך יצירת
גרעיני מוטיבציה לאזרחות טובה ולתרומה לקהילה .פעילות התנועה מתבססת על הענקת חליפת
כישורי חיים לבני נוער ,לצד הגברת המוטיבציה להישגיות אישית ,הגברת האמונה ביכולת העצמית
והגברת הערבות החברתית והקהילתית ההדדית.
איש קשר :רוני ברגמן052-5527691 -
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אוניברסיטת בר אילן למען הקהילה – נותנים "פוש" להצלחה
הנתינה  -זו המהות! עמותת פוש ,פועלת לקידום ילדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.
הקידום – זו המטרה! ילדים אלה זקוקים לעזרה בלימודים ,על מנת לשפר את סיכוייהם להצליח
ולהתגבר על פערים לימודיים וחינוכיים.
המתנדבים – זה האוצר! הפעילות מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים ,המעניקים שיעורי עזר
לתלמידים ללא תשלום ,בבית הספר ,באופן פרטני או בקבוצות קטנות.
כדי להיות מתנדב בפוש אין צורך להיות מורה .די בהשכלה וידע בתחום כלשהו.
כן נדרשים :לב רחב ,אוזן קשבת ,התמדה ואחריות.

בשנת הלימודים הנוכחית נוגעים מתנדבי פוש בחייהם של למעלה מ 3,000 -ילדים ברחבי הארץ.
הצטרפו ותנו פוש להצלחה!
singer.sharon@pushedu.org
איש קשר :שרון זינגר-כהן ,03-5354965
לאתר פוש www.pushedu.org :

"פרח לניצול" – הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל"
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ,הינה הכתובת המרכזית לטיפול ברווחתם של ניצולי השואה
בישראל .הקרן נוסדה בשנת  1994על ידי ניצולי שואה במטרה לסייע לניצולי השואה בישראל בכל
תחומי הרווחה ולתת להם עזרה רפואית ,חברתית ,נפשית וכלכלית על מנת שיוכלו לחיות בכבוד
ולהיטיב ככל האפשר את השנים האחרונות לחייהם .
מטרת התוכנית -צמצום הבדידות של ניצולי השואה באמצעות קשר חברתי עם מתנדבים תוך מתן
סיוע לצרכים אישיים נוספים.
מתנדבי הקרן מופעלים בהתנדבות ארוכת טווח – ביקור תדיר על בסיס שבועי למטרות חברתיות .
במסגרת זו מופעל גם פרוייקט" מחוברים "שמטרתו ללמד את הניצול שימוש במחשב .
הצוות המקצועי של הקרן מדריך את המתנדבים לפני הפעילות ומלווה אותם במהלכה .
איש קשר :ליאת טל'liat@k-shoa.org 054-4275249 , 073-2670448 :

עמותת שלובים פועלת לשיפור תפקודם של הילדים ,משפיעה על שיטות החינוך,
ההוראה ועבודה נכונה ורגישה עם ילדים הסובלים מקשיי השתלבות בגנים ובבתי
ספר "ידיים" הנה תוכנית ייחודית לשילוב והעצמת ילדים בסיכון עם קשיים
התנהגותיים ,רגשיים וקוגניטיביים .התוכנית מלווה מערכתית ילדים עם בעיות
קשב וריכוז ,עם קשיי השתלבות במסגרת ,וילדים הסובלים מאימפולסיביות או
סגירות וחוסר תפקוד.
סטודנטים המתנדבים בעמותה מהווים חלק מהצוות הטיפולי ומלווים את הילדים שבטיפול בעזרה
לימודית.
אשת קשר :לילך הרצל טלפון 08-6845732 :שלוחה shluvim.association@gmail.com 102
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עמותת צ.ב.ע (צעירים בונים עתיד)
צ.ב.ע -היא עמותה חברתית – חינוכית המפעילה באמצעות מתנדבים מרכזי העשרה ברחבי הארץ,
המספקים תמיכה חינוכית ,חברתית והתנהגותית – רגשית לילדים בשכבות גיל ג'-ו' במטרה לצמצם
את הפערים ההולכים וגדלים בחברה ולאפשר לכל ילד/ה שוויון הזדמנויות והגשמה עצמית .עם ניסיון
של למעלה מחמש עשרה שנים אנו ממשיכים להאמין כי לכל אדם יש את היכולת לעשות שינוי ולכל
ילד מגיעה ההזדמנות להצליח.
צוות המתנדבים מקבל לאורך שנת הפעילות הדרכה וליווי מאנשי המקצוע של העמותה.
אשת קשר :מרינה ברונשטיין -רכזת תחום ההתנדבות טל'050-4050190:
marina1.tzeva@gmail.com

עמותת "אור שלום" הינו הארגון ללא מטרות רווח המטפל בילדים ונוער בסיכון שהוצאו
מבתיהם על ידי רשויות הרווחה והועברו למסגרות חוץ ביתיות עקב חוסר תפקוד הורי,
התעללות ,הזנחה או יתמות" .אור שלום" שם לו למטרה להעניק לילדים אלו הגנה
מיידית ,בית חם ,יד מחבקת ,משפחה עוטפת וכל מה שילד זקוק לו לצורך התפתחות
תקינה וסיכוי אמיתי להווה ולעתיד טובים יותר ללא הבדלי דת ,גזע או מין .לצורך כך יש
לנו מגוון מסגרות טיפוליות כמעונות משפחתיים ,אומנה במרכז ,משפחות קלט חרום
אומנה טיפולית ועוד .אנו זקוקים עבור ילדי האומנה שלנו לסטודנטים המעוניינים לסייע במתן
שיעורי עזר או להיות "אחים בוגרים" ודמויות חיוביות לחיקוי עבור ילדנו .אם אתם רוצים להיות
שותפים למהלך משנה חיים – הצטרפו אלינו!
אשת קשר :נועה יעקובוביץ טל'tamark@orr-shalom.co.il 02-9936913 ,054-2400362 :

עמותת "שישי שמח"  -הינה עמותה אשר שמה על דגלה לשמח חולים ומאושפזים
בבתי חולים ברחבי הארץ תוך כדי שיתוף פעולה עם משרד הבריאות והחינוך.
כל אלה מושתתים על נתינה מכל הלב שעטופה בהרבה שמחה ותקווה שמתמקדת
במאושפזי המקום ומשפחותיהם.
אפשרויות ההתנדבות :פרויקט שישי שמח  -עוברים בבית החולים במחלקות השונות
כאשר ידינו מלאות כל טוב ,דברי מתיקה ,שתייה קלה וכמובן חיוך רחב,
פרויקט עגלות קפה  -עוברים עם עגלות קפה בין המאושפזים ובני משפחותיהם.
פרויקט זרי פרחים  -מכינים זרי פרחים למאושפזים הנאלצים להישאר בביה"ח
במהלך השבת.
פרויקט דוכנים  -פורסים דוכנים לשתייה  /אוכל  /מתנות נחמדות ברחבת בית
החולים.
איש קשר :אלדד עמרם טל'shishihappy@gmail.com 050-63212533 :
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לשכת דיקן הסטודנטים
היחידה למעורבות חברתית
ע"ש סיביל ויגדור

Office of the Dean of Students
The Sybil Wigdor
Social Involvement Unit

רשת מעונות "עלה" הינה אגודה לשיקום ילדים פגועי מח ,נכים ומוגבלים.
מטרתה להוות בית חם ולתת מענה טיפולי ושיקומי לאוכלוסיה עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה
מלווה במורכבות רפואית.
עמותת "עלה" מפעילה כיום ארבעה מרכזים המעניקים לתינוקות ,ילדים מתבגרים ומבוגרים מגוון
שירותים בתחומי הדיור ,חינוך מיוחד ,שיקום ,רפואה וסיעוד ומקצועות הבריאות ברמה גבוהה
ביותר.
ב"עלה" מאמינים כי המשמעות של לאהוב את השני היא לראותו בדיוק כפי שהבורא יצר אותו .ברוח
זו פועלים כלל אנשי הצוות באהבה ובמסירות לשימור ושיפור תפקודם ובריאותם של החניכים
באווירה ביתית חמה ותומכת תוך שמירת קשר רציף עם בני משפחותיהם.
איש קשר :יוסי ליפשיץ טל'Jozef@aleh.org 052-2095409 ,03-6711747 :
אתר "עלה"www.aleh.org.il :
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