
פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

.5200₪אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב ח"פר
.  חונכות לילדים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי

שעות שבועיות בשעות  4
צ"אחה

ח  "הרשמה באתר פר
http://www.perach.org.il/

יהודינפש –מעוף 
.5,000₪אפשרות להגדלת המלגה הכללית בעד 

לימודי העשרה והעמקת זהות יהודית בנושאים  
מגוונים כמפורט בפלייר

17:30-22:00', ימי ג
0526176456-אביגיל אשדוד' הרובע 

ט"תשע-אשדודקמפוס -כלליתפעילות חברתית לזכאי מלגה 
הכלליתאפשרות להגדלת המלגה 

פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

ערכים בספורט
חניכה אישית וקבוצתית לשחקנים במועדוני  

הספורט
.אשדוד. 'יב-'בכיתות ה

)054-5657368מנהל -בן צבי אמיר (
054-2214480ארז תמיר

האגודה למען הקשיש
וחברה לקשישים , אירוח חברה לקשיש בביתו

.אשקלון. ניצולי שואה
-052פרויקט  מנהלת -דמריפזית 

8209997

עיריית  , ניצולי שואה
אשדוד

אומנות  , להקריא ספרים, לשוחח עם הקשישים
.אשדוד. ועוד

-פרויקט רכזת 
08-9568364-טל

08-8604028/9רכזות  -קרן.אשדוד. ייעוץ לימודיםמרכז כיוונים

08-8519070: או בטלפוןdanam@sce.ac.il: ל"דנה מנור בדוא–הסטודנטים בדיקנאטלפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית 
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תכניות לילדים ונוער בסיכון ונוער עובר חוק  ארגון ידידים
..גתקריית , קריית מלאכי, אשקלון, באשדוד

02-6550228רכזת מתנדבים  -מוריה
mitndvim@yedidim.org.il

052-6700878מתנדבים רכזת –דניאל .אשדוד. עמותה לנוער במצבי סיכוןעלם

סיוע ותמיכה לאוכלוסייה המבוגרת בעיר  ארגון יד שרה
.אשדוד

052-2218767מנהלת –אידה 
08-8638800

"אורט צור ברק"ס "בי

:  במקצועות' יב-'תגבור תלמידים מכיתות ט
,  תהליכי יצור, שרטוט, לשון, אנגלית, מתמטיקה

סמוך  (מחנה עמנואל . מקצועות טכנולוגיים
)לישוב נגבה

רכז מערכת פדגוגי–זיו חדד 
054-8023898

הדרכה עם בני נוער משכבות סוציו אקונומיות  "לתת"ארגון 
.בינוניות ומטה

03-6833388ירדן  רכז גיוס והסברה 
136שלוחה 

054-6644095אור /לאה
www.latet.org.il

הקרן לידידות

התנדבות להפגת בדידות בקרב קשישים
התנדבות אצל עולים חדשים שהגיעו ארצה 

בחצי השנה האחרונה  
התנדבות כראש צוות מתנדבים

בהתאם למה שייקבע  
/  הקשיש/ עם העולה

*9799: טלפוןהרכזת של הקרן
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שער שוויון

העברת מרכזי למידה לילדים בשעות אחר בית 
העברת פעילויות  , מתן עזרה בשיעורי בית, הספר

ישנו מאגר פעילויות ולא צריך (חברתיות וחינוכיות 
,  לוד, גן יבנה, אשקלון, באשדוד) ליצור לבד

ראשון לציון, שדרות, רחובות

כל יום אחר שעות בית  -גמיש 
הספר

0544624254אורי שחם 

אח בוגר אחות בוגרת  
ישראל

סיוע אדמיניסטרטיבי בסניף אשדוד לעמותה  
המסייעת לילדים אשר זקוקים לבוגר משמעותי  

.בחייהם
0587496757איילת גמיש

מיזם מפגש
ס יסודי במרכז "עזרה בשיעורי בית לילדים בביה
'למידה ברובע ג

052-4683568-אבישגאחהצ בין פעם לפעמיים בשבוע 

ידיד

סיוע לאוכלוסיות מוחלשות במיצוי זכויותיהם מול  
-הרשויות וגופים שונים במגוון נושאים לרבות

דיני  , ביטוח לאומי, דיור ציבורי, פ"הוצל, חובות
.עבודה וצרכנות

9:00-16:00ה -א
09:00-18:00ד 

08-6420142-רותי

מנהיגות מדעית

עידוד וקידום בני הנוער למנהיגות חברתית  
,  בדגש על תחומי המדע והטכנולוגיה, והדרכה

ויצירת בסיס איתן להכנסתם של בני הנוער  
.ללימודי מדעים תוך העצמה אישית וחברתית

צ"אחה
08-6252688–רוניןאיגור 

054-6237493
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משאלה חווייתית

של הרשות להתמכרות ואלימות  -)נוער בסיכון(
מטרתו לנתב את הנערים בסיכון לחיים  . באשדוד

: נורמטיביים ולשלבם במסגרות נורמטיביות כמו
חתך  . ועבודה בחופשים, צבא, בתי ספר
ממצב סוציו  –14-18גילאים בני -האוכלוסייה 

אקונומי נמוך

050-7792726שרון רכז פרויקט 
הפרויקטשאולי מנהל 

050-2207039

זיו נעורים
, ספר בגן יבנה-חונכות לימודית אישית בבתי

תל אביב , צ"ראשל, נס ציונה, רמלה, לוד, אשדוד
.ורמת גן

שעתיים בשבוע בשעות  
צהריים/הבוקר

תחום חינוךרחל מנהלת 
050-5596249

ט"אלומועדונית 
אגודה לאומית לילדים  

אוטיסטים

המועדונית פועלת לקידום הכישורים החברתיים 
.  ומיומנויות התקשורת של הילדים ובני הנוער

הסטודנט מתבקש ללוות חניך קבוע בפעילויות  
.  המועדונית ביום קבוע ולעקוב אחר התפתחותו

, בישול, יוגה: פעילויות המתקיימות במועדונית
.אשדוד. מוסיקה ועוד

אחר הצהריםבשעות
ובשישי בוקר

052-7546767ברוך רכז מתנדבים

ארגון הנוער הגאה-איגי

או , הדרכה חינוכית של קבוצות נוער חברתיות
.  בתפקידי מטה שונים דוגמת הפורומים באינטרנט
-פרטים נוספים על פעילות איגי ניתן למצוא באתר

igy.org.ilהתנדבות בכל הארץ.

מאיה

office@igy.org.il

האגודה למלחמה בסרטן
ליווי חונכות והעשרה לילדים חולי סרטן

תמיכה וליווי של ילדים שאחד מהוריהם חולה או  
.מחוז דרום. אחד מהאחים חולה

ס מחוזית"עו-מירי מור יוסף
08-6271228

050-2099419

mirimy@cancer.org.il
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בית הגלגלים

פעילות  , השתתפות בתוכנית מתגלגלים קדימה
,  14-18לבני נוער בעלי מגבלה פיזית בגילאי 

.שמתקיימת באשקלון
ה 'פעילות לחבר, השתתפות במסלול הבוגרים

שמתקיימת  , בעלי מגבלה פיזית18-35בגילאי 
.במרכז האקדמי פרס ברחובות

השתתפות פעילה בקבוצות השבת שלנו בקיבוץ  
אורים

עזרה בלימודים ובהיבטים . –חונכות אישית 
.חברתיים

16:00-20:00-'ד

16:00-20:00–' ה
פעם בחודש-' ש-'ו

052-8387666-מנהלת –ניצן

הרשות העירונית למאבק  
–בהתמכרויות ובאלימות 

התוכנית  "אשדוד בשיתוף 
עיר ללא  "הלאומית 

"אלימות

בדגש כל מקומות הבילוי של בני 'סיור ברחבי העיר 
) וחופי הים, חניונים ציבוריים, פארקים(הנוער

,  יצירת שיח עם בני הנוער במגוון רחב של נושאים
הקשבה והכוונה לגורמי טיפול עירוניים העברת  

,  שירות משמעותי, מידע לבני הנוער בנושאים כגון
,  אלימות, אקטיביים-שימוש בחומרים פסיכו

'פעילות ואירועים עירוניים וכו

-21:30לרוב ימי חמישי בין 
1:00

ובאירועים עירוניים וחגים 
יום + ג בעומר"ל: ומועדים כגון

סילבסטר  , פורים, העצמאות

054-3220939-שי נקש

shain@hrashut.org.il

מרכז יום לנכים קשים
פיתוח תחביבים עם החברים , חניכה וליווי חברים 

במרכז יום ,ויציאות מחוץ למסגרת וטיולים
.החברים בעלי נכות פיזית קשה וקוגניציה תקינה

חמישי  -ראשון
08:00-15:00

08-8606778חכמוןרויטל 

בית ספר מוריה

קשר אישי בין אקדמאי לתלמיד יסודי לשם  
.  העלאת המודעות והשאיפות להיות באקדמיה

6אבן גבירול .  תגבור לימודי בעברית וחשבון
).'רובע ב(אשדוד 

חמישי בין -שני: שעות פעילות
09:00-15:30השעות 

סגנית בית הספר-סוזי
08-8525404

052-8082586
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