פעילות חברתית לזכאי מלגה כללית  -קמפוס ב"ש – תשע"ט
אפשרות להגדלת המלגה הכללית
זמני פעילות

פרטי איש קשר

שם הארגון מהות ההתנדבות
פר"ח

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

 4שעות שבועיות
בשעות אחה"צ

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

"לגעת ברוח
היהודית"

אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב .₪ 4,000
מלגה חווייתית העוסקת בזהות היהודית :סדנאות ,קבוצות דיון,
ערבי גיבוש ,טיולים ולימוד חוויתי.

 4.5שעות שבועיות.
מתקיים בבאר שבע.

שני וינטר 052-8903939
shani@bmoriah.org.il

זמני פעילות

פרטי איש קשר

עמותת
"הקרן לידידות"

לסטודנט מוצמד קשיש עימו ייפגש אחת לשבוע למפגש חברתי
החל ממשחק שש-בש ועד לשיחה על חדשות היום .המתנדבים
זוכים לליווי והכנה מקצועית.

מומלץ ומאוד גמיש!

אביטן כרמית 050-8435532
מיילCarmit.Avitan@ifcj.org.il :

"המרכז
לבריאות הנפש"

המרכז נותן שירותי אשפוז פסיכיאטריים בכל רמות הפגיעה
ובכל טווח הגילאים .סטודנט יכול לבצע פעילות מגוונת
בתחומים :מחשבים  /אמנות  /ציור  /יוגה  /אופניים  /מוזיקה /
משחקיה לילדים  /גינון או כל רעיון יתקבל בברכה

גמיש על פי מערכת
לימודים של הסטודנט

חן יעקב -רכזת מתנדבים
08-6401757/6
Hen.jakob@pbsh.health.gov.il

עמותת
"חיי אדם"

העמותה מעניקה סיוע למשפחות נזקקות :גיוס מוצרי מזון,
הכנת חבילות מזון ,אריזתם ,מיון מוצרים וסידור בחמגשיות
אותם משנעים לבתי המשפחות.

מומלץ ומאוד גמיש

עו"ס שלום שגב 050-6668046
רח' האבות  ,34פינת החלוץ ,העיר
העתיקה ,ב"ש.

"חברים לעת
זקנה"

הפגת בדידותם של קשישים ע"י סיוע בטיפול בחיית המחמד
שלהם .המתנדב מגיע לבית הקשיש ,מארח לו חברה ומסייע
בכל היבטי הטיפול בבעל החיים :טיול עם הכלב ,החלפת ארגז
חול לחתול ,רחצת הכלב ,ליווי לווטרינר והענקת תשומת לב
לקשיש ובילוי זמן משותף.

שם הארגון מהות ההתנדבות

גמיש מאוד ,ניתן אפילו
בסופ"ש

ליאור בלכר 050-9301468
lior_55555@yahoo.com

לפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים  -גב' מורן דטהר בדוא"ל morande@sce.ac.il :או בטלפון08-6475856 :

פרטי איש קשר

שם הארגון

מהות ההתנדבות

זמני פעילות

ארגון סל"ק -
סטודנטים למען
הקהילה

בכל יום שישי מתבצעת חלוקת מזון למשפחות נזקקות.
הפעילות כוללת איסוף המצרכים ,מיון ,חלוקה למשפחות ,גיוס
תרומות ,תחזוקת מתנדבים ועבודה מול בעליי עסקים.
מובטחת עשייה באווירה טובה וסטודנטיאלית!!!

ימי ו'

אחמד דיאב 054-6408871
ניתאי בר 054-6577588

"יד שרה"

עשייה מגוונת :הקלדת סיפור חיים של קשישים ,קבלת קהל
בדלפק הכניסה ,ועשייה בבית המלאכה.

גמיש

רמי בן יעקב
טל'054-4884934 :

בית אבות עירוני-
האגודה למען
הקשיש

המקום נותן מענה לדיירים בכל תחומי החיים במטרה לשפר
את איכות חייהם .המתנדבים יכולים לחנוך דיירים עריריים
שאין משפחה מבקרת ,ללוות לבדיקות דיירים ,להצטרף
לפעילות תעסוקה.

על פי מערכת השעות
של הסטודנט

עמותת "שער
שוויון"

מסגרת חינוכית ,חברתית וספורטיבית לילדים בכיתות ד'-ו'
בבתי ספר .הילדים מקיימים אימוני כדורגל ,נפגשים עם חונכים
לתגבור לימודי ולפעילות חברתית ונוסעים לטורנירים אזוריים.
ניתן להשתלב בפעילות בהתאם לזמינות ולתחום העניין של
הסטודנט :ע' מאמנים ,חונכים ,שופטים בטורנירים .הפעילות
מתקיימת בכל אזור הדרום.

ימים א'-ה' בין השעות
13:00-17:00

גל גופר-מנהל אזור הדרום
galgoffer92@gmail.com
050-3000995

"באר שובע"

עמותה שמתפעלת מסעדה חברתית -מסעדה שמאכילה
נזקקים -קשישים /ניצולי שואה בה כל אדם יכול ליהנות
מארוחה חמה.

ימים א'-ו'
בשעות 09:00-13:00

ארז/גל 08-6412544

רינה ברלב054-4794826 -
rinab74@gmail.com

לפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים  -גב' מורן דטהר בדוא"ל morande@sce.ac.il :או בטלפון08-6475856 :

שם הארגון

מהות ההתנדבות

זמני פעילות

פרטי איש קשר

הקרן לרווחה לניצולי
שואה

זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות המתנדבים
שכבר פועלים למען ניצולי השואה -לתת ולקבל!

מומלץ ומאוד גמיש!

מועדונית אלו"ט-
אגודה לאומית לילדים
אוטיסטים

המועדונית פועלת לקידום הכישורים החברתיים
ומיומנויות התקשורת של הילדים .הסטודנט מלווה
חניך בפעילויות המועדונית ביום קבוע .פעילויות
המתקיימות במועדונית :יוגה ,בישול ,מוסיקה ועוד.
כמו כן ,מתקיימת פעילות "נופשונית" -אחת לחודש,
בימי שישי -שבת.

ימים א'-ה'
בשעות 16:30-19:30
דרך אילן רמון ,ב"ש

צביה דיקמן -רכזת התנדבות
טל'054-4712656:
tsvia@k-shoa.org
נופר קפ– מנהלת המועדונית
052-6026497
nofark@alut.org.il

תגבורי סטודנטים
במכללה

סטודנטים אשר אושרו אקדמית לתגבר ,מתגברים
סטודנטים במקצועות שונים.

שעות גמישות

חיה קדוש -יועצת חינוכית
בדיקנאט הסטודנטים.
הילה אלמלם -יועצת חינוכית במכינה.

ימים א'-ה' בין השעות
15:00-19:00

ד"ר תמר ליכט -מנהלת.
08-6442986 /054-7443076

ימים א'-ה'
בשעות אחה"צ

מיה /גל/נופר03-6013617 -
מייל student@e4e.org.il

ימים א'-ה' בין השעות
19:30- 15:30

עופר מוכתר 0525547257

קידום ילדים ובוגרים בתחום המחשבים.
מרכז שבו בנים
לבני הקהילה האתיופית הפעלת חדר מחשבים /הדרכת חוג מחשבים ,סיוע
לימודי לתלמידי בית ספר יסודי וחטיבת ביניים.
עמותת
"חינוך לפסגות"

קידום לימודי והעשרה של תלמידי בי"ס בכיתות ג'-
יב' .ההתנדבות כוללת הדרכת שיעורים חווייתיים,
חוגי העשרה ,שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות.

מרכז למידה
"הבית האדום"

מרכז הלמידה של מחלקת הנוער הפועל ב"ש,
מהווה עוגן לימודי המסייע לבני הנוער להתמודד עם
הקשיים הסובבים אותם .החונכים המלווים את
הילדים במהלך השבוע בכיתת הלמידה ,מעניקים
לילדים את היכולת להתמודד עם משוכות מנטליות
ומעודדים הישגיות.

לפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים  -גב' מורן דטהר בדוא"ל morande@sce.ac.il :או בטלפון08-6475856 :

שם
הארגון
ארגון "ידידים"

מהות ההתנדבות

זמני פעילות

פרטי איש קשר

ארגון ידידים פועל בקרב ילדים ,נוער בסיכון ,נוער עובר
חוק ועולים חדשים ,באזור הדרום פועלים ב :דימונה /ב"ש/
אופקים /נתיבות /חורה /קרית גת ,קרית מלאכי ושדרות.
תכניות ידידים פועלות ברובן במסגרת של חונכויות אישיות
וקבוצתיות.

א-ה'
בשעות אחר הצהריים.

מוריה
 ,02-6429636שלוחה 228

תכנית  PACTמועדונית לילדים יוצאי אתיופיה עד גיל  12ובני משפחותיהם
בעיר .המועדונית זקוקה לסטודנטים שיסייעו בתפעול הפעילות במועדונית,
סיוע בהכנת שיעורי בית ועוד.
עמותת "מכבי
אמי ב"ש"

דרושים סטודנטים למרכז למידה הנותן מענה לימודי
לספורטאים צעירים ,תלמידי כיתות ז' ומעלה שזקוקים
לסיוע לימודי.

הכפר מציע בית חם ,מקצועי ,ואוהב לתינוקות ,ילדים
הכפר השיקומי
ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה .הכפר
"עלה נגב  -נחלת
מציע פתרונות שיקומיים וטיפוליים .הפעילות בכפר
ערן"
מבוססת על התפיסה שכל אדם זכאי לקבל את הטיפול
המקצועי ביותר ולחיות חיים טובים ומכובדים .הכפר מציע
פעילות מגוונת המותאמת לרצונו ויכולתו של כל מתנדב

המוקד פעיל בימים:
שני ,שלישי ורביעי
בשעות16:00-19:00 :
ימי ג'  18:00וימי ו' 14:00
אולם טניס לשעבר ,צמוד
לתיכון אמי"ת
מועצה אזורית
מרחבים ,בסמוך
לאופקים.

אביטל הורביץ -רכזת תכנית פאקט
050-6676222

לאוניד שולמן 050-5908113

הילי כהן ,רכזת מתנדבים
– ,0549499639
. 0732304316
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