
פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון
.5200₪אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב ח"פר

.חונכות לילדים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי
שעות שבועיות  4

צ"בשעות אחה
ח  "הרשמה באתר פר

http://www.perach.org.il/

ף"תש–ש"בקמפוס -כלליתפעילות חברתית לזכאי מלגה 
:הכלליתאפשרות להגדלת המלגה 

פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון
עמותת 

"הקרן לידידות"
ייפגש אחת לשבוע למפגש חברתי  עימולסטודנט מוצמד קשיש 

המתנדבים  . ועד לשיחה על חדשות היוםבש-החל ממשחק שש
.זוכים לליווי והכנה מקצועית

050-6458216יסמין קלפה !מומלץ ומאוד גמיש
yasmin.kalfa@ifcj.org.il: מייל

המרכז  "
"לבריאות הנפש

הפעלות  , הפעלת קבוצות, חברתיסיוע:סיוע במגוון פעילויות
ליווי  , חונכות אישית, ספורטיביות, אמנותיות, מוסיקליות

פ"גמישה עהפעילות. מועדון חברתי ועוד, למסגרות בקהילה
,  תמיכה מקצועיתוליוויזוכים להמתנדבים. כישורי המתנדב

.החזר נסיעות וארוחת צהריים, השתתפות בכנסים והדרכות

גמיש על פי מערכת  
לימודים של הסטודנט

רכזת מתנדבים  דניאלה פרץ
08-6401757/6

Daniella.peretz@pbsh.health.gov.il
Adi.lerer@pbsh.health.gov.il

חברים לעת  "
"זקנה

י סיוע בטיפול בחיית המחמד  "של קשישים עהפגת בדידותם
מארח לו חברה ומסייע  , המתנדב מגיע לבית הקשיש. שלהם

החלפת ארגז , טיול עם הכלב: בכל היבטי הטיפול בבעל החיים
ליווי לווטרינר והענקת תשומת לב , רחצת הכלב, חול לחתול

.לקשיש ובילוי זמן משותף

ניתן אפילו , מאודגמיש
ש"בסופ

050-9301468בלכר ליאור
lior_55555@yahoo.com
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פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

-ק"סלארגון 
סטודנטים למען  

הקהילה

הפעילות  . יום שישי מתבצעת חלוקת מזון למשפחות נזקקותמדי
,  גיוס תרומות, חלוקה למשפחות,מיון, כוללת איסוף המצרכים

מובטחת עשייה  . תחזוקת מתנדבים ועבודה מול בעליי עסקים
!!!באווירה טובה וסטודנטיאלית

054-6408871דיאב אחמד'ימי ו
054-6577588ניתאי בר 

עמותת 
"חיי אדם"

הכנת  , גיוס מוצרי מזון: העמותה מעניקה סיוע למשפחות נזקקות
אותם  בחמגשיותמיון מוצרים וסידור , אריזתם, חבילות מזון

.משנעים לבתי המשפחות
מומלץ ומאוד גמיש

ס שלום שגב  "עו
050-6668046

,  פינת החלוץ, 34האבות ' רח
.ש"ב, העיר העתיקה

קבלת קהל בדלפק , חיים של קשישיםהקלדת סיפור: עשייה מגוונת"יד שרה"
054-4884934רמי בן יעקב גמיש.ועשייה בבית המלאכה, הכניסה

050-2700969אלכסנדרה בר 

-בית אבות עירוני
האגודה למען הקשיש

,  ליווי לבדיקות, חניכת דיירים עריריים שאין משפחה מבקרת
.  לפעילות תעסוקההצטרפות

על פי מערכת  
השעות של הסטודנט

054-4794826-ברלברינה 
rinab74@gmail.com

"שער שוויון"עמותת 

בבתי  ' ו-'חברתית וספורטיבית לילדים בכיתות ד, מסגרת חינוכית
נפגשים עם חונכים לתגבור  , הילדים מקיימים אימוני כדורגל. ספר

.  לימודי ולפעילות חברתית ונוסעים לטורנירים אזוריים
להשתלב בפעילות בהתאם לזמינות ולתחום העניין של  ניתן

.שופט בטורנירים, חונך, מאמן' ע: הסטודנט

בין  ' ה-'ימים א
-13:00השעות 
17:00

מנהל אזור הדרום  -גל גופר
galgoffer92@gmail.com 

050-3000995

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

'  ו-'ימים א
-09:00בשעות 
13:00

08-6412544גל /ארז
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פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון
הקרן לרווחה לניצולי  

שואה
זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות המתנדבים שכבר פועלים  

!לתת ולקבל-למען ניצולי השואה
רכזת התנדבות-דיקמןצביה !מומלץ ומאוד גמיש

054-4712656:'טל
tsvia@k-shoa.org

-ט"אלומועדונית 
אגודה לאומית לילדים  

אוטיסטים

המועדונית פועלת לקידום הכישורים החברתיים ומיומנויות  
מלווה חניך בפעילויות  הסטודנט . הילדיםהתקשורת של 

,  כמו כן. מוסיקה ועוד, בישול, יוגה: המתקיימות במועדונית
.  שבת-בימי שישי, אחת לחודש-"נופשונית"מתקיימת פעילות 

'  ה-'אימים 
16:30-19:30בשעות 

ש"ב, אילן רמוןדרך 

מנהלת המועדונית  –קפנופר 
052-6026497

nofark@alut.org.il

-ההמטומפעילה תכנית למען ילדים חולי סרטן במחלקה העמותהכץ-סאנרייזעמותת 
משחקי  , יצירה(השתתפות בהפעלת הילדים . אונקולוגית בסורוקה

)משחקים קבוצתיים וכדומה, קופסא

09:00-12:00' ימי א
18:00-21:00' ג

052-3409086מורן זילברמן

שבו בנים  מרכז 
הקהילה האתיופיתלבני 

/  מחשביםחדר הפעלת . המחשביםילדים ובוגרים בתחום קידום 
סיוע לימודי לתלמידי בית ספר יסודי וחטיבת  ,מחשביםחוג הדרכת 

.ביניים

בין השעות' ה-'אימים 
15:00-19:00

.מנהלת-ליכטר תמר "ד
054-7443076 /08-6442986

עמותת 
"חינוך לפסגות"

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

.בקבוצות קטנות

'  ה-'ימים א
צ  "אחהבשעות 

03-6013617-נופר/גל/ מיה
student@e4e.org.ilמייל 

מרכז למידה
"האדוםהבית "

לבני הנוער  מסייע ש"בהנוער הפועל במחלקת מרכז הלמידה 
החונכים המלווים את  . להתמודד עם הקשיים הסובבים אותם

את  לילדיםמעניקים , הילדים במהלך השבוע בכיתת הלמידה
.  היכולת להתמודד עם משוכות מנטליות ומעודדים הישגיות

השעותבין ' ה-'אימים 
15:30-19:30

0525547257מוכתר עופר 
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פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

"שבועת האדמה"

טבעיות תוך שמירה על איזון  ירקות בשיטותבחווה מגדלים
לפעילות קהילתית  החווה מהווה מוקד. עם הטבעוחיבור

!הכנסותיה חוזרת אל הקהילהוכל, וחברתית
קהילתיים  עבודה פיזית בימי עבודה? מה האפשרויות להתנדבות

תכנון והפקת  / חקלאית וגידול ירקות תוך לימוד על עבודה
הצטרפות לישיבות פעילים וחלק/ אירועים קהילתיים

.פרסום ושיווק/פעיל בקהילה 

חווה העירונית האקולוגית  
רחוב אסף שמחוני  -"בארי"
ש"ב9

15:00-18:00' ימי ד
זמנים נוספים אפשריים  

בתיאום מראש

0547584598-דנה
EARTHSPROMISE.N@GMAIL.COM

PACTתכנית 
.  משפחותיהםובני 12מועדונית לילדים יוצאי אתיופיה עד גיל 

זקוקה לסטודנטים שיסייעו בתפעול הפעילות  המועדונית 
.בית ועודבשיעורי סיוע , במועדונית

:המוקד פעיל בימים
ורביעישלישי ,שני

16:00-19:00: בשעות

-אביטל הורביץ
פאקטתכנית רכזת 

050-6676222

מכבי אמי  "עמותת 
"ש"ב

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

14:00' וימי ו18:00' ימי ג
צמוד  , אולם טניס לשעבר

ת"אמילתיכון 

050-5908113שולמןלאוניד

הכפר השיקומי
"נחלת ערן-עלה נגב "

ילדים ובוגרים עם , ואוהב לתינוקות, מקצועי, הכפר מציע בית חם
.מוגבלות שכלית התפתחותית קשה

הפעילות בכפר . הכפר מציע פתרונות שיקומיים וטיפוליים
מבוססת על התפיסה שכל אדם זכאי לקבל את הטיפול המקצועי  

מציע פעילות מגוונת  הכפר . ביותר ולחיות חיים טובים ומכובדים
.המותאמת לרצונו ויכולתו של כל מתנדב

, מועצה אזורית מרחבים
.בסמוך לאופקים

–רכזת מתנדבים , הילי כהן
0549499639 ,0732304316  .

"  מוטב יחדיו"תכנית
א באר שבע"שכונה י

מטרת התוכנית היא לחולל שינוי משמעותי בשכונה תוך  
התוכניות  . התמקדות בילדים ובבני נוער הנמצאים בסיכון

העברת הפעלות  (א"משחקי, חונכות לימודית לילדים: המוצעות
מוקד העשרה ליוצאי אתיופיה ופעילויות שונות ומגוונות  , )לילדים

.  חברה ויצירה, בתחום הספורט

רבעי-ימי ראשון
15:30-18:00בין השעות 

ס קהילתית"עו-סטלה שורק 
עיריית באר שבע, אגף הרווחה

054-4675963
kehilatiy@br7.org.il
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פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון
נוער עובר חוק ועולים  , בסיכוןנוער ,ילדיםארגון ידידים פועל בקרב "ידידים"ארגון 

, גתקרית/ חורה/ נתיבות/ אופקים/ ש"ב/ דימונה:באזור הדרום,חדשים
.שדרותומלאכיקרית

.חונכות אישית וקבוצתיתתכניות ידידים פועלות ברובן במסגרת של 

'  ה-א
.אחר הצהרייםבשעות 

נגה אבישר
רכזת מתנדבים חינוכית

228שלוחה , 02-6429636

"מעיין במדבר"
נפגשים פעם בשבוע  ) יהודי ובדואי(סטודנטיםבמסגרת הפעילות לזוג

כאשר הסטודנט היהודי מסייע בלימודים או בעברית והסטודנט הבדואי  
.  מלמד ערבית מדוברת

שעות  2-3כ, גמיש
שבועיות בהתאם לנוחיות  

.  הזוגות

0545301682: אסף

"קמפוס ירוק"תא 

פועל ליצירת סביבה בת קיימא במכללה ועוסק  " קמפוס ירוק"תא 
,  זורעים, מתכנניםהסטודנטים(כגון גינה אקולוגית , בפעילויות מגוונות

השתתפות באירועי  , )מטפחים ומשמרים את הגינה במהלך הפעילות
המכללה במטרה לעלות מודעות לסביבה ירוקה יותר ואקולוגית יותר  

.יום המעשים הטובים ועוד, ליל המדענים, יום כדור הארץ: לדוגמא

לפי מערכת שעות  גמיש
הסטודנטים

:  תא קמפוס ירוק
green@ac.sce.ac.il

אח בוגר  "עמותת 
אחות בוגרת  

"בישראל

הזקוקים לקשר אישי ותומך לייעוץ בשעת  6-18ליווי לצעירים בגילאי 
"אחים"הבאמצעות הקשר האישי שנוצר.הצורך ולפינה חמה בלב

ההתנדבות  .דמות משמעותית ומאוד מכוונת בחייהםהופכים להיות 
,  הדרכות קבוצתיות עם איש מקצוע, ה/כוללת מפגשים אישיים עם הילד

.ימי כיף ומפגשים עם כלל החברים בעמותה

:ניפר איסקוב מנהלת הסניף'גשעתיים שבועיות  
052-5729401

,Jennifer@bbbs.org.il
:אתר העמותה

www.bigbrothers.org.il

באר שבע  "עמותת
"אוהבת חיות

החיים בבאר שבע  -פועלת לשפר את המציאות של בעליהעמותה
העמותה קולטת אליה כלבים וחתולים מכלובי ההסגר העירוני  . ובסביבתה

הפעילות  . מעניקה להם טיפול ומוצאת להם בתים חמים, וכן מהרחוב
הוצאת כלבי ההסגר  , עזרה בהקמה ופירוק בימי אימוץמורכבת ממתן 

! ועד לשימוש כאומנה לכלב, לטיולים במהלך השבוע

053-8828090:עלוה זורעגמיש
B7la.students@gmail.com

נוספים יש למלא את  לפרטים
:  הטופס הבא

https://bit.ly/2lxlJnz

08-6475856: או בטלפוןmorande@sce.ac.il: ל"בדואדטהרמורן ' גב-הסטודנטים בדיקנאטלפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית 

mailto:B7la.students@gmail.com
https://bit.ly/2lxlJnz
mailto:morande@sce.ac.il

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5



