
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/

א"תשפ–ש"קמפוס ב-פעילות חברתית לזכאי מלגה כללית
:אפשרות להגדלת המלגה הכללית

פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

עמותת 
"שער שוויון"

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

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

.שופט בטורנירים, חונך, מאמן' ע: הסטודנט

בין השעות  ' ה-'ימים א
13:00-17:00

אורי שחם
uri@league.org.il

054-4624254

עמותת 
"חיי אדם"

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

.אותם משנעים לבתי המשפחות
מומלץ ומאוד גמיש

ס שלום שגב  "עו
050-6668046

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

"באר שובע"

/שמאכילה נזקקיםעמותה שמתפעלת מסעדה חברתית
.ניצולי שואה/ קשישים

.במסעדה כל אדם יכול ליהנות מארוחה חמה
שינוע של משלוחי מנות לבתי הקשישים שאין  , כןכמו

.באפשרותם להגיע למסעדה

'  ה-'ימים א
08:30-13:00בשעות 

08-6412544העמותהמשרדי
054-7722295ארז 
050-6727192מרדכי

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

"שבועת האדמה"

טבעיות תוך שמירה על איזון וחיבורירקות בשיטותבחווה מגדלים
וכל, לפעילות קהילתית וחברתיתהחווה מהווה מוקד. עם הטבע

!הכנסותיה חוזרת אל הקהילה
?  מה האפשרויות להתנדבות

חקלאית  קהילתיים תוך לימוד על עבודהעבודה פיזית בימי עבודה
הצטרפות לישיבות  / תכנון והפקת אירועים קהילתיים/ וגידול ירקות 

.פרסום ושיווק/פעיל בקהילה פעילים וחלק

חווה העירונית  
-"בארי"האקולוגית 

9רחוב אסף שמחוני 
ש"ב

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

בתיאום מראש

0547584598-דנה
EARTHSPROMISE.N@GMAIL.COM

-ט"אלומועדונית 
אגודה לאומית לילדים  

ובוגרים עם אוטיזם

המועדונית פועלת לקידום הכישורים החברתיים ומיומנויות  
הסטודנט  . ילדים ובני נוער עם אוטיזם, התקשורת של החניכים

מוסיקה  , בישול, יוגה: מלווה חניך בפעילויות המתקיימות במועדונית
.  שבת-בימי שישי, מתקיים נופשון אחת לחודש, כמו כן. ועוד

'  ה-'ימים א
16:30-19:30בשעות 

ש"ב, 2לאה רבין 

מנהלת המועדונית  -עזרןנוי
052-3430049

noyazr@post.bgu.ac.il

"מעיין במדבר"

הדדית בה סטודנטים דוברי עברית  מעיין במדבר היא תכנית למידה
וסטודנטים דוברי ערבית מצוותים לזוגות ונפגשים למפגשים 

.וערבית, שבועיים הכוללים היכרות ולימוד הדדי של תרבות עברית
.מפגש שבועי שאורכו שעתיים

גמיש בהתאם לנוחיות  
050-3088448סול הזוגות

-ב"מטעמותת "
פרויקט חברים לעת  

זקנה

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

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

.ובילוי זמן משותף

ניתן  , מאודגמיש
ש"בסופאפילו  

בלכרליאור
052-4505467

liorbl@matav.org.il

מלב אל לב  "עמותת 
"דימונה

סיוע, בעידן הקורונה קניות למשפחות בבידוד, חלוקה למשפחות
0522394007דליה ממן מומלץ ומאוד גמיש.סיוע בחלוקת בגדים ועבודה משרדית, בארגון בר מצוות

pn2@015.net.il
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"פעמונים"

משפחות כיצד לנהל נכון את כלכלת ומדריכים הסטודנטים מלווים
,  לעיתים, וכיצד להתמודד עם חובות העבר שנוצרוהבית השוטפת

של מלווה לסטודנט  לאחר תפקיד. עקב ניהול שגוי של משק הבית 
.ניתנת האופציה לגדול לראש צוות ולאחר מכן למנהל סניף

דורש  גמיש אך
הכשרה מקצועית

ראש צוות  -אגפונובדמיטרי 
052-6995415

b7student@paamonim.org

she codes

she codes  היא קהילה טכנולוגית של נשים שהוקמה במטרה להגיע
.טק הישראלי בתוך עשור-מפתחות תוכנה בתעשיית ההיי50%-ל

הסטודנטיות יכולות להשתלב כחברות צוות באחד מסניפי הדרום  
למשתתפות במפגשי הלמידה  סיוע וליווי.סניפיםכאחראיות

,  השתלבות בצוותי תכני הקורסים, ארגון אירועים ארציים, בסניפים
.תפעול האתר וערוצי המדיה ותפקידים משמעותיים אחרים

במשך, אחת לשבוע
משתנה. שעות3-כ

בהתאם לתפקיד  
.המתנדבת

רכזת מתנדבים 
students@she-codes.org

-בית יציב
תכנית מנהיגות  "

"מדעית

בית יציב מפעיל תכניות חינוכיות לחיזוק וקידום ידע טכנולוגי מדעי  
הסטודנטים משתלבים  . פורמלי ובלתי פורמלי בקרב ילדים ובני נוער

הדרכה פרונטלית  .בפעילות הדרכתית לילדים מגני ילדים ועד נוער
הפעילות מתקיימת  . או מקוונת בתחומי המדעים והרובוטיקה

,חורה שדרות, גתקרית, ש"ב: בישובים רבים באזור הדרום
.הפעילות הינה בצורה חווייתית ובלי פורמאלית. רהט ועוד, מרחבים

-שעות גמישות
בשעות הבוקר ובשעות  
אחר הצהריים על פי  

.הצורך

רכזת תכניות חינוך-ליטל גבאי
08-6252677

litalg@rashi.org.il

"לתת"ארגון 

צמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה  ארגון לתת פועל ל
הנעת החברה האזרחית  , סיוע לאוכלוסיות במצוקהי "עיותר

.לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי
ליווי  , סיוע לנזקקים באמצעות איסוף וחלוקת מזון: תחומי הפעילות

מדריכי נוער ופעילות מיון ואריזת מזון  , וסיוע לניצולי שואה נזקקים
.במחסן הלוגיסטי של הארגון

גמיש
רכת מלגאים ארצית-סיון גוטמן

054-6644095
milgaim@latet.org.il
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-"מגדל אור"
התרבות לעיוורבית

,  ש מפעיל מועדונים חברתיים לגיל השלישי"בית התרבות לעיוור בב
,  ספורט-במועדון ישנם תחומי פעילות רבות ומגוונות .בוגרים וילדים

כדור  , הדרכה טכנולוגית, אומנות, יוגה, גינון טיפולי, פרשת השבוע
ניתן להתנדב ולעזור למדריכי  . ועודפילאטיס, ריקודי עם, יוגה, שער

סדנה באופן עצמאי וקבוע או לחלופין משהו חד /להדריך חוג, חוגים
.  ניתן להתנדב ולעזור בדברים לוגיסטיים, פעמי

בשעות  ' ד-'ימים א
הבוקר ואחר  

.גמיש. הצהריים

0545727271זבורובקסם דאי 
0509220095–ריישביץאיילה 

ayalar@migdalor.org.il

"ידידים"ארגון 
נוער עובר חוק ועולים  , נוער בסיכון,ארגון ידידים פועל בקרב ילדים

תכניות ידידים פועלות ברובן במסגרת של  . בקרית גתחדשים
.חונכות אישית וקבוצתית

'  ה-א
בשעות אחר 

.הצהריים

רכז מתנדבים-איתי כהן
233שלוחה , 02-6429636

y.students@yedidim.org.il

מכבי אמי  "עמותת 
"ש"ב

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

צ"אחה' ד',ימי ב
,  אולם טניס לשעבר

ת"אמיצמוד לתיכון 
050-5908113שולמןלאוניד

באר שבע  "עמותת
"אוהבת חיות

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

. מעניקה להם טיפול ומוצאת להם בתים חמים, העירוני וכן מהרחוב
הוצאת  , עזרה בהקמה ופירוק בימי אימוץהפעילות מורכבת ממתן 

! ועד לשימוש כאומנה לכלב, כלבי ההסגר לטיולים במהלך השבוע

גמיש

053-8828090:זורעעלוה
B7la.students@gmail.com

נוספים יש למלא את  לפרטים
:  הטופס הבא

https://bit.ly/2lxlJnz

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  , ה/כוללת מפגשים אישיים עם הילד

.ימי כיף ומפגשים עם כלל החברים בעמותה, מקצוע

שעתיים שבועיות  

:מתנדביםרכזת,שירה
shira@bbbs.org.il

:אתר העמותה
www.bigbrothers.org.il
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זמני מהות ההתנדבותשם הארגון
פרטי איש קשרפעילות

סיירת –י"סחעמותת 
חסד ייחודית  

העמותה פועלת לקידום ופיתוח בני נוער בפריפריות חברתיות  
הנערים והנערות אוספים מזון עבור  . דרך חינוך לנתינה, וגיאוגרפיות

אורזים ומחלקים  , מאתרים משפחות הזקוקות לסיוע, נזקקים בעירם
את מזון ובנוסף מקיימים בסיירות פעילות נתינה נוספת כדוגמת הפגת 

הסיירות פועלות בכל . שיפוץ דירות לנזקקים ועוד, בדידות לקשישים
.גתקרית, נתיבות, אופקים: באזור דרום, הארץ

ערבצ"שעות אחה

מנהלת תחום  -מירי ניב
התנדבות

050-7893372-נייד
miri@sahi-israel.org-ל"דוא

TECH7
מיזם ״סבים אונליין״

מטרת המיזם להפיג את תחושת הבדידות בקרב אוכלוסיית הגיל  
באמצעות פגישות  בטאבלטה בהטמעת השימוש /ליווי קשיש.השלישי

.שיחה טלפונית/ווטסאפ/פרונטליות ופגישות מרחוק באמצעות זום
מטרת הליווי לסייע לקשישים ברמה הטכנית תפעולית להשתמש  

וברמה המנטלית נפשית בתהליך ההתאקלמות הנגזר  בטאבלט
.    משימוש במכשיר חכם לראשונה בחייו

למערכת  בהתאם
השעות של  

ית/הסטודנט

.050-2477729, שיר הדדי
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