
פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

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

שעות שבועיות4
צ"אחהבשעות 

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

ב"תשפ–קמפוס אשדוד-פעילות חברתית לזכאי מלגה כללית

פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

אנוש
צהריים  -אישית בשעות הבוקרחניכה

052-7978114-מזלבתיאום, בוקראשדוד. במרכז תעסוקה

חברים בטבע

הכנה  , סיוע בשיעורים לתלמידים בבית התלמיד
הכנה לבגרויות ועוד לתלמידי חטיבה  , למבחנים

.בבתי התלמידיםההתנדבות . ותיכון
צ"ראשל, אשדוד, יבנה, בגדרה

054-5616727-מיריתצ"אחהשעות 

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
מספר , בוקרובשישי 

מועדניות
050-8740910-מעיין

meravs@sce.ac.ilל“אובדוא :08-8519087יעמיתגיבשברימ–הסטודנטים בדיקנאטלפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית  :

http://www.perach.org.il/
mailto:meravs@sce.ac.il


פרטי איש קשרזמני פעילותמהות ההתנדבותשם הארגון

בית  ידידים
סיוע בשיעורי  . מרכז נוער לילדים משכונות מצוקה
עם המדריכים  בית ופעילויות חברתיות בשיתוף
הנמצאים במקום  

,כל השבועפתוח
.  שעות גמישות

מתקיים באשדוד  
.ובקרית גת

רכז המתנדבים  -איתי
y.students@yedidim.org.il

233שלוחה , 02-6429636

"לתת"ארגון 

,  הייעוד של ארגון לתת הוא לפעול לצמצום העוני
;  על ידי, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר

הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס  
הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית  , אוניברסלי

.ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי

גמיש
רכזת מלגאים ארצית-סיון גוטמן
054-6644095–נייד 

milgaim@latet.org.il-מייל

שער שוויון

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

ישנו מאגר פעילויות ולא צריך  (חברתיות וחינוכיות 
ראשון  , שדרות, רחובות, לוד, גן יבנה) ליצור לבד
מלאכיוקריתגת קרית, נהורה, לציון

054-4624254-שחםאורי -גמיש 

.חברתית ולימודית, אישית של תלמידיםחניכהבוגר אחות בוגרתאח
גמיש, מפגש שבועיי הארגון"הכוונה מקצועית ע

רכזת דרום-שירה
shira@bbbs.org.il

:אתר העמותה
www.bigbrothers.org.il

meravs@sce.ac.ilל“אובדוא :08-8519087יעמיתגיבשברימ–הסטודנטים בדיקנאטלפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית  :
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זמני מהות ההתנדבותשם הארגון
פרטי איש קשרפעילות

מפגשים  , אריזה וחלוקה של חבילות מזון, למשפחות נזקקותסיועבית הלל
וק'זחרצלודמילהגמיש, שבועיסיוע במחסן יד שנייה, עם ניצולי שואה

052-3412753

י"סחעמותת 
סיירת חסד ייחודית

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

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

.  שיפוץ דירות לנזקקים ועוד, כדוגמת הפגת בדידות לקשישים
,  רחובות, גתקרית, אשדוד, אשקלון-הארץהסיירות פועלות בכל 

צ "נתיבות ראשל, אופקים, לכיש, מלאכיקרית, אופקים, בני עיש
.ועוד

שעות
צ וערב"אחה

050-4221007–ורד : מחוז דרום
vered@sahi-israel.org

050-9274493–עודד : מחוז מרכז
odedadler95@gmail.com

052-4440704–גילה : מחוז ירושלים
gila@sahi-israel.org

050-7893372–מירי : ברמה ארצית
miri@sahi-israel.org

הקרן לרווחת  
נפגעי השואה

,התנדבות חברתית להפגת בדידותם של ניצולי השואה
זו הזדמנות שלך להצטרף לאלפי מתנדבים שכבר פועלים למען  

!לתת ולקבל –ניצולי השואה 

ומאוד  מומלץ 
!גמיש

הקרן לרווחת נפגעי –דיקמןצביה 
השואה מחוז דרום
054-4712656

tsvia@k-shoa.org

-ב"מטעמותת "
פרויקט חברים  

לעת זקנה

י סיוע בטיפול בחיית המחמד  "הפגת בדידותם של קשישים ע
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

ערים במגוון. לקשיש ובילוי זמן משותף

מאוד  גמיש
ניתן אפילו   

ש"בסופ

מנהלת התכנית–ויקטוריה 
viktoriam@matav.org.il

הסטודנטים  עמיתי–לפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט שגיב meravs@sce.ac.il :08-8519087מירב בדוא“ל: או
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זמני מהות ההתנדבותשם הארגון
פרטי איש קשרפעילות

בית  יד לבנים 
רחובות

ארגון יד לבנים, ארגונם של משפחות הנופלים חללי צה"ל 
ומערכות הביטחון   ישמש כתובת ובית לכל בני משפחת 
הנופלים, שאיבדו את יקיריהם. שותפות הפעילים- סיוע 

בפעילות של תרבות ופנאי, טקסים ופעילות שוטפת של הנצחת 
חללי העיר.

אחריי/ אחריי טק
עמותת אחריי מטרתה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות 

חברתית בקרב בני נוער בפריפריה הגאוגרפית והחברתית 
בישראל, ולקדם שוויון הזדמנויות לכל נער ונערה. 

אחריי טק- שיתוף פעולה של "אחריי!" יחד עם "עמותת בוגרי 
8200" יצר תוכנית ייחודית שמטרתה ללמד בני נוער יזמות 

וטכנולוגיה לצד לקיחת אחריות על עתידם, על סביבתם ולהכין 
אותם לשירות צבאי טכנולוגי.

אזורי פעילות 
גמישים

הסטודנטים  עמיתי–לפרטים נוספים או שאלות יש לפנות לרכזת מעורבות חברתית בדיקנאט שגיב meravs@sce.ac.il :08-8519087מירב בדוא“ל: או

בתאום עם 
נגה רוקבן- מנהלת יד לבנים רחובותהעמותה

noga.yadlabanim@gmail.com
08-9466503

טלפון מלגאים- 058-7179697
milgaim@aharai.org.il
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