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תיאור קצר על הארגון

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים הינו
מוסד ללא כוונות רווח הפועל לקידום רווחתם
של מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאים
בירושלים.

מדי חודש עמותת  onedayמקיימת מספר
אירועי התנדבות קבוצתיים בירושלים במגוון
נושאים :אריזות מזון ,גינות קהילתיות ,שיפוצי
בתים של נזקקים ,פעילות עם אוכלוסיות
מיוחדות ועוד.

; she codesהיא קהילה טכנולוגית של נשים
שהוקמה במטרה להגיע ל 50%-מפתחות
תוכנה בתעשיית ההיי-טק הישראלי בתוך
עשור.
בין חברות הקהילה יש נשים המבקשות
להתנסות בפעם הראשונה בתחום ,נשים
הרוצות ללמוד פיתוח תוכנה או לעשות
הסבה מקצועית.

לאיזה תפקידים מחפשים סטודנטים?
מיצוי זכויות ומילוי בקשות מקלט-
התפקיד כולל קבלת קהל במשרדי
העמותה וליווי פונים בצרכים אשר עלו.
מרכז למידה  -פרויקט חינוכי הנותן מענה
לילדים בגילאי בית ספר יסודי בשעות
אחה“צ .מרכז הלמידה כולל פעילויות
שונות :ארוחת צהריים חמה ,סיוע
בשיעורי בית ,צוות מורים פרטיים
ופעילויות חינוכיות שונות.
הסטודנטים/יות
שיצטרפו לעמותה במסגרת התכנית יהיו
חלק פעיל מהצוות הניהולי בירושלים
ויובילו איתנו את פעילות הסניף (תיאום
פעילויות ,פרסום ,ניהול אירועי
ההתנדבות וכו׳).
אנחנו מחפשים סטודנטים/יות שאוהבים
להנות ורוצים להצטרף לעשייה
משמעותית בארגון צעיר וגמיש שנמצא
בצמיחה אדירה.
הפעילות בסניפים ובקהילה מתבססת על
מאות חברות קהילה מקצועיות ומסורות,
ומתקיימת בצורת מפגשי למידה
בסניפים ,הרצאות טכנולוגיות ,סיוע
בתחום הקריירה ועוד .הסטודנטיות
יכולות להשתלב כחברות צוות בסניף
האוניברסיטה העברית  -גבעת רם,
בסניפים אחרים בעיר ,בסניפי הנערות,
בארגון האירועים הארציים ,בצוותי תכני
הקורסים ,תפעול האתר וערוצי המדיה
ותפקידים משמעותיים אחרים.

באיזו
עיר
הפעילו
ת?

ירושלים

ירושלים

ירושלים

פרטי יצירת קשר

קישורים נוספים
והערות

לפרטים נוספים ניתן
לבקר באתר שלנו
https://www.jacc
/.org.il
או לפנות לבר ,רכזת
המתנדבים במייל
volunteers.jacc@g
mail.com

מור
שליו MorS@odsv.o
, rg
052-833-1228

students@shecodes.org

https://shecodes.org
הפעילות
בסניפים
מתקיימת אחת
לשבוע ,במשך
כ 3-שעות.
שעות פעילות
ההתנדבות
בצוותים
הארציים
משתנות
בהתאם לתפקיד
המתנדבת.

4

5

6

7

מרכז היום השיקומי-טיפולי של אבוקת אור
הינו שירות יחיד מסוגו בארץ עבור אנשים
המתמודדים עם הנכות הייחודית הנוצרת
משילוב המוגבלויות :עיוורון ,מגבלה שכלית
התפתחותית ,מגבלה פיזית ולקויות
תקשורת.

עמותת איל"ן מפעילה מענים חברתיים
ומקצועיים לאנשים עם מוגבלות פיזית.
בפרוץ משבר הקורונה ,פתחה העמותה את
קמפוס איל"ן .הקמפוס הפועל באופן מקוון
(זום) נותן מגוון של קורסים (כגון מנהיגים
את העתיד ,NLP ,הכוח שבמידע ,אימון אישי,
סיפורי השראה ועוד) לצעירים שבשל
המגבלה מרותקים לביתם.

עמותת איל"ן מפעילה מענים חברתיים
ומקצועיים לאנשים עם מוגבלות פיזית .סניף
ירושלים.

פרויקט אמץ סבא הינו פרויקט חברתי
שמטרתו להקל את תופעת הבדידות שחווים
קשישים רבים ברחבי הארץ תוך עידוד הקשר
הבין-דורי ,באמצעות יצירת מפגשים אישיים
בין קשישים לסטודנטים .המפגשים נערכים
כל שבוע.

הסטודנטים ילוו את אחד הדיירים או
הדיירות באופן קבוע אחת לשבוע .הם
ינצלו את זמן הליווי להעשרתו של הדייר,
יסייעו לו במידת הצורך ועיקר יתנו לו יחס
אישי.
כל סטודנט ירכז בזום קורס אחד ,אחת
לשבוע (כשעתיים שבועיות) .תפקיד
הרכז :לתפעל את פלטפורמת הזום
(להכניס סטודנטים הלומדים בקורס,
לבקש מתלמידים להשתיק מיקרופון
ולהדליק מצלמה .לעקוב אחר פניות
התלמידים בצ'ט ,בהרמת יד וירטואלית
ו/או פיזית).
לנהל את התקשורת בקבוצה.
לשמש כאיש קשר בין מנהלי התוכנית
למשתתפים.
הזדמנות להכיר מקרוב אנשים מדהימים.
להיות חלק מקבוצה שמראה שגם
לאנשים עם מוגבלות אין גבולות.
מחפשים סטודנטים למספר אפשרויות:
 .1קיום פעילויות במעון לילדים נכים.
.2חונכות וסיוע לאחים של חולים .3 .קיום
פעילויות לחולים בוגרים ,הלוקחים חלק
בקהילות תומכות למבוגרים של העמותה.
השנה הפעילות הירושלמית תתקיים
באופן פרונטלי במידת האפשר תוך
הקפדה ושמירה על פעילות מונעת
הדבקה .במידה ולא יתאפשר הגעה לבית
הקשיש/ה הפעילות תהיה טלפונית.
הפעילות תתבצע בשכונות :בית הכרם,
נחלאות ומרכז העיר ,קטמון ,המושבות,
הגבעה הצרפתית ,רחביה ,טלביה וקריית
שמואל.

ירושלים

ניתן ליצור איתי קשר
בטלפון 0543000793
או במייל
naama@avukator.o
rg.il
אנו נתאים בין הדייר
לסטודנט לאחר מפגש
הכרות.

מצורף קישור
לאתר
שלנו https://
www.avukat
or.org.il/apa
rtments

נשמח לענות על כל
שאלה.
ורד. 0547250714 -
VeredR@IlanIsrael.co.il
זום -כל
הארץ

ירושלים

כל
הארץ/
טלפון/
זום

מפגש חשיפה ,שאלות
ותשובות יתקיים בזום
ביום שלישי ה13.10 -
בשעה .17:00
המעוניינים מוזמנים
לשלוח הודעה ויישלח
אליהם הקישור.
iditg@ilanisrael.co.il

לשאלות ,פרטי
הצטרפות ויצירת קשר:
Ametzsaba.il@gmai
l.com

למידע
נוסףwww.a :
metzsaba.or
g
גמישות
בשעות
ובתקופות
מבחנים!
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בבית הספר בויאר לומדים כ 1,000-תלמידות
ותלמידים בכיתות ז-י"ב המגיעים מירושלים
וסביבותיה ומכל רחבי הארץ ,וכרבע מהם
מתגוררים בפנימייה שלצד בית הספר.
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בית הספר לסיעוד של האוניברסיטה העברית
בקמפוס "שמיר" הינו אחד מהמוסדות
האקדמיים גדולים במרכז הארץ המכשיר
בוגרי סיעוד.

אתם מוזמנים להיות חלק מהמסע
למצוינות ולמנהיגות של תלמיד.ה ,וללוות
אותם במהלך השנה הקרובה .שאיפתנו
היא שתיפגשו פעם בשבוע בזמן שנוח
לשניכם .תוכני המפגשים (לימודי,
חברתי) ואופן קיומם (בבית הספר,
בפנימיה ,בזום ,בבית התלמיד.ה) ,ייקבעו
על-פי החלטתכם המשותפת ובתיאום
עם המחנכות ורכז תחום השעות
התומכות.

פרויקט "כחומר ביד היוצר – עיצוב,
איכות ובטיחות בסטודנטים לסיעוד"
הפרויקט מציע השתתפות הסטודנטים
בביצוע סקרי מטופלים על שביעות רצון,
איכות ובטיחות במחלקות אשפוז שונות
של ביה"ח "שמיר" ,ולאחר שחרורם
מהאשפוז ,הפעלת "קולנועם" ומשחקייה
במחלקת ילדים בשעות לאחר הצהריים.
פרויקט "למידת עמיתים"
שיעורי עזר יינתנו על ידי סטודנטים בעלי
רמת הכשרה בשנים מתקדמות
לסטודנטים הלומדים בשלבים נמוכים
יותר.

https://heil.facebook.com
/maeBoyar
איש קשר :איתן
בוכוול
ירושלים

קמפוס
שמיר

@eitan.buchvall
boyar.org.il

יאנה-
IanaG@shamir.g
ov.il

מלבד חוויות עם
התלמידים ,תוכלו
גם להיחשף למגוון
התוכניות
החברתיות
והלימודיות
החדשניות שאנו
רוקמים ומיישמים
בבויאר וליתרונות
(והחסרונות)
בלהיות מורה.
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ביה"ס היסודי כרמים הינו בית ספר קהילתי
חדש בקמפוס גבעת רם הפועל לפי עקרונות
החינוך הפתוח-דיאלוגי .על מנת להיענות
לצרכים השונים ,מרבית הלמידה מתקיימת
בקבוצות קטנות ,ולשם כך נעזר ביה״ס בכלל
אנשי הצוות ,ובמערך מתנדבים אליו שותפים
סטודנטים.
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ביה"ס לסיעוד ,קמפוס קפלן של הפקולטה
לרפואה והאוניברסיטה העברית ,הוא אחד
מרשת בתי הספר של הכללית ,ארגון
הבריאות הגדול והמוביל בישראל .קמפוס
קפלן נמצא במרכז הרפואי קפלן ברחובות.
אנו עוסקים בהכשרת לומדים בתכניות שונות
להיות אחים ואחיות מובילים במערכת
הבריאות בישראל.
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בליבה חומה הינה תוכנית מפגש ולימוד
משותף בין סטודנטים חרדים וסטודנטים
שאינם חרדיים .מטרותינו הינן סיוע לחרדים
בהשתלבות באקדמיה ובתעסוקה ,וחיזוק
השיח וההיכרות בין המגזרים השונים.

הסטודנטים מוזמנים להשתלב
בשגרת ביה״ס בעבודה פרטנית עם
תלמידים ספציפיים מכיתות א׳-ד׳
(בזום ,ובהמשך בגבעת רם ,בביה״ס),
וגם בתחומים ספציפיים כמו שיעורי
השלמה (בחשבון ומדעים) או שיעורי
העשרה (למשל ,בערבית) .נדרשות
 40שעות מעשיות בשעות גמישות
(בד״כ במהלך שעות הלימודים).
סטודנטיות וסטודנטים בעלי תחומי
עניין מיוחדים (החי והצומח,
אסטרונומיה וחלל ,כימיה ,פיזיקה ,או
תחומי האומנויות השונים) מוזמנים
להציע נושאים נוספים.
אנו מזמינים מתנדבים לקחת חלק
במסגרת פרויקט כיתה פתוחה לקידום
לומדים בלמידה עיונית ,ולתרגול
מיומנויות בסיסיות בחדרי הסימולציות
בתחומי דעת ועשייה שונים בהם הם
מתקשים .התמיכה והסיוע יתקיימו
בקבוצות בנות מספר שונה של
לומדים בהתאם לצרכים שיזוהו ע"י
ביה"ס במטרה לקדם את הלמידה
ולהעצים את הלומדים ולגבש
מעורבות של לומדים בחיים בקמפוס.
השנה קבוצות הלמידה יתקיימו גם
בזום.
במסגרת ההתנדבות אצלנו תשובצו
עם סטודנט/ית חרדי אחד למפגש
משותף בשעות ובמיקום שתקבעו
ביניכם (בימי קורונה ובהתאם
למגבלות – אפשר גם במקוון) .אתם
תסייעו לו בהשלמת פערים במקצועות
ליב"ה ומקצועות אקדמיים (לפי
יכולתכם) ובנוסף תקדישו זמן משותף
ללימוד מתוך ארון הספרים היהודי,
כבסיס לדיון ערכי והיכרות.

ירושלים/
זום

רחובות/
זום

נורית פרידמן
מנהלת ביה״ס,
,050-2637788
cramim.jer@g
mail.com
תומי קפלן (הורה
בביה״ס),
,054-4719865
tomkap@gmail.
com

הילה-
hila_t@clalit.or
g.il

פנו אלינו במייל
belibahoma@g
mail.com
ירושלים/
זום

או בטלפון :
0545532671
או השאירו פרטים
בקישור

https://www.face
book.com/BetHak
erem
https://cramimschool.wixsite.co
m/home
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בקהילה היא עמותה לשינוי מציאות חברתית.
אנו עובדים עם ילדים ובני נוער בסיכון
ומפעילים מרכזי למידה והעשרה המאריכים
את יום הלימודים במטרה לצמצם פערים
חברתיים וליצור שינויים חברתיים באמצעות
חיזוק היכולות הלימודיות ,ובאמצעות חיזוק
הביטחון העצמי והאמונה ביכולתם .מרכזי
הלמידה ממוקמים בשכונת פסגת זאב
בירושלים בבתי ספר יסודיים.
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מועדון הארטישוק בגבעה הצרפתית הוא
מועדון קהילתי פלורליסטי ממנו נהנים תושבי
ותושבות השכונה וכמובן הסטודנטיות
והסטודנטים המתגוררים בה.
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הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
הוא מרכז לקהילה הגאה בירושלים
וסביבותיה .הבית פועל בשלושה מישורים
עיקריים :מישור החוסן הקהילתי  -יצירת
הזדמנויות למפגש קהילתי והעצמת הזהות
הלהט"בית ,קידום קשרים בינ-אישיים
מסוגים שונים ,תעסוקה ,תרבות ופנאי ועוד;

משך התנדבות הוא פעם בשבוע
למשך שעתיים .בין השעות 14:00-
 ,16:00לאורך כל שנת הלימודים
(מצופה ללא פחות מ 40-שעות
התנדבותיות ,לא כולל הכשרה).
תפקיד הסטודנטית במרכז הינו עזרה
בשיעורי בית ,העברת משחקים
לימודיים וחומר מקצועי בהתאם לרמה
(יסודי).
ההתנדבות היא בצמוד למתנדבות
שנת השירות ורכזת מרכז הלמידה
אשר מפעילים את המרכז בשוטף.
בירה על הבר ,חנות קח-תן ,ספריה,
הרצאות למבוגרים ופעילויות לילדים
והכל מאורגן על ידי הקהילה
בהתנדבות ולמענה.
אווירה מיוחדת והיכרות עם הקונספט
של פאב/בית קפה קהילתי ששוטף
את ירושלים בשנים האחרונות.
אנחנו פתוחים להתנדבות בשלל
תחומים  -חינוך והסברה ,דיגיטל,
הפקת חודש הגאווה ועוד .נדרשת
השתתפות בימי הכשרה ומפגשי ליווי
עם הרכזת המלווה .בחלק מהתחומים
קיימת גמישות בשעות.

ירושלים-
פסגת
זאב

נורי גרוס -
nuri@bakehila.
org.il
050-9097778

*נכתב בלשון נקבה
אך פונה לשני
המינים בצורה שווה.

ירושלים-
הגבעה
הצרפתית

ליצירת קשר –
הילית:
HILITISR@GMAI
L.COM

להתרשמות:
הארטישוק -מועדון
קהילתי פלורליסטי
(בפייסבוק)

לפרטים נוספים,
אמונה מנהלת
הקהילה:
ירושלים
community@jo
h.org.il
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עמותת  0202פועלת להנגשת נקודות המבט
השונות של תושבי ירושלים ,בעברית ,ערבית
ואנגלית ,ללא פרשנות וללא סינון מונחה
פוליטית .עמודי הפייסבוק שלנו מהווים צוהר
אל ההתרחשויות בירושלים המזרחית,
המערבית והחרדית.
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היחידה לטיפול באשפוז בהפרעות אכילה
במחלקה הפסיכיאטרית למבוגר בהדסה עין
כרם
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היחידה לטיפול יום פסיכיאטרי למתבגרים
בביה"ח הדסה עין כרם מהווה חלופת אשפוז
פסיכיאטרי עבור מתבגרים בגילאי .12-18

מעבר על מגוון של מקורות מהרשתות
החברתיות ומכלי התקשורת ,בחירת
תכנים רלוונטיים ,תרגום הפוסטים,
והכנתם לשלב העריכה והפרסום.
העבודה מתרחשת במתכונת של
משמרות שבועיות בשעות גמישות,
יכולה להתבצע מהבית ,וכוללת
לעיתים פגישות צוות מקצועיות.
מהמתנדבים/ות נדרשת שליטה
בשתיים משלוש השפות או היכרות
משמעותית עם החברה החרדית.
קיימת תוכנית מתנדבים לסטודנטים
לפסיכולוגיה וכן תוכנית לסטודנטים
לסיעוד ולרפואה.
ההתנדבות מאפשרת התנסות קלינית
מאתגרת והיכרות עם עולמן של
מטופלות בוגרות המאושפזות לשם
טיפול בהפרעת אכילה ,כחלק ממערך
הטיפול ביחידה.
סטודנטים לפסיכולוגיה  -מגיעים פעם
בשבוע בשעות אחה"צ למשך כ3-
שעות ,להשגחת אכילה בארוחה
ולהנחיית פעילות קבוצתית ומלווים
בהדרכה קבוצתית שבועית עם
פסיכולוגית קלינית.
סטודנטים לסיעוד ולרפואה – מגיעים
פעמיים בשבוע להשגחה וליווי
בארוחה בשעות הצהרים ,במשך
כשעה ,ומלווים בהדרכה של אחות
פסיכיאטרית.
סטודנטים נדרשים להגיע יום בשבוע
בין השעות  ,15-20לקחת חלק
בהעברת פעילויות פנאי ,השגחות
במהלך ארוחות וליווי קבוצתי ואישי
למטופלים.
רלוונטי לסטודנטים לפסיכולוגיה או
לעבודה סוציאלית.

ירושלי
ם.
מהבי
ת.

ירושלי
ם-
הדסה
עין
כרם

ירושלי
ם-
הדסה
עין
כרם

אלחנן ,רכז
ההתמחויות
בעמותה:
education@0202u
pdates.org

ליצירת קשר
לסטודנטים
לפסיכולוגיה – ענבר
שרב איפרגן –
inbarsharav@gma
il.com
ליצירת קשר
לסטודנטים לסיעוד
ולרפואה – יעל נוי
כהן -
yaelco1@bezeqint
.net

לירן רוגב-
lirogev@gmail.co
m
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המכינה האוניברסיטאית מאפשרת קבלה
לאוניברסיטה עם בגרות חלקית או נמוכה,
ואפילו ללא תעודת בגרות.
המכינה מגשימה מטרתה זו ,באמצעות
איכות ההוראה ,רמת הלימודים ,יחס אישי,
כיתות קטנות ,חיי חברה התורמים לאוירה
נעימה" ,נחיתה רכה" באוניברסיטה והיכרות
עם החיים הסטודנטיאליים.
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עמותת המסלול החדש מעניקה חינוך
משפטי ,אקדמי ובין-תחומי עבור בני נוער
מהפריפריה החברתית ומקהילות רב-
תרבותיות בישראל .זאת ,באמצעות קורסים
אקדמיים בבתי ספר תיכוניים ,המפותחים
ומועברים ע"י סטודנטים מצטיינים
למשפטים.
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חוות הנוער הציוני הוא ביה"ס ופנימייה
הפועלת בלב ירושלים .לפנימייה מגיעים
בעיקר חניכים עולים מברה"מ ,המצטיינים
בתחומים שונים .הפנימייה מעשירה ונותנת
להם את כל המעטפת כדי שיוכלו הגיע
למצוינות.

הפעילות המבוקשת :שיעורי עזר
פרטניים לסטודנטים במקצועות
הנלמדים במכינה
 נדרשות  40שעות שנתיות,במקצועות לפי דרישת
המכינה.
 רשאים להשתתף בתכניתחונכות זו ,סטודנטים לתואר
בוגר מהאוניברסיטה
העברית בלבד .תינתן
עדיפות לבוגרי מכינה
מצטיינים במקצועות כגון:
מתמטיקה ,אנגלית ,מדעי
הטבע ,מדעי הרוח והחברה.
סטודנטים המתנדבים בעמותה יכולים
לעשות זאת בתפקידים שונים:
תפקידי ועד מנהל ,מנהלי הכשרות
ותפקידי הדרכה (יתרון לבעלי ניסיון
הדרכתי) .ההתנדבות עצמה היא
לאורך שנת לימודים אקדמית
ובמסגרתה הסטודנט אחראי על יצירת
תכנים והעברתם לקהל היעד (תלמידי
התיכון).
במסגרת ההתנדבות אתם תיקחו חלק
בתגבור לימודי של החניכים בכלל
המקצועות ,ובחוגי העשרה.
הסטודנטים שמגיעים אלינו יוצרים
קשר אישי עם החניכים ומהווים חלק
עיקרי בהצלחה הלימודית והחברתית
שלהם בארץ!
אז ,אם יש לכם רקע בהוראה ועבודה
עם נוער ,או שאתם רוצים להעביר
סדנת העשרה בתחומיכם ,מקומכם
איתנו!
(עדיפות לדוברי רוסית)

ירושלים/
זום

ירושלים

ירושלים

לפרטים ניתן
לפנות לגבי'
נעמה בן
סימון -רכזת
לענייני
תלמידים
במייל:
naamabs@s
avion.huji.ac
.il

למידע נוסף על המכינה:
המכינה האוניברסיטאית

פרטי
התקשרות:
נורית קטוע,
משנה למנכ"ל
העמותה:
@Nurit1422
gmail.com

https://www.thenew
path.org.il

דוד פריימוביץ'
(מנהל מרכז
הלמידה)
DFraimovich
@hava.org.il
|
טל'054- :
| 211-4929
שד' ש"י עגנון
, 24ירושלים

סרטון הסבר | אתר
הבית
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עמותת יד תמר מסייעת לחולי סרטן
ומשפחותיהם במטרה לאפשר לחולה
להתמקד בהחלמה.
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ארגון ידידים הינו ארגון ארצי הפועל שלושים
שנה בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים .מטרת
הארגון היא סיוע לילדים ונוער במצבי סיכון
שונים ,והחזרת הנערים למעגל החיים
הנורמטיבי ,באמצעות תכניות של חונכות
וליווי פרטני.
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נעים להכיר  -הסלון הירושלמי  -המרכז
הקהילתי של עמותת "יוצאים לשינוי" .הסלון
פתוח לצעירים ( )+18יוצאי החברה החרדית
ומספק קורסי השכלה ,ייעוץ וליווי אישי,
פעילויות קהילתיות ועוד.

במרכז הסיוע הארצי-
מוקד הסיוע דואג להקשבה ,למיפוי
צרכים ,למיצוי זכויות ,לתיווך.
ההתנדבות הינה טלפונית ממשרדי
העמותה בירושלים .אחת לשבוע2 ,
שעות .סה"כ  40שעות .תתבצע
הכשרה בנוסף לשעות אלו.
במערך התארגנות משפחתית-
יד תמר פיתחה מודל שנותן מענה
מוכלל וילווה את המשפחות
בהתארגנות וניהול המשבר .המתנדב
ידריך את המשפחה ויעזור בניהול
כוחות העזרה המשפחתית
והקהילתית לפי שיטה חדשנית.
ההתנדבות היא טלפונית או בשיחת
וידיאו ,אחת לשבוע לשעתיים ,סה"כ
 40שעות .לאחר השתתפות בכ6-
מפגשי הכשרה.
מחפשים סטודנטים לתפקיד של
אח/ות בוגר/ת 2-4 .שעות שבועיות,
גמיש בהתאם ללו"ז הסטודנט/ית
והנער/ה .התכניות הן שנתיות,
וסטודנטים מחויבים לשנת פעילות
שלמה (מנובמבר עד יוני) .למתאימים
ניתן לקבל תוספת מלגה מטעם
ידידים ,עבור שעות נוספות מעבר
לשעות התכנית של האוניברסיטה.

הסלון ממוקם בבית אליאנס ,פתוח
בכל יום מהבוקר עד הלילה ,גם בסגר,
כך שאנחנו מציעים גמישות (:
מגיעים לכמה משמרות ומכירים את
היוצאים ואת הוויב .ואז  -תופרים ביחד
את התפקיד שלכם.

בתשבע
batsheva@y
ירושלים/
זום

adtamar.org
או וואטצאפ:
0528834255

פריסה
ארצית

@y.students
yedidim.org.
;il
איתי
02-6429636

ירושלים

מוזמנים ליצור
קשר עם אסתי
מנהלת הסלון
לקביעת ראיון
הכרות -
Manager.jer
@leshinuy.o
rg

https://www.yedidi
m.org.il
חפשו אותנו גם
בפייסבוק ובאינסטגרם

מצידנו -מגוון צרכים
ותפקידים (הפקה,
הובלת קבוצה ,הדרכה,
הוראה ,ליווי אישי ועוד).
מצידכם  -במקום שהלב
שלכם בוער.
מה צריך? גישה
קהילתית ,רצון להפגש
עם אנשים ואחריות.
יתרון משמעותי ליוצאי
החברה החרדית.
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עמותת ירושלים אוהבת חיות היא
עמותה שפועלת למען בעלי-חיים
מזה כעשור בירושלים ובסביבה,
ומטרתה העיקרית היא עזרה לבעלי
החיים שמגיעים להסגר ירושלים
על ידי מציאת בתים מאמצים
עבורם.

עמותת "לב אוהב" נוסדה בשנת
 1997על ידי קבוצת אנשי עסקים
מובילים ,אשר רצו לקחת חלק
פעיל בעשייה החברתית לקידום
אוכלוסיית הילדים והנוער וכן
אוכלוסיות מוחלשות נוספות
המצויות במצבי סיכון בישראל.
העמותה פועלת בערים ובשכונות
בפריפריה הגאוגרפית והחברתית
של ישראל באמצעות חיזוק ובנייה
של מערך הכולל תכנים חינוכיים
בלתי פורמליים תואמי גיל ,ליווי
המשפחות והצוותים המקצועיים,
פיתוח הקהילה המקומית וחיזוק
הגורמים והמענים השונים
בשכונה.

העמותה נעזרת בסטודנטים כבתי
אומנה לכלבים ,למשך מספר
שבועות ,כאשר במהלכם פוטנציאל
האימוץ יגדל משמעותית ,ובתקווה,
נספיק יחד למצוא לכלב בית מאמץ
המתאים ביותר לצרכיו.
הסטודנט ידאג לכל צרכיו הבסיסיים
של הכלב כאשר העמותה תדאג
לצרכיו של הסטודנט במקביל.
העדפה תינתן לבעלי נסיון עם בעלי
חיים וכלבים בפרט.

בירושלים פועלת העמותה בשכונת
גילה בשיתוף עם חברת הביטוח
מגדל ,עיריית ירושלים ומינהל
קהילתי גילה בתכנית ייחודית להפגת
בדידות ושילוב בקהילה בקרב
אזרחים וותיקים .במסגרת התכנית
אנו מפעילים מגוון פרויקטים
במרכזים הקהילתיים ,מתחת לבנייני
מגורים ואף בבתי אזרחים וותיקים
במטרה לשלבם בקהילה ולערבם
במסגרת חברתית.
אנו מזמינים אתכם להתנדב בפרויקט
'לב השכונה' בשכונת גילה :פרויקט
ביקורי בית בבתים של אזרחים
וותיקים תוך בניית קשר בין דורי בין,
למידה והפרייה הדדית וכן הפגת
בדידות ושילוב בקהילה של אותם
אזרחים וותיקים המשתתפים
בפרויקט.

ירושלים

ירושלים

יאיר:
@Yair8132
gmail.com

אתם
מוזמנים
לפנות אלינו
לכל שאלה
והצטרפות
לפרויקט 'לב
השכונה'
בעמותת לב
אוהב דרך
עוז איסרוב,
052-614,6359
ozf@levoh
ev.org.il

מוזמנים להיכנס לראות קצת תמונות
בלינק הבא –
פרויקט 'לב השכונה'
במסגרת הפרויקט הסטודנטים העושים
את העשייה החברתית יהיו מחויבים ל-
 40שעות עשייה הכוללים:
ביקור בית פעם בשבוע בשעה ויום קבוע
בביתו של האזרח הוותיק .מחודש
נובמבר ועד חודש יוני ,גמישות בתקופות
מבחנים .את היום והשעה נתאם יחד עם
האזרח הוותיק – יש גמישות.
הכשרות – תחילת שנה ,השתלמות
אמצע ומפגש סיכום .לקיחת חלק
בהכשרה אחת בתחילת שנה ,השתלמות
אחת באמצע השנה – בנוסף ל 40שעות
עשייה
מפגשי ליווי – פעם בחודש יחד עם שאר
הסטודנטים בהדרכת רכז הפרויקט.
חשוב לדעת :התנדבות בתקופת משבר
הקורונה – אנו מודעים למורכבות של
התנדבות בתקופה הנוכחית ופועלים
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
ברירת המחדל של ההתנדבות היא
בהגעה לבתי האזרחים  .יחד עם זאת,
בכל עת שההנחיות אינן מאפשרות
יתקיימו במקום שיחות טלפון עם
האזרחים הוותיקים אליהם אתם
משובצים.
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ّ
ّ
العبية
מדברות עברית – نتكلم ر
בקמפוס" הוא פרויקט של עמותת
ליסאן בשיתוף היחידה למעורבות
חברתית ,שמטרתו להקנות
מיומנויות שיחה וכלים מעשיים
בשפה העברית לנשים מכל מזרח
ירושלים.

כיתות לימוד עברית לנשים ,שיופעלו
על ידי זוגות מורות מתנדבות הבונות
ומעבירות יחד שיעור שבועי ,בליווי
פדגוגי של העמותה .התכנית
מבוססת על מערכי שיעור
אינטראקטיביים ושמה דגש על
צבירת ביטחון בדיבור.
ההתנדבות אצלנו היא חוויה ייחודית,
מתגמלת ומאפשרת היכרות טובה
יותר עם המציאות בעיר דרך עשייה
משמעותית.
*נדרש ניסיון בעמידה מול קבוצה /
כיתה.
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'לתת פה' היא עמותה ירושלמית
המפעילה תכניות חינוכית למוגנות
מינית ומוגנות ברשת.
התכנית מפחיתה חרדה ומקנה
כלים לילדים ומבוגרים להיות
כתובת בנושאי מוגנות ומיניות
בריאה

אנחנו מחפשים יכולות כתיבה
ועריכת תוכן ,תרגום מאמרים
מקצועיים (אנגלית,ערבית) עבודת
מחקר ,יכולות עיצוב ומדיה.
ההתנדבות בת  40שעות ותתבצע
בחלקה מהמשרד ,וברובה מהבית.
ההתנדבות גמישה ותתבצע על בסיס
התאמה וזמינות.
אם נושא המוגנות חשוב לכם ואתם
רואים ערך בעשייה הברוכה ,נשמח
להעזר בכם לפיתוח הפעילות שלנו.

המרכז לטיפוח יזמות (מט"י)
בירושלים הינו גוף ציבורי (עמותה
ללא מטרות רווח) שמטרתו לפתח
את מצבה הכלכלי של ירושלים תוך
מתן סיוע בפעולות ייעוץ חינוך
והכשרה מקצועית בתחומי יזמות
עסקית ,בפיתוחה הכלכלי של
ירושלים וביצירת מקומות תעסוקה
חדשים.

המרכז מעניק לפונים שירותי מידע,
הכשרה מקצועית ייעוץ מקצועי ,ליווי
וחונכות לעסקים חדשים וקיימים וכן
סיוע בהכוונה והפניה למקורות מימון
ייחודיים לשם סיוע בגיוס הלוואות
להקמה והרחבת עסקים .העמותה
מבצעת פעולות חינוך והכשרה
מקצועית ע"י הפעלת מגוון רחב של
קורסים ליזמים ולבעלי עסקים.
המרכז משקיע מאמץ מיוחד בסיוע
לאוכלוסיות היותר חלשות בעיר
ופועל לצמצום הפערים הכלכליים
והחברתיים כאחד.
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ירושלים

ירושלים/
מהבית

לפרטים
נוספים:

פייסבוק:
https://www.facebook.com/lissan.
np

office@liss
an.org

אתר:
https://www.lissan.org/

טופס
הרשמה
ראשוני

ליסאן פועלת להנגשת שתי השפות
המדוברות בירושלים ,עברית וערבית,
לקבוצות אוכלוסיה להן צורך מוגבר
בשפה ,על בסיס התאמה תרבותית,
תכנית וכלכלית ובשאיפה לנגישות שווה.

לפרטים
נוספים
ותיאום
שיחה -
אשירה פין-
כהן רכזת
מתנדבים
office@lat
etpe.org.il

ריהאם-
ירושלים

riham@ma
ti.org.il

למידע נוסף latetpe.org.il
שימו לב -ההתנדבות אינה כוללת הנחיה
והעברת סדנאות של העמותה.
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מצעד הגבורה הוא פרויקט לאומי
חינוכי להעברת זיכרון השואה
מהפאסיבי לאקטיבי ,אנו הופכים
את הזיכרון למנוע השראה ליצירת
עתיד טוב יותר .הקמנו אקו-סיסטם
אקטיבי ,שמזכיר שהגבורה
מתקיימת גם במעשים היומיומיים,
וכמו שהשורדים והנספים היו
גיבורים במצבי קיצון ,גם אנחנו
יכולים להתגבר על הקשיים
ולעשות איתם ולמענם.

המרכז הישראלי לכלבי נחיה
לעיוורים הינו ארגון שמטרתו לשפר
את איכות החיים של עיוורים ולקויי
ראיה בעזרת ניידות עצמאית עם
כלבי נחיה.

ב 40-50-שעות התנדבות תסייעו
לייצר אימפקט משמעותי בקהילה,
לצד פיתוח אישי משמעותי.
בתש"פ התקיים האקתון הגבורה עם
מוצרים ממשיים וגם השנה יתקיים
מגה האקתון ,לצד עשייה משמעותית
ואפשרויות התנדבות נוספות :הדרכת
נוער למנהיגות קהילתית ששואבת
ההשראה מזיכרון השואה ,צוותי
מטה המסייעים בהפקת מצעדים,
ניו-מדיה ,גיוסים ,וניהול.

אנו מציעים לכם להתנדב אצלנו
כמשפחות אומנות לגידול הגורים
שלנו.
גידול גור נמשך כשנה .אתם מקבלים
גור/ה בני  7שבועות ומגדלים אותם
בביתכם עד גיל שנה לערך .אז נמסר
הכלב חזרה לתהליך האימון.
תפקידכם במהלך שנה זו הוא לחנך
את הגור להתנהגות נאותה בבית
ולחשוף אותו לחיים עירוניים ע"י כך
שהוא מצטרף אליכם כמעט לכל
מקום .ללימודים ,לעבודה ולחיים
החברתיים שלכם.

גמיש

כל הארץ

מחפשים
להשפיע
בצורה
חדשנית?
לחצו
לפרטים
והרשמה.

ניתן לקרוא
עוד ולהגיש
טופס פניה
באתר
 https://israelguided
/og.org.il
ניתן ליצור
קשר דרך
המשרדים
בטלפון 08-
9408213
גם במייל -
info@igdc
b.org

אתם לא נדרשים לשאת בהוצאות הגידול
כלל .הכל ממומן ע"י הארגון שלנו.
אתם מרוויחים חבר נאמן לשנה ובכך
עוזרים לאדם שאיבד את מאור עיניו
לזכות בעצמאותו בחזרה!!
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מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי
אלימות מינית בירושלים מעניק
מזה  40שנה מרחב בטוח ,אוזן
קשבת ומקום מקצועי בו ניתן
לשתף ,להתייעץ ולקבל מידע,
ובעיקר  -להרגיש שאת.ה לא לבד.

עמותת סה"ר -סיוע והקשבה
ברשת ,פועלת מאז שנת 2000
במטרה להציל חיים ולהעניק סיוע
נפשי מיידי ,נגיש ואנונימי אונליין
לאנשים החווים מצוקה נפשית
ומצבי אובדנות.

במחלקת הסיוע מתנדבות נשים המעניקות
סיוע רגשי תומך באמצעות קו הסיוע הארצי
 1202וצ'אט האונליין ,מתקיימות פגישות
סיוע והתייעצות וכן ליווי בהליכים משפטיים
ורפואיים .מחויבות מתנדבת הינה
למשמרת שבועית בת  3שעות .בקורס
הנוכחי תינתן עדיפות לנשים דוברות ערבית
ולאפשרות להתנדב בשעות בוקר וצהריים.
מחלקת חינוך פועלת לשינוי השיח
והתודעה הציבורית באמצעות סדנאות
לנוער ,לצוותים חינוכיים ולהורים ,בהן
מתקיים שיח פתוח על הרצף שבין מיניות
בריאה לאלימות מינית ,וניתנים כלים לזיהוי
רצונות וגבולות ,לתקשורת רגישה ופתוחה,
לדיון ולערעור על הבניות מגדריות ולקידום
שוויון בין המינים .במחלקת חינוך מתנדבות
ומתנדבים נשים וגברים ,ונדרשת זמינות
של  2בקרים ( )8:00-13:00בחודש.
מערך הסיוע האינטרנטי של העמותה
מעניק תמיכה מקיפה במספר ערוצים
מקבילים לרבות אתר אינטרנט המאגד
מידע חיוני רב ,שיחת תמיכה אישית-
"צ'אט" ,קבוצות תמיכה בפורום ,קבלת
פניות בדוא"ל ו"סיירת סה"ר" המאתרת
הודעות מצוקה ברחבי הרשת ומגישה עזרה
בזמן אמת .בנוסף ,העמותה מייעצת
למנהלי קהילות ,אתרים ,בלוגים ופורומים
בכל הקשור בניהול מצבי מצוקה נפשית.
ההתנדבות בסה"ר היא התנדבות שבועית
רציפה למשך שנה אחת לפחות ונעשית
מהבית במשמרות משעות אחה"צ ועד
הלילה.

ירושלים

למידע נוסף
ורישום

ניתן למלא טופס
התנדבות באתר:
www.sahar.or
g.il
גמיש

לפרטים נוספים
ניתן לפנות
במייל לעינת:
einat@sahar.o
rg.il

ההתנדבות במרכז הסיוע מותנית
בקורס הכשרה ובנוכחות
בקבוצות הדרכה.

כלל שירותי העמותה ניתנים ללא
תשלום ,ע"י מתנדבים ,בוגרי
קורס ההכשרה של סה"ר,
הפועלים תחת פיקוח וליווי של
הצוות המקצועי .אנו מסייעים
לכל המגזרים וקבוצות
האוכלוסייה ,נשים וגברים ,בני
נוער ,עולים חדשים ועוד.
לאחר הליך מיון ,מתנדבי סה"ר
עוברים קורס הכשרה מעמיק
המעניק להם את מלוא הכלים
למילוי תפקידם ,כאשר הם
מלווים כל העת ע"י אנשי מקצוע.
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סיירות הורים הם ארגונים
שכונתיים של מתנדבים היוצאים
לסיורי שטח בזמנים בהם בני נוער
יוצאים לבלות מחוץ לבית .זאת
מתוך הבנה כי היום הרחובות
והגנים בכל שכונה הם מקום
הבילוי של חלקים גדולים של הנוער
ולא רק נוער קצה.

*כתיבת תכנים פרסום ושיווק
*תיפעול דף הפייסבוק
*גיוס מתנדבים חדשים לסיירת
*העברת סדנאות /הרצאות בנושאים
הקשורים לנוער
*העברת הכשרה להורים מתנדבים חדשים
*הצטרפות למפגשים במועדוני נוער/סיור
בימי חמישי -שישי

ירושלים
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ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי
ללא כוונת רווח ,השואף למציאות
שבה משפחות בישראל מנהלות
חיים כלכליים ,מאוזנים ואחראיים
בדרך ישרה – מציאות שתסייע
בבניית חוסן כלכלי-חברתי.

ליווי משפחות -סטודנטים מלווים משפחות
המצויות בחוסר איזון כלכלי ובחובות.
תהליך ליווי משפחה הוא תהליך של 6-9
חודשים הכולל מפגש עם המשפחה בערך
פעם בשבועיים ,מפגשי הכנה של צוות
הליווי וקשר טלפוני יומיומי של המלווים עם
המשפחה.
תכל"ס -הסטודנטים מעבירים סדנאות
בנושא תכנון כלכלי לנוער בסיכון במסגרות
שונות

ירושלים
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עמותת צ.ל.ש  -צעירים לומדים
שחמט.
העמותה פונה לילדים בבתי
ספר יסודיים החיים באזורי
פריפריה גיאוגרפית וחברתית-
כלכלית ,בעלי יכולת חשיבה גבוהה
ובעלי פוטנציאל בתחום הלימודי
והחברתי.
במסגרת הפעילות המדריכים
משתמשים בשחמט הן ככלי לניוד
חברתי והן כמטאפורה לחיים.

רותם:
@rotem.gab2
gmail.com

פרוייקט סיירות ההורים
בירושלים זכה באות ראש העיר
לארגונים מתנדבים לשנת !2017

מייל:
huji@paamoni
m.org

הפעילות מתקיימת במתכונת שבועית
הכוללת שני מפגשים שבועיים בני שעה
וחצי כל אחד בבתי הספר ,עם שתי קבוצות
שונות .המפגשים מתקיימים בשעות
הלימודים ומהווים חלק ממערכת הלימודים
לכל דבר ועניין.
במהלך השנה מתקיימים שני טורנירים -
באמצע השנה תחרות אזורית בה מתנסים
הילדים לראשונה בטורניר קבוצתי .בסוף
השנה תחרות ארצית בה מתמודדים כל
חניכי העמותה.

ירושלים
 +מרכז
הארץ

הגר-
0503707055
מתן-
0526940447
מתעניינים
בתכנית יכולים
להירשם בלינק
הבא-
https://forms.
gle/nRfGQoHK
78Ly78rT6

עופר יצחקי
טלפון052- :
3321662
אי מייל:
cpchess3@gm
ail.com

תנאי קבלה
הגעה למפגש המסביר על
הארגון והתוכנית
שליחת קו"ח +ראיון קבלה
השתתפות בהכשרת מתנדבים:
ליווי משפחות -תשעה מפגשים
בשלישי בערב וימי שישי בבוקר
תכל"ס -חמישה מפגשים
בשעות הערב

אתר העמותה:
www.cpchess.co.il
המדריכים מקבלים ליווי והכשרה
מלאה ,כולל סמינר פתיחה,
שיעורי העשרה ,חומרי הדרכה
ועוד.
נדרש ניסיון בהדרכה ועבודה עם
ילדים ,ורמה בסיסית (לפחות)
של ידע במשחק השחמט.
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עמותת  ,QueenBשמה לעצמה
למטרה להעלות את הייצוג הנשי
בתחום הטכנולוגי ובעולם ההייטק,
ולהעלות את מספר הנשים
הבוחרות לעסוק במקצועות
טכנולוגיים ובכך להשפיע ישירות
על צמצום פערים מגדריים בישראל
וכן לשמר את מעמדה של מדינת
ישראל כמעצמת הייטק.
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קונסול הוא ארגון ללא מטרות רווח
שמסייע לעסקים יצרניים
בפריפריה החברתית להוביל
תהליכי צמיחה ,התייעלות
וטרנספורמציה דיגיטלית.

תכנית לימודי תכנות לנערות במסגרתה
החניכות רוכשות בסיס יסודי וחזק בשפת
 Javascript & HTMLובונות אפליקציה
כפרויקט אישי בהאקתון סיום השנה.
התכנית מועברת ע"י מדריכות שהן
סטודנטיות למדעי-המחשב והנדסה (שנה
ב' ומעלה) .התכנית כוללת מפגש שבועי
של  3שעות אחה"צ ,מגוון סדנאות העשרה
והעצמה ,סיורים בחברות הייטק ,האקתון
ועוד.

את התהליכים מובילים צוותים של
סטודנטים-מתמחים יחד עם מנהלי
פרויקטים עובדי הארגון ,תוך עבודה
משותפת עם בכירים מהחברות המובילות
במשק.
הפעילות מתקיימת על בסיס סמסטריאלי
ודורשת השקעה של  5-10שעות בשבוע.

ירושלים

ירושלים

אתן מוזמנות
להצטרף
לקהילת
הסטודנטיות
שלנו בקישור
הזה
וניתן לפנות לגבי
התנדבות או/ו
פרטים נוספים
למייל של שחר
סלע מנהלת
התכנית:
shachar.queen
b@gmail.com
אלי מירזוב
mirzov.eli@co
nsul.org.il

אנו מאמינות כי תכנות הוא לכולן
וכי הוא כלי חינוכי ומקצועי
הכרחי ,המאפשר "מוביליות"
חברתית.
קהילת הסטודנטיות שלנו
מחברת בין הסטודנטיות ובין
התעשייה על בסיס אירועים
משותפים ,למידה ומחקר,
תכניות הכוונה לתעסוקה,
התמחויות ,ימי הכנה ומיון וכן
הלאה.

הפעילות במסגרת הארגון מהווה
הזדמנות ייחודית להשפיע על
הכלכלה המקומית ובה בעת
לרכוש ניסיון עסקי אמיתי ,תוך
עבודה עם אנשי המקצוע
הטובים בארץ.
לינק לאתרconsul.org.il :
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שירות וטרינרי עירוני ראשל"צ

סיוע באבחון התנהגותי ועבודת העשרה
לכלבים בכלביה
פרסום וחיפוש בתים לבע"ח חסרי בית
קידום הנושא במדיה החברתית
תמיכה באירועי אימוץ בכלבייה ומחוצה
לה
עבודה לצד מאלפים ווטרינרים
מקצועיים וכחלק מצוות סטודנטים
שאוהבים בעלי חיים!
שעות העבודה גמישות באופן יחסי בתיאום
עם מנהלת מערך האימוצים.

השירות הווטרינרי העירוני רמלה
שם לעצמו למטרה לעזור לבעלי
החיים בעיר ולחנך לסובלנות
ולחמלה לבעלי חיים את תושבי
העיר.

 )1עזרה בטיפול השוטף בבעלי החיים
במחלקה
 )2פרסום כלבים ועזרה במציאת בתים
עבורם
 )3העברת פרוייקטים חברתיים בבתי
ספר/גנים בעיר
 )4עזרה בקידום פרוייקטים עירוניים
ופרוייקטים נוספים לבקשת הסטודנט

שאג"יהוא מיזם ארצי
שפועל במטרה לאחות את
הקרעים בחברה הישראלית.
בשאג"י תוכלו לדון על כל נושאי
הקונפליקט שבין דת ,מדינה,
דמוקרטיה ויהדות ולרכוש כלים
מעשיים ליצירת שינוי חברתי
בחברה הישראלית.

הפעילות במיזם שאג"י משולבת דיאלוג
ופעילות קהילתית ,דרך מפגשי זום
ומפגשים פרונטליים ,בהיקף של  40שעות
פעילות בשנה ,עבור  2נ"ז על פעילות
חברתית.

איזור
ראשון
לציון

איזור
רמלה

ירושלים

מוזמנים ליצור
קשר עם אביה:
054-7359359
או במייל
@aviaperry18
gmail.com

ליצירת קשר נא
לשלוח מייל
לכתובת
shacharr@ra
 mla.muni.ilאו
להתקשר לטלפון
08.9771691/2

לפרטים  -שירלי
,054-2330058@shagiproject
gmail.com

לסטודנטים המעוניינים להמשיך
ללימודי וטרינריה  -ההתנדבות
בכלביה נחשבת גם כנסיון מעשי
עם חיות קטנות כחלק מדרישות
הקבלה.
כישורים נדרשים  -יכולת שליטה
בסיסית בהפעלת מחשב,
עדיפות לשולטים בתחומי מדיה
חברתית ,תשוקה לעזור לבעלי
חיים חסרי בית ,יכולת עבודה
בצוות.
עוברים אצלנו מאות בעלי חיים
בשנה ,אם אתה מחפש מקום
לעשות בו שינוי אמיתי ,אנחנו
המקום עבורך.
ניתן להתרשם מפעילותנו
בעמוד הפייסבוק של "רמלה
אוהבת חיות"
https://www.facebook.com
//Ramlaanimals

לפייסבוק -שאג"י -מיזם השבטים
 -לחצו כאן
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עמותת שישי שמח מובילה יוזמה
חברתית ייחודית ומאפשרת
לקבוצות מהמגזר העסקי
וממערכת החינוך
להתנדב בבתי החולים בכל רחבי
הארץ כחלק מעשייה למען
הקהילה ,תוך שמירה ופיקוח על
דרישות משרד
הבריאות ודרישות בתי החולים.
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שלטר יד חרוצים בירושלים הינו
מקלט חירום המספק מענה
לצעירים וצעירות חסרי בית,
הנמצאים במצבי סיכון ומצוקה
קשים כאשר המטרה המרכזית
הינה לספק מגוון מענים בהתאם
לצרכים האישיים של כל צעיר,
החל מלינה למשך מספר לילות
בודדים ועד לתוכנית שיקום וקשר
ארוך טווח.

מגוון תפקידים אפשריים:
 סידור במחלקות בזמן ביקורים. קידום פרויקט של העלאתמודעות לסיוע בביקור חולים
 -ועוד

ההתנדבות תתאפשר הן כהתנדבות
פתוחה במסגרת השלטר ולקיחת חלק
במרחב (קשר אישי עם הצעירים ,בישול
ארוחות משותפות ,עזרה פרקטית וכו') ,והן
כהתנדבות מקצועית (הכשרה מעשית,
סדנאות מקצועיות ,פעילויות חברתיות וכו').
זמן הפעילות הנדרש הינו משתנה בהתאם
למסלולים לעיל ,אולם הזמן המינימלי הינו
 3שעות שבועיות לכל מתנדב.

בתי
חולים
ברחבי
הארץ

ירושלים

נועה-
shishihappy10
@gmail.com

איש הקשר
מטעם הארגון
הינו רכז הבית –
עמיעד – וכן
ניהול ,הכשרה
וליווי המתנדבים
יהיו תחתיו.
עמיעד
רכז שלטר יד
חרוצים
0528355879
rkz.shelter@g
mail.com

תהליך הקליטה:
.1רישום באתר העמותה-
https://shishihappy.co.il/reg
/istration-for-volunteering
 .2יווצר קשר עם רכז/ת מטעם
העמותה להמשך תהליך קליטה
 .3ראיון טלפוני עם מנהלת
מתנדבים מטעם העמותה
 .4הגעה למחלקת המתנדבים
של בית החולים  -תחילת רישום
טפסים.
 .5חיסונים
 .6הדרכה והכשרה לתפקיד
 .7חפיפה ותחילת התנדבות
אנו פתוחים לחשיבה משותפת
על מסלולי התנדבות נוספים
במקום בהתאם לצרכים העולים,
הן מהשטח והן מצד המתנדבים
עצמם (סדנת צילום/בישול ועוד).
אנו רואים את מערך ההתנדבות
כחלק בלתי נפרד ממהות
השלטר ומאמינים כי כל מתנדב
יוסיף ערך ומשמעות משלו
למרחב ולצעירים השוהים בו,
ישמש דוגמא אישית ,ויחזק את
הקשר הבלתי אמצעי של
הצעירים לקהילה.
ִאם ִת ְפגֹּׁש אָ דָ ם ָׁשבּורֵׁׁ /שב ִאתֹו/
עַ ל סַ ף הַ ֶּׁשבֶּׁ ר הָ אָ רּור /אַ ל ְתנַסֶּׁ ה
לְ תַ קֵׁ ן /אַ ל ִת ְרצֶּׁ ה ׁשּום דָ בָ ר/
ּובאַ הֲ בַ ת הַ ּזּולָתֵׁׁ /שב
ְבי ְִראָ ה ְ
ִאתֹוֶּׁׁ /של ֹּא י ְִהיֶּׁה ָׁשם לְ בַ ד"
(צל עריות ,סמדר וינשטוק)
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שמחה לילד הינה עמותה המלווה
ילדים וצעירים החולים במחלות
כרוניות וגנטיות.פרויקט הדגל שלנו
הוא החונכות האישית ,לכל חניך/
בוגר שלנו יש חונך /מדריך שמלווה
אותו באופן אישי.
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שער שוויון הינו ארגון חינוכי -
חברתי ספורטיבי ,המפעיל קבוצות
כדורגל המשלבות מרכזי למידה.
מטרת התכנית היא לספק מסגרת
פעילות לילדים מהפריפריה
החברתית בישראל לשעות אחר
בית הספר ,על מנת להוציא ילדים
מהרחובות ולהעניק להם מסגרת
ראויה.
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במסגרת תכנית בועטות ,אנו
מקימים קבוצות כדורגל לילדות,
אשר רוצות לשחק כדורגל עם בנות
גילן ולא מצאו מסגרת לנשים בלבד
עקב המחסור בישראל של קבוצות
כדורגל ייעודיות לנערות .במסגרת
הפעילות הקבוצה מתאמנת
פעמיים בשבוע ובנוסף עוברת פעם
בשבוע תכנים להעצמה נשית,
חיזוק הביטחון העצמי ועוד.
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תומכי הוראה במשרד החינוך הינו
מיזם לאומי להפעלת ולגיוס עשרות
אלפי מתנדבים ,תומכי חינוך
והוראה ,שיסייעו לחיזוק מערכת
החינוך ולעובדי ההוראה בקידום
למידה איכותית ,משמעותית
ורלוונטית ,תוך גילוי סולידריות,
ערבות הדדית ואזרחות פעילה.

השנה ,בשל מגבלות הקורונה ובשל
העובדה שרבים מהבוגרים שלנו חולים
במחלות כרוניות וגנטיות מורכבות ,אנו
מגייסים מתנדבים לחונכות שבועית מקוונת
(יש אפשרות להתנדבות גם בחונכות
פרונטלית אחת לשבוע עם חניך ,עד גיל
.)18
אנו מחפשים חונכים למרכזי הלמידה אשר
יסייעו לילדים (קבוצה של כ 15-ילדים
בכיתות ה-ו) בהכנת שיעורי הבית והעברת
פעילויות חברתיות מתוך מאגר הפעילויות
של התכנית ,ילוו את הילדים במהלך השנה
ויהוו מבוגר אחראי ודוגמא עבורם.

אלעד:
כל הארץ

כל הארץ

דרישות:
 40שעות שנתיות  -מפגש אחד בשבוע,
כולל הכשרה בתחילת השנה ומפגשי ליווי
במהלך השנה עם מנהל המחוז.
חניכה במפגשים החברתיים  -העברת
התכנים להעצמה נשית מתוך חוברת
הפעילויות של התכנית .ליווי הנערות (כ -
 15נערות בכיתות ה-ו) במהלך השנה
בתהליך העצמתן.
דרישות:
 40שעות שנתיות  -מפגש אחד בשבוע.
לתכנית בועטות אנו מחפשים סטודנטיות
בלבד ,עקב הרגישות של העברת התכנים
המיועדים לבנות בלבד .בתחילת השנה
תתקיים הכשרה ויהיה ליווי.
תומכי החינוך וההוראה הם בוגרים
הנכנסים למוסדות החינוך בכל שלבי הגיל
ופועלים במגוון תחומים עם תלמידים על
בסיס שבועי ,בכיתה או מחוצה לה ,במהלך
יום הלימודים.
עבודתם פרטנית ,עם קבוצה קטנה ,או לצד
איש הצוות בכיתה ,למתן מענה נוסף למי
שזקוק לכך.

elad535@gma
il.com

אורי שחם:
uri@theequalizer.org
סמנכ"ל העמותה

אורי שחם:
uri@theequalizer.org
כל הארץ

איזור
ירושלים
והסביבה

סמנכ"ל עמותת
שער שוויון,
המפעילה את
פרויקט "בועטות".

דיצה כהן,
רפרנטית במשרד
החינוך:
ditzaco@educat
ion.gov.il

http://www.simchalayele
/d.org.il

אחת לתקופה מתקיים טורניר
מחוזי בהשתתפות קבוצות
מכל האזור .השתתפות הילדים
בפעילות הכדורגל
מותנת בהתנהגות נאותה
בשעות הבוקר בבתי הספר
ובהשתתפות במרכזי הלמידה.

48

אגף השירותים החברתיים בעיריית
רחובות הוא ארגון חברתי ,לומד
ומתפתח ,הנותן שירות מקצועי
לרווחת אוכלוסיות נורמטיביות
ובעלות מאפיינים ייחודיים ,תוך
פיתוח שותפות עם הקהילה.
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היחידה לשוויון הזדמנויות של
האוניברסיטה העברית תומכת
ומסייעת לסטודנטים לצלוח את
התואר.

• חונכות אישית לילדים.
• שילוב במסגרת מועדונית
חינוכית-טיפולית לילדים בסיכון.
• חונכות פרטנית לילדים עם
צרכים מיוחדים.
• אפשרות למפגשים עם קשישים.

שיעורי עזר שיינתנו ע"י סטודנטים משנה
ב' ומעלה עם ממוצע של  85לפחות בחוג/
קורס בו הם מעוניינים לחנוך.

רחובות

סלי טוביאק פרנק
08salyfr 9485921
@rehovot.muni.
il

ירושלים
ורחובות
 /מקוון

קאסייה רכזת הר
הצופים ורחובות: -
eop.scopusweizman@mail.
huji.ac.il
תמנה רכזת א.
ספרא ועין כרם:
eop.safraek@mail.huji.ac
.il
חברה ערבית
אחמד רכז קמפוס
גבעת רם– -
asep.safra@mai
l.huji.ac.il
גדיר רכזת קמפוס
רחובות– :
@asep.rehovot
mail.huji.ac.il
מאריא רכזת
קמפוס עין כרם– :
asep.einkarem
@mail.huji.ac.il
דיאנא רכזת
קמפוס הר
הצופים– :
asep.mountsco
pus@mail.huji.a
c.il

במסגרת האגף לשירותים
חברתיים ניתן להתנדב במגוון
אפשרויות  ,להיחשף לצרכים
העולים מהשטח  ,במיוחד לאור
משבר הקורונה בו הצרכים רק
מתגברים.

מידע נוסף על היחידה לשוויון
הזדמנויות ניתן למצוא באתר
דיקנט הסטודנטים
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מוזיאון אומנות האיסלאם רואה
כתפקידו את העלאת המודעות
הציבורית לתרבות ואמנות
האסלאם ולעודד ולפתח מחקר של
הנושא .מלבד חשיבותו המוזיאלית,
המוזיאון מהווה גשר רב תרבותי
המחבר בין הזרמים השונים
בחברה הישראלית :ערבים ויהודים
על מנת לאפשר חיים משותפים
המבוססים על סובלנות ,כבוד הדדי
ושוויון.
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יחידת הגיוון באוניברסיטה העברית
מקדמת פעילות רב תרבותית ובין
קהילתית בקמפוסים.

קיימות שתי אפשרויות להתנדבות:
 :1מחלקת אוצרות -סיוע לאוצרת המוזיאון
ולרשמת בפעילות קיטלוג וסידור מוצגים.
 .2מחלקת חינוך -סיוע בהכנת חומרים
חינוכיים לקבוצות תלמידים המגיעות
למוזיאון ,סיוע בסדנאות היצירה ,סיוע
בהדרכה לקבוצות ילדים ונוער בעברית או
בערבית.

** קבוצה ערבית-יהודית שמקדמת פעילות
בהקשר היהודי -ערבי בקמפוס.
** קבוצה שמתמקדת בשיח בין-דתי תוך
לימוד סוגיות מרכזיות מתוך המפגש עם
הטקסטים של שלוש הדתות.
** קבוצת מנחי שיח .הקבוצה תשתתף
בהכשרת מנחי שיח בין קבוצות ותארגן
אירועי "שולחנות עגולים" במהלך השנה.

rivka@iam.org.il
ירושלים
רבקה

קבוצה יהודית-
ערבית:
keren.dinur@m
ail.huji.ac.il

ירושלים
 /מקוון

קבוצת שיח בין-
דתי:
@meetingplace
rossingcenter.or
g
קבוצת מנחי שיח:
@meetingplace
rossingcenter.or
g

בכל אחת מהקבוצות יתקיימו
מפגשים קבועים במהלך
השנה ובנוסף פעילות
קהילתית באוניברסיטה בהיקף
של  40שעות (במועדים
גמישים) .אנו שואפים
שבהמשך השנה מרבית
המפגשים יתקיימו פנים אל
פנים באוניברסיטה (במידה
ולא יתאפשר יתקימו מפגשים
בזום).

קישורים להרשמה

نشاط متعدد الثقافات
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קישורים
להרשמה

تعمل وحدة التنوع يف الجامعة
العبية اىل تعزيز انشطة متعددة
ر
الثقافات والمجتمعات يف الحرم
الجامع .الطالب مدعوون اىل
ي
البامج التالية:
االنضمام اىل احدى ر
( )1مجموعة يهودية عربية
الت تعت بالتشجيع
ي
عىل عقد انشطة يف
العرب
السياق اليهودي -ر ي
الجامع.
يف الحرم
ي
الت تركز عىل
( )2مجموعة ي
قيام حوار بي االديان
من خالل دراسة قضايا
مركزية ومن خالل القاء
بي نصوص الديانات
الثالث .تدير
المجموعة انشطة
متعددة الديانات
والثقافات يف الجامعة.
( )3مجموعة ر
مشفو حوار.
ستشبك المجموعة يف
تدريب ر
مش يف حوار
بي المجموعات
وستنظم فعاليات
"طاوالت مستديرة"
خالل السنة.
تتكون كل مجموعة من  20طالب.
ستقام يف كل واحدة من
المجموعات لقاءات منتظمة
خالل السنة باالضافة اىل فعاليات
مجتمعية يف الجامعة يف نطاق ال
 40ساعة ( يف اوقات مرنة نسبيا).
خالل السنة ،نحن نهدف اىل اقامة
غالبية اللقاءات وجها اىل وجه يف
الجامعة .للتفاصيل والتسجيل.
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מרכז הלמידה לעיוור ,באוניברסיטה
העברית ועמותת על"ה לקידום
ההשכלה בקרב עיוורים ולקויי
ראיה ,מזמינים את הסטודנטים
הרוצים להתנדב תמורת  2נ"ז,
להתנדב ולסייע לציבור העיוורים
בישראל.

השנה ,נתאים את פעילותנו למצב החדש,
והפעילות תותאם לכל סטודנט בכל רחבי
הארץ .סיוע לסטודנטים במוסדות להשכלה
גבוהה עיוורים ,סיוע בהכנה לבגרות
ובהכנה לבחינה הפסיכומטרית עבור לקויי
ראיה באופן מקוון ,וכן התנדבות עם
תלמידים לקויי ראיה וסיוע לקשישים
עיוורים בודדים בכל הארץ.

כל הארץ
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עמותת "עלם" מסייעת לבני נוער
במצבי סיכון ומצוקה להיחלץ
ממצבם ולחזור למעגל חיים
נורמטיבי.

לעמותה דרושים מתנדבים מגיל  24ומעלה
לפרויקט ניידת לילה "כתובת רחוב".
הניידת מאתרת בני נוער במצבי סיכון
ומצוקה במטרה לספק להם תמיכה רגשית,
קשר משמעותי עם מבוגר ,סיוע מיידי במזון
ובביגוד ,עזרה ראשונה רפואית והכוונה
לטיפול מקצועי.
ההתנדבות מתקיימת בימים שני ,שלישי,
חמישי או שבת ,בין השעות ,20:30-02:00
למשך כל השעות .אחת לחודש ישנה
הכשרה מקצועית .ההתחייבות לפרויקט
הינה לשנה לפחות.

ירושלים
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עמותת  s.o.sחיות פועלת כבר 40
שנים למען הצלתם ולרווחתם של
כלבים וחתולים בישראל ומשקיעה
מאמצים רבים גם בחינוך והסברה

 .1עזרה בימי האימוץ בשישי או שבת
בהרצליה (כשיחזרו ימי האימוץ אחרי
הסגר)
 .2משפחת אומנה לכלב או חתול  .על כל
שבוע אומנה מקבלים  15שעות ויש לאסוף
ולהביא לימי האימוץ.

ימי
אימוץ
במרכז
הארץ.
אומנה
בכל
הארץ.
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הקרן לרווחת נפגעי השואה הקומה
במטרה לסייע לניצולי השואה
שניצלו מן התופת הנוראית אך לא
הצליחו להשתקם .היום ,בגיל
מבוגר ,הם מתקשים לנהל אורח
חיים תקין בכוחות עצמם.

הפעילות מתרכזת סביב שיח ,ליווי
לסידורים שונים וסיוע בשימוש טכנולוגי
במחשב ובנייד.

נא צרו קשר עם
משה משרקי
בטלפון
 0507679208או
במייל:
moshem@alehb
lind.org.il

nayedet.jer@el
em.org.il
לימור

ירושלים

דפנה דעואל -
אחראית
מתנדביםdaph .
na@sospets.co.i
l

הלנה:
helenadrucker
@gmail.com

העמותה מספקת מזון וציוד
שנדרש
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יחידת הנגישות של האוניברסיטה
בקמפוסים הירושלמיים מבצעת
חונכות ומעניקה סיוע לסטודנטים
המתמודדים עם מגבלות שונות –
פיזיות ,נפשיות ,חושיות
ובריאותיות.

מטרות החונכות מגוונות וכוללות:
תמיכה לימודית
סיוע בהסתגלות למערכת האקדמית
עזרה בניהול זמן ותכנון משימות
ועוד
שעות חונכות לשבוע ומיקום גמישים
ונקבעים ביחד עם רכזת היחידה ,החניך
והחונך.

היחידה לנגישות וללקויות למידה
של האוניברסיטה העברית
בקמפוס רחובות מעניקה סיוע
ותמיכה לסטודנטים בעלי בעיות
בנגישות או בעלי לקויות למידה.

מטרות החונכות מגוונות וכוללות:
תמיכה לימודית
סיוע בהסתגלות למערכת האקדמית
עזרה בניהול זמן ותכנון משימות
ועוד
שעות חונכות לשבוע ומיקום גמישים
ונקבעים ביחד עם רכזת היחידה ,החניך
והחונך.

עמותת הטוב והמיטיב הממוקמת
מול קבוצת שילר ,מגדלת פירות
וירקות לשם חלוקתם לנזקקים
ומעוטי יכולת .מדי שבוע מעבירה
הטוב והמטיב כ 60 -טון של תוצרת
החקלאית לאלפי נזקקים ברחבי
הארץ ,תוך שיתוף פעולה עם
ארגוני רווחה ועמותות .הקטיף
מתבצע ע”י עשרות אלפי מתנדבים
מהארץ ומן העולם.
ארגון דור לדור מפעיל מגוון מיזמים
במטרה להקל על תחושת הבדידות
וחוסר האונים של אזרחים ותיקים,
לתת הזדמנות לכל צעיר וצעירה
ליצירת קשר בין דורי באופן
המותאם להם ולהעצים את
תדמיתו של הזקן בחברה בעיני
עצמו ובעיני הדורות הבאים.

ניתן לגיע ולהתנדב בעמותה לאחר תיאום
מראש בימים א'-ה' בין השעות 7:00-
 .14:00המתנדבים יקחו חלק פעיל בכל
שלבי הגידול של הפירות והירקות –
שתילה ,עישוב ,השקייה ,קטיף ועוד.

 .1טלפונים שבועיים לקשישים להפגת
בדידות ,יצירת קשר משמעותי ,ובירור
צרכים.
 .2מענה במוקד טלפוני לקבל שיחות
מקשישים.
 .3התנדבות נקודתית רב פעמית בפרויקט
"עזרה בדרך"

ירושלים
 /מקוון

רחובות/
מקוון

איזור
רחובות

קמפוס הר
הצופים:
negishut@savio
n.huji.ac.il
קמפוס גבעת רם :
accessibilitysafr
a@savion.huji.a
c.il
קמפוס עין כרם:
accessibilityek
@savion.huji.ac
.il

שירלי:
shirleyh@savion
.huji.ac.il

chavamanager
@gmail.com
דני

ירושלים
 +מקוון

שיבי:
shivih@dorldor.
org.il

דרושים סטודנטים לתואר
ראשון (שנה ב' ומעלה) ,שני או
דוקטורט.
 2קורסים לפחות משנה א' או
ב' עם ציון מעל  85אותם אתם
יכולים ללמד.
יחסי אנוש טובים.

מעולה למי שמגיע מרגע
חקלאי או שמחפש להתמקצע
בתחומי החקלאות.
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שק"ל היא העמותה המובילה
בישראל לשילוב אנשים עם
מוגבלויות בקהילה.
בשק"ל מאמינים ששילוב קהילתי
של אנשים עם מוגבלויות הוא
משימה לאומית המשפרת את
החברה כולה.
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מחלקת שירות וחוויית מטופל בבתי
החולים הדסה בירושלים עוסקת
בשיפור חווית המטופלים
ומשפחותיהם במהלך שהות בבתי
החולים.
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עמותת 'חינוך לפסגות' פועלת
לצמצום פערים חברתיים ע"י יצירת
שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי
פוטנציאל למצוינות בפריפריה
החברתית והגאוגרפית.
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"מרכז ברירה" הינו ארגון משפטי-
חברתי ,הפועל למען הנגשת זכויות
לקהילה ובפרט לאוכלוסיות
מוחלשות.

שק"ל מעניקה פתרונות לעשרות אלפי
אנשים
בתחומים :דיור בקהילה ,תעסוקה
שיקומית ותרבות ופנאי -..בכל אחד
מהתחומים האלה ניתנת אפשרות
להשתלב בתוכנית הסטודנטיאלית.

** שיפור חוויית המטופלים ומשפחותיהם
בחדרי המיון ע"י עזרה לצוותי ביה"ח.
** קשר טלפוני עם משפחות של
מטופלים.
הדרכת שיעורים במגוון תחומים.הדרכת קורסים קדם אקדמיים בתחומידעת שונים.
הדרכת חוגי העשרה וסדנאות כגון:העצמה ,טיולים ,אמנות ,ספורט ועוד.
תגבורים בקבוצות קטנות במגוון מקצועות:לשון ,מתמטיקה ,אנגלית ,שפה ,ספרות
ועוד.
מתנדבי ומתנדבות "מרכז ברירה"
מעניקים.ות סיוע משפטי בשלל בתי-
משפט בירושלים ,תוך כתיבת בקשות
לשופטים ,קידום הליכים בירוקרטיים,
מענה לשאלות ועוד .בנוסף" ,מרכז ברירה"
מפעיל פרויקטים מיוחדים להדרכה ,בהם
המתנדבים.ות מנגישים סוגיות משפטיות,
ידע חיוני וכלים משפטיים העומדים לרשות
הציבור ,על מנת לעזור לו לממש את
זכויותיו!

כל הארץ

ירושלים

כל הארץ

ירושלים
 /מקוון

קרן:
kerenh@shekel.
org.il

אורית:
oritme@hadass
ah.org.il

רעות:
students@e4e.o
rg.il

רות:
brera@mail.huji
.ac.il

בתכנית זו האוניברסיטה
מאפשרת באופן חריג לפעול
בהיקף של  80שעות בתמורה
ל 4-נ"ז אבני פינה (רלוונטי
לסטודנטים ממקצועות
הבריאות ,עם פרופיל חיסוני
מלא).

קישור להרשמה.

אתר
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היחידה ללקויות למידה של
האוניברסיטה העברית בקמפוסים
בירושלים מעניקה סיוע ותמיכה
לסטודנטים בעלי לקויות למידה.
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שמחת זקנתי הוא מיזם חברתי
שנועד לעזור לקשישים בודדים
בירושלים

67
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עמותת אנוש מספקת למעלה מ-
 40שנה שירותי שיקום וטיפול
בקהילה למתמודדים עם מגבלה
נפשית .אנוש פועלת בתחומי
הדיור ,תעסוקה ,חברה ופנאי וייעוץ
למשפחות.
חקלאות ביחד ,פרויקט של
הפקולטה לחקלאות של
האוניברסיטה העברית -סיוע
לחקלאים ותיקים ,בני העדה
האתיופית ,מעל גיל  ,65לעשות
עבודה חקלאית.

ליווי פרטני .אנחנו מחפשים
חונכים/חונכות שילוו סטודנטים עם לקויות
למידה והפרעות קשב ויעניקו סיוע לימודי
ואקדמי תוך מתן דגש על הקשיים
הספציפיים האישיים העולים
מהסטודנט/ית.

ירושלים
 /מקוון

עקב משבר הקורונה הם חווים
מצוקה רבה יותר ובדידותם קשה  .אנו
מחפשים סטודנטים לשיחות טלפון פעם
בשבוע
להכיר ,לשמוע ,לעודד ,וליצור קשר טלפוני
קבוע.
פעילות זו נוחה לסטודנטים בימים אלה
מכוון שהיא נעשית בטלפון מהבית.

ירושלים
 /מקוון

ניתן להשתלב בפעילויות מרכזי התעסוקה
ובמרכזי חברה ופנאי אותם מפעילה
העמותה .כל תפקיד נבנה באופן פרטני
עם המתנדב בליווי צוות במסגרת.

בכל
הארץ

עזרה פיזית למבוגרים ,בטיפול בחלקות
שלהם .זריעה והכנת שתילים עבורם,
היכרות ושיחות איתם ,ארגון מפגשים
ביניהם בחווה ובפקולטה לחקלאות ,כדי
לחשוף אותם לפקולטה ,ולחשוף את
הסטודנטים והסגל בפקולטה אליהם.

איזור
רחובות

הר הצופים ועין
כרם:
leshem.huji@g
mail.com
ספרא:
mentoring.huji.l
d.givatram@gm
ail.com

רונן 0502288487
ronenkuznik@g
mail.com

מור:
mor.c@enosh.o
rg.il

סמדר:
smadar.harpazsaad@mail.huji.
ac.il

אם אתם סטודנטים (משנה ב'
ומעלה ,ממוצע  )+85בעלי
רגישות ,הכלה וסובלנות,
ומחפשים פרויקט משמעותי
ומספק – מקומכם איתנו!
*גמישות בפריסת השעות
ומיקום המפגשים (בתיאום עם
הסטודנט/ית ורכזת
החונכויות).
*ליווי והדרכה מקצועית
בתחום.
*תהליך משמעותי של למידה
וצמיחה לצד הסטודנטים
הנחנכים.
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הפקולטה למשפטים באוניברסיטה
העברית מקיימת מערך תמיכה,
ליווי וסיוע לתלמידים הנתקלים
בקשיים לימודיים על רקע של
שפת-אם ,רקע סוציו-אקונומי או
משברי חיים .החונכים מושיטים
לתלמידים סיוע בהתמודדות עם
קשיים לימודיים וקשיים אחרים
הנובעים ממצבם המיוחד.
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מהפך -ת'עייר הוא ארגון יהודי –
ערבי ופמיניסטי לשינוי חברתי דרך
חינוך והעצמה קהילתית ,הפועלת
למען שווין הזדמנויות וצמצום
פערים חינוכיים וחברתיים.
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מרכז נוער שוחר מדע הוא מוסד
בפעילות העשרה מדעית לילדים
ולנוער .המרכז ממוקם בקמפוס
אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה
העברית בגבעת רם ועוסק בכלל
תחומי המדע והמחקר.
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צער בעלי חיים ירושלים -מטרת
הארגון היא לטפל בבעלי חיים עם
דגש על בעלי חיים ביתיים.

ליאורה:
הסטודנטים החונכים יסייעו בבנייה ותכנון
של לוח זמנים ,כתיבת עבודות ,שיעורי
תגבור מרוכזים במהלך כל השנה ,ותמיכה
בקשיי התאקלמות בחיי הפקולטה.

הסטודנט.ית תוכל להשתלב במספר
פעילויות לפי רצונה  -פעילות במסגרת
מרכז למידה המכוון לצמצום פערים
לימודיים וחברתיים לילדי ד'-ו' בצוות עם
חונכים.ות נוספים.ות (במרכז פועלים
מלגאי פרח) .במקביל לעבודה במרכז
למידה ישנה קבוצת נשים  -תושבות,
הפועלת לאורך השנה ,ימי קהילה ,קבוצת
לימוד עברית לאמהות וילדים בגיל הרך.
בכל אחת מהן ניתן להשתלב.
קהל היעד :סטודנטים ממדעי החיים,
הרפואה ,התזונה והחקלאות בשנה ג'.
מדריכי המרכז הינם סטודנטים בשלהי
תואר ראשון ותארים מתקדמים משלל
תחומי המחקר והדיספלינות המדעיות.
המדריכים מגיעים עם בסיס ידע רחב
בתחום לימודיהם.
 .1התנדבות בבית המחסה הנמצא
בעטרות  .בבית המחסה נמצאים כלבים
וחתולים ,ונדרש טיפול יומיומי בהם .יום
התנדבות הוא מהבוקר עד הצהריים.2 .
חיות וחברים  -תוכנית במסגרתה מתנדבים
מסייעים לקשישים ונכים לגדל את חיות
המחמד שלהם בביתם  .בדרך כלל מדובר
על פעילות שבועית הנמשכת כשעתיים
בשבוע.

ירושלים
 /מקוון

ירושלים
 /מקוון

ירושלים
 /מקוון

ירושלים

leora.dahankatz
@mail.huji.ac.il

יעל:
yleokum@gmail
.com

שמרית:
shimrit.shmorak
@gmail.com

עדי להב ,מנכ"ל:
adi@jspca.org.il

הייעוד של ארגון לתת הוא לפעול
לצמצום העוני ,למען יצירת חברה
צודקת וטובה יותר ,על ידי; הענקת
סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס
אוניברסלי ,הנעת החברה
האזרחית לערבות הדדית ונתינה
והובלת שינוי בסדר העדיפויות
הלאומי.
בפורסטארט אנו פונים לבתי ספר
אשר האוכלוסיה המגיעה אליהם
היא ממצב סוציו-אקונומי נמוך,
בהם לתלמידים אין חשיפה לעולם
האקדמי ולעולם ההייטק בפרט.
כתוצאה מכך אנו רואים כי כאשר
ילדים אלו גדלים אין להם את הרקע
והבטחון להגיע ללמוד במוסד
אקדמי.

השתתפות במבצעי איסוף מזון ,במגוון
אפשרויות פעילות.

כל הארץ

מטרת הפעילות (שיעור שבועי) היא להכיר
לילדים שאין להם בהכרח רקע או זיקה
לעולם האקדמיה והטכונולגיה את העולם
הזה ולהפוך אותו לפחות מאיים .הדרך
לעשות כן היא על ידי לימוד תכנות בסיסי,
הבאתם לקמפוס ויצירת חיבור אישי בינם
לבין סטודנטים שלומדים כיום את מקצועות
ההנדסה והמחשבים.

ירושלים
 /מקוון
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חוגי סיירות של הקק"ל הוא ארגון
ללא מטרות רווח אשר הבסיס
לפעילותו הנו חינוך דרך השטח.

עיקר הפעילות של הסטודנטים היא בליווי
טיולים (בתקווה שכאלו יחזרו אוטוטו).

כל הארץ
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בית הגלגלים הוא ארגון ארצי
לצעירים ובוגרים עם מוגבלות
פיזית ,הכולל ששה בתים
הפתוחים לאוכלוסיות שונות מכל
חלקי החברה הישראלית.

בבית הירושלמי ישנם כ 80חניכים ומספר
כמעט זהה של מתנדבים .הסטודנטים
יכולים להשתלב באופנים רבים:
** הפקת אירועים
** סיוע בניהול שגרת הבית
** ליווי וחונכות של דיירי הבית

ירושלים
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שרון:
sharonm@latet.
org.il

מור:
@mohr.wenger
mail.huji.ac.il

אמיר:
amir.ginat@say
arut.org.il

זהבי:
zehavi@beitgal
galim.org.il
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מטרת גלריית המקלט היא לקדם
ולעודד תרבות ואמנות למגזרים
שונים בירושלים ובמיוחד למגזר
החרדי .והיא הגלריה הראשונה
בשכונה חרדית .במקביל היא
מהווה גשר בין תרבויות.
היחידה למתנדבים בלשכת הרווחה
במזרח ירושלים מעודדת
ההתנדבות ומגיסת מתנדבים
לצורך עזרה למשפחות.
 -Kids Kicking Cancerסיוע
לצעירים המתמודדים עם מחלות
קשות ,וגם לבני משפחותיהם ,דרך
לימוד אומנויות לחימה וחשיפה
לעקרונות מחזקים נפשית של
אומנויות לחימה.
אח בוגר ,אחות בוגרת הוא ארגון
שמטרתו לקדם וללוות ילדים
ממשפחות חד הוריות ,בעזרת קשר
אישי עם דמות בוגרת ומיטיבה.
מעון יום שיקומי אלווין מטפל
בפעוטות בגלאי חצי שנה עד שלוש
בעלי צרכים מיוחדים.
עמק הצבאים הינו פארק טבע
עירוני הראשון מסוגו בארץ ,ובו עדר
של כ  70צבאים נכון להיום.
הפארק ממוקם בסמוך לצומת פת.
בעמק צורות נוף שונות ,אגם,
בריכות מים ,צמחייה ים תיכונית,
מטעים ,טרסות של חקלאות
מסורתית ושני אפיקי נחלים רחביה
ורקפות.
בנוסף לעדר הצבאים מגוון בעלי
חיים מתקיימים בעמק ,מעל 200
מיני ציפורים ,זוחלים דו חיים ועוד.

עזרה באיסוף נתונים תיעוד תערוכות ,ארגון
ואיסוף חומרי שדה על האמנות היהודית
העכשווית .כתיבת מכתבים וקולות קוראים,
הנגשת הגלריה לשפות זרות כדי להרחיב
את מעגל המשתתפים בפעילות בעמותות
ובתמיכות .הדרכה וליווי של אמנים שונים
אשר אין להם נגישות למחשוב טכנולוגי כדי
להתפתח מבחינה אמנותית.

ירושלים

מתנדבים לסיוע למטופלי הלשכה .מיצוי
זכויות ,ליווי ועוד.

מזרח
העיר
ירושלים

מחפשים סטודנטים עם רקע בלימוד
אומנויות לחימה ,כדי להעביר שיעורים/
סדנאות רלוונטיים לילדים החולים ו/או לבני
משפחותיהם.

בתי
חולים
ברחבי
הארץ

המתנדבים שלנו יוצרים קשרים אישיים
וחברתיים ארוכי-טווח עם ילדים ממשפחות
חד-הוריות על ידי מפגשים שבועיים של
שעתיים במשך לפחות שנה.
אפשרות להתנדבות במעון לאורך יום
הלימודים  2-3פעמים בשבוע .אפשרות
להתנדבות בשעות אחר הצהרים בבית
הפעוט,לאחר הדרכה של צוות פרארפואי.
מגוו אפשרויות פעילות:
 מחקר וניטור חינוך – כתיבת מערכי הדרכהומערכי חינוך
 שיווק פרסום ורשתות חברתיות הדרכה -הדרכת קבוצות ייחודיותהמגיעות לפארק במסגרות
שונות
 פעילויות קהילתיות. סיבובי שטח-לשמור שהמבקריםנשמעים לכללים
 עבודות חקלאות ובבריכות נקיון אפיקי נחל לאחרשיטפונות.

ירושלים

ירושלים

ירושלים

נעה:
noa@artshelter
gallery.com

עביר:
gbabir@jerusale
m.muni.il
מישל:
MicheleKG@kid
skickingcancer.o
rg.il
ליבי:
libby@bbbs.org.
il

www.bigbrothers.org.il

רחלי:
Racheli34@gma
il.com

אוריין ליבוביץ',
רכז השטח עמק
הצבאים:
oryanl200@g
mail.com
052-5586082

אופי ההתנדבות ייקבע לפי
צרכי העמק ובהתאם ליכולות
המתנדב.
נשמח גם לשמוע רעיונות
נוספים מהמתנדב עצמו
לפרויקטים או פעילות .
שעות התנדבות אפשריות
מפתיחת העמק (  )6:30עד
סגירת העמק ,בהתאם לחודשי
השנה.

•

ארגונים נוספים שהפעילות אצלם מאושרת ,אך לא מופיעים בטבלה כיוון שהם מגייסים את הסטודנטים באופן עצמאי:

מד"א
קורס משלב עשייה
תיאטרון אסירים-
החוג לתולדות
התיאטרון
באוניברסיטה
העברית
קורס משלב עשייה
בפקולטה לרפואה-
ליווי קשיש
סאמיט
המועצה לשלום הילד
מעיין במדבר
פר"ח
prowoman

ניתן לפנות ישירות לאחראי איזורי בסניפי מד"א ,ולאחר סיום של לפחות  40שעות פעילות מעשית ,לשלוח אישור מהממונה ,אותו האוניברסיטה מוודאה מול אחראי
המתנדבים הארצי של מד"א.
נציגת הקורס תדווח לנו על הסטודנטים שיסיימו את הקורס.

נציגת הקורס תדווח לנו על הסטודנטים הזכאים להזנת קורס המעורבות החברתית.

גייסו באופן עצמאי ,וידווחו לנו על הסטודנטים.
גייסו באופן עצמאי ,וידווחו לנו על הסטודנטים.
גייסו באופן עצמאי ,וידווחו לנו על הסטודנטים.
ניתן לקבל נקודות זכות על פעילות באחת מהמסגרות המוכרות של פר"ח .אין כפל תמורות -לא ניתן לקבל גם נ"ז וגם מלגה .ניתן להוסיף שעות מעבר לשעות המלגה,
ועבורן בלבד לקבל את נקודות הזכות .סטודנטים מוזמנים לפנות לדוא"ל ,volunteering@savion.huji.ac.il :ואנחנו נבדוק כל מקרה לגופו מול נציגת פר"ח.
מגייסים עצמאית רכזות ,וידווחו לנו על כך.

