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    בשיתוף אגודת הסטודנטים

 

 

 .והיחידה למעורבות חברתית דיקאן הסטודנטיםחסות לשכת פרויקט בה

 התוכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר ראשון.

 שנתיות שעות  60בהיקף של הינה  ההתנדבות מסגרת

 .נקודות זכות של קורס כללי 2-לפטור מזכאות  ומעניקה

 ).קורסים כלליים מחלקתייםמביהדות או לא מקורסים (

 

 

 

 אשלאצל איבון  ביחידה למעורבות חברתיתתתקיים קט ההרשמה לפרוי

 (ליד בנק המזרחי) 112חדר מס'  1קומה  407 בניין 

 03-5317429, 2שלוחה  03-5318491טל' 

 :בלבד קבלת קהל שעותב

  11:30 -14:00ג' בין השעות: -ו בימים א'

 9:30-10:30 ין השעות:ה' ב-וובימים ב' 

 אין קבלת קהל. שים/י לב! ביום ד'

 .31.12.17-ותסתיים ב 22.101.17ההרשמה תתחיל בתאריך 

 

 חובה להירשם ביחידה למעורבות חברתית ורק לאחר מכן בעמותה, לתשומת לבכם

 . האקדמיתההתנדבות מסתיימת עם תום השנה 

 

 

 

 במהלך השנה  הם חלק בפעילויותישמח לראותכם לוקחית היחידה למעורבות חברתית 

 לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת! תומאחל
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  המשתתפים בפרויקט. להלן רשימת העמותות
 
 

 רשימת העמותות
 
 
 

אוכלוסיות במצוקה, בארץ לשמטרתו להעניק סיוע סיוע הומניטרי ישראלי  - ארגון לתת

:  השתתפות במבצעי איסוף מזון אפשרויות ההתנדבות .ובעולם, על בסיס אוניברסלי ושוויוני

תוכנית לאוכלוסיה של  – סיוע לחייםלבני נוער, בפריסה ארצית, בתכנית חינוך והעצמה 

תכנית לפיתוח יזמות שמטרתה לתת כלים למשפחות החיות  – לתת עתידניצולי שואה, 

 בגבולות קו העוני. 

 or@latet.org.il מייל: ,136שלוחה  6833388-03טלפון: :  אור רקובסקי ברגראיש קשר:  
 
 

למגר את בעיית חוסר הבטחון התזונתי באמצעות הצלה  מטרת העמותה - ישראל  לקט

                    וחלוקה יעילה של עודפי מזון בריא ומזין לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל.

      , מיון ואריזת תוצרת חקלאית, מזון עבור נזקקיםאיסופי סוגי ההתנדבות האפשריים: 

 .בקרה בבתי ספר

 ,רכזת מתנדבים-מירית אליאס, מנהלת מח' מתנדבים -גולדשטיין-ורד קצבאיש קשר:  
 volunteer@leket.org   מייל: ,112שלוחה    7909223-09ל': ט
 
 

ופועל לשבירת מעגל  1998-פתחון לב הינו ארגון ללא כוונת רווח, נוסד ב ארגון -פתחון לב

 העוני בישראל.

סלי מזון בכל חודש לנזקקים המגיעים אלינו מלשכות הרווחה בערים  4500 -הארגון מחלק כ

השונות. אנו מחלקים סלי מזון למשפחות ולתינוקות, פרטי ביגוד והנעלה, צעצועים ומשחקים 

 כלי בית ועוד.

     054-2131151, 03-9512755טל':  , פרי שאשא דודאיש קשר:  

 lev.org.ilerrys@pwww. p: מייל

 

מטפחת ילדים ובני נוער בעלי פוטנציאל למצוינות המגיעים מרקע העמותה  -חינוך לפסגות

אוקונומי נמוך. העמותה מחפשת סטודנטים/יות להדרכה במגוון תחומים:  חוגי חשיבה -סוציו

, אנגלית וכישורי השפה העברית, בקבוצות ובשיעורים פרטניים. ניתן להדריך גם חוגי מתמטית

הספר בשעות הצהריים -הפעילות מתקיימת בבתי העשרה כגון: אומנויות, ספורט וכו'.

 מרכזים ברחבי הארץ. שלושים וב ואחה"צ

  03-6013617, 050-8588047 ל':ט רבקה אנבייה, רכזת גיוס סטודנטים, אשת קשר:
office@college4all.org  

mailto:or@latet.org.il
mailto:volunteer@leket.org
mailto:office@college4all.org
mailto:office@college4all.org
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אלו"ט  כלוקים באוטיזם.עמותת הורים לילדים, מתבגרים ובוגרים המאובחנים  -אלו"ט

ירותים הניתנים להם פועלת לקידום זכויותיהם של כל האוטיסטים בישראל ולשיפור הש

ודנטים יקדמו את הבוגרים בכישורי חיים, מיומנויות במסגרת החונכות הסטולמשפחותיהם. 

 שפה, תקשורת וקוגניציה. 

 hilad@alotl.org.il  5052194-03,  6608363-052טל':   הילה בדשאשת הקשר: 
 

 
 

י הארץ עמותה אשר שמה על דגלה לשמח חולים ומאושפזים בבתי חולים ברחב - שישי שמח

מכל  נתינה על אלה מושתתים חינוך. כלהמשרד ו בריאות תוך כדי שיתוף פעולה עם משרד ה

אפשרויות  ומשפחותיהם.ם במאושפזי הלב שעטופה בהרבה שמחה ותקווה שמתמקדת

, רחב חיוךו טוב כל מלאות בידיים  השונות במחלקות החולים בבית עוברים: ההתנדבות

 למאושפזים פרחים זרי מכינים, משפחותיהם ובני המאושפזים בין קפה עגלות עם עוברים

 מתנותו אוכלה, לשתיי דוכנים מעמידים ,השבת במהלךת החולים בבי להישאר הנאלצים
 .החולים  בית ברחבת נחמדות

 appy@gmail.comshishih  3741859-03,  5331263-050איש קשר:  אלדד עמרם טל':  
 
 
 

על מנת לשפר את סיכוייהם להצליח אקונומי נמוך -ם ילדים מרקע סוציופועלת לקידו -פוש

ולהתגבר על פערים לימודיים וחינוכיים. הפעילות מבוססת על הפעלת מערך מתנדבים, 

 המעניקים שיעורי עזר לתלמידים ללא תשלום, בבית הספר, באופן פרטני או בקבוצות קטנות. 

 singer.sharon@pushedu.org, 5354965-03כהן  -יש קשר: שרון זינגרא

 www.pushedu.orgאתר פוש : 

 

 

חם  מטרתה להוות בית אגודה לשיקום ילדים פגועי מח, נכים ומוגבלים. - רשת מעונות "עלה"

מלווה העם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה  הולתת מענה טיפולי ושיקומי לאוכלוסיי

ב"עלה" מאמינים כי המשמעות של לאהוב את השני היא לראותו בדיוק  במורכבות רפואית.

באווירה באהבה ובמסירות הפועלים בעמותה זו מתנדבים  המתנדביםכפי שהבורא יצר אותו. 

 ביתית חמה ותומכת.

 Jozef@aleh.org   2095409-052, 6711747-03קשר:  יוסי ליפשיץ טל':  איש 

 www.aleh.org.ilאתר "עלה" : 

 

mailto:hilad@alotl.org.il
mailto:shishihappy@gmail.com
mailto:singer.sharon@pushedu.org
http://www.pushedu.org/
mailto:Jozef@aleh.org
http://www.aleh.org.il/
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הפועל בקרב ילדים ובני  1991ארגון ידידים הינו ארגון מתנדבים ארצי משנת   -ידידים 
 בסיכון, נוער

מפעילים תוכניות התנדבות במסגרת  אנוחדשים ובנות שירות.  נוער עובר חוק, עולים
של חונכויות אישיות בכל רחבי הארץ. מטרת ההתנדבות היא להוות דמות משמעותית 

 דל לחיקוי והשראה עבורומו
הילדים/נוער וכן מתן תמיכה לימודית/חברתית/רגשית והעצמה אישית ע"י הצבת 

בניית תהליך התקדמות ויצירת קשר אישי עם החניך. הכשרה וליווי שוטף  מטרות,
 יינתנו למתנדבים על ידי רכזי השטח.

 mitnadvim@yedidim.org.il  , מייל:6550228-02טל':  –איש קשר:  מוריה שמחון 
 

           
 

ייחודית  מפעילה תכניתועלת לשיפור תפקודם של הילדים, פה עמותה  -עמותת שלובים

לשילוב והעצמת ילדים בסיכון עם קשיים התנהגותיים, רגשיים וקוגניטיביים. התוכנית מלווה 

 מערכתית ילדים עם בעיות קשב וריכוז, עם קשיי השתלבות במסגרת, וילדים הסובלים

  מאימפולסיביות או סגירות וחוסר תפקוד.

מתנדבים בעמותה מהווים חלק מהצוות הטיפולי ומלווים את הילדים שבטיפול סטודנטים ה

 בעזרה לימודית.

 054-3088395, 101שלוחה  08-6845732איש קשר:  לילך הרצל טל':  

 shluvim1.@015.net.il מייל:  

 

(ע"ר) הינה עמותה העוסקת בחינוך קרן עתיד פלוס לחינוך בישראל  - עתיד פלוס
לוגי מדעי בפריפריה הכללית חברתית של ישראל. העמותה מקדמת ומנגישה וטכנ

רתית ויזמות בקרב ילדים ילוגיה תוך טיפוח חשיבה יצולימודי מתמטיקה, מדע וטכנ
  ונוער.

 לאייאופי ההתנדבות הינו חינוך פרטני או בקבוצות קטנות, עם תלמידים מהפריפריה בג

סודי, בתחום החשבון ומדעים, עבור תלמידים המתקשים בחומר הנלמד בבית הספר י

ולקדמם ולהובילם להצלחה בתחום. את המתנדבים ילווה איש מקצוע לאורך כל 

עיש, קרית מלאכי וקרית -ההתנדבות. מיקום ההתנדבות : פתח תקווה, חולון, בני

  עקרון.

 moria.@atidplus.com מייל: 3000949-500טל':   רגב -מוריה שוקראיש קשר:  

 

 

 

mailto:mitnadvim@yedidim.org.il
mailto:shluvim1.@015.net.il
mailto:moria.@atidplus.com

