
 רשימת ארגונים שנה"ל תשפ"ג 

 

 שם הארגון 
 

 שם הרכז  מספר פלאפון/אימייל  מהות הפעילות 

ילדי   - ית"ד 
 תסמונת דאון 

 

הוקמה על ידי קבוצת   עמותת ית"ד 
הורים לילדי תסמונת דאון  
.  80-בירושלים בתחילת שנות ה

הסטודנטים המתנדבים במועדונית  
מבצעים תפקידי הדרכה, לווי  

וחניכה. כל סטודנט מגיע ביום  
קבוע בשבוע למשך שעתיים עד  

ארבע שעות פעילות ומוצמד  
לקבוצה מסויימת לאורך  

 השנה/סמסטר. 
לחינוך  מטרת הועד הירושלמי  

מיוחד, שמתוכו צמחה העמותה,  
הייתה למנוע נטישות של ילדי  

תסמונת דאון בבתי החולים, ולתת  
מידע מהימן למשפחות בנוגע  

 לגידולו של ילד בעל תסמונת דאון. 

 
 

moadonitytd@gmail.com 
 0509775770ים: 
 0508614481שקד: 

 
 

ים גוברין/שקד  
 דיגה

 

עמותת שער שוויון פועלת לשימוש   שער שוויון 
בספורט ככלי לחינוך, צמצום  

פערים ושינוי חברתי בישראל.  
העמותה מפעילה, בפריפריה  

 
 

gavriel@the-equalizer.org 
 

 
 

 גבריאל לוי 

mailto:moadonitytd@gmail.com
mailto:gavriel@the-equalizer.org


החברתית והגאוגרפית של ישראל,  
קבוצות כדורגל המשלבות  

פעילויות חינוכיות לפיתוח, העצמה  
והקניית ערכים. העמותה מקימה 

ומפעילה מאות קבוצות ברחבי  
- לותה משתתפים כ ובפעי ישראל,
 ילדים/ות ובני/ות נוער.   7500

חונכות קבוצתית,  תיאור הפעילות: 
אחת   ’במפגשים האורכים כשעה

 לשבוע ביום ושעה קבועה.  
העברת פעילות קבוצתית, לפי  

תוכנית שנתית המתמקדת 
בהעצמת הילד, הקניית כישורי  

חיים והנחלת ערכים כגון חברות,  
ואזרחות  כבוד הדדי, קבלת השונה 

 טובה. 
מקום הפעילות: בבתי ספר ברחבי  

  30-העיר)פריסה רחבה של כ
 מוקדים(

 

0525819015 
 
 

מרכז קשב  
 לנוער 

מרכז קשב לנוער הינו מסגרת  
ימים בשבוע    5טיפולית הפועלת 

. המסגרת  15:30עד השעה 
שייכת לעיריית באר שבע אגף  

הרווחה, ומפוקחת על ידיד משרד  

 
hillape@gmail.com 
0544918493 

 
 הילה פרץ 

mailto:hillape@gmail.com


הרווחה. במסגרת נערים ונערות  
נפגעי סמים ואלכוהול )הנקיים  
מחומרים ממכרים( ובמסגרת  

פרויקט הילה לנוער בסיכון מגיעים  
לסייע להם מורים למסגרת 

שנות   8,10,12-להשלים השכלה ל
 לימוד בימים ב,ג,ד. 

 

בית הגלגלים היא עמותה שנותנת   בית הגלגלים 
מענה חברתי ושיקומי לילדים, בני  

נוער וצעירים עם נכויות פיזיות  
ן  \מורכבות במטרה לשלבם

בקהילה בצורה מרבית ומיטבית.  
בבית הדרומי מתקיימות שתי  

תכניות מרכזיות, תכנית השבתות  
בקבוצה הצעירה ותכנית הבוגרים  

 לחטיבה הבוגרת. 
צטרף להיות  הסטודנטים יוכלו לה

  -חלק מצוות תכנית הבוגרים 
מתקיימת אחר הצהריים פעם  

 שדרות. \בשבוע בעיר באר שבע 
הצטרף אלינו  יש אפשרות ל

להתנדבות במחנות הקיץ  
שמתקיימים בחודש אוגוסט  

 ברחבי הארץ. 

 
 

orel@beitgalgalim.org.il 
 
0548034858 

 
 

 אוראל עייש 

mailto:orel@beitgalgalim.org.il


  או להצטרף לשני סמינרים בתכנית
השבתות כאשר עולה צורך  

 בתגבור הצוות הקיים. 
 

עמותת באר  
שבע אוהבת  

 חיות 

עמותת באר שבע אוהבת חיות  
פועלת בעיר באר שבע והסביבה 

במטרה להציל ולסייע לכלבים,  
חתולים ולעיתים בעלי חיים נוספים  
באזור. העמותה הינה עמותה ללא  
מטרות רווח, כח מטרת העמותה  
היא הצלה, טיפול ומציאת בתים  
מאמצים לבעלי החיים הנמצאים  

 בהסגר. 
ל  הפעילות תתקיים בימי אימוץ ש

העמותה, פעם בשבועיים ברחבי  
ב"ש. בנוסף, לסטודנטים יש  

אפשרות לקחת לביתם כלב/חתול  
לאומנה, לסייע בהסעות, להאכיל  

חתולים ולעזור בכל משימה 
 שעולה. 

 
B7la.students@gmail.com 

 
 

 
 

 שנהב ישראל 

ארגון חינוכי לפיתוח מנהיגות   כוכבי המדבר 
בדואית בנגב. הארגון  -ערבית

מגוון תוכניות   2013מפעיל משנת 
חינוכיות, שמטרתן לייצר מנהיגות  

צעירה, מקומית וערכית מקרב  

 
 

Ittai@desertstars.org.il 
 
0528139882 

 
 

 איתי טריפמן 

mailto:B7la.students@gmail.com
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החברה הבדואית. בין התוכניות:  
תנועת נוער לילדים בגילאי חט"ב,  
תיכון למנהיגות עם תכנית לחינוך  

  שנת מנהיגותבלתי פורמלי, 
למסיימי/ות תיכון, ותכניות  

   בוגרים/ןת.
מקום הפעילות: מרכז ג'ו אלון ליד  

קיבוץ להב/ מרכז הבוגרים/ת,  
 רחוב החלוץ בבאר שבע. 

תיאור הפעילות: ניתן להתנדב 
בהעברת שיעורים פרטיים  

במקצועות שונים בבית הספר,  
במרכז ג'ו אלון או במרכז  
 הבוגרים/ות בבאר שבע. 

מטרת הארגון לייצר חברה בין   ארגון דור לדור 
דורית, לאפשר לאזרחים ותיקים  

להזדקן בכבוד, ללא תחושת  
בדידות ולאפשר לכל צעיר וצעירה  
פלטפורמת התנדבות המתאימה 

ת התכנית נפגשים  לו. במסגר
המתנדבים עם אזרחים ותיקים  
בביתם, אחת לשבוע, כדי ליצור  
חיבור בינאישי, בדר"כ על בסיס  

 תחומי עניין ותחביבים משותפים. 
 

 
 

yaelk@dorldor.org.il 
 

052-7866408 

 
 

 יעל קוה 

mailto:yaelk@dorldor.org.il


מרכז ישראלי  
 לכלבי נחיה 

ארגון ללא כוונות רווח המגדל 
ומאמן כלבי נחייה עבור עוורים  
ולקויי ראייה בישראל. בעזרת  

הכלבים אנו משפרים את הניידות  
והעצמאות של לקוחותינו. עלות  
הכשרת כלב נחייה מלידתו ועד  

התאמתו ללקוח עולה מעל  
ש״ח. העוורים מקבלים   150,000

שירות זה ללא תשלום כלל! את  
מגייסים מתרומות של   העלויות אנו

יחידים וגופים בארץ ובחו״ל. אנו  
נעזרים במשפחות אומנות, לרוב  
סטודנטים, לגידול הכלבים בשנת  

החיים הראשונה. אנו מלווים  
מקצועית את הגידול ונושאים בכל  

 העלויות. 
 

 
 

eli@igdcb.org 
 
08-9408213 

 
 

 אלי בן בוחר 

הרשת: באר שבע היא התארגנות   הרשת
צעירים עירונית רחבה הפועלת  

לביסוס באר שבע כאלטרנטיבה  
מובילה לצעירים בישראל,  
באמצעות רשת של יוזמות  

 מקומיות ואירועים 
המבססים חיי הקהילה בעיר  

ובפרט בשכונה ב'. היא משמשת  

 
 

hi.hareshet@eretzir.org.il 
 

0542467883 

 
 

 שמעיה בנדר 

mailto:eli@igdcb.org
mailto:hi.hareshet@eretzir.org.il


כפלטפורמה ליצירת חיבורים  
אנושיים וקבלת כלים מעשיים,  

  -הופכים רעיונות משותפים  אשר 
 למיזמים חיים ונושמים. 

ברשת אנחנו מארגנים אירועים  
קהילתיים ופסטיבלים  

השתתפותיים, מהווים בית למגוון  
רחב של מיזמים קהילתיים  

וחברתיים כמו הנגריה הקהילתית,  
מחסן ציוד שיתופי, יוגה  -הכלבויניק

ב"שכונה, צבע ב'פארק, יער  
ארון  מאכל, המקרר הקהילתי, ה

בוטיק יד    -הקהילתי, השמבאלה
 שניה חברתי ועוד. 

 

מגן דוד אדום  
 )מד"א( 

ארגון ההצלה הלאומי של מדינת  
ישראל אמון על שירותי העזרה  

הראשונה ורפואת חירום, על  
שירותי הדם ומשמש כארגון הצלב  

 האדום הישראלי.  
מתנדבי הארגון מתנדבים יום וליל,  

, בחגים ובזמנים מיוחדים,  24/7
עוזבים את משפחותיהם ומגיעים  
למשמרות באמבולנסים ובניידות  

הוא הצלת   הם מעיניאשר בראש 

 
 
netanelac@mda.org.il 

 

 
 

 נתנאלה

mailto:netanelac@mda.org.il


איזור  בסניפים ב -מאושר חיי אדם. 
. לסטודנטים  דרום בלבד ה

מהמחלקה לרפואת חירום לא  
 תוכר ההתנדבות במד"א כנק"ז. 

היא עמותה לילדים ובוגרים   אלו"ט  אלו"ט 
על הרצף האוטיסטי במגוון הרחב  
של התפקודים אשר מציעה מספר  

שירותים לאוכלוסיה. אצלנו  
ההתנדבות תתקיים במסגרת  
המועדונית אשר נותנת מענה  
בשעות אחר הצהריים לילדים  

.  6-21ולנערים על הרצף בין גילאי 
מהלך הפעילות כולל מגוון חוגים  

החניכים את   אשר מקדמים אצל 
כישורי החיים תוך הנאה כגון:  

עצמאות, לקיחת יוזמה, שיתוף  
 פעולה ותקשורת בינאישית.  

 
 

ofirbarak60@gmail.com 
 
054-4778604 

 
 

 אופיר ברק

עמותת שמחה  
 לילד 

עמותת שמחה לילד הינה עמותה  
אוכלוסיית  השואפת לקדם את  

הילדים החולים בישראל ולהעניק  
להם כלים חברתיים ונפשיים בכדי  
להגיע למימוש הפוטנציאל הגלום  

אנו שואפים לעזור להם   בכל ילד. 
ות חלק  ילגדול ולהתפתח ולה

תורם, פעיל ואקטיבי בחברה  

 
 

l.org.il-yardenm@s 
 
0544606989 

 
 

 ירדן מנס 

mailto:ofirbarak60@gmail.com
mailto:yardenm@s-l.org.il


הישראלית וזאת לצד המחלה 
עימה מתמודדים. במסגרת  

ילווה  החונכות האישית כל מתנדב 
ילד/נער במפגשים תכופים של  

אחת לשבוע. גילאי הילדים נעים  
. החונכות מספקת  6-18בין 

לחניכים מסגרת חברתית תומכת,  
מלווה ומעניקה כלים להשתלבות 

 מיטבית בקהילה. 
 

סל"ק הינה התארגנות פרטית של   סל"ק ארגון 
תושבים וסטודנטים מבאר שבע,  

 . 2014שהחלה לפעות בשנת  
מטרתנו לדאוג למשפחות  

הזקוקות לסיוע במזון ברחבי באר  
שבע. כיום הארגון פועל יד ביד עם  

עמותת "שכן טוב". במסגרת  
הפעילות במהלך השנה מתאגדים  

יחד כל חברי סלק מדי שבוע  
שונים מבעלי   ואוספים מוצרים 

 . עסקים בעיר
הפעילות של הארגון מתבצעת  

אחת לשבועיים בימי שישי בשוק  
  3-4העירוני ובמחסן סל"ק למשך 

 שעות.  

 
 

Melamed.kfir@gmail.com 
 

 
 

 כפיר מלמד 

mailto:Melamed.kfir@gmail.com


המרכז לסיוע  
לחיילים בודדים  

 ע"ש מייקל לוין 

לזכרו של מייקל לוין  העמותה 
לסיוע לחיילים בודדים מלווה  

חיילים טרם הגיוס, במהלך  
השירות וכמש שנים לאחר  
השחרור. החיילים מקבלים  

תמיכה, לווי והכוונה כדי לקבל  
 הזדמנות שווה להשתלב בחברה. 

הסטודנט תיאור הפעילות: 
המתנדב יתפעל את המועדון ואת  
הפעילות החברתית השוטפת וכן  

בשיעורי עזר אשר ניתנים  ישתלב 
 לחיילים. 

 
iritv@lsc.org.il 
054-6964636 

 
 

 
 עירית ורדי 

בית חם נווה  
 זאב

הבית החם מהווה מקור פעילות  
לאחר הצהריים לנערות במצבי  
סיכון, אליו מגיעות נערות מבתי  

הספר הקרובים לשכונה. אנו  
לנערות עזרה בלימודים,  מספקים 

פעילויות מעשירות וארוחה חמה.  
  5הבית פועל פעמיים בשבוע לכ
שעות. מטרתנו לספק עבורן  

מסגרת תומכת, רגשית, לימודית  
ולהוות דוגמא אישית ולהשריש  

ערכים כדוגמת אחריות, עצמאות,  
התמדה, נתינה, קבלת האחר  

 ועוד. 

 
 

yuval3034@gmail.com 
 
052-3498961 

 
 

 יובל שואף 

mailto:iritv@lsc.org.il
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הפעילות תתקיים בבית החם עצמו  
וה זאב )משעול לוי  בית חם נו  –
2 .) 

תיאור הפעילות/התפקיד 
שהסטודנט המתנדב יבצע  

 במסגרת הארגון:  
במסגרת הבית החם הסטודנטים  

יעזרו לנערות בלימודיהן, לצוות  
בפעילויות ויצרו קשרים אישיים עם  
 הנערות, יהוו עבורן מודל וערכיות. 

 

מוקד קהילתי  
 הבית הלבן

בעיתות שגרה מתקיימות במקום  
פעילויות חברה והעשרה לתושבי  

ולילדים בגילאי בית ספר   האיזור 
יסודי והוריהם. הפעילות לילדים  
מכוונת להעניק להם פינה חמה  

חיובית ומיטיבה בשעות אחר  
הצהריים למטרת מניעת שוטטות  
וצמצום פערים חברתיים. זאת על  

ידי מתן יחס אישי ופעילויות  
חברתיות, מתן יעוץ והכוונה.  

הפעילות לילדים נעשית על ידי  
בים וסטודנטים  מדריכים מתנד 

דים מקבלים במקום  ילמלגאים. ה
עזרה בשיעורי הבית והעשרה  

 
 

sagitphon@gmail.com 
 

0507314313 
 
 

 
 

 שגית כהן

mailto:sagitphon@gmail.com


באמצעות חוגים ושנים והפעלות  
שונות. כמו כן מתקיימים במקום  

ובחצר אירועי שיא בחגים עם  
 המשפחות. 

: חונכות  פרויקטים נוספים 
חברתית לילדים ע"י   -לימודית

 סטודנטים   

הרצאות העשרה ותמיכה )גם  
 בזום( לתושבי הסביבה והעיר  

– הדרכה טכנולוגית למבוגרים 
עזרה במחשבים וסמארטפון  

 למתקשים  

 שיעורי כושר בקבוצה לנשים  

שיעורי אנגלית למבוגרים )לפי  
 רמות( 

 :  מקום הפעילות 

לימודית  -בפרויקט חונכות חברית 
זה נתון לבחירת הסטודנט/ית  

והילד/ה: או במוקד הבית הלבן או  
בבית הילד או בבית הסטודנט או  
במקום מפגש בחוץ למטרת פנאי  



והעשרה. בתקופת הקורונה או  
 אילוצים אחרים גם במפגשי זום. 

לגבי שאר הפרויקטים למבוגרים  
כמו הדרכה טכנולוגית, שיעורי  

יש הדרכה  כושר , שיעורי אנגלית . 
קבוצתית במקביל להדרכה  

פרטנית למתקשים. שילוב עם  
מפגשי זום שנמשכו מתקופת  

 הקורונה. 

כרון בסלון היא יוזמה חברתית  יז כרון בסלון יז
המאפשרת לציין את ערב יום  

השואה בצורה משמעותית בסלון  
הבית בין משפחה וחברים,  

במפגש המורכב מעדות, חלק  
  2011אומנותי שיתופי ודיון. בשנת 

התכנסה קבוצת חברים בסלון  
אחד כדי להעביר יחד את יום  

השואה. הם הקשיבו לעדות, שרו  
את עצמם   ונגנו, ופתאום מצאו 

בעיצומו של דיון על האופן שבו  
השואה משפיעה על החיים שלנו  

כאן ועכשיו. בסוף הערב היה ברור  
שצריך לשתף בחוויה הזו אנשים  

נוספים. בשנים שחלפו מאז, זכרון  

 
 

shir@zikaronbasalon.com 
 

0549549666 

 
 

 שיר לוי 
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בסלון הלך והתרחב לעבר אלפי  
סלונים ברחבי המדינה ומחוצה  

ליון איש  י לה. עד כה למעלה ממ
ן לשואה  כרויציינו את יום הז
 ולגבורה בסלון. 

 

בית מוריה פועל בתחומי החינוך,   בית מוריה  
הרווחה והזהות היהודית במגוון  

רחב של פרויקטים בעיר באר  
 שבע. 

. לחיות בכבוד  1 תיאור הפעילות: 
וניצולי  חונכות של קשישים  –

תקים לביתם, ביקורי  המרושואה 
 . בית ואוזן קשבת

  –  מרכז למידה והעשרה לילדים. 2
לקבוצת ילדים בשעות   סיוע לימודי

 הצהריים ואחה"צ. 
 

 
 

carmit@bmoriah.org.il 
 
052-8903985 

 
 

 כרמית מזוז 

ארגון נשים למען החברה. מקיים   ויצו  
פעילות חברתית חינוכית לילדים  

נוער צעירים וצעירות ונשים בסיכון  
וכן לקבוצות חברתיות. בסניף 

(  2פועלת ביגודית )חנות יד 
שפועלת למחזור והפחתה בזיהום  

הסביבה. הביגודית נותנת מענה  

 
 

Carola.ceausu@gmail.com 
 

050-62780332 

 
 
 קרולה   
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,  לאוכלוסיות חלשות בחברה
 ולקהל הרחב. 

מיון   –גודית . בי 1תיאור הפעילות: 
. צמצום פערי  2, סידור ומכירה 

מתן שיעורים פרטיים   – קורונה 
. סיוע  3לתלמידים מתקשים. 

לנערות בסיכון בלימודיהן לטובת  
 קבלת תעודת בגרות. 

 

  – צ.ל.ש עמותת 
צעירים לומדים  

 שחמט

צעירים לומדים   - עמותת צ.ל.ש 
שחמט, היא עמותה ללא מטרות  
רווח ששמה לה מטרה להקנות 

לצעירים מהפריפריה החברתית  
חינוך ערכי. העמותה משתמשת 

במשחק השחמט ככלי חינוכי  
לפיתוח המחשבה והטמעת  

 ערכים. 
קהל היעד של העמותה הוא ילדים  

ו', הלומדים בבתי ספר  -ג'בכיתות  
 הנמצאים בשוליים החברתיים. 

מקום הפעילות: בבתי ספר  
הנמצאים בפריפריה החברתית,  

עיקר הפעילות היא בשכונה ג'  
 ושכונה ד'. 

 

 
Cpchessbr@gmail.com 

 
050-9814973 

 
 רובינשטיין  רז 
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הלל ישראל  
 בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
הלל ישראל הנו ארגון שמטרתו  

 לחזק את זהותם 
היהודית של סטודנטים ישראלים  

 ולהעמיק את תחושת 
שייכותם לעם היהודי וזאת  

באמצעות חשיפתם והעמקת  
היכרותם עם המגוון הרחב של  

קהילות וזהויות יהודיות הקיימות  
בעולם כיום. הלל ישראל פועל  

בשמונה מרכזים באוניברסיטאות  
חבי הארץ תוך שיתוף  ומכללות בר 

פעולה עם עשרות ארגונים  
חברתיים, מוסדות חינוך וגופים  

 ממשלתיים ומוניציפליים. 
כניות עיקריות בהן  ות קיימות שתי 

 -הסטודנטים מתנדבים
אחת נקראת ״זכור וכבד״ ובה  

הסטודנטים מתנדבים עם ניצולי  
שעות בשבוע ומגיעים   4שואה 

למפגשי ליווי קבוצתיים פעם  
ים. במסגרת תכנית זו הם  בשבועי

גם מרימים אירוע התנדבות גדול  
לחנוכה ומדליקים נרות עם ניצולים  

 
 
 
 

org.hillelisrael@leec 
 
054-7749304 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לי כהן 
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וגם לוקחים חלק בטקס יום  
  .השואה של הדיקנט

תכנית שנייה נקראת ״מבטים״  
והיא מכילה בה גם התנדבות עם  

עולים חדשים במרכז קליטה  
בב״ש, וגם מפגשי העשרה  

קבוצתיים המלמדים על הקשר בין  
 .שראל ויהדות התפוצותי

הם לומדים גם להכיר את המגוון  
היהודי בעיר ב״ש, הזרמים  

השונים הקיימים ועל חשיבותו של  
ערך הפלורליזם בחברה 

 . הישראלית 

בקמפוס בן גוריון פועלת מדי שנה   שפה כגשר 
תוכנית שפה גשר הדוגלת  

בהקניית השפה העברית והערבית  
בקרב תלמידים וסטודנטים יהודים  

וערביים. ההנחה היא כי השפה  
עשויה להוביל גם להיכרות  

  30מעמיקה וקירוב לבבות כוללת 
  15סטודנטים מאונ׳ בן גוריון 

 יהודים.   15-מהחברה  הערבית ו 

 
keslassy@bgu.ac.il 

 
08-6428810 

 
 אנה

האגודה למלחמה בסרטן היא   
ארגון התנדבותי הפועל בישראל  
לקידום המחקר, דרכי המניעה,  

 
 
 

 
 מירי מור יוסף 

mailto:keslassy@bgu.ac.il


האגודה  
למלחמה 

 בסרטן 

האבחון, הטיפול והשיקום של  
חולים ומחלימים מסרטן בישראל.  

התפקיד שהסטודנט המתנדב 
יבצע במסגרת הארגון: סיוע  

לילדים חולי סרטן מגיל גן ועד  
התיכון )כולל(, הנעדרים תכופות  

מבית הספר בשל מחלתם,  
להשלים את החומר הנלמד בבית  

הספר. הפעילות תתקיים בבית  
 הסטודנט או בזום. 

 

mirimy@cancer.org.il 
 
08-9333517 

 

 
 מרכז חוסידמן 

לנוער שוחר מדע   מרכז חוסידמן 
מרכז תחתיו את כל פעילויות  

גוריון  -הנוער באוניברסיטת בן 
בנגב. המרכז מציג מגוון פעילויות  

כניות חשיפה חד  והחל מת -לנוער  
כניות עומק ו פעמיות ועד ת

לתלמידים מצטיינים במיוחד. אנו  
מאמינים שלמידה מדעית איכותית  
ברמה הגבוהה ביותר ובגישה של  

מצוינות, מעודדת את בני הנוער  
להמשיך בתחומים אלו גם בעתיד,  

לקשור את עתידם בלימודים  
התפקיד   אקדמיים באוניברסיטה.

שהסטודנט המתנדב יבצע  

 
shellya@bgu.ac.il 

 
074-7795411 

 
איילת  

 אסיסקוביץ 
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במסגרת הארגון: כתיבת תוכניות  
אקדמיות, פיתוח תכנים לתוכניות,  

לווי אקדמי לתלמידים, הדרכה  
 במגוון קורסים, הוראה, הרצאות 

 

 
 עמותת סול טוק 

פועלים להעלאת המודעות  
ולגיטימציה לעיבוד חוויות לחימה.  
אנו עושים זאת על ידי פעילות פרו  
אקטיבית של "צעירים מדברים עם  

צעירים" בהודו ודרום אמריקה  
במהלך הטיול הגדול. בארץ אנחנו  
פועלים באוניברסיטאות, מכללות  

ומכינות קדם צבאיות. הכל במטרה  
ך  לחשוף ולאתר ואז ללוות לתו

תהליך טיפולי באחת העמותות  
 השותפות שלנו כמו נט"ל  

 

 
daniel@soultalk.co.il 
info@ soultalk.co.il 
 

 
 דניאל

 
 
 
 

חברים לעת  
 זקנה

 

עמותת מטב מפעילה תכנית אשר  
מטרתה לסייע ולאפשר לאזרחים  
ותיקים להמשיך ולגדל את חיות  

המחמד בביתם ובכך למנוע  
הזנחה ונטישה של בעלי החיים  
וזאת בשל הקושי הרב בטיפול  

 
 

 
                                                               

viktoriam@matav.org.il 
                                                    
052-4505467 

 
 
 

 

 ג'קה ביחלו 
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    השוטף בהם.
היא מופעלת ע"י מערך מתנדבים  

המגיעים לבתי הקשישים,  
מארחים להם חברה ומסייעים  

בטי הטיפול בבעלי  להם בכל הי
החיים. כך שלמעשה, מדובר  

בהפגת בדידות כפולה של  
הקשישים: הן על ידי היכולת  

לשמר את בעל החיים בביתם והן  
על ידי הגעת מתנדבים מקסימים  

 מידי שבוע. 

 
 

 מועדון צוותא 

 
ימים   5מועדון חברתי הפועל  

בשבוע אחר הצהריים. קהל היעד  
הינו בוגרים בעלי צרכים מיוחדים  
בתפקוד גבוה, החברים במועדון  

שמחולקים לארבע קבוצות גיל  
בשבוע ונהנים   1-2מגיעים בין 

ממפגש חברתי הכולל גם מגוון  
חוגים ותוכניות העשרה. על  
הסטודנט המתנדב במועדון  

להצליח ליצור קשרים עם חברי  
המועדון וליצור אמפתיה החלה  

 וכבוד הדדי. 
 

 
 

amutatal@gmail.co 
 
054-7347277 
 

 
 

 רם סיון  
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she codes she codes   הדור הבא מיועדת
לנערות בגילאי חטיבה ותיכון  

במטרה להשפיע על הדור הבא  
של מהנדסות תוכנה בתעשייה  

ובאקדמיה. התוכנית פועלת כחלק  
קהילה   - she codesמארגון ; 

טכנולוגית של נשים שהוקמה ע"י  
  2013היזמת רות פולצ'ק בשנת 

מפתחות    50%במטרה להגיע ל 
טק  - תוכנה בתעשיית ההיי

  כניתומטרת הת אלי. הישר
.לעודד צעירות לבחור במגמת  1

תוך השראה   מדעי המחשב
והתנסות בתכנות ורכישת כלים  

. לתמוך בנערות  2. םרלוונטיי
במהלך תקופת הלימודים במגמה  
ובחינת הבגרות עד לסיום בחינות  

. להפגיש בין  3הבגרות בהצלחה. 
הנערות לסטודנטיות למדעי  

המחשב, מהנדסות מהתעשייה,  
יילות ובנות שירות המשרתות  ח

בתפקידים טכנולוגיים, המהוות 
השראה למסלול קריירה בתחום  

בצבא, בשירות הלאומי   -בעתיד 
 ובבחירת לימודים אקדמיים. 

 
 

bar@she-codes.org 
 
052-6206113 
 

 
 

 בר אשואל 
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טיפולית הנותנת מענה  פנימייה  העוגן הקהילתי 
טיפולי וחינוכי לנוער שהוצא  
מביתו. במסגרת הפנימייה  

מתקיימות מסגרות לימודיות  
חינוכיות מורכבות וייחודיות  

הדורשות סיוע של כוח אדם.  
הפעילות כוללת לווי לימודי חינוכי,  

 בהדרכת צוות הפנימייה.
 

 
 

nivi@yachdav.org.il 
0508594836 
 

 
 

 ניב ישראל 

  י סטודנטיאלתא אלפ"ה הינו ארגון   תא אלפ"ה 
, תחת המחלקה התנדבותי 

למעורבות חברתית, בבן גוריון.  
מנוהל ע"י חמישה רכזים,  

 סטודנטים. 
כל פעולותיו של התא מכוונות  

הפגת   - להשגת מטרות העל
הבדידות ומתן תמיכה חברתית  

לניצולי השואה ואוכלוסייה  
 השלישית באזור באר שבע. 

תחת התא שני פרויקטים, פרויקט  
" שבו  אמץ סבאהפועל בקהילה, "

ם משובצים לקשישים  4מתנדבי
בודדים ומבקרים אותם פעם  

בשבוע למשך שנה/ סמסטר. וכן  

 
 

avdard@post.bgu.ac.il 
 
050-9585221 

 
 

 דור 
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ביקור  " - פרויקט ייחודי מסוגו בארץ
המתנדבים מגיעים  " שבו חולים 

אל קשישים גלמודים, בודדים 
שמאושפזים בבית החולים  

 ומבקרים אותם. 
 

שבועת האדמה פועלת לקידום   שבועת האדמה
חקלאות עירונית בבאר שבע,  

לאדמה  המקרבת את תושבי העיר 
ולטבע, מעודדת יצרנות מזון בקרב  

תושבים ומשפרת את איכות  
החיים בסביבה העירונית. אנו  

עושים זאת ע"י חוות בארי, מרכז  
קהילתי המהווה:  -סביבתי-עירוני 

( מקור ידע לגידול מזון ולניהול  1
(  2-אורך חיים מקיים בעיר, ו

מרחב קהילתי המעודד מפגשים  
ל כל  אנושיים, מעורבות ויוזמה ש

 סוגי התושבים בעיר. 
 

 
 

Earths.kehila@gmail.com 
 
052-6842215 

 
 

 מירב

אקים ישראל, הינו ארגון ארצי של   אקים 
 הורים ושל אנשים עם 

מוגבלות שכלית בישראל, הפועל  
 כארגון ממוקד אדם, 

שמשמעותו ארגון המייצג את  

 
 

Haim275@bezeqint.net 
 
052-6056215 

 
 

 אטדגי חיים  
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 האנשים עם מוגבלות 
שכלית ואת משפחותיהם, תוך  

 שמירה על זכויות האדם
 וחירותו. 

 

 

"דלת פתוחה" הינה רשת ארצית   דלת פתוחה 
והדרכה לנוער,  של מרכזי ייעוץ 

לצעירים ולהוריהם בנושאי גיל  
ההתבגרות ומיניות. ארגון זה שם  

לו למטרה לקדם את הזכות  
הבסיסית של כל אדם לקבל 

החלטות חופשיות בהקשר למיניות  
ולפוריות שלו, להיאבק על  

הנגישות למידע באיכות גבוהה,  
לחינוך ושירותי בריאות  

המתייחסים למיניות, זהות מינית,  
ן, אמצעי מניעה, הפסקת  הריו

הריון בטוחה ומחלות המועברות  
במגע מיני. כמו כן פועל הארגון  
לקידום העצמת נשים ושוויון בין  

 המינים. 
 
 
 

 
 

Odb7@opendoor.org.il 
 
0508351095 

 
 

 יעל
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 פעמונים 

ארגון פעמונים מסייע למשפחות  
 המצויות בבעיות 

כלכליות, באמצעות הדרכה וליווי  
מקצועי בתחום הפיננסי  

סיוע זה מאפשר    וההתנהגותי.
  למשפחה לאזן את תקציבה,

למצות את כושר ההשתכרות שלה  
ולעלות על דרך המלך. במקביל,  

דואג הארגון לסייע בצמצום  
והסדרת חובות ובפתרון בעיות  

סטודנט כלכליות סבוכות.  
נק"ז לא    2שמשתתף במתווה 

יוכל להשתתף בקורס "סדנא  
למלווה משפחות בפעמונים".  

סטודנט יכול להשתתף בקורס או  
 במתווה אך לא בשניהם.

 

 
etalya96@gmail.com 

 
bgu@paamonim.org 

 
052-2543238 

 
 טליה

הבית 
למשפחות  

 מיוחדות

מרכז למשפחות לילדים עם צרכים  
מיוחדים הוקם מתוך משאלה  

להקל על התמודדותן של משפחות  
להן ילד עם צרכים  העיר )ב"ש( 

מיוחדים )אוטיזם, לקויות שמיעה,  
ראייה, תסמונות נדירות, מוגבלות  

 שכלית התפתחותית(. 
 

 
Sapoo12311@gmail.com 

053-3315714 

 
 ספיר כהן 
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ידידים למען  
 הנוער והחברה

ידידים למען הנוער והחברה הנו  
שנה בקרב    30ארצי, הפועל ארגון  

ילדים, בני נוער וצעירים במצבי  
מצוקה וסיכון מכל גווני האוכלוסייה  

בארץ. ארגון ידידים מסייע בכל  
שנה לאלפי ילדים ונערים  

בתוכניות חינוכיות ושיקומיות  
הנמשכות לאורך השנה כולה.  

הארגון מפעיל מאות סטודנטים  
כניות השונות  וומתנדבים בת
 ות ברחבי הארץ. בעשרות קבוצ 

 

 
 

y.students@yedidim.org.il 
 
02-6550220 

 
 

 חן

הקרן לרווחת  
 נפגעי השואה 

הקרן לרווחת נפגעי השואה היא  
עמותה שהוקמה על ידי ניצולי  

 שואה עבור ניצולי השואה. 
והחלה   1991הקרן נוסדה בשנת 

בסיוע מרכז   1994לפעול בשנת 
הארגונים של ניצולי השואה  

ובשיתוף ועידת התביעות, במטרה  
לסייע לניצולי השואה שניצלו מן  

התופת הנוראית. ההתנדבות הינה 
התנדבות חברתית להפגת  

בדידותם של ניצולי השואה,  
המפגש הינו מפגש חברתי, שבו  

ת בתוכנית  ניתן לשוחח, לצפו

 
shoa.org-tsvia@k 

 
0544712656 

 
 

 צביה דיקמן
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משותפת, לבשל, לשחק משחק   
משותף, לצאת לטייל לנשום אויר  

 צח וכו. 
 

פרויקט 'עושים רחוב' הוקם   עושים רחוב 
במטרה לקחת את הרחוב לידיים,  

באמצעות שיתוף פעולה בין תושבי  
באר שבע וסטודנטיות/ים  

 גוריון  -מאוניברסיטת בן
 

 
community@aguda.bgu.ac.il 

3253333-052  
 

 

 דנה עכו  

מהנדסים ללא  
 גבולות 

הארגון פועל ליצירה של פרויקטים  
הנדסיים לטובת פיתוח קהילות  
בארץ ובעולם. רוב המתנדבים 

הינם סטודנטים להנדסה, אך זה  
אינו תנאי מחייב. המתנדבים 

מתכננים, בונים ומטמיעים  
 פרויקטים שונים.  

היכן תתקיים פעילות הסטודנטים  
 המתנדבים:  

תכנון הפרויקטים ובניית אב טיפוס  
באוניברסיטה. קיימים שני  

אחד בבאר שבע,   -פרוייקטים בנגב
אחד במועצה אזורית מרחבים.  

 בנוסף, קיים גם פרויקט בטנזניה.  

 
 

Bgu.ewb@gmail.com 
 
0534249886 

 
 

 אושר 
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תיאור הפעילות/התפקיד 
שהסטודנט המתנדב יבצע  

במסגרת הארגון: תכנון, בנייה  
טמעה של פרויקטים הנדסיים  וה

 לטובת פיתוח קהילות  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 איחוד הצלה 

  6000 - איחוד הצלה' מפעיל כ
מתנדבים, בעלי הכשרה להגשת  

 עזרה 
ראשונה ובהם חובשים,  

ורופאים, המוזנקים   פראמדיקים 
ע"י מוקד איחוד הצלה מדן ועד  

אילת ומגישים עזרה ראשונה  
הזקוקים לטיפול   לחולים ולנפגעים

  .וסיוע רפואי מיידי להצלת חייהם 
הצלה”   ההתנדבות ב”איחוד 

יום   365שעות ביממה,  24נעשית 
 בשנה, כולל שבתות וחגים. 

החובשים חיים את שגרת יומם  
  ובעת אירוע בקרבתם הם יוצאים

לטפל בחולים / נפגעים עד להגעת  

 
 

Kesher1@1221.org.il 
 
0556695130 

 
 

 יידורף מאיר ז
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  .האמבולנס המפנה לבית החולים 
דרום  תוכר פעילות באיזור ה

 בלבד.

לתת סיוע  
הומניטרי  

 ישראלי 

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. 

ההתנדבות היא ערך ליבה בלתת 
 המנחה את פעילות הארגון. 

מקום הפעילות: במחסן הלוגיסטי  
של הארגון בעיר ב"ש כמו גם  

במסגרת איסוף מזון שהתקיימו  
 בפריסה ארצית כולל איזור הדרום. 

תיאור הפעילות: תיפעול, מיון  
ואריזת מזון במרכז הלוגיסטי  
 בב"ש עבור משפחות נזקקות. 

 
 

linbalm@latet.org.i 
 
054-6644095 
קישור לרישום:  
https://lp.vp4.me/peqt 

 
 ענבל

 
 
 
 
 
 
 

ארגון נוער עם מדריכים מיומנים,  
שנה בחינוך דרך   44שעובד כבר 

השטח בקבוצות קטנות וקבועות,  
המאפשרות יחס אישי והעמקת 

החיבורים, מפגשים קבועים אחת  
 לשבוע, וטיול אחת לחודש.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:inbalm@latet.org.il
https://lp.vp4.me/peqt


 
 
 
 
 
 
 

חוגי סיירות של  
 קק"ל

דרך הטיולים הילדים לומדים  
אהבת הארץ וחווים תחושת  

מסוגלות, העצמה וגדילה. דרך  
הניווטים הם לומדים עצמאות  

וביטחון בשטח. דרך המדורות הם  
לומדים על יצמם ועל חברות. חוגי  

 סיירות מכיתה ה' עד יב'
מקום הפעילות: טיולים בכל רחבי  

 הארץ 
תיאור הפעילות/התפקיד של  

חודש יוצאים   המתנדב: מידי
החוגים לטיול סופ"ש מיום שישי  

 בצהריים עד מוצאי שבת. 
  15 - הסטודנט ילווה קבוצה של כ

חניכים וחניכות ויעזור למדריך  
הקבוצה ללוות את התהליך  

החינוכי שהקבוצה עוברת, ויתפקד  
כמבוגר אחראי נוסף מלבד 

 המדריך. 

 
 
 
 
 

Nimrod.bennet@sayarut.org.il 
 
050-8237300 

 
 
 
 
 
 
 

 נמרוד בנט 

 
 
 

התנועה למאבק  
באנטישמיות  

 וגזענות ברשת 

התנועה למאבק באנטישמיות  
ברשת היא עמותה ישראלית  

הפועלת לניטור והסרת תכנים  
פוגעניים, בהם תכני שנאה,  

גזענות, בריונות, שיימינג  
ואנטישמיות במגוון שפות ורשתות  

 
 

info@foantisemitism.org 
 
053-9341604 

 
 

 דריה סלומון 
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חברתיות. אנו שואפים לקדם 
מודעות סביב תופעת הגזענות  

והבריונות במרחב המקוון בחברה  
ך  הישראלית, ופועלים לחינו

להתמודדות יעילה ואפקטיבית עם  
 תכנים אלו. 

ההתנדבות מיועדת לסטודנטים  
וסטודנטיות בעלי יכולת עבודה  
מרחוק, יכולת עבודה בצוות וכן  

אחד או יותר מהקריטריונים ו/או  
תחומי הידע: ידיעת קרוא וכתוב  

ברמה גבוהה בשפה זרה שאינה  
עברית )עבור ניטור תוכן ותרגום  

יאל, עיצוב גרפי,  תכנים( ניהול סוש
עריכת סרטונים, פיתוח אתר  

 וורדפרס. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  – כנית הינה מיזם חברתי והת
צבאי, להובלת בני נוער בעלי  

ת לשירות  יאוריינטציה טכנולוג

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 תכנית ניצנים 

ביחידות הטכנולוגיות המובחרות  
בצה"ל. זאת באמצעות הכשרה  

ממוקדת תוכנה ודיגיטל, בדגש על  
פיתוח מיומנויות וכישורי חשיבה  

המותאמים למקצועות העתיד  
בעולם התוכנה וההייטק. בדרך זו  
מאפשר המרכז שוויון הזדמנויות  

וצמצום הפער הטכנולוגי בין  
 המרכז לפריפריה. 

ילות: באר שבע  מקום הפע
 והסביבה.

תיאור הפעילות: הסטודנט יהיה  
בעל ידע בתוכנה, בדגש על פייתון  
הסטודנט יהווה עוזר הוראה עבור  

המדריך במהלך השיעור, יעזור  
לחניכים מתקשים ויעביר תרגולים  

פרטים עבור החניכים במידת 
 הצורך. 

 

Maya.zohar@nitzanim.tech 
 
054-4968343 

 מאיה זוהר 

הבית הגאה  
 "שב

הבית הגאה בבאר שבע הינה  
עמותת גב לכלל ארגוני הקהילה  
הגאה הפועלים בעיר, וכן לכלל  

הקהילה הגאה  תו/ חברי
 המתגוררים בבאר שבע ובדרום. 

הבית הגאה מקיים פעילויות  

 
 
 

pridehouse@eretzir.org.il 
 
052-8360979 

 
 
 
 

 שלומית לזר 

mailto:Maya.zohar@nitzanim.tech
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חברתיות וקהילתיות, קבוצות  
חברתיות הנפגשות על בסיס  

שבועי, אירועי שיא סביב מעגל  
השנה וכן אירועי תרבות כגון  

 הרצאות והקרנות סרטים.  
 תיאור הפעילות:  

צוות אירועים: הסטודנטים.יות  
ם אשר  יצטרפו לצוות אירועי

אחראי על הפקת אירועי השיא  
ופעילויות סביב החגים. החל  

מחשיבה על פרטי האירוע, ארגון  
כלל הצרכים לאירוע, ארגון הבית,  

 הפעלת האירוע וכדו'.  
יות  .צוות לוגיסטיקה: הסטודנטים

יצטרפו לצוות לוגיסטיקה אשר  
אחראי על רווחת כלל  

ות בפעילות הבית  .פיםתהמשת
ומצב הבית,   הגאה. דאגה לציוד 

עזרה לצוות אירועים ולקבוצות  
 החברתיות לפי צורך וכן הלאה.  

צוות הפקת מצעד הגאווה:  
יות יצטרפו לצוות  .הסטודנטים

הפקת מצעד הגאווה אשר פועל  
כל השנה על מנת לתכנן את  



אירועי הגאווה אשר מתקיימים  
 בחודש יוני, ולהפיק אותם בפועל.  

 

  -קשר יהודי 
 חברותא 

 
תכנית קשר יהודי נועדה כדי  

לשבור חסמים, לנפץ דעות  
קדומות ולאפשר לצעירים חרדים  

להיפגש בגובה העיניים ולהכיר  
מקרוב סטודנטים מהמגזר הכללי,  

ובמקביל להעניק את אותה  
 הזדמנות לסטודנטים עצמם. 

פעילות בזוגות בינמיגזריים 

המאפשרת שיח אישי ועמוק, 

והיכרות תהליכית ולא כזו של 

"פגע וברח". כל זוג יבחר 

פעילות התנדבותית לטובת 

הקהילה באופקים, יציג אותה  

בקבוצה ויוציא אותה לפועל 

 במהלך השנה יחד. 

כנית הן השתתפות  ו דרישות הת
מפגשים   6במפגש הדרכה, ב

שעות   20ים, והשלמת קבוצתי
 מפגש אישיות.  

hecht100@gmail.com 
 

0525610079 

 
 

 

 
 לאה הכט 

mailto:hecht100@gmail.com


 

תכנית "משמר  
 השכונה"

כחלק מגיבושה של תכנית אבטחה  

הביטחון   תחושת  לחיזוק  עירונית 

שבע והבאים  - של תושבי העיר באר

"משמר   תכנית  הוקמה  בשעריה, 

על   מבוססת  אשר  השכונה" 

המקיימים   מתנדבים  תושבים 

ומעצם   הציבורי,  במרחב  סיורים 

שלהם   והבולטות  הנוכחות 

כנגד   הרתעה  ומייצרים  מרחיקים 

ומסיי עוינים,  בהגברת  גורמים  עים 

וביצירת   האישי  הביטחון  תחושת 

 מרחב בטוח.  

כנית פועלת כיום בשכונת  והת

כלניות, שכונת רמות, שכונה ג,   

נווה זאב, סיירת   5,6,7פלח 

 אופנועים וסיור על אזורי. 

 
tamia@br7.org.il 

 
08-6840334 

 
 
 
 

 תמי

mailto:tamia@br7.org.il


התפקיד של המתנדבים הוא לסייר  

האפקטיביות   נוכחות,  ולהפגין 

והבולטות   נגזרת מהנראות  שלהם 

כויות שלהם הן  שלהם בשטח. הסמ

כמו של כל אזרח אחר. ההבדל הוא 

הציבורי   במרחב  נמצאים  שהם 

בסריקה מתמדת ובמוכוונות לאתר  

את החריג והחשוד בסביבה. בעצם  

לגורמי   מסייעים  המתנדבים 

שלהם   והמשימה  בעיר  הביטחון 

נוספת   צופיה  כעין  לשמש  היא 

המשמר,   על  לעמוד  בשטח: 

  לתצפת, לסייר, לפקוח עין, להשגיח 

חשודים,   אירועים  או  אנשים  שאין 

 ולדווח במקרה שיש כאלה.   

המרכז לפליטים  
 בנגב

  המרכז לפליטים בנגב הנו אירגון 
קהילתי בבאר שבע  -התנדבותי

הפועל למעלה מעשור , יחד ולמען  

 
 

 
 

 רעות לואי 



אוכלוסיית מבקשי המקלט בדרום.  
המרכז מפעיל בהתנדבות מלאה  
מרכז למידה למבוגרים, שיעורי  
עברית ואנגלית, אירועי הסברה  

לקהל הרחב, אירועי התרמה, ליווי  
פרטני של משפחות ויחידים. ישנם  
מספר תפקידים מהם ניתן לבחור  

. העברת שיעורי  1ולהשתלב: 
.  2עברית במרכז למידה למבוגרים

סיוע בלימודים לילדי פליטים  
. חלוקת  3בגילאי בי"ס יסודי. 

חבילות מזון וציוד למשפחות  
. עזרה לוגיסטית  4נזקקות. 

הקמת דוכן הסברה,   – באירועים 
צילום האירוע, עזרת בהפעלת  

עיצוב   - . ניו מדיה5הדוכן וכו'. 
.  5וונטים לאירועים. פוסטרים ואי

אם ישנם כישורים מיוחדים כמו  
נגינה ניתן להציע שיעורים  

 לפליטים.  
 

054-5264094 

negevrefugees@gmail.com 

 

קידס קיקנג  
 קנסר

 

הינה עמותה   קידס קיקינג קנסר
העוסקת במתן שיעורי אומנות  

( חולי סרטן  3-18לילדים ונוער )
ומחלות כרוניות קשות, הדורשות  

 
info@kidskickingcancer.org.il 

 
058-3326637 

- מישל קפלן
 דרין 

mailto:negevrefugees@gmail.com
mailto:info@kidskickingcancer.org.il


התמודדות נפשית עם כאב, חרדה  
ופחד. פעילותינו מתבססת על  

לימוד אומנויות לחימה מסורתית,  
מודרך, טכניקות   ודמיון נשימות 

למימוש הגוף והנפש. התוכנית  
אומנויות    מוגשת על ידי מדריכי

לחימה מקצועיים שעברו הכשרה  
מטעמנו. השיעורים פתוחים  

לילדים חולים ואחיהם ללא עלות  
וניתנים במסגרת אישית, בקבוצות  
קטנות בבתי חולים, אצל עמותות  

 שוטפות וכן באמצעים מקוונים. 
 

 


