רשימת ארגונים מאושרים להתנדבות שנה"ל תשפ"ב
שם הארגון

ית"ד  -ילדי
תסמונת דאון

אקים

פירוט על הארגון
עמותת ית"ד הוקמה על ידי קבוצת הורים
לילדי תסמונת דאון בירושלים בתחילת שנות
ה.80-
מטרת הועד הירושלמי לחינוך מיוחד,
שמתוכו צמחה העמותה ,הייתה למנוע
נטישות של ילדי תסמונת דאון בבתי החולים,
ולתת מידע מהימן למשפחות בנוגע לגידולו
של ילד בעל תסמונת דאון.

אקים ישראל ,הינו ארגון ארצי של הורים ושל
אנשים עם
מוגבלות שכלית בישראל ,הפועל כארגון
ממוקד אדם,
שמשמעותו ארגון המייצג את האנשים עם
מוגבלות
שכלית ואת משפחותיהם ,תוך שמירה על
זכויות האדם
וחירותו.

איש קשר

מס' נייד

נעה שפר

050-4349911

חיים אטדגי

0526056215

דוא"ל

moadonitytd@gmail.com

haima@akim.org.il / haim275@bezeqint.org

דלת פתוחה

"דלת פתוחה" הינה רשת ארצית של מרכזי
ייעוץ והדרכה לנוער ,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,
הריון ,אמצעי מניעה ,הפסקת הריון בטוחה
ומחלות המועברות במגע מיני .כמו כן פועל
הארגון לקידום העצמת נשים ושוויון בין
המינים.

יעל

050-8351095

odb7@opendoor.org.il

פעמונים

סל"ק

ארגון פעמונים מסייע למשפחות המצויות
בבעיות
כלכליות ,באמצעות הדרכה וליווי מקצועי
בתחום הפיננסי וההתנהגותי.סיוע זה
מאפשר למשפחה לאזן את תקציבה,למצות
את כושר ההשתכרות שלה ולעלות על דרך
המלך .במקביל ,דואג הארגון לסייע בצמצום
והסדרת חובות ובפתרון בעיות כלכליות
סבוכות .סטודנט שמשתתף במתווה  2נק"ז
לא יוכל להשתתף בקורס "סדנא למלווה
משפחות בפעמונים" .סטודנט יכול להשתתף
בקורס או במתווה אך לא בשניהם.

בכל יום שישי אנו נפגשים למטרת איסוף
מזון לכמאה
ושלושים משפחות מוחלשות (ניצולי שואה,
חיילים בודדים ,משפחות חד הוריות
וכדוגמתם) .יש לציין כי החלוקה מתבססת
על  100%התנדבות.

רלי לוגסי

כפיר מלמד

050-5363535

0509555358

bgu@paamonim.org

galeran4@gmail.com

הרשת

"הרשת" היא במה ליצירה בקשת רחבה של
תחומים:
קהילה רחבה של מאות צעירים וצעירות
שעושים דברים
ביחד ,נגריה קהילתית ,פסטיבלים עירוניים,
מחסן ציוד שיתופי ,קהילת תעסוקה,
מפגשים ,סדנאות וקורסים במתכונת בית
ספר לחיים ,קידום טבע עירוני ,אמנות רחוב,
גינות כלבים ,כוורות מתנות ,טיולי ירח מלא,
ארוחות שישי המוניות וכל יוזמה שבוערת
בכם ומתחשק לכם להריץ קדימה.

נועה שמש

0525154515

hareshet.br7@eretzir.org.il

הלל

תא אלפ"ה

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 ומכללות ברחבי
הארץ תוך שיתוף פעולה עם עשרות ארגונים
חברתיים ,מוסדות חינוך וגופים ממשלתיים
ומוניציפליים.

תא אלפ"ה הינו תא סטודנטיאלי
באוניברסיטת בן גוריון
שהוקם ע"י שני סטודנטים בשנת . 2007
בתחילת דרכו
התמקד התא בעשייה ובסיוע לניצולי שואה.
עם השנים
גבר הצורך לסייע לאנשים נוספים הנמנים על
אוכלוסיית
הגיל השלישי ועל כן ,כיום פעילות התא היא
לעזור ולסייע ככל שניתן הן לניצולי שואה והן
לקשישים.

לי כהן

אשרת שטגמן

0547749304

0505564847

leec@hillelisrael.org

oshratsteg@gmail.com

עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה עמותה
ללא מטרות רווח ,הפועלת כדי לשנות את
המציאות הקשה של בעלי-החיים בבאר שבע
ובסביבתה על ידי חינוך והסברה ,שליטה
באר שבע אוהבת בגודל אוכלוסיית בעלי-החיים ,טיפול ,אימוץ
אופיר שני
והפעלת פרויקטים שונים.
חיות

אלו"ט

אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים
עם אוטיזם
– היא עמותת הורים לילדים ,מתבגרים
ובוגרים
המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי.
העמותה נותנת
שירות ומטפלת בכ –  14000משפחות בכל
רחבי הארץ.
פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים
עיקריים:
א .קידום זכויות הילדים והבוגרים האוטיסטים
והמשפחות.
ב .הקמה ,הפעלה ופיתוח שירותים לילד,
לבוגר
ולמשפחה.
ג .קידום הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם.

053-8828090

אופיר ברק 0544778604

B7la.volunteers@gmail.com

ofirbarak60@gmail.com

הבית החם מיועד לנערות הנמצאות במצבי
סיכון בכיתות ח עד יב .הנערות מגיעות לבית
 4ימים בשבוע לאחר הלימודים שם הן
מקבלות עזרה בשיעורי בית ,ארוחה חמה
ועוברות פעילויות מגוונות ומהנות .צוות
הבית החם בנווה
הבית מורכב מעובדת סוציאלית ,אם בית,
זאב
מדריכה וצוות מתנדב.

בית הגלגלים

האגודה מאפשרת פעילות בסביבה בריאה
ותומכת לכ -
 300ילדים ובוגרים נכים ברחבי הארץ,
בעזרתם של כ -
 300מדריכים מתנדבים .תוך מתן דגש על
פיתוח
היכולות החברתיות ועצמאותם של הנכים,
כמו גם על האפשרות לבלות וליהנות.
הצעירים בגילאי  , 10-30משתלבים
בפעילויות "בית הגלגלים" בסופי-שבוע,
אוראל עייש
במחנות הקיץ ,בחוגים במהלך השבוע
ובתוכנית ההשמה התעסוקתית ,ומוצאים בו
אווירה של שמחה ,חברות ושותפות אמיתית.

עדן לביא

0528809198

הבדואי
0526000714
מרווה -הבית

054-8034858

edenlavie2012@gmail.com

orel@beitgalgalim.org.il
marve@beitgalgalim.org.il

איגי ארגון הנוער הגאה פועל ב 40 -רשויות
ברחבי הארץ ומציע פעילות לבני הנוער
ומעירים/ות בגילאי  .13-23הפעילות פונה
ללהט"ב ולכל מי שמעוניין/סקרן/מתלבט.
הקבוצות הינן קבוצות דיסקרטיות אשר
איגי " -ארגון נוער
נפגשות לפעילות חברתית-חינוכית על בסיס
גאה"
שבועי.

לירן נגאוקר

0549982225

darom@igy.org.il

she codes

 she codesהדור הבא מיועדת לנערות
בגילאי חטיבה ותיכון במטרה להשפיע על
הדור הבא של מהנדסות תוכנה בתעשייה
ובאקדמיה .התוכנית פועלת כחלק מארגון
; - she codesקהילה טכנולוגית של נשים
שהוקמה ע"י היזמת רות פולצ'ק בשנת
 2013במטרה להגיע ל  50%מפתחות
תוכנה בתעשיית ההיי-טק הישראלי .מטרת
התכנית .1לעודד צעירות לבחור במגמת
מדעי המחשבתוך השראה והתנסות בתכנות
ורכישת כלים רלוונטים .2 .לתמוך בנערות
במהלך תקופת הלימודים במגמה ובחינת
הבגרות עד לסיום בחינות הבגרות בהצלחה.
 .3להפגיש בין הנערות לסטודנטיות למדעי
המחשב ,מהנדסות מהתעשייה ,חיילות ובנות אדוה גבאי
שירות המשרתות בתפקידים טכנולוגיים,
המהוות השראה למסלול קריירה בתחום
בעתיד  -בצבא ,בשירות הלאומי ובבחירת
לימודים אקדמיים.

adva.g@she-codes.org

דור לדור

מטרת הארגון לייצר חברה בין דורית,
לאפשר לאזרחים ותיקים להזדקן בכבוד,
ללא תחושת בדידותר ולאפשר לכל צעיר
וצעירה פלטפורמת התנדבות המתאימה לו.
במסגרת התכנית נפגשים המתנדבים עם
אזרחים ותיקים בביתם ,אחת לשבוע ,כדי
ליצור חיבור בינאישי ,בדר"כ על בסיס תחומי
חן סגל
עניין ותחביבים משותפים.

סיוע לקשישים החיים בקהילה ומגדלים בעל
חיים .הקשישים מתקשים מאוד להמשיך
ולטפל בכלבים וחתולים שלהם .על מנת
חברים לעת זקנה -למנוע את הקושי המתנדבים מסייעים
בטיפול בבעלי החיים.
עמותת מטב

מריה פנינה

0526699059

524505467

chens@dorldor.org.il

viktoriam@matav.org.il

שבועת האדמה

שבועת האדמה פועלת לקידום חקלאות
עירונית בבאר שבע ,המקרבת את תושבי
העיר לאדמה ולטבע ,מעודדת יצרנות מזון
בקרב תושבים ומשפרת את איכות החיים
בסביבה העירונית .אנו עושים זאת ע"י חוות
בארי ,מרכז עירוני-סביבתי-קהילתי המהווה:
 )1מקור ידע לגידול מזון ולניהול אורך חיים
מקיים בעיר ,ו )2-מרחב קהילתי המעודד
מפגשים אנושיים ,מעורבות ויוזמה של כל
סוגי התושבים בעיר.

דנה יוסקוביץ

0547584598

Earthspromise.n@gmail.com

קידס קיקינג קנסר הינה עמותה העוסקת
במתן שיעורי אומנות לילדים ונוער ()3-18
חולי סרטן ומחלות כרוניות קשות ,הדורשות
התמודדות נפשית עם כאב ,חרדה ופחד.
פעילותינו מתבססת על לימוד אומנויות
לחימה מסורתית ,נשימות ודימיון מודרך,
טכניקות למימוש הגוף והנפש .התוכנית
מוגשת על ידי מדריכי אומנויות לחימה
מקצועיים שעברו הכשרה מטעמנו.
השיעורים פתוחים לילדים חולים ואחיהם
ללא עלות וניתנים במסגרת אישית ,בקבוצות
מישל
קידס קיקנג קנסר
קטנות בבתי חולים ,אצל עמותות שוטפות וכן
באמצעים מקוונים.

הבית למשפחות
מיוחדות

מרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
הוקם מתוך משאלה להקל על התמודדותן
של משפחות העיר (ב"ש) להן ילד עם צרכים
אסתלה טטלבאום
מיוחדים.

054-6265269

0526607451

info@kidskickingcancer.org.il

>estela@br7.org.il

העוגן הקהילתי -
עמותת יחדיו

עמותת סול טוק

פנימייה טיפולית הנותנת מענה טיפולי וחינוכי
לנוער שהוצא מביתו .במסגרת הפנימייה
מתקיימות מסגרות לימודיות חינוכיות
מורכבות וייחודיות הדורשות סיוע של כוח
אדם .הפעילות כוללת לווי לימודי חינוכי,
ניב
בהדרכת צוות הפנימייה.

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 לחשוף ולאתר ואז
סאם גודריץ'
ללות לתוך תהליך טיפולי באחת העמותות
השותפות שלנו כמו נט"ל ובשביל המחר

0508594836

0525682811

nivi@yachdav.org.il

soultalk2017@gmail.com

ידידים למען
הנוער והחברה

ידידים למען הנוער והחברה הנו ארגון ארצי,
הפועל  30שנה בקרב 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 ומתנדבים
בתכניות השונות בעשרות קבוצות ברחבי
הארץ.

נוגה אדלר

שלוחה 02-6429636 3

y.students@yedidim.org.il

מעיין במדבר

מעיין במדבר היא תכנית למידה אקדמית
הדדית בה סטודנטים דוברי עברית
וסטודנטים דוברי ערבית נפגשים למפגש
שבועי של לימוד והיכרות הדדית .התוכנית
נולדה מתוך ההבנה כי סטודנטים יהודים
וערבים/בדואים לומדים אלה לצד אלה
במוסדות אקדמאיים שונים ברחבי הארץ,
אולם במרבית המקרים כמעט ולא נוצרים
חיבורים וקשרים אישיים ביניהם .לסטודנטים
דוברי ערבית יש קושי מובנה להשתלב
במסגרת ההשכלה הגבוהה בשל פערי שפה,
גיל ותרבות והפרויקט נועד בשביל לעזור
להם להתגבר על פערים אלה .בנוסף
הפרויקט פועל כדי ליצור חיבורים אישיים בין
סטודנטים יהודים וסטודנטים ערבים וכן כדי מג'דולין אלעביד
להנגיש את השפה והתרבות הערבית
לסטודנטים היהודים.

0546245227

south-mb@tzderech.com

מגן דוד אדום
בישראל

מגן דוד אדום הוא ארגון התנדבותי הגדול
ביותר במדינה ,המפעיל אמבולנסים וניידות
טיפול נמרץ להגשת סעד חיים מתקדם
במצבי חירום רפואיים .הארגון מנחיל את
עקרונות הגשת עזרה ראשונה ורפואה
דחופה לציבור הרחב ולמערכת הרפואה,
מתוך ההבנה כי ביצוע פעולות פשוטות
ובסיסיות בדקות הראשונות של המאורע הן
אילו המצילות חיים.

נתנאלה רשטניקוב

netanelac@mda.org.il

מועדון לחיילים
בודדים ע"ש
מייקל לוין

המרכז לזכרו של מייקל לוין לסיוע לחיילים
בודדים ,הוקם בשנת  2009על ידי קבוצת
חיילים בודדים משוחררים ,שבמהלך שירותם
הצבאי זיהו את הקשיים והצרכים של
החיילים הבודדים .החיילים הבודדים
מורכבים ממספר אוכלוסיות ,כמחציתם עולים
שמשפחותיהם מתגוררות בחוץ לארץ,
והמחצית השנייה הם ישראלים ללא עורף
משפחתי.
המועדון החברתי לחיילים בודדים ע"ש מייקל
לוין בבאר שבע ,נוסד באוקטובר  2018על
ידי צוות מתנדבים שזיהה את הצורך במקום
מפגש ומענה לחיילים בודדים גם בדרום,
לצד מרכזי העמותה בירושלים ובתל-אביב.
ליאורה רובינשטיין
המרכז נותן מענה לצרכים הבסיסיים של
החיילים ,מהווה בית חם ,מועדון חברתי,
נעשות בו ארוחות שישי וחג ,נבנית בו
קהילה ,מועברות בו פעילות שגרה ושיא,
ומתקיים בו לווי פרטני של החיילים בהתאם
לצורך כחלק מתכנית המרכז על ידי רכזת
המועדון ועל ידי המתנדבים והמלגאים .כחלק
מהליווי הפרטני ,נעשים חיבורים למענים
קיימים ואנשי מקצוע מתנדבים בקהילה
שיכולים לסייע מול מצבי החיים המשתנים
של הבודדים.

052-9278266

liora@lsc.org.il

המרכז לפליטים
בנגב

הקרן לרווחת
נפגעי השואה

המרכז לפליטים בנגב הנו אירגון התנדבותי-
קהילתי בבאר שבע הפועל למעלה מעשור ,
יחד ולמען 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 ולהשתלב:
 .1העברת שיעורי עברית במרכז למידה
למבוגרים .2סיוע בלימודים לילדי פליטים
בגילאי בי"ס יסודי .3 .חלוקת חבילות מזון
וציוד למשפחות נזקקות .4 .עזרה לוגיסטית
באירועים – הקמת דוכן הסברה ,צילום
האירוע ,עזרת בהפעלת הדוכן וכו' .5 .ניו
שקד רק
מדיה -עיצוב פוסטרים ואיוונטים לאירועים.
 .5אם ישנם כישורים מיוחדים כמו נגינה ניתן
להציע שיעורים לפליטים.

הקרן לרווחת נפגעי השואה היא עמותה
שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי
השואה.

צביה דיקמן

0525125627

054-4712656

rake.shaked@gmail.com

tsvia@k-shoa.org

הקרן נוסדה בשנת  1991והחלה לפעול
בשנת  1994בסיוע מרכז 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 ניתן
לשוחח ,לצפות בתוכנית משותפת ,לבשל,
לשחק משחק משותף ,לצאת לטייל לנשום
אויר צח וכו.

מרכז חוסידמן

מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע מרכז תחתיו
את כל פעילויות הנוער באוניברסיטת בן-
גוריון בנגב .המרכז מציג מגוון פעילויות
לנוער  -החל מתכניות חשיפה חד פעמיות
ועד תכניות עומק לתלמידים מצטיינים
במיוחד .אנו מאמינים שלמידה מדעית
איכותית ברמה הגבוהה ביותר ובגישה של
מצויינות ,מעודדת את בני הנוער להמשיך
בתחומים אלו גם בעתיד ,לקשור את עתידם
בלימודים אקדמיים באוניברסיטה.התפקיד
שהסטודנט המתנדב יבצע במסגרת הארגון:
כתיבת תוכניות אקדמיות ,פיתוח תכנים
איילת אסיסקוביץ
לתוכניות ,לווי אקדמי לתלמידים ,הדרכה
במגוון קורסים ,הוראה ,הרצאות

074-7795411

shellya@bgu.ac.il

כוכבי המדבר

פיתוח מנהיגות ערבית בדואית בנגב .בארגון
בית ספר תיכון על שבטי (הכולל בתוכו
מערכת חינוך בלתי פורמאלית)  ,חממת
מנהיגות בנים ,חממת מנהיגות בנות (י"ג)
ורשת בוגרים רחבה .ההתנדבויות הן בעיקר
תמיכת למידה פרטנית בתחום המתמטיקה,
עברית ויישומי מחשב ואנגלית .המתנדב
יסייע לחניכים בתהליכים האישיים שהם
עוברים לאורך השנה ,חיזוק תחושת
המסוגלות הפעילות במרכז ג'ו אלון שליד
להב (מטה ובית הספר) ,באר שבע (המרכז
איתי טריפמן
לבוגרים) או ברוחמה (חממה)

528139882

>ittai@desertstars.org.il

האגודה למען
הלהט״ב

האגודה למען הלהט"ב בישראל (ע"ר
" ,580014058האגודה לשמירת זכויות
הפרט") ,נוסדה בשנת  1975והנה
מוסד ללא כוונת רווח .מאז היווסדה פועלת
האגודה לקידום מעמדה של קהילת הלהט"ב
בישראל במטרה להביאה לשוויון זכויות מלא,
לרווחה ולביטחון .האגודה הנה ארגון הגג של
הקהילה הגאה ומייצגת את הקהילה בזירה
הארצית ובזירה הבינלאומית .האגודה למען
הלהט"ב בישראל ,חלוצת ארגוני הקהילה
הגאה בישראל ,היא ארגון זכויות אדם
המייצג את הקהילה הגאה בישראל .האגודה
היא ארגון ללא כוונת רווח ,המבוסס על
ישראלה קסוטו
פעילות מתנדבים ,ואמון על איתור צרכי
הקהילה ומתן מענים איכותיים ומקצועיים
לצרכים אלה לכל מגזרי הקהילה ,בכל מקום
במדינת ישראל ולכל תושביה ללא כל אפליה.

054-6093700

volunteers@lgbt.org.il
aguda@lgbt.org.il

מועדון צוותא

מועדון חברתי הפועל  5ימים בשבוע אחר
הצהריים .קהל היעד הינו בוגרים בעלי
צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה ,החברים
במועדון שמחולקים לארבע קבוצות גיל
מגיעים בין  1-2בשבוע ונהנים ממפגש
חברתי הכולל גם מגוון חוגים ותוכניות
העשרה.על הסטודנט המתנדב במועדון
להצליח ליצור קשרים עם חברי המועדון
וליצור אמפתיה החלה וכבוד הדדי.

פנינה גולן

0523340863

amutatal@gmail.com

ויצו

ארגון נשים למען החברה .מקיים פעילות
חברתית חינוכית לילדים נוער צעירים
וצעירות בסיכון וכן לקבוצות חברתיות.
ניתן להתנדב בשני מישורים א .צימצום
פערי קורונה מתן שיעורים בקבוצות של
 4-5תלמידים מכיתות ב' עד ו' במקצועות
שפה ,אנגלית וחשבון ..כמו כן ,בסניף
פועלת ביגודית (חנות יד  )2שפועלת
למיחזור והפחתה בזיהום הסביבה.
הביגודית נותנת מענה לאוכלוסיות
חלשות בחברה ולקהל הרחב .הכנסות
הארגון מוקדשות לפעילות לנשים
קרולה צ׳אושו
ולנערות בסיכון .מדי יום פוקדים את
הסניף כ 100-איש מכל רבדי האוכלוסייה
מבאר שבע והסביבה.

050-6280332

carola.ceausu@gmail.com

המחלקה
לקשרים
אקדמיים בין
לאומיים

המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים
מטפלת ,בין היתר ,בקליטה של
סטודנטים וחוקרים בינלאומיים אשר
מגיעים לשהות של תקופה משמעותית
באוניברסיטה .ללמוד תואר מלא או
תקופת מחקר באוניברסיטה .לפי
התוכנית הסטודנטים ישמשו
כחונכים/מלווים ברגע שהסטודנטים יגיעו
לאוניברסיטה כדי להקל על קליטתם
והתאקלמותם באוניברסיטה ובעיר.
פעילות זאת תתרום מצד אחד
לאוניברסיטה בכלל המחלקות
האקדמיות שמקבלות סטודנטים וחוקרים
בינלאומיים בפרט .ומצד שני ,תשפר את קלייר הומנס בוזגלו
החוויה של הקליטה של אוכלוסיית
הבינלאומיים.

08-6479798

OIAA@bgu.ac.il

מוקד קהילתי
הבית הלבן

בעיתות שגרה מתקיימות במקום
פעילויות חברה והעשרה לתושבי האיזור
ולילדים בגילאי בית ספר 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
מדריכים מתנדבים וסטודנטים מלגאים.
הלידים מקבלים במקום עזרה בשיעורי
שגית כהן
הבית והעשרה באמצעות חוגים ושנים
והפעלות שונות .כמו כן מתקיימים במקום
ובחצר אירועי שיא בחגים עם המשפחות

050-7314313

sagitphon@gmail.com

מרכז ישראלי
לכלבי נחייה

ארגון ללא כוונות רווח המגדל ומאמן כלבי
נחייה עבור עוורים ולקויי ראייה בישראל.
בעזרת הכלבים אנו משפרים את הניידות
והעמצאות של לקוחותינו .עלות הכשרת
כלב נחייה מלידתו ועד התאמתו ללקוח
עולה מעל  150,000ש״ח .העוורים
מקבלים שירות זה ללא תשלום כלל! את
העלויות אנו מגייסים מתרומות של יחידים
וגופים בארץ ובחו״ל .אנו נעזרים
במשפחות אומנות ,לרוב סטודנטים,
אלי בן בוחר
לגידול הכלבים בשנת החיים הראשונה.
אנו מלווים מקצועית את הגידול ונושאים
בכל העלויות.

08-9408231

eli@igdcb.org

שפה כגשר

בקמפוס בן גוריון פועלת מדי שנה תוכנית
שפה גשר הדוגלת בהקניית השפה
העברית והערבית בקרב תלמידים
וסטודנטים יהודים וערביים .ההנחה היא
כי השפה עשויה להוביל גם להיכרות
מעמיקה וקירוב לבבות כוללת 20
סטודנטים מאונ׳ בן גוריון  10מהחברה
אנה סולטן
הערבית ו 10-יהודים .ניתן להתנדב רק
בסמס' ב'

מרכז קשב לנוער הינו מסגרת טיפולית
הפועלת  5ימים בשבוע עד השעה
 .15:30המסגרת שייכת לעיריית באר
שבע אגף הרווחה ,ומפוקחת על ידיד
משרד הרווחה .במסגרת נערים ונערות
נפגעי סמים ואלכוהול (הנקיים מחומרים
ממכרים) ובמסגרת פרויקט הילה לנוער
בסיכון מגיעים מורים למסגרת לסייע להם
מרכז קשב לנוער להשלים השכלה ל 8,10,12-שנות לימוד הילה פרץ
בימים ב,ג,ד.

08-6428810

054-4918493

keslassy@bgu.ac.il

hilape@gmail.com

זכרון בסלון

זכרון בסלון היא יוזמה חברתית
המאפשרת לציין את ערב יום השואה
בצורה משמעותית בסלון הבית בין
משפחה וחברים ,במפגש המורכב
מעדות ,חלק אומנותי שיתופי ודיון .בשנת
 2011התכנסה קבוצת חברים בסלון
אחד כדי להעביר יחד את יום השואה.
הם הקשיבו לעדות ,שרו ונגנו ,ופתאום
מצאו את עצמם 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 בסלון הלך
שיר לוי
והתרחב לעבר אלפי סלונים ברחבי
המדינה ומחוצה לה .עד כה למעלה
ממליון איש ציינו את יום הזכרון לשואה
ולגבורה בסלון.

0549549666

shir@zikaronbasalon.com

הינו ארגון בינלאומי ללא מטרת רווח אשר
נוסד בארה"ב בשנת  1992על ידי היזם
והממציא דין קיימן מתוך מטרה לאפשר
לצעירים לגלות את ההתרגשות והתגמול
של תחומי ההנדסה ,המדע והטכנולוגיה,
כל זאת באמצעות תוכניות רובוטיקה
חדשניות .תוכניות אלו מעוררות השראה
בקרב ילדים ובני נוער ,משלבות
התרגשות ,יצירתיות ומטפחות כישורי
חיים ביניהם :ביטחון פנימי ,תחושת
מסוגלות ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת
קבלת החלטות ,ניסיון בתכנון וניהול
משאבים ,כישורי מנהיגות ועוד כל זאת
ישראל  FIRSTעל בסיס הערכים המרכזיים של . FIRSTסיון
החוויה הגדולה של  FIRSTמגיעה
לשיאה באירועי רובוטיקה ארציים
ובינלאומיים ,בהם זוכים המשתתפים
להערכה רבה ,שיפור הביטחון הפנימי,
יצירת קשרים חדשים ולעיתים אף לגלות
את מסלול הקריירה העתידי שלהם

בית מוריה

בית מוריה פועל בתחומי החינוך ,הרווחה
והזהות היהודית במגוון רחב של
כרמית מזוז
פרויקטים בעיר באר שבע.

0548874424

052-8903985

challenge@firstisrael.org.il

carmit@bmoriah.org.il

עושים רחוב

פרויקט 'עושים רחוב' הוקם במטרה לקחת
את הרחוב לידיים,באמצעות שיתוף פעולה
בין תושבי באר שבע וסטודנטיות/ים
מאוניברסיטת בן-גוריון

אל-עד כהן

052-5640809

community@aguda.bgu.ac.il

ארגון ללא מטרות רווח השואף לקדם את
איכות החיים בישראל ובעולם באמצעות
פרויקטים הנדסיים הומניים הבאים לתת
מענה לצרכיהם האנושיים של הקהילות
בעולם .הסניף בבן גוריון בנוי ברובו על
סטודנטים להנדסה ,אבל אין חובה ללמוד
הנדסה בשביל להיכנס לסניף (כן יש חובה
להיות סטודנט)

מהנדסים ללא
גבולות

תיאור הפעילות :משתנה בין הצוותים
השונים ובין הפרוחחקטים השונים .יש גם
תפקידים ניהוליים/לוגיסטיים בנפרד
מהצוותים .באופן עקרוני כל סטודנט לוקח
חלק פעיל בבניית פרוייקט כלשהו לשיפור
הקהילה

הדר גמליאל

052-5398684

hadargam@post.bgu.ac.il

עמותת מ"דור לדור" הוקמה ע"י צעירים בני
קהילת יוצאי קווקז שהחליטו לקחת אחריות
על הקהילה והחליטו להפעיל מרכזיים
קהילתיים ברחבי הארץ .כחלק מפעילות
העמותה ,קיימות תכניות כגון מועדוניות
וצהרוניים ,תכנית הכנה לכיתה א' ,חוגים
לילדים ,תכנית הכנה לצה"ל ופעילויות נוער.
עמותת מדור לדור תכניות לזוגות צעירים ( )30+ותכניות לגיל
הזהב

אלכס נסימוב

0542262959

anasimov55@gmail.com

עמותת שמחה
לילד

עמותת שמחה לילד הינה עמותה השואפת
לקדם את אוכלוסיית הילדים החולים
בישראל ולהעניק להם כלים חברתיים
ונפשיים בכדי להגיע למימוש הפוטנציאל
הגלום בכל ילד.אנו שואפים לעזור להם
לגדול ולהתפתח ולהחות חלק תורם ,פעיל
ואקטיבי בחברה הישראלית וזאת לצד
המחלה עימה מתמודדים.במסגרת החונכות
האישית כל מתנדב ילווה ילד/נער במפגשים
תכופים של אחת לשבוע .גילאי הילדים נעים
בין  .6-18החונכות מספקת לחניכים מסגרת
חברתית תומכת ,מלווה ומעניקה כלים
להשתלבות מיטבית בקהילה.

ירדן מנס

0544606989

yardenm@s-l.org.il

האגודה למלחמה בסרטן היא ארגון
התנדבותי הפועל בישראל לקידום המחקר,
דרכי המניעה ,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
האגודה למלחמה
הספר .הפעילות תתקיים בבית הסטודנט או
בסרטן
בזום.

מירי מור יוסף

08-9333517

mirimy@cancer.org.il

עמותת צ.ל.ש  -צעירים לומדים 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.

עמותת צ.ל.ש -
צעירים לומדים
שחמט

קהל היעד של העמותה הוא ילדים בכיתות
ג'-ו' ,הלומדים בבתי ספר הנמצאים בשוליים
רז רובינשטיין
החברתיים.

0509814973

cpchessbr@gmail.com

אופי הפעילות – העמותה פועלת בתוך בתי
הספר ,בזמן או אחרי שעות הלימוד בבית
הספר .כל מדריך בעמותה ,מלווה קבוצה של
ילדים ,ומלמד אותם כיצד לשחק את
המשחק ואת הערכים הרבים שאפשר ללמוד
ממנו .הסטודנט ידריך וילווה קבוצה של
ילדים בפעילות שבועית בתוך בית הספר.
בכל פעילות ,שאורכה כשעה וחצי ,הסטודנט
ילמד את הילדים "שחמט חינוכי" .במהלך
השיעור ילמד הסטודנט את הילדים כיצד
משחקים שחמט ,אך בתוך כל שיעור שזור
מסר ערכי או חינוכי הנועד להקנות לחניכים
ערך נוסף.
במהלך השנה מתקיימים שני טורנירים עבור
החניכים ,הסטודנט ילווה את החניכים
במהלך הטורנירים.
במהלך השנה מועברים מספר סמינרי
הכשרה והעשרה על ידי העמותה עבור
המדריכים ,על הסטודנט להשתתף
בסמינרים.

שער שוויון

שער שוויון הינה עמותה חינוכית – חברתית
– ספורטיבית המפעילה  4תכניות המשלבות
אימוני כדורגל/סל ופעילות חברתית .קהל
היעד ואופי הפעילות משתנה מתכנית
לתכנית ,כאשר בשער שוויון ,התכנית
מיועדת לנוער בסיכון בגילאי  16-10אשר
מקבלים אימוני כודרגל בשילוב פעילות
חברתית .בתכנית בועטות ,המיועדת לנערות
בלבד ,המעוניינות לשחק כדורגל עם בנות
גילן ללא עירוב של בנים בקבוצה ,התכנית
מיועדת לנערות בגילאי , 12-10כאשר
הפעילות החברתית היא בדגש על העצמה
נשית .בתכנית מנהיגות קולעת ,אנו מקימים
קבוצות כדורסל ,המשלבות תכנית מנהיגות
אורי שחם
ושילוב של אוכלוסיות שמתקשות להשתלב
בחברה הישראלית – נערים בגילאי 15-13
.תכנית שווים ניצחון הינה תכנית המיועדת
לבעלי צרכים מיוחדים והיא תכנית רב
גילאית המשלבת כדורגל עם פעולות לשילוב
השחקנים עם אוכלוסיות ללא צרכים
מיוחדים .התפקיד שהסטודנט המתנדב יבצע
במסגרת הארגון :אפשרות א – מאמן
– העברת אימון כדורגל .אפשרות ב –
חונכים – העברת מרכז למידה חברתי
ולימודי לילדים – סיוע בשיעורי בית והעברת
פעילויות חברתיות מתוך מאגר התכניות של
העמותה ,ימים ושעות גמישים.

544624254

uri@league.org.il

