דיקנאט הסטודנטים

Dean of Students

عميد الطالب

ינואר,1024

התנדבות תמורת נקודות זכות אקדמיות
סטודנטים לתואר ראשון בלבד אשר יעסקו בפעילות חברתית ,על פי
הקריטריונים המוגדרים ,בהיקף של  4שעות שבועיות במהלך כל שנת
הלימודים ,יהיו רשאים לקבל נקודות זכות אקדמיות בהיקף של  4נקודות
באישור החוג באופן חד פעמי במהלך כל התואר.
נקודות זכות עבור הפעילות כרוכות ברישום מראש ובתשלום כקורס רגיל.
איך מצטרפים?
 בחוברת מוצגים ארגונים ופרויקטים שונים אשר מאושרים על ידי
הוולפ''ח (הוועדה לפעילות חברתית) .כל סטודנט/ית יכול/ה לפנות על פי
בחירתו/ה לפרויקט באמצעות האחראים בכל פרויקט.


במידה והצטרפת לפרויקט ,עליך להעביר מכתב רשמי מהארגון אל
דיקנאט הסטודנטים המדווח פרטים אישיים ,חוג לימוד ,מועד התחלת
ההתנדבות ופירוט הפעילות ההתנדבותית  ,לצורך ביצוע הרישום
לקורס.



במקביל עליך ליידע את מזכירות החוג ולהחתימם על גבי המכתב
מהארגון.



בתום תקופת ההתנדבות עליך להגיש את אישור הארגון  -מכתב
לדיקנאט הסטודנטים המפרט את הפעילות ההתנדבותית שהתקיימה
במהלך שנת הלימודים ,בנוסף יש לצרף את טפסי דיווח שעות הפעילות
וכן טופס משוב על פעילות הסטודנט שמולאו על ידי הארגון( .הטפסים
מצ"ב בסוף החוברת).



בגיליון הציונים יצוין:פעילותחברתית–השלים4נ'.
נקודות הזכות עבור הפעילות החברתית כרוכות בתשלום רגיל

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת דיקן הסטודנטים טל'  ,44-5344228פנימי .3228
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הפרויקטים המאושרים בוולפ''ח
מס'

שם הפרויקט

עמוד

.1

אגודה לסוכרת נעורים –פרויקט החונכות

5

.2

אוונגרד

5

.3

אור ירוק לחיים

5

.4

אורים – בית ספר לחינוך מיוחד

5-6

.5

אור שלום

6

.6

אחוה – איגוד נכי חיפה והצפון

6

.7

אחים בוגרים

7

.8

אי"ל – אגודה ישראלית לאפילפסיה

7

.9

איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים

7

.10

אישה לאישה – חיפה

8

.11

אלווין ישראל

8

.12

אלו"ט – אגודה לאומית לטיפול בילידם ובוגרים אוטיסטים

9

.13

אנוש

9

.14

בטרם – המרכז הלאומי לבטיחות ילדים

9-10

.15

בית האבות של העדה הספרדית

10

.16

בית הגלגלים

10

.17

בית הלוחם – חיפה

11

.18

בית יולס – בית הורים

11

.19

בית ספר הוד

11

.20

גן הילד חיפה

11-12

.21

גשר אל הנוער

12

.22

דלת פתוחה

12

.23

האגודה לזכויות האזרח בישראל

12-13

.24

החברה למתנ"סים

13

.25

היווט– עמותה לסיוע סוציאלי ,חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה

13

.26

היחידה הצפונית לטיפול ושיקום האסיר – שיקום נשים

14

.27

הישגים – הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה

14

.28

המחלקה לשירותים חברתיים – עיריית סח'נין

14

.29

המחלקה לשירותים חברתיים – מועצה מקומית ריינה

14-15

.30

המרכז הקליני הבין-תחומי

15

31

המרכז לבריאות הנפש -שער מנשה

15

.32

המרכז לפיתוח ההון האנושי – טירת הכרמל

15

33

העמותה לקליטת עליה – חיפה

16

.34

הפוך על הפוך

16

35

חוגי סיירות של קק"ל ע"ש אורי מימון

16
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36

ידיד

17

.37

יחידת הנוער העירונית  -קרית מוצקין

17

.38

כמוני כמוך  -ארגון נוער גאה

17

.39

לתת

18

.40

מגדלי אלישע – תמיכה בגיל הזהב

18

.41

מגמה ירוקה

18

.42

מהפך

19

.43

מועצה לילד החוסה  -ילדים בסיכוי

19

.44

מוקד סיוע לעובדים זרים

19

.45

מזון לחיים

20

.46

מחלקת החינוך – ג'יסר אזרקא

20

.47

מכינת בוגרים לבגרות – המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטה

21

.48

מכללה חברתית כלכלית

20-21

.49

מעון נוה חורש

21

.50

מע"ש חותם – מרכז עבודה שיקומי – טירת הכרמל

21

.51

מרחבים – כפר הנוער הדתי נוה עמיאל

21

.52

מרכז גריאטרי שיקומי בבית חולים ע"ש פלימן

22

.53

מרכז דרך האתגר ודרך הגלים – מצוינות והגשמה עצמית

22

.54

מרכז העשרה לילדים ובני נוער בסיכון חיפה עמותת החסד ע"ש כמיל שחאדה ז"ל

22

.55

מרכז הפעו"ט

23

.56

מרכז זכויות חברתיות – העמותה לפיתוח קהילתי עכו

23

.57

מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

23

.58

מרכזי נוער – עיריית חיפה

24

.59

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית – חיפה

24

.60

מרכז קהילתי בית גבריאלי

24

.61

מרכז קהילתי נוה דוד – מרכז למידה

24

.62

משמר אזרחי – משטרת ישראל

25

.63

מתן שיעורי עזר – במסגרת המדור לסיוע אקדמי ואישי

25

.64

מתנ"ס ליאו בק

25-26

.65

מתנ"ס רמות חיפה

26

.66

נותנים באהבה – גמ"ח נוה שאנן חיפה

26

.67

נשארים בעניינים – עמותת לב ח"ש

27

.68

נשים למען נשים

27

.69

סה"ר – סיוע והקשבה ברשת

27

.70

סחל"ב – עלם

28

.71

עיריית חיפה – מערכת שירותים חברתיים וקהילה

28

.72

עיריית קרית אתא – המחלקה לשירותים חברתיים

29

.73

עמותת אלמנארה –עמותה לקידום העיוורים בחברה הישראלית

29
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.74

עמותת "חינוך לפסגות"

29-30

.75

עמותה לחולי הדיאליזה

30

.76

עמותת המשפט בשירות הזקנה

30

.77

עמותת לשובע

30

.78

עמותת "פוש" – עזרה לתלמידים בבתי ספר מיסודי ועד תיכון

31

.79

עמירים

31

.80

עמך

32

.81

ער"ן – עזרה ראשונית נפשית

33

.82

פידל – עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל

33

.83

פעילות נציגי חוגים של אגודת הסטודנטים בקהילה

33

.84

פרויקט לעד

33

.85

פרויקט PACT

33

.86

פר"ח לניצול – הקרן לרווחת נפגעי השואה

33

.87

צב"ע – צעירים בונים עתיד

34

.88

צופה אש

34

.89

צידה לדרך – בית שיקומי לנשים המחלימות מהפרעות אכילה

34

.90

צ.ל.ש – צעירים לומדים שחמט

34

.91

צער בעלי חיים – חיפה

35

.92

קו חירום ארצי למניעת למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון

35

.93

קו לעובד

35

.94

קמפוס ירוק

35-36

.95

קרן לחיים

36

.96

רשויות משמעת סטודנטים

36

.97

שיח ושיג

36

98

שכר מצווה  -סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים

37

99

שער שוויון

37

100

תעסוק-קו צפון – מוקד תעסוקה עיריית חיפה

37
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 .1אגודה לסוכרת נעורים –פרויקט החונכות
פרויקט החונכות מיועד לילדים ולבני נוער סוכרתיים בגילאי  5עד  ,61החדשים במחלה או המתקשים
בהתמודדות היומיומית עמה .נקודת המוצא של הפרויקט הינה כי הקשר עם החונך שונה מקשרי החניך
עם הוריו ,רופאיו או מוריו ,היות והחונך מציע אמפטיה ,אמון והזדהות ..במסגרת בילוי הזמן המשותף,
לומד החניך כיצד מתמודד החונך שלו עם הסוכרת ,במגוון מצבים .בנוסף למפגשים האישיים ,מתקיימים
במהלך השנה מפגשים קבוצתיים ,לכל משתתפי הפרויקט .החונכים המתנדבים ,נבחרים על ידי רכז
הפרויקט ועוברים תהליך של מיון והכשרה לתפקידם .פגישות הדרכה קבוצתיות מתקיימות אחת לחודש,
בנוסף לקשר אישי ורצוף עם רכזת הפרויקט.
אחראית:דפנהגונר,מנהלתהפרויקט,,00-1210212,011-4104144דוא"לdaphna@jdrf.org.il
אסנתבוריה,רכזתחיפה,נייד,0110444102דוא"ל: osnat@jdrf.org.il


 .2אוונגרד
עמותת 'אוונגרד' שואפת לקידום בני הנוער על ידי שימוש בהבעה ויצירה ,לשם כך מפעילה מרכזי
העצמה ויצירה לתלמידי כיתות ז'-יב' .המתנדבים יצטרפו לצוות המרכזים המורכב מאנשי מקצוע בתחומי
התרפיה באמנות ,עו"ס ,אנשי חינוך ומתנדבים מתחומים מגוונים .המרכזים ממוקמים בעתלית ,זיכרון
יעקב ועוספיא ופתוחים בשעות אחה"צ והערב לכלל בני הנוער בישובים .האפשרויות להתנדבות מגוונות
וכוללת ליווי של הנוער במרכז ,חברתי ,אמנותי ,הדרכת סדנאות בנושאים שונים ,יציאה עם הנוער
לקהילה ,עזרה בתחום האינטרנט ועוד.
אחראית:חמוטלפוטשבוצקי,מנהלתתחוםהתנדבותוקשריקהילה,טלפון04-4440101-מרכזבעתלית
בשעותהפעילות,בכליוםבין,24:00-11:00נייד014-1410041דוא"ל:hamut2@gmail.com


 .3אור ירוק לחיים
מתוך הכרה בחשיבות העליונה של מאבק ללא פשרות בתאונות הדרכים וחשיבות מעורבות הקהילה בו.
המטרה המוצהרת של העמותה הינה לצמצם ככל שניתן את מספר הנפגעים בתאונות דרכים ולהשפיע על
שינוי תרבות הנהיגה בישראל .תכנית "אור ירוק לחיים"  ,תכנית ליווי אטרקטיבית ,לביתו של כל נהג
צעיר החפץ בכך מגיע נציג אור ירוק המכונה "מנחה משפחה" .המנחה מקיים עם הנהג הצעיר ועם
המלווים המיועדים מפגש הנחייה ,במסגרתו מקנה המנחה לנהג הצעיר ולמשפחתו כלים וטיפים לביצוע
ליווי אפקטיבי.

אחראי:ארזקיטהטל':04-1111211011-4141411דוא"ל erezk@oryarok.org.il :
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 .4אורים – בית ספר לחינוך מיוחד
בית ספר "אורים" הוא בית ספר לחינוך מיוחד המיועד לתלמידים בכיתות א'-ט' עם הפרעות התנהגות
קשות והפרעות רגשיות קשות ובעלי אינטליגנציה תקינה .מרבית התלמידים בבית הספר באים ממצב
סוציו אקונומי נמוך מאוד ,במסגרת בית הספר מנסים להעניק סיוע נוסף ולאפשר פעילויות חברתיות
שונות ,משום שבביתם אינם זוכים לכך .בשל מצבם האישי והמשפחתי הקשה של התלמידים ,מנסים
לחבר למספר תלמידים חונכים אישיים שיוכלו ללוות אותם בשעות אחה"צ ,יש לכך חשיבות בשילוב
חונכים עבור התלמידים כשלב נוסף שיעניק להם הזדמנות אמיתית לשינוי.

אחראית:רניהכרייני,יועצתביתהספרטל',04-4044001014-442442דוא"ל rania.ko@gmail.com
אסנתוידן osnat.vidan@gmail.com

 .5אור שלום  -כפר ילדים ונוער למען ילדים בסיכון
"אור שלום" ארגון המטפל בילדים במסגרות ביתיות .נותן פתרונות טיפוליים ,חינוכיים ומענה לצרכיהם
של ילדים ונוער שהוצאו מבתיהם בגלל התעללויות קשות או הזנחה ,עזובה והתעללות .הסטודנטים
המעוניינים להתנדב ילוו בקביעות את הילדים בחונכות אישית ,סיוע בשיעורי עזר ,בליווי למרכז קשר
(מקום מפגש עם ההורים הביולוגיים) .יינתן סיוע מעובדת סוציאלית – מנחת האומנה המלווה את
המשפחה וכן תינתן הדרכה קבוצתית .
אחראית:טלילין,טל',01-4401400014-1400010דוא"לtalil@orr-shalom.co.il
 communication@mail.give2gether.comנועהיעקובוביץ’,טל'04-4401111,014-0100141
דוא"ל noay@orr-shalom.co.il


 .6אחוה -

איגוד נכי חיפה והצפון

ארגון אחוה מפתח ומפעיל שירותים במירב תחומי החיים עבור אנשים עם מוגבלות ,בית לציבור הנכים
הנותן מענה הוליסטי למירב הצרכים בכל התחומים ,לקהלים רחבים עם סוגי נכויות שונים ,תחת קורת גג
אחת .במסגרת המחלקות המקצועיות :תעסוקה ממוחשבת ב"אחוה הוצאה לאור" ,הכולל סטודיו לגרפיקה,
הכשרות והוראת מקצועות המחשב ,חממת יזמות-עסקית  ,מרכז לחיים עצמאיים ,טיפול בפרט 'מועדון
חברים' .האתר ,www.ahva.org.il :
אחראית:יפהחןטל',04-4121111011-0114001דוא"לahva4@zahav.net.il,אישקשר:גיא
ישראלי-מנהלתחוםמרכזלחייםעצמאיים011-4111402guy@ahva.org.il
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 .7אחים ואחיות בוגרים
עמותת "אחים ואחיות בוגרים" מעניקה שרות חשוב וחיוני לילדים וילדות ממשפחות חד הוריות כתוצאה
מיתמות ,גירושין  ,חד הוריות מרצון ועוד .העמותה מגייסת מתנדבים ומתנדבות ומחברת אותם לילדים
אלה" .כאח בוגר" לילד "וכאחות בוגרת" לילדה .שרות זה נותן מענה למצב של חסך הורי בו נמצאים
הילדים הגדלים ללא אחד מהוריהם .זוהי התנדבות חוויתית ומעשירה ,המהווה הזדמנות לעשייה
משמעותית .ההתנדבות מציעה הדרכה וליווי מקצועי לאורך כל הקשר.
משך הפעילות -פגישה שבועית בת ארבע שעות  ,או שתי פגישות בשבוע למשך שעתיים כל אחת.

אשתהקשר-עו"סמירילוי טל': 04-4044414פקס 04-4041441-נייד-011-0400024
באמצעותהמייל-bigbrothers.haifa@gmail.com
 .8אי"ל -

אגודה ישראלית לאפילפסיה

אי"ל הוקמה על-ידי הורים לילדים עם אפילפסיה בתמיכת נוירולוגים ואנשי חינוך במגמה לפעול לשיפור
השירותים הניתנים לרווחת מבוגרים וילדים עם אפילפסיה בארץ על מנת להתגבר על המגבלות
ולהשתלב הצלחה בכל תחומי החיים .האגודה מספקת ייעוץ ,טיפול פסיכו – סוציאלי שיקומי ,קבוצות
תמיכה והסברה ומקדמת את המודעות למחלה בציבור הרחב.
אחראית:מירירייזנסון טל',4111210דוא"ל Epilepsy.il@gmail.com


 .9איל''ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים
איל"ן-חיפה הינו איגוד התנדבותי המטפל באלפי נכים ,ילדים ובוגרים ללא הבדל דת ,גזע ומין הסובלים
מנכויות פיזיות כגון :שיתוק מוחין וניוון שרירים .המתנדבים מקבלים סיוע ,ליווי והדרכה מקצועיים
ויהנו מתחושת נתינה שאין כמותה .מקום וזמן ההתנדבות ייקבעו תוך התחשבות בבקשה הסטודנטים
(אזורי ההתנדבות בישובים רבים בצפון :מחדרה ועד ק .שמונה).
אפשרויות ההתנדבות * :בית מרים  -מרכז יום שיקומי-תעסוקתי לנכים * .מרכז שיקום וספורט –
המרכז מעניק שירותי שיקום ,ספורט וחברה לנכי האיגוד באזור * .בית קסלר – מעון לנכים הבוגרים* .
חונכות בבתי התלמידים * .פרויקט "תקשוב כהשתלבות" – הדרכת מחשבים לילדים ונוער ועוד מגוון
התנדבויות.
אחראית:רוניתלביא,מנהלתסניףחיפהטל':04 - 8507118 / 8522378 / 8533359
בדוא"ל

;ilan_hc@ilan-israel.co.il  ronitl@ilan-israel.co.il
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 .11אישה לאישה  -חיפה
המרכז הפמיניסטי חיפה ,קהילת נשים הפועלת מזה למעלה מ 38-שנה מתוך רצון לקיים הבנה ושותפות
בין הנשים בישראל ,ללא הבדל דת ,לאום ,עדה ,העדפה מינית ומעמד כלכלי .המטרה הינה למגר את
האפליה ,האלימות והדיכוי נגד נשים על כל צורותיהם; יצירת תנאים להבנה ,שיתוף ורב  -שיח בין נשים
הבאות מתרבויות שונות ומרקעים שונים; פעולה נגד כל ביטוי סקסיסטי בחברה והפצת רעיון שיווין
הזכויות וההזדמנויות של כל הנשים באשר הן .ביןהפרויקטיםהפעילים:
 פרויקט מאבק בסחר בנשים ובזנות
 פרויקט טכנולוגיות רפואיות
 פרויקט נשים ,שלום ובטחון
 ספריה ומרכז מחקר פמיניסטים
 פרויקט אקו כלכלי
 פעילות שוטפת – סדנאות ,הרצאות ,כנסים ומחאות ציבוריות
אחראית:ריטהחייקין,רכזת"אשהלאשה"טל:04-4110411 hedva@isha.org.ilכתובתהאתר:
www.isha.org.il


 .11אלווין ישראל
אלווין ישראל הינה עמותה ללא המשרתת מעל ל 3444-ילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים ופועלת
לשיפור איכות חייהם בקהילה .העמותה מאפשרת למאות מבוגרים לעבוד בתעסוקה נדרשת בקהילה,
לעשרות ילדים ומשפחות להשתלב במרכזי יום ארוך בכל הגילאים ולמתבגרים ומבוגרים לעבור למגורים
בעלי צביון עצמאי ומכובד יותר בקהילה .מתנדבים מוזמנים לתרום בפעילות פרטנית או קבוצתית עפ"י
תוכנית אישית שתיקבע לכל מתנדב בשעות הבוקר במעונות יום שיקומיים לפעוטות עם איחור התפתחותי
רב תחומי או בשירותי תעסוקה לבוגרים עם צרכים מיוחדים וכן אחה"צ במרכז יום ארוך לילדי החינוך
המיוחד או במרכז טיפולי למשפחות ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגיל הרך.
אחראיתתחוםהתנדבותבסניףחיפהשלאלוויןישראלורדשורני,טל/פקס04-441411104-4044212
פקס 04-4024400:דוא"ל veredd@israelelwyn.org.i su

 .12אלו"ט
"אלו"ט" הינה האגודה הלאומית לטיפול בילדים ובוגרים אוטיסטים ,הפועלת על בסיס התנדבותי ובעזרת
תרומות ,תומכת ומסייעת לאוכלוסיית האוטיסטים מכל שכבות הגיל בכל רחבי הארץ" .אלו"ט" דואגת
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להפעיל הוסטלים – "בתים לחיים" המשולבים בקהילה .כמו כן היא מפעילה את המרכז למשפחה המהווה
תמיכה הן ברמת המידע על הלקות ,סיוע והפנייה לשירותים התומכים במשפחה והן ברמה הרגשית
למשפחות שילדיהם לוקים באוטיזם.
אחראית:אוריפלגטל':,04-4440441פקס:04-4411012,011-1001144דוא"ל ori@alut.org.il

 .13אנוש
"אנוש" הוקמה בשנת  6795כעמותה הפועלת למען רווחת נפגעי הנפש ומשפחותיהם ולקידום נושא
בריאות הנפש בקהילה .כיום עם הקיצור המשמעותי בתקופות האשפוז והתמורות שחלו בנושא הטיפול
התרופתי מקבלים נושאים אלו משנה תוקף .ב"אנוש" פועלים לפיתוח והפעלה של שירותים קהילתיים
מתאימים לנפגעי הנפש ,ופעילות תומכת קבועה לבני משפחותיהם" .אנוש" מפעילה כמה מרכזים לפיתוח
שירותי שיקום בקהילה :שיקום חברתי ,שיקום במסגרת דיור מוגן ,מועדון נוער ,מועדון תעסוקתי וייעוץ
למשפחות.
מנהלתהסניף:עינתמינקוביץ,"אנוש"טל',04-4101444:014-4144141דוא"ל
einatminc@gmail.com
אליגיידמן,רכזמועדוןחברתי;014-1211102דוא"לeligenosh@gmail.com

נירהפאר,רכזתמועדוןתעסוקתי011-4411114דוא"ל: nirapeer@walla.com
לילךשני,סניףקריתים4140201–04
נתנאלסבג,רכזמועדוןחברתיאנושסניףטירתהכרמל,טל',04-41141040141140010
ענבלהרצוג,רכזתמועדוןחברתישלעמותת"אנוש"בטבעון010-4024010


* .14בטרם  -המרכז הלאומי לבטיחות ילדים
"בטרם" מוביל פעילות רב תחומית לקידום בטיחותם של כלל ילדי ישראל .תאונות הן הגורם העיקרי
להיפגעות ולתמותת ילדים ובני נוער .ארגון ב"טרם" פועל לקידום בטיחות ילדים והעלאתו לחלק מסדר
היום הציבורי ,על מנת להוביל לתרבות של בטיחות ילדים .במרחב צפון שמיקומו בתוך הקריה הרפואית
רמב"ם זקוקים למתנדבים כדי להביא אל קהילת המבקרים בביה"ח את הידע הדרוש הקשור לבטיחות
ילדים.
אחראית:הילהמעוזשפיצרטל',4141144,4141411010-1011412דוא"ל
beterem@rambam.health.gov.ilאו spitser@rambam.health,gov.ilאו
zafon@beterem.org
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 .15בית האבות של העדה הספרדית– פעילות גופנית לדיירים
בית האבות הספרדי בחיפה הינו מוסד ציבורי המציע מגוון שירותים ופעילויות לרווחת האוכלוסייה
הקשישה בחיפה והסביבה – על כל עדותיה .לבית האבות מגיעים סטודנטים להתנסות ולהתנדבות
בתחומים שונים ,עבודה סוציאלית ,פיזיותרפיה וסיעוד.
במסגרת התנדבות סטודנטים יהוו חלק מצוות הפיזיותרפיה (בפיקוח הדוק של הפיזיותרפיסט) ,יעזרו
בהולכת הדיירים התשושים ותשושי הנפש ,יסייעו לשימור על מצבם התפקודי והקוגניטיבי ויביאו
לשיפור חייהם של הדיירים והסטודנטים ייחשפו לתחום מגוון במקצועם העתידי.
אחראית:עודדאגמון,רכזמתנדביםטל':100/0101104114דוא"ל oded_a@ba-sfaradi.co.il

שרוןפרץ,מנהלתפיזיוטרפיהטל',0101104114: 014-1111414דוא"ל Sharon_p@ba-sfaradi.co.il


 .16בית הגלגלים
הינה עמותה ללא מטרות רווח ,המחזקת את הפן החברתי בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלויות פיזיות
מגוונות .העמותה פיתחה ביחד עם מאות מדריכים שכולם מתנדבים ,מסגרת ייחודית ותומכת המאפשרת
לחניכים לצאת מבית-הוריהם לשבתות ,חוגים ,בילויים וטיולים .להרחיב אופקים ,לפתח מיומנויות
חברתיות ,להתנסות בחוויות יומיומיות אותן חווים ילדים בני גילם ,לעמוד מול אתגרים פיזיים חדשים
ולהגשים חלומות….רוב הפעילות מתקיימת בסופי שבוע ,אחת לחודש כדי לתת למשפחות של אותם
ילדים הפוגה מהטיפול המתיש שהן מעניקות מדי יום .כמו-כן ניתן לעשות ליווי אישי לחניכ/ה קרוב
למקום מגוריכם.
אחראית::כנרתפוקסטל':,04-4424101011-1111441 kineretfox@gmail.com
לימוראזרי011-4044111דוא"ל limor@beitgalgalim.org.il

 .17בית הלוחם  -חיפה
ארגון נכי צה"ל" ,בית הלוחם" חיפה .במסגרת הפעילויות הספורטיביות המוצעות מתקיים חוג "רוקדים
על כסאות גלגלים" .יש צורך במתנדבים לרקוד יחד עם הנכים היושבים על כסאות גלגלים.
אחראי:יצחקשוהם, טל' 025-9383128 ,00-9280958 :דוא"ל shoham@inz.org.il
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 .18בית יולס – בית הורים
בית יולס ,הינו מוסד ללא כוונת רווח שנוסד לפני כ 89 -שנה עבור אוכלוסיית עולי הולנד .רוב
אוכלוסיית הבית הינם ניצולי שואה ,המקבלים פיצויים מחוץ לארץ .כיום ,דיירים אלו מזדקנים יותר
ויותר ומתקשים לשמור על קשרים חברתיים הן בתוך בית האבות והן מחוצה לו .הסטודנטים המעוניינים
להתנדב בפרוייקט "מפגשים" יפגשו באופן אישי עם דיירים ויוכלו להעניק להם חווית קשר .תוכן המפגש
עם כל קשיש יותאם אישית ויכול לכלול הנחייה בתחום המחשב (להתקשרות חברתית באמצעות
מיילים,פייסבוק וכו') ,שיחה חופשית ,משחק או טיול עם הדייר הזקן.
אחראי:נעמההרון–עו"סטל'0111014242דוא"ל naama@joles.co.il,joles@joles.co.il




 .19בית ספר "הוד" – חניכת תלמידים
בית ספר "הוד" שייך למסגרת החינוך המיוחד ונמצא בפיקוח משרד החינוך,

לומדים תלמידים

המאובחנים עם פיגור שכלי קשה ,עמוק ,סיעודי הזקוקים לעוצמת תמיכה מקיפה .האינטראקציה שלהם
עם הסביבה ועם החברה מצומצמת ביותר ,על כן בית הספר פועל על-פי תפיסה חינוכית טיפולית יחידנית
הרואה משוואה מקבילה בין טיפוח האישיות של התלמיד ושיפור איכות חייו .למימוש מטרה חשובה זו
זקוקים לעזרה מקצועית ,רצוי של סטודנטים מהחוגים :פסיכולוגיה ,חינוך מיוחד ועבודה סוציאלית.
אחראי:חגיתויזלטל' ,00 - 9282152 :נייד 020-0939258 :דוא"ל hod-1@zahav.net.il

 .21גן הילד  -חיפה
"גן הילד" חיפה מפעיל מספר פרויקטים לטובת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בשעות הפנאי ובסופי
שבוע .יש צורך בסיוע של סטודנטים לצוות המדריכים בהעברת הפעילות תוך תרומה של רעיונות
חווייתיים מעשירים לטובת הילדים .תידרש מעורבות פעילה ברמה של אדם בוגר שמכוון את הילד
לבניית כללי התנהגות בקבוצה במסגרת לא פורמאלית .בנוסף מתקיימת פעילות מובנית המועברת על-ידי
צוות הגן.
אחראי:ישראלהופלטל' 025-3800111 , 00 - 9311838 ,00 - 9801855 :דוא"לgan_hayeled@walla.com :
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 .21גשר אל הנוער
העמותה מתפעלת ומתחזקת "בית חם" באמצעות מורים ,מדריכים ומתנדבים .ל"בית חם" מגיעים בני
נוער לאחר שעות הלימודים ,מוענקת להם ארוחת צהריים חמה ,פינות מנוחה ,תמיכה רגשית ועזרה
שוטפת בהכנת שיעורי הבית ,הכנה למבחנים ועוד .בנוסף מתקיימת פעילות העשרה ענפה הכוללת חוגים
ופעילויות תרבותיות המתקיימות פעם בחודש.
אחראי:תומרטבריה,00-1111441010-1014142דוא"ל tomert@hms.co.il

 .22דלת פתוחה – חיפה
האגודה הישראלית לתכנון המשפחה הינה עמותה הפועלת למען קידום זכויות הפרט להתנהגות מינית
בריאה ואחראית המבוססת על ידע ומודעות .האגודה הוקמה כדי לענות על צרכים רגשיים ,נפשיים
ואינפורמטיביים של בני הנוער הגדלים לתוך בלבול ומבוכה בכל הקשור לעיסוק במין  -יחסים בין
המינים ,מין בטוח ,מין ואהבה ,אמצעי מניעה ,מחלות וכדומה .א.י.ת.כ.ם " -דלת פתוחה" עוזרת לבני
הנוער ,לצעירים ולהוריהם לקבל מידע מהימן ומדעי ,לפתח את המודעות לנושאים אלו למען הגשמת
מטרותיה מפעילה האגודה עשרות אנשי מקצוע ,רובם בהתנדבות ,מתחומי הבריאות ,הסקסולוגיה,
הפסיכולוגיה ,החינוך והרווחה .שירותי הייעוץ ניתנים גם באמצעות הטלפון והאינטרנט.
אחראית:רחליראובני,04-4120104נייד014-1114141דוא"ל haifador@opendoor.org.il

דניאלהמזור011-4111004דוא"ל danicita77@hotmail.com

 .23האגודה לזכויות האזרח בישראל
האגודה פועלת להגנה על זכויות האדם בישראל במישור החקיקתי ,באמצעות ייזום וקידום הצעות חוק
בנושאי זכויות האזרח .במישור המשפטי ,באמצעות התדיינויות בפני הערכאות השיפוטיות השונות,
במישור החינוכי ובמישור הציבורי על ידי הוצאה לאור של פרסומים עיוניים וחינוכיים ,קיום השתלמויות
וסדנאות במערכת החינוך .האגודה לזכויות האזרח היא ארגון חברים הפועל באמצעות צוות מקצועי קבוע
ומתנדבים.
אחראי :חולוד אדריס   04-4111000/4/1 014-0244120 דוא"ל :  kholod@acri.org.il שדאא זועבי
טל'00 – 92553335052 :דוא"ל shada@acri.org.il
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 .24החברה למתנ"סים
החברה למתנ"סים הינה חברה ממשלתית הפועלת בחסות משרד החינוך ,פועלת בכל המגזרים ובשלל
גילאים מהגיל הרך ועד לגיל הזהב.
להלן המתנ"סים שאושרו:
 מתנ"ס מנדא  -תחום הפרא-רפואי קלינאי תקשורת ,היחידה להתפתחות הילד ,מעון יום,
מחלקת התרבות .טל'( 04-4104042יוסי כהן ,מנהל המתנ"ס ).
 מתנ"סעכו  -מנהיגות בקרב בני נוער ,מועצת נוער ,מד"צים .טל' 4424424(יוסי כהן ,מנהל
המתנ"ס).
 מתנ"ס נשר – אגף הלמידה ,פרויקט מיקוד תכנית תגבור והעשרה לתלמידי ביה"ס היסודי
וחטיבות הביניים .פרויקטפוקוס – שכבת גיל י'-י"ב במסגרת זו נפגשים התלמידים עם מנחים
מקצועיים ,הלמידה נעשית בקבוצות קטנות .טל'4120411 (אילן חכמו ,מנהל המתנ"ס).
אחראי:משהחזות,סגןמנהלמינהלהדרכהמחוזחיפהוהעמקיםטל':04-4124111 דוא"ל
moshe@matnasim.org.il


 .25היווט– עמותה לסיוע סוציאלי ,חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה
היווט הינה עמותה של יוצאי אתיופיה באזור חיפה והקריות שמפעילה שלושה מרכזי נוער בשלוש ערים.
מרכזי הנוער מספקים לבני הנוער מסגרת חברתית ורגשית ומונעות שוטטות בשכונות מצוקה .המרכז
פועל משעות אחה"צ עד הלילה ( )61:44-33:44ומציע מגוון חוגים ופעילויות חברתיות למתבגרים
צעירים יוצאי אתיופיה .למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר העמותהhiyot@012.net.il
אחראי:ריקיטגבה-מנהלתעמותתהיווטטלפקס:04-4140424דוא"ל: director@hiyot.org.il

נייד:011-4441440רכזתמתנדבים,דנהבן-אורנייד011-1211010דוא"לyouth@hiyot.org

 .26היחידה הצפונית לטיפול ושיקום האסיר – שיקום נשים
היחידה לשיקום אסירות במחוז צפון ,מספקת מענה כוללני לשיקום האסירה ובני משפחתה ,במרחב שבין
קריית שמונה לחדרה .התוכנית מעניקה סיוע בנושאים רבים וכוללת שירותים שבהם כל אחת יכולה
להשתלב על פי צרכיה .ביחידה עובד צוות של מטפלות -עובדות סוציאליות ,מדריכת נגמלים ,רכזת
תעסוקה ,מורה ומתנדבות .נשים המגיעות למרכז שוהות בו בין  2חודשים לשנה במהלך תקופה זו הן
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עוברות תהליך שיקומי הכולל :לימודים ,טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי ,הכשרה תעסוקתית ,וקבוצת
תעסוקה המיועדת להכשירן להתמודדות עם עולם העבודה.
אחראי:רונישפירא,רכזתשיקוםאסירות,מחוזצפון,04-411110004-4144114נייד:0508210122

דוא"לronisha@neto.net.il :
 .27הישגים – הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה
תכנית "הישגים" הינה תכנית לאומית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה ביישובי הפריפריה .מטרתה
להשוות את אחוז הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בקרב תושבי הפריפריה לאחוז הארצי.
לצורך זה נבחר ,בכל אחד מהיישובים ,רכז השכלה גבוהה שבאחריותו ,לממש את המטרה לעיל .לצורך
זה מתקיימות פעילויות מגוונות בכל אחד מהיישובים השותפים תכנית ,אשר המרכזיות שבהן :איתור
צעירים שלא פנו בכוחות עצמם ללימודים אקדמיים והעברתם תהליך שבסופו יבחרו בהשכלה הגבוהה
כאופציה המועדפת עליהם ,יעוץ והכוון בבחירת תחום הלימודים וכן ליווי הסטודנטים תוך הענקת סיוע
במידת הצורך .מקום הפעילות :מרכזים ישובים ,ניתן לפעול בימים א'–ה' ,בתאום עם רכז היישוב.
אחראית:ענתהרץ,אשתהקשרמטהתכנית"הישגים"טל'–,04-4114011,04-4114100
,2-400000101נייד014-4212441דוא"ל: .hesegim@aluma.org.il


 .28המחלקה לשירותים חברתיים  -עיריית סח'נין
בעיריית סח'נין ישנו פרויקט אשר נועד להעמיק את ערך התנדבות בקרב הסטודנטים הערבים .מחלקת הרווחה
בעיריית סח'נין פועלת לקידום השירותים החברתיים לכלל האוכלוסייה ,בין היתר באמצעות המוסדות והארגונים
הבאים :מועדון יום לזקן ,מועדונית שיקומית לילדים נכים ,חוגי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק ,פסיכולוגיה ועבודה
סוציאלית ,תוכנית טיפוח קבוצתי לילדים ,ארגוני נשים ,מפעל שיקום לנכים ומבוגרים.
אחראי:בשירסלימאן,מפעילהמוקדהעירוניטל',04-1144444011-1442141
אבויונספתחי,מנהלהמחלקהלשירותיםחברתייםטל':04-1141400/04-1141401 sakhnin_revaha@yahoo.com
בלאלשלטה,עו"סקהילתיטל':,04-1141041,04-1142124010-1112101דוא"לbelalshalata@gmail.com


 .29המחלקה לשירותים חברתיים  -מועצה מקומית ריינה
מועצה מקומית כפר ריינה ,המחלקה לשירותים חברתיים ,מפתחים תכניות לאוכלוסיית המשפחות
הנזקקות ולילדים בסיכון דרך עבודה עם קבוצות מובטלים וילדיהם .לשם פיתוח התכניות ישנו צורך
במתנדבים שיקבלו הכשרה ולווי מקצועי ויוכלו לתרום לשיפור ופיתוח השירותים לקהילה .להלן שלושת
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התכניות שאושרו :מועדוניות לגיל הרך  ,מועדון שכותי לילדים בשכונת צפאפרה ,תכנית ייחודית עבור
הורים מובטלים וילדיהם אחראי:אמיןרינאוי,מנהלהמחלקהטל':04-1020101,04-1412010,
010-1114100פקס-1110002:04דוא"ל: amenrenawi@hotmail.com


 .31המרכז הקליני הבין–תחומי
במרכז הקליני הבין-תחומי קיימת יחידה התנדבותית לסיוע נפשי מיידי .מטרתה להגיש סיוע נפשי ראשוני
לכל פונה הנמצא במצוקה ,באמצעות ייעוץ טלפוני ראשוני או באמצעות הגעה פיזית למרכז .דרושים
סטודנטים מצטיינים למעורבות בפרויקטים ובמחקרים בקהילה ,פעילות מוכרת כעשייה התנדבותית,
עבורה ניתן לקבל  3נקודות זכות אקדמיות.
אחראי :ד"ר רבקה יהב – ראש המרכז הקליני הבין תחומי טל'00-959955355 :
פקס00-9599558 :

 .31המרכז לבריאות הנפש –שער מנשה
שער מנשה הוא בית חולים פסיכיאטרי באזור פרדס חנה -כרכור ,הוא אחד מהמוסדות הרפואיים הגדולים
והמודרניים לטיפול בחולי הנפש במדינה .מעבר לטיפול הניתן במרכז ,מתקיימות גם תוכניות העשרה
למטופלים וזאת בכדי ליצור עבורם סביבת חיים איכותית נוחה ומאפשרת .במסגרת הפעילות התנדבותית
ניתן לשלב את הסטודנטים בפרויקטים הבאים :ליווי מטופלים דוברי אמהרית במחלקה השיקומית,
חונכות מטופלים במחלקות ממושכות ובהוסטל ניצולי השואה ,הנחיית קבוצות מטופלים בנושא אקטואליה
במחלקה השיקומית ,הפעלת מטופלים במועדונית ביה"ח בשעות אחה"צ ,חוגים בשעות אחה"צ בתחומים
שונים במחלקה לתחלואה כפולה ,תיעוד סיפורי חיים.
אחראי :אורית קופרברג טל' ,020-5552508 , 00-5519983 :דוא"לorit@sm.health.gov.il :

 .32המרכז לפיתוח ההון האנושי – טירת הכרמל
המרכז לפיתוח ההון האנושי ומרכז צעירים בטירת כרמל פועל לקידום ההשכלה והתעסוקה בעיר.
חשיפה מוקדמת של תלמידים לתחומי הלימוד המגוונים על מנת לעודד אותם לחשוב על העתיד האקדמי
שלהם .אחת לתקופה יגיעו לקמפוס אוניברסיטת חיפה תלמידי תיכון שזוהו על ידי בית הספר
כפוטנציאליים להמשיך ללימודים גבוהים בעתיד .הסטודנטים יקיימו פעילות קבוצתית בבתי הספר
התיכוניים במטרה לחשוף את תחומי לימודיהם השונים.
אחראית:חגיתליברמן,תהילהזכאיטל':,04-414240104-4110112דוא"ל:infohon@netvision.net.il
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 * .33העמותה לקליטת עליה  -חיפה
העמותה לקליטת עליה הוקמה בשנת  6774כגורם מקצועי שניהל את נושא קליטת עליה בחיפה .מטרות
העמותה הן תיאום בין כל הגורמים השונים העסוקים בקליטת עולים בחיפה ,ייזום וסיוע לפעולות קליטה
ופרויקטים מיוחדים וכן סיוע ועידוד יוזמות של גופים אחרים העוסקים בקליטה.
 תיכוניה לכיתות י''א -י''ב :התיכוניה פועלת בבית ארדשטיין .במסגרתה מוגשת עזרה בהכנה
לבגרויות במתמטיקה ,אנגלית ,עברית  ,תנ''ך.
 מרכזלמידהוהעשרהליוצאיאתיופיה :פעילות חברתית.
 טיפוחוהעשרהלתלמידיכיתותה'-ו' :הפעלה חברתית לילדים בשעות שלאחר בית ספר.
 מועדוניתלגילאי :1-4הפעלת ילדים בתיאטרון ,מוזיקה ותנועה.
 קט-גניםלגילהרך :סיוע לגננות בקידום ,העשרה וטיפוח לילדים.
 מקבצידיורלעוליםקשישים :סיוע בתרגום וכתיבת מסמכים.

אחראית:יוליהשטייןטל':,04-4222400שלוחה,1דוא"ל rklita@netvision.net.il


 .34הפוך על הפוך
הפוך על הפוך הוא מרכז מידע וייעוץ לבני נוער ,בסגנון בית קפה .מטרתו לספק מענה ומידע לבני נוער
בכל הנושאים הקשורים לגיל ההתבגרות :יחסים עם הורים ,חברים ,זוגיות ומיניות ,צבא וכו' .במקום
נעשית התערבות במשבר עם בני נוער במצבי סיכון וניתן סיוע קצר טווח לבני נוער המתקשים במשימות
גיל התבגרות .פעילות במרכז :ימים א' – ה'  ,בין השעות .34:44 – 61:44

אחראים:

סיגל (עכו)  ,טל'5פקס ,020-8113108 ,00-8228855 :כתובת :רחוב עציון , 2עכו דוא"ל .acco@elem.org.il
איהרימוןקרית-ים014-4110140
בתילוי(נצרתעילית),טל':04-1114141,014-4110101דוא"ל hnaz@elem.org.il
מגדלהעמק,טל:04-1440204דוא"ל:acco@elem.org.ilנייד,מנהלת:014-4110114



 .35חוגי סיירות של קק"ל ע"ש אורי מימון
הדרכה בחוגי סיירות של קק"ל ע"ש אורי מיימון ,ארגון נוער המחנך לאהבת הארץ ,שמירת טבע,
אחריות ומנהיגות דרך פעילות בשטח בפעולות שבועיות ,טיולי סוף שבוע אחת לחודש ומחנות.
חובבי טבע ,בעלי רקע בהדרכה ,ידיעת הארץ ,יכולת ניווט ותשוקה בלתי פוסקת לשים תרמיל ו"לצאת
לשטח" .הפעילות כרוכה במעבר של תהליך מיון מקדים.
למידענוסף-אלעדזהרמנהלמחוזכרמלעמקיםחוגיסיירותשלקק"ל,04-4212114

 484-9944152דוא"ל e.mr.zohar@gmail.com
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* .36ידיד
עמותת "ידיד" פועלת במטרה להעצים משפחות בעלות הכנסה נמוכה ולתת להן כלים לעזור לעצמן .מלבד
סיוע פרטני בבעיות היום יום ופעילות לשינוי מדיניות כוללת פעילות ידיד" גם ,פרויקטים חינוכיים
והעצמה קהילתית ואישית .עמותת "ידיד" מפעילה  65מרכזים זכויות ושלוחות ברחבי הארץ במטרה
לאפשר לעשרות אלפי הפונים המגיעים לקבל סיוע ,חינם ,מידי שנה.
אחראי:מרינהזמסקי,מנהלתסניףחיפהטל',04-411242104-4140214דוא"ל yedid@yedid.org.il


 .37יחידת הנוער העירונית  -קרית מוצקין
יחידת הנוער העירונית פועלת תחת אגף החינוך בעיריית קרית מוצקין ובפיקוח וליווי מקצועי של מנהל
חברה ונוער -משרד החינוך .ביחידת הנוער מתרכזת כל פעילות הנוער הבלתי פורמלית -מנהיגות נוער,
קבוצות נוער עולה ונוער בסיכון ,מועצת נוער ,מדריכים צעירים וכו .בני הנוער מגיעים ליחידת הנוער
המשמשת להם כבית שני ,עוברים פעילויות ,הכשרה ומיומנויות שונות במטרה להעשיר אותם ולמנוע
שוטטות .הסטודנטים המתנדבים יגיעו ליחידת הנוער ,יסייעו לנוער בכתיבת מערכי הדרכה ,ידריכו
קבוצות של נוער ,יפיקו אירועים ופרויקטים לטובת קבוצות הנוער השונות ,ישמשו דמות בוגרת ויספקו
לנוער -אוזן קשבת ,חום ואהבה ומתן יחס אישי.
אחראית:שירלילמפל-עובדתסוציאליתומנהלתיחידתהנוערהעירונית,011111201204-4001114,
dlampel@zahav.net.il



 .38כמוני כמוך -

ארגון נוער גאה

ארגון הנוער הגאה של עמותת "כמוני כמוך" הינו ארגון התנדבותי הפועל למען נוער המתלבט בנטיותיו
המיניות .הארגון מספק תמיכה לנוער בשלבי גיבוש הזהות המינית .בנוסף מהווה ארגון הנוער מסגרת
חברתית בה יכול הנוער להכיר ולפגוש בני נוער החווים חוויות דומות ולפעול במטרה לקדם את מעמד
הנוער ההומוסקסואלי בארץ תוך דגש על שוויון ,פתיחות ומניעת גזענות והומופוביה.
פעילות קבוצות הנוער ,בתפקיד הדרכה פעילות בלתי פורמאלית הכוללת תמיכה וליווי תהליכי התבגרות
של נוער וחיילים סביב נטייה מינית שונה וזהות מגדרית ,כמו כן מתקיימים כנסים ופעילות ארצית של
העמותה בנושא .
אחראי:מיתרפורתטל':,00-1100414011-4141141,דוא"לoffice@igy.org.il
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 .39לתת
ארגון לתת -סיוע הומניטרי ישראלי נוסד בשנת  6771במטרה להעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה ,בארץ
ובעולם ,על בסיס אוניברסאלי ושוויוני ,על ידי הנעת החברה האזרחית בישראל למעורבות בשדה הפעולה
ההומניטרי ובכך ליצור מודעות חברתית ,להקנות ערכים של ערבות הדדית ונתינה ולפעול לצמצום העוני.
ארגון לתת הינו ארגון א-פוליטי וללא כוונות רווח ,הממומן מתרומות בלבד .בארגון פעילים כ4,844 -
מתנדבים מכל רחבי הארץ .התנדבות באזור חיפה:
" אני בשבילך" :פרויקט חינוך והעצמה שמופעל בבתי הספר השונים ברחבי הארץ .מטרתו פיתוח ערכים
הומניטאריים ,חינוך לסולידאריות חברתית ,תרומה לקהילה ומתן עזרה הדדית לאדם באשר הוא אדם.
שלב ראשון כולל שיחות ,דיונים וליבון מונחי יסוד בשדה הפעילות ההומניטארית .בשלב השני בוחרים
הסטודנטים פרויקט התנדבות מעשי באמצעותו הם מיישמים את הידע שרכשו.
" סיוע לחיים" :מיועד לסייע לניצולי שואה נזקקים בתרופות ומידע על זכויותיהם .קשישים אלו אין
באפשרותם לעמוד בהוצאות הרפואיות או להגיע לבית המרקחת .הפעילות עם הקשישים כוללת ביקורי
בית בבית הקשיש והסברת זכויותיו.
אחראים:יאנהמיכאלובה,רכזתמתנדבים(רצוילפנותבמייל) yana@latet.org.il
טל':,00-1400044פקס00-1440000
נסיהדניאל ,רכזתמלגאים דוא"לnesia@latet.org.il www.latet.org.il
בעזבלנקשטיין,רכזגיוסוהסברהנייד 014-1140021www.latet.org.il boaz@latet.org.il

 .41מגדלי אלישע – תמיכה בגיל הזהב
דיור מוגן לעצמאים בגיל הזהב  ,היושבים במרכז הכרמל בחיפה וצמודים לבית חולים אלישע.
כל הדיירים ממוקמים בדירותיהם הפרטיות והנאות וחשופים לפעילויות שונות .רובם ניצולי שואה,
חלקם ערירים ובודדים וחלקם סובלים מלקות ראיה קשה .הסטודנטים המעוניינים להתנדב יתמכו
בתחומים שונים :ליווי בהליכה ,אוזן קשבת ומענה חברתי בשל בעיות בדידות  ,קריאה ,עזרה במחשב
ועוד .אחראית :מלכי גנץ  020-5903052 00-9308000דוא"לmalki@elishahospital.com :
 .41מגמה ירוקה
ארגון מתנדבים ארצי העוסק בנושאי סביבה וחברה" .מגמה ירוקה" רואה את עצמה כגוף מרכזי בקידום
נושאי הסביבה במדינת ישראל .מטרות העל של הארגון כוללות פיתוח מנהיגות חברתית ,העלאת
המודעות הסביבתית בציבור הרחב בכלל ובקרב ציבור הסטודנטים בפרט.
אחראי:דודאפיקטל':,010-0444111דוא"לhaifagreen@.gmail.com :
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* .42מהפך
"מהפך" הינה תנועה חברתית הפועלת לצמצום פערים ,לקידום זכויות חברתיות על ידי עידוד ויצירת
מנהיגות מקומית ראויה בשכונות ,בעיירות ,ובכפרים תוך שותפות עם התושבים .הסטודנטים המתנדבים
בתנועה מסייעים לילדים ונוער בתחום הלימודים ,פעילות קבוצתית וכו'.
אחראית:לירוןאזולאי טל'www.shati.org.il 0135002300 ,03-58259258 ,020-8031501 , 00-8802583 :

 .43מועצה לילד החוסה – ילדים בסיכוי
"המועצה לילד החוסה" נוסדה במטרה לעזור לפעוטות וילדים .ילדים אלה הוצאו מבתיהם על ידי שירותי
הרווחה עקב תפקוד הורי לקוי :התעללויות ,מחלות נפש ,עזובה ,יתמות ,עבריינות ,סמים וכו' .פרויקטים
באזור הצפון:

"אחוזת ילדים" – חיפה" ,שבתאי לוי" – חיפה" ,אור שלום" – חיפה ,אהבה – קריית ביאליק,

כפר ילדים כרמיאל – כרמיאל ,פנימיית "טוביה" – הרדוף" ,רננים" – זיכרון יעקב ,בית הילדים -גבעת עדה ,נווה
מיכאל" ,בית זינגר" – כפר יחזקאל ,כפר הנוער – כפר חסידים" ,מגדים" – מגדל העמק" ,אומן עפולה" – עפולה,
כפר ילדים– עפולה ,אבו דאוד – מג'דל כרום ,טמרה – בנים ובנות ,אעבלין – בנים ובנות ,ציפורי ,כפר יאסיף ,כפר
ראמה.
אחראית:איהגליקמןסניףראשי:00-1411011/1דוא"ל:yeladim@yeladim.org.il
דוא"ל hitnadvut@yeladim.org.il

 .44מוקד סיוע לעובדים זרים
מטרת הארגון להגן על זכויותיהם של מהגרי עבודה ולהילחם בסחר בנשים בישראל .מתנדבי הפרויקט
מבקרים בקביעות בבתי הכלא בהם עצורים מהגרי עבודה ,אוספים מהם מידע על נסיבות ואופן מעצרם,
מיידעים אותם על זכויותיהם ומייצגים אותם מול רשויות .בשל קשיי שפה קיים צורך במתנדבים דוברי
סינית והשתלבות סטודנטים מהחוג למזרח אסיה נחוצה לארגון .
אחראית:שביקורזןטל':,014-11410114,00-1101100פקס:00-1101211
jorgeivan@hotline.org.il

 .45מזון לחיים
אגודת "מזון לחיים" :עובדת בשיתוף פעולה עם לשכות הרווחה בכל עיר .המשפחות הנזקקות מופנות על
ידי עובדים סוציאליים לארגון לקבלת סלי מזון .מידי יום יוצאים מתנדבי הארגון לקניית סלי מזון ,אותם
מביאים למשפחות הנזקקות .הפעילות כוללת :איסוף מזון ברשתות שיווק וחלוקתו למשפחות .הסניף
נמצא בשכונת הדר בחיפה .הפעילות רלוונטית לסטודנטים שיש ברשותם רכב.
אחראי:שלומיתחיטל' 020-9802833 ,00-9520525 :דוא"ל mazon.shlomit@gmail.com
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 .46מחלקת החינוך -ג'יסר אזרקא
ג'יסר אזרקא הינו כפר ערבי מוסלמי ,אשר בו מספר רב של תלמידים ונערים הזקוקים לסיוע ותגבור
בתחום הלימודי ,החינוכי ,התרבותי והרגשי .כמו כן יש צורך רב בחיזוק הדימוי העצמי והגברת
המוטיבציה הלימודית בקרב אוכלוסיה זו .עדיפות לשילוב סטודנטים דוברי ערבית באחת מהפעילויות
המפורטות:
 מועדון נוער במתנ"ס  -פעילות נוער בשעות הפנאי
 בית-ספר תיכון מקיף  -שיעורי עזר לתלמידים
 בית-ספר חטיבת ביניים  -שיעורי עזר לתלמידים
 נשים אנאלפבתיות  -עזרה בלימוד קרוא וכתוב ערבית ועברית
 סיוע אקדמי לסטודנטים  -סיוע בניסוח כתיבת עבודות
 המחלקה לשירותים חברתיים "רווחה"  -טיפול פרטני ו/או קבוצתי לילדים בעלי התנהגות "חריגה"
 הדרכה ותרגול ילדים מעוקבי התפתחות  -תרגול פרה רפואי לילדים מעוקבי התפתחות

אחראים:עליעמאש–מנהלמחלקתהחינוךטל':,1014000/201,04-1010404
011-0412214פקס:04-1110412דוא"ל: ali.geser@gmail.com
 .47מכינת בוגרים לבגרות  -המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטה
פרויקט חברתי – חינוכי ייחודי .הפעילות הינה פעילות התנדבותית סטודנטיאלית בתכנית חדשה במסגרת
המכינה הקדם אקדמית ,אשר נבנתה בשיתוף מחלקות החינוך והרווחה בעיריית חיפה .במטרה לאפשר
לצעירים ,אשר מסיבות משפחות וסוציו אקונומיות נשרו מבית הספר התיכון ,להשלים  63שנות לימוד
ותעודת בגרות ,ולפתוח בפניהם את ההזדמנות להשכלה אקדמית .הסטודנטים המתנדבים ילוו את
התלמידים במהלך לימודיהם ויעניקו להם סיוע לימודי ,חברתי ורגשי.
אחראית:עמיתצריקר טל'  025-5538595 9599098דוא"ל atzriker@univ.haifa.ac.il


 .48מכללה חברתית כלכלית
המכללה החברתית כלכלית היא עמותה ללא כוונת רווח שמטרתה המרכזית הנגשת ידע בנושאי כלכלה
וחברה לציבור הרחב .המכללה מספקת כלים תיאורטיים ומעשיים הכרחיים ליצירת אלטרנטיבות
חברתיות-כלכליות ומאפשרת דיאלוג בין הגורמים השונים בחברה הישראלית .המכללה רואה עצמה

20

דיקנאט הסטודנטים

Dean of Students

عميد الطالب

כחלק מרשת הארגונים לשינוי חברתי ומוסדות העוסקים בנושאי הכלכלה והחברה ויצרה יחסי עבודה
ושיתוף פעולה עם שורה ארוכה של מוסדות ,תנועות וארגונים.
אחראי:רפיקמחי(רכזהשלוחההצפוניתשלהמכללההחברתית-כלכלית)נייד0144022440
דוא"לrafikom@gmail.com

* .49מעון "נווה חורש"
"נווה חורש" מעון לאבחון והתערבות ,במסגרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים .המעון מטפל
בנערים בסיכון ובמצוקה.
אחראי:איציקשטרוםטל',04-1141000,דוא"לtovag@molsa.co.ilאו etikr@molsa.co.il

 .51מע"ש חותם – מרכז עבודה שיקומי – טירת הכרמל
מע" ש טירת הכרמל הינו מרכז עבודה שיקומי לאנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית המגיעים מדי יום לעבודה
מאזור טירת הכרמל ,חיפה וחוף הכרמל ,המפעל ממוקם באזור תעשיה של טירת הכרמל .המפעל מונה כיום כ54-
עובדים בני  36ומעלה ,ומכיל בתוכו כיתה טיפולית לאנשים בעלי מוגבלות שכלית קשה ,סדנאות עבודה לאנשים
בעלי פיגור קל ובינוני וכיתת מזדקנים (.)+14
מע" ש חותם הוא אחד המפעלים המוגנים המרשימים בישראל ברמה הפיזית ובהון האנושי שעובד בה ,יש לנו חדרי
לימוד ,מנוחה ומחשבים שבהם ניתן לקיים את הסדנאות .חשוב לי לציין ,שמדובר באנשים בעלי מוגבלות שכלית
שהינם מתנהגים כמו כל האנשים רק פשוט חושבים אחרת.
אחראית:רבידצוק-שובינסקי,טל':04-4140114,,0114422201דוא"ל1415211@gmail.com :

 .51מרחבים – כפר הנוער הדתי נוה עמיאל – לומדים ביחד
כפר הנוער "מרחבים נוה עמיאל" ,הינו כפר נוער ממלכתי דתי טיפולי הממוקם בשדה יעקב שבעמק
יזרעאל .הכפר קולט נערים ונערות בסיכון מכיתות ט'-יב' ונערים עולים חדשים יוצאי אתיופיה .מטרת
הכפר הינה לפתוח לתלמידים חלון לעתיד .כדי להפוך את המקום לבית ,והכנת החניכים לחיים נורמטיבית
עם אוריינטציה ברורה לעתיד ובכך להפוך למועילה לחברה ,יש צורך בחיזוק החניכים בפן הלימודי
חינוכי .חונכות אישית ,חונכות קבוצתית ,מתן עזרה בשיעורי בית.
אחראית:חנןאורבך,04-4004101/004-4402111,011-1404210
דוא"ל hanan@amiel.co.il
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 .52מרכז גריאטרי שיקומי בבית חולים ע"ש פלימן
בית חולים ע"ש פלימן הינו מרכז שיקום לאוכלוסייה הגריאטרית מכל איזור הצפון .הפעילות תתבצע
בשיתוף עם מחלקת הפיזיותרפיה ותכלול הליכה עם מטופלים ,הבאתם אל מכוני הטיפול השונים ושיחה
עם מטופלים חסרי משפחות .הפעילות מיועדת לסטודנטים מהחוג לפיזיותרפיה.
אחראית :חנהמנדלמילך מנהלתשרותהפיזיותרפיה טל': 4001011–  04נייד

 050-6956026דוא"ל

hana.mendelmilch@flim.health.gov.il

 .53מרכז "דרך האתגר" ו"דרך הגלים" – מצוינות והגשמה עצמית
מרכז "דרך האתגר" (נתניה) ומרכז "דרך הגלים" (הרצליה) ,מופעלים על-ידי קרן רש"י .הוקמו על מנת
לסייע לנערים בעלי הישגים נמוכים ,לשפר הישגיהם .המרכזים הינם מסגרת "משלימה" שמטרתם לתמוך
ולחזק יכולות הנער לצד המסגרות העיקריות בחייו – המשפחה ובית הספר .אלו הם מרכזים לחינוך
וספורט אתגרי  /ימי שמטרתם לתת מענה לצרכיהם של נערים המוגדרים כנוער בסיכון .אחת המטרות
המרכזיות היא לעזור לנערים אלו לצמצם את הפערים הגדולים שנצברו במהלך השנים בלימודים ולעלות
אותם על הדרך להצלחה בלימודים .הסטודנטים יעזרו לנערים בהכנת שיעורי הבית ובהכנה למבחנים.
אחראים:להתנדבותבנתניהצורקשרעםאיתן,,011-0104100011-0012411
etgar.n1@gmail.com
להתנדבותבהרצליהצורקשרעםאביחיוגמן,04-4101400011-0440441galimhr@gmail.com


 .54מרכז העשרה לילדים ובני נוער בסיכון ,חיפה "תקווה לדורות"
עמותת החסד ע"ש כמיל שחאדה ז"ל
מרכז העשרה לילדים ובני נוער הינו חלק מפעילותה החברתית ושליחותה הרוחנית של עמותת החסד ע"ש
כמיל שחאדה ז"ל ,במטרה לתת מענה חברתי ,חינוכי והעשרתי לאוכלוסיית הילדים ובני הנוער ,מהעיר
חיפה ,שהנם מוגדרים כילדים ובני נוער הנמצאים במצוקה וסיכון ,והנם חסרי מסגרת חברתית תומכת..
במרכז קיים צוות מדריכים ומחנכים רב-מקצועי ,לפי תחומי התמחות והדרכה שונים ,כאשר כולם
שותפים לחזון של מרכז ההעשרה ,וכל אחד מנסה ליישמו בתחום עבודתו הספציפית עם קבוצות הילדים
ובני הנוער.
אחראי:מסעדעטאללה,עו"סטל'4111101-,04,04-4111221011-1401104ברנרדשחאדהנייד:
0114244114דוא"לmassad75@gmail.com:דוא"לBernard.shehade@gmail.co
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 .55מרכז הפעו"ט
מרכז הפעו"ט הינו מרכז חינוכי התפתחותי לגיל הרך בטירת הכרמל .המרכז מתמקד בהעלאת הישגים
התפתחותיים של ילדים בגיל הרך ,שתאפשר להם השתלבות מתאימה בעולם הידע והלימודים .במרכז
מתקיימות מספר תוכניות כגון :יחידה להתפתחות הילד ותוכניות העשרה והדרכה לילדים והורים .הצוות
מורכב מאנשי מקצוע מהתחום הפרא–רפואי ,עבודה סוציאלית ,חינוך ,מידענות ,מחשבים ופסיכולוגיה.
המתנדבים יוכלו להשתלב בהדרכה קבוצתית ילדים והורים ,להשתלב בתוכניות-התערבות בבתי
המשפחות,לעבוד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובפעילויות העשרה לילדים והורים.
אחראית:ענתברטל' 04-4111121 ,,04-4110111 011-1000010סיגללזרוביץ'  נייד:0110111411
דוא"ל:hapaot@netvision.net.il


 .56מרכז זכויות חברתיות-העמותה לפיתוח קהילתי עכו
העמותה לפיתוח קהילתי ,עכו הינה יוזמה מקומית של מספר מתושבי העיר עכו .העמותה פועלת לחזק
את הקהילה בעיר דרך פיתוח ותפעול שירותים החסרים בעיר ,וגיבוש תושבים יהודים וערבים כאחד,
סביב נושאים משותפים .העמותה מפעילה מרכז לזכויות חברתיות במרכז השוק העירוני ,שמטרתו לעזור
לתושבים לקדם את זכויותיהם החוקיות במגוון תחומים כגון :דיור ,בריאות וסיוע בקבלת קצבאות .קדמת
קמפיינים למען אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כגון קשישים ומשפחות של ילדים בגיל הרך וזאת בשיתוף
עמותות מקומיות ולאומיות .
איש קשר :הארי פריי טל 00-888-0500 :פקס 00-898-8529 :נייד 020-5085-951 :מיילinfo@acd- :
 acre.orgאתרwww.acd-acre.org :

 .57מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל
"המרכז לבריאות הנפש ,טירת הכרמל" ,הינו בי"ח פסיכיאטרי ,בו מאושפזים מתבגרים ומבוגרים,
הסובלים מהפרעות נפשיות שונות .הפעילות מתבצעת בחמש מחלקות :מחלקת נוער ,מחלקה  5לאשפוזים
ראשוניים של מבוגרים ,מחלקה פסיכוגריאטרית לקשישים הסובלים מהפרעות נפשיות ,מחלקה 1א'
לאשפוזים לא ראשוניים למטופלים במצב פעיל ומעון יום לנוער .ההתנדבות מלווה בהדרכה קבוצתית
קבועה ,אותה מקבלים הסטודנטים מפסיכולוג/ית המחלקה בה הם מתנדבים .בפרויקט לוקחים חלק
סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה או מחוגים אחרים בעלי אוריינטציה טיפולית.
אחראית :ליזה אמדורסקי – טל' במחלקה 020-5313083 , 00-922830855
דוא"לlizaamdurski@Yahoo.com
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 .58מרכזי נוער  -עיריית חיפה
במסגרת המחלקה לנוער וחברה בעריית חיפה ,פועלים עשרה מרכזי נוער הממוקמים בשכונות חלשות
בעיר .מרכזים אלו מהווים עבור הילדים ובני הנוער מסגרת תומכת ,מעודדת ,מחזקת ומעשירה,
ומאפשרים להם להתנסות ולהיחשף לעולמות תוכן חדשים .הפעילות המתקיימת במרכזים אלו הינה
חברתית -ערכית ,כוללת פיתוח מנהיגות צעירה ,פעילויות ספורט ,פעילויות העשרה ופרויקטים ייחודים.
אחראית:אוריבלוםטל':04-401141104-4011411אחראישלמרכזנוער"פאר"אהודכהן
טל':04-4011044

 .59מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית -חיפה
קו חירום שמעניק עזרה לנפגעות ולבני משפחתן .בנוסף לקו חירום מתקיימות פגישות פנים אל פנים עם
הפונות ,קבוצות תמיכה המסייעות בהפניה לטיפולים פרטניים .עובדי המרכז מלווים את הנפגעות לבתי
חולים ,משטרה ובית משפט.
אחראית:מאירהשטרנפלד טל' 025-2108505 , 00-9508519 :דוא"ל
hrccgal@netvision.net.il
 .61מרכז קהילתי בית גבריאלי
בית גבריאלי הינו מרכז קהילתי רב תחומי ,הפועל בביה"ס גבריאלי שבחיפה .מטרת המרכז היא לקדם,
להעשיר ולחזק את ילדי שכונת "נווה פז" והסביבה .עיריית חיפה ושותפות חיפה בוסטון מובילות את
הפעלת המרכז הממקד את פעילותו בשני מישורים מרכזיים :הפעלת מרכז למידה ומערך של חוגים.
המרכז פועל בימים א'-ה' בין השעות  64.44ל 67.44 -ומגיעים אליו ילדים השייכים לחינוך היסודי.
גיז'רמו אוברמן ,רכז בית גבריאלי  .00-9350510נייד020-1208280:

דוא"לhubermang1@gmail.com :


 .61מרכז קהילתי נוה דוד – מרכז למידה
המרכז הקהילתי פועל בשכונת נווה דוד הממוקמת במבואות הדרומיים של העיר חיפה .המרכז הינו ארגון
רב שירותי המשלב פעילויות חברה ,תרבות ,השכלה וספורט לטובת תושבי השכונה .מרכז הלמידה נותן
תשובה הולמת לצרכי הקהילה הייחודית ,בפעילותו הוולונטרית הנעשית על פי בחירתו ורצונו החופשי
של התלמיד  .המרכז מהווה מסגרת תומכת לתלמיד ביה"ס  -קהל היעד תלמידים מכיתה א'-י"ב ,עולים
מאתיופיה ,ומחבר העמים .שיעורים בקבוצות קטנות ,עזרה בהכנת שיעורי בית ,הכנה למבחנים ,כתיבת
עבודות קיים צורך ומרחב פעולה להשתלבות סטודנטים הרוצים לפעול בהתנדבות.
אחראי:שלמהקופמרטל':4040421שלוחה0דוא"ל nevedavid@nevedavid.org.il
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 .62משמר אזרחי  -משטרת ישראל
המציאות הביטחונית במדינה ,האלימות הגוברת ,העלייה במעורבות של בני נוער בפשיעה ,המאבק
בתאונות הדרכים והפשיעה הגוברת ,כל אלה מזמינים לפנות ולהצטרף למשמר האזרחי ולפעול שכם אחד
למען חברה איכותית יותר.
המעוניין להיות מעורב בחברה ולהשפיע על כיווני התפתחותה מוצע אתגר מעניין ופעילות משמעותית
וחשובה בתחומי הביטחון.
הנך מוזמן לפנות למוקד ההתנדבות הארצי של המשא"ז טל':,2-400-1000-10או4000104

 .63מתן שיעורי עזר במסגרת המדור לסיוע אקדמי ואישי
במדור לסיוע אקדמי ואישי פועל מערך שיעורי עזר וחונכות אישית לכלל הסטודנטים.
סטודנטים מהשנים ב' ,ג' בתואר ראשון שיעמדו בקריטריונים הנדרשים על ידי המדור יעסקו בפעילות
אקדמית התנדבותית .הפעילות בתחום האוניברסיטה.
אחראית :מרים קוטן פלג ,המדור לסיוע אקדמי ואישי טל' : ,4144110פנימי  0110דוא"ל 
mpeleg@haifa.ac.il

 .64מתנ''ס ליאו בק
תחום לימודי סיוע לימודי לילדים האופן פרטני או קבוצתי ותמיכה חברתית .מרכז למידה תיבת נוח
במתנ"ס ליאו באק לסיוע לימודי וחברתי
 מרכז למידה בבית הקהילה שלוחת המתנ"ס בשער העלייה .לסיוע במקצועות מתמטיקה ,אנגלית ולשון
בעיקר ,אם כי יש צורך בעזרה לימודית כללית.
 מועדוניות טיפוליות בשכונות שפרינצק ,נווה דוד והדר עזרה לימודית וחברתית

במסגרת פעילות

המועדוניות.
ביתיצחק-מרכזלגילהרךשלוחתהמתנ"סבשפרינצק.
 מוכנות לגן (גילאי  )2-4ומוכנות לכיתה א' (גילאי  .)8-1בהתאם לדרישות התכנים והמיומנויות שעל
ילדים לדעת ולרכוש בכל שלב התפתחותי צוות מקצועי במרכז מעביר פעילויות המשלבות למידה והנאה.
 ג'מבורי ותנועה לגילאי  .4-2בימים ג' וה' ישנה פעילות מובנית עם מדריכה מהמרכז.
 קבוצת הספר :קבוצה בהקמה -בהנחיית תרפיסטית באומנות תוקם קבוצת הורים שייצרו ספר לגיל הרך
באמהרית ועברית מתוך סיפורי ילדות מקהילה האתיופית.
תחוםתרבותלילדים:
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 מועדון שקשוקה לילדים :פעילות זו מתקיימת במתנ"ס ליאו באק ,אשר מיועדת לילדים בגיל 1-63
שעוסקים בפעילויות שונות .
גניילדים:
 ליווי אישי לילדים מתקשים :ילדי גנים הדורשים התייחסות אישית נוספת.
 תיעוד תהליכים ופעילות :תיעוד בכתב ,צילום וציטוט מחיי הגן ,הכנת עלונים ,לוחות מודעות וכו' .
המרכזלגילרךערבי:
 מועדון יום א' :מועדון חברתי לילדים ערבים שכולל הפעלות ,פעילויות חברתיות וכו'.
אשת קשר מטעם מתנ"ס ליאו באק :סאמיה דיאב ,ראש תחום קהילה , ,04-4000110נייד:
.0100121111דוא"ל samiadiab@gmail.com


 .65מתנ''ס רמות חיפה
מתנ''ס רמות חיפה מורכב מארבעה מרכזים קהילתיים המצויים בשכונות -רמות רמז ,רמת אלון ,רמות
ספיר והוד הכרמל .כמו כן ,מונה המתנ"ס רשת גני ילדים ברמות רמז ובהוד הכרמל ופרויקט פל"א של
ילדים ערבים .סטודנטים שיתנדבו לפעילות עם נוער במתנ"ס ספיר ,אלון ורמז וכן סטודנטים מתנדבים
לגני הילדים בתחומים :ריפוי בעיסוק ,אומנות ועבודה סוציאלית.
אחראים:
רמותרמזטל':,04-411121104-4010440
רמותספיר-טל':,04-401410104-4014012
רמתאלון-טל':,04-401111104-4011410
ניררמתיאחראיעלהמתנדבים010-4110212דוא"ל nir@ramot-haifa.matnasim.co.il


 .66נותנים באהבה  -גמ"ח נוה שאנן חיפה
גמ"ח לנזקקים וחולים ,נווה שאנן חיפה ,מחלק מזון למשפחות נזקקות ברחבי העיר למשפחות המופנות
על-ידי הרווחה בעיריית חיפה .פעילות העמותה מתבצעת בכל יום חמישי על-ידי מתנדבים שמסדרים את
המנות לחלוקה וכן על-ידי נהגים שבאים לקחת את המנות למשפחות נזקקות עד לפתח ביתם.
אחראי:איתןשפיראטל':4012141-,04010-1104214notnim.beahava@gmail.com
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 .67נשארים בעניינים – עמותת לב ח"ש
פרויקט "נשארים בעניינים" הוקם מתוך קושי שעלה בקרב ילדים החולים במחלות קשות ומתמשכות
להתמודד עם פערים חברתיים ,רגשיים ולימודיים .אותם פערים מקשים על הילדים ובני משפחותיהם
לחזור ולתפקד במעגל החיים הנורמטיבי .עמותת לב ח"ש ,שמה לה למטרה ,לתת מענה לאותם ילדים
ולבני משפחותיהם ,על ידי בניית תכנית תמיכות אישית לילד ולמשפחתו .התמיכה ניתנת על ידי
סטודנטים ומתנדבים אשר נרתמים לפרויקט ,בהתאם לכישוריהם האישיים והמקצועיים.
קשת התמיכות הניתנות רחבה ומגוונת  :עזרה בשיעורי בית ,הכנה לבגרויות ,הכנה לכיתה א' ,העשרה
במחשבים" ,אח בוגר" ,תמיכה באחאים ,קבוצת דרמה תרפיה לילדים ,קבוצת תמיכה לילדים ,מפגשי
תמיכה להורים ,תמיכה חברתית -פעולות ומפגשים חברתיים.
אחראי:פיטרושקהשמוליקטלפון:04-4111444שלוחה0פקס:04-4111111
מיל:shmulikpet@gmail..comנייד:011-1141114אתרwww.levchash.co.il



 .68נשים למען נשים
המקלט לנשים מוכות ,הפועל במסגרת עמותת "נשים למען נשים" ,מהווה התמודדות ישירה עם בעיות
האלימות במסגרת המשפחתית ..דרושים מתנדבים אשר יעבדו עם ילדי הנשים במקלט .מדובר בילדים
שספגו או היו עדים לאלימות בין ההורים ומצד ההורים כלפיהם.
אחראית:הדסדגןבלוםטל':04-4111104,דוא"ל wforw@netvision.net.il

 .69סה''ר – סיוע והקשבה ברשת
סה"ר – סיוע והקשבה ברשת ,היא עמותה ששמה לה למטרה להציע שירות אינטרנטי סביבה מקוונת
אליה גולשים במצבי משבר ,שבה יציעו להם הקשבה ,תמיכה ,עצה ,הפניה ובעת חירום יפעלו להצלת
נפשות ,וכל זאת – בהתנדבות .עמותת סה"ר מציעה מספר אפשרויות התנדבות במסגרת העמותה :
 סייעי פורומים ושיחות – מתנדבים שיתנדבו במסגרת זאת יזכו להכשרה מתאימה בת  61מפגשים
הכוללת הרצאות מטובי אנשי המקצוע ,וכן יתרגלו מתן סיוע בטרם יתחילו את התנדבותם.
 סיירת סהר -מתנדבים במסגרת זאת מחפשים הודעות מצוקה ברחבי הרשת .המתנדבים עוברים הכשרה
בת  1מפגשים ,נחשפים לעולם הבלוגים וכן מקבלים הכשרה בחיפוש הודעות ובדרך לענות על הודעות
אלו .המתנדבים זוכים לסיוע וליווי מקצועי לאורך כל תקופת התנדבותםwww.sahar.org.il .
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 .71סחל''ב  -עלם
"עלם" " -סחל''ב" מסייעים לבני נוער המתמודדים עם משברים שונים בגיל ההתבגרות .משמשים
למסגרת ייחודית עבור בני נוער שלא נמצא להם מענה במסגרות טיפוליות אחרות .תקופת ההתבגרות
טומנת בחובה מצבי קושי רבים ,אשר לצד הקשיים הכלכליים ,החברתיים והביטחוניים של מדינת ישראל
ותהליכי ההגירה ,הופכים בני נוער רבים לחשופים למצבי סיכון שונים .פרויקטים באזור הצפון :ניידת
עלם "כתובת רחוב"-ניידת ילדי הלילה ,הבית ברחוב חיים " ,9מית"ר" – מרכז יום תומך רב תחומי,
מגדלור נהריה" ,מחסות לעצמאות"  :תכנית אשר מטרתה לסייע לבוגרי חסות הנוער להשתלב בחברה
באופן נורמטיבי תוך רכישת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.
אחראי :עמית פרלסון ,מרכז מתנדבים  טל'  014-4110104 דוא"ל  snif.hai@elem.org.il
אחראית:תמרשדהטל',014-4110444דוא"ל   hasut.zf@elem.org.ilאחראית:רותיזעירה
טל':,04-4141110011-0414442


 .71עיריית חיפה – מערכת שירותים חברתיים וקהילה
אגף קהילה ושירותים חברתיים וקהילה מטפל במגוון אוכלוסיות בעיר חיפה .תחומי הפעילות העיקריים
בהם ישולבו הסטודנטים המתנדבים :חונכות אישית לילדים ,עבודה במסגרות קבוצתיות מטפחות לילדים-
מועדוניות ומרכזי העשרה לימודיים וטיפוליים ,עבודה עם נוער ,עבודה עם בעלי מוגבלות פיזית ונכויות,
סיוע לקשישים .הדרכה תינתן לתפקידים העיקריים:
 חונכות אישית -לילדים ונוער תוך שימת דגש על יצירת קשר אישי ,שיחה ,העשרה ,משחק וסיוע
בשיעורי בית.
 חונכותבמועדוניות  -לגיל הרך ולגל בית הספר – עזרה בשיעורי בית ,יצירת קשר אישי.
 ליוויקשישים -יצירת קשר אישי ,ביקור בבית הקשיש ,עזרה בקניות וכו'.
 היחידה לטיפול בנערה  -מפעילה מספר מרכזים ומועדונים קהילתיים לנערות שנמצאות בקהילה.
הפרויקט משלב סטודנטים בהפעלת תכניות ועזרה בשיעורי בית ,עבודות ,הדרכה באינטרנט ,ליווי אישי,
הפעלת חוגים ופעילויות נוספות .הפעילות יכולה להיות קבוצתית או פרטנית בהתאם לכישורים .פרויקטים
נוספים" :בית איילה" ,השייך ליחידה לטיפול בנערה.


מרכזקשרהוריםילדים -

מרכז קשר הורים ילדים הינו שירות המיועד לאפשר מפגשים בין הורים

וילדים במסגרת המקנה פיקוח והשגחה על רקע של סרבנות קשר .הסטודנטים המתנדבים ישובצו במשימות
הבאות :ליווי הורה -ילד במפגשים ,ליווי ילדים מביתם אל מרכז הקשר ,השגחה על ילד תוך כדי פעילויות.
אחראית:אהובהציפקיס-ראשענףהמחלקהלהתנדבותטל'/411402404–4010000011-1144411
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 .72עיריית קריית אתא – המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים של עיריית קריית אתא פועלת על פי חוק הסעד ומטפלת בכל פנייה של
תושב לסיוע בבעיות משפחתיות ,תפקודיות או רגשיות ,על ידי צוות מקצועי של עובדים סוציאליים .צוות
העובדים מסתייע במתנדבים בכל תחומי ההתערבות.
 סיוע לאוכלוסיה המטופלת במחלקת הרווחה של קריית אתא.
 סיוע לילדי הגיל הרך אשר זקוקים לגרייה לשם קידום התפתחותם.
 סיוע לילדי ביה"ס היסודי בהכנת שיעורי בית ונוכחות בשעות אחה''צ לפעילות
משותפת.
 סיוע לעולים -לימוד השפה העברית ,חיזוק הביטחון.
אחראיות:עדהסויסה,תמיפרידמןטל':,04-4441114/4,04-4441011,04-441201104-4412211
יעלהכט,מגדלורנהריה,04-4411114014-4110111דוא"ל migdalor.nah@elem.org
www.kiryat-ata.org.ilאוata025@zahav.net.il


 .73עמותת אלמנארה עמותה לקידום העיוורים בחברה הישראלית
עמותת אלמנארה לקידום העיוורים בחברה הערבית הנה עמותה הפועלת לקידום מעמדם של אנשים עם
מוגבלות ואנשים עיוורים בפרט בחברה הערבית .אחת האסטרטגיות המרכזיות של העמוה היא בניית
שותפויות ועידוד מעורבות קהילתית.
 פרויקט הספרייה המותאמת לעיוורים – הקלטת ספרים בתחומים שונים על-ידי סטודנטים
לאומנות.
 פרויקט ההעצמה ופיתוח כישרונות ,ארגון וליווי קבוצות העצמה לאנשים עיוורים מגילאים
שונים על ידי סטודנטים לעבודה סוציאלית.
אחראי:עו"דעבאסעבאסטל':-1022114,04011-1112140דוא"ל:almanarah@gmail.com;
www.almanarah.org

 .74עמותת "חינוך לפסגות"
עמותת "חינוך לפסגות" משקיעה בקידום וטיפוח ילדים ובני נוער בעלי פוטנציאל למצוינות ,המגיעים
מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית .העמותה פועלת בערוצי פעילות מגוונים הן בלימודים והן בהעשרה
בתחומים רבים .מסייעת לילדים במצב סוציו אקונומי נמוך להגיע לפסגה ולממש את יכולותיהם –
להצטיין בלימודים ,לרכוש השכלה כללית ,להשתלב בחברה .הסטודנטים המתנדבים יכולים להשתלב
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בהדרכת חוגי העשרה וסדנאות במגוון תחומים ,במתן שיעורים פרטיים במקצועות שונים ,הנחיית סדנאות
להורים ,ליווי פרויקטים למען הקהילה ושיעורי העצמה.
אחראי :פאני עזורי  טל' : ,00-1020121 010-1411414 דוא"ל : student@e4e.org.il
www.college4all.org

 .75עמותה לחולי הדיאליזה
מטרות העמותה לסייע לאוכלוסיית חולי הדיאליזה ובני משפחתם ,עובדים נחרצות למען צדק חברתי על
ידי מיצוי זכויותיהם הבריאותיים והחברתיים של אוכלוסיית יעד זו .קיימים שלושה סוגים של פעילות
התנדבותית :פעילות משרדית טכנית ,פעילות מחקרית ופעילות אנושית דרך סדנאות ופעילויות לחולים
ולמשפחתם.
אחראי:סרחאןחאמדטל':04-444000פקס:04-4440004נייד:011-1040000
דוא"ל dialysis_p@walla.com


 .76עמותת המשפט בשירות הזקנה
העמותה הוקמה על-ידי קבוצה של עורכי דין ,עובדים סוציאליים ואנשי אקדמיה שביקשו לקדם את
זכויות האוכלוסייה הזקנה בישראל תוך שימוש באמצעים משפטיים .העמותה פועלת בדרכים שונות
ומגוונות כנגד אפליית תושבי ישראל בשל היותם זקנים .הייחוד של העמותה הוא במיקוד פעילותה לזירה
המשפטית והתמחותה בשימוש בכלים משפטיים ,במובנם הרחב ,ככלי לשינוי מצבם החברתי של הזקנים
בישראל.
אחראי:עו"דד"רישראלדורוןו/אועו"דכרמיתשיטל'4114414/2-400-111120
דוא"ל idoron@univ.haifa.ac.ilדוא"לבעמותה  elderlow@walla.com


 .77עמותת לשובע
עמותת לשובע מפעילה גם את רשת קדימה ,בתי נוער לילדים בסיכון ממשפחות במצוקה ,המופנים
באמצעות אגף הרווחה ברשות המקומית .במטרה לקדם ,לטפח ולמנוע נשירה של ילדים ובני נוער בסיכון
ממשפחות במצוקה ,להבטיח את השתלבותם בעתיד בתוככי החברה ולא בשוליה המסוכנים .השיטה -
השתתפות רצופה של הילד  -כל יום ,כל השנה ,כל השנים מכיתה א -יב' ,במסגרת חינוך משלים
המעניקה :ארוחת צהרים ,סיוע בהכנת שיעורי בית ,חוגי העשרה ,חינוך ערכי ,ארוחת ערב .ההתנדבות
במסגרת פרטנית וקבוצתית עם ילדים ובני נוער לקידום לימודי וחניכה אישית.
אחראית:עדיפפוטל':00-1041114דוא"ל  ergun.kadima@gmail.com
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 .78עמותת "פוש"–עזרה לתלמידים בבתי ספר מיסודי ועד תיכון
עמותת "פוש" (פועלים לשוויון בחינוך) הנה עמותה התנדבותית ארצית ,שמטרתה לקדם ילדים ובני
נוער הסובלים מפערים לימודיים וחינוכיים כתוצאה מהרקע הסוציו –אקונומי ממנו באו .מטרת התכנית
הנה לקדם תלמידים מכתה א' עד י"ב ,הזקוקים לעזרה בצמצום פערים לימודיים .פעילות העמותה הינה
במסגרת "מתנדבים לחינוך" של משרד החינוך ומאושרת ע"י המשרד לפעילות במוסדות חינוכיים .פועלת
במספר מישורים :מתנדבים המעניקים שיעורי עזר; מימון אבחונים והוראה מתקנת לילדים עם לקויות
למידה; הרצאות לתלמידי תיכון בתחום מוטיבציה ומצוינות.
אחראימתנדביםבאזורחיפהמשהלנדאו: 011-1100404דוא"ל : moshi58@gmail.comאתרהעמותה
– www.pushedu.org
במרכזנוערביתמגנצארכזתהלימוד–עינתרוטמןכתובת:חטיבתכרמלי41א'טל'014- 4114044
einatrot84@gmail.com 1000440
מרכזהנוערשלידתיכוןעירוניא'רכזתהלימוד–רוניתברקובטל',4111141011-1044414
Ronit_berkow@hotmail.com

* .79עמירים
עמותת "עמירים" בכפר ג'וליס נוסדה למען הנצחת זכרו של סא"ל עמיר (חוסיין) עאמר ז"ל שנפל בעת
מילוי תפקידו כמג"ד גולני .העמותה פועלת למען שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית .מקדמת פרויקטים
חינוכיים עבור ילדים בסיכון וילדים בעלי צרכים מיוחדים .תוך טיפוח ערכי חינוך וסביבה ושמירה על
איכות הסביבה בהתאם למורשתו של סא"ל חוסיין ז"ל.

הפרויקטים שאושרו:

 פרויקט זהירות בדרכים – חינוך הילדים בביה"ס להתנהגות בטוחה ואחראית בכבישים
 פרויקט איכות הסביבה – הגברת המודעות של בני הנוער לצורך הדחוף לשמירה על איכות הסביבה
 פרויקט מדעים  -סטודנטים מסייעים לתלמידי תיכון בנושאים מדעיים
 פרויקט העצמת נערות – ניתן לנערות בכיתות ט'-י"ב ,כאשר הנערות עוברות תהליך של
העצמה ופיתוח אישי ,תוך נגיעה בנושאים שונים :תופעות חברתיות ,זהות ,דימוי עצמי,
לימודים אקדמיים.
אחראים:עאטףעאמר(מנכ"ל העמותה)סלמאןעמאר (יו"ר העמותה) עולאנבואני (רכזת פעילות) טל':
4411141-,04,011-1101100עולא010-1404141מנאל011-4414414דוא"ל
ola7777@gmail.dot.comאו amirimfoundation.org.il
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 .81עמך
עמותת "עמך" -מרכז לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני ,הוקמה בשנת  6759על ידי
קבוצת ניצולי שואה .דרך רשת המרכזים ובעזרת אנשי מקצוע וצוות מתנדבים מסור עוסקת "עמך" חיפה
בתמיכה ועזרה למספר רב של ניצולי שואה ובני הדור השני בבעיות אישיות ,משפחתיות וחברתיות .מבין
מגוון השירותים שמציע "עמך" :פעילות חברתית ,יעוץ אישי וקבוצתי.
אחראית:הדסאלולאוליאתטייבלוםטל':,04-4011144דוא"ל: amcha_haifa@amcha.org
סניףקריות-אילתשחםהרמן,04-4111411014-4021104


 .81ער''ן  -עזרה ראשונית נפשית
"ער''ן" הנה עמותה העוסקת בהגשת עזרה ראשונה נפשית בטלפון עשרים וארבע שעות ביממה .השירות
ניתן על ידי מתנדבים בלבד  ,שעברו מיון קפדני והכשרה ממושכת .השירות ניתן באמצעות שיחת טלפון
– ביוזמת הפונה .מטרת השירות היא לתת אוזן קשבת לכל אדם הפונה במצוקתו הנפשית .קבלת
המתנדבים נעשית על סמך ראיונות .אין צורך בהשכלה או בניסיון קודם .המתקבלים עוברים קורס
הכשרה .אחראית:מיריעיבריטל':04-4444001דוא"ל miri@eran.org.il


 .82פידל – עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל
עמותת "פידל" (א'-ב' באמהרית) עמותה לחינוך ושילוב חברתי של יוצאי אתיופיה בישראל .מטרתה
לחזק ולקדם ילדי הקהילה הלומדים בבית ספר יסודי ובחטיבות הביניים ותיכון ,איתור ומניעת נשירה של
בני נוער יוצאי אתיופיה ,חיזוק בתוך הקהילה בחינוך הלא פורמאלי ,מאבק בתופעות האלימות ,חיזוק
הקשר בין הילדים להוריהם וחיזוק הדימוי העצמי תוך שיפור היחסים בין בני הנוער העולה לבין הנוער
הוותיק.
אחראית:עינתגנסטל':,04-14114410404-1411114011-1101044דוא"ל WWW.FIDEL.ORG.IL


 .83פעילות נציגי חוגים של אגודת הסטודנטים בקהילה
פעילות חברתית ביוזמת אגודת הסטודנטים ונציגי החוגים ,הפעילות כוללת עזרה לקהילה ופרויקטים
חברתיים .במישור הקהילתי שמחוץ לאוניברסיטה נציגי החוג פועלים למעורבות ענפה בפרויקטים רבים
בהם נוטלים חלק סטודנטים רבים.
אחראי:יו"ראגודתהסטודנטיםטל':-4140120,0404-4140114
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 .84פרויקט לעד
בישראל חיים כיום אלפי ניצולי שואה שאינם מודעים לזכויות ולכספים המגיעים להם על פי חוק .אלפים
מהם טרם תעדו את סיפור חייהם .נוכח מציאות קשה זו הוקם בשנת " 3447לעד" ,פרויקט משותף של
הסוכנות היהודית והמשרד לאזרחים ותיקים המסייע לניצולי השואה החיים בישראל בשני תחומים
עיקריים :בירור זכויות ותיעוד סיפורם האישי (פרויקט "לדורות").הפרויקט כולו מושתת על מתנדבים
מכל רחבי הארץ ,העוברים הכשרה בתם ההכשרה עמותת "רוח טובה" משבצת את המתנדב לניצול
בהתאם לעיר המגורים של המתנדב .המתנדבים מגיעים לכל מקום בו חיים ניצולי השואה :בתים פרטיים,
דיור מוגן ,מרכזי יום ,מרכזים לניצולי שואה ועוד.
להתנדבותולפרטיםנוספיםלפנותלרכזפרויקטלעדזוקמןיהודה:04-4044124פקס:4044144-04,
נייד:010-1111121דוא"ל:yudzuk@gmail.comיעלהכטרכזתצפון-פרויקט "לעד"נייד 483- :
 2547445דוא"ל  YaelH@jafi.orgאתר

:http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Hebrew/Israel/Laad

 .85פרויקט Parents and Children Together – PACT
פרויקט  Parents and Children Together – PACTהינו פרויקט ייחודי המופעל מטעם עמותת ה-
 JOINTבארה"ב ,המקצה משאבים לפיתוח העדה האתיופית בישראל .בקשיים בהתמודדותם במסגרות
החינוך בארץ .פרויקט זה מטרתו לסייע לילדים מהעדה האתיופית לממש את מרב הפוטנציאל הטמון
בהם ,ולשלבם מבחינה אישית וחברתית במסגרת החינוכית בה הם נמצאים .בנוסף ,הפרויקט נועד לקדם
ולהעשיר את הילדים בתחום השפתי ,לימודי ,רגשי והתנהגותי .ההורים בתכנית הינם שותפים פעילים,
ומקבלים הדרכה ועזרה מהצוות לגבי קידום הילדים וההתמודדות בחיי היומיום.
אחראיתחניסידיסטל':-4140001,04014-1401114דוא"לhannysidis@gmail.com


 .86פרח לניצול  -הקרן לרווחת נפגעי שואה
הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל מספקת מגוון שירותים לניצולי שואה בארץ ,ביניהם התחום
החברתי .אחד הקשיים איתם מתמודדים ניצולי שואה היא הבדידות .במטרה להפיג את הבדידות מפעילה
הקרן מערך מתנדבים המבקרים באופן תדיר בבית הניצול או בבית אבות .תכני המפגשים מגוונים ויכולים
לכלול שיחה ,משחק ,טיול בחוץ ועוד.
לפרטיםניתןלפנות:פנינהבידרמן–עו"סרכזתהתנדבותצפוןנייד011-4041122

דוא"ל pninabi@gmail.com
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 .87צב"ע

-

צעירים בונים עתיד

עמותת צ.ב.ע שואפת להעניק לכל ילד וילד את האפשרות לצמוח ולהתקדם .העמותה מפעילה באמצעות
מתנדבים עשרות מרכזי העשרה ברחבי הארץ ,המספקים תמיכה חינוכית-חברתית לילדים משכונות
מעוטות הזדמנויות .צוות המתנדבים מקבל לאורך שנת הפעילות הדרכה וליווי מאנשי המקצוע של
העמותה .מרכזי צ.ב.ע בצפון :חיפה ,עפולה ,יקנעם ,מגדל העמק ,עכו ,טבריה.
אחראים:טל':יובלאלעד–מנהלאשכולצפון–טל'010-4010240
איזבלבןאהרן-רכזתעכווחיפה050-4050166דוא"ל: Isabel.tzeva@gmail.com


 .88צופה אש
תצפיתן בתקופה שבין התאריכים  6.4עד  6.66בימים ראשון עד שבת (כולל שישי שבת) ,במגדל אשכול
בקומה  24לצורך זיהוי שריפה.
אחראי:נפתליגדליהוטל':4102411-,04011-1111042דוא"לgl.carmel@npa.org.il

 .89צידה לדרך -בית שיקומי לנשים המחלימות מהפרעות אכילה
במסגרת המרפאה להפרעות אכילה בחטיבה הפסיכיאטרית ברמב"ם ,מתקיימת תכנית שיקומית לצעירות
בשלבי החלמה מהפרעות אכילה שתתבצע בבית שיקומי בקהילה .הסטודנטים המתנדבים ישמשו
כמדריכים בפרויקט ,יהיו ממקצועות טיפוליים שיקבלו הדרכה מאנשי הצוות המקצועיים ,יפגשו עם
המשתקמות באופן קבוע ,כשמטרת הפגישות הינה לתת מענה לצרכים חברתיים ,לימודיים ,ליווי ועזרה
בהתנהלות מול גופים חיצוניים שונים.
אחראי:פרופ'יעללצרטל':4140241-,04014-4101110דוא"לlatzer@zahav.net.il

 .91צ.ל.ש – .צעירים לומדים שחמט
עמותת צ.ל.ש .עובדת באזורים מהפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית .פותחים קבוצות לימוד שחמט ,לכמות
של כ 68-ילדים בקבוצה ,אשר נבחרים בשיתוף פעולה עם בית הספר .מתוך כוונה לחזק את הילדים
אשר לא נמצאים בקצוות המערכת הפדגוגית ואינם מחוזקים על ידי ההורים ,עכב הרקע הכלכלי.
הפעילות כוללת מפגש שבועי בבתי הספר בשעות הלימודים המהווה חלק ממערכת הלימודים .אין צורך
ברמת שחמט גבוהה או בניסיון הדרכתי רב ,העמותה תומכת ועוזרת למדריכים ,על ידי רכזי הדרכה ,על
מנת לחזק אותם בכל התחומים הרלוונטיים לפעילות"
אחראי:גלעדאדלרטל'011-1004100נייד,014-1404424דוא"ל cpchess@gmail.com
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 .91צער בעלי חיים  -חיפה
אגודת "צער בעלי חיים" חיפה הנה אחת העמותות הותיקות בישראל להגנה על בעלי חיים ,הפועלת
למעלה מ 84-שנים למתן טיפול בבעלי חיים עזובים ולמניעת התעללות בבעלי חיים ,בבית המחסה הנמצא
במפרץ חיפה .המתנדבים יכולים להשתלב במגוון פעילויות טיפול וטיפוח בעלי החיים החוסים במקום,
באפשרויות רבות אחרות של עבודות ניקיון ,האכלה ,הוצאת בעלי חיים לטיול וכדומה.
אחראי:שאוללפידטל':04-4114141דוא"ל hspca@netvision.net.ilאו www.ffl.co.il


 .92קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון
קו חירום זה פועל באמצעות התשתית הקיימת של קו חירום לנפגעות אלימות -חיפה .השירות מטפל
בנשים מוכות ,גברים מכים ומוכים וכן ילדים .במסגרת השירות ניתנים שירותי הקשבה ,תמיכה ,ייעוץ,
תיווך וסנגור .במסגרת קו חירום ,פועלים פרויקטים מקומיים בחיפה ובצפון .דרושים סטודנטים
להתנדבות המתמקדת במתן תמיכה דרך טלפון.
אחראית:מנהלשלביטל'04-4100212

 .93קו לעובד
העמותה מגינה על הזכויות והרווחה של עובדים חלשים המועסקים בישראל .במישור הפרטני עובדים
הפונים לעמותה מקבלים מידע על זכויותיהם וסיוע מול המעסיקים ,ובכלל זה ייעוץ וייצוג משפטי
בעלויות נמוכות .במישור הציבורי הארגון מזהה וחושף תופעות ומנגנוני ניצול המחלישים את העובדים.
סטודנטים לתקשורת יכולים לתרום בהפצת מידע על פעילות העמותה באמצעי התקשורת השונים.
סטודנטים למשפטים יכולים להשתלב בפעילות של מתן יעוץ ,איסוף חומר משפטי לצורך עתירות וליווי
הטיפול בתיקים בעמותה.
אחראית:איריסברטל'04-4140010:,011-1044411פקס:04-4114011

דוא"ל iris.bar@kavlaoved.org.il
 .94קמפוס ירוק
אוניברסיטת חיפה שמה לה לדגש את העקרונות לניהול סביבה ,ואת השמירה על הסביבה .האוניברסיטה
כגוף אקדמי מחנך מחזק את הקשר עם הסביבה והקהילה .בשנת  3445הוכרזה אוניברסיטת חיפה ,על ידי
המשרד להגנת הסביבה ,כקמפוס ירוק .במסגרת זו פועלת במספר מישורים :שימוש מושכל במשאבים,
מחזור ,חיסכון באנרגיה ,קורסים אקדמיים ותרומה לקהילה .הפעילות הינה פעילות משולבת של שמירה
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על חזות הקמפוס (סיירים ירוקים בקמפוס) ,קידום פרויקטים קהילתיים ,שיתוף פעולה עם החברה להגנת
הטבע ,הקרן הקיימת לישראל ,רשות נחל הקישון וגופים נוספים ,העלאת המודעות הסביבתית בקרב
הסטודנטים ,העמקת המחזור בקמפוס ,ובעיקר הובלת שינוי סביבתי ושילוב של סטודנטים מכל החוגים
בפעילות בתחום איכות הסביבה באוניברסיטה .הפעילות מרוכזת בלשכת סגן הנשיא למנהל.
אישקשר:רקפתקרוכמל, רכזתקמפוסירוק04-4144412 rkrochmal@univ.haifa.ac.il
כתובת האתרhttp://www.yarok.haifa.ac.il :
 .95קרן לחיים
עמותה למען ילדים הסובלים מפיגור שכלי וצרכים מיוחדים .מסייעת בהפעלת מרכזי יום חינוכיים
שנמצאים בו ילדים ובוגרים במשך שעות היום ומקבלים חינוך פורמאלי מעובדים בעלי הכשרה מקצועית
עם מכשור מקצועי תואם .מרכזים לשעות אחה"צ לפעילות חברתית ולא פורמאלית .קיימות מגוון
פעילויות חברתיות ותעסוקתיות המהוות מסגרת תומכת ומקדמת מענה מרגיע למשפחות המבקשות לחלוק
עם גורם מוסמך ואחראי במעמסה.
אחראית:גליתגבריאלוב,04-4402001/044014-1142224 דוא"ל kerenlahcim@walla.com


 .96רשויות משמעת סטודנטים
ברשויות משמעת סטודנטים ,שבה נידונות תלונות משמעתיות כנגד תלמידי האוניברסיטה משולבים גם
מספר תלמידים בהליכי הדיון המשמעתי .התפקיד הנו התנדבותי וכולל הכנה מקדימה ,השתתפות בדיונים
המשמעתיים וכן בערעורים באם הדבר נדרש .במהלך הדיון המשמעתי בעניין הנמצא בטיפול התלמידים,
נדרשים ללמוד את חומר התביעה /הגנה ,להציג את העובדות ולסכם את הראיות והעדויות.
טל'  ,00-9508311פנימי 3311 :
" .97שיג ושיח"  -דיבייט
"שיג ושיח"  -דיבייט הינו פורום הרטוריקה של אוניברסיטת חיפה .הפורום הוא מועדון סטודנטיאלי
הבונה ומחדד מיומנויות דיבור בפני קהל ,מפתח יכולות הקשבה ,ניתוח וחשיבה ביקורתית .הפורום הוא
נבחרת רשמית של אוניברסיטת חיפה ,ובמסגרת הפעילות הבין לאומית של המועדון ,נשלחים מדי שנה
 8-5משתתפים לאליפות אירופה ואליפות העולם
אחראי:אוריזכאיטל':010-1141101דוא"ל:uri@zakai.org
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" .98שכר מצווה" סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין ,הוקמה בשנת  ,3443פועלת ומסייעת לאלפי פונים,
באמצעות מאות עורכי דין המתנדבים בחמשת מחוזות הלשכה .מטרת התוכנית להגביר את הנגישות
למערכת המשפט ולהגן על זכויותיו של מי שידו אינה משגת לשכור שירותי עו"ד .התוכנית מעניקה סיוע
משפטי באמצעות מתן יעוץ וייצוג משפטי למעוטי אמצעים ,וכן ייצוג משפטי חינם.



אחראי:עו"דעדיפיינר-גלבועלטלפון:00-1012014,010-0401440דוא"לadi@israelbar.org.il

 .99שער

שוויון – מחוז הכרמל

פרויקט שער שוויון הינו פרויקט חינוכי ,חברתי וספורטיבי .מטרתו הקניית מסגרת חינוכית ,חברתית
וספורטיבית לילדים מאזורי הפריפריה החברתית של מדינת ישראל .במסגרת הפרויקט מוקמות בבתי ספר
יסודיים קבוצות כדורגל המונות כ 68-ילדים ונפגשות ארבע פעמים בשבוע .פעמיים בשבוע הילדים זוכים
לאימון כדורגל עם מאמן מקצועי ופעמיים נוספות הילדים נפגשים במרכזי למידה בהם זוכים לסיוע
בשיעורי הבית ובהכנה למבחנים וכן פעילויות העשרה חינוכיות להקניית ערכים .אחת לחודש מתקיים
בכל מחוז טורניר שיא .התפקידים המוצעים לסטודנטים הינם :רכזי קבוצות המקשרים בין הפעילויות
השונות.
אחראי:לירןג'רסי0101111144דוא"ל  liran@league.org.ilסתיומנהלתכ"א 5050050050




.111

תעסוק-קו צפון – מוקד תעסוקה עיריית חיפה

עמותת "בעצמי" מסייעת לגברים ונשים השרויים באבטלה מתמשכת להשתלב בעבודה יציבה והוגנת
התואמת את הכישורים והשאיפות של הפונים .פרויקט תעסו-קו –פתוח לתמיכה ,יעוץ וליווי תעסוקתי
כמיזם ייחודי וחדשני .המתנדבים והסטודנטים שמתקבלים לאחר ראיון התאמה אישי ,עוברים הכשרה
שנותנת להם כלים פרקטים להיות מלווים תעסוקתיים .פעילות "תעסו-קו צפון" מתקיימת במוקד
התעסוקה של עריית חיפה  ,במתנ"ס נווה יוסף ,רח' משאש  6בשעות הערב.
אחראית:חגיתאשורטל'04-4214112014-4141411 ,דוא"ל hagittkv@gmail.com :

חוברת הארגונים ינוארva_ 3464
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