
ל"דואמספר טלפוןאיש קשרפירוט על הארגוןשם הארגון

צוותא

 על ידי 1998עמותת על הוקמה בשנת  "-צוותא"מועדון 

הורים לצעירים בעלי צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה 

לצורך זה הוקם . במטרה לספק להם מענה חברתי

המהווה מסגרת בלעדית באזור " צוותא"המועדון החברתי 

אשר מתמודדים לעיתים עם בדידות , הדרום לצעירים אלה

המועדון משמש עבורם מקום מפגש חברתי . חברתית

.העשרה וחיי תרבות, פעילויות פנאי, ומציע מגוון של חוגים

0525013271amutatal@gmail.comשושן 

ילדי - ד "ית

תסמונת דאון

ד הוקמה על ידי קבוצת הורים לילדי תסמונת "עמותת ית

.80-דאון בירושלים בתחילת שנות ה

שמתוכו צמחה , מטרת הועד הירושלמי לחינוך מיוחד

הייתה למנוע נטישות של ילדי תסמונת דאון , העמותה

ולתת מידע מהימן למשפחות בנוגע לגידולו , בבתי החולים

.של ילד בעל תסמונת דאון

052-5911234moadonitytd@gmail.comמאי שיף

אקים

הינו ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם, אקים ישראל

,הפועל כארגון ממוקד אדם, מוגבלות שכלית בישראל

שמשמעותו ארגון המייצג את האנשים עם מוגבלות

תוך שמירה על זכויות האדם, שכלית ואת משפחותיהם

.וחירותו

0526056215akim-bs@zahav.net.ilחיים אטדגי

דלת פתוחה

הינה רשת ארצית של מרכזי ייעוץ והדרכה " דלת פתוחה"

. לצעירים ולהוריהם בנושאי גיל ההתבגרות ומיניות, לנוער

ארגון זה שם לו למטרה לקדם את הזכות הבסיסית של כל 

אדם לקבל החלטות חופשיות בהקשר למיניות ולפוריות 

לחינוך , להיאבק על הנגישות למידע באיכות גבוהה, שלו

, הריון, זהות מינית, ושירותי בריאות המתייחסים למיניות

הפסקת הריון בטוחה ומחלות המועברות , אמצעי מניעה

כמו כן פועל הארגון לקידום העצמת נשים . במגע מיני

.ושוויון בין המינים

0525697566beerid@opendoor.org.ilבארי

mailto:moadonitytd@gmail.com
mailto:beerid@opendoor.org.il


פעמונים

ארגון פעמונים מסייע למשפחות המצויות בבעיות

באמצעות הדרכה וליווי מקצועי בתחום הפיננסי , כלכליות

סיוע זה מאפשר למשפחה לאזן את .וההתנהגותי

למצות את כושר ההשתכרות שלה ולעלות על ,תקציבה

דואג הארגון לסייע בצמצום והסדרת , במקביל. דרך המלך

.חובות ובפתרון בעיות כלכליות סבוכות

0523348787bgu@paamonim.orgויולטה

עושים רחוב

הוקם במטרה לקחת את הרחוב ' עושים רחוב'פרויקט 

באמצעות שיתוף פעולה בין תושבי באר שבע ,לידיים

.גוריון-ים מאוניברסיטת בן/וסטודנטיות

0526609521community@aguda.bgu.ac.ilיובל

ק"סל

בכל יום שישי אנו נפגשים למטרת איסוף מזון לכמאה

חיילים , ניצולי שואה)ושלושים משפחות מוחלשות 

יש לציין כי . (משפחות חד הוריות וכדוגמתם, בודדים

. התנדבות100%החלוקה מתבססת על 

0505404054galeran4@gmail.comערן גל

הרשת

:היא במה ליצירה בקשת רחבה של תחומים" הרשת"

קהילה רחבה של מאות צעירים וצעירות שעושים דברים

מחסן ציוד , פסטיבלים עירוניים, נגריה קהילתית, ביחד

סדנאות וקורסים , מפגשים, קהילת תעסוקה, שיתופי

אמנות , קידום טבע עירוני, במתכונת בית ספר לחיים

, טיולי ירח מלא, כוורות מתנות, גינות כלבים, רחוב

ארוחות שישי המוניות וכל יוזמה שבוערת בכם ומתחשק 

.לכם להריץ קדימה

0524522726maayan@eretzir.org.ilמעין בורק

הלל

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 

הלל ישראל פועל בשמונה מרכזים . הקיימות בעולם כיום

באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ תוך שיתוף פעולה 

מוסדות חינוך וגופים , עם עשרות ארגונים חברתיים

.ממשלתיים ומוניציפליים

0547749304leec@hillelisrael.orgלי כהן

ה"תא אלפ

ה הינו תא סטודנטיאלי באוניברסיטת בן גוריון"תא אלפ

בתחילת דרכו . 2007י שני סטודנטים בשנת "שהוקם ע

עם השנים. התמקד התא בעשייה ובסיוע לניצולי שואה

גבר הצורך לסייע לאנשים נוספים הנמנים על אוכלוסיית

כיום פעילות התא היא לעזור ולסייע , הגיל השלישי ועל כן

.ככל שניתן הן לניצולי שואה והן לקשישים

0542252994Joinalfa@gmail.comיעל ריבולוב

mailto:community@aguda.bgu.ac.il
mailto:galeran4@gmail.com
mailto:maayan@eretzir.org.il
mailto:leec@hillelisrael.org
mailto:Joinalfa@gmail.com


באר שבע אוהבת 

חיות

עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה עמותה ללא מטרות 

-הפועלת כדי לשנות את המציאות הקשה של בעלי, רווח

, החיים בבאר שבע ובסביבתה על ידי חינוך והסברה

אימוץ , טיפול, החיים-שליטה בגודל אוכלוסיית בעלי

.והפעלת פרויקטים שונים

0538828090עלווה זורע

ט"אלו

האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם– ט "אלו

מתבגרים ובוגרים, היא עמותת הורים לילדים– 

העמותה נותנת. המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי

. משפחות בכל רחבי הארץ14000– שירות ומטפלת בכ 

:פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים

קידום זכויות הילדים והבוגרים האוטיסטים. א

.והמשפחות

לבוגר, הפעלה ופיתוח שירותים לילד, הקמה. ב

.ולמשפחה

.קידום הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם. ג

קורן מאור/שיר
0524700411 / 

0526460340
shiredri04@gmail.com

הבית החם בנווה 

זאב

הבית החם מיועד לנערות הנמצאות במצבי סיכון בכיתות 

 ימים בשבוע לאחר 4הנערות מגיעות לבית . ח עד יב

ארוחה , הלימודים שם הן מקבלות עזרה בשיעורי בית

צוות הבית מורכב . חמה ועוברות פעילויות מגוונות ומהנות

.מדריכה וצוות מתנדב, אם בית, מעובדת סוציאלית

0547731239mayalior11@gmail.comמאיה ליאור

השחר "עמותת 

"החדש

היא להביא לשוויון" השחר החדש"משימת ארגון 

הזדמנויות ולסטנדרטים גבוהים בחינוך בחברה הבדואית

פיתוח אישי והעצמה , ידי זריעת זרעי יצירתיות-בנגב על

אנו מבקשים להקנות לצעירים . בחברה הבדואית

ולצעירות הקהילה הבדואית את הזכות להגשים עצמם כדי 

להבטיח לחברה הבדואית עתיד מנהיגותי אחראי

.וערכי

0545992301mario@anewdawninthenegev.orgמריו

mailto:shiredri04@gmail.com
mailto:shiredri04@gmail.com
mailto:mayalior11@gmail.com
mailto:mario@anewdawninthenegev.org


, ה"עמותת על

העמותה לקידום 

הסטודנטים 

העיוורים 

והדיסלקטים 

בישראל

מטרתנו . 1990פועלת מאז שנת " עלה"עמותת 

המרכזית היא לסייע ולתמוך ברכישת השכלה של

פעילותנו. אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל

ובמיוחד השכלה, מושתתת על התפיסה כי השכלה

היא הדרך הטובה ביותר להשתלבות תעסוקתית, גבוהה

.וחברתית

0507679208moshem@alehblind.org.ilמשה משרקי

בית , י"אגודת ש

הגלגלים

-האגודה מאפשרת פעילות בסביבה בריאה ותומכת לכ 

-בעזרתם של כ ,  ילדים ובוגרים נכים ברחבי הארץ300

תוך מתן דגש על פיתוח.  מדריכים מתנדבים300

כמו גם על , היכולות החברתיות ועצמאותם של הנכים

 , 10-30הצעירים בגילאי . האפשרות לבלות וליהנות

, שבוע-בסופי" בית הגלגלים"משתלבים בפעילויות 

בחוגים במהלך השבוע ובתוכנית ההשמה , במחנות הקיץ

חברות , ומוצאים בו אווירה של שמחה, התעסוקתית

.ושותפות אמיתית

0528387666nitzan@beitgalgalim.org.ilניצן

ארגון נוער - "איגי 

"גאה

 רשויות ברחבי הארץ 40- איגי ארגון הנוער הגאה פועל ב

. 13-23ות בגילאי /ומציע פעילות לבני הנוער ומעירים

. מתלבט/סקרן/ב ולכל מי שמעוניין"הפעילות פונה ללהט

הקבוצות הינן קבוצות דיסקרטיות אשר נפגשות לפעילות 

.חינוכית על בסיס שבועי-חברתית

0542227738nadav@igy.org.ilנדב גורדון

mailto:moshem@alehblind.org.il
mailto:nitzan@beitgalgalim.org.il
mailto:nadav@igy.org.il


Tech7 

: על פעילותינו

, לאורך השנה אנו מקיימים מספר אירועים לתלמידי תיכון

סטודנטים וצעירים וכן גם לקהל הבוגר בקהילת היזמות 

בנגב שכוללים מפגשים עם אנשי יזמות בתעשייה וכן מתן 

.תוכן מקצועי עבור אלו הרוצים ליזום בנגב

ישנן תכניות תחת הקהילות ,  בנוסף לאירועים השוטפים

:השונות שעליהן אנו שמים דגש

: Tech7Juniors 

ב "מצ) שמתקיימת פעמיים בשנה Tenovationתכנית - 

OnePagerעל התכנית )

ב "מצ) שמתקיימת פעמיים בשנה TechConnectתכנית - 

(OnePager programsתוכן על התכנית בדף 

: Tech7Starter

 על OnePagerב "מצ)  Jump, תכנית האצת מיזמים- 

(התכנית

 מפגשים בשיתוף עם חברת 4תכנית בת : תכנית שיווק- 

Mccan אשר מאגדת את בסיס התוכן השיווקי והעברתו 

סטודנטים ששואפים להגיע לתחום השיווק /לצעירים

.בתעשייה

: Tech7

הנו אירוע דגל שמסכם תחרות , SilcoNegevאירוע - 

, (כמאה בכל שנה)הנמשכת כחצי שנה בין מיזמים בנגב 

.ח" ש500,000מקבלים השקעה בגובה - כאשר הזוכים 

 על OnePagerב "מצ) Cyber7, תכנית האצת מיזמים- 

.(התכנית

: שיתופי פעולה

: ביניהם, אנו מקיימים שיתופי פעולה עם מספר ארגונים

, מכללת ספיר, אוניברסיטת בן גוריון, עיריית באר שבע

CDI ,אגודת הסטודנטים בן גוריון ,AT&Tועוד .

0523565850ziv.mordechay1@gmail.comזיו מרדכי

mailto:ziv.mordechay1@gmail.com


קיימא-נגב בר

 1998פועלת מאז  (.ר.ע)עמותת נגב בר קיימא 

לתמוך ולסייע לציבור במניעת מפגעים ,במטרה ליזום

בתכנון , בשיקום ובשימור הסביבה, סביבתיים

בשנות . ובשימוש מתחשב במשאבי הטבע והסביבה

קיומה הפכה העמותה לגורם מרכזי בנושאי

סביבה בנגב על ידי יציקת תוכן חדש לפעילות 

השינוי שהעמותה מחוללת ניכר היום . המקובלת

.בישובים רבים בנגב

, ובעיקר בקרב התעשיות הכימיות, בקרב המפעלים

שקיפות , מובילה ומלווה העמותה תהליך של הידברות

.ואחריות

העמותה דוגלת בשינוי מתוך הבנה ולצורך כך 

כנסים , ימי עיון, השתלמויות, מקיימת קורסים

העמותה פועלת על פי חוק העמותות . וסדנאות

היא איננה תומכת או נתמכת על . והתקנון המאושר

.ידי כל מפלגה פוליטית

0528483600bilha@negev.org.ilבילהה גבעון

she codes

 she codes הדור הבא מיועדת לנערות בגילאי חטיבה 

ותיכון במטרה להשפיע על הדור הבא של מהנדסות 

התוכנית פועלת כחלק . תוכנה בתעשייה ובאקדמיה

קהילה טכנולוגית של נשים  - she codes;מארגון 

 במטרה 2013ק בשנת 'י היזמת רות פולצ"שהוקמה ע

טק - מפתחות תוכנה בתעשיית ההיי50%להגיע ל 

לעודד צעירות לבחור במגמת .1 מטרת התכנית. הישראלי

מדעי המחשבתוך השראה והתנסות בתכנות ורכישת כלים 

לתמוך בנערות במהלך תקופת הלימודים . 2. רלוונטים

במגמה ובחינת הבגרות עד לסיום בחינות הבגרות 

להפגיש בין הנערות לסטודנטיות למדעי . 3. בהצלחה

חיילות ובנות שירות , מהנדסות מהתעשייה, המחשב

המהוות השראה , המשרתות בתפקידים טכנולוגיים

בשירות הלאומי , בצבא- למסלול קריירה בתחום בעתיד 

.ובבחירת לימודים אקדמיים

0507898580tzufit she-codes.orgצופית

mailto:bilha@negev.org.il
mailto:moran@she-codes.org


מקשיבים בלילה
יחידת איתור עירונית לבני נוער המשתמשים לרעה

באלכוהול וחומרים אחרים
0544918493hillape@gmail.comהילה פרץ

מרכז קהילתי פאני 

קפלן

פועל במטרה לחזק . מזרח בבאר שבע' פועל בשכונה ד

ליצור חוסן קהילתי ולהפוך את , את השכונה ותושבייה

המרכז משמש כבית . השכונה למקום שטוב לחיות בו

-במרכז מגוון פעילויות. הוצאה לפועל של יוזמות התושבים

הפעלות חינמיות ,  הפעלת מועדונית לילדי השכונה

קבוצות עולים , הדרכת מבוגרים בעולם המדיה, לתשובים

.ועוד

526862295chenwaldman1@gmail.comחן

דור לדור

לאפשר לאזרחים , דורית-מטרת הארגון לייצר חברה בין

ללא תחושת בדידות ולאפשר לכל , ותיקים להזדקן בכבוד

. צעיר וצעירה פלטפורמת התנדבות המתאימה לו

במסגרת התכנית נפגשים המתנדבים עם אזרחים ותיקים 

כ על "בדר, כדי לייצר חיבור בינאישי, אחת לשבוע, בביתם

.בסיס תחומי עניין ותחביבים משותפים

546792690Lotemk@dorldor.org.ilלוטם קהתי

-חברים לעת זקנה

עמותת מטב

. סיוע לקשישים החיים בקהילה ומגדלים בעל חיים

הקשישים מתקשים מאוד להמשיך ולטפל בכלבים 

על מנת למנוע את הקושי המתנדבים . וחתולים שלהם

מסייעים בטיפול

528464641yaels@matav.org.ilיעל סער

mailto:hillape@gmail.com
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