רשימת ארגונים מאושרים להתנדבות שנה"ל תשפ"א
שם הארגון
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
ית"ד  -ילדי תסמונת דאון העמותה ,הייתה למנוע נטישות של ילדי תסמונת דאון בבתי
החולים ,ולתת מידע מהימן למשפחות בנוגע לגידולו של ילד
בעל תסמונת דאון.

איש קשר מספר פלאפון/אימייל

פולינה

מספר פלאפון/אימייל

547538381

moadonitytd@gmail.com

אקים

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.

חיים אטדגי

0526056215
akim-bs@zahav.net.il

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.

בארי

פעמונים

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.

רעות

0525697566

beerid@opendoor.org.il

0527700127
bgu@paamonim.org

סל"ק

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.

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.

ערן גל

0505404054
galeran4@gmail.com

נועה שמש

0525154515

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
0547749304
לי כהן
הלל
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  . 2007בתחילת דרכו
התמקד התא בעשייה ובסיוע לניצולי שואה .עם השנים
אשרת שטגמן 0505564847
תא אלפ"ה
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.
עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה עמותה ללא מטרות
רווח ,הפועלת כדי לשנות את המציאות הקשה של בעלי-
באר שבע אוהבת חיות החיים בבאר שבע ובסביבתה על ידי חינוך והסברה ,שליטה
0538828090
עלווה זורע
בגודל אוכלוסיית בעלי-החיים ,טיפול ,אימוץ והפעלת
פרויקטים שונים.

hareshet.br7@eretzir.org.il

leec@hillelisrael.org

oshratseg@gmail.com

B7la.volunteers@gmail.com

אלו"ט

הבית החם בנווה זאב

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.
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 מורכב מעובדת
סוציאלית ,אם בית ,מדריכה וצוות מתנדב.

שיר
נוי

0524700411
0523430049
shire@alut.org.il
noyazr@post.bgu.ac.il

תאיר קנדיל

0525119769

עמותת "עלה" פועלת מאז שנת  . 1990מטרתנו
עמותת על"ה ,העמותה המרכזית היא לסייע ולתמוך ברכישת השכלה של
לקידום הסטודנטים
אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל .פעילותנו
משה משרקי 0507679208
העיוורים והדיסלקטים מושתתת על התפיסה כי השכלה ,ובמיוחד השכלה
גבוהה ,היא הדרך הטובה ביותר להשתלבות תעסוקתית
בישראל
וחברתית.
האגודה מאפשרת פעילות בסביבה בריאה ותומכת לכ -
 300ילדים ובוגרים נכים ברחבי הארץ ,בעזרתם של כ -
ניצן  -בית
 300מדריכים מתנדבים .תוך מתן דגש על פיתוח
אורים
היכולות החברתיות ועצמאותם של הנכים ,כמו גם על
0528387666
מרווה-
בית הגלגלים
האפשרות לבלות וליהנות .הצעירים בגילאי , 10-30
0526000714
הבית
משתלבים בפעילויות "בית הגלגלים" בסופי-שבוע ,במחנות
הבדואי
הקיץ ,בחוגים במהלך השבוע ובתוכנית ההשמה
התעסוקתית ,ומוצאים בו אווירה של שמחה ,חברות ושותפות
אמיתית.

tairkandil96@gmail.com

moshem@alehblind.org.il

nitzan@beitgalgalim.org.il
marve@beitgalgalim.org.il

איגי ארגון הנוער הגאה פועל ב 40 -רשויות ברחבי הארץ
ומציע פעילות לבני הנוער ומעירים/ות בגילאי .13-23
איגי " -ארגון נוער גאה" הפעילות פונה ללהט"ב ולכל מי שמעוניין/סקרן/מתלבט.
הקבוצות הינן קבוצות דיסקרטיות אשר נפגשות לפעילות
חברתית-חינוכית על בסיס שבועי.
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.
בנוסף לאירועים השוטפים ,ישנן תכניות תחת הקהילות
השונות שעליהן אנו שמים דגש:
Tech7Juniors:
 תכנית  Tenovationשמתקיימת פעמיים בשנה (מצ"ב OnePagerעל התכנית)
 תכנית  TechConnectשמתקיימת פעמיים בשנה (מצ"בתוכן על התכנית בדף )OnePager programs
Tech7Starter:
 תכנית האצת מיזמים( Jump ,מצ"ב  OnePagerעלTech7
התכנית)
 תכנית שיווק :תכנית בת  4מפגשים בשיתוף עם חברת Mccanאשר מאגדת את בסיס התוכן השיווקי והעברתו
לצעירים/סטודנטים ששואפים להגיע לתחום השיווק בתעשייה.
Tech7:
 אירוע  ,SilcoNegevהנו אירוע דגל שמסכם תחרותהנמשכת כחצי שנה בין מיזמים בנגב (כמאה בכל שנה),
כאשר הזוכים  -מקבלים השקעה בגובה  500,000ש"ח.
 תכנית האצת מיזמים( Cyber7 ,מצ"ב  OnePagerעלהתכנית).
שיתופי פעולה:
אנו מקיימים שיתופי פעולה עם מספר ארגונים ,ביניהם:
עיריית באר שבע ,אוניברסיטת בן גוריון ,מכללת ספיר,CDI ,
אגודת הסטודנטים בן גוריון AT&T ,ועוד.

ליבנת

0542227738
livnat@igy.org.il

0507445746

מוריה

sabimonline@gmail.com

she codes

דור לדור

חברים לעת זקנה-
עמותת מטב

שבועת האדמה

 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
צופית
תקופת הלימודים במגמה ובחינת הבגרות עד לסיום בחינות
הבגרות בהצלחה .3 .להפגיש בין הנערות לסטודנטיות למדעי
המחשב ,מהנדסות מהתעשייה ,חיילות ובנות שירות
המשרתות בתפקידים טכנולוגיים ,המהוות השראה למסלול
קריירה בתחום בעתיד  -בצבא ,בשירות הלאומי ובבחירת
לימודים אקדמיים.
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 עניין ותחביבים משותפים.
סיוע לקשישים החיים בקהילה ומגדלים בעל חיים .הקשישים
מתקשים מאוד להמשיך ולטפל בכלבים וחתולים שלהם .על
מנת למנוע את הקושי המתנדבים מסייעים בטיפול בבעלי
החיים.
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 )1 :מקור ידע לגידול מזון ולניהול
אורך חיים מקיים בעיר ,ו )2-מרחב קהילתי המעודד מפגשים
אנושיים ,מעורבות ויוזמה של כל סוגי התושבים בעיר.

0507898580

students@she-codes.org

0546792690
לוטם קהתי

lotemk@dorldor.org.il
054-5866663

ויקה

viktoriam@matav.org.il

0547584598

דנה יוסקוביץ

Earthspromise.n@gmail.com

קידס קיקנג קנסר

קידס קיקינג קנסר הינה עמותה העוסקת במתן שיעורי
אומנות לילדים ונוער ( )3-18חולי 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 קטנות
בבתי חולים ,אצל עמותות שוטפות וכן באמצעים מקוונים.

מרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים הוקם מתוך
הבית למשפחות מיוחדות משאלה להקל על התמודדותן של משפחות העיר (ב"ש) להן
ילד עם צרכים מיוחדים.
קמפוס איל"ן און ליין הוקם במטרה לתת מענה אינטלקטואלי
וחברתי לבוגרים בני  18ומעלה ,עם מוגבלויות פיזיות.
הפרוייקט נפתח בעת תקופת הסגר בעקבות הקורונה ונחל
הצלחה מרובה .קמפוס איל"ן און ליין מחבר בין אנשים ,מקנה
איל"ן
ידע וכלים במגוון תחומים .ההתנדבות הנדרשת :לווי קורס
מסויים ,הכולל  12שיעורים שבועיים ביום ושעה קבועים ,בני
שעה וחצי.
פנימייה טיפולית הנותנת מענה טיפולי וחינוכי לנוער שהוצא
מביתו .במסגרת הפנימייה מתקיימות מסגרות לימודיות
העוגן הקהילתי -
חינוכיות מורכבות וייחודיות הדורשות סיוע של כוח אדם.
עמותת יחדיו
הפעילות כוללת לווי לימודי חינוכי ,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
עמותת סול טוק
קדם צבאיות .הכל במטרה לחשוף ולאתר ואז ללות לתוך
תהליך טיפולי באחת העמותות השותפות שלנו כמו נט"ל
ובשביל המחר

0545844514

יעקב בסקקוב
שמואלה קושניר

טל הרן

info@kidskickingcancer.org.il
08-6468375
shmuelak@br7.org.il

0525287621

talh@ilan-israel.co.il

0508594836
ניב

nivi@yachdav.org.il

0525682811
סאם גודריץ'

soultalk2017@gmail.com

Tech2Peace

 Tech2Peaceזוכה פרס "תקווה ישראלית" ברוח נשיא
המדינה ,הינו מיזם יהודי-ערבי ללא מטרות רווח שהוקם ב-
 2018ומטרתו יצירת סמינרים אינטנסיביים בערים שונות
בפריפריה ,בהם לוקחים חלק צעירים ערבים ויהודים
מישראל והגדה בגילאי  20עד .26

shira@tech2peace.com
שירה

בסמינרים לומדים המשתתפים סדנאות בנושאים שונים
בתחומי ההייטק הכוללים מסלולי תכנות ,פיתוח אפליקציות
ועיצוב והדפסה בתלת ממד ,זאת יחד עם סדנאות דיאלוג
והרצאות של יזמים\יות מובילים מתחום ההייטק והיזמות.

ידידים למען הנוער
והחברה

מעיין במדבר

בין השותפים בפרויקט,Google, MIT , Microsoft :
 ,Facebook, 50/50 Startupsהעיריות של ירוחם ,ג'יסר אל
זרקא ,נצרת ועוד.
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.
בינה חובב
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 להנגיש את
עדן לוי
השפה והתרבות הערבית לסטודנטים היהודים.

02-6429636
y.students@yedidim.org.il

0525271151

maayanbamidbar1@gmail.com

מגן דוד אדום בישראל

מועדון לחיילים בודדים
ע"ש מייקל לוין

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
0509331780
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
מטרות הארגון :ליצור קהילת חיילים בודדים מבאר שבע
ומאזור הדרום ,מקום מפגש ,רשת ביטחון ומתן מענים עבור
חיילים בודדים לקראת שירות ולאחר השחרור .בתכנית ניתן
ליצור קשר עם הצוות ,לקבל ליווי וסיוע בשלל תחומים.
קהל היעד :מדובר בחיילים בודדים שהם עולים חדשים
במקביל לחיילים בודדים חסרי עורף משפחתי .את החיילים
אנו קולטים לעיתים כמלש"בים וממשיכים ללוות אותם עד 5
שנים לאחר השחרור.
אופי הפעילות :המועדון נמצא בעיר העתיקה בבאר שבע,
נפתח אחת לשבוע בימי שישי בין השעות .11:00-15:00
מתנדבי המועדון דואגים להרגשת בית :קהילות שיבשלו
ארוחה חמה לחיילים מידי שבוע (ארוחת שישי) ,מקום מפגש,
פעילות שגרה ושיא .לצד כך צוות המתנדבים אחראי למילוי
צרכים בסיסים של חיילי התכנית :מצרכים יבשים ,מוצרי
טואלטיקה ,אפשרות לשימוש במכונת כביסה ,מייבש,
מדפסת ,מקום מפגש ויצירת קהילה.
בנוסף מתבצעות במועדון הכנה לגיוס ,לשחרור ,וסיוע במיצוי
זכויות .כניסה למועדון מותנית בראיון כניסה על ידי רכזת
המועדון ,עו"ס בהכשרתה שמסייעת בהנגשת מענים ומיצוי
זכויות מול הצבא ומעבר.

netanelac@mda.org.il

0542405075

רוני ווינברג

roniw@lamerhav.co.il

המרכז לפליטים בנגב

הקרן לרווחת נפגעי
השואה

מרכז חוסידמן

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 מדיה -עיצוב פוסטרים ואיוונטים לאירועים .5 .אם
ישנם כישורים מיוחדים כמו נגינה ניתן להציע שיעורים
לפליטים.
שקד רק
הקרן לרווחת נפגעי השואה היא עמותה שהוקמה על ידי
צביה דיקמן
ניצולי שואה עבור ניצולי השואה.
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 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 לתוכניות,
לווי אקדמי לתלמידים ,הדרכה במגוון קורסים ,הוראה,
הרצאות
אלה צרניאקוב

0525125627

rake.shaked@gmail.com

054-4712656

tsvia@k-shoa.org

0747795404

science.jscy@post.bgu.ac.il

במסגרת המיזם מופעלים שני ענפי פעילות:מפגשי סטודנטים
עם תלמידים צעירים (יהודים-ערבים) :בענף זה מתקיימת
סדרה של מפגשי למידת שפות הדדית מתוך הנחה ששפה
0544416834
שאג"י מיזם השבטים
מסייעת לייצר קשר ולהתחבר לתרבות .פעילות קהילתית -
קידום שיח והיכרות בין חילוניים ,דתיים וחרדים .המפגשים
עוסקים בנושאי הקונפליקט המרכזיים ביותר בתחומים:
יהדות ,דת ודמוקרטיה.
נורית קנטרוביץ
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
502463336
כוכבי המדבר
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 לבוגרים)
אפרת קרינסקי
או ברוחמה (חממה)
תוכנית באדי היא פלטפורמה המחברת בין סטודנטים
שירז קורץ 524379890
 Buddy System- BGUבינלאומיים לסטודנטים ישראלים מקומיים .זו הפעם
 Internationalהראשונה שהתוכנית מופעלת באוניברסיטה.
התוכנית מסייעת לסטודנטים בינלאומיים להשתלב בחיי
הקמפוס המקומיים ועוזרת ליצור אווירה בינלאומית בקמפוס.
אנו מתאימים סטודנטים בינלאומיים לסטודנטים מקומיים
(ותיקים) על פי תחביביהם ,תחומי הלימוד שלהם ועוד .לאחר
סיום ההתאמה ,התלמידים המקומיים יקבלו את פני חברם
הבינלאומי וייהנו מחוויה אישית יותר בקמפוס.
התוכנית כוללת :תמיכה בהליכים מנהליים ,ביקור אחד על
אחד בעיר ובאוניברסיטה והדרכה עם מנהגים מקומיים
שהסטודנט הבינלאומי יכול להסתמך עליהם בעת הצורך.

shagiproject@gmail.com

efrat@desertstars.org.il

OIAA@bgu.ac.il

אם תרצו

אם תרצו היא התנועה הציונית הגדולה בישראל .זה המקום
לעשייה ציונית לא מתפשרת ,ללא שייכות מפלגתית או
הזדהות פוליטית .ההתנדבות היא במסגרת אחראי קבוצות –
תפקידם יהיה לארגן את המתנדבים כקבוצה ,לארגן את
הציוד הנדרש ,את התיאומים הנדרשים מול
המרכזים/מקומות בהם תתקיים ההתנדבות :אימוץ בתי
אבות ,אימוץ חיילים בבסיסים ,התנדבות בביה"ח איכילוב,
אימוץ ניצולי שואה בבאר-שבע ,פרויקט סיוע לנזקקים ,חיזוק
תום ניסני
קשרים עם בני מיעוטים ,התנדבות חקלאית.

0529284753

tom@imti.org.il

