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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 ,לפני תחילת הפעילות עליך לבקש מכתב רשמי מהארגון
הכולל פרטים אישיים ,חוג לימוד ,מועד התחלת ההתנדבות ופירוט הפעילות
ההתנדבותית ,להעבירו למזכירות החוג לשם קבלת הסכמת/אישור החוג וחותמת החוג
על גבי המכתב ,ואז להעביר את המכתב עם אישור וחותמת החוג אל דיקנאט הסטודנטים
לצורך ביצוע בפועל של הרישום לקורס.
 במהלך תקופת ההתנדבות יש למלא טופס דיווח פעילות ובכל שבוע להחתים את האחראי
מהארגון על פעילות הסטודנט.
 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 :פעילות חברתית– השלים  4נ"ז.
נקודות הזכות עבור הפעילות החברתית כרוכות בתשלום רגיל
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת דיקן הסטודנטים טל'  ,04-8240335פנימי .2335
הפרויקטים המאושרים בוולפ''ח
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אגודה לסוכרת נעורים –פרויקט החונכות
.1
פרויקט החונכות מיועד לילדים ולבני נוער סוכרתיים ,החדשים 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 .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 :דפנה גונר ,מנהלת הפרויקט ,052-4204788 ,03-5160171 ,דוא"ל daphna@jdrf.org.il
אסנת בוריה ,רכזת חיפה ,נייד  ,0523498501דוא"לosnat@jdrf.org.il :
 .2אוונגרד – (העמותה אינה פעילה בשנה זו)
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 :נעה ארליך -הורביץ ,רכזת תחום התנדבות וקשרי קהילה ,טלפון 052- ; 04-9840532
 8897374מייל ליצירת קשרhttp://avantgarde.org.il ; noale8@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
אטרק טיבית ,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.
רעות דרביל מנהלת תחום התנדבות מלגאים  Iשל"צ עוזרת תחום שיווק ופרויקטים 09-
reutb@oryarok.org.il 054-7469522 7776131
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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 רגשיו ת 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 :מנהלת "אורים" מלי ממן  0507783256 -יועצת  -ליאת חצרוני 0508463330
אור שלום  -כפר ילדים ונוער למען ילדים בסיכון
.5
"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 :טלי לין ,טל'  054-2400320 ,02-9936900דוא"ל talil@orr-shalom.co.il
 communication@mail.give2gether.comנועה יעקובוביץ’  ,טל' 054-3200792 , 08-9402227
דוא"ל noay@orr-shalom.co.il
אחוה  -איגוד נכי חיפה והצפון
.6
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 :יפה חן טל'  052-3779002 ,04-8512652דוא"ל  , ahva4@zahav.net.ilאיש קשר:
גיא ישראלי  -מנהל תחום מרכז לחיים עצמאיים guy@ahva.org.il 052-4625401
אחים ואחיות בוגרים
.7
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
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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.
אשת הקשר -מאיה בן כהן ,מנהלת סניף כרמיאל טל' 04-8389824 :פקס04-8387447-
נייד050-7502529 -
באמצעות המיילbigbrothers.haifa@gmail.com -
אי"ל  -אגודה ישראלית לאפילפסיה
.8
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 :מירי רייזנסון טל'  ,8527163דוא"ל Epilepsy.il@gmail.com
איל''ן  -איגוד ישראלי לילדים נפגעים
.9
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.
אחראית :שרונה שנהר ,מנהלת סניף חיפה טל' 04 – 8533359 :פקס 04-8555151:נייד054- :
ilan_hc@ilan-israel.co.il
 7797888דוא"ל,sharonas@ilan-haifa.co.il :
 .10אישה לאישה  -חיפה
המרכז הפמיניסטי חיפה ,קהילת נשים הפועלת מזה למעלה מ 25-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.
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בין הפרויקטים הפעילים:
 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 :עו"ד מירית קרוגליאק ,רכזת "אשה לאשה" טל054-3008036 ; 04-8650977 :
 atproject.isha@gmail.comכתובת האתרwww.isha.org.il :
 .11אלווין ישראל
אלווין ישראל הינה עמותה ללא המשרתת מעל ל 2000-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.
אחראית תחום התנדבות בסניף חיפה של אלווין ישראל ורד שורני ,טל/פקס 04- 04-8458566
 8384121פקס 04-8314433: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 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  :יסמין אלמוזנינו טל 0523273351 / 04-8443886 :מיילyasmina@alut.org.il :
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 .13אנוש
"אנוש" הוקמה בשנת  1978כעמותה 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 .מנהלת הסניף :עינת מינקוביץ" ,אנוש" טל'
 054-9299587 ,04-8236489:דוא"ל einatminc@gmail.com
אלי גיידמן ,רכז מועדון חברתי  ;054-7172201דוא"ל eligenosh@gmail.com
נירה פאר ,רכזת מועדון תעסוקתי  052-8965554דוא"לnirapeer@walla.com :
רחלי ברגר ,סניף קרית ים  04 – 8743135דוא"ל rache.brgr@gmail.com
נתנאל סבג ,רכז מועדון חברתי אנוש סניף טירת הכרמל ,טל' 0545683373 ,04-8574204
ענבל הרצוג ,רכזת מועדון חברתי של עמותת "אנוש" בטבעון 050-9314023
 * .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 ,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:הילה מעוז שפיצר טל' 050-2065871 ,8542922 ,8542289
דוא"ל  beterem@rambam.health.gov.ilאו  spitser@rambam.health,gov.ilאו
zafon@beterem.org
 .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.
דוא"ל oded_a@ba-
טל'0732504279 / 200 :
אחראית :עודד אגמון ,רכז מתנדבים
sfaradi.co.il
מנהל פיזיוטרפיה מוחמד חיג'אזי סלולרי. mohamed_h@ba-sfaradi.co.il 052-842-0852 :
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 .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 : :מירב רזיאל טל'Merav@beitgalgalim.org.il 052-8388666 ,04-9914236 :
לימור אזרי  052-8388666דוא"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 :יצחק שוהם ,טל' 052-8313759 ,04-8590821 :דוא"ל shoham@inz.org.il
בית יולס – בית הורים
.18
בית יולס ,הינו מוסד ללא כוונת רווח שנוסד לפני כ 57 -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.
,
 0777374141דוא"ל naama@joles.co.il
אחראי :נעמה הרון – עו"ס טל'
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
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ושיפור איכות חייו .למימוש מטרה חשובה זו זקוקים לעזרה מקצועית ,רצוי של סטודנטים
מהחוגים :פסיכולוגיה ,חינוך מיוחד ועבודה סוציאלית.
אחראי :יגאל אלון טל' ,04 - 8515765 :נייד 050-6995255 :דוא"ל hod-1@zahav.net.il
 .20גן 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 :ישראל הופל טל' 052-3900777 , 04 - 8377139 ,04 - 8107922 :דוא"ל:
gan_hayeled@walla.com
 .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 (הפעילות מתקיימת בת"א
בלבד).
אחראי :תומר טבריה  050-7368291 ,03-5276497דוא"לtomert@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 :רחלי ראובני  ,04-8510739נייד  054-2229696דוא"ל haifador@opendoor.org.il
דניאלה מזור  052-8226304דוא"ל danicita77@hotmail.com
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 .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  054-3149513 04-8526333/4/5דוא"ל kholod@acri.org.il :שדאא
זועבי טל' 04 – 8526333/4/5 :דוא"ל shada@acri.org.il
 .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' ( 04-9508381יוסי כהן ,מנהל המתנ"ס ).
 מתנ"ס עכו  -מנהיגות בקרב בני נוער ,מועצת נוער ,מד"צים .טל' ( 9814818יוסי כהן,
מנהל המתנ"ס).
 מתנ"ס נשר – אגף הלמידה ,פרויקט מיקוד תכנית תגבור והעשרה לתלמידי ביה"ס
היסודי וחטיבות הביניים .פרויקט פוקוס – שכבת גיל י'-י"ב במסגרת זו נפגשים
התלמידים עם מנחים מקצועיים ,הלמידה נעשית בקבוצות קטנות .טל' ( 8210875אילן
חכמו ,מנהל המתנ"ס).
אחראי :משה חזות ,סגן מנהל מינהל הדרכה מחוז חיפה והעמקים טל' 04-8214552 :דוא"ל
moshe@matnasim.org.il
היווט– עמותה לסיוע סוציאלי ,חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה
.25
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 ומציע מגוון חוגים ופעילויות חברתיות למתבגרים
צעירים יוצאי אתיופיה .למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר העמותה hiyot@012.net.il
ריקי טגבה -מנהלת עמותת היווט טלפקס 04-8643818 :דוא"ל:
אחראי:
 director@hiyot.org.ilנייד 052-8897440 :רכזת מתנדבים ,דנה בן-אור נייד 052-6172353
דוא"ל youth@hiyot.org
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 .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 ,ביחידה עובד צוות
מקצועי של מטפלות -עובדות סוציאליות ,נשים המגיעות למרכז שוהות בו בין  3חודשים לשנה
במהלך תקופה זו הן עוברות תהליך שיקומי הכולל :לימודים ,טיפול פרטני ,טיפול קבוצתי,
הכשרה תעסוקתית ,וקבוצת תעסוקה המיועדת להכשירן להתמודדות עם עולם העבודה.
אחראי :רוני שפירא ,רכזת שיקום אסירות ,מחוז צפון  04-8699769 ,04-8666530נייד:
 0508210122דוא"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 .ל צורך 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 :ענת הרץ ,אשת הקשר מטה תכנית "הישגים" טל' – ,04-8758200 ,04-8754366
 ,1-800303536נייד  054-8171946דוא"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 :בשיר סלימאן ,מפעיל המוקד העירוני טל' 057-2441545 ,04-6788888
אבו יונס פתחי ,מנהל המחלקה לשירותים חברתיים טל'04-6787432 / 04-6787430 :
sakhnin_revaha@yahoo.com
דוא"ל
טל'050-7561237 ,04-6741214 ,04-6745082 :
בלאל שלטה ,עו"ס קהילתי
belalshalata@gmail.com
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המחלקה לשירותים חברתיים  -מועצה מקומית ריינה
.29
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
התכניות שאושרו :מועדוניות לגיל הרך  ,מועדון שכותי לילדים בשכונת צפאפרה ,תכנית ייחודית
עבור הורים מובטלים וילדיהם
אחראי :אמין רינאוי ,מנהל המחלקה טל' 050-7524603 ,04-6461350, 04-6010706 :מחלקת
רווחה 04-6094710:פקס 04 -6563031:דוא"לamenrenawi@hotmail.com :
המרכז הקליני הבין–תחומי
.30
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  2נקודות זכות אקדמיות.
אחראי :פרופ' רבקה יהב – ראש המרכז הקליני הבין תחומי טל'04-8288623/2 :
פקס04-8288621 :
 .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' ,050-6265241 , 04-6278813 :דוא"לorit@sm.health.gov.il :
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המרכז לפיתוח ההון האנושי – טירת הכרמל
.32
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.
דוא"ל:
אחראית :חגית ליברמן ,תהילה זכאי טל'04-8570271 ,04-8581406 :
infohon@netvision.net.il
 .33הרשות העירונית לקליטת עליה  -חיפה
הרשות העירונית לקליטת עלייה הוקמה בשנת  1994כגורם מקצועי המנהל את נושא קליטת
העלייה בחיפה .מטרות הרשות הן תיאום בין כל הגורמים השונים העוסקים בקליטת עולים
בחיפה ,ייזום וסיוע לפעולות קליטה ופרויקטים מיוחדים וכן סיוע ועידוד יוזמות של גופים
אחרים העוסקים בקליטה.
הרשות העירונית לקליטת עלייה מזמינה לקחת חלק בחונכות אישית מאתגרת ומרתקת עם בני
נוער עולים חדשים מברה"מ ,צרפת ,צפון אמריקה ,אנגליה ודרא"פ ,בגילאי  .12-17במטרה לסייע
בשילובם של בני הנוער בחברה הישראלית ,תוך מענה לקשיים חברתיים ,רגשיים ולימודיים.
החונכות תכלול מפגשים שבועיים עם התלמיד\ה והדרכה עם רכזת הפרויקט ברשות העירונית
לקליטת עלייה אחת לחודש.
054-2341233
טל', 04-9111408 :
פורת,
סטולר
סמדר
אחראית:
דוא"לhaifaaliyah@gmail.com :

הפוך על הפוך
.34
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 .20:00 – 16:00
אחראים :סיגל (עכו)  ,טל'/פקס ,054-9773749 ,04-9551126 :כתובת :רחוב עציון , 5עכו דוא"ל
 . acco@elem.org.ilאיה רימון קרית-ים  054-9773783בתי לוי (נצרת עילית)  ,טל'04- :
 054-9773705 , 6579247דוא"ל  hnaz@elem.org.ilמגדל העמק  ,טל 04-6443134 :דוא"ל:
 acco@elem.org.ilנייד ,מנהלת .054-9773778 :
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 .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.
למידע נוסף -אלעד זהר מנהל מחוז כרמל עמקים חוגי סיירות של קק"ל ,04-8121268
 050-7704683דוא"ל e.mr.zohar@gmail.com
* .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  18מרכזים זכויות
ושלוחות ברחבי הארץ במטרה לאפשר לעשרות אלפי הפונים המגיעים לקבל סיוע ,חינם ,מידי
שנה.
טל'  04-8640129 ,04-8661916דוא"ל
אחראי :מרינה זמסקי ,מנהלת סניף חיפה
yedid@yedid.org.il
מחלקת הנוער העירונית  -קרית מוצקין
.37
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 :שירלי למפל -עובדת סוציאלית ומנהלת מחלקת הנוער העירונית 04- ,0537251361
dlampel@zahav.net.il , 6404830
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 .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 :מיתר פורת טל' , 052-8545546 ,03-6200429 :דוא"ל office@igy.org.il
לתת
.39
ארגון לתת -סיוע הומניטרי ישראלי נוסד בשנת  1996במטרה 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 כ-
 4,500מתנדבים מכל רחבי הארץ .התנדבות באזור חיפה:
" נוער לתת" :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.
" סיוע לחיים" :תכנית אשר מטרתה היא לסייע לניצולי שואה נזקקים לקיים חיים
בכבוד .התכנית כוללת סיוע חודשי לניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ באמצעות מימון,
רכישת תרופות ,חלוקת מזון קבועה ,קידום נושא מיצוי הזכויות של ניצולי השואה
בישראל.
טל' 054-6644095 :מייל:
אחראית :אור רקובסקי ברגר – רכזת מלגאים ארצית
or@latet.org.il
 .40מגדל-אור – עמותת יעדים לצפון
מגדל אור הוא מרכז רב-שירותי העוסק בשיקום תפקודי ותעסוקתי של אנשים עם לקויות ראייה
או עיוורון .מגדל-אור מופעל באמצעות עמותת "יעדים לצפון" ,מיסודה של קרן רש"י.
החזון לאפשר לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון בישראל לחיות חיים נורמטיביים ועצמאיים,
כאזרחים הנהנים משוויון הזדמנויות ותורמים לחברה אליה הם משתייכים ,כפי יכולתם.
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התפקידים עבור הסטודנטים הינם מגוונים ומעניינים -השתלבות בכיתות להשלמת השכלה
בתרגול מקצועות שונים ,ברכיבה על אופני טנדם ,העברת חוגים בשעות אחר הצהריים ועוד.
לירז וישקובסקי ,תחום התנדבות 054-5713239 ,077-7721333
אחראית:
.Lirazw@migdalor.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 ,
מלכי גנץ  054-6803065 04-8309000דוא"ל:
קריאה ,עזרה במחשב ועוד .אחראית:
malki@elishahospital.com
מגמה ירוקה
.42
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 :דוד אפיק טל' ,050-3888567 :דוא"לhaifagreen@.gmail.com :
* .43מהפך
"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 :לירון אזולאי טל'0732445300 ,03-69528521 ,054-9437647 , 04-9945213 :
www.shati.org.il
מועצה לילד החוסה – ילדים בסיכוי
.44
"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.
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אחראית  :איה גליקמן סניף ראשי 03-6475075/6 :דוא"לyeladim@yeladim.org.il :
דוא"ל hitnadvut@yeladim.org.il
 .45מוקד 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 :שבי קורזן טל' ,03-5602530 ,054-55920668 :פקס03-5605175 :
jorgeivan@hotline.org.il
 .46מזון 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 :שלומית חי טל' 050-8945133 ,04-8650656 :דוא"ל mazon.shlomit@gmail.com
 .47מחלקת 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
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אחראים :עלי עמאש – מנהל מחלקת החינוך טל',04-6360908 ,6329000/102 :
 052-3861124פקס 04-6263461 :דוא"לali.geser@gmail.com :
 .48מכינת בוגרים לבגרות  -המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטה
פרויקט חברתי – חינוכי ייחודי ,פעילות התנדבותית סטודנטיאלית 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  12שנות לימוד
ותעודת בגרות ,ולפתוח בפניהם את ההזדמנות להשכלה אקדמית .הפרויקט כולל :חונכות אישית
המשלבת סיוע לימודי ושיפור מיומנויות למידה ,סיוע הן ברמה הרגשית והן ברמה הלימודית-
אקדמית ,בכדי שיוכלו להתקבל ללימודים אקדמיים בסיום הלימודים במכינה.
רכז הפרויקט :עמית צריקר ,עו"ס .טלפון במשרד( 04-8249340 :פנימי )3340 :נייד052- :
 6631286דוא"ל . atzriker@univ.haifa.ac.il
 .49מכללה 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 כחלק מרשת הארגונים לשינוי חברתי ומוסדות העוסקים בנושאי הכלכלה
והחברה ויצרה יחסי עבודה ושיתוף פעולה עם שורה ארוכה של מוסדות ,תנועות וארגונים.
אחראי :רפי קמחי נייד 0543311762 :דואל.rafikom@gmail.com :
* .50מעון "נווה חורש"
"נווה חורש" מעון לאבחון והתערבות ,במסגרת משרד הרווחה והשירותים החברתיים .המעון
מטפל בנערים בסיכון ובמצוקה.
אחראי :איציק שטרום טל'  ,04-6245300,דוא"ל  tovag@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 .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 :רביד צוק-שובינסקי ,טל' ,0528811102 , 04-8580658 :דוא"ל 1415211@gmail.com :
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 .52מרחבים – 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
אתיו פיה .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 :חנן אורבך  052-6838120 , 04-9831225 ,04-9038506/3דוא"לmerhavim@gmail.co.il:
 .53מרכז 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 :חנה מנדלמילך מנהלת שרות הפיזיותרפיה טל' 04 – 8307062 :נייד 050-6256093
דוא"ל hana.mendelmilch@flim.health.gov.il
מרכז "דרך האתגר" ו"דרך הגלים" – מצוינות והגשמה עצמית
.54
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 :להתנדבות בנתניה צור קשר עם איתן052-3051877 ,077-3504200 ,
 etgar.n1@gmail.comלהתנדבות בהרצליה צור קשר עם אביחי וגמן 052- ,09-9505430
galimhr@gmail.com 3840847
 .55מרכז 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
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והדרכה שונים ,כאשר כולם שותפים לחזון של מרכז ההעשרה ,וכל אחד מנסה ליישמו בתחום
עבודתו הספציפית עם קבוצות הילדים ובני הנוער.
אחראי :מסעד עטאללה  ,עו"ס טל'  052-6406209 ,04-8662116 ,04 - 8666235ברנרד שחאדה
נייד 0528198674 :דוא"ל massad75@gmail.com:דוא"ל Bernard.shehade@gmail.co
 .56מרכז 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 :ענת בר טל'  052-6300053 ,04-8570776 , 04-8575216סיגל לזרוביץ' נייד:
 0523757966דוא"לhapaot@netvision.net.il :
 .57מרכז זכויות חברתיות-העמותה לפיתוח קהילתי 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 ,שמטרתו לעזור לתושבים לקדם את זכויותיהם החוקיות במגוון תחומים כגון :דיור,
בריאות וסיוע בקבלת קצבאות וזאת בשיתוף עמותות מקומיות ולאומיות .
איש קשר :הארי פריי טל 04-991-4640 :פקס 04-981-9258 :נייד 050-6492-867 :מייל:
 info@acd-acre.orgאתרwww.acd-acre.org :
מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל
.58
"המרכז לבריאות הנפש ,טירת הכרמל" ,הינו בי"ח פסיכיאטרי ,בו מאושפזים מתבגרים
ומבוגרים ,הסובלים מהפרעות נפשיות שונות .הפעילות מתבצעת בחמש מחלקות :מחלקת נוער,
מחלקה  8לאשפוזים ראשוניים של מבוגרים ,מחלקה פסיכוגריאטרית לקשישים הסובלים
מהפרעות נפשיות ,מחלקה 6א' לאשפוזים לא ראשוניים למטופלים במצב פעיל ומעון יום לנוער.
ההתנדבות מלווה בהדרכה קבוצתית קבועה ,אותה מקבלים הסטודנטים מפסיכולוג/ית המחלקה
בה הם מתנדבי ם .בפרויקט לוקחים חלק סטודנטים מהחוג לפסיכולוגיה או מחוגים אחרים בעלי
אוריינטציה טיפולית.
אחראי :בועז טולדנו  ,פסיכולוג בביה"ח  -טל' במחלקה  0523232151דוא"ל:
boazt@hotmail.com
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 .59מרכזי נוער  -עיריית חיפה
במסגרת המחלקה לנוער וחברה בעריית חיפה ,פועלים 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 :אורי בלום טל' 04-8356466 04-8356852 :אחראי של מרכז נוער "פאר"אהוד כהן
טל'04-8372394 :
 .60מרכז 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 :מאירה שטרנפלד טל' 052-5741202 , 04-8641278 :דוא"ל hrccgal@netvision.net.il
 .61מרכז קהילתי בית גבריאלי
בית גבריאלי הינו מרכז קהילתי רב תחומי ,הפועל בביה"ס גבריאלי שבחיפה .במטרה 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 .המערכת חינוך בלתי פורמאלית שמיועדת בגילאי בית ספר יסודי .הפעילות מתקיימת
בשכונת נווה פז חיפה .אחראי :יונתן ליפסקי .04-8320670 ,פקס( 04-8121858 :לידי יונתן)
מיילbeit.gavrieli@gmail.com :
 .62מרכז 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 :שלמה קופמר טל' 8380816 :שלוחה  0דוא"ל nevedavid@nevedavid.org.il
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 .63משמר 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' ,1-800-2000-20 :או 8330609
 .64מתן שיעורי עזר במסגרת היחידה למצוינות אקדמית
ביחידה למצוינות אקדמית פועל מערך שיעורי עזר וחונכות אישית לכלל הסטודנטים.
סטודנטים מהשנים ב' ,ג' בתואר ראשון שיעמדו בקריטריונים הנדרשים על ידי היחידה יעסקו
בפעילות אקדמית התנדבותית .הפעילות מתקיימת באוניברסיטת חיפה.
אחראית :כלנית קלימר ,מנהלת היחידה למצויינות אקדמית טל' ,8249964 :פנימי 3964
kkleemer@univ.haifa.ac.il
 .65מתנ''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.
בית יצחק  -מרכז לגיל הרך שלוחת המתנ"ס בשפרינצק.
 מוכנות לגן (גילאי  )3-4ומוכנות לכיתה א' (גילאי  .)5-6בהתאם לדרישות התכנים
והמיומנויות שעל ילדים לדעת ולרכוש בכל שלב התפתחותי צוות מקצועי במרכז מעביר
פעילויות המשלבות למידה והנאה.
 ג'מבורי ותנועה לגילאי  .0-3בימים 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.
תחום תרבות לילדים:
 מועדון שקשוקה לילדים :פעילות זו מתקיימת במתנ"ס ליאו באק ,אשר מיועדת לילדים
בגיל  6-12שעוסקים בפעילויות שונות .
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גני ילדים:
 ליווי אישי לילדים מתקשים :ילדי גנים הדורשים התייחסות אישית נוספת.
 תיעוד תהליכים ופעילות :תיעוד בכתב ,צילום וציטוט מחיי הגן ,הכנת עלונים ,לוחות
מודעות וכו'.
המרכז לגיל רך ערבי:
 מועדון יום א' :מועדון חברתי לילדים ערבים שכולל הפעלות ,פעילויות חברתיות וכו'.
לסאמיה דיאב ס.מנהל מתנ"ס ליאו באק samiadiab@gmail.com 04-8300520,050-3515727
 .66מתנ''ס רמות חיפה
מתנ''ס רמות חיפה מורכב מארבעה מרכזים קהילתיים המצויים בשכונות -רמות רמז ,רמת
אלון ,רמות ספיר והוד הכרמל .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 :רמות
רמז טל' ,04-8323840 ,04-8227127 :רמות ספיר -טל' 04-8328351 ,04-8328505 :רמת אלון-
טל' ,04-8325853 ,04-8322756 :ניר רמתי אחראי על המתנדבים  050-9220163דוא"ל
nir@ramot-haifa.matnasim.co.il
 .67נותנים 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 :איתן שפירא טל'notnim.beahava@gmail.com 050-6209178 ,04 - 8321585 :
 .68נשארים 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 .העמותה 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 .
אחראי :גיל זוהר טלפון 04-8672999 :שלוחה  3פקס04-8672777 :
מייל nisharimb@levchash.co.il :נייד 050-2251889 :אתר www.levchash.co.il
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 .69נשים 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 :הדס דגן בלום טל' , 04-8666638 :דוא"ל wforw@netvision.net.il
 .70סה''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 16
מפגשים 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  6מפגשים ,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 .

 .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 " ,7מית"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.
עמית פרלסון ,מרכז מתנדבים טל'  054-9773704דוא"ל snif.hai@elem.org.il
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 .72עיריית 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.
 חונכות במועדוניות  -לגיל הרך ולגל בית הספר – עזרה בשיעורי בית ,יצירת קשר אישי.
 ליווי קשישים -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.
 מרכז קשר הורים ילדים  -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 :אהובה ציפקיס  -ראש ענף המחלקה להתנדבות טל' 04–8360030 /8628314
057-7548866
 .73עיריית 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 :עדה סויסה  ,תמי פרידמן טל'04- ,04-8451065 ,04-8447375 /4 ,04-8447679 :
דוא"ל
054-9773757
 8451172יעל הכט ,מגדלור נהריה ,04-9822579
 www.kiryat-ata.org.il migdalor.nah@elem.orgאו ata025@zahav.net.il
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 .74עמותת אלמנארה עמותה לקידום העיוורים בחברה הישראלית
עמותת אלמנארה לקידום העיוורים בחברה הערבית פועלת לקידום מעמדם של אנשים עם
מוגבלות ואנשים עיוורים בפרט בחברה הערבית .באמנצעות 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"ד עבאס עבאס ,טל ,046011574 :אימיילinfo@almanarah.org :
 .75עמותת המח"ר בחינוך
עמותת המח"ר בחינוך ,עוסקת בהדרכה ייחודית של מנהלים וסגלי הוראה ,ומעניקה כלים
יישומיים להטמעת מתודות חדשניות בחינוך .הצוותים מטפחים בקרב הנהלות וסגלי ההוראה
את היכולת לשלב שני תהליכים בו זמנית :הקניית ידע אקדמי ופיתוח כישורי לימוד לצד טיפוח
מיומנויות ליצירת מערכות קשר מיטביות .עובדים בשיתוף עם פסג"ה ומשרד החינוך ומעבירים
הכשרות בית ספריות .העמותה פועלת עם מוסדות בערים שונות  .פעילות הסטודנטים מתחילה
בהכשרה ייעודית .לאחר מכן ,הם מצוותים לצוותי העבודה בהם הם יוכלו לתרום במספר
תחומים :ארגון ותפעול מפגשי הדרכה ,מתן עזרה בפיתוח תכנים להדרכה.
אחראית :ענת לוי ,יו"ר העמותה דוא"ל  h.hamachar@gmail.comנייד 05222736819
 .76עמותת "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 בהדרכת חוגי העשרה וסדנאות במגוון תחומים ,במתן
שיעורים פרטיים במקצועות שונים ,הנחיית סדנאות להורים ,ליווי פרויקטים למען הקהילה
ושיעורי העצמה.
אורית מרש ,אחראית תחום סטודנטים דו"אל oritm@e4e.org.il -רבקה אנבייה ,רכזת גיוס
סטודנטים טל'  ,03-6013617נייד  050-8588047דוא"ל  students@e4e.org.il :פקס 03-
6013612
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 .77עמותה 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 :סרחאן חאמד טל' 04-989000 :פקס 04-9880004 :נייד057-2340000 :
דוא"ל lv.adam12@gmail.com
 .78עמותת 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"ד ד"ר ישראל דורון ו/או עו"ד כרמית שי טל' 1-800-222213 / 8259954
דוא"ל  idoron@univ.haifa.ac.ilדוא"ל בעמותה elderlow@walla.com
 .79עמותת 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 .טל' 050-8292970 :דוא"ל community@lasova.org.il
 .80עמותת "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 .מטרת
התכנית הנה לקדם תלמידים מכתה א' עד י"ב ,הזקוקים לעזרה בצמצום פערים לימודיים.
פעילות העמותה 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.
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אחראי מתנדבים באזור חיפה משה לנדאו 052-2233839 :דוא"ל moshi58@gmail.com :אתר
העמותה – www.pushedu.org
במרכז נוער בית מגנצא רכזת הלימוד – עינת רוטמן כתובת :חטיבת כרמלי  42א' טל' 8228384
einatrot84@gmail.com 054-7303883
מרכז הנוער שליד תיכון עירוני א' רכזת הלימוד – רונית ברקוב טל' 052-5349824 ,8555682
 .81עמותת תפוח Appleseeds Academy -
העמותה פועלת לצמצום פערים סוציו-אקונומיים בישראל באמצעות הנגשת המידע והטכנולוגיה.
העמותה מתמחה ביצירה ,ניהול והפעלת תכניות טכנולוגיות בפריסה ארצית ,המשלבות הכשרות
מקצועיות בראייה חברתית ומותאמות לכלל המגזרים ,האוכלוסיות וקבוצות הגיל .פעילות
במסגרת מעבדה קהילתית לתיקון ,מחזור והשמשת מחשבים , FIXIT -הדרכה ,חניכה וליווי של
חניכי נט"ע -ארגון נוער טכנולוגי הפועל ליצירת הזדמנויות לבני נוער  .פעילות קהילתית במרכזי
הידע של עמותת תפוח -רשת של מרכזי ידע ותקשורת קהילתיים בהם מקבלים הזדמנות שווה
להצטרף לעולם הטכנולוגי ולקחת חלק בקורסים טכנולוגיים מגוונים לצד פעילות קהילתית.
המתנדבים יוכשרו להדרכת קורסים טכנולוגים ,החל מיישומי מחשב ועד קורסים מתקדמים,
ישמשו כמדריכים ויוכלו לעסוק בפיתוח תכנים חברתיים וטכנולוגיים עבור התוכניות.
אחראית :עינב סויסה ,רכזת פעילות ישובית נצרת – נצרת עילית ובית שאן נייד052-6130888 :
טל'  089187727עמותת תפוחeinavs@neta-project.org , Appleseeds Academy -
* .82עמירים ( -העמותה אינה פעילה בשנה זו)
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 .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.
amirimfoundation.org.il
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 .83עמך
עמותת "עמך" -מרכז לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני ,הוקמה בשנת 1987
על ידי קבוצת ניצולי שואה .דרך רשת המרכזים ובעזרת אנשי מקצוע וצוות מתנדבים מסור
עוסקת "עמך" בתמיכה ועזרה למספר רב של ניצולי שואה ובני הדור השני בבעיות אישיות,
משפחתיות וחברתיות .מבין מגוון השירותים שמציע "עמך" :פעילות חברתית ,יעוץ אישי
וקבוצתי.
רכזי מתנדבים בסניף חיפה :שלומית קרני מוטל איל איבניצקי טלפון 04-8375649
voluntter.amcha@gmail.com
 .84ער''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 .במטרה לתת אוזן קשבת לכל אדם הפונה במצוקתו
הנפשית .אין צורך בהשכלה או בניסיון קודם .אחראית  :מירי עיברי טל' 09-8848332 :דוא"ל
miri@eran.org.il
 .85פידל – 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.
אחראית:עינת גנס טל' 052-6605349 09-7455778 ,09-745588709 :אתרwww.fidel.org :
 .86פיצ' – עמותה שישה צבעים
פיצ' הוא מרחב פתוח ובטוח לבני נוער להט"בים ,פועלים לתמיכה וביטחון לבני הנוער
המתמודדים עם השאלות והמורכבויות של גיל זה .פיצ' מהווה למרחב הבטוח היחידי שלהם.
המדריך עובר הכשרה מקצועית אחת לשבועיים עם פסיכולוגית קלינית מומחית המלווה את
צוות הפיצ' בדילמות חינוכיות ובצרכים השונים .בנוסף לתפקיד ההדרכתי ,המדריכים אחראים
על פעילותו התקינה של הפרויקט .אחראים :במייל peach.haifa@gmail.com :טלפונים :אורית
  / 054-682-6995יונתן 050-831-9953.87
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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"ר אגודת הסטודנטים טל'04-8240569 ,04 -8240513 :
פרויקט לעד
.88
בישראל חיים כיום אלפי ניצולי שואה שאינם מודעים לזכויות ולכספים המגיעים להם על פי
חוק ..נוכח מציאות קשה זו הוקם בשנת " 2009לעד" ,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.
להתנדבות ולפרטים נוספים לפנות לרכז פרויקט לעד זוקמן יהודה 04-9088214 :פקס:
 , 04 - 9088288נייד 050-6657716 :דוא"ל yudzuk@gmail.com :יעל הכט רכזת צפון -
פרויקט "לעד" נייד  052-3849048 :דוא"ל  YaelH@jafi.orgאתר :
http://www.jafi.org.il/JewishAgency/Hebrew/Israel/Laad
 .89פרויקט Parents and Children Together – PACT
פרויקט  Parents and Children Together – PACTהינו פרויקט ייחודי המופעל מטעם עמותת
ה JOINT -בארה"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.
ההורים בתכנית הינם שותפים פעילים ,ומקבלים הדרכה ועזרה מהצוות לגבי קידום הילדים
וההתמודדות בחיי היומיום.
אחראית חני סידיס טל' 054-5906258 ,04 -8243306 :דוא"ל hannysidis@gmail.com
 .90פר"ח 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.
לפרטים ניתן לפנות :ריקי עברון ,רכזת התנדבות חיפה והצפון052- riki.e@k-shoa.org ,
3089544
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 www.k-shoa.orgתומר בלחסן – רכז התנדבות באזור הקריות  04-8772825שלוחה 105
tomer.b@k-shoa.org
 .91צ.ב.ע  -צעירים בונים עתיד
לקבלת מידע יש ליצור קשר עם האחראים :איזבל בן אהרן-מנהלת פעילות ארצית טל':
 0504050166דוא"לIsabel.tzeva@gmail.com :
ערבה אלתר רכזת עכו ועפולה טל'  0504050152 :דוא"לarava.tzeva@gmail.com :
 .92צידה 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' יעל לצר טל' 054-4736673 ,04 - 8543146 :דוא"ל latzery@gmail.com
 .93צ.ל.ש – .צעירים לומדים שחמט
עמותת צ.ל.ש .עובדת באזורים מהפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית .פותחים קבוצות לימוד
שחמט ,לכמות של כ 15-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.
אחראי :גלעד אדלר טל'  077-2004730נייד  ,054-5408818דוא"ל cpchess@gmail.com
 .94צער בעלי חיים  -חיפה
אגודת "צער בעלי חיים" חיפה הנה אחת העמותות הותיקות בישראל להגנה על בעלי חיים,
הפועלת 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 :שאול לפיד טל' 04-8729696 :דוא"ל hspca@netvision.net.il
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קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען ילדים בסיכון
.95
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 :מנהל שלבי טל' 04-8530161
 .96קו 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 :איריס בר טל' ,052-5349872 04-8643350:פקס04-8644238 :
דוא"ל iris.bar@kavlaoved.org.il
קמפוס ירוק
.97
אוניברסיטת חיפה שמה לה לדגש את העקרונות לניהול סביבה ,ואת השמירה על הסביבה.
האוניברסיטה כגוף אקדמי מחנך מחזק את הקשר עם הסביבה והקהילה .בשנת  2008הוכרזה
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 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.
אחראית :טלי קרטש ,עוזר בכיר לסגן נשיא ומנכ"ל ,טל' 04-8240782
כתובת האתרhttp://www.yarok.haifa.ac.il :
דוא"ל tgilboa@univ.haifa.ac.il
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 .98קרן 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 :גלית גבריאלוב  054-2281118 ,04-8401332/344דוא"ל kerenlahcim@walla.com
 .99רשויות 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'  ,04-8249377פנימי 3377 :
" .100שיג 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  5-8משתתפים לאליפות אירופה ואליפות העולם
אחראי :אורי זכאי טל' 050-5642505 :דוא"לuri@zakai.org :
" .101שכר מצווה" סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין ,הוקמה בשנת  ,2002פועלת 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.
 ,050-3907890דוא"ל
לטלפון03-6361324 :
אחראי :עו"ד עדי פיינר-גלבוע
adi@israelbar.org.il
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 .102שער 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 15-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  :אורי שחם  uri@the-equalizer.orgנייד0544624 :
 .103תגלית אקדמית
אגודת הסטודנטים בשיתוף עם ארגון "הלל" מקדמת את פרויקט "תגלית" באוניברסיטה ודרכו
להעצים את הרגשת הזהות היהודית בקרב הסטודנטים ואת השייכות לעם היהודי ,לגרום ליותר
סטודנטים לקחת חלק בפרויקט "תגלית" מתוך הבנה שהם שגריריה של מדינת ישראל בכלל ושל
אוניברסיטת חיפה בפרט.
הפעילות משלבת את השתלבותם של הסטודנטים למשלחת של תגלית ,עם תוכנית אקדמית
המקנה כלים שונים לסטודנטים .המטרות העיקריות של התוכנית הם העמקת הזהות היהודית
והעמקת החיבור לעם היהודי בקרב משתתפי התוכנית .כמו כן התוכנית תפעל לחיזוק הקשר של
הסטודנטים מאוניברסיטת חיפה עם הסטודנטים מהתפוצות ,במטרה לחזק את הקשר של יהודי
ישראל עם יהודי התפוצות.
ההתנדבות תמורת  2נ"ז.
אחראי :יו"ר אגודת הסטודנטים ורמ"ח קשרי חוץ באגודת הסטודנטים טל'04- , 048240569
8288923
 .104תעסוק-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  1בשעות
הערב.
אחראית :חגית אשור טל'  054-9747866 , 04-8129251דוא"ל hagittkv@gmail.com :
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