
 

 

 
 תשע"ז -קמפוס ב"ש -פעילות חברתית לזכאי מלגה כללית

 
 אפשרות להגדלת המלגה הכללית:

 
 ימי ו/או מהות ההתנדבות שם הארגון

 שעות פעילות
 פרטי איש קשר

 .₪ 5200אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב  פר"ח
 לימודי ורגשי.  סיועחונכות לילדים הזקוקים ל

באתר פר"ח  הרשמה שעות שבועיות בשעות אחה"צ 4
http://www.perach.org.il/ 

"לגעת ברוח 
 היהודית"

 .₪ 4,000אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב 
מלגה חווייתית העוסקת בזהות היהודית: סדנאות, קבוצות דיון, 

 ערבי גיבוש, טיולים ולימוד חוויתי. 

"ל תשע"ז, שעות שבועיות במהלך שנה 4.5
 מתקיים בבאר שבע.

 052-8903939שני וינטר 
shani@bmoriah.org.il 

עמותת "חינוך 
 לפסגות"

 .₪ 2,500אפשרות להגדלת המלגה הכללית ב 
במרכזי יב'  -קידום לימודי והעשרה של תלמידי בי"ס בכיתות ג'

. ההתנדבות כוללת הדרכת שיעורים  העמותה בערד, רמלה ולוד
 העשרה, שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות. חווייתיים, חוגי

 ה' בשעות אחה"צ בערד/רמלה/ לוד.-ימים א'
לערד ישנן הסעות הלוך וחזור. לרמלה לוד 

 ישנו תשלום עבור החזר נסיעות.

  03-6013617 -מיה/ גל/נופר
 050-8588047או  

 student@e4e.org.ilמייל 

 
 

 ש קשרפרטי אי זמני פעילות מהות ההתנדבות שם הארגון

 עמותת 
 "הקרן לידידות"

לסטודנט מוצמד קשיש עימו ייפגש אחת לשבוע למפגש חברתי החל ממשחק 
 בש ועד לשיחה על חדשות היום. המתנדבים זוכים לליווי והכנה מקצועית.-שש

 054-2346050 -אורלי קבלו מומלץ ומאוד גמיש!
 k@ifcj.org.ilorliאו במייל : 

"המרכז לבריאות 
 הנפש"

המרכז נותן שירותי אשפוז פסיכיאטריים בכל רמות הפגיעה ובכל טווח 
הגילאים. סטודנט יכול לבצע פעילות מגוונת בתחומים: מחשבים/אמנות/ 

 ציור/ יוגה/אופניים/מוזיקה/משחקיה לילדים/ גינון או כל רעיון יתקבל בברכה

גמיש על פי מערכת 
 ם של הסטודנטלימודי

 רכזת מתנדבים  -חן יעקב
08-6401757/6 

Hen.jakob@pbsh.health.gov.il 
העמותה מעניקה סיוע למשפחות נזקקות. הפעילות תתמקד בגיוס מוצרי מזון,  עמותת  "חיי אדם"

דור בחמגשיות, אותם משנעים הכנת חבילות מזון, אריזתם, מיון מוצרים וסי
 לבתי המשפחות.

 050-6668046 עו"ס שלום שגב מומלץ ומאוד גמיש
, פינת החלוץ, העיר 34רח' האבות 

 .העתיקה, ב"ש
 האדמה" שבועת"

 
ד' בין השעות -ימים א' ח מערכות קהילתיות סביב שטחים ציבוריים מוזנחים בעירותיפ

08:00-16:00 
 050-2201561 -אדווה מזוז

advamazuz@gmail.com 
יב' לשירות משמעותי  בצה"ל .הגשת בני נוער -הכנת בני נוער בכיתות יא' ארגון "אחריי" 

 שנשרו לבגרות במתמטיקה.
 מלגאים  תרכז –עיינה  שעות אחרי הצהריים. 

3516565-052 aharai.cv1@gmail.com 
-ארגון סל"ק 

טודנטים למען ס
 הקהילה

. הפעילות כוללת איסוף יום שישי מתבצעת חלוקת מזון למשפחות נזקקות בכל
המצרכים, מיון , חלוקה למשפחות, גיוס תרומות, תחזוקת מתנדבים ועבודה 

 מול בעליי עסקים. מובטח עשייה באווירה טובה וסטודנטיאלית!!!

 055-6650345חיים ברגר  בעיקר בימי ה'+ ו'

http://www.perach.org.il/
mailto:orlik@ifcj.org.il
mailto:Hen.jakob@pbsh.health.gov.il
mailto:Hen.jakob@pbsh.health.gov.il
mailto:aharai.cv1@gmail.com


 

 

 ש קשרפרטי אי זמני פעילות מהות ההתנדבות שם הארגון

עשייה מגוונת : הקלדת סיפור חיים של קשישים, קבלת קהל בדלפק הכניסה  רהיד ש
 ועשייה בבית המלאכה 

 08-9112001כרמלה קרוב , טל':  ימים ושעות גמישים.
carmelak@yadsarah.org.il 

 -בית אבות עירוני
האגודה למען 

 הקשיש

המקום נותן מענה לדיירים בכל תחומי החיים במטרה לשפר את איכות חייהם. 
המתנדבים יכולים לחנוך דיירים עריריים שאין משפחה מבקרת, ללוות 

  .לבדיקות דיירים, להצטרף לפעילות תעסוקה

על פי מערכת השעות 
 של הסטודנט

 

 רינה ברלב, עובדת סוציאלית
054-4794826 

rinab74@gmail.com 
מותת "שער ע

 שוויון"
ו' בבתי ספר. הילדים -מסגרת חינוכית, חברתית וספורטיבית לילדים בכיתות ד'

מקיימים אימוני כדורגל, נפגשים עם חונכים לתגבור לימודים ולפעילות 
ניתן להשתלב בפעילות בהתאם לזמינות . חברתית ונוסעים לטורנירים אזוריים

. ופטים בטורניריםחונכים, ש ולתחום העניין של הסטודנט: ע' מאמנים,
 .פעילות מתקיימת בכל אזור הדרוםה

ה' בין השעות -ימים א'
13:00-17:00 

מנהל אזור הדרום -גבי הולצהקר 
negev@league.org.il  6643383-054 

. 15-40ד גבוה, בגילאי מסגרת חברתית לצעירים בעלי צרכים מיוחדים בתפקו מועדון צוותא
המועדון מקיים חוגים וסדנאות המועברים ע"י מטפלים מוסמכים. דרושים 

סטודנטים שילוו את הקבוצה ויעזרו בפעילות. התפקיד כולל בעיקר הנעה של 
 החברים להשתתפות בפעילות ועזרה בתיווך בין החברים. 

ה' בשעות -ימים א'
17:30-21:30 

  12רח' פועה מנצ'ל 

 050-6334267אבני רחלי 
 רכזת מועדון צוותא

סמוך לשער  -)כניסה מרחוב וינגייט
 האחורי של מקיף א'(

 עמותת נגב 
 קיימא  -בר

 העשייה מתמקדת בחינוך סביבתי וקהילתי לאיכות הסביבה.
ניתן לפעול במספר מוקדים: פעילות במתנ"ס, חונכות בנושאי מדעים , פיקוח 

כמו כן, קיימים פרויקטים פעילים גם ברהט, לקיה, עירוני , מוקד עירוני ועוד.  
 ערערה, כסייפה ושגב שלום.

ה', שעות  -ימים א'
 גמישות.  

 050-2611297מור מלכה 
Biton.mor@gmail.com 

 

"המרכז לחיים 
 עצמאיים"

סייע לבעל המוגבלות להשיג עצמאות נפשית חברתית ותעסוקתית. מהמרכז 
רכת, ליווי לבעלי מוגבלות בכדי לתעד תחומי הפעילות: הזנת תיקים למע

, והזמנת החברים, השתתפות בקבוצות מקומות לא מונגשים, תיאום הרצאות
 בארגון ושיווק הפרויקטים השונים.

מאוד גמיש ובהתאם 
 למערכת הלימודים.

רחוב יוסף בן מתתיהו 
 בבאר שבע 28

 דליה זילברמן
054-7798905 

atzmaim@gmail.com 

הקרן לרווחה 
 צולי שואהלני

זו ההזדמנות שלך להצטרף למאות המתנדבים שכבר פועלים למען ניצולי 
 לתת ולקבל! -השואה

 רכזת התנדבות -צביה דיקמן מומלץ ומאוד גמיש!

 tsvia@k-shoa.org 054-4712656טל':
 מועדונית אלו"ט 

אגודה לאומית 
 לילדים אוטיסטים

דונית פועלת לקידום הכישורים החברתיים ומיומנויות התקשורת של המוע
הילדים ובני הנוער. הסטודנט מתבקש ללוות חניך קבוע בפעילויות המועדונית 

ביום קבוע ולעקוב אחר התפתחותו. פעילויות המתקיימות במועדונית: יוגה, 
 בישול, מוסיקה ועוד.

 ה'  -ימים א'
 16:30-19:30בשעות 

אילן רמון,  בכתובת דרך
 שבע. -באר

 מנהלת המועדונית  –מעיין קדר 
050-8740910 

kmaayane@gmail.com 

תגבורי סטודנטים 
 במכללה

סטודנטים אשר אושרו אקדמית לתגבר, מתגברים סטודנטים במקצועות 
 שונים.

 יועצת חינוכית -חיה קדוש שעות גמישות
 דיקנאט הסטודנטים קמפוס ב"ש

מרכז שבו בנים 
בע לבני ש-בבאר

 הקהילה האתיופית

קידום ילדים ובוגרים בתחום המחשבים . הפעלת חדר מחשבים ללא צורך 
בהבנה מעמיקה בנושא. בנוסף לכך, סטודנטים השולטים בתחום, יכולים 

 להדריך חוג מחשבים.

ה' בשעות -ימים א'
אחה"צ, החל מהשעה 

 .20:00ועד  15:00

 מנהלת. -ד"ר תמר ליכט
054-7443076 /08-6442986 
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