
  ) ייתכנו שינויים בהתאם למגבלות קורונה(  22-2021  בתשפ" למלגאים לשנתבות דמקומות התנ רשימת

  דרישות מיוחדות  שם האחראי וטלפון  ימים ושעות  פירוט  תפקיד המלגאי  מס"ד
  

  האגף לשירותים חברתיים
  ילדים כבדי ראייה או ילדים להורים כבדי ראייה חונכות  1

  הפגת בדידות –ה סיוע לקשישים כבדי ראיי

-054איריס ענבר   גמיש
3031503  

  יםסטודנט 5 

  צמ"יד - קהילתי  2

  

  052-7056970הילה חזי   9:30-13:00יום רביעי   עזרה בפעילויות מועדון נשים עם מוגבלות פיזית 

  052-4702927מאירה 

  

  ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים בחוג כדורגל  צמי"ד - קהילתי  3

  ים מיוחדים בחוג ספורטליווי ילדים עם צרכ

  ליווי נערים בקבוצת ריצה

  16:00-17:30שישי 

  17:00-19:00שלישי 

  19:00-20:30שני 

  052-7056970הילה חזי 

  

  

מוריה אנגל לב   16:00-18:00חמישי   ליווי נוער עם צמי"ד בתכנית אפיה באהבה  צמי"ד-קהילתי  4
0504407774   

  

ת לנערים עם צרכים השתתפות בקבוצה חברתי  צמי"ד - קהילתי  5
  מיוחדים

    0527056970הילה חזי   18:00-19:30יום חמישי 

    0527056970הילה חזי   גמיש  חונכויות לילדים עם צרכים מיוחדים ואחיהם  צמי"ד –קהילתי   6

-054אבי שוורץ   16:00-19:00שני ו/או חמישי   מלגאים   2 –סיוע לעו"ס במרכז קשר הורי   משאבי קהילה  7
3211390  

נדרשת בגרות ואחריות , 
  אכפתיות

סיוע בליווי תעסוקתי למבקשי עבודה ו/או ליווי  1  משאבי קהילה  8
  סדנאות תעסוקתיות וכלכליות  

  גמיש בשעות הבוקר ו/ או 

  ערב אחד  

-054אבי שוורץ 
3211390  

נדרשת סבלנות ואחריות , 
גישה לאנשים, יכולת 

  ארגונית

  



  ( המשך ) האגף לשירותים חברתיים
  - משאבי קהילה  9

  יחידת ההתנדבות 

תחזוקה ופרסום חומרים בדף הפייסבוק של יחידת 
ההתנדבות                                                       

סיוע בחלוקת חבילות מזון בחגים ובאירועי -
  התנדבות בעיר

-050אורלי אנקונינה   גמיש 
6278663  

מיומנות מתאימה , 
  מוטיבציה

 -משאבי קהילה  10
  מרכז קהילתי

-14:00ראשון/שני/חמישי   ודי עזרה בשיעורי ביתסיוע לימ
16:00  

מורן צרפתי 
0545860730  

ראש גדול, גמישות, מרכז 
  קהילתי מצפה אפק

  ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים בחוג כדורגל  צמי"ד - קהילתי  11

  ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים בחוג ספורט

  ליווי נערים בקבוצת ריצה

  16:00-17:30שישי 

  17:00-19:00שלישי 

  19:00-20:30שני 

  052-7056970הילה חזי 

  

  

  אגף החינוך  
 קדם יסודי  
  נטע שמחי   8-12יום ו'   עזרה לגננת עפ"י הנחיה פדגוגית   גני ילדים  12

039007236  
הבנה רגישות של ילדים , 
  רצוי סטודנטים לגיל הרך

  סטודנטים 5
  ביניים וחטיבות  בתי ספר יסודיים  
תמיכה לימודית לתלמידים חולים בקורונה ותלמידים   חינוךמוסדות ה  13

  בבידוד
  ו- ימים א

בזמן הלימודים ובשעות 
אחה"צ עפ"י תיאום עם 
  מנהלת/יועצת בית הספר

  סטודנטים 10  

קורונה  חמ"ל   14
  מבודדים

  סטודנטים 2    12:00-16:00ו מ - ימים א  יצירת קשר עם מבודדים

בועיות בבית שעות ש 4  חונכות   בי"ס בית יעקב  15
  הילד/ה

 יםחרדי ים /סטודנט 2   
  בלבד
  
  
  
  
  



  נוער מתנדב-התפתחות אישית ומעורבות חברתית

סיוע בתכנית   16
"התפתחות אישית 
 ומעורבות חברתית"

לתלמידי  תכנית חונכות חברתית הובלה וליווי של 
 בתי הספר היסודיים

  רינת מגידו שעיה   גמיש
0556669291  

עדיפות לסטודנט בתחום 
חינוך כלשהו עם רקע של 

  הדרכה, אך לא חובה

סיוע בתכנית   17
"התפתחות אישית 
 ומעורבות חברתית"

  רינת מגידו שעיה   גמיש מרחוק  המתנדב בתכנית תגבור לימודיריכוז הנוער 
0556669291  

   מחלקת נוער וצעירים
18  

 -הנחיית בני נוער 
  סיירת תיקונים

וכניסה לשיפוץ בתים של הנחיית בני נוער מתנדבים 
  משפחות רווחה כחלק מהמעורבות החברתית

  ימי ראשון אחה"צ
  מחלקת נוער וצעירים

03-9389606  
  054-4940546-אריק 

  סטודנט/ית

19  
  מדריכת נערות

רצוי סטודנטיות עם ניסיון  - ליווי והנחיית קבוצת נערות 
  ולימודים אקדמאיים מתאימים לתחום (מתקיים במרתף )

 שעות שבועיות 3 –גמיש 
  

  מחלקת נוער וצעירים
03-9389606  

  054-4940546-אריק 
 סטודנט/ית

20  
  ליווי קבוצת נוער

ליווי קבוצות נוער שמפעילות ילדים אחה"צ בבתי הספר 
  בשכונות החדשות

  גמיש אחה"צ
  מחלקת נוער וצעירים

03-9389606  
  054-4940546-אריק 

 סטודנט/ית

  
  מרכזי נוער  21

  לסיוע בפעילות במרכזי הנוער הצריף והמרתףסטודנטים 
  מתאים גם לבוגרי קורסי מד״צים

  שעות אחה"צ וערב גמיש
  מחלקת נוער וצעירים

03-9389606  
  054-4940546-אריק 

 סטודנט/ית 3

22  
  ערב  סיוע במשימות במרכז הצעירים  מרכז צעירים

  מחלקת נוער וצעירים
03-9389606  

  054-4940546-אריק 
 סטודנט/ית

23  
עושים שמח 

ותבשכונ  
ליווי והנחיית קבוצות בני נוער בפעילותית השגתית 

 וערכית לילדים בשכונת אביב
 שעות שבועיות 4 –גמיש 

 

  מחלקת נוער וצעירים
03-9389606  

 054-4940546-אריק 
 סטודנט/ית

24  
  התנדבות בתנועות נוער  תנועות נוער

ימי  –שעות שבועיות  4
  שלישי ורביעי אחה"צ

  0524752597מעיין 
  

  סטודנטים 4

 
 
 
 
  

          



  מחלקת הספורט
25  

 –ילגאי/תמ
  ספורט

לכל .השונים בענפים ליגות בתי ספר, טורנירים  עזרה
ריצה,  תליגת שחבק בקט רגל, ליג'תי הספר בעיר לב

פרויקט שחייה ,מועדוני ספורט  םאופנייליגת 
 הספורט באירועי לוגיסטיתילדים עזרה  ת,אולימפיאד

     .בעיר

ריצה, -לחינוך המיוחד אוכלוסיות מיוחדות בקבוצות עזרה 
  . דכדור, כדורגל. ועו ימשחק

 גם ניתן 15:00-23:30 ה-א
 ש"ומוצ רייםשישי צה בימי
עירוניים,  אירועים צורך לפי

  ארציים/עירוניים . 

  גיא עגיב
  

0504696960  

  סטודנטים 3

  מחלקה למורשת ישראל
26  

מילגאי/ת מורשת 
  ישראל

הסטודנט יסייע בהפקות אירועים שמתקיימים באופן סדיר 
כגון קבלת שבת בשכונות, הצגות, מופעים, יום העצמאות, 

  ם ירושלים ועוד.הבמה הדתית, אירוע יו

  חגית נגר  שעות גמישות ומשתנות לפי הפעילות
0544940531  

  

  1סטודנט/ית 

27  

מילגאי/ת מורשת 
  ישראל

  ליווי, הנחיה וסיוע בפעילויות לנוער, בית מדרש לנוער
  ובית מדרש לצעירים.

  

  חגית נגר  שעות גמישות ומשתנות לפי הפעילות
0544940531  

  

  1סטודנט/ית 

28  

ורשת מילגאי/ת מ
  ישראל

סיוע במשימות ובהפעלת פעילויות שוטפות לילדים 
  במחלקה למורשת ישראל

  חגית נגר  שעות גמישות ומשתנות לפי הפעילות
0544940531  

  

  1סטודנט/ית 

 


