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 תשפ"ג - רשימת העמותות

 

 סיוע הומניטרי ישראלי –לתת 

הענקת סיוע   נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי הארגון 

לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת  

 הלאומי. שינוי בסדר העדיפויות 

 ההתנדבות היא ערך ליבה בלתת, המנחה את פעילות הארגון ותפיסת ההפעלה שלנו. 

אפשרויות ההתנדבות: השתתפות במבצעי איסוף המזון לקראת חג הפסח וראש השנה בפריסה  

ת ביאליק/  י הר טוב )בית שמש(/ קרי - ארצית רחבה, תפעול מיון ואריזת מזון במרכזים הלוגיסטיים 

 ל פניות נזקקים )רלוונטי בעיקר בתקופת החגים(. באר שבע וחמ" 

 פרטי יצירת קשר: 

 7634914-054. טלפון נייד leah@latet.org.il, מייל לאה לוין 

 https://lp.vp4.me/peqt -קישור לטופס ההרשמה לתוכניות ההתנדבות  

 

 ישראל   לקט

עילה של עודפי  מטרת העמותה למגר את בעיית חוסר הבטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה י

מזון בריא ומזין לטובת אוכלוסיית הנזקקים בישראל. סוגי ההתנדבות האפשריים: איסופי מזון עבור  

נזקקים, מיון ואריזת תוצרת חקלאית במרכז לוגיסטי, חלוקת חבילות והפגת בדידותם של ניצולי  

 שואה. 
 09-7909202ון : אביטל עוזרי טלפ,  09-7909223טלפון:  , מעין מולה: פרטי יצירת קשר 

 leket@leket.org   מייל:

 

 פתחון לב 

 .ופועל לשבירת מעגל העוני בישראל  1998-פתחון לב הינו ארגון ללא כוונת רווח, נוסד ב

  מלשכות הרווחה בערים השונות.ופנים סלי מזון בכל חודש לנזקקים המ 4,500 - הארגון מחלק כ

סלי מזון למשפחות ולתינוקות, פרטי ביגוד והנעלה, צעצועים ומשחקים כלי   ת מחלק ף, הארגוןבנוס

 .בית ועוד

    03-9512755,  050-5251654מנהלת תחום מתנדבים טל':  , מאיה מור יוסף :פרטי יצירת קשר 

   mayam@plev.org.il   מייל 

 

 חינוך לפסגות 

עמותת חינוך לפסגות פועלת לצמצום פערים, קידום מוביליות חברתית וטיפוח מצוינות, באמצעות  

אקונומי נמוך, הבאים מהפריפריה  - הענקת הזדמנות שווה לילדים, נוער וצעירים מוכשרים מרקע סוציו

.  גיאוגרפית ומאפשרת להם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהגשים את חלומותיהם-החברתית 

 . מרכזי מצוינות הפועלים בבתי ספר ברחבי הארץ 54על פני   הפעילות פרוסה

העמותה מעניקה למדריכיה ארגז כלים מקצועי מגוון, הכולל ליווי מקצועי ואישי לאורך כל השנה ע"י  

 שי. ת והדרכות לצורך פיתוח מקצועי ואימלווה חינוכי, הכשרו

 

בשני מסלולים   הפעילות מתקיימת בתוך בתי הספר )באופן מקוון בעת הצורך( בפריסה ארצית

 לבחירת המדריכ/ה: 

 

  

 

mailto:leah@latet.org.il
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flp.vp4.me%2Fpeqt&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C1863f66f25434d10c8cd08da706c5636%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637945908316782122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=4JaQmuGi8370Yu77EExk4%2BG6JgnNkTZrbU6fX%2BwEvE4%3D&reserved=0
mailto:leket@leket.org
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 ( 14:00-18:00שעות, אחר הצהריים )לרוב   4מסלול חד שבועי : 

שרה במהלך שנת  ימי טיול/הע  6שעות הדרכה אחת לשבועיים/סמסטריאלי+ 4מסלול דו שבועי : 

 הפעילות. 

מקצועות ליבה, העצמה, העשרה וכן תפקידי   נה במגוון מקצועות הדרכה )קבוצות/פרטני(: יהפעילות ה

כלל הפעילות מתקיימת תוך ליווי מקצועי וחברתי של צוות המרכז  לתפעול המרכז .   תפעול ושטח

  והעמותה. 

  03-6013617, 050-8588047סטודנטים, טל': רכזת גיוס  ,  קסניה סטרינסקי   :פרטי יצירת קשר 

 hr1@e4e.org.il מייל:

 

 לשובע 

 שנה, מספקת מענה יומיומי לאלפי נזקקים בתחומי מזון, מחסה וחינוך.   30-עמותת לשובע, פועלת כ
בתי נוער, בפריסה ארצית רחבה )מערד   20 –)השייכת לעמותת ל"שובע"(   -רשת בתי הנוער "קדימה

 עד קריית שמונה( המספקים מענה יומיומי לילדים ונערים המופנים דרך הרווחה. 

ארוחות חמות,   בבתי הנוער מקבלים הילדים, לאורך כל שנות בית הספר, מענה הוליסטי הכולל: 

ה' בין השעות  -' עזרה לימודית, העשרה וחינוך ערכי. ההתנדבות בבתי הנוער היא בין הימים א

14:00-19:00  . 

ההתנדבות מותאמת למתנדב/ת ויכולה לכלול: חונכות אישית/עזרה לימודית/העשרה/ עזרה תפעולית  

 בבתי הנוער. 

בתי תמחוי המספקים מידי יום ארוחות חמות לנזקקים.   –מסעדות לשובע )ת"א, עכו וכרמיאל( 

והיא כוללת הגשת מזון וסיוע   10:00-14:00ו', בין השעות -ההתנדבות במסעדות היא בין הימים א'

 בסידור וארגון המסעדה. 

 hitnadvut@lasova.org.il,  מייל:  3731669-03,   6879609-050רן דרי   טל':    :פרטי יצירת קשר 

 

 גשר אל הנוער 

קף הנשירה ממסגרות חינוכיות של בני  עמותה שהוקמה במטרה לצמצמם באופן משמעותי את הי

נוער ולהעניק להם הזדמנות שווה להצלחה עתידית. "גשר אל הנוער" פועלת לאיתור נערים ונערות  

נמוך, המגלים מוטיבציה ונחישות להצלחה, תוך מתן תמיכה מקיפה, אישית   אקונומי - ממעמד סוציו

 פעילה שלושה בתים בת"א ובית בר"ג. וחברתית וציודם בכישורי חיים במהלך כל השנה. העמותה מ

,  מתמטיקהתגבור לימודי באופן פרטני במקצועות הבגרות השונים ) בעמותה הוא מתנדביםה תפקיד 

אנגלית, לשון, היסטוריה, ספרות, תנ"ך ועוד(. ההתנדבות מתבצעת פעם בשבוע במשך שעה או יותר  

בחנים, לכתוב עבודות ולהכין שיעורי  לבני הנוער ללמוד למוכוללת סיוע   15:00-19:00בין השעות 

 בית. 

)עדיף לשלוח ווטסאפ( מייל:   050-7610728ספיר ירושלמי טל':   :פרטי יצירת קשר 

MRamatGan@geh.org.il 

 

 םפעמוני

הסטודנטים המתנדבים   ובחובות. העמותה פועלת למען משפחות הנמצאות בחוסר איזון כלכלי  

ללוות את המשפחה בתהליך     עוברים הכשרה מקיפה בתחום הפיננסי ובהנעת אנשים על מנת

 ההתנדבות בעמותה דורשת תקופת הכשרה + התנדבות.  שיקום. 

 tau@paamonim.org  , מייל: 052-6540502טל':   דב טוך   :פרטי יצירת קשר 
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 ביקורים 

עמותה אשר שמה על דגלה לשמח חולים ומאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ תוך כדי שיתוף  

כל אלה מושתתים על נתינה מכל הלב שעטופה בהרבה   ומשרד החינוך.  פעולה עם משרד הבריאות 

  שמחה ותקווה שמתמקדת במאושפזים ומשפחותיהם.

ביקור, עידוד ושימוח מאושפזים במחלקות השונות בבתי חולים. המתנדבים   המתנדבים: תפקיד 

  רחב, וחיוך טוב כל מלאות השונות בידיים  עוברים במחלקות

  מבקרים ומשמחים.  משפחותיהם ובני המאושפזים בין קפה עגלות עם עוברים

  המגיעות לפעילות חד  מתנדבים המתנדבים משמשים בתפקיד הדרכה ומובילים קבוצות , בנוסף

 . 9:00-12:00ביום קבוע פעם בשבוע, בין השעות מתקיימת ההתנדבות  בבית החולים. פעמיות 

 הדסה עין כרם. ו תל השומר, איכילוב  - בתי חולים להתנדבות

-https://bikurim-והעמותה תיצור אתכם קשר  באתר  יש להשאיר פרטים  :פרטי יצירת קשר 

il.org.il/volunteering/students / 

 

   הקרן לרווחת נפגעי שואה 

 העמותה מפעילה שתי תוכניות שבהם ניתן להתנדב: , במטרה לסייע לניצולי השואהעמותה שהוקמה 

בין מתנדבים לנפגעי   השואה מפגישהתכנית "גשר לקשר" של הקרן לרווחת נפגעי  - גשר לקשר"".1

השואה מדי שבוע בביתם ויוצרים קשר חברתי אשר מנעים את   נפגעיהמתנדבים מבקרים את  .שואה

  תלע דורי ב- נפגעי השואה והמתנדבים זוכים לחוויה מעשירה ולקשר בין .ותםזמנם ומפיג את בדיד 

 .חשיבות רבה

  :מייל , 050-6915866גבעתיים, טל'   -ר"ג  - ת"א - הדר קפש, רכזת התנדבות  פרטי יצירת קשר:

 shoa.org-Hadar.k@k 

נות  מתנדבים עם נפגעי שואה תוך יצירת קשר אישי ולימוד מיותוכנית המחברת מ - "חברים בקליק . 2
במסגרת התוכנית, הקרן לרווחת נפגעי השואה מעניקה לניצולי    .דיגיטלית באמצעות טאבלט מונגש

השואה את המיומנויות הנדרשות לרכישת אוריינות דיגיטלית, באמצעות מתן טאבלט נגיש מותאם  
ת לשנה ללא עלות ומפגשי לימוד והדרכה פרטניים )על ידי  לצרכי הגיל, חבילת גלישה אינטרנטי

 .מתנדבים שעברו הכשרה ייעודית לכך( בבית הניצול

 . מפגשי הדרכה )בזום(  3חודשים וכוללת  5-כמשך התוכנית 

adit.bnfch@k-מייל:  ,4706270-050: עדית בן שחר, רכזת "חברים בקליק", טל' פרטי יצירת קשר 

shoa.org 

 

  ידידים 

שנה בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון ופועל בפריסה ארצית   30ארגון ידידים הינו ארגון הפועל 

 ובשעות גמישות.  

 ות. כניולהיות אח גדול ומודל לחיקוי עבור הנערים באחת מהת ואופי ההתנדבות: לשמש חונך 
הסטודנטים מהווים דמות משמעותית בחיי הנער/ה ומעניק אוזן קשבת, תמיכה רגשית, חברתית  

 ונפשית. הסטודנט מקבל הכשרות אישיות וקבוצתיות במהלך השנה ע"י רכז מקצועי. 

העמותה מחפשת סטודנטים המוכנים לתת ולהשקיע מכל הלב עבור החונכות ולהשפיע על חייו של  

 בסיכון. הנער הנמצא  

 y.students@yedidim.org.il  , מייל:220שלוחה   6550220-02טל':  , חן דרמוני  :פרטי יצירת קשר 

 

 אח בוגר אחות בוגרת ישראל  

העמותה נותנת מענה לילדים, בני נוער וצעירים במצבי סיכון ברחבי הארץ. העמותה מתמחה בגיוס,  

הכשרה וליווי של חונכים מתנדבים )אחים בוגרים( אשר מלווים את הילדים, בני הנוער והצעירים  

  שמופנים אלינו ע"י גורמי רווחה, טיפול וחינוך שונים. במסגרת ההתנדבות בעמותה הסטודנטים

באופן פרטני ילדים ובני נוער הזקוקים לדמות "אח בוגר" בחייהם. החונכות מתקיימת במשך   יחנכו

 שעתיים בשבוע לתקופה של שנה והינה חונכות חברתית ולא לימודית.  

 yaely@bbbs.org.il 6682047-052 - : יעלפרטי יצירת קשר 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbikurim-il.org.il%2Fvolunteering%2Fstudents%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C94b4df3800944e29353908da80ee262d%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637964057614328799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0HQOgPrWGkTXAJxHrxW7ikicgICCp%2F9AKulrC7qRGIs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbikurim-il.org.il%2Fvolunteering%2Fstudents%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C94b4df3800944e29353908da80ee262d%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637964057614328799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0HQOgPrWGkTXAJxHrxW7ikicgICCp%2F9AKulrC7qRGIs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbikurim-il.org.il%2Fvolunteering%2Fstudents%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C94b4df3800944e29353908da80ee262d%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637964057614328799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0HQOgPrWGkTXAJxHrxW7ikicgICCp%2F9AKulrC7qRGIs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbikurim-il.org.il%2Fvolunteering%2Fstudents%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C94b4df3800944e29353908da80ee262d%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637964057614328799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0HQOgPrWGkTXAJxHrxW7ikicgICCp%2F9AKulrC7qRGIs%3D&reserved=0
mailto:Hadar.k@k-shoa.org
mailto:adit.bnfch@k-shoa.org
mailto:adit.bnfch@k-shoa.org
mailto:y.students@yedidim.org.il
mailto:yaely@bbbs.org.il
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    אליסקוד

 . נית זו מיועדת לסטודנטיות בלבד במסלולים טכנולוגיים, מדעים וטכנולוגיות למידה תוכ

 '. ילדות צעירות החל מכיתה ד   תוכנית אליסקוד מכשירה לתחום התוכנה

התוכנית מתבססת על מסלול מעגלי של תוכנית הלימודים, המקנה למשתתפות אופק קצר טווח  

 .בות רכה בהייטק בעולם התעסוקה הטכנולוגיוארוך טווח, המאפשר לבוגרות התוכנית השתל

חניכות התוכנית נחשפות לעולמות תוכן מגוונים כחלק מתוכנית הלימוד, במטרה לפתח בהן את  

היצירתיות, המסוגלות הטכנולוגית, יכולות אנליטיות ואלגוריתמיקה, לצד פיתוח אישי וכישורי  

 .מנהיגות

 054-9883633 -תן לשלוח ווטסאפ( מס' הטלפון של העמותה )ני: פרטי יצירת קשר 
 

 אומנת לגור נחיה ושירות  התנדבות כמשפחה  - המרכז הישראלי לכלבי נחיה

 לסטודנטים בשנה ג'   ההתנדבות בעמותה זו אינה רלוונטית

 כלב נחיה בגיל שנה ושלושה חודשים לערך, גדל גור הנחיה אצל משפחת אומנה.  עד להכשרת 

חלק חשוב בתהליך גידולו ואימונו של כלב הנחיה וכלב השירות.  פרוייקט המשפחות האומנות הוא 

הוכח בכל העולם כי גורים הגדלים בבתים יהיו כלבי שירות טובים יותר בבגרותם. תפקידה של  

על מנת שיגדל להיות   משפחת האומנה הוא חינוך הגור לחיים בבית המשפחה וחשיפתו לחיי היומיום 

 כלב נחייה מוצלח. 

, כמו כן, ישנו  של כשנה מרגע הרישום ועד תחילת ההתנדבות בפועל  המתנהת תקופת שימו לב, קיימ

 תהליך ממיין לאורך תקופת ההמתנה.

   ות לגורי נחיה ושירותמשפחות אומנ  יש להיכנס לקישור זה מידע נוסף על הפרויקט ולרישום לקבלת 

 

 נובל

עמותת חתני נובל הוקמה על ידי ששה חתני פרס נובל במטרה להגביר את העניין והמוטיבציה של  

למגוון   העמותה חושפת את התלמידיםתלמידי בית ספר ללמוד מדע וטכנולוגיה )כולל מחשבים(. 

 נושאים מעוררי השראה במדעים וטכנולוגיה במפגשים בבית הספר. 

טלפון:   nobel4education@gmail.com מייל:  עמי שטיינר. מייסד ומנהל העמותה. :  פרטי יצירת קשר 

 www.nobel4education.org אתר העמותה:, 2576333-054

 

  המסלול החדש

 ג' - ההתנדבות מיועדת לסטודנטים למשפטים בלבד משנה ב' ו

 מעניקה חינוך משפטי, אקדמי ובין תחומי עבור נוער בפריפריה. העמותה 
עצמה מטרה לעודד מיגור תופעת ההסללה בחינוך בפריפריה החברתית  העמותה שמה ל 

מבקשת להציע עבורם מסלול  ו והגיאוגרפית באמצעות חשיפת החניכים לעולם האקדמי והמשפטי

 חדש שיסייע לצמצם פערי מידע וידע וחסמים חברתיים. 

 roi12427@gmail.com , מייל: 3133019-054טל':   רועי בלסבלג   :פרטי יצירת קשר 

 

 מגן דוד אדום בישראל 

 פעילים בארגון למתנדבים  ת ההתנדבות מיועד

 החירום, על ורפואת העזרה הראשונה שירותי על אמון  ישראל מדינת של  הלאומי ההצלה ארגון
 הגדול ההתנדבות ארגון הוא  אדום דוד  מגן  .הישראלי הצלב האדום כארגון ומשמש הדם שירותי

 מעניק  אדום דוד  מגן ולמתנדבים, לעובדים  מתנדבים. הודות 30,000 - פועלים כ במסגרתו  בישראל 
 באמצעות  ,ובקיבוצים בכפרים  ,הקהילתיים בערים, בישובים הארץ רחבי חיים בכל מצילי שירותים

 ובחירום.  הבשגר שעות היממה בכל  מענה הנותנות אדום דוד  מגן תחנות   189
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.israelguidedog.org.il%2F%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%2594%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7Cd4010038f13e4ebae94f08da74708af3%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637950323972583800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FRONSc9hAoxQYc2JqAHZs13IdBcGueag4txjimhexaI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.israelguidedog.org.il%2F%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A4%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A0%25D7%2594%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7Cd4010038f13e4ebae94f08da74708af3%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637950323972583800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FRONSc9hAoxQYc2JqAHZs13IdBcGueag4txjimhexaI%3D&reserved=0
mailto:nobel4education@gmail.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nobel4education.org%2F&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C0e6b4057577243ea98fb08da6fc2e7a3%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637945180162455697%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tHgz08UgGo2luNPE7LIBkH9nCXxCKhfdOI7wWp8imWQ%3D&reserved=0
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המתנדבים פועלים ללא לאות באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ ומעניקים סעד חיים בסיסי ומתקדם  

 במתאר טרום בית החולים ומבהילים את המטופלים לטיפול מתקדם אל תוך כותלי בית החולים. 
 netanelac@mda.org.il מייל:  - נתנאלה רשטניקוב פרטי יצירת קשר:

 

 עמדא 

 על ידי בני משפחות של נפגעי אלצהיימר.  1988עמותה אשר נוסדה בשנת 

על בני המשפחה המטפלים בחולה מוטל עומס פיזי, כלכלי ונפשי כאשר יכולת ההתמודדות היא  

 ע. נמוכה, עד כדי תחושה של חוסר אונים וחוסר יש

מופעלת על ידי מתנדבים רבים מכל רחבי הארץ כאשר מרבית מחברי העמותה הם   אעמותת עמד 

 אנשי מקצוע בתחומי הרפואה, הסיעוד, המשפט וכו'. 

 לעמותה דרושים מתנדבים בקו החם או בהפעלת אנשים עם דמנציה באמצעות ערכות ביתיות.  

  מייל:  03-5341275,  052-5815235מנכ"לית, טלפון  - : דר' נתי בלום פרטי יצירת קשר 

blumnat@gmail.com 

 

 התנועה למלחמה בעוני  –הל"ב 

 ההתנדבות מיועדת לסטודנטים למשפטים בלבד 

ופועלת בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. במסגרתה,   1994התנועה למלחמה בעוני הוקמה בשנת 

מתנדבים והתנדבו מאות סטודנטים למשפטים וכן עורכי דין, המסייעים מדי שנה  ולאורך השנים, 

 לאלפי פונים בקשת רחבה של נושאים משפטיים בתחום המשפט האזרחי והמנהלי. 

אשר פרוסים בכל רחבי הארץ )מהצפון ועד הדרום( וביניהם:   בפרויקטים מתנדבי הל"ב לוקחים חלק 

הוצאה לפועל, פרויקט בשיתוף פעולה עם אורלי וגיא, פרויקט  פרויקט בית הדין לעבודה, פרויקט ה

 סיוע כללי בבתי המשפט השונים, פרויקט דיור ציבורי, פרויקט מרכזי זכויות ועוד. 

 BIU@HALEV.ORG.ILאילן מייל:  -רכזת בר , ענבל מדינה  :פרטי יצירת קשר 

 

 לגיל הרך קלנסואה(   – סינדיאן בית איזי שפירא )בית 

שנים   39-בית איזי שפירא לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות הינו ארגון הפועל למעלה מ

 להבטיח לאנשים עם מוגבלויות שותפות מלאה בחיי הקהילה ואיכות חיים טובה יותר.  

ועם תסמונות נדירות מאזור  בית איזי שפירא לגיל הרך בקלנסואה מטפל בילדים עם מוגבלות שכלית 

המרכז הוא הראשון   .המרכז מייעץ ותומך במשפחות המגדלות ילד עם מוגבלויות .המשולש הדרומי

                      .בחברה הערבית המטפל במשפחה כולה

מייל:       052-3724039טל':     -  סלסביל תקרורי  -איש קשר     :פרטי יצירת קשר 

salsabeil@beitissie.org.il 

 

 עמיתים לנוער  

התוכנית נותנת מענה חברתי לבני נוער המתמודדים עם קושי נפשי. בני נוער המתמודדים עם קושי  

עמים רבות בדידות, הסתגרות חברתית וקושי ביציאה מהבית.  עמיתים לנוער מספקת  נפשי חווים פ

לבני נוער אלו  מענה מקיף של מענים חברתיים כאשר החונכות היא אחד המשמעותיים שבהם.  

התוכנית פועלת ע"י החברה למתנ"סים והיא ממומנת על ידי משרד הבריאות. במסגרת ההתנדבות  

 כו באופן פרטני בני נוער הזקוקים לדמות "אח בוגר" בחייהם.  בתוכנית הסטודנטים יחנ

החונכות מתקיימת במשך שעתיים בשבוע לתקופה של שנה והינה חונכות חברתית ולא לימודית.  

החונך מקבל ליווי ותמיכה מקצועית לכל אורך הדרך הן באופן פרטני והן באופן קבוצתי והוא זוכה  

 ר המתמודד  עם קושי נפשי.  לתת קשר משמעותי ומיטיב לבן נוע

 amitimnoar.pt@gmail.com  מייל:, 8200602-054 דוד, נייד: אסנת   :פרטי יצירת קשר 
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 נד"ן 

 ההתנדבות מיועדת לסטודנטים למשפטים בלבד 

, מיצוי זכויות ולדאוג לרווחתם של חיילים בשירות  הינה עמותה המעניקה סיוע משפטי  עמותת נד"ן 

 חובה: 

 ן  " מתנדבים שיתנדבו בליווי ופיקוח עורכי הדין בעמותת נדהסטודנטים ה

יטפלו בפניות ותיקים המגיעים לעמותה מחיילות וחיילים בשירות חובה ובעיקר חיילים בודדים,   ·

דיני שכירות )בדיקת חוזים וייצוג מול משכירי דירות(, צרכנות, משפט  בתחומי המשפט האזרחי:  

 מנהלי, דיני עבודה, הוצאה לפועל, דיני משפחה ועוד. 
ויעבירו הרצאות וסדנאות בנושא מיצוי זכויות   בו יכינו החינוך המשפטי המניעתי ייטלו חלק בפרויקט  ·

 חיילים בודדים ועולים חדשים.  וחינוך משפטי לאוכלוסיות של מלש"בים וחיילים, לרבות 

המשפיעה על רווחתם של חיילים   יסייעו לעמותה בפרויקטים הנוגעים למחקר, חקיקה ומדיניות ·

 בשירות חובה. 

 

 052-584-8671 -, רכז כוח אדם ציון טוויטו :פרטי יצירת קשר 

 nadanlegal@gmail.comדוא"ל: 

 donations-and-https://www.nadan.org.il/volunteer באתר העמותה: ניתן להשאיר פרטים 
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