
סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אנו מזמינים אתכם להכיר וללמוד על ארגונים ועמותות בהם תוכלו להתנדב:

יצירת קשרפירוטשם העמותה

אלו"ט

האגודה הלאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם, היא עמותת הורים הפועלת
לטיפול וקידום ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, משלב

האוטיסטי.הרצףעלנוערבניעםפעילותכוללתההתנדבות.120ועדהאבחון
באתר האגודהפרטים נוספים

0525562717ענבל

ביקורים

חזון עמותת ביקורים, הוא ליצור תרבות לביקור חולים בישראל
ולעודד סטודנטים, ארגונים ובתי ספר להגיע ולבקר מאושפזים בבתי החולים.

מתוך מטרה לשפר את חווית המאושפזים ובני משפחותיהם ולסייע בתהליך
ההחלמה

באתר העמותהפרטים נוספים

0542827545חרות

חינוך לפסגות

עמותת חינוך לפסגות מפעילה מרכזי לימוד עבור תלמידים בעלי פוטנציאל
למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל, מתוך מטרה לתת

להם תמיכה ואפשרות למצות את היכולות שלהם.
באתר העמותהפרטים נוספים

0508580031יהונתן

ידידים

ידידים הנו ארגון ארצי, הפועל בקרב ילדים, בני נוער וצעירים במצבי מצוקה
וסיכון מכל גווני האוכלוסייה בארץ. ההתנדבות כוללת עבודה עם נוער בסיכון,

חונכות אישית ופעילות קבוצתית במרכזי נוער.
באתר העמותהפרטים נוספים

0525376285איתי

לב ח"ש

מטרתה של עמותת לב ח"ש לחזק את השכבות המוחלשות הנתונות במצוקה
בתחומים הכלכלי, בריאותי, רגשי ועוד על-ידי מתן סיוע לטווח הקצר והארוך.

הפעילות מתמקדת בשלוש אוכלוסיות עיקריות: נזקקים, ילדים חולים ובני
משפחותיהם, וקשישים.

באתר העמותהוכאןפרטים נוספים -

0502251889הדס

https://alut.org.il/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa/
https://bikurim-il.org.il/volunteering/students/
http://www.e4e.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%AA/?gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb94z6D4ASGleLOhmnkHhel0Mby_T-MF7lQx6hykXWjKCYpFC4ptzs8RuxoChxcQAvD_BwE
https://www.yedidim.org.il/
https://drive.google.com/file/d/1mwg-cAaufjkI3vLz9midhtnmAYYSdw3v/view?usp=sharing
https://levchash.co.il/


לקט ישראל

לקט ישראל הוא הארגון היחיד בישראל העוסק בהצלת מזון בלבד. הארגון
אחראי לאיסוף וקטיף עודפי מזון איכותיים ומגוונים, וחלוקתם באמצעות עמותות

לטובת מאות אלפי נזקקים.
באתר העמותהפרטים נוספים

0543598359ורד

לתת

ארגון לתת פועל לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי:
סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות

הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.
באתר הארגוןלפרטים נוספים

0547634914לאה

מט"ב

עמותת מט"ב מספקת שירותי סיעוד, עזרה וייעוץ לקשישים. העמותה מפעילה
תכניות ופרויקטים רבים בתחומים שונים למען החברה והקהילה בישראל.

ההתנדבות כוללת ביקור שבועי אצל קשישים.
באתר העמותהפרטים נוספים

0522430628הדס

מכללת שאנן
מעורבות והתנדבות

במכללה

:התנדבויות ביחידות השונות
יחידת שפ"ר | מרכז סימו-לב לפיתוח מח"ר | יחידת הגרפיקה והפרסום | למד"ן

מרכז יח"ס | ספריה | רג"ב | מצוינות חברתית | מסלולי ההכשרה והחוגים

:סוגי ההתנדבויות
חונכות לסטודנטים | פרסום ושיווק | הפקת אירועים במכללה | מחשוב | פיתוח

קשרי קהילה | תכנון סיורים במסגרת החוגים השונים | הפעלת מרכז לימוד ועוד

ענת לנקרי –
gatagnl@gmail.com

היחידה למעורבות
חברתית

https://www.leket.org/
https://www.latet.org.il/about/
https://www.matav.org.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa/
mailto:gatagnl@gmail.com


מכללת שאנן
קמפוס ירוק

במסגרת ההתנדבות בקמפוס ירוק נקדם שני פרויקטים. האחד הסברה והעלאת
מודעות לנושא קיימות וסביבה בתוך הקמפוס, והשני פרויקט קיימות וסביבה

בקהילה המקומית.

הדס ילינק – רכזת
קיימות במכללה –

0524804903
hadasyell@shaanan.org

מרכזי הצעירים מהווים מקור כוח להעצמת הקהילה הצעירה בעיר באמצעותמרכזי הצעירים ברשויות מקומיות
עידוד התפתחות אישית ומימוש הפוטנציאל האישי, החברתי והקהילתי.

מטרות המרכזים הן לתמוך, להעצים ולהעניק לצעירי העיר מגוון רחב יותר של
אפשרויות השכלה, תעסוקה והכשרות מקצועיות, להעשיר את תרבות הפנאי

והבילוי בעיר ולעודד ולהצמיח בעיר מנהיגות צעירה המובילה לשינוי, למעורבות
חברתית ולחיי קהילה עשירים ומגוונים.

מרכז צעירים
קריית מוצקין

ילדי רווחה, אחים בוגרים, ילדי עולים מאתיופיה, מועדוניות רווחה, מועדוני
קשישים

0537251361שירלי

מרכז הצעירים
טירת הכרמל

0544799552חניפעילויות עם בני נוער במגוון נושאים, פעילויות בנושא קיימות

אשת קשר מרכזפעילויות במועדוניות נוער ומועדוני קשישיםעיריית חיפה
הצעירים – מיקי

0526091100

אשת קשר רווחה –
0544480693זהבה

mailto:hadasyell@shaanan.org


פר"ח הוא תכנית לאומית להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים בפעילותפר"ח
של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת

לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל
הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

באתר התכניתפרטים נוספים

0527533300זהבית

(שימו לב כי במסגרת המעורבות
שעות30להתנדבישהחברתית

נוספות כדי לקבל קרדיטציה)

שער שוויון הינו מיזם חברתי, חינוכי וספורטיבי אשר מטרתו העיקרית – הקנייתשער שוויון
מסגרת חינוכית, חברתית וספורטיבית לילדים ונוער מאזורי הפריפריה החברתית

של מדינת ישראל.
באתר העמותהפרטים נוספים

0544624254אורי

פרויקט "תן כבוד" הוא מיזם של איחוד הצלה וקרן ישראלייף במסגרתו מגיעתן כבוד
מתנדב לביתו של קשיש ערירי ועוקב אחר מצב בריאותו. הביקור הינו ביקור

שבועי והמתנדבים צריכים לעבור קורס עזרה ראשונה.
באתר הפרויקטפרטים נוספים

0543031892שושי

"ודאי שעל כל אחד ואחד שלא להסתפק בעבודתו עם עצמו אלא עליו לדאוג ולעזור גם לזולתו"

(הרבי מלובביץ)

שנזכה תמיד להיות בצד הנותן.

מצפות לראותכן משתלבים בעשייה הענפה.

https://www.perach.org.il/
https://www.the-equalizer.org/
https://1221.org.il/project/%D7%AA%D7%9F-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93/


כאן עבורכם,

צוות היחידה למעורבות חברתית


