רשימת מקומות התנדבות
איש קשר

מס' מקום
התנדבות
בר-
מחלקת
1
נוער

אופי הפעילות

הערות


פעילות
אדמיניסטרטיבית,
858-4141488
פעילות התנדבות לטובת
פרויקטים שונים
במחלקה,
תוכניות הכשרה
צ ו פ י ם  ,תנועות הנוער מציעות
 צופים:
מגוון
אחרי "בשטח",
פרויקטים רוני8564796686 -
הנוער,
לבני
התנדבותיים
והלומד
הנוער העובד
 הנוער העובד
קב'.
וליווי
חונכות
והלומד:

מותנה בראיון
קבלה ,קורס
הכשרה

2

תנועות
הנוער

3

כנפיים
של קרמבו

פעילות לילדים עם צרכים שעות פעילות
מיוחדים חניכים בגילאי בשעה 15:88
6-61

4

מעגל
הידידות
של חב"ד
לנוער
"שכן
טוב"

של
אישית
העצמה
התלמיד  ,פרויקטים
לימודיים חינוכיים ,עזרה
לזולת.

6

גני ילדים

רחלי8585874441-
 אחרי "בשטח":
תומר8546645585-

5

עמותת "שכן טוב" הוקמה
על -מנת לסייע למשפחות
נזקקות במתן מזון ,למען
הקהילה בטבריה .

שעות פעילות:
ימים א'  ,ג' שעות 18:88-
61:88
מיקום העמותה והחלוקה
 :ביה"ס ענבלים לשעבר
שיכון ד' ימי חמישי – ימי
אריזה וחלוקה למשפחות
בתיאום מול הגננות:




רחלי 858-7488648
מירי 854-8447444

התנדבות בצהרונים בגני
הילדים

יום

ב'










גן יובל -בת שבע
858-6417871
גן ארזים -גיתה
858-6898866
גן סביון -קרן
8566694866
גן צבר846764888 -
גן רקפת-רחלי
8587488648
גן נורית-
846764866
גן איילות-
8546467497
גן ורד84-6715548 -
גן חורש -זהבה
854-7569116
גן וינגייט -יהודית
84-6765116
גן אסתר-פנינה
856-6468781

7

אליס
מתנ"ס
84-6796186
גינסבורג
856-4746446
מעון רמת אורטל
858-8587974
טבריה

9

"קול
טבריה"

11

"ניפגש
בחמש"

8

רוני
854-7544447

חונכות אישית ,סיוע
 מותנה
בתפעול החוגים במתנ"ס.
קבלה,
תנועת נוער (אורי)
הכשרה
סיוע לדיירים מבוגרים מעון חוסים שיכון ד'
בעלי מוגבלות שכלית
בפן
התפתחותית
החברתי.

בראיון
קורס

שידור ועריכת תוכנית מותאם לכל תלמיד (לא רק
תלמידי המגמה)
רדיו בית ספרית

יענקל'ה
856-4686486

 6-4שעות שבועיות

מיכאל
856-6696868
מיכאל 856-6696868

פעילות חניכה לימודית מותאם לכל תלמיד (לא רק
בשעות אחר הצהריים תלמידי  4-5יחידות)
במסגרת מרכז למידה.

11

מד"א

אליסף
8584784784

יש לעבור קורס בסיסי
מקיף  .הקורסים כוללים,
בין השאר ,פרקים
בהחייאה ,טיפול בחולים,
טיפול בפצועים מתאונות
דרכים ,נוהלי עבודה ,
טיפול בפצועי פיגועים
ועוד .הקורס תובעני
ומחייב השתתפות מלאה
בשיעורים ,עמידה
בבחינות חתך ובבחינות
אמצע.
למתנדבי מד"א יש תמיד
ולאן
לשאוף
לאן
להתקדם .לאחר תקופת
התנדבות מתאימה  ,תוכל
בקורסים
להשתלם
מתקדמים דוגמת קורס
לטיפול באירועים רבי
השתלמות
נפגעים,
נט"ן(ניידת טיפול נמרץ),
קורס מדריכי עזרה
ראשונה ,מסייעי מוקד
ועוד.

12

מרכז
להבה

אייל
84-6749658
858-5588897

סיוע למדריכים בלימוד
הכרת המחשב ויישומי
מחשב .סיוע בתחזוקה
שוטפת של המרכז-
יד שיטרית

בית אבות
עמל
טבריה

מיכל 854-9719486
84-6717178

שיחות ,משחקים ישיבה קריית משה ליד קבר חייא
עם הקשישים וניהול
פרויקטים משותפים

13




מותנה בראיון
קבלה ,קורס
הכשרה
מתחיל מכיתה ט'

14

15
16
17
18

בית אבות 84-6716816
נוף טבריה
מירי – אם בית
858-6967646
בית אבות 84-6741916
נוף כינרת קיפאח עו"ס
854-8666644
כרמית
"יחד
8564496771
קדימה"
החווה של דנה 8585494914 -
דנה
בימת
העיר

ירון 8586696446

שיחות ,משחקים ישיבה
עם הדיירים

התנדבות בבי"ס נופרים
חווה טיפולית

מותנה בראיון
וקורס הכשרה

קבלה

