תחום ההתנדבות

מקומות התנדבות

סיוע בתחומי חינוך

עזרה אישית וקבוצתית בהכנת שיעורי בית ,סיוע בגני ילדים" ,נוטעים תקווה",
"מספרי סיפורים"" ,ספר זה כל הסיפור בגנ"י"" ,שולחן עגול" ,חצ"ב  -חונכים צעירים
במתמטיקה ,תוכנית "סיסקו" ,קבוצת "פפרצי" ,לילה לבן בספריה"" ,עולים
ומתחברים" -מחברים נוער עולה.

הדרכה וליווי

הדרכה בתנועת הנוער ,ליווי ילדים ,חברות וירטואלית ,מרכז אתגרים" ,מסלול
תפוז" – הדרכת סיורים בעקבות ראשונים" ,פר"ח יום הולדת"" ,מלאכי יום הולדת",
צעדים ראשונים להתנדבות ,שמרטפות לתאומים ושלישיות ולמשפחות מעוטי
יכולת ,עוזרי מאמני ספורט.

מנהיגות נוער

מועצות תלמידים ונוער ,מש"צים ,מד"צים" ,הנהגה בתנופה" נוער ותיק עם נוער
יוצא אתיופיה ,מנהיגות ספורטיבית" ,קמים מהכיסא".

בריאות

מד"א ,ליצנות רפואית" ,ליצנוער מתנדב" ,עזרה ראשונה בביה"ס ,סיירת בריאות
לנוער" ,פרחי רפואה" – שגרירי בריאות ,חונכים בהידרותרפייה" ,החייאה בגינה".

חירום והצלה

משמר אזרחי ,מכבי אש ,משמר הגבול" ,מתמיד" לנוער ,סיירת הורים ונוער במוקדי
בילוי" ,מפקדת נוער"" ,סיירת אופניים בשכונות" ,סיירת חופים.

יזמות חברתית
ואזרחית

הופעות קבועות בפני אוכלוסיות בקהילה ,יזמות למתן מענה לצורך בבית הספר
ובקהילה ,מרכז גישור ,פורום מוביל התנדבות -בתיכונים" ,שרשרת" ,מנהיגות
והתנדבות נשית ,זכויות אדם בקהילה" ,מתנדבים לגלות -ארכיאולוגיה" ,התנדבות
משפחתית" ,משאלת לב  -ילדים למען ילדים"" ,קבוצת הבית",
אומ"ץ  -אזרחות ומעורבות ציבורית.

איכות הסביבה

"נאמני יער" ,מיחזור ,ניקיון נחלים וחופים" ,קהילה ירוקה"" ,מתנדבים לטבע",
מחויבים אישית לסביבה" ,עשייה ירוקה".

סיוע לאזרחים ותיקים
בקהילה

פעילות בין דורית ,מועדוני קשישים" ,נוער בשכונות"  -בטחון לקשיש" ,טנגו
בשתיים" בבית הקשיש" ,עונג שבת" במועדון הוותיקים" ,תיעוד מסע  -ניצולי
שואה"" ,שורשים וערכים".

תקשורת ,מחשבים
וטכנולוגיה

תיקון מחשבים ,פעילות ברדיו או טלוויזיה קהילתית ,תקשורת לנוער ,e-tone -רדיו
קהילתי ,נוער מחשבים ,מחשבים לגיל הזהב.

סיוע לבעלי
צרכים מיוחדים

"והדרת פני נכה" ,ליווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים" ,אוזן קשבת"" ,תעשיידע"  -ליווי
בעלי צרכים מיוחדים לפרויקט ,יזמות" ,בילוי נעים"  -להקת מחול משולבת עם
בעלי צרכים מיוחדים" ,חיוכים" – חבורת זמר משולבת" ,מבדידות חברתית לשייכות
מפתחת" -בבי"ח פסיכיאטרי" ,מחול אנושי" – עם תשושי נפש" ,נגישות ישראל",
"התנדבות מתוקה" – אפיה עם בעלי צרכים מיוחדים.

צער בעלי חיים

המאלף הצעיר SOS ,חיות ,טיפוח פינת חי.

סיוע למשפחות
מעוטות יכולת

"אני בשבילך" ,גמ"ח" ,הכוח לתת"" ,משולחן לשולחן".

סיוע בתחומי
אומנויות הבמה

תוכנית  ,D.Jקבוצת תיאטרון רחוב וקרקס לבני נוער ,קולנוע בקהילה ,חבורת זמר,
חבורת מחול.

