מס"ד
1

קטגוריה
צעירים

מסגרות התנדבות ושיבוץ סטודנטים גז תש"פ
שעות הפעילות
פרופיל פרויקט
שם הפרויקט
בתיאום עם קרן
רווחה  -מחלקת שיקום מתן סיוע בלימודי אנגלית בסיסים לבחור
מקסים עם אוטיזם בתפקוד גבוה.

איש קשר
קרן 054-4560996 -

2

רב גילאי

הפארק הנגיש

אנשים עם מוגבלות ,רב גילאי ,העשרת
שעות הפנאי של אנשים עם מוגבלות וסיוע
לשילובם בקהילה.סוג הטיפולים הניתנים:
פעילות התנדבותית בשלל מסגרות ברחבי
העיר ,ימי שיא ואירועים קהילתיים.

שעות גמישות
אירועי שיא במהלך השנה.
שעות מרוכזות המועדון
פתוח כל השבוע

דוד כהן 054-6792066 -

3

צעירים

מרכז לילך

מרכז יום טיפולי לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית מגילאי  21ומעלה
הפועל תחת עיריית אשדוד .דרושים
מתנדבים לחונכות אישית או קבוצתית
לאנשים עם מוגבלות שכלית ,ההתנדבות
כוללת מתן אוזן קשבת לחניכים ,נתינת
תשומת לב ,השתלבות בפעילויות המקום,
השתלבות בסדנת קרמיקה ועוד.

א'  -ה' בין השעות
16:00 - 08:00
רוב הפעילויות מתקיימת בין
השעות
13:00 - 10:00

חני רוזנברג מנהלת המרכז -
052-7619572

4

ילדים

מקלט נשים מוכות

הפעילות מתקיימת אחרי
הצהריים

קטי 054-2468607 -

5

ילדים

ביה"ס גוונים -חינוך
מיוחד

ב' ,ג' ,ה' בין השעות
 18:40 - 16:30אפשרות
לשעות מרוכזות בקייטנה
בחופשת פסח

אילנה  -מנהלת המועדונית -
058-7474678

6

נוער

סיירת הורים

ימי ה' בין השעות
24:00 - 20:00

שי נקש 054-3220939 -

7

8

ילדים
ילדים והורים

ביה"ס גלים-חינוך
מיוחד
המרכז למשפחה
החרדית

9

ילדים ונוער

ארגון בית ידידים

10

מבוגרים

מועדון עירוני נגיש

חניכת ילדים של נשים  -יוצאות מקלט נשים
מוכות .סיוע לימודי ,מתן שיעורי עזר/
חברתי לילדים בכיתה ב' -ו' בביתם .נדרשת
מחויבות לשעתיים בנוסף יש אפשרות
לארגון והפקת ארועים חברתיים.
סיוע חינוכי בביהס לחינוך מיוחד (עמותת
אלות  -למען ילדים אוטיסטים)

קבוצת מתנדבים המסיירים בסופי שבוע
וחופשות במוקדי הבילוי של בני הנוער
ומגבירים נוכחות הורית ובולטות במקומות
הללו תוך שיתוף פעולה מלא ומתואם עם
גורמי האכיפה (משטרה ,בטחון עירוני
ושיטור משולב) .מוגבל לשני סטודנטים

בימים א',ב',ד',ה' אחרי
השעה ,16:00
ביום ג' אחרי השעה ,14:00
אפשרי גם בימי ו' אחרי
שעות הלימודים בתאום עם
ההורים
פעילות חברתית ,חונכות ,עדיף הגעה לבתי
הילדים ,מעיין אח בוגר
עבודה משרדית (
מדובר בעבודה משרדית ,מחשב תוכנות
אופיס .המרכז נותן מערך תמיכה למשפחות
לילדים עם צרכים מיוחדים .הפעילות הינה
של ליווי של הסדנאות ,פעילויות ,בדיקת
נוכחות ,רשמים ומשובים .ליווי של מפגשי
אמהות אשר פעילות בקהילה (יש צורך
בסטודנטית)
א'  -ה' ,שעות אחה"צ
בית חם לילדים עם מאפייני רקע שונים,
מגילאי  6ועד .18
הבית מעניק מעטפת לכל ילד/ה ונער/ה
צעיר /ה משעות הצהריים ועד שעות הערב -
מליווי בהכנת שיעורי בית ועד חוגים
ופעילויות שיא .כמו כן ,הבית מפעיל
פעילויות קיץ וקייטנות במהלך חופשות בתי
א',ב',ד',ה' בין השעות
מועדון פנאי הנותן מענה לאוכלוסיות עם
20:00 - 16:00
מוגבלות פיזית עם תפקוד שכלי תקין.מטרת
ג' בין השעות
המועדון הינה להוות לספק תכני פנאי עבור
 19:00 - 16:30מתקיים
המשתתפים לצד סדנאות טיפוליות.
לסירוגין קבוצה צעירה עם
במקום מתקיימים חוגים כדוגמת :בישול,
מוגבלות פיזית
אומנות ,נגרות ,כלבנות טיפולית ,יוגה ועוד
רבים אחרים .ליווי חברתי בשעות הפעילות

11

ילדים /מבוגרים

סיוע וליווי לאנשים עם עיוורון במסגרת
מרכז שירותים
לעיוורים ולקויי ראיה פעילות פנאי במרש"ל.
פעילות העשרה לילדים בכיתות א' -ו'
שהוריהם או אחיהם עם לקות ראייה וגם הם
בעצמם.
גם פעילות למבוגרים  -מערכת שלמה של
פעילות ,סיוע בתוך הפעילות עצמה .תרגול
הפעילות.
העברת פעילות לפי רצונות אישיים

בימי א' בין השעות
19:00 - 08:00
בימים ב'  -ה' בין השעות
16:00 - 08:00

12

ילדים

ביה"ס אורות התורה -סיוע לימודי בתוך ביה"ס לתלמידים משכונות
מצוקה ,כיתות א' -ו'( .בנים בלבד)
מגזר חרדי

מליזה (סגנית מנהלת) שירית
זייברט (מנהלת) -050 -
7665449
מליזה
054-2208330
שירית
אבישג 055-6637351
דבורי 054-6792528

מייל
kerenmal@ashdod.muni.il

rit23@gmail.com
avishagb@ashdod.muni.il

נוגה 02-6550228 -
mitnadvim@yedidim.org.il

דוד כהן 054-6792066 -

-052

מיטל אזולאי -
4745855
08-8534647

א'  -ה' בשעות הבוקר ובין
השעות
16:00 - 14:00

אלעד מנע 050-4115677 -

menaelad@gmail.com

13

מבוגרים

מרכז יום "רעים"

מרכז יום לגמלאים עם מוגבלות שכלית.
הפעלת קבוצות בנושאים שונים :יצירה,
מוזיקה ,גינון טיפולי ,אפייה/בישול ,גירוי
חושי .העברת ידע בסיסי באינטרנט וכניסה
לאתרים /אפליקציות

א'  -ה' בין השעות
15:00 - 08:00
לפעילות טכנית ניתן בשעות
מאוחרות יותר

יפית ששון 052-6868577 -

yafitashdod@gmail.com

14

ילדים ונוער

צהרונית ביה"ס
עלומים

בית הספר לילדים עם צרכים מיוחדים ,עם
מוגבלות שכלית בתפקוד בינוני -גבוה.
התלמידים בגילאים  .6-21הפעלת הילדים
בפעילויות חוויתיות מעצימות.ניתן להעביר
פעילות לפי העדפה

א'  -ה' בין השעות
17:00 - 15:00

תהילה // 052-6868807
יוסי (מנהל) 052-8038830

liat.nir.s@gmail.com

עבודה עם בני נוער בסיכון המגיעים
למועדון ,סיוע בהכנת שיעורי בית ,הצטרפות
לפעילויות שונות המתקיימות במועדון,קיום
שיחות עם בני נוער שלא הגיעו לפעילות

א'  -ה' בין השעות
21:00 - 18:00

מרכז יום המעניק תעסוקה ופנאי לגמלאים
עם מוגבלות שכלית .הפעילות עוסקת במגוון
נושאים :מוזיקה ,דרמה תרפיה יצירה וכו'..

א'  -ה' בין השעות
15:00 - 08:00
לפעילות בתחום הטכני ניתן
בשעות מאוחרות יותר

כנפי הרוח

"כולם בשביל אחד ,אחד בשביל כולם"
הפעילות מועברת בבי"ס היסודיים
ממלכתיים (לכיתות א' עד ו') במסגרת
שיעורי המערכת ,באמצעות כלים
אינטראקטיביים בעלי תוכן חוויתי עשיר.
תוכנית "מפתח הלב ותוכנית מורשת
ותרבות ישראל" של משרד החינוך.
הסטודנוטים מקבלים מערכים בנויים עם
עזרים להעברת התכנים בכיתות.
מחפשים סטודניות להוראה או תאטרון (רק
בנות).
בנוסף ,מפיקים את חידון התנ"ך בעיר ויש
צורך בסטודנטיות להוראת תנ"ך (רק בנות)

א'  -ה' בין השעות
14:00 - 08:00
יום ו' בין השעות
12:00 - 08:00
יתכנו פעילויות גם אחר
הצהריים

יחידה לאיתור נוער
בסיכון

15

נוער

16

צעירים

עמותת אנוש לצעירים

17

גמלאים

מרכז יום עוגן

18

ילדים

19

רב גילאי

20

צעירים

21

רב גילאי

ארגון לתת

22

רב גילאי

המקרר החברתי

23

רב גילאי

מית"ר אשדוד מרכז
הצעירים אל הנער
(מפתן החרדי)

היחידה לשכונות
וותיקות והון חברתי

כיוונים בשכונה

עידו קידישמן idokid@ashdod.muni.il 053-6242213 -

מננה 054-9299575 -

בתאום מראש ולפי צרכי
היחידה (בדר"כ סביב חגים
ואירועים שונים)

היחידה פועלת בשכונות הוותיקות בעיר
במטרה למנף את השכונות ע"י השקעה
בהון האנושי .אחת המטרות היא איגום כלל
הגופים לעבודה משותפת עבור התושב.
ההתנדבות הינה בפעילויות בתוך השכונות
יחד עם התושבים בארועי שיא.
פעילות בט"ו בשבט ,חג השכנים ,היפ הופ
ו' ,אושפיזיניאדה ועוד
תאריך סופי יקבע בקרוב
פורום צעירים  -פורום צעירים בשכונה
בתאום עם אילנית שטה
מיועד לצעירים מרובעים ו וג' הרוצים להיות
חלק ממערך חשיבה ועשייה בתוך הרובע.
מטרת הפורום לחשוב יחד איך ניתן להפוך
את הרובע לנעים יותר ,מזמין יותר אילו
שירותים הייתם רוצים שננגיש ברובע
(סדנאות/קורסים /הופעות וכו) ולהיות חלק
מקהילה צעירה בונה
( פתוח לסטודנטים המתגוררים ברובעים ו'
וג')
עמותה ללא מטרות רווח הפועלת לצמצום
העוני ובניית חברה צודקת וטובה יותר.
תרומה לקהילה ,תרומה לנזקקים ,התנדבות
ועוד.
בתיאום עם מיכאל
מיזם חברתי חדש  -במסגרתו הצבת מקררי
מזון ברחבי העיר במטרה לעזור לאוכלוסיות
מוחלשות.
08:00-20:00
מתן סיוע בלימוד עם ילדים ,הכוונה ,ייעוץ.

יפית ששון 052-6868577 -

סטודנטים שיכולים לעזור בעיקר
בתחום הטכנולוגי ,בניית מצגות,
תפעול עמוד פייסבוק ,עריכת
סרטונים

שולי בן מנחם Kanaf.ruach@gmail.com 052-8895551 -

משה ביטון 050-4221531 -

אילנית שטה 054-9468040 -

לאה 054-7634914 -

latet@latet.org.il

מיכאל 052-2512579 -
אלעד מנע 050-4115677 -

menaelad@gmail.com

