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מרכז כיוונים1

השכלה גבוההתמי אשכנזי
סטודנט חונך 

סטודנט

סטודנטים לתארים שונים בשנים המתקדמות 

של התואר המסוגלים ללמד סטודנטים משנים 

במסגרת המלגה הסטודנטים יסייעו , ראשונות

לסטודנטים הזקוקים לתגבור לימודי בקורסי 

פעילות אישית  . אלגברה לינארית' לדוג, בסיס

(בזום או פרונטלי)

' ד+'סטודנטים בשנה ג

י "הלומדים במוסד המוכר ע

ג בממוצע ציונים גבוה "המל

(85מעל )

50
    

Tamia@ashdod.m

uni.il

מרכז כיוונים2

לינוי סרוסי
השכלה תיכונית 

גבוהה+ 
אקדמיה בתיכונים

 מטרת התוכנית הינה לחשוף את תלמידי 

התיכונים בעיר לאקדמיה תוך כדי שיח פתוח על 

תהליך החשיבה וקבלת , המסלול בדרך לתואר

.ההחלטה לבחירת המסלול האקדמי

הסטודנטים שיצטרפו לתוכנית יתבקשו 

, ב"בפני שכבת י" פאנל בוגרים"להשתתף ב

.לאחר שיתודרכו על ידי רכזת כיוונים

-התוכנית צפויה להתקיים במהלך חודשים אפריל

כאשר ישנה גמישות בתיאום , 2021מאי 

ז של הסטודנטים "המועדים בהתאם ללו

.והתיכונים

. סטודנטים בוגרי תיכונים

נדרשת יכולת ביטוי בעל פה 

רצון , ועמידה מול קהל וכן

להשפיע  על תלמידי 

התיכונים ולקדם את נושא 

.האקדמיה

50
linoysa@ashdod.m

uni.il

מרכז כיוונים3

עדי דהן 

סוירידה
אשדוד-גיווניםב"קהילת הלהט

מרחב בטוח ? מחפשים מקום בו תרגישו שייכים

?ופתוח לשיתוף ללא שיפוטיות

הצטרפו לצוות החשיבה של מרכז כיוונים לקידום 

בית "הזכויות והפעילויות של הקהילה הלהט

.באשדוד

נקיים מפגשי שיח ושיתוף הכוללים הרצאות 

כמו גם פעילויות , משפחה וגאווה, בנושאי זכויות

!קבוצתיות ותרומה לקהילה 

ן ללא קשר /ההצטרפות לקבוצה פתוחה לכולם

25!כולם כולל כולם
adida@ashdod.mu

ni.il

( שעות פעילות20)א "ח מפעל הפיס תשפ"פר, מלגת עיריית אשדוד- תקציר מיזמים           
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 כפר"4

 -"סטודנטים

 כפר סטודנטטיאלי

בשיתוף' באזור ב  

איילים"עמותת  כפר סטודנטיםסטודנטיםאורי מלול"

כולל ', כפר הסטודנטים שהוקם השנה ברובע ב

 סטודנטים מרחבי הארץ שעברו לגור 12בתוכו 

.ד''באשדוד עבור מלגת לימודים ושכ' ברובע ב

אתם תצטרפו לפעילויות , במסגרת שעות המלגה

.'של דיירי הכפר במרחב הקהילתי של רובע ב

הפעילויות משתנות והן כוללות מעורבות עם בני 

שיקום ויזואלי ועוד , אוכלוסייה קשישה, נוער

פעילויות חברתיות

סטודנטים בעלי נכונות 

להיות , לעזור לזולת

מעורבים ופעילים חברתית

25
urimel@ashdod.m

uni.il

 בקטע"5

 -"מקומי

 קבוצת מנהיגות

 סטודנטים יוצרת

 ומפיקה תוכן במגוון

 תחומים למגזין

וערוץ )אינטרנטי   

25!לזוזקבוצת מנהיגות ברוח ספורטיביספורטאיםספורטאורי מלול
urimel@ashdod.m

uni.il

 בקטע"6

 -"מקומי

 קבוצת מנהיגות

 סטודנטים יוצרת

 ומפיקה תוכן במגוון

 תחומים למגזין

וערוץ )אינטרנטי   

(יוטיוב

חיי לילהמייק מלול
, גם אם הסצנה קצת נשכחה בתקופת הקורונהחיי לילה

.אנחנו נדאג להזכיר שהיא קיימת

מחוברים לסצנת חיי הלילה 

!מקומכם איתנו? האשדודית
25

mike186@walla.co

.il

 בקטע"7

 -"מקומי

 קבוצת מנהיגות

 סטודנטים יוצרת

 ומפיקה תוכן במגוון

 תחומים למגזין

וערוץ )אינטרנטי   

(יוטיוב

יזמות וטכנולוגיהחדשנות, יזמותחי  וחניש

סטודנטים שלומדים או עוסקים בתחום 

הטכנולוגיה והיזמות ליצירת תוכן במגזין דיגיטלי 

בתחום הטכנולוגיה

חובבי טכנולוגיה מדיה 

וחשיבה יזמית
25

haiva@ashdod.mu

ni.il



 בקטע"8

 -"מקומי

 קבוצת מנהיגות

 סטודנטים יוצרת

 ומפיקה תוכן במגוון

 תחומים למגזין

וערוץ )אינטרנטי   

(יוטיוב

רון שוורץ
, גלישת גלים

איכות סביבה
גולשים

, פיתוח ושימור קהילת הגולשים הצעירים בעיר

יצירת אירועיים תרבותיים בנושא חופי הים

מקומכם - חובבי גלישה וים 

איתנו
25

פרטים נוספים בערב 

הפתיחה

 כיוונים"9

 -"בשכונה

 שלוחת מרכז

 הצעירים באזור

פעילות- 'ו  

 מתקיימת

'באזור ו
חברה וקהילהאילנית שטה

- כיוונים בשכונה  

- קבוצת מנהיגות 

נשים

 ההבדל בין מי שאת לבין מי שאת רוצה להיות"

"הוא מה שאת עושה

 סדנת מנהיגות נשית לצעירות השכונה

 ומהסביבה אשר תקנה לך כלים בתחום

 המנהיגות האישית והחברתית

 אז אם את מתגוררת בתוך השכונה ואכפת לך

ללמוד, מהסביבה בה את גרה בואי להשפיע  

לקבל כלים ותובנות לחיים, ולהוביל שינוי , 

  להתעצם ולהתמלא

 מתחילים באמצע חודש מרץ

18-4025ilanits@atid.org.ilנשים בגילאי 

 כיוונים"10

 -"בשכונה

 שלוחת מרכז

 הצעירים באזור

פעילות- 'ו  

 מתקיימת

'באזור ו

קהילהאילנית שטה
- כיוונים בשכונה  

שישי שוק

' שיושבת ברובע ו" כיוונים בשכונה"בתור שלוחת 

אנחנו רואים צורך לתמוך בעסקים המקומיים 

אשר , ובסוחרים שעובדים בשוק המסחרי

עוברים תקופה לא פשוטה ולא יציבה ולכן הקמנו 

בו נעזור לקדם את " שישישוק"את פרויקט 

העסקים המקומיים שנמצאים בתוך השכונה 

באמצעות המדיה והקבוצה השכונתית שלנו 

בפייסבוק

מחוברים לעולם , אז אם אתם חובבים אוכל

המדיה ורוצים לעזור בקידום העסקים המקומיים 

(:מוזמנים להצטרף אלינו

חובבי אוכל ובעלי חיבור 

למדיה
25ilanits@atid.org.il



 כיוונים"11

 -"בשכונה

 שלוחת מרכז

 הצעירים באזור

פעילות- 'ו  

 מתקיימת

קהילהאילנית שטה'באזור ו
- כיוונים בשכונה  

גינה קהילתית

קיימת לה גינה " כיוונים בשכונה"מחוץ לשלוחת 

קהילתית המתוחזקת על ידי הקהילה האתיופית

מדובר במקום מפגש קהילתי ואמצעי לחיזוק 

. הקהילה

הגינה הקהילתית היא מקום מפגש בו קשישי 

להתיידד אתם , העדה יכולים להכיר את שכניהם

ולעבוד יחד

אנחנו מחפשים סטודנטים יוצאי העדה 

האתיופית אשר מוכנים לקחת חלק בפרויקט 

מדהים שכל מטרתו חיבור בין סטודנטים 

לקשישים סביב גינה

יצירת שיח בין דורי סביב גידול וטיפול גינה 

וחקלאות

. שיח חברתי באמצעות טקס קפה בין דורי

המבוגרים מספרים את החוויות שלהם לצעירים

זמינות בימי שלישי בשעות 

הבוקר 

יתכנו ) 9:00-12:00

סטודנטים יוצאי . (שינויים

העדה האתיופית

25ilanits@atid.org.il

 כיוונים"12

 -"בשכונה

 שלוחת מרכז

 הצעירים באזור

פעילות- 'ו  

 מתקיימת

'באזור ו

מדיהאילנית שטה
- כיוונים בשכונה  

קבוצת מדיה

" הינה שלוחה חדשה אשר" כיוונים בשכונה  

המיועדת לצעירים הגרים' יושבת ברובע ו  

18-40ו בגילאי ' ברובעים ג

 נותנת מענה בכל תחומי החיים ומהווה בית

לצעירי השכונה

 אנו מחפשים סטודנטים אשר לומדים שיווק

או מבינים בתחום המדיה והדיגיטל/ופרסום ו  

 ויצירת תוכן ורוצים להשתפשף ולעזור לנו לקדם

 את השלוחה בצורה צעירה ומגניבה אז מקומכם

!איתנו

-פרסום-סטודנטים לשיווק

מדיה או בעלי זיקה לתחום
25ilanits@atid.org.il

13

חיסונים+ בדיקות קורונהרז סיסו

 סיוע בפרויקטים של עירית אשדוד בתחום 

עזרה , חיסונים, מתחמי בדיקות)הקורונה 

(לקשישים

בואו לתרום בתחום הכי 

אקטואלי
25

galiazai@ashdod.

muni.il

mailto:galiazai@ashdod.muni.il
mailto:galiazai@ashdod.muni.il


14

צעיריםמרכז כיוונים
פארק אירועי 

שקיעה

, מוזיקה, אם מגניב מול הים'ג- אירועי צעירים 

בשעות ' ימי ה, (:לא כדאי לפספס . אווירה טובה

18:00-20:00.

, צעירים נמרצים וחברותיים

להכיר ולהנות, שרוצים לחבר
30

ashdodkivoonim@

gmail.com

15

פסטיבל פרי סקולמעורבות חברתיתמרכז כיוונים

אירוע שיתוף ידע שנתי ביוזמת מרכז כיוונים 

סטודנטים שרוצים לתרום מהידע שלהם . אשדוד

לסטודנטים אחרים

? אוהבים לתרום? סטודנטים

בואו . מקומכם ממש כאן

לחזק סטודנטים אחרים 

בתחומים שאתם שולטים 

בהם או להעביר סדנה בכל 

תחום שבא לכם

20
ashdodkivoonim@

gmail.com

16

מוזיקאיםמוזיקהרז פרי

אתם מוזמנים אלינו כאן ? מוזקאים מתחילים

: לכיוונים לסדנאות מרובות בתחום המוזיקה כגון 

תאוריה מוזיקלית , פיתוח קול, סדנת גיטרה

אתם מוזמנים ? מוזיקאים מתקדמים...    ועוד

אלינו ואנחנו נדאג לפתח אותכם ולתת לכם כלים 

השתתפות : למשל, להצלחה בעולם המוזיקה

בניית תיק )בלייב סשנים מצולמים של כיוונים 

השתתפות בהופעות במסגרת כיוונים , (עבודות

...ועוד

אנשים שאוהבים מוזיקה 

ה שלא 'חבר, אהבת נפש

וכמובן , מפחדים מאחריות

אנשים שיודעים לשיר ולנגן 

במידה ואתם לא בקטגוריה )

, אז יש וועדת חריגים

הקריטריון הוא להיות אדם 

(:חברותי ושמח 

25
razon539@gmail.c

om

17

סטודנטיםשני דהן

תכנית שעות 

- לסטודנטים 

המרכז לשירות 

משמעותי

מטרת התוכנית הינה לחשוף את תלמידי 

התיכונים בעיר לשירות משמעותי ועידוד גיוסם 

. ל"לצה

הסטודנטים שיצטרפו לתוכנית יתבקשו 

סרטונים קצרים , להשתתף במדיה החברתית 

פוסט ,המסבירים את התפקיד ואת השירות 

משפטים של הסטודנטים על החוויה ועל השירות 

.הצבאי

בוגרי בית הספר באשדוד

בעלי שירות משמעותי

מוטיבציה לעידוד בני נוער 

לגיוס משמעותי

בעלי ביטחון עצמי ויכולת 

התבטאות

חמישה 

סטודנטי

ם מכל 

בית 

- הספר 

 45-כ

משתתפי

ם

shanidah@ashdod.

muni.il
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