
 בס"ד

 רשימת פרויקטים בעבור נקודות זכות

 "המרכזים החברתיים של עמותת אנוש – "בשותף , 

 מציעים מגוון חיבורים משמעותיים לאנשים, פעילויות ומרחבים מקדמי החלמה. 

הצוותים המקצועיים של אנוש, מסיעים למתמודדים למצוא לעצמם מקום שייכות ומשמעות, 

לשפר את כישוריהם החברתיים ולהתקדם אל עבר מטרות בתחום החברתי באמצעות 

פעמים  3מרכזים חברתיים בכל הארץ.  הפעילות מתקיימת  60פעילויות העשרה ופנאי.  כ 

 .  16:00-19:00בשבוע אחר הצהריים בין 

דואג לקיים שלל פעילויות ולקדם את מעמד אנוש צפת צוות מרכז חברה ופנאי של סניף 

בריאות הנפש בקהילה, הצוות פועל ללא לאות לקידום זכויותיהם של המתמודדים ולהגברת 

המיומנויות והעצמאות של המתמודדים תוך אמונה בכישוריהם וברוח האדם שבם. אנחנו 

ביכולת של כל אדם להיות שותף ולקחת חלק בעשייה חברתית: מאמינים בזכות, בייחוד ו

להשפיע, ולהיות מושפע מאחרים, ליהנות מפעילויות העשרה ובילויים בקהילה, לבחור 

 ולהצליח לחיות חיים מלאים, מהנים ומשמעותיים יותר. 

 : יכולת טובה ליצירת קשרים, יכולת עבודה בצוות, יצירתיות, יוזמה, מוטיבציהדרישות 

מחשבתית ויכולת גבוהה, ניסיון בהדרכה, יכולת ואוריינטציה לעולם השיקום, גמישות 

 פעילות בסביבה משתנה, אמינות ויושרה.

רכזת היחידה למעורבות חברתית  –לפרטים וחיבור למרכזים השונים: לילך הדסי 

0549299492  , lilachh@zefat.ac.il  

 שעות 70מינימום 

 

 סטודנט חונך סטודנט  

כחלק משירותיה של היחידה לקידום הסטודנט במכללה האקדמית צפת, אנחנו מצמידים 

לכל סטודנט המבקש עזרה בלימודים שירותי חונכות אקדמית אישית, במהלך כל שנת 

יונים גבוה. מזמינים אותך לקחת הלימודים. החונכות ניתנת על ידי סטודנטים בעלי ממוצע צ

 חלק בפעילות מאתגרת זו שלצידה סיפוק רב. 

 . 046927768לפרטים והרשמה: מזל חדד רכזת חונכויות ופרויקטים מיוחדים 

mazalh@Zefat.ac.il  

 שעות 80מינימום 

 

  בית חם לנערות בצפת –בית אליס  

. הנערות מגיעות 14:00-19:00הבית החם פתוח לנערות בימים שני ורביעי בין השעות: 

לאחר בית הספר ואוכלות יחד ארוחת צהריים, לאחר מכן זמן חופשי שהינו מרחב בלתי 

פורמאלי ליצירת קשר עם הנערות וניתנת מקום עבורן לעכל את המעבר ממסגרת הבוקר 

רתית. כמו כן, מתקיימות פעילויות מגוונות בנושאים הלימודית למסגרת אחר הצהריים החב

 מניעה וסיוע בשיעורי בית. תכניותערכיים, חוגי העשרה,  –חינוכיים 

, חונכות אישית, ליווי בתחום  16:30-14:00: סטודנטיות בימי שני ורביעי בין דרישות

, אחריות הלימודי, מציאת מקום התנדבות וליווי הנערות להתנדבות בקהילה, יצירתיות

 והתמדה.

 . avitalbareli@gmail.com ,  0587905908לפרטים והרשמה: אביטל קריגר 

 שעות  65מינימום 

 

 פרוייקט ארצי : – בית חם ויוצר לנערות 

שנמצאות במצבי הזנחה ומצוקה שנובעים ממצוקה כלכלית / מצוקה  13-21נערות בגילאים 

חברתית. נערות שנמצאות על סף נשירה ממערכת החינוך או בנשירה סמויה. נערות 

מנותקות שנמצאות ללא כל מסגרת. מטרות: מתן מענה הולם לצרכי הנערות. חיזוק מערך 

ת בסיכון ובמצוקה. חיזוק אוכלוסיית הנערות בסיכון. השירותים הקהילתיים הניתנים לנערו

הוצאתן ממעגל השוליות ומתן אפשרות לחיים יצירתיים ויצרניים בקהילה. הגברת הערך 

והדימוי העצמי של הנערות. התערבויות בעלות דגש על רגישות תרבותית. יצירת מגוון 
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ובמצוקה. חיזוק הקשר עם אפשרויות להתמודדות ולבחירה על פני הרחוב והחיים בשוליות 

 המשפחה והאם כבסיס ליצירת תחושת שייכות לקהילה ולחברה.

,  0549299492לפרטים והרשמה: לילך הדסי רכזת היחידה למעורבות חברתית 

 lilachh@zefat.ac.il  . 

 שעות  65מינימום 

 

 תי ברחבי העיר לתלמידים הלומדים בבתי הספר פרויקט קהיל – מרכזי למידה צפת

היסודיים, במסגרת מרכזי הלמידה יקבלו התלמידים תגבור בתחום הלימודי, פעילות 

חברתית והעצמה אישית. במטרה לשיפור ציונים וכישורי החיים ויחוו תהליכי העצמה אישיים 

 ולימודיים. 

סי אנוש טובים, יכולת הכלה והקשבה, דרישות: רצינות, יצירתיות, מחויבות, אחריות, בעל יח

 סבלנות.

 . 0522831547לפרטים והרשמה: אדווה ביטון החברה למרכזים קהילתיים צפת, 

 שעות  80מינימום 

 

 

 פועל בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים  –גליליום מכללה האקדמית צפת  – מרכז אקדמי לנוער

 מגוונות בתחומי המדעים והטכנולוגיה.ברחבי צפת ובמועצה אזורית מרום הגליל, בתכניות 

הצהרת המשימה של גליליום: "אנחנו מאמינים בשינוי המציאות באשכול גליל מזרחי ובעתיד 

טוב יותר לנו ולילדנו באמצעות חינוך מדעי וטכנולוגי לכלל ילדי האזור. אנו פועלים מתוך 

 –תוך התמקדות בעיקר סקרנות, במקצוענות, לוקחים אחריות ומאמינים בשותפות. כל זאת 

בזכות של הילדים שלנו לגלות את הפוטנציאל הטמון בהם ולהתנסות בלמידה וחקר מדעי 

 וטכנולוגי ברמה הגבוהה ביותר". 

 : רקע במדעים, ניסיון בהדרכה, סיוע ללבורנטית לארגן קיטים לפעילויות השונות.דרישות

 . 046927833 מנהלת מרכז אקדמי לנוער –לפרטים והרשמה: חמוטל לשם 

Hamutall@Zefat.ac.il . 

 שעות  80מינימום 

 

 תכנית המתמקדת בבניית המרחב המשותף להכרות חיובית בין אנשים  – ר'תכנית מסע

מתרבויות שונות. בתוכנית יוטמעו ערכי השותפות, האחריות, אהבת הארץ והמעורבות, תוך 

שמירה על כבוד הדדי והקשבה לשונה ממני. התכנית תפעל להכשרת הסטודנטים לחיי 

. הסטודנטים ילמדו בתוכנית על אזרחים אחראיים, פעילים ומעורבים בקהילה ובמדינה

החברה הישראלית, יצאו לסיורים ויחוו פעילויות מגבשות במטרה להכיר לעומק זה את זה 

ואת התרבויות השונות מהם כל אחד מגיע. כמו כן יקבלו כלים ליזמות ופיתוח פרויקטים 

 חברתיים ויבצעו פעילות למען הקהילה. 
 ל שנתיים לפחות.מיועד לסטודנטים בעלי יתרת לימודים ש

 . shiray@Zefat.ac.il,  046927832לפרטים והרשמה: שירה ינאי ממונה תקווה ישראלית 

 

 ח' , מספק תרבות פנאי איכותית, מרחב מכיל,  –מיועד לכיתות ז'  – מועדון שינקלט

 .  19:00-22:00ה' בשעות:  –' פעילויות ערכיות, טיולים. שעות פעילות: ימים ב
ע דרישות התפקיד: סטודנט שעוסק בספורט להפעלת קבוצה לאורך השנה פעמיים בשבו

 שעות, ביום ג'.  3.5שעתיים או פעם בשבוע 

 . 0509075928לפרטים והרשמה: שילי 

 שעות  70מינימום 

 

  הסטודנטים  המאפשר מרחב בטוח ומכיל, 14-18בגילאי  מועדון נוער בסיכון  –המגדל

שישתלבו יהוו מבוגר משמעותי בחייהם של בני הנוער, מאפשר תרבות פנאי אחרת, במגדל 

אנו מנגישים קורסים והכשרות, הופעות שעד כה פחות היו זמינים בפריפריה כמעט ללא 

 . 19:00-22:00ה' בשעות:  –עלות. שעות פעילות: ימים ב' 
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ישיות, אוזן קשבת, יצירתיות, משחקי קופסה, דרישות התפקיד: יוזמה, ראש גדול, שיחות א

 הפעלת קריוקי, סנוקר ועוד...

  0509075928 –לפרטים והרשמה: שילי 

 שעות  70מינימום 

 

 

 עומדת בראש מחנה העושה להקלת מצוקותיו של נוער בישראל, מדי שנה  – עמותת עלם

מטפלת בעשרות בני נוער נזקקים וממלאת חלל שמשאירים אחריהם שירותי הרווחה 

והרשויות השונות. את הבני נוער פוגשים בבית הספר, במרכזי מידע וסיוע ואף ברחוב 

אפיינות את מציאות החיים של ומפעילה מגוון רחב של מענים בזמן אמיתי למצוקות המ

הנוער בישראל שמתמודדים עם תופעות קשות של אלימות, קשיי קליטה, קשיים חברתיים, 

בעיות משפחתיות, שוטטות, סמים, אלכוהול ועוד. עלם מסייעת בסלילת דרך להשתלבות 

 מחודשת בקהילה.
עם בני הנוער  : התחייבות אחת לשבוע לשנה לפחות. יצירת קשר פרטני / חונכותדרישות

 איתור נוער ברחוב, יעוץ בגובה העיניים, הפעלת קבוצות בנושאים שונים, סדנאות. 

 לסטודנטים חרדים: התנדבות עם בני נוער, צעירים וצעירות מהחברה החרדית.  –בצפת 

 התחייבות לשנה לפחות. 

  tamib@elem.org.ilלפרטים והרשמה בכל הארץ: תמי ברוידא: 

 . nayedet.zfat@elem.org.il,  0525951977בצפת: עירית: 

 שעות  65מינימום 

 

 "פרוייקט "חברות 
של רוח בריאה במיזם חברתי המתקיים במרכז הרפואי זיו בצפת. הארגון מאמין בהכנסה 

 ויוצרת למרכזים רפואיים.

  נטייה לתחום האומנות או המוסיקה  מתאים לסטודנטים בעלי

חלק כקשר חם ואישי עם מטופלים במחלקות השונות ובאמצעות יצירה  המתנדבים ייצרו

  מתהליך של ריפוי וצמיחה.

זכות על  ההתנדבות הינה שעתיים/ארבע שעות שבועיות וקבלת מלגה בהתאם )או נקודות

צ וכרוכה גם במפגשי הדרכה "פי תנאי המכללה(. ההתנדבות היא בשעות הבוקר או אחה

 וליווי מקצועי )אחת לחודש(

 ליצירת קשר:

 0525655791רעות גלעד 

 gmail.com26reutgilad@או במייל 

 שעות  80מינימום 

 

 גיל הזהבל -פרוייקט מדור לדור 
 מרכזים לפעילות חברתית ברחבי העיר לקשישים, ניצולי שואה, 

 העשרת הפנאי, הפגת הבדידות, העברת פעילות קבוצתית ופרטנית. 

 מרכזים ייחודים לקשישים מחבר העמים דרושים סטודנטים דוברי השפה הרוסית,

 העברת הרצאות, משחקי שולחן: שח מט, אומנות, אקטואליה.

 . 0522930404שולה אדרי עו"ס רווחה צפת ליצירת קשר: 

 

 שעות   70מינימום 
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