
 
 

 

 

שם 
 התכנית

מיקום  תיאור התוכנית
הפעילות, 

 השכונה

ימים ושעות 
 פעילות

תיאור התפקיד ומחויבות 
 המלגאי/ת

מרכז חדשנות ויזמות לנוער, אשר  שרונהאב
מעניק להם ידע וכלים לפיתוח 
 מיזמים בתחומים של טכנולוגיה,

יזמות חברתית ועסקים. בשרונהאב 
יש אפשרות ללוות פרויקטים אישיים 
של בני ובנות נוער בתחומים שונים, 
ללוות קורסים מקצועיים ולהוות את 

האוזן הקשבת, המקצועית עבור 
 הנוער

-15:00ה' -א' שרונה
20:30 

ללוות את בני ובנות הנוער, 
להעביר תוכן במידה ורלוונטי, 

 ויקטלעזור להם בלווי פר

מרכז 
קהילתי לב 

 יפו

ה' בשעות -א' לב יפו מרכז קהילתי לנוער
 אחה"צ

התפקיד יכלול קבוצות למידה 
במקצועות מגוונים, קבוצות פנאי 

 ממוקדות
)כגון קבוצת ספורט, אומנות,  

 מחשבים(
קשר אישי עם בני נוער, ליווי של  

פרוייקט יזמות/התנדבות עם 
 הנוער

תכנית 
 פל"א

מרכזי למידה )חשבון ואנגלית( לבני 
 נוער בשעות אחה"צ

 15:00-20:00 דרום העיר ויפו
ה-א' ' 

הוראה וליווי של תלמיד/ה או 
 מספר תלמידים/ות באופן פרטני 
)או סיוע למורה בקבוצה קטנה(, 

באופן קבוע במהלך כל שנת 
 הלימודים. 

מחויבות לדיווח השעות, מהלך 
 ותוכן הפעילות לרכז/ת מרכז

 הלמידה.

קידום נוער 
 תל אביב

-17:00ה' -א' דרום העיר ויפו מרכזים לנוער בסיכון
21:00 

 עבודה עם בני נוער בסיכון

מועדון לגיל 
הזהב ע"ש 

 היימס

פעילות חברתית שבועית עבור חברי 
המועדון )במגוון נושאים:מוסיקה, 

 אומנות, אקטואליה ועוד(
חונכות או  -פעילות אחד על אחד 

 ה )מחשבים, אנגלית וכד'(למיד

פעילות  שפירא
החל  -חברתית

 11:00-מ
פעילות 

החל -פרטנית 
 9:00 -מ

העברת ההפעלה באופן מקצועי 
ככל האפשר, במחויבות, 
 בקביעות ועם מוטיבציה

מרכז אל"ה 
שפירא וק. 

 שלום

מרכז להוראה מתקנת ואסטרטגיות 
סיוע לתלמידים בקבוצות  -למידה

 קטנות בליווי מורה

פירא וקריית ש
 שלום

-14:50ה'  -א'
18:30 

 יומיים בשבוע

סיוע לתלמידים מתקשים 
במסגרת הכיתה/ בקבוצה קטנה 

 ובליווי המורה ו/או סיוע פרטני

תכנית יום 
לימודים 

 ארוך

התכנית פועלת בכל בתי הספר 
היסודיים בדרום העיר וביפו ומטרתה 

 לנצל את
שעות אחרי הצהריים כדי לקדם את  

 הילדים
במגוון תחומים לימודיים וחברתיים  

ולהביא אותם לרמת מוכנות גבוהה 
 לכיתה ד'.

כוללת שיעורי שפה, חשבון, אנגלית  
 ומדעים,

חוגים בתחומי המוזיקה, רובוטיקה, 

 12:00-16:00 ויפו -דרום העיר
 תלוי ביה"ס

עבודה פרטנית עם תלמידים 
ודית רגשית מתקשים, לימ

וחברתית הובלת קבוצה במגוון 
 מיומנויות, 

מחויבות המדריך למפגש שבועי 
, 12:00-16:00שעות בין  4בן 

כמו כן מחוייבות בהשתתפות 
 בהכשרות וכו'



 
 

 

 

אומנות, ספורט, גוף נפש, חשיבה 
 ועוד.

מרכז 
הורות 
 ומשפחה

המרכז הוקם מתוך הצורך להעניק 
מענים חינוכיים לימודיים וטיפוליים 

 לילדים בגיל הרך והוריהם 
ניתנים בכל המסגרות המענים 

המשפחה, -הקיימות: הדרכה בבית
במעונות, בגני הילדים ובמרכז 

 הורות.
צמצום העיכובים  -מטרת על

ההתפתחותיים והגדלת סיכוייהם של 
 הילדים

להשתלב בהצלחה במערכות  
 החינוכיות והחברתיות

התקווה עזרא 
 והארגזים

 -חונכות אישית
 16-19ה -א'

 -קבוצת למידה
 15-19ימי ב,ד 

-8ה' -א' -גנים
13 

 
 4לילדים מגיל - חונכות אישית

עד שש, הפעילות כוללת משחק, 
 סיפור וכו'. 

-קבוצת למידה של הורים וילדים 
 להיות כעין עוזר הוראה. 

ילדים  4קבוצת הלמידה כוללת 
והוריהם, מלווה את הקבוצה 

 מורה. 
עבודה בקבוצות קטנות  -בגנים

כאשר המטרה לקדם את הישגי 
 הילדים 

בתחום השפתי, המוטורי 
 והקוגניטיבי

מרכז 
אל"ה, 
שכונת 
 התקווה

מרכז אל"ה הוא מרכז להוראה 
מתקנת במקצועות השפה והחשבון 

 ו'.-לתלמידי כיתות ד'
התלמידים שמגיעים אלינו הם בעלי 

 פערים לימודיים מאוד גדולים.
התלמידים לומדים בקבוצות קטנות 

קבוצה ילדים בקבוצה ולכל  4של עד 
 יש מורה מקצועית.

ימים א', ב', ד',  שכונת התקווה
-15:15ה' 

18:15  
)ניתן להתחיל 

 (16:15גם ב

סטודנטים שיצטרפו לקבוצות 
 וילוו ילד בקבוצה באופן פרטני. 
הסטודנט יקבל הדרכה מהמורה 

איך לקדם את הילד ועל מה 
 לעבוד איתו, 

לא נדרשת הכנה מוקדמת מצד 
 הסטודנט. 

חייב על יום או יומיים חשוב להת
קבועים בשבוע על מנת לשמור 

 על קשר
עם הילד ועל הרצף החינוכי.  
הילדים שלנו זקוקים לדמויות 

 יציבות וקבועות.

מרכז 
קהילתי בני 

 ברית

נדרשים מלגאים/ות עבור מספר 
 תוכניות:

ליווי, הדרכה, -למועדון הילדים
חונכות, עזרה בשיעורי בית פעילות 

 חברתית .
עבודה מאתגרת  -ועדון נוערלמ

ומספקת חוויה חינוכית לא שגרתית 
 עם בני.ות נוער יוצאי דופן.

שילוב של   -למועדון גיל הזהב
ספורט, יצירה, העשרה ופעילות 

 חברתית. 
גינה קטנה  -לגינה קהילתית וקיימות

וחמודה שנפתחת מחדש אחה"צ 
 שתשמש 

מבוגרים, ילדים  -את הקהילה
 וקשישים.

שיווק כל פעילויות  -קהילהלשיווק ו

שכונות יפו ג' 
 ונווה גולן

 -גיל הזהב
 -ד'-ימים א'

  11-12שעות 
מנ"ש בני 

ה'  -א'  -ברית
19-21 

קיימות וגינה 
-א'  -קהילתית

-17:00ה'  
19:00 

מועדון הילדים 
ימים 

  -א',ב',ד',ה'
16-19 

-שיווק ימים א'
 16-19ה'  

דוברי ערבית,  -למועדון הילדים
 מלגאים מהקהילה האתיופית

דרושות יכולות -למועדון נוער
חברתיות גבוהות ואינטליגנציה 

 רגשית חברתית מפותחת.
דרוש   -למועדון גיל הזהב

 -סטודנט/ית להעשרה/לימוד
עברית /אנגלית, העברת פעילות 

שירה בציבור, סדנה,  -חברתית
לימוד תחום מסויים  -והעשרה

 שיעניין אותן
-לגינה קהילתית וקיימות

סטודנט/ית בעלי זיקה וידע 
 בנושא גינון וקיימות ורצון לסייע.

עדיפות לידע -לשיווק וקהילה
ברשתות חברתיות, עיצוב גרפי 

 ושיווק



 
 

 

 

המרכז במגוון תחומים סיוע בקידום 
 פרוייקטים קהילתיים

 כגון רישות קהילתי, שיח קפה וכו

חונכות 
 -ילדים

מחלקת 
 שפירים

ה חונכות ילדים אשר זקוקים לתמיכ
מעצימה בתחומים חברתיים 

 ולימודיים. 
סיוע של חונכים אישיים עשוי לקדם 

באופן משמעותי את תפקודם 
 והשגחתם כילדים וכתלמידים. 
החונכות תלווה על ידי העובד 
 הסוציאלי המטפל במשפחה.

ריית ק \שפירא
 שלום

מפגש הנו אחת לשבוע . במועד  גמיש
 ואורך פגישה קבועים.

גיל במועדון 
 הזהב

מפגשים בין דוריים עם וותיקות 
ממועדון גיל הזהב בקריית שלום 

 למען הפגת בדידות והעצמה. 
במפגשים הנשים יספרו את סיפורן 

 דרך בישול.
הסטודנטים יעזרו בבישול, יתעדו את  

 המתכונים והתהליך בסדנא.
הסטודנטים יתבקשו לתעד את 

הסיפור האישי של כל וותיקה בעזרת 
 וליווי של עו"ס קהילתית.  תידרוך

בסוף כל מפגש יערך שולחן עם כל 
אוכל תוצרת המפגש לסעודה 

 המשותפת.
כמו כן, המפגשים יתועדו בספר שיצא 
בדפוס. הסטודנטים ילוו את תהליך 

 הפקת הספר.

ימי רביעי  קריית שלום
אחהצ בין 

16:00-20:00 

השתתפות במפגשי סדנת 
 הבישול:

עזרה  -הכנה לקראת המפגשים
 בהצטיידות

ליווי של הוצאת ספר מתכונים 
 וסיפורים

יש מצב 
 למנ"ש

הינו מרכז נוער הוליסטי, הנותן מענה 
טיפולי לבני נוער -חינוכי-חברתי

 בשכונת התקווה, עזרא והארגזים. 
אנו עובדים עם נערים ונערות בכיתות 

י"ב ומקיימים במרכז פעילויות -ז'
 שונות, 

ות וקבוצות קבוצות חברתיות וטיפולי
עניין, מרחב פתוח וארוחות ערב, ליווי 

 של עובד סוציאלי ועוד.

מרכז הקהילתי 
"בית דני", 

 שכונת התקווה

15:00-21:00  
 ה'-א'

מלווה נער/ה  -חונך אישי
במפגשים אישיים אחר הצהריים 

על מנת ליצור קשר ולהוות 
מבוגר משמעותי עבור אותו 

 נער/ה.
ה /תפקיד המלגאי/ת לסייע לנער

בלימודים, לעזור עם שיעורי בית, 
למידה למבחנים/בגרויות וכמו כן, 

דרך הלמידה ליצור קשר 
 משמעותי עם המלגאי/ת.

הצופים 
האורתודוכ

 סי

שבט הצופים  צופים
האורתודוכסי 

 ביפו

 -ו' 18-21 -ג'
15-20 

 הדרכה וההנהלה



 
 

 

 

מרכז 
קהילתי 

 אורים

מרכז קהילתי  תוכנית לסיוע בהעשרה לילדים
רים בשכונת או

 עזרא וארגזים

סיוע לצוות ההדרכה והתפעול  12-19ה' -א'
 של המרכז

הישגים תל 
 יפו-אביב

תכנית לליווי וחונכות תושבים 
ותושבות לקראת לימודים, בשיתוף 

 עם מרכז הזדמנות. 
התכנית מלווה ומסייעת בחשיבה 

ובתכנון העתיד האקדמי של 
 התושבים.ות.

הפגישות 
מתקיימות 
במרכזי 
 הצעירים:

ורדיאל, הקשת  
 יפת

 גמיש
עדיפות לשעות 

 אחה"צ

תהליך של חנוכות וליווי של 
צעירים.ות לקראת לימודים 

  -אקדמיים
עזרה בחקר מקצועי, בחירת 

מוסד לימוד, אפשרויות למלגות 
 ועוד.

בתים 
-חמים

קידום 
 ילדים ונוער

הינו מסגרת הפועלת הבית החם 
שלושה ימים בשבוע ומספקת 

 מעטפת של 
הזנה, ליווי רגשי, חינוכי ולימודי לנוער 

 בסיכון.

עזרא, נווה 
אליעזר, נווה 
 גולן ונווה עופר

ימים א',ג',ה'  
13:00-18:00 

יצירת קשר אישי, סיוע לימודי 
ובמידת האפשר חונכות אישית 

 לילדים הזקוקים לכך.

מועדוניות 
 תאכפ

מועדונית חינוכית לתלמידים בכיתות 
ו המהווה מסגרת בטוחה לאחר יום -א

 הלימודים.
 13-19ה בין השעות -פועלת בימים א

ומספקת הזנה, סיוע לימודי ופעילות 
 חברתית.

פלורנטין, 
שפירא, עזרא, 
יד אליהו, כפיר 

 ויפו

סיוע בליווי  -מדריך במועדונית  13-19ה' -א'
ש.ב, התלמידים, סיוע בהכנת 

 השתתפות בפעילות חברתית,
הפקת חומרים שונים לפעילות  

 ולקישוט

מרכז תיק 
 טק

במסגרת הפעילות מתקיימות 
סדנאות קצרות וארוכות הקשורות 

 לתוכן טכנולוגי כגון: 
לת מימד, פיתוח אפליקציות, יוטיוב 

 ועוד.

מרכז הקהילתי 
"בית דני", 

 שכונת התקווה

ימים א,ב,ג, ד 
בין השעות 

16:00-19:00 

סטודנטים בעלי אוריינטציה 
טכנולוגית, עדיפות לאנשי חינוך 

 שמבינים את עולם הילדים
ויודעים ליצור איתם שיח טוב,  

 אמפתיים, יצירתיים ומגדילי ראש

מנטורים 
 -בצופים
שבטי 
 הדרום

אח גדול" לשכבות  -תוכנית "מנטורים
הבוגרות של שבטי הצופים בדרום 

 תל אביב יפו. 
פגישה שבועית של חניך ומלגאי אשר 

יעזור לו בתחום הלימודי לקראת 
 הבגרויות ולקיחת אחריות אישית.

תל כביר, יפו ד', 
 שפירא, התקווה

חונכות אישית לכל חניך עם  שעות הערב
 עזרה בלימודים

מחלקת 
הרווחה 
 חוצות יפו

מרכזים למיצוי זכויות אשר פועלים 
 ע'גמי.בשכונות יפו ד', נווה גולן ו

במרכזים אלו ניתן שירות לאוכלוסייה 
בנושא ליווי ומיצוי זכויות מול משרדי 

 ממשלה שונים,
ביטוח לאומי, טיפול בנושא חובות  

 ועוד.

 ימי שני נווה גולן/ יפו ד'
09:30-12:30 
ימי שלישי  

12-09  ,
19:00-16:30   

ימי רביעי 
19:00-17:00  

המלגאי מחויב ליום פעילות אחד 
לפחות בהתאם לשעות בשבוע 

 המפורטת, 
ידרש ללמוד והעמיק בנושא מיצוי 
זכויות ולאחר הכשרה )שיעבור 

 בארגון( 
יצופה לקבל קהל ולסייע ללקוחות 

 המרכז במיצוי זכויותיהם.

מרכז 
קהילתי 

נווה 
 אליעזר

מרכז קהילתי  עזרה בהכנת שיעורי בית
 נווה אליעזר

בכל עזרה אישית בשיעורי בית,  16-19ה -א
המקצועות .כל סטודנט יושב עם 

 ילד אחד ולא קבוצה.

חונכות 
ילדים ונוער 

 במזרח

חונכות לילדים ונוער. המפגשים 
יערכו בחוץ תוך שמירה מיטבית על 

 הכללים או במרכזים קהילתיים.

יד אליהו, 
ביצרון, כביש 

 הטייסים,
התקווה, כפר   

 שלם

 17-19ה' -א'
 יומיים בשבוע

מפגשים שבועיים  -חונכות 
ליצירת קשר אישי בכלים 

 מילוליים ומשחק. 
במטרה להוות אחר משמעותי, 

 המהווה מודל,
מלמד ותומך במשימות 

 ההתפתחותיות של ילד ונוער



 
 

 

 

קאנטרי 
קהילתי 
 בארבור

. עוזר מדריך יום לימודים ארוך 1
 ד-תלמידי ביס כפיר כיתות א

. קבוצת עזרה בשיעורי בית 2
 ר יסודילתלמידי בית ספ

קאנטרי 
בארבור,  כפר 

 שלם

כיתות  -יול"א
א,ב,ג: יום ג' 

,  13-16שעות 
כיתה ד: ימים 
א',ג',ה' שעות 

| עזרה  13-16
בשיעורי בית: 
גמיש בימים, 
 שעות אח"צ

 

חיבוק 
 טלפוני

ליווי טלפוני של קשישים/ות מרחבי 
 יפו

  גמיש יפו

 

 

  


