להתנדב מכל הלב
מוקדי התנדבות
קריית מלאכי

עיריית קריית מלאכי

דבר ראש העירייה מר אליהו זהר
מצדיעים למערך ההתנדבות בקריית מלאכי
ההתנדבות היא דבר שכרוך לא אחת במסירות נפש .כאשר מדברים על
אהבת חינם ,הדוגמה המעשית ביותר היא מערך ההתנדבות בישראל .הם
אינם מצפים לגמול ,לא מצפים אפילו לתודה מאדם שהם לא מכירים,
תורמים רבות לבנות חברה רצויה ומעניקים לכל אחד מאתנו תחושת גאווה
על השייכות אליה .חברה רוויות מתנדבים היא חברה שופעת אחווה ורעות.
בפעילותכם הברוכה אתם מביאים ישועה בראש וראשונה לאלו שידם
קצרה מלהושיע לעצמם .זאת ללא בקשת תמורה ,ולעתים קרובות תוך
כדי הקרבה עצמית.
אני מודה לכם מקרב לב ,בשם כל תושבי קריית מלאכי ,על עבודת הקודש
שאתם שותפים לה .מעשיכם הם ברכה לעיר וגאווה למדינה.
מי ייתן וירבו כמותכם!
אליהו ללו זהר
ראש העירייה

דבר היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות
היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות בקריית
מלאכי פועלת במגוון תחומי חיים על מנת לספק
לתושבי העיר מענים מגוונים וכן עוסקת באופן
מקצועי בגיוס ,הכשרה והפעלה של מתנדבים
וייזום פרויקטים התנדבותיים ,תוך מתן ליווי ותמיכה
מקצועית ומקסום יכולותיהם של המתנדבים ,למען
חיזוק הקהילה בה אנו חיים ופועלים ושיפור איכות
חייהם של התושבים.
היחידה פועלת מתוך אמונה כי ההתנדבות מחזקת
את המעורבות והסולידריות בקהילה ובכך מסייעת
לחוסן הקהילתי ואף מספקת מענה הן למקבל
השירות והן למתנדב.
היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות בקריית מלאכי
מברכת על יציאתו של אינדקס כלל ההתנדבויות
הקיימות ברשות .חוברת זו מאגדת בתוכה מספר

רב של אירגוני התנדבות הפועלים ברשות וחושפת
את פעילותם הענפה בעיר.
זו הזדמנות להודות לכל המתנדבים בעיר על
עשייתם הרבה ,על מסירות הנפש והנתינה מכל
הלב מתוך תחושת שליחות "....אנשים טובים
באמצע הדרך"....
ברצוננו להודות לראש העיר מר אליהו זהר,
מחזיק תיק השירותים החברתיים ,עו"ד בצלאל
מזרחי .ומנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
הגב' יואלה תבור על ההכרה בחשיבות ההתנדבות
בעיר ,ועל השותפות האיתנה.
כמו כן ,אנו מודות לשותפנו בפורום ארגוני
ההתנדבות על השותפות העמוקה ,על שיתוף
הפעולה ,על המעורבות והיוזמה להמשיך ולקדם
עשייה מבורכת למען תושבי העיר.

אנו מזמינות אתכם להצטרף למעגל הנתינה
אורטל אזריאל
מנהלת היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות

גל בן יעקב
רכזת התנדבות

דבר מנהלת האגף לשירותים חברתיים
האגף לשירותים חברתיים בקריית מלאכי גאה
לחרוט על דגלו את החשיבות בחיזוק הקהילה כולה
למען חיזוק הערבות ההדדית והחיבור בין התושבים
הנפלאים שלנו .ההתנדבות היא שליחות בעם ישראל,
מבוססת על הערכים המנחים כל אדם באשר הוא,
לעזור לזולת ,לתמוך בחלש ולסעוד את החולה.
ברצוני להודות לכל המתנדבים שפועלים בקריית
מלאכי ,אנשים יקרים המלאים ברצון טוב ומוכנים
לתת מזמנם ,מרכושם ,מרגשותיהם ומהשכלתם
בכדי לעזור לאחרים ,להקל עליהם או לבוא לקראתם
כאשר הם זקוקים לעזרה ולתמיכה.
ברצוני להודות לצוות היחידה לקהילה והתנדבות
על פועלן בנחישות ובמרץ לפתח מענים מותאמים,
לתמוך במתנדבים הקיימים ולפעול באופן מתמיד
לתגבור השורות בעוד ועוד מתנדבים ומתנדבות
יקרים .חוברת זו באה לפתוח לכולכם שער להצטרף
לעולם ההתנדבות .לכולם יש מקום וכולכם מוזמנים
לתרום ולהיתרם מהעשייה .תודה מיוחדת לעו"ס תחום
התנדבות ,גל שטיינר על הכנת החוברת.

תודה לראש העירייה אליהו זהר ולמ"מ ומחזיק
תיק השירותים החברתיים עו"ד בצלאל מזרחי ,על
ההכרה בחשיבות התחום והתמיכה בטיפוח העשייה
ההתנדבותית בעיר שלנו.
בע"ה נעשה ונצליח,
יואלה תבור – מנהלת האגף לשירותים חברתיים

דבר מ"מ ראש העירייה  ,עו"ד בצלאל (צלי) מזרחי
חכמינו זיכרונם לברכה אמרו" :גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה .צדקה בממונו ,גמילות
חסדים  -בין בגופו בין בממונו .צדקה לעניים ,גמילות חסדים  -בין לעניים בין לעשירים".
(סוכה ,מט ,ב)
כממונה על האגף לשירותים חברתיים ,אני רואה מקרוב את עבודת היחידה לעבודה קהילתית
והתנדבות .חריצות ,מסירות והתמדה בעבודת הקודש .זו בהחלט נתינה של כל הגוף ונתינה
לכל אחד .חכמינו ראו בכך מעלה יתרה מנתינת מטבע לצדקה.
עיון באינדקס זה יוכיח עד כמה רחבה קשת ההתנדבות בעיר ,ועד כמה היא נוגעת באוכלוסיות
שונות.
בברכת שנה פורייה ומוצלחת לעוסקים במלאכה.
עו"ד בצלאל (צלי) מזרחי  -הממונה על האגף לשירותים חברתיים
מ"מ ראש העירייה
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מאבק בעוני
גמ"ח לתושבי העיר
גמ"ח אשר ממוקם במקלט בשכונת קיבוץ גלויות.
המקום מספק לתושבי העיר ארוחות חמות ומצרכי
מזון .הגמ"ח מיועד בעיקר לעריריים המגיעים לאכול
ארוחות חמות ומסייע למשפחות מרובות ילדים.
החלוקה מתבצעת בכל ימות השבוע משעה 7:30
מלבד ימי שישי.
אשת קשר :ניקול ג'יבלי052-4253430 -

גמ"ח של פרחן
גמ"ח ביוזמה פרטית המסייע
למשפחות נזקקות  .החלוקה מתבצעת
בימי חמישי.
איש קשר :משה פרחן 052-3204855

גמ"ח לב של חסד
גמ"ח הפועל מזה כ 10-שנים ומנוהל על ידי משפחת חדד .הגמ"ח מספק
אחת לשבוע סלי מזון למשפחות נזקקות הכולל מצרכים יבשים וירקות.
בחגים מתקיימת חלוקה למספר רב של משפחות כולל בשר ודגים.
מדובר בגמ"ח פרטי וכל המצרכים נאספים מתרומות.
כתובת :יקותיאל אדם 44
אשת קשר :יפה חדד 050-5517556
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מאבק בעוני
פתחון לב בעיר

תנופה בקהילה
תנופה בקהילה מסייעת לאוכלוסיות מוחלשות לצאת ממעגל
העוני לדרך חדשה באמצעות שיפוץ בתיהן בעלות סמלית נמוכה
תוך סיפוק תמיכה סוציאלית .המטרה הינה יצירת בתים שיאפשרו
לדיירים לחיות בבטחה ובכבוד .העבודה נעשית על ידי בעלי מקצוע
קבועים של העמותה בעלי ניסיון רב שנים בענף השיפוצים .בנוסף
לשיפוץ דירת המשפחה נבנית תכנית שיקום אישית והמשפחה
זוכה לליווי ,על מנת לסייע לה לעמוד ביעדים שנקבעו.
נדרשים מתנדבים שהם אנשי מקצוע בתחום השיפוצים בלבד.
לפרטים נוספים02-6793491 :
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ארגון הומניטרי הפועל למעלה מ 20-שנה לשבירת
מעגל העוני בישראל.
הארגון מסייע מדי שבוע לאלפי משפחות נזקקות
ברחבי הארץ .במרכז הסיוע של פתחון לב מחולקים
בכל שבוע סלי מזון טריים ומגוונים ,פועלת מכולת
חברתית המנגישה מוצרי מזון בעלות מסובסדת
ומופעלת חנות ביגוד יד  ,2כלי בית וצעצועים לרווחת
המשפחות.
נדרשים מתנדבים במגוון תחומים לניהול ותפעול מרכז
הסיוע ,הפעלת חנות הביגוד ולתפקידי מפתח נוספים.
לפרטים נוספים,03-9512755 :
מיילmirin@plev.org.il :
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מיצוי זכויות

מרכז עוצמה
מרכז עוצמה מציע שירותים ללקוחות האגף לשירותים חברתיים
החל מגיל  18ועד גיל הפרישה (לא כולל) .המרכז מספק מענים
בתחומים הבאים :מיצוי זכויות הכולל ייעוץ ,ליווי וסנגור הלקוחות מול
משרדים ממשלתיים .ניהול כלכלי הכולל ייעוץ ,ליווי והכוונה בכלכלת
התא המשפחתי .כמו כן מספקים מענה בתחום התעסוקה הכולל
זיהוי צרכים ורצונות הלקוחות וחתירה להשמה מותאמת .בנוסף
יתקיימו סדנאות בתחומים שונים אשר פתוחות לכלל האוכלוסייה.
לפרטים נוספים | 08-8608739 :מיילtamarm@k-m.org.il :

המוסד לביטוח לאומי
המוסד פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי ונועד להבטיח
לאוכלוסיות מוחלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה
זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן .בנוסף ,מספק
שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים ,לאלמנות
ולנפגעי איבה ,שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים,
מופקד על ביצוע חוקים נוספים והסכמים בתחום
הביטוח הסוציאלי ומסייע בפיתוח שירותי רווחה בקהילה
לאוכלוסיות שונות .עיקר עבודתם של המתנדבים במוסד
לביטוח לאומי הוא בתחום סיוע במילוי טפסים.
אשת קשר :יפה קליינר 08-9345668/9
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פתחון לב
ארגון הפועל למימוש זכויות וטיפול במצוקות אליהן נקלעו תושבי
העיר.
במרכז מוענק ייעוץ ,ליווי ,סנגור ושינוי מדיניות תוך התמודדות עם
בירוקרטיה במגוון נושאים:
•דיור (דיור ציבורי ,משכנתאות ,סיוע בשכר דירה וכו')
•ביטוח לאומי (הבטחת הכנסה ,מזונות ,קצבת זקנה וכו')
•התמודדות עם חובות וקשיים כלכליים (הוצאה לפועל ,הסדרי חוב)
•זכויות עובדים (פיטורים ,זכויות נשים בהריון ,זכויות עובדי קבלן,
העסקה פוגענית וכו')
•זכויות במערכות החינוך והבריאות
•זכויות בעלי מוגבלויות
אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת פתחון לב ולהוביל שינוי
חברתי משמעותי
לפרטים נוספים ,03-9512755 :מיילmirin@plev.org.il :
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אזרחים ותיקים
מועדוני מופת לאזרחים ותיקים

מרכז יום לקשיש

ישנם שלושה מועדוני מופת לגיל השלישי הפועלים בעיר
בימי א'-ה' בשכונות השונות .במסגרות מתקיימות פעילויות
שונות ומגוונות במהלך כל השנה.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במערך המתנדבים עבור
אוכלוסיית הגיל השלישי במועדונים השונים.
אשת קשר :כוכי בן ברוך 08-8608775

מרכז היום מספק לכ 100-אזרחים ותיקים שירות למשך
חצי יום .המקום מספק הסעות ,ארוחות ,טיפול אישי ופעילות
חברתית תרבותית ענפה לכלל המבקרים.
אשת קשר :נירה מנהלת המרכז 050-2023852 ,08-8505030

מועדונים חברתיים לאזרחים וותיקים
פועלים בעיר  5מועדונים בשכונות השונות ,אשר מקיימים
מגוון פעילויות ,פעמיים בשבוע.
אשת קשר :כוכי בן ברוך 08-8608775
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כוחות הביטחון והצלה
איחוד הצלה
איחוד הצלה הינו ארגון המושתת על מתנדבים שמטרתו מתן מענה
רפואי ראשוני ומקצועי על מנת להציל חיים .כיום מונה הארגון מעל
 5,000מתנדבים  ,ביניהם חובשים ,פרמדיקים ורופאים ,מתנדבי
פרויקט תן כבוד ,מתנדבי יחידת חוס"ן ,הפעילים בכל הארץ .ארגון
זה מאושר כגוף מסייע רשמי בשעת חירום על ידי משרד הבריאות.
איש קשר :מני עזריאל 054-5696031

כב"ה
ארגון הכבאות וההצלה בישראל מופקד על כיבוי ומניעת דליקות
והתפשטותן ,חילוץ והצלת לכודים וטיפול באירוע של חומרים
מסוכנים .תפקיד המתנדבים הינו לסייע ללוחמי האש בעבודתם.
על המתנדבים להיות בבריאות טובה ,כושר גופני סביר ונכונות
לעבור קורס הכשרה.
איש קשר :אלי בן שושן מפקד תחנת הכבאות 053-7286614

מגן דוד אדום
מד"א הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל .פעילות
הארגון ענפה ומשתרעת על פני תחומים רבים ,החל בהגשת
עזרה ראשונה ,התרמת דם ותפעול שרותי הדם וכלה בהדרכת
הציבור הרחב בקורסי עזרה ראשונה ,החייאה ,בפרויקטים
קהילתיים שונים ופרויקטים הומניטריים שונים בישראל ובחו"ל.
מגן דוד אדום רואה בהתנדבות ערך חיוני המהווה אבן יסוד
לארגון כולו ומזמינה אתכם להצטרף למערך המתנדבים.
איש קשר :מיכאל קנטר 052-4209834
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משמר האזרחי
תפקידו של המשמר האזרחי הינו סיוע בשמירה על בטחון הפנים
והמדינה לצד משטרת ישראל וסיוע בלוחמה בפשיעה ובמאבק נגד
תאונות דרכים .המטרה הינה לשפר את איכות החיים בישראל .עיקר
פעילותם של המתנדבים הינה מתן שירותים ליחידים או לקבוצות
אוכלוסייה במצוקה הבאה לידי שינוי חברתי ו/או סביבתי ,גיוס כספים
לקידום פרויקטים או מוסדות ,בטחון שוטף לקהילה וסיוע למשטרה
בנושאים ייעודיים.
איש קשר :ניסים כשכש 08-8581033
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קליטת עליה

שמגלוץ'
השמגלוץ' משמשים כמגשרים ,יועצים בין בני זוג ,בין בני משפחה
ובסכסוכי שכנים .תפקידם הינו יישוב סכסוכים ומתן מענה לקהילה
האתיופית .השמגלוץ' מסייעים אף במקרה הצורך בתיווך בין הקהילה
למשטרה ולרווחה.
איש קשר :משה קסה 055-6621137
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נשים
ויצו
ויצו הינו ארגון נשים מתנדבות שמטרתו לקדם נשים בישראל ,לחזק את מעמד
האישה ולהפוך את האישה לעצמאית ומשפיעה יותר .ויצו קריית מלאכי מקיים
פעילויות פנאי והעשרה לנשים מכל המגזרים והגילאים .בנוסף מפעילה ויצו
'ביגודית' ( בגדים וציוד יד שניה) לרווחת התושבים.
כתובת :רחוב בן גוריון ,שעות וימי פעילות :א'-ה' .09:00-13:00
אשת קשר :מנהלת ויצו לבנה רשיד052-8700715 -

פרויקט מתנ"א
מתן תמיכה לנשים אחרי לידה .פרויקט ביוזמת מועצת נשים עירונית ,במטרה
לספק לנשים לאחר לידה ליווי ותמיכה על ידי מתנדבות .המתנדבות מסייעות
בטיפול בתינוק ובשאר הילדים ,מלוות לקבלת עזרה רפואית וכן מספקות סיוע
חומרי.
אשת קשר :אילנה אלפסי  ,052-3444919יפה חדד 050-5517556
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חברה וקהילה
זוידגי
נשים מהקהילה הבוכרית המתגייסות על מנת לסייע ליולדות
הצעירות מהקהילה על ידי סל מענים המותאם לצרכי האישה.
אפשרויות ההתנדבות העיקריות הן הכנת ארוחת בוקר ,אפיית
עוגה לשבת ,עזרה בהסעת האוכל לבית האישה ועזרה בבייביסיטר
לילדים.
נשות קשר :רותי ,054-3453162 -דבורה058-4884770 -

דילדי
קבוצת מתנדבים אשר בשיתוף עם הקהילה משנים את המרחב
הציבורי שלהם ,הופכים אותו ליפה יותר ,ומכניסים בו חיים.
אפשרויות ההתנדבות הן בעיקר בימי השיא של העבודה בבניינים או
בהרמת אירועים קהילתיים בשכונות.
אנשי קשר :צ'ילה  ,052-5297255 -שחר 052-3983776 -
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גרעין אדווה
גרעין משימתי הפועל מתוך שליחות ועוצמה ומורכב ממשפחות מהקהילה
האתיופית .הגרעין עוסק במגוון תחומים ,כגון :משפחות הגרעין ,תחום העצמה
וזהות בקרב כלל האוכלוסייה ,גינה קהילתית למבוגרים בני הקהילה האתיופית,
תחום מרחב וקהילה  -העצמת משפחות וילדיהם בשעות הפנאי עד לכדי
לקיחת אחריות על סביבתם ,הגברת המעורבות בקרב האוכלוסייה ויצירת
מנהיגות.
כתובת :רחוב יוסף בורג  9משרדי הגרעין
טלפון ליצירת קשר :יעקב טלה ,050-7377303
אורן אריני רכז גינה הקהילתית ,052-7272183
מזל רטה רכזת תחום נוער והמרחב הקהילתי ,052-2426402
סמאי זרו רכז תחום מבוגרים 054-6170985

קהילה בגן
מרחב קהילתי רב תרבותי לתושבי שכונת כרמי הנדיב .במרחב
הקהילתי יתקיימו פעילויות כגון ,שעת סיפור ,גינה קהילתית ,סדנאות
בניה בבוץ ועוד.

נשות קשר :אפרת  ,052-8903621שירה 058-5096000
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חברה וקהילה

סיירת הורים
תוכנית הפועלת לחיזוק החוסן העירוני על ידי פיתוח קהילה עירונית מעורבת
בעלת תחושת אחריות חברתית ושייכות למקום .מטרותיה הן :שיפור והגברת
תחושת הביטחון האישי והמוגנות של התושבים ,פיתוח קהילה השוללת שימוש
לרעה באלימות ,סמים ואלכוהול ביטחון מתוך מחשבה כי לקהילה כוח להשפיע על
המציאות המקומית .הפחתה הדרגתית ומשמעותית של אירועי האלימות והפשיעה.
המתנדבים עוברים הכשרה שוטפת מטעם הרשות לביטחון קהילתי המעניקה להם
כלים להתמודדות עם בני הנוער.

אשת קשר :חנה מור 052-8865641

גינת כלבים
גינת כלבים -פרויקט קהילתי ביוזמת קבוצת מתנדבים אשר מקימים
גינת כלבים בשטח מגודר אשר הוקצה על ידי הרשות לשימושם
של הכלבים ובעליהם ,על מנת שהכלבים יוכלו להתרועע ולפרוק
ממרצם .כחלק מהפעילויות יועברו בגינה סדנאות שונות.

אשת קשר :הילה קורדנה 050-2169659

בוסתן גבעת הפרפרים
מתנדבים אשר אכפת להם מאיכות הסביבה וטיפוח
העיר ,הקימו בשיתוף עם העירייה ,בוסתן עצי פרי
הפתוח לקהילה .בבוסתן יכולו המשפחות ליהנות
מהטבע ,מפעילויות פנאי לילדים בנושא שמירה על
הטבע ואיכות הסביבה.
איש קשר :ידידיה גרין 054-7140045
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מרכז נריה -הגרעין התורני בקריית מלאכי
עמותה המייצגת קהילה של מעל  100משפחות שגרות בעיר ופועלות בתחומי
החינוך ,הרווחה ,הפצת תורה והעצמת המשפחה .במסגרת הפעילויות מקיימים
חברי הקהילה התנדבויות במגוון תחומים :הדרכת כלות ,ליווי משפחות אבלות,
הכנה לבר מצווה ,העברת שיעורי תורה בעיר ועוד.
כתובת המרכז :רחוב בר יהודה .4
טלפון ליצירת קשר08-8503823 :
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בריאות

יד שרה
יד שרה הינו ארגון מלכ"ר המעניק מגוון שירותים לאנשים עם לקויות
ומחלות במטרה לצמצם את השפעת לקויותיהם ומחלותיהם על
תפקודם ועצמאותם ולאפשר לכל אדם להמשיך באורח החיים שהוא
בחר בו ,בביתו  .הארגון מציע שירות במספר תחומים ,אשר המרכזי
בהם הוא השאלת ציוד שיקומי וציוד רפואי.
כתובת :ספרא  ,24חניית גימנסיה דרכא.
ימים ושעות פעילות :א'-ו'  ,10:00-12:00א'-ה' 18:00-19:00
ליצירת קשר08-8501087 :
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ילדים
מרכז קשר
מרכז חדש בעיר המופעל על ידי האגף לשירותים חברתיים .מרכז
הקשר הינו שירות טיפולי בניהול עו"ס ,למפגש בין הורים\סבים
וילדיהם הקטינים תחת הכוונה ופיקוח של צוות המרכז .התנדבות
במרכז כרוכה בראיון התאמה ונכונות למחויבות ומסירות להגעה
רציפה.
ליצירת קשר :מזכירות האגף לשירותים חברתיים 08-8608730

מועדונית כיף-כף
מסגרת בשעות אחה"צ עבור ילדים בגילאי בית ספר יסודי.
במועדונית מתקיימות פעילויות חווייתיות וחינוכיות וסיוע בהכנת
שיעורי בית.
כתובת :רחוב סן דייגו  , 13ימים ושעות פעילות :א'-ד' .16:00-19:00 ,
אשת קשר :רכזת רוזה כהן 054-8159730

מועדוניות בהפעלת מרכז נריה

מרכז דיאדה

• מועדונית כלנית :רחוב משה שרת .נותנת מענה לתלמידי כיתות א'-ו'.
• מועדונית נרקיס :רחוב בר-יהודה .נותנת מענה לתלמידי כיתות א'-ו'.
המועדונית הינה מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה ,המספקת מענה לילדים בגילאי
בית ספר יסודי ,ממשפחות המוכרות לאגף לשירותים חברתיים .מטרת המועדוניות
היא לקדם את מצבו הרגשי ,התנהגותי ,חינוכי וחברתי של הילד ולשפר את הקשר
בין הילד להוריו תוך חיזוק התפקוד ההורי .המועדוניות מציעות טיפול רגשי במידת
הצורך ,מגוון פעילויות חברה והעשרה ,סיוע בהכנת שיעורי בית ,הקניית הרגלי
למידה ,הרגלי סדר וניקיון והרגלי חיים בסיסיים .כמו כן מוצע טיפול רגשי במידת
הצורך ,מספקות לילדים גם ארוחה חמה.
ליצירת קשר :מרכז נריה  .08-8503823כתובת :רח' העמק 15

פעילות העשרה עבור ילדים בגיל הרך,
בגילאי לידה עד שש .במרכז מועברים חוגים
והפעלות משותפות להורה ילד .הדגש
הוא על מתן מענה הן לילדים והן להורים.
הפעילות מתקיימת בבקרים עבור ילדים
בגילאי לידה עד  3וכן אחר הצהריים עבור
ילדים בגילאי .3-6
כתובת :סאן דייגו .17
אשת קשר :רכזת נורית חמו 050-6901109
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נוער

מגדלור
המגדלור מהווה מסגרת חברתית-טיפולית-חינוכית עבור בני
נוער ומאפשר עבודת עומק באמצעות שימוש במגוון כלים
בניהם  :התערבות פרטנית ,התערבות קבוצתית ופעילות פנאי.
המגדלור פתוח בפני כל בני הנוער בעיר ,בדגש על מתן מענה
ייחודי לבני נוער מקבוצות תרבותיות שונות ונוער במצבי סיכון
ומצוקה .המרכז מספק לבני הנוער פעילויות שונות וסדנאות וכן
מעניק שירותי ייעוץ ,תמיכה נפשית ,פנאי וחינוך שמטרתו היא
יצירת קשר בינאישי משמעותי בין המתנדבים לנוער.
ימי ושעות פעילות :א'-ה'. 17:00-21:00 ,

קידום נוער
ביחידה לקידום נוער פועלת תוכנית "הילה" עבור נערים שנשרו ממערכת החינוך
ומשלימים בגרויות ושנות לימוד  .התוכנית היא לגילאי  .15-18היחידה מלווה את
הנער/נערה בכל התחומים -הכנה לצבא ,הכנה לתעסוקה ,סדנאות ,טיולים ועוד.
דרושים מתנדבים בוגרים לליווי הנערים לאורך השנה ליווי חינוכי ,ערכי וחברתי.
כתובת :סן דייגו 13
אשת קשר :אורית דבח .08-8580665

אשת קשר :מזי שאואט 054-9773759
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מנהיגות ותנועות נוער
מנהיגות ותנועות נוער
מחלקת הנוער של קריית מלאכי היא המובילה את תחום החינוך הבלתי פורמלי בעיר.
המחלקה פועלת רבות להעצמת תחום המנהיגות בקרב בני נוער על ידי הפעלתן
של תנועות וארגוני הנוער במרחב הציבורי .מידי שבוע מגיעים כ 1,000-נערים ונערות
מגילאי  10-18ועשרות מדריכים צעירים לתנועות הנוער השונות הפועלות בעיר.
להתנדבות בתנועות השונות ניתן לפנות:
צופים שבט שלהבת -רכז סניף אלון זהבי 054-2440629
סח"י סיירת חסד ייחודית  -נוה שעאר 054659161
פאזל  -רכזת המד"צים ,חגית זרו 053-9536170
מועצת נוער עירונית  -מיכל זהר 054-2374760
כנפיים של קרמבו (לילדים עם צרכים מיוחדים)  -שרה פארן 058-6518562
אחרי בשטח  -שחר זינמן 050-6765901
בני עקיבא  -הדר בניטה 050-2023570
שחקים  -ניסים כשכש 050-6277622
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מלשבי"ם וחיילים
זינוק בעליה
תכנית המתמקדת במתן מענה פרטני לבני נוער מהקהילה
האתיופית המועמדים לשירות ביטחון וזאת בכדי להכין
אותם בצורה מיטבית להתמודדות עם אתגרי הגיוס ולסייע
להם לסיים את שירותם .התוכנית אף מעודדת את הצעירים
להצטרף למוקדי התרומה העשייה וההשפעה ,תוך שמירה
על זהותם האישית והקהילתית  .בנוסף התוכנית מספקת
מענה והכנה לשירות משמעותי ומיצוי הפוטנציאל של בני
הנוער מהקהילה האתיופית בשירותם הצבאי ומספקת מענה
להורים ולמשפחות הצעירים.
איש קשר :אביחי אבגי 050-2761928

אחרי לצה"ל
פרויקט הליבה של התנועה הוא קורס ההכנה לצה"ל המשלב הכנה
פיזית ומנטאלית לשירות הצבאי לצד הכשרה של מנהיגות צעירה.
הקורס מיועד לבני -נוער בגילאי  .18-16במסגרת הקורס עוברים
בני הנוער אימון פיסי ונעזרים בשיעורי כיתה להעברת מידע ולדיונים
קבוצתיים .תוך כדי הפעילות השוטפת מתקיימות סדרות שטח ,סדרת
מנהיגות ,ביקורים במוצבים ובסיסי צה"ל ,יוזמות התנדבותיות בקהילה
וכן פעילות העשרה בדמות סיורים ,סדנאות ,מפגש הורים-חניכים,
ניווטים ,ימי ספורט וערבי הווי.
ימי ושעות פעילות :ימי שני ורביעי .הכנה לצה"ל  ,19:30-21:30ארגון
הנוער .18:00-21:00
איש קשר :ישמבל מלכה 054-3264377

תוכנית ניצו"ץ
תוכנית הפועלת במטרה להגדיל את שיעורי הגיוס לצה"ל ולמנוע
נשירה של בני נוער במצבי סיכון מצה"ל ,על ידי ליווי פרטני
לצעירים בסיכון בשילובם לשירות צבאי איכותי ומיטבי ,סיום
שירות תקין וסיוע לחיילים לקראת השחרור מהצבא לפתיחת
אופק תעסוקתי ושילוב מיטבי בחברה ובקהילה .לתוכנית
דרושים מתנדבים בעלי יחסי אנוש טובים והיכרות עם הצבא.
אשת קשר :עו"ס יעל טיגב  -רכזת התוכנית 054-4576137
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צעירים
מרכז צעירים
משמש כגוף המוביל בעיר את נושא הצעירים ומכוון אותם
לפעולות חברתיות בקהילה ולתחושת שייכות קהילתית ועצמאות.
מרכז צעירים נותן מענה לצעירים ( )18-40במגוון תחומים שונים:
חיילים משוחררים ,תעסוקה ופיתוח קריירה ,השכלה גבוהה
ומלגות ,מעורבות חברתית אזרחית ,מתנדבים ,תרבות ופנאי
ויזמות חברתית אישית.
בנוסף ,המרכז מפעיל את תוכנית 'למרחק'  -תעסוקה איכותית
ליוצאי אתיופיה ותוכנית 'צעירים בשכונות'  -קידום צעירים
וצעירות בתחומי שיקום שכונות להשכלה גבוהה ואיכותית.
כתובת :רש"י 5
שעות פעילות:
ימי א' ג' 8:00-17:00 -
ימי ב' ד' 8:00-19:00 -
יום ה' 8:00-16:00 -
לפרטים נוספים :מרכז צעירים 08-8602553 -
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תוכנית יתד
תוכנית יתד לצעירים וצעירות במצבי סיכון בגילאי  18-25הנה
תוכנית הדגל של משרד הרווחה .התוכנית מסייעת לצעירים
וצעירות במצבי סיכון המתמודדים עם קשיים שונים ומתמקדת
בארבעה ערוצי סיוע :השכלה תעסוקה ומיומנויות ,רווחה ובריאות
רגשית ,קיום פיזי ומוגנות והשתייכות חברתית ומשפחתית .לתוכנית
דרושים מתנדבים בעלי יחסי אנוש טובים.
ליצירת קשר08-8608730 :
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חינוך

פרוייקט התנדבות בחינוך
גמלאים וגמלאיות אשר מתנדבים במסגרות חינוכיות בעיר ,גני
ילדים ,בתי ספר יסודי ותיכונים ומסייעים בתחומים שונים ומגוונים
על פי צורך.
אשת קשר :מיכל רפאל 054-7874923
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צרכים מיוחדים
מועדונית על גלגלים
מועדון ייעודי לאוכלוסיית ילדים עם מגבלות פיזיות .המועדונית הוקמה
על מנת לספק לילדים מקום חוויתי לפעילות אחר הצהריים ,להעלות את
ביטחונם העצמי והאני מאמין הפנימי שלהם ביכולתם להשתלב בחברה
כשווים בן שווים .בנוסף הילדים משתתפים במשך השנה בפעילויות שונות
בקהילה .כמו כן ,במועדונית מתקיימות פעילויות שונות ומגוונות ,רכיבה
טיפולית על אופניים ייעודיים ,שחייה ,רכיבה על סוסים טיפולית ,סדנאות
ייעודיות במגוון נושאים וקייטנת קיץ חווייתית.
כתובת :רחוב סאן דייגו ( 34מקלט נגיש) ,ימי ושעות פעילות15:30-19:30 :
איש קשר :יניב אלמוגי 050-8238334

אופק  -עמותה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים
עמותה המספקת מסגרת תומכת שיקומית ,תעסוקתית ,חברתית
וטיפולית לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים .למרכז דרושים מתנדבים
מכלל האוכלוסייה להשתלבות בפעילות המקום בשעות הבוקר.
כתובת :מפעל אופק אזור התעשייה באר טוביה בניין מרניר.
ימי ושעות פעילות :א'-ה' בין השעות .07:30-15:00
אשת קשר :אריאלה זנדיני 050-4141478 ,08-8587343

בית אברהם
מרכז למשפחה
שירות משלים המספק מענה למשפחות שלהן ילדים ובוגרים עם צרכים
מיוחדים .במרכז נערכות פעילויות שונות ומגוונות עבור משפחתו של
הילד/בוגר עם הצרכים המיוחדים כגון :ימי כיף למשפחות ,הרצאות
והעשרה ,סיוע במיצוי זכויות ,הפגה ופנאי ,הדרכת הורים וקבוצות תמיכה.
כתובת :השומרון .23
אשת קשר :גל בן יעקב 050-5776584
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בית אברהם הינו בית ייחודי לשיקום והעצמה של ילדים תוך העשרת
היכולות הלימודיות והחברתיות שלהם ופיתוח כישוריהם האישיים.
מטרתו הינה לאפשר לכל ילד לקבל מענה איכותי ומותאם לצרכיו,
מתוך אמונה כי בעזרת הכוונה נכונה ועם המון חום ואהבה ,כל ילד
יכול להפיק את המיטב ולהגיע הכי גבוה שאפשר.
כתובת :שדרות ירושלים 16
ליצירת קשר.08-8582033 :
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צרכים מיוחדים
מועדון 'אנשי הדממה'

'קפה בוקר'

מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים

סדנאות פעילויות והרצאות שונות ומגוונות
המתקיימות במרכז הקהילתי בקיבוץ גלויות
המיועדת לאנשים עם מגבלה מעל גיל 21
שאינם נמצאים במסגרת.
שעות ויום פעילות :ימי שני בשעות 9:00-12:00
איש קשר :נחום שלום 054-2282666

המועדונית מהווה בית חם לילדים/נוער/ומבוגרים בגלאים
 8-21עם מגבלה שכלית התפתחותית .במסגרת המועדונית
מתקיימים חוגים במגוון תחומים ,קידום לימודי ופנאי.
למועדונית דרושים מתנדבים מכלל האוכלוסייה
בהשתלבות בפעילות המקום.
כתובת :רחוב משה שרת  ,6שעות וימי פעילות :כל ימות
השבוע מ.13:45-18:00-

אשת קשר :נחמה כהן צמח 055-6624233

קהילה נגישה
קבוצה הפועלת ליצירת שינוי חברתי המורכבת ממתנדבים עם צרכים
מיוחדים ו/או הורים לילדים עם צרכים מיוחדים .הקבוצה פועלת לקידום
נגישות ,מספקת ייעוץ לבעלי מוגבלויות ,מסייעת במיצוי זכויות ומקיימת
הרצאות הסברה והעלאת מודעות בבתי ספר .כמו כן הקבוצה מקיימת
אירועים שנתיים טיולים ועוד .דרושים מתנדבים להשתלבות בפעילות
הקבוצה מכלל האוכלוסייה.

איש קשר :נחום שלום 054-2282666
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מועדון חברתי עבור חרשים ואנשים עם לקות שמיעה.
המועדון מקיים פעילויות העשרה במגוון תחומים ,כגון:
סדנאות בישול ,אקטואליה ,שיעורי תורה ,ימי כייף,
טיולים ועוד .הפעילות הינה בליווי מתורגמן.
דרושים למועדון מתנדבים לסדנאות והרצאות במגוון
תחומים.
כתובת :רח' משה שרת  ,110ימי פעילות :יום ד' -פעילות
לפי תוכנית שנתית.

אשת קשר :עופרה יוסף 052-6124404

מועדון אקים
מועדון אקים הינו מועדון חברתי עבור אנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית
מעל גיל  .21במסגרת המועדון מתקיימות פעילויות שונות ומגוונות וחוגים.
למועדון דרושים מתנדבים להעברת סדנאות הרצאות ותכנים שונים במגוון
תחומים.
כתובת :שד' בן גוריון  ,42ימים ושעות פעילות :א'-ה'.14:30-17:30 ,
אשת קשר :שושנה כהן 050-7701610
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התנדבות בחירום
התנדבות בחירום
לאחרונה הוקם בעיר מערך חירום המונה עשרות תושבים
שהתנדבו לסייע בשעת חירום ונהנו מהכשרות והשתייכות
לנבחרת מתנדבים רצינית ומסורה .מוזמנים להצטרף.
אשת קשר :סימונה קריאף 052-5965533

צוות סע"ר עירוני
מתנדבים אשר הוכשרו לשמש כצוות סיוע עצמי ראשוני
לתושבי העיר בזירות בעת אירוע חירום.
תפקידי המתנדב הם איתור וחילוץ קל של לכודים בהריסות,
מתן טיפול רפואי ראשוני.
התפקיד כולל השתתפות בהכשרות ותרגילים.
אשת קשר :גל בן יעקב 050-5776584

היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות האגף לשירותים חברתיים

25

נשמח ליצירת קשר עם ארגונים נוספים .לשאלות נוספות
והצטרפות לעשייה החברתית קהילתית בעיר מוזמנים לפנות
ליחידה לעבודה קהילתית והתנדבות קריית מלאכי
מייל gal@k-m.org.il :טלפון08-8608726 :

