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 רשימת עמותות  

 סיוע הומניטרי ישראלי –לתת 

הענקת סיוע   נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני, למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי הארגון 

לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת  

 שינוי בסדר העדיפויות הלאומי. 

 ההתנדבות היא ערך ליבה בלתת, המנחה את פעילות הארגון ותפיסת ההפעלה שלנו. 

אפשרויות ההתנדבות: השתתפות במבצעי איסוף המזון לקראת חג הפסח וראש השנה בפריסה  

ת ביאליק/  י הר טוב )בית שמש(/ קרי - ארצית רחבה, תפעול מיון ואריזת מזון במרכזים הלוגיסטיים 

 נזקקים )רלוונטי בעיקר בתקופת החגים(. באר שבע וחמ"ל פניות 

 פרטי יצירת קשר: 

 7634914-054. טלפון נייד leah@latet.org.il, מייל לאה לוין 

 https://lp.vp4.me/peqt -קישור לטופס ההרשמה לתוכניות ההתנדבות  

 

 ישראל   לקט

מטרת העמותה למגר את בעיית חוסר הבטחון התזונתי באמצעות הצלה וחלוקה יעילה של עודפי  

בישראל. סוגי ההתנדבות האפשריים: איסופי מזון עבור  מזון בריא ומזין לטובת אוכלוסיית הנזקקים  

נזקקים, מיון ואריזת תוצרת חקלאית במרכז לוגיסטי, חלוקת חבילות והפגת בדידותם של ניצולי  

 שואה. 
 09-7909202אביטל עוזרי טלפון : ,  09-7909223טלפון:  , מעין מולה: פרטי יצירת קשר 

 leket@leket.org   מייל:

 

 פתחון לב 

 .ופועל לשבירת מעגל העוני בישראל  1998-פתחון לב הינו ארגון ללא כוונת רווח, נוסד ב

  מלשכות הרווחה בערים השונות.ופנים סלי מזון בכל חודש לנזקקים המ 4,500 - הארגון מחלק כ

והנעלה, צעצועים ומשחקים כלי    סלי מזון למשפחות ולתינוקות, פרטי ביגוד ת מחלק בנוסף, הארגון

 .בית ועוד

    03-9512755,  050-5251654מנהלת תחום מתנדבים טל':  , מאיה מור יוסף :פרטי יצירת קשר 

   mayam@plev.org.il   מייל 

 

 חינוך לפסגות 

חברתית וטיפוח מצוינות, באמצעות  עמותת חינוך לפסגות פועלת לצמצום פערים, קידום מוביליות 

אקונומי נמוך, הבאים מהפריפריה  - הענקת הזדמנות שווה לילדים, נוער וצעירים מוכשרים מרקע סוציו

.  גיאוגרפית ומאפשרת להם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם ולהגשים את חלומותיהם-החברתית 

 . רחבי הארץמרכזי מצוינות הפועלים בבתי ספר ב  54על פני   הפעילות פרוסה

העמותה מעניקה למדריכיה ארגז כלים מקצועי מגוון, הכולל ליווי מקצועי ואישי לאורך כל השנה ע"י  

 שי. מלווה חינוכי, הכשרות והדרכות לצורך פיתוח מקצועי ואי

 

בשני מסלולים   הפעילות מתקיימת בתוך בתי הספר )באופן מקוון בעת הצורך( בפריסה ארצית

 לבחירת המדריכ/ה: 

 ( 14:00-18:00שעות, אחר הצהריים )לרוב   4מסלול חד שבועי : 

ימי טיול/העשרה במהלך שנת    6שעות הדרכה אחת לשבועיים/סמסטריאלי+ 4מסלול דו שבועי : 

 הפעילות. 

וכן תפקידי  מקצועות ליבה, העצמה, העשרה  נה במגוון מקצועות הדרכה )קבוצות/פרטני(: יהפעילות ה

כלל הפעילות מתקיימת תוך ליווי מקצועי וחברתי של צוות המרכז  לתפעול המרכז .   תפעול ושטח

  והעמותה. 

mailto:leah@latet.org.il
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flp.vp4.me%2Fpeqt&data=05%7C01%7Cortal.nahum%40biu.ac.il%7C1863f66f25434d10c8cd08da706c5636%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637945908316782122%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=4JaQmuGi8370Yu77EExk4%2BG6JgnNkTZrbU6fX%2BwEvE4%3D&reserved=0
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  03-6013617, 050-8588047רכזת גיוס סטודנטים, טל': ,  קסניה סטרינסקי   :פרטי יצירת קשר 

 lhr1@e4e.org.i מייל:

 

 עמותת לשובע 

, מספקת מענה יומיומי לאלפי נזקקים בתחומי מזון, מחסה  1990עמותת לשובע, פועלת משנת 

 וחינוך. 

מסעדת לשובע מספקת מידי יום ארוחות חמות למאות    – מסעדת לשובע )צ'לנוב, תל אביב( 

ההתנדבות כוללת: הגשת מזון, פינוי, עזרה במסעדה ומתן יחס אישי למבקרים. ההתנדבות   נזקקים.  

. ישנה גמישות בימי ההגעה. ישנה ארוחת  10:00-14:00ו', בין השעות -במסעדות היא בין הימים א' 

 שישי ערב פעמיים בחודש )אפציונלי(. 

בתי נוער, בפריסה ארצית רחבה )מערד   22 –)השייכת לעמותת ל"שובע"(   -שת בתי הנוער "קדימהר

עד קריית שמונה( המספקים מענה יומיומי לילדים ונערים. בבתי הנוער מקבלים הילדים, מענה  

ארוחות חמות, עזרה לימודית, שיעורי העשרה וחינוך ערכי. ההתנדבות בבתי הנוער   הוליסטי הכולל: 

 .  14:00-19:00ה' בין השעות -יא בין הימים א'ה

 

ההתנדבות מותאמת למתנדב/ת ויכולה לכלול: חונכות אישית/עזרה לימודית/העשרה/ עזרה תפעולית  

 ישנו צורך להגיע על בסיס שבועי. ישנה גמישות בשעות.   בבתי הנוער.

 hitnadvut@lasova.org.il  מייל: 6879609-050  נייד:,  : רן דריפרטי יצירת קשר 

 

 ביקורים 

עמותה אשר שמה על דגלה לשמח חולים ומאושפזים בבתי חולים ברחבי הארץ תוך כדי שיתוף  

כל אלה מושתתים על נתינה מכל הלב שעטופה בהרבה   ומשרד החינוך.  פעולה עם משרד הבריאות 

  ומשפחותיהם. שמחה ותקווה שמתמקדת במאושפזים 

ביקור, עידוד ושימוח מאושפזים במחלקות השונות בבתי חולים. המתנדבים   תפקיד המתנדבים: 

  רחב, וחיוך טוב כל מלאות השונות בידיים  עוברים במחלקות

  מבקרים ומשמחים.  משפחותיהם ובני המאושפזים בין קפה עגלות עם עוברים

  המגיעות לפעילות חד  ומובילים קבוצות מתנדבים המתנדבים משמשים בתפקיד הדרכה , בנוסף

 . 9:00-12:00ביום קבוע פעם בשבוע, בין השעות מתקיימת ההתנדבות  בבית החולים. פעמיות 

 הדסה עין כרם. ו תל השומר, איכילוב  - בתי חולים להתנדבות

-https://bikurim-והעמותה תיצור אתכם קשר  באתר  יש להשאיר פרטים  :פרטי יצירת קשר 

il.org.il/volunteering/students / 

 

 מגן דוד אדום בישראל 

 פעילים בארגון למתנדבים  ת מיועדההתנדבות 

 החירום, על ורפואת העזרה הראשונה שירותי על אמון  ישראל מדינת של  הלאומי ההצלה ארגון
 הגדול ההתנדבות ארגון הוא  אדום דוד  מגן  .הישראלי הצלב האדום כארגון ומשמש הדם שירותי

 מעניק  אדום דוד  מגן ולמתנדבים, לעובדים  מתנדבים. הודות 30,000 - פועלים כ במסגרתו  בישראל 
 באמצעות  ,ובקיבוצים בכפרים  ,הקהילתיים בערים, בישובים הארץ רחבי חיים בכל מצילי שירותים

 ובחירום.  בשגרה שעות היממה בכל  מענה הנותנות אדום דוד  מגן תחנות   189

חיים בסיסי ומתקדם  המתנדבים פועלים ללא לאות באמבולנסים ובניידות טיפול נמרץ ומעניקים סעד 

 במתאר טרום בית החולים ומבהילים את המטופלים לטיפול מתקדם אל תוך כותלי בית החולים. 
 netanelac@mda.org.il מייל:  - נתנאלה רשטניקוב פרטי יצירת קשר:
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 לגיל הרך קלנסואה(   –  בית איזי שפירא )בית סינדיאן

שנים   39-בית איזי שפירא לשינוי באיכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות הינו ארגון הפועל למעלה מ

 להבטיח לאנשים עם מוגבלויות שותפות מלאה בחיי הקהילה ואיכות חיים טובה יותר.  

ונות נדירות מאזור  בית איזי שפירא לגיל הרך בקלנסואה מטפל בילדים עם מוגבלות שכלית ועם תסמ

המרכז הוא הראשון   .המרכז מייעץ ותומך במשפחות המגדלות ילד עם מוגבלויות .המשולש הדרומי

                      .בחברה הערבית המטפל במשפחה כולה

מייל:       052-3724039טל':     -  סלסביל תקרורי  -איש קשר     :פרטי יצירת קשר 

salsabeil@beitissie.org.il 
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