
 ישל סטודנטים בפקולטה לחינוך ובמכון הערבמעורבות חברתית 

 

 לתת את הנשמה ואת הלב

 לתת, לתת כשאתה אוהב

 ואיך מוצאים את ההבדל

 שבין לקחת ולקבל

 .עוד תלמד לתת לתת )חמוטל בן זאב(

 במסגרת לימודי התואר הראשון בפקולטה לחינוך. בעשייה חברתית קהילתיתבוא להיות שותף 

משתלבים בעמותות, ארגונים ובתי  תוכנית המעורבות החברתית הינה פעילות בה הסטודנטים

  הקשר בין האקדמיה לקהילה. לטפח אתאותך כאדם וספר במטרה להעצים 

, שעתיים בשבוע במהלך לימודים אחתשעות של התנדבות בשנת  60המעורבות החברתית כוללת 

 ,עמם אנו בקשר בתי הספר /הארגונים  /העמותות מאחת ההתנדבות תעשה ב שני סמסטרים.

 , במהלך הקורס התומך בפעילות החברתית קורס מתוקשב ילווההעשייה החברתית בנוסף, את 

 תתפות חובההשבסיום שנת הלימודים שעות סדנה להכנת פוסטר, ו 4רפלקציות,  2יש לכתוב 

 כנס תוצרים להצגת הפעילות החברתית.ב

במקום שני קורסים  ,ש"ש( 2נקודות זכות ) 2במעורבות החברתית מקנה לסטודנט השתתפות 

 בתוכנית הלימודים.

לחינוך ומהמכון הערבי האקדמי בפקולטה טודנטים סדירים לס המעורבות החברתית מיועדת

 .ב - שנים אבלחינוך, 

חובה, כחלק  –תשפ"ג מעורבות חברתית שנת לתלמידי מסלול הגיל הרך שמתחילים ב הערה:

 מתכנית הלימודים במסלול. 

 

 בהתאם למסלול הלימודים הסטודנטיםמנהל במתבצע  רישום •

 תשפ"ג מופיעה מטהלשנת הארגונים העמותות / תרשימ •

  - לויקטוריה רבינוביץ ארזי ניתן לפנותאודות העמותות / ארגונים בירור פרטים נוספים  •

  7476413-09או במענה טלפוני במספר   Victoriya@beitberl.ac.il  דוא"ל
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 פעילויות מחוץ לקמפוס לבחירת הסטודנט:ל הארגוניםהעמותות / רשימת להלן 

 

מקום  המעורבות החברתיתפעילות  סוג האוכלוסייה  שם הגוף המרכז

 ההתנדבות
 

 איש קשר

 –עמותת פוש 

 כפר סבא

הוראה פרטנית או בקבוצות של  ילדים 

 ילדי תיכון בצורה מקוונת  2עד 
 

תיכונים בכפר 

 סבא

  –מנחם יודלמן 

052-3987205 

m@judelman.co.il 

מרכזי נוער 

וקהילה בכפר סבא 

לזרוס , בית 

  אברהם , יונה ועוד

הוראה פרטנית או בקבוצות של  נוער, נוער בסיכון

ילדים בגילאי יסודי וחטיבה או 

נוער בתיכון )כולל האוכלוסייה 

 האתיופית(
 

 1רח' פרוג 

שכונת עליה, 

 כפר סבא

 ליאת קליין

054-4586356 

 

כל  –שער שוויון 

 הארץ

הוראה פרטנית או בקבוצות  ילדים

 ו. -קטנות לתלמידים בכיתות ה

יסודי ו' טירה, 

ויתכן בית ספר 

שנוסף בטירה 

 .או בג'לג'וליהו/

 איש קשר –גברי 

052-5819015 

 איתמר

052-9593604 
 

המאבק 

באנטישמיות 

  ברשתות חברתיות 

נגד המאבק באנטישמיות תמיכה  בוגרים 

 בארץ ובעולם

 053-9341604דריה סלומון  אינטרנט

info@foantisemitism.org 

כפר סבא  פעילות ספורטיבית  ומרכז למידה  נוער  ערכים בספורט

 שכונת קפלן

 –ארז  )שם פרטי(תמיר 

 054-2214480 

Tamire8@gmail.com 

ליוויי לחיילים בודדים  אחי"" קרן

 בכל הארץ 

 עודד סרוקה  ברחבי הארץ  עמותה למען חיילים בודדים 

oded.menta@gmail.com 

 054-6647134 

אוהלי קידר כפר 

 סבא

איסוף וחלוקת מזון מחולק  משפחות וגם ילדים 

 למשפחות נזקקות. 

 כפר סבא  3ויתקין  כפר סבא 

09-745-5155 

meravika@netvision.net.il 

 מירב שעיבי

  עמותת לשובע

 

תמיכה לילדים בסיכון בעיקר  ילדים ונוער במצב סיכון 

 לקהילה האתיופית.

מנהלת קשרי קהילה חמוטל  אזור המרכז
 והתנדבות

050-8292970 

community@lasova.org.il 

 רכז מתנדביםרן 

052-6879609 

אח בוגר אחות 

 בוגרת

ילדים הזקוקים לנוכחות של דמות  ילדים בסיכון

 בוגרת חיובית ויציבה בחייהם

 "א, ת1, דירה 50רחוב בני דן  סניפים בארץ 
6226402  

 03-744-8744טלפון: 

Office2@bbbs.org.il 

עמותת קמפוס 

 איל"ן

 תמיכה לימודית בצורה מקוונת  נוער ומבוגרים 

  

 ורד 

054-7250714 

 VeredR@Ilan-Israel.co.il 

http://www.pushedu.org/index.php?dir=site&page=content&cs=5017
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https://kfar-saba.muni.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A1/
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 מנהלת הקמפוסלאורה 

054-2167293 

campus@Ilan-Israel.co.il 

 מנכ"ליתתמר  כפר סבא  העמותה למען האזרח הותיק קשישים  עמותת סביון

050-7382738 

TP@savionkfs.org 

 09-7945115 

 רכזת מתנדביםאלישבע כץ 

052-8405364 

מועצה אזורית 

  דרום השרון

מרכז צעירים 

)פרויקטים לצעירים 

לטובת אוכלוסיות 

 שונות(

(, תמיכה בנוער )גם בסיכון

 מבוגרים )הגיל השלישי(.

אזור דרום 

 השרון

 שחר יפה

052-5530423 

shahar@dsharon.org.il 

mirit@dsharon.org.il 

Efrats@dsharon.org.il 

 

מיזם לאומי 

 מתחשבים

התנדבות במעבדה לשידרוג  ילדים וצעירים

מחשבים. המחשבים מגיעים 

למשפחות נזקקות ואוכלוסיות 

חלשות. לא נדרש ידע קודם. 

סטודנטים יקבלו הדרכה קצרה 

 לשדרוג ותיקון המחשב

כפר סבא. 

שעות וימים 

גמישים לכל 

סטודנט בצורה 

 אישית

 נועם שי 

0526402582 

aviapazkrispin@gmail.com 

 

תמיכה בתלמידים במקצועות  ילדים ונוער בית ספר אגי'אל

 שונים 

 מנאל מצארוה טייבה 

058-7859895 

מועדונית ילדים 

 בסיכון 

  מנאל מצארוה טייבה יסודי(תמיכה בילדים )גילאי  ילדים

058-7859895 

איזי שפירא 

 קלנסואה

תמיכה בילדים על  ילדים

 הספקטורים,ילדים  עם מוגבלויות 

 סלסביל קלנסואה 

052-3754039 

 מנאל מצארוה כפר קאסם  תמיכה במתבגרים בסיכון נוער  מרכז נוער

058-7859895 

 מנאל מצארוה טייבה ילדים /תמיכה בנוער  נוער/ילדים/משפחות עיריית טייבה

058-7859895 

 מנאל מצארוה טירה ילדים /תמיכה בנוער  נוער/ילדים/משפחות עיריית טירה

058-7859895 

 מנאל מצארוה כפר קאסם ילדים /תמיכה בנוער  נוער/ילדים/משפחות קאסם עיריית כפר

058-7859895 

 מנאל מצארוה קלנסואה ילדים /תמיכה בנוער  נוער/ילדים/משפחות עיריית קלוסואה

058-7859895 
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 מנאל מצארוה טייבה תמיכה במקצועות שונים  ילדים בי"ס אלשאפעי

058-7859895 

 מנאל מצארוה טייבה בסיכון התמיכה באוכלוסיי משפחות עמותת חיראת

058-7859895 

 מנאל מצארוה קלנסואה  תמיכה במד"א כל האוכלוסייה מד"א

058-7859895 

https://www.mdais.org/

