
התנדבות תיכוניסטים 
 במסגרת

 "מעורבות אישית"

 

האושר הפנימי שאנו חשים

לאחר שעשינו מעשה טוב,

הוא התזונה שהנשמה

דורשת.י

שוויצר
       אלברט 

       
רכזת פרויקט  יישובית      

 אורנה אלברט
052-3232019

orna920@gmail.com
ניתן לפנות אלי בכל דבר  

ועניין.ן
 

תשפ"א



גני ילדים

מסגרות
ההתנדבות

השתלבות במערך 
גני הילדים, 

 נדרשת יזמות, 
הפעלה חינוכית חברתית 

וסיוע לצוות הגן.ן 
   מתי? רצף  ימי שישי   

08:00-13:00 
 
 

חונכות אישית
 

חונכות אישית 
 לתלמיד/ה בגיל

 בית ספר
 היסודי או החטיבה,

 לצורך קידום הישגים,
מתן עזרה בביצוע
משימות ו או חונכות

חברתית.ת
 

מתי? בשעות אחה"צ



ספריה

 

  הקמת "גינה קהילתית"
 בה יבוצעו עבודות גינון
 לבד ועם תושבים.ן

 
מתי? גמיש

 

של"ח

            
בישוב פועלות מס' מרפאות,
בגין מצב התחלואה הגבוהה

לא ניתן להתנדב כעת
 

מיד כשיתאפשר נעדכן.
 

סיוע לצוות הספרייה
  בסידור קטלוג,י

חיפוש מאגרי מידע ועוד.י
מתי? 

ימים א ,ג, ד
 16:00-19:00

מרפאות קופ"ח

מיועד לבעלי תעודת מש"צ,
בעלי יכולות הדרכה וארגון

טובים.
לסייע במקצוע השל"ח בחט"ב

חצב. 

גינה קהילתית 



חונכות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים
- התנדבות ארוכת טווח ובזוגות-

יצירת קשר חברתי מהנה עם ילד בעל צרכים
מיוחדים.ו

 
מתי?  בשעות אחה"צ 

 

 

אח/ות בוגר/ת

 

מיועד לבנות בלבד.י

עם אורנטצייה

טכנולוגית, מדעית וחברתית.

 
מותנה בהשתתפות תלמידות ט'-י'

בכנס חשיפה

שיתקיים בזום ביום י״א בשבט,
24/01/21
בשעה 19:00

 
ההשתתפות בכנס מותנת
ברישום מראש בטופס

http://bit.ly/alicecode2021 
 

 

קבוצת סיור אשר תפקידה 
יהיה  להגביר את המודעות של
תושבי הישוב להנחיות בדרך
של הסברה והדרכה, ברוח
טובה ובמתן דוגמא אישית.ו

מתי? אחה"צ-ערב  
 

סיירת קורונה

אליס קוד



  לסייע לאוכלוסייה ותיקה המתקשה
להשתמש בכלים הטכנולוגיים,י

 להדריכם במיומנויות מחשב בסיסיות,י
שימוש בנייד,לפטופ, טאבלאט וישומי

אופיס.י
 המפגשים יתקיימו באופן פרטני

 

מתאים  לתלמידים בעלי
אורנטצייה טכנולוגית ויכולת

הדרכה.י
 אוכלוסיית יעד

מגיל צעיר ועד מבוגר.י
בנושאים טכנולוגיים שונים, 

 ישומי מחשב
ואפלקציית עריכת סרטים.י

מתי? בשעות אחה"צ
                  

אריזת
 ערכות ט"ו בשבט

לאזרחים ותיקים

שיעורי מחשב לאזרחים ותיקים

 לימוד והדרכת
כלים מתוקשבים



הפקת הופעה
 

איש בעולם אינו

 חסר תועלת,י

אם הוא מסיר

מעט  ממשאו

 של האחר.י

 

ס
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יש לכם רעיון?
להתנדבות,
שתפו אותי

 

בכל תחומי האומנות-
מוסיקה, ריקוד, תאטרון וציור

 

אורנה אלברט
052-3232019

orna920@gmail.com
 


