עיריית יבנה

מסגרות התנדבות לשנת הלימודים תשע"ז  -עיריית יבנה
איך מתחילים ולמי פונים....שלושה שלבים פשוטים ומלאי סיפוק והנאה:
 פנייה לאחת מהמסגרות התנדבות המוצעות ע"י עיריית יבנה
 קבלת אישור האחראי לתחילת התנדבות
 התנדבות בהיקף  100שעות לאורך השנה ועד לתאריך  30.6.2017תעניק  ₪ 3,000מלגה.
חדש – השנה תוענק מלגת ראש העיר לתרומה ופעילות התנדבותית ייחודית
ארגון

כתובת

איש קשר

מיט"ל  -מחלקה רחוב גלבוע  ,72יבנה גב' גיטי גולן
לייעוץ וטיפול
,08-9421414
בילד
פקס08- 9426547 :

תיאור כללי

אתר MAIL //

מיט"ל – מחלקה לייעוץ וטיפול בילד .מעניק שירותים
וטיפולים במקצועות הבריאות – קלינאי תקשורת ,ריפוי
בעיסוק ופיזיותרפיה .כמו כן תכניות חינוכיות ותוספתיות meital@yavne.muni.il
במסגרת מיט"ל ובבתי הספר .מחלקה זו הינה מחלקה
לחינוך מיוחד האחראית על ועדות השמה ושיבוצים של
ילדי החינוך המיוחד למסגרות המתאימות להם.
סטודנטים המעוניינים להתנדב במסגרות חינוכיות
ביבנה מתבקשים לפנות לגב' גיטי גולן – מנהלת מח'
מיט"ל.

חינוך בלתי
פורמאלי

רחוב האלון  ,31יבנה

אורי איטח
08-9439577
054-9789279

מחלקה לקידום נוער ,יבנה  -מחלקה מקצועית
המטפלת בנוער במצבי סיכון ונוער מנותק בגילאי 14-
 ,18במטרה לשלבם במסגרות של חינוך ,חברה
ותעסוקה.
כמו כן ,המחלקה מטפלת במועמדים לשירות ביטחון
וחיילים עם בעיות פרט והסתגלות.
במסגרת המחלקה פועלת תכנית מציל"ה ,המציעה
מגוון פעילויות בתחומי חינוך נוער ,ספורט וקהילה
במטרה לצמצם ולמנוע את תופעות האלימות.


טיפול וליווי אישי של הנער/ה ע"י עובד
המחלקה



מסלול לימוד להשלמת השכלה ובגרויות



הכשרה מקצועית והכנה לעולם העבודה.



מניעת התנהגויות בסיכון (נשירה ,סמים,
אלימות ,עבריינות) .



עבודה עם נוער עולה בסיכון.



ליווי מלש"ב בתהליכי גיוס.



טיפול פרטני בחיילים בעלי קשיי הסתגלות
ופרט

סטודנטים המעוניים לקחת חלק מתבקשים לפנות
לאורי איטח

ספריה עירונית

רחוב גיבורי החייל ,1
יבנה

מית"ר ארזים

מפתן ארזים

אגף לשירותים

שבזי  ,26יבנה

מזל צנעני
08-9333303

סיוע והכוונת המנויים בהשאלה איתור והחזרת ספרים
לספרייה.
קיימות  2אפשרויות:
 .1התנדבות לאורך השנה בהיקף  100שעות כנדרש.
 .2התנדבות מרוכזת מחודש מאי ועד סוף יולי -2017
בתיאום מראש מול מנהלת הספרייה ,תוך השלמת
 100שעות התנדבות.

איציק דוידי  -רכז מית"ר
054-9789191

מרכז יום תומך רב-תחומי (מית"ר) ב'מפתן ארזים'
ביבנה ,אשר מספק מענה טיפולי-חינוכי משולב בקהילה
לאחר שעות הלימודים ,לבני-נוער בסיכון מנותקי
מסגרת .מועדון חברתי ,חדר-כושר ,מרחבי מוסיקה
ואמנות ,חוגים שונים ועוד הם רק חלק מהתכנית. .
מית"ר מהווה בית חם ופתוח לבני-נוער ,מידי יום
בשעות שלאחר הלימודים ,החל מהשעה  13:45ועד
 .20:00במקום יפעל צוות טיפולי ,מדריכים חברתיים
ומתנדבים אשר 'יעטפו' את הנערים בחום ,תשומת לב
ואהבה.
נשמח על השתלבותכם במסגרת  ,לפרטים יש לפנות
לאיציק דוידי.

קשישים :אורית מזרחי

סיוע במועדוני קשישים ,מועדוניות ומסגרות שונות

מועדניות :אתי חזות

חברתיים

המוצעות דרך האגף לשירותים חברתיים.

08-9439811/2

ספורט

רחוב האלון  ,27יבנה

סיגל ביטון 08-9437714

סטודנטים בעלי זיקה לספורט מוזמנים להציע מועמדות
למחלקת הספורט בתחום עוזר/ת למאמן לאורך שנת
הפעילות.

עמותת לשם
שמים – יבנה

רחוב התלתן ,28
יבנה

רעיה חן 050-4531228

עמותת "לשם שמים" היא עמותה רוחנית חברתית.
העמותה עוסקת בהפצת יהדות דרך שיעורי תורה
לגברים נשים וילדים .קיום פעילויות חברתיות סביב
מעגל השנה ולקיחת שותפות בקיום אירועים עירוניים
עם העירייה וגופים נוספים .העמותה מקיימת ערבי
נשים ,הפעלת גמ"ח ,מזון התומך במשפחות נזקקות
ועוד .נשמח לראותכם לוקחים חלק בעמותה.

איריס סקיטל אחראית
מתנדבים

מגן דוד אדום 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 והחייאה .בנוסף ,עוסקים אנשי
מד"א בפרויקטים קהילתיים שונים .המתנדבים במד"א,
המונים קרוב ל 14,000 -איש ,נוער ובוגרים ,משולבים
בכל התחומים .מגן דוד אדום רואה בהתנדבות ערך
חיוני ,המהווה אבן יסוד לארגון כולו .לפרטים נוספים

מד"א יבנה

053-7637637

והרשמה להכשרה לחץ על בלינק:

