פירוט על הארגון

שם הארגון

מרכז סיוע לפליטים בנגב

הארגון הוקם מתוך אמונה כי לנו ,כאזרחי מדינה
שהוקמה על ידי פליטים ולמענם,
החובה לעזור לאלו שנמלטו מסכנה לחייהם וחירותם.
כיום זהו הארגון היחידי שעובד עם אוכלוסיית מבקשי
המקלט ובסיסו בדרום ,תוך שיתוף פעולה עם ארגונים,
עמותות ומוסדות רשמיים .הארגון כולו מושתת על
פעילות ופעילים בהתנדבות וללא כוונת רווח.

צוותא

ית"ד  -ילדי תסמונת דאון

עמותת ית"ד הוקמה על ידי קבוצת הורים לילדי תסמונת
דאון בירושלים בתחילת שנות ה.80 -
מטרת הועד הירושלמי לחינוך מיוחד ,שמתוכו צמחה
העמותה ,הייתה למנוע נטישות של ילדי תסמונת דאון
בבתי החולים ,ולתת מידע מהימן למשפחות בנוגע
לגידולו של ילד בעל תסמונת דאון.

בתים חמים לנערות
בתים חמים לנערים
הרשות העירונית למלחמה בסמים
מקשיבים בלילה

העוגן הקהילתי

יחידת איתור עירונית לבני נוער המשתמשים לרעה
באלכוהול וחומרים אחרים
כפר הנוער "העוגן הקהילתי" הינו כפר לבני נוער בסיכון
בגילאי  , 18 – 12הממוקם בעיר באר שבע.
זהו פרויקט ייחודי מסוגו בארץ ,ובו מתקיימות חמש
תכניות טיפוליות שונות המספקות מענים טיפוליים
וחינוכיים
לבני נוער בסיכון" .העוגן הקהילתי" פועל על בסיס
העיקרון של רצף טיפולי כוללני ,תוך שילוב בני הנוער
בקהילה.

איש קשר

מספר פלאפון/אימייל

מורן מקמל

0505651168

פנינה גולן

amutatal@gmail.com

שיר

0546141962

ליטל

0544729811

הילה פרץ

0544918493

ליאורי חמיאס

052-3494969

אקים

אקים ישראל ,הינו ארגון ארצי של הורים ושל אנשים עם
מוגבלות שכלית בישראל ,הפועל כארגון ממוקד אדם,
שמשמעותו ארגון המייצג את האנשים עם מוגבלות
שכלית ואת משפחותיהם ,תוך שמירה על זכויות האדם
וחירותו.

גאנ'ט

דלת פתוחה

"דלת פתוחה" הינה רשת ארצית של מרכזי ייעוץ והדרכה
לנוער ,לצעירים ולהוריהם בנושאי גיל ההתבגרות ומיניות.
ארגון זה שם לו למטרה לקדם את הזכות הבסיסית של
כל אדם לקבל החלטות חופשיות בהקשר למיניות
ולפוריות שלו ,להיאבק על הנגישות למידע באיכות
גבוהה ,לחינוך ושירותי בריאות המתייחסים למיניות,
זהות מינית ,הריון,
אמצעי מניעה ,הפסקת הריון בטוחה ומחלות המועברות
במגע מיני .כמו כן פועל הארגון לקידום העצמת נשים
ושוויון בין המינים.

סיון לוטן

פעמונים

ארגון פעמונים מסייע למשפחות המצויות בבעיות
כלכליות ,באמצעות הדרכה וליווי מקצועי בתחום הפיננסי
וההתנהגותי .סיוע זה מאפשר למשפחה לאזן את
תקציבה ,למצות את כושר ההשתכרות שלה ולעלות על
דרך המלך .במקביל ,דואג הארגון לסייע בצמצום
והסדרת חובות ובפתרון בעיות כלכליות סבוכות.

אפרת פלוטניק

0523348787

נורית בן יצחק
שתיווי אלדדה

086840357
0527024821

עומר כהן

0545356573

ניתאי בר

0546577588

מתן סעד

0547801532

לי כהן

0547749304

גמלאים  -מדור מתנדבים בעירייה
מרכז בדאיה  -חורה
עושים רחוב

סל"ק

הרשת

הלל

תא אלפ"ה

פרויקט 'עושים רחוב' הוקם במטרה לקחת את הרחוב
לידיים ,באמצעות שיתוף פעולה
בין תושבי באר שבע וסטודנטיות/ים מאוניברסיטת בן-
גוריון.
בכל יום שישי אנו נפגשים למטרת איסוף מזון לכמאה
ושלושים משפחות מוחלשות )ניצולי שואה ,חיילים
בודדים,
משפחות חד הוריות וכדוגמתם( .יש לציין כי החלוקה
מתבססת על  100%התנדבות.
"הרשת" היא במה ליצירה בקשת רחבה של תחומים:
קהילה רחבה של מאות צעירים וצעירות שעושים דברים
ביחד ,נגריה קהילתית,
פסטיבלים עירוניים ,מחסן ציוד שיתופי ,קהילת
תעסוקה ,מפגשים ,סדנאות וקורסים במתכונת בית ספר
לחיים,
קידום טבע עירוני ,אמנות רחוב ,גינות כלבים ,כוורות
מתנות ,טיולי ירח מלא ,ארוחות שישי המוניות
וכל יוזמה שבוערת בכם ומתחשק לכם להריץ קדימה.
הלל ישראל הנו ארגון שמטרתו לחזק את זהותם
היהודית של סטודנטים ישראלים ולהעמיק את תחושת
שייכותם
לעם היהודי וזאת באמצעות חשיפתם והעמקת היכרותם
עם המגוון הרחב של קהילות וזהויות יהודיות הקיימות
בעולם כיום .הלל ישראל פועל בשמונה מרכזים
באוניברסיטאות ומכללות ברחבי הארץ תוך שיתוף
פעולה עם עשרות ארגונים חברתיים ,מוסדות חינוך
וגופים ממשלתיים ומוניציפליים.
תא אלפ"ה הינו תא סטודנטיאלי באוניברסיטת בן גוריון
שהוקם ע"י שני סטודנטים בשנת  .2007בתחילת דרכו
התמקד התא בעשייה ובסיוע לניצולי שואה .עם השנים
גבר הצורך לסייע לאנשים נוספים הנמנים על אוכלוסיית
הגיל
השלישי ועל כן ,כיום פעילות התא היא לעזור ולסייע ככל
שניתן הן לניצולי שואה והן לקשישים.

דורין רבינוביץ'

איש קשר נוסף מספר פלאפון/אימייל

moadonitytd@gmail.com

liorih@yachdav.org.il

0545829056

0523798898

0528851762

איתיאל

רותם כרמי

0548100325
aldda87@hotmail.com

0533308184

דור לדור

באר שבע אוהבת חיות

ג'מלייה

אלו"ט

ארגון חברתי שנוסד בשנת  2008על ידי המדרשה
הישראלית למנהיגות בתל אביב 'בני ציון'.
מטרת הארגון היא לחדש את המחויבות של הצעירות/ים
לזקנות/ים במדינת ישראל ובכך לגשר על הנתק שנוצר
בין הדורות ,נתק שהוביל לניכור ולבדידות קשה בקרב
מאות אלפי זקנות/ים .אנו מאמינים שהמפגש הבין דורי
הקבוע יתרום לדור הצעיר והוותיק כאחד.
עמותת באר שבע אוהבת חיות הינה עמותה ללא מטרות
רווח ,הפועלת כדי לשנות את המציאות
הקשה של בעלי-החיים בבאר שבע ובסביבתה על ידי
חינוך והסברה ,שליטה בגודל אוכלוסיית
בעלי-החיים ,טיפול ,אימוץ והפעלת פרויקטים שונים.
ג'מילה' היא ניידת מניעה ,הסברה ואיתור בני נוער
משוטטים.
אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים ולבוגרים עם אוטיזם
– היא עמותת הורים לילדים ,מתבגרים ובוגרים
המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי .העמותה נותנת
שירות ומטפלת בכ –  14000משפחות בכל רחבי הארץ.
פעילות האגודה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים:
א .קידום זכויות הילדים והבוגרים האוטיסטים
והמשפחות.
ב .הקמה ,הפעלה ופיתוח שירותים לילד ,לבוגר
ולמשפחה.
ג .קידום הידע ועידוד מחקר בתחום האוטיזם.

מד"א
בית הילה  -מקלט ארצי חסוי לנערות
במצבי סיכון ומצוקה
הבית החם בנווה זאב

מועדון אנוש ,שיקום נכי נפש בקהילה

עמותת על"ה ,העמותה לקידום הסטודנטים העיוורים
והדילסלקטים בישראל

הסניף נותן שרות לכ 130-אנשים ,המתמודדים עם
פגיעה נפשית וחיים בקהילה .רובם הנם אנשים עצמאיים
השואפים לחזור למעגל החיים הנורמטיבי ולהיות חלק
מהחברה והקהילה .המקום מופעל ע”י צוות מקצועי
ומתנדבים.
משימת ארגון "השחר החדש" היא להביא לשוויון
הזדמנויות ולסטנדרטים גבוהים בחינוך בחברה הבדואית
בנגב
על-ידי זריעת זרעי יצירתיות ,פיתוח אישי והעצמה
בחברה הבדואית .אנו מבקשים להקנות לצעירים
ולצעירות הקהילה הבדואית את הזכות להגשים עצמם
כדי להבטיח לחברה הבדואית עתיד מנהיגותי אחראי
וערכי.
עמותת "עלה" פועלת מאז שנת  .1990מטרתנו
המרכזית היא לסייע ולתמוך ברכישת השכלה של
אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל .פעילותנו
מושתתת על התפיסה כי השכלה ,ובמיוחד השכלה
גבוהה ,היא הדרך הטובה ביותר להשתלבות תעסוקתית
וחברתית.

פרויקט פאקט ותכנית מוטב יחדיו

אגודת ש"י ,בית הגלגלים

איגי" -ארגון נוער גאה"

יוסי פרץ

0508866405

הדר משה

0528513285

יובל שינדלר

yuvi558@gmail.com

03-6301428

מרכז מעגל החיים ותעסוקה

עמותת "השחר החדש"

לוטם קהתי

0546792690

גל כהן

050-8511625

galch@yachdav.org.il

מאיה ליאור

054-7731239

mayalior11@gmail.com

פאולה

08-6286915

pauperpi@gmail.com

איתמר דביר

08-6406026

itamar@maagal.org.il

רבאח אלעמור

050-7890101

anew.dawnegev@gmail.com

משה משרקי

050-7679208

moshem@alehblind.org.il

חופית בן אהודה

052-2966899

HofitBA@br7.org.il

האגודה מאפשרת פעילות בסביבה בריאה ותומכת לכ -
 300ילדים ובוגרים נכים ברחבי הארץ ,בעזרתם של כ -
 300מדריכים מתנדבים .תוך מתן דגש על פיתוח
היכולות החברתיות ועצמאותם של הנכים ,כמו גם על
האפשרות
לבלות וליהנות .הצעירים בגילאי  ,10-30משתלבים
בפעילויות "בית הגלגלים" בסופי-שבוע ,במחנות הקיץ,
בחוגים במהלך השבוע ובתוכנית ההשמה התעסוקתית,
ומוצאים בו אווירה של שמחה ,חברות ושותפות אמיתית.

הדר אפל

052-8387666

hadar@beitgalgalim.org.il

איגי הוא ארגון מתנדבים שנסמך על כ 180-מתנדבים
בשנה ,בתפקידי הדרכה ,לוגיסטיקה ,פיתוח תוכן ,כח
אדם ,ריכוז וניהול .בין צוות המתנדבים גם פסיכולוגים
ועובדים סוציאליים המעניקים שירותי ליווי מקצועיים.

רן לייבל

054-22200152

ran@igy.org.il

