
 
 
 
 
 

 התנדבות חד פעמית... על הדרך 
  קאמי אלברט –  "לאהוב החובה וזאת אחת בחובה רק מכיר אני"

 פעמיות, ביניהן: -אפשרויות התנדבות חד תרשימתת כפי יכולתכם. ברשותנו אנו מזמינים אתכם ל
 ועוד. שירותים, נוהגים ותורמים בעלי מקצוע נותני :תיקוניםסיירת  תו,הסעות, אריזת מזון וחלוק

 הכיר את מגוון האפשרויות ולהציע נוספות. מזמינים אתכם לו אנ
 עמנו קשר עוד היום! צרו

 חירום
 חשיבותו ביום יום מבורכת ובעתות חירום גבוהה והכרחית. -כוח ההתנדבות הוא נכס לאומי יקר ערך

 יעילה, בטוחה ומצילת חיים.חשיבות היותנו ערוכים ומוכנים לתרחישי חירום שונים ייקלו ויאפשרו התמודדות 
 .לשעת חירום, בו  נתכונן, נלמד ונערך קהילתיהחוסן מערך החלק מ הצטרפו והיובואו 

 

 מזוןחלוקת סלי 
 . הזקוקים לכךסלי מזון למשפחות, קשישים ונכים  עמותות שונות בעיר דואגות לחלוקתמידי שבוע 

 מתבצעת מידי יום חמישי בין השעות ת סלי המזוןחלוקאריזת ו
 המשפחות.י לבתמחולק ישירות  סל ה , 15:00-19:00

  .(ללא רכבאו  עם)ע בחלוקתם וסי, בניתן להתנדב באריזת הסלים
 

 סיוע משלים
, במתן שירותי כביסה והובלתה ת הרווחהמחלקל שתייכיםלקבוצת אנשים בעלי מוגבלויות, המ סיוע -כביסה  ישירות .א

 תשלום.ללא 
 מטרנה וחיתולים. תותינוקות בתרומניתן סיוע למשפחות ללצד חלוקת סלי המזון,  -מזון וחיתולים לתינוקות  ב.

 
 



 
 
 
 

 חנויות יד שנייה
)במקרים מסוימים ללא  לרכוש פריטים נחוצים במחיר סמלילאפשר לתושבי העיר הזקוקים לכך  אלו היאמטרת חנויות 

 קהילת העיר תורמת בגדים, כלי בית, צעצועים ועוד.   תשלום(.
 מיון המוצרים נעשה על ידי מתנדבים, כאשר בכל מקרה נעשה שימוש לטובת הקהילה והסביבה:

 .םהפריטים שאינם מתאימיתושבי העיר נהנים מחנויות קהילתיות ואיכות הסביבה נשמרת על ידי מחזור 
 בשעות הקבלה. ותאת התרומ הביאולחנויות או אנא פנו   -ברכה יתקבלו בבגדים, אביזרים וציוד  תרומות

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   מרכז ביגוד וציוד
שיכון דרום, רחוב חתם סופר 

 . המווילנ, פנית הגאון 29
 .09-9582103 -טל' 

  
 :שעות וימי פעילות

 8:00-13:00 -ימי א', ב', ד' 
 8:00-12:00 -יום ה' 

 

"הזדמנויות" נווה חנות 
  עמל

 .רך ירושלים פינת כצנלסוןד
 .09-9541577 -טל'

 
 :שעות וימי פעילות

-8:00 -ה' -בקרים: ימי א'
13:00 

 16:00-18:00 -אחה"צ: יום א' 
 15:00-17:00 -ימי ג'+ד' 

 פתוח רצוף  -יום ב' 
8:00 - 17:00   

  חנות "קטנטנים" נווה עמל
 .דרך ירושלים פינת כצנלסון

 .09-7747656טל': 
 

 :שעות וימי פעילות
  –ה' -ימי א'

 9:00-12:30בין השעות 
 14:00-17:00 -יום א' 

 16:00-18:00 -ימי ב'+ה' 

 וויצ" -"תביגודיהחנויות " 2
 .12ראש פינה 

 שעות וימי פעילות:
 ,9:00-12:00ה' -א'

-09טל': 16:30-18:30
9540152. 

 
 ., הרצליה פיתוח132הנשיא 

 פעילות:שעות וימי 
 10:00-13:00ה' -א'

 09-9570910טל': 



 
 
 
 

 נוהגים ותורמים
 תרגול נהיגה ונתינה לקהילה.  -הנער/ה קיבלו רישיון ואנחנו הורים מלווים? בואו נכניס ערך מוסף לשעות הליווי המשותפות

 קחו אתכם סלי מזון וחלקו במהלך הנהיגה המשותפת.

 הסעות
 בעלי מכונית? אל תישארו לבד בנסיעה. קחו אתכם לדרך אדם שזקוק להסעה. 

 המקצוע שלי הוא התרומה שלי
בואו לתרום פסיכולוג? רופאה? שחקן? במאית? בעל/ת מקצוע?  ליצן? מורה? ?תכשיטניתמנחה? מרצה? זמרת? אמן? רקדן? 

 ולהיתרם! 
: בתי הורים, שפע אפשרויות במיוחד עבורכםתושביי הרצליה.  לקהילת כםלתת מכישורי אתכםמחלקת ההתנדבות מזמינה 

 ועוד...  קהילתיים, מועדוניות אירועיםים קהילתיים, בתי ספר, הוסטלים, מרכז
 מחכים לכם! 

 סיירת תיקונים
 לכך.  לאלו הזקוקים ועוד, עזרה בפעולות פיזיות, שירותי תיקונים, שיפוצים תקהענ

 אנשי מקצוע בתחומים שונים למתן שירותים  מגוונים.מלאכת יד ואנו מגייסים בעלי 

 אדמיניסטרציה
 מתן סיוע אדמיניסטרטיבי לתושבים ולארגונים קהילתיים.

 ילדים ונוער
, באופן פרטני תחברתית ולימודי -רגשית חונכותאפשרות להשפיע על הדור הצעיר ביצירת קשר אנושי, קרוב, חם ומתמשך. 

 נוספות.רבות ומסגרות  ועדונים לנוער בסיכון, הוסטלים, מועדוניות טיפוליותמ עירוניות:ובמסגרות 

 סטודנטים
אנו מאפשרים לסטודנטים להתנדב המרכז הבינתחומי הרצליה, וכן מוסדות להשכלה גבוהה נוספים. שיתוף פעולה עם 

  במסגרות שונות בקהילה, כחלק ממחויבויותיהם האקדמיות.
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 הגיל השלישי
 :ים עבורםדהמיועחברתיים  לצד הפרויקטים בתחום המזון העומדים לרשות האוכלוסייה המבוגרת, פותחו שירותים

 שירות קשר "אוזן קשבת"
 . עמותת ע.ל.ה שותפות עם

הפגת הבדידות ומתן אוזן קשבת ותומכת, איתור צרכים והפנייה לגורמים  כשהמטרה היאקשישים אל  שיחת טלפון שבועית
 .ועוד מקצועיים מתאימים, מתן מידע על השירותים הרלוונטיים הקיימים בקהילה

 ביקורים חברתיים אצל קשישים
שים איתם פעם במסגרת זו  מופנים המתנדבים לקשישים בודדים בקהילה וניצולי שואה באמצעות העובדות הסוציאליות, נפג

 בשבוע ויוצרים עימם קשר משמעותי וארוך טווח. 
  שונים בעיר. הורים תילה, כמו גם עם קשישים השוהים בבעם קשישים המתגוררים בקהי פעילות זו מתקיימת

 התנדבות בבתי הורים
 ופעילויות שונות למתגוררים בבתי ההורים. / חוגיםפעמיות -אפשרות להעברת סדנאות/ הרצאות חד

 צרכים מיוחדים
 התנדבות עם אוכלוסיות מיוחדות במסגרות טיפוליות שונות. כגון: הוסטלים, בית העיוור, מועדוניות ועוד...


