התנדבות לבחירתך
תחום

תאור

זמן

של”מ
בחינוך

עזרה לימודית
במסגרת ביה”ס
(פרטני \
קבוצתי)

שעתיים בשבוע,
לבחירתך (בתאום
עם ביה”ס)

זה״ב בגן

התנדבות בגני
שעתיים בשבוע,
הילדים באפרת לבחירתך (בתאום
עם הגן)

רבקה שלזינגר

עזרה
לימודית

חונכות
לימודית
לתלמידים
בכיתות א’ -ה’.

מלכה שטרנברג

חונכות
רגשית

פעם בשבוע,
בבית החניך,
החונך מעניק
לילד תשומת
לב אישית ודגם
חיובי לחיקוי

מלכה שטרנברג

ליווי ילדי ילדים עם
צמי”ד בחוג צרכים מיוחדים
המשתתפים
בחוגי המתנ”ס
וזקוקים לליווי
במהלך החוג
ע”מ להצליח
להשתתף
וליהנות

ניצנה בורשטיין

קפה הפוך

חונכויות
צמי”ד

איש קשר
שרה רכניץ

יצירת קשר
052-4222678

sarahre47@gmail.com
054-4407610

Rivkasch@gmail.com
054-4961874

oskehila@efrat.muni.il
054-4961874

oskehila@efrat.muni.il

050-5748524
marketing@efrat. matnasim.co.il

הזדמנות לשפר את/ה מוזמן/ת
להצטרף ולקבוע
את האנגלית
שעה שבועית
שלך ולעזור
לשיחה משולבת
לעולה חדש
של עברית עם
לשפר את
האנגלית שלו .אנגלית.

אליסה

חונכות אישית
בבית הילד,
לילדים עם
צרכים מיוחדים
הזקוקים למודל
חברתי ומפגש
אישי

מלכה שטרנברג

02-9939336
alissa@efrat.muni.il

054-4961874
oskehila@efrat.muni.i

תחום

תאור

זמן

מרכז יום מתנדבים
ימים א-ה ,בשעות
(לאנשים לעזרה טכנית \ הבקר
פעילות קבועה
עם ירידה־ \ הפעלות
קוגנטיבית) חד פעמיות
(משחק
משותף ,מוזיקה
והרקדה ,וכדו’).

מועדון
ותיקים

עדינה הבר

054-4993510
mercazyom.efrat@gmail.com

דליה אורלב

050-7449867

מתן תמיכה
לחולים,
ילדים ועוד
לפי הצרכים
השונים.

בשעות הערב
.19:00-22:00

אייל זהבי

058-4643475

מיון ,קיפול
סידור הבגדים.

מרכז החסד
‘יד ביד’ (צמוד
למתנ”ס) החנות
פועלת בימים ג’
וד’ אחה”צ.

אורה ינאי

052-5757373

פנינת
החסד
גמ’’ח לכלי
בית

סידור ומיון
המוצרים
המגיעים
לגמ’’ח.

מרכז החסד ‘יד
ביד’ ,יום ג’ 17:00-
19:00

אצל
נריסה
חנות יד 2

מיון ,קיפול
החנות נמצאת
וסידור הבגדים .בשכונת הזית.

מחזור
בקבוקים
למטרות
צדקה

שעתיים ,פעם
בשבועיים

מח”ר

מחסן
בגדים

מתנדבים
ימים ב’-ד’ בין
לעזרה טכנית \ השעות 9:00-13:30
פעילות קבועה
\ להפעלות
חד פעמיות
(משחק
משותף ,מוזיקה
והרקדה ,וכדו’)

איש קשר

יצירת קשר

סיוע ללקוחות

דבורה

054-5421143

טובי

054-7530942

דליה רז

052-3659216

תחום

תאור

יד שרה
השאלת
ציוד רפואי

סיוע בהפעלת
המקום ,בארגון
הציוד ובדיקתו.

זמן

איש קשר
פיני רבינוביץ’

גמ”ח מזון
למשפחות
נזקקות

הכנת חבילות
מזון ,וחלוקתם
למשפחות

ימי חמישי

לינדה

חסד אחד
הרשמה
למאגר
מתנדבים

התנדבות
חד פעמית,
בתחומים
שונים
לבחירתך ,לפי
צורך

לפי צורך

אילנה

יצירת קשר
02-9931356

054-7242132

052-5690248
justonechesed.org

(לאחר
ההרשמה,
תקבל מייל
במידה ויהיה
צורך בתחום
אליו נרשמת)

מתנדבים
להסעות

להסיע אדם
ממקום למקום
בתוך אפרת
וגוש עציון

ספריה
חווה
חקלאית

לפי היכולת של
המתנדב\ת

אריאל למברגר

vatikim@efrat.matnasim.co.il

שולמית מרסיאנו
התנדבות
קבוצתית,
חד פעמית
או התנדבות
אישית קבועה
ניתן להשתלב
בכל אחד
מתחומי
העשייה
בחווה :עבודה
עם תלמידים
צעירים ,סיוע
בעבודת המשק
או פיתוח
פרויקטים
ייחודיים..

05-45733995

יעקב וגליין

054-3482489
054-2510121
chavatefrat@gmail.com

תחום

תאור

תאטרון
קהילתי

התאטרון
הקהילתי
מחפש את
כל מי שאוהב
משחק להצטרף
לשורותיו,

זמן

איש קשר
דליה יעקבס

יצירת קשר
054-7792979

להתאמן במהלך
השנה ולהציג
באירועים
שונים.
לכל משפחה
עולים
שמגיעה
חדשים
עורכים קבלת
באפרת
פנים חגיגית,
קבלת פנים הכוללת:

רחל שדיאור

058-4993315
olim@efrat.muni.il

הנפת דגלים,
חלוקת
הפתעות
ויצירת תחושה
של חיבוק עוטף
למשפחות
החדשות

מוקד
זכויות
ותיקים

סיוע במידע
ובקבלת זכויות

שעה וחצי בשבוע
ימי שני בבקר
או רביעי אחה"צ

ז'אק לביא

סיירת
הורים

מתנדבים
המסיירים
במקומות
בילוי של בני
הנוער באפרת
נפגשים עם
בני הנוער
ומהווים עבורם
אוזן קשבת,
מעודדים
ומזהירים
מסכנות הרחוב.

שעות הלילה,
בעיקר בסופי
שבוע.

הדסה יבלוצ'ניק

jacqueslabi@gmail.com

052-3994512

לפרטים והרשמה :מתנ"ס אפרת | efrat.matnas@gmail.com | 02-9932936
www.efratmatnas.com

