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 נובמבר דצמבר פרויקט "לעד" בחודשיםפעילות 

 

 אזור צפון

 פתיחת תאי סטודנטים:

 כרמיאל:

  פתיחת תא סטודנטים במכללת אורט בראודה בכרמיאל עם שמונה סטודנטים

המקבלים מלגות מטעם קרן גרוס. הסטודנטים סיימו בנובמבר את הכשרתם, 

ויות נייח הפועל פעמיים הצטרפו לימי מיצוי זכויות מרוכזים, פתחו מרכז זכ

בשבוע לטובת חברי המועדונים החברתיים בעיר וערכו ביקורי בית לניצולי 

 שואה.

 סובב כנרת:

  בניית שת"פ חדש עם מכללת כנרת, הקמת תא סטודנטים המופעל באמצעות

 35-שני מלגאים מטעם הסוכנות היהודית ומכללת כנרת. הסטודנטים גייסו כ

חבים, שעברו הכשרות בסוף דצמבר, בתהליכי גיוס מתנדבים במבצעי גיוס נר

רשימות של ניצולי שואה ביישובים, קיבוצים ומושבים באזור הכנרת ורמת 

 הגולן, בניית שיתופי פעולה עם מכללת רידמן.

 חיפה:

 מלגאית של פרויקט. גיוס  פתיחת תא סטודנטים באוניברסיטת חיפה על ידי

קיום הכשרת י עם אגודת הסטודנטים, מתנדבים, קיום שיתוף פעולה אינטנסיב

 סיירת לעשרה מתנדבים, שיבוצם לניצולי שואה בחיפה.

 ימי מיצוי זכויות מרוכזים:

 תוף עם ארגון עולי מרכז יום מרוכז שנערך על ידי המוקד הנייח בחיפה )בשי

 ניצולי שואה. 26-אירופה( בבית אבות חיפאי. ביום זה נערך מיצוי עמוק ל

 ניצולי שואה.  315-ימים מרוכזים במקבצים ל 3-מיאלמקבצי דיור בכר 

 

 

 שיתופי פעולה חדשים: 

. 
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  בניית שיתוף פעולה חדש עם הקרן לרווחת נפגעי שואה בממשק של

 התנדבות חברתית והפנייה הדדית לטובת ניצולי השואה בחיפה.

 .השתתפות בפורום החיפאי לטובת ניצולי השואה בחיפה 

 יאל: עם שקמונה, עמיגור, מקבצי הדיור, מרכזי בניית שיתופי פעולה בכרמ

היום, המועדונים החברתיים וחשיפת הפרויקט בפני ממלאת מקום ראש העיר 

 וסגניתו.

  בניית שיתוף פעולה ראשוני עם תכנית האב של המשרד לאזרחים ותיקים

 קיום מפגשי היכרות. -בשלומי

 וגיה ובחינת קיום מפגש חשיפה באוניברסיטת חיפה מול החוג לגרונטול

 שיתופי פעולה אפשריים.

 קרן חירום:

 ביקורי בית ומסירת שיקים לפי המפרטים הבאים:

 4-מסירת שיקים ל-הפניות מטעם המחלקה לשירותים חברתיים-קרית חיים 

 ניצולי שואה.  7-ניצולי שואה; עריכת ביקורי בית ל

 ביקור בית ומסירת שיק-הפנייה מטעם עמותת שילה-חיפה 

 הכשרות:

 יעל הכט העבירה( משתתפים 10-רמיאל: הכשרת השלמות לכ( 

 הכשרות באוניברסיטת חיפה 2-התאחדות הסטודנטים 

 הכשרת סיירת לעשרה משתתפים-אוניברסיטת חיפה 

 הכשרת סיירת לעשרה מתנדבים-מכללת כנרת 

 הכשרת נזקק/נצרך-בזק 
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 מרכז

 

 הכשרות:

  ת שיתוף הפעולה ההדוק עם במסגר סטודנטים באוניברסיטת ת"א 22הכשרת

 האוניברסיטה

 2 יפו במסגרת שיתוף פעולה עם הפרוייקט -הכשרות לסטודנטים במכללת ת"א

 הלאומי.

  הכשרת סטודנטים באוניברסיטה העברית במסגרת שיתוף פעולה עם

 הפרוייקט הלאומי

 .הכשרה בירושלים למיתנדבי בזק במסגרת שיתוף הפעולה עם החברה 

 

 שיתופי פעולה חדשים:

  תחילת שיתוף פעולה עם האיגוד שבה אנו נשלח מתנדבים  –איגוד יוצאי ליטא

לניצולי שואה יוצאי ליטא כדי שיבדקו את מצבם ובנוסף הוחלט על קיום ימי 

 מיצוי זכויות מרוכזים.

  הכשרות לעובדי  3תחילת שת"פ עם החברה , כבר בוצעו  –חברת בזק

 החברה

  עירייה , נבדקים דרכים כדי לסייע לניצולי תחילת שת"פ עם ה –עיריית חדרה 

  גישושים ראשוניים עם הבנק . –בנק טופחות 

 

 שיתופי פעולה קימים:

  המשך שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים והפקולטה  –אוניברסיטת ת"א

להנדסה בפרט. הקמת דוכן של הפרוייקט ביום פתוח, וגיוס נרחב של 

 לטובת הפרוייקט. סטודנטים

 כנולוגית חולון מכללה טhit –  גיוס נרחב של סטודנטים לטובת הפרוייקט

 .בשיתוף אגודת הסטודנטים ומלגאי קרן הישג שגוייס במיוחד למטרה זו.

  המשך שת"פ עם הבנק –בנק לאומי. 

  הנהלת בית החולים בשיתוף העובדים  –בית חולים הדסה עין כרם ירושלים

תאשפזים בבית החולים או כאלה הסוציאלים החליטו לעזור לניצולי שואה המ

 שידועים ע"י עובדי הרווחה בעזרה במילוי הטפסים.

 שונות:

  .עזרה לניצולת שואה במתן צק מקרן החירום 

 .בדיקת סיוע לניצולת שואה )בתהליך מתקדם( מקרן החירום 
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 דרום

 תא אלפה וסטודנטים נוספים

 רות למתנדבים תא אלפה החל את עבודתו בשיא המרץ: העברנו שלוש הכש

 60ועוד אחת כבר נקבעה, כך שתא הסטודנטים עתיד לעמוד על מעל 

 מתנדבים פעילים מאד.

 .סטודנטים המעוניינים לבצע התנדבות חברתית, והחלו את   20-הוכשרו כ

התנדבותם עם ניצולים מהעיר, מתנדבים אלו יקבלו המשך ליווי מיוחד 

 מארגון "אלה" אשר יענה על צורכיהם

  חודש ינואר אמורים חלק מהמתנדבים להתחיל לעשות ביקורים של במהלך

 ביקור חולים. –ניצולים בבית החולים במסגרת מסלול 

  המלגאים של קרן הישג עברו הכשרות והחלו להתנדב התאם למקום

 לימודיהם

 15-כרגע נאספו כ -המלגאית רכזת אשדוד אשקלון החלה את פעילותה 

 דת להיות הכשרה עבורם ביונארמתנדבים סטונדטים מהאזור ומתע

  .נערכה מסיבת נר ראשון של חנוכה עבור ניצולי העיר בשיתוף אלפה ולתת 

 

 

 

 שיתופי פעולה חדשים: 

. 

  התחלת שיתוף פעולה עם מתנדבי בזק בדרום,  נערכה הכשרה ובקרוב

 המתנדבים יתחילו את ההתנדבות   

. 

  התחלת שיתוף פעולה עם הלשכה לשירותים חברתיים שער הנגב בשיתוף עם

הלשכה לשירותים חברתיים של המועצה, נקבעה הכשרה לאמצע ינואר ולאחר 

 מכן יערך יום מיצוי

 שבע, אשקלון, אשדוד, ועוד-הכשרת התחלת פעילות של בנות והדרתה בבאר 

 נדבים ועובדים , אבות קהילה, מתנערכה הכשרה עבור הקהילה התומכת

 סוציאליים מרחבי אשקלון

  אשדוד. –יתוף פעולה עם מרכז הנוער בחינת התחלת ש 
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 שימור שיתופי פעולה קיימים:

 המשך שיתופי הפעולה עם סניפי ויצו בדרום הארץ 

   נערכה הכשרה ראשונה  –שיתוף פעולה עם סניף ביטוח הלאומי באר שבע

 מצפה רמוןעבור מתנדבים מבאר שבע, ערד, דימונה ו

 ..שיתוף פעולה עם סניף ביטוח הלאומי אשקלון 

 המשך שיתופי פעולה עם סניף יד שרה באשקלון 

 נקבעה ישיבת תאום אם כל  – המשך שיתוף פעולה עם עיריית אשדוד

על מנת לבנות תוכנית פעולה בעיר כחלק מתוכנית אב  םהגורמים הרלוונטיי

 עירונית 

 ם מכבי בבאר שבעהמשך שיתוף הפעולה עם קופת חולי 

 יצירת שיתופי פעולה בים ארגונים   –משך שיתוף פעולה עם עמותת רא"ם ה

 בבאר שבע.

  ,לאחר הכשרה בקפה אירופה בקרית גת, מתעתד להיפתח מוקד נייח עירוני

 לטובת כל ניצולי העיר

  התחלת שיתוף פעולה פורה עם עורכי הדין המתנדבים של עמותת יד ריבה

 שבע-בבאר
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 ארצי

 

 שת"פ חדש

  הנ"ל התרשמו מהפרויקט ובחודש הבא תאווירינערכה ישיבה עם תעשיה .

 יתחיל שת"פ.

 נסגר שת"פ עם חברXXX   ובמהלך חודש דצמבר נערכו הכשרות ברמה

 נצרך.-מתנדבים לפרויקט נזקק 24גויסו  XXXארצית. בעקבות הכשרות 

 ר יתקיימו הכשרות בחיפה נסגר שת"פ עם חברת חשמל ובמהלך חודש ינוא

 ובת"א.

  נערכה פגישה עם חברתXXX .בירושלים, עדין ממתינים לתשובה 

  נערכה שיחה עםXXXפגישה להצגת הפרויקט מול  ך. במהלך ינואר תיער

 מנהלי החברה.

 

 שיווק ופרסום

  .במהלך חודש דצמבר נערכו ישיבות אודות שיווק הפרסום במגזר הרוסי

הרדיו ובעיתונות הרוסית. עם קבלת אישור התקציב,  הוחלט על שיווק בתחום

 נתחיל במסע הפרסום.

  עלה אתר האינטרנט החדש של פרויקט "לעד". האתר מכיל תכנים רבים ועבר

 שינוי רציני מקודמו.

 

 הכשרות

 .העברת הכשרה באונ' ירושלים לפרויקט הלאומי 

  .העברת שתי הכשרות בזק בת"א 

 

 כללי

  אלינו שלושה בתי אבות שביקשו לבצע אצלם יום במהלך חודש דצמבר פנו

ניצולים שלא  50-מיצוי זכויות. העו"ס העבירו אלינו רשימות שהכילו למעלה מ

 היו מוכרים במשרד לאזרחים ותיקים. במהלך ינואר יבוצעו ימי מיצוי מרוכזים.
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  של פרויקט "לעד". למלגהבמהלך נובמבר ראיינתי אנשים 

 ם הגיעה אלינו סטאז'רית בשXXXX הוחלט כי מהמרכז הבינתחומי .

באחריותה לבנות את הכשרות הרענון בפרויקט. במהלך החודש האחרון 

 ליוויתי אותה בכל הקשור להכרת הפרויקט.

  השת"פ. ללייעונערכה ישיבה עם אלה ואביב 

 

 

 כמות מתנדבים 

סיירת סטודנטים )תא אלפא(  28/11+29/11
 ב"ש 

25 

 אירופה ק. גת מתנדבי קפה  7/11
  

15 

רענון חיפה מיומנויות ראיון  7/11
 "אלה" 

  

12 

 עובדי בנק לאומי  2/11
  

15 

 סיירת מכללת כנרת  30/12
  

9 

 144מיצוי נזקק נצרך מוקד  25/12+27/12
 ב"ש 

  

5 

 ביטוח לאומי ב"ש  21/12
  

20 

 בזק אזור מרכז  20/12+27/12
  

14 

 שקלון סיירת קהילה תומכת א 19/12
  

14 

 סיירת אונ' חיפה  16/12
  

12 

 מיצוי +נזקק נצרך בזק ת"א   12/12
  

12 

 מיצוי+נזקק נצרך אונ' ת"א  2/12
  

15 

סיירת הפרוייקט הלאומי אונ'  8/12
 העברית ירושלים 

25 

 מיצוי+נזקק נצרך בזק חיפה  26/12+28/12
  

5 

סיירת הפרוייקט הלאומי אונ'  4/12+5/12
 יון בן גור

  

20 
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סיירת הפרוייקט הלאומי אונ'  11/12+12/12
 בן גוריון 

  

20 

 מיצוי+נזקק נצרך בזק ירושלים  18/12+19/12
  

10 

סיירת הפרוייקט הלאומי אונ'  4/12
 עברית ירושלים 

  

7 

סיירת הפרוייקט הלאומי  5/12
 מכללת ת"א יפו

18 

סיירת הפרוייקט הלאומי  2/12
 מכללת עמק יזרעאל

16 

סיירת הפרוייקט הלאומי  5/12
 מכללת עמק יזרעאל 

8 

סיירת הפרוייקט הלאומי  9/12
 מכללת ת"א יפו

20 

 

 מתנדבים הוכשרו בחודשים אילו 317סה"כ 

 

 5000-,מתחילת הפרויקט הוכשרו לפרויקט "לעד" כ 2011 דצמברנכון לחודש 
ניצולי שואה טופלו  56,00פעילים בימים אילו. קרוב ל 3800-מתנדבים מתוכם מעל ל

ישירות דרך הפרויקט או במודלים ושיתופי פעולה נוספים הקשורים לפרויקט . )רשויות 
מוקדי מידע עירוניים , בית הילל, תא אלפ"ה, "בזכותם", פניות מיוחדות דרך  -מקומיות

 מוקד המידע , ו"הדרת" , ימי מיצוי  ועוד(
 

 בנוסף : 
 

 ם טפסי  328 –למוקד המידע נשלחו כ
 לפרויקט חדשים מתנדבים פרטניים  182 פנו

  חדשים. שיבוצים 265נעשו 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


