
שאלון דירוג העדפות
לבתי ילד, נוער בסיכון ועמותות התומכות בילדים חולים 

מ- יום ראשון ט"ו בטבת (8.1) בשעה 12:00
ועד- יום שלישי י"ז בטבת (10.1) בשעה 12:00

ן השאלו י  לו למי

יום חמישי כ"ו בטבת 19.1.23 
קבלת תשובות חיוביות או שליליות ע"י העמותה

לראשונה השנה-
 שאלון אחיד ומשותף לכל העמותות!

 
השאלון מיועד למועמדות המעוניינות בתקנים מסוג זה.

ניתן לבחור עד 4 מקומות שירות (אך לא חובה) בכל עמותה.

https://forms.gle/Bdzmjb4duA2NmNVr5


רשימת התקנים המופיעים בשאלון ע"פ עמותות
האגודה להתנדבות 

o      אור שלום- באר שבע
o      אור שלום- אילת

o      אור שלום- ירושלים
o      פנמיית בני ברית- ירושלים

o      בית דונה- ירושלים
o      כפר הילדים תלפיות- חדרה

o      כפר הילדים- כרמיאל
o      כפר הילדים- עפולה

o      המשפחתון בנווה עופר- תל אביב
o      גשר לנוער- תל אביב

o      ידידים- אשדוד
o      כפר הנוער עמיאל- שדב יעקב

o      כפר הנוער בן יקיר- כפר הרא"ה
o      כפר הנוער לבנות יונתן- רמת הגולן

o      כפר הנוער ימין אורד- ניר עציון
o      שמחה לילד

o      גדולים מהחיים
o      זכרון מנחם

o      חברים לרפואה

 

בת עמי 
o   בית הילדים ע"ש אלעזרקי

o      משפחתון אמונה- נווה לנדי
o      אמי"ת- פתח תקווה

o      שתילים צעירים פנימיה לבנות בסיכון
o      אחוזת שרה

o      חברת נער- קיבוץ סעד
o      משפחתון קיבוץ סעד
o      אור שלום- אשקלון
o      נוה גלים- בית ילד

o      נווה הרואה- בית ילד
o      פרוייקט יחדיו- משפחתון דימונה
o      אור שלום- משפחתון נוער וילדים

o      אור שלום מתבגרות
o      אור שלום- בית גולדשמידט

o      קרן אוהל מאיר- הוסטל ניגונים
o      מרכז חירום ילדים- נווה מיכאל
o      מרכז חירום נערות- נווה מיכאל

o      בית הילד- נווה מיכאל
o      בית הילד אמית- ירושלים

o      משפחתון אור שלום- חולון
o      בית הילד נתניה- פנימית יום

 

 
עמינדב
o      להושיט יד חולי סרטן

cp להושיט יד      o
o      רחשי לב

o      נותנים תקווה
o      תקוה ומרפא

o      בית אפל
o      כפר אונים

o      כפר חסידים
o      הודיות

o      קול צופייך
o      נוה שרה

o      אולפנת רעות
o      קומי אורי

o      אולפנת דולב
o      אחוזת ילדים

o      בת מלך
o      נעמת מקלט לנשים מוכות

o      משפחתון רמת גן
o      בתי הנוער קדימה

o      שעלי תקוה- בית שמש
 
 

 

אופק 
 

o      בית בטירה
o      גינת עדן

o      מפתן קרית ים
o      גרעין מרכזי הנוער- תל אביב

o      מעון צופיה לנערות בסיכון ועבודה עם
בעלי חיים

o      תיכון ימי סביבתי אחיה
o      מרכז עדי בתלם לנערות חרדיות

o      פנימיית נווה הדסה
o      פנימית הדסים

o      כפר הנוער תו"ם
o      תיכון ברנקו ויס אתגרי בית שמש

שלומית- שיל"ת  
 

o   פנימיית גבעת הוד- תל אביב
o      משפחתון נווה ויצו בהרצליה
o      משפחתון פרס בראשון לציון

o      פנימיית העוגן הקהילתי בבאר שבע
o      תיכון מקצועי אורט בית הערבה- ירושלים

o      תיכון מקצועי- בסיס צבאי פלמחים
 

 


