
 
 
 
 
 

 

   בקורונה ומעוניינים בחיבורים מקומיים שפעלוארציים  רשימת ארגונים 

שייסעו   פירוט מענים שם הארגון  מס'
 בחירום 

היקף  
 מתנדבים/ות 

 הערות  מייל  פלא  איש קשר 

שינוע, סיוע לכל צורך   איחוד והצלה  1
 שעולה בקהילה 

6000  
 מתנדבים  

  מושיקו מוסקוביץ
מנהל אגף  

 מבצעים 

052-3132457 Moshikom@1221.org.il  יחבר לרכז יישובי 

ידידים   2
 בדרכים 

שינוע ארצי, שינוע תרופות,  
 סלי מזון, ארצי 

15,000  
 מתנדבים  

 יחבר לרכז יישובי  Cr@yedidim-il.org 058-6438238   לזר  ישראל 

סיוע ותמיכה רפואיים   עזר מציון   3
ולמשפחותיהם,  לחולים 

סיוע     .לקשישים, לנזקקים
 בתרופות 

30,000  
 מתנדבים 

 יחבר לרכז יישובי  Mosheb@ami.org.il 8412627-540 משה בארי 

חב"ד, מטה   4
 צעירי חב"ד 

שינוע כוח אדם, מוקד  חם,  
 עזרה למשפחות  

 5.000  
 מתנדבים 

 

 יישובי יחבר לרכז  Sgm770@gmail.com 5152770-500 שלמה מרגליות  

שינוע, סיוע לכל צורך   ישראל  זק"א   5
 שעולה בקהילה 

7500  
 מתנדבים 

 יחבר לרכז יישובי  Chazish420@gmail.com 052-4202001 חזי שבקס  

שינוע, סיוע לכל צורך   תופעת טבע  6
 שעולה בקהילה 

30,000  
 מתנדבים 

  / לימור נהרדא
 הראל רצון 

052-8270584 Support@tofaat-teva.co.il  יחבר לרכז יישובי 

גיבורים     7
 קטנים  

ילדי   פעילות עם  -בשגרה 

החינוך המיוחד עם  
והוצאתם    מוגבלות שכלית

החירום   לטיוליי בטבע 
ישמח לסייע בכל צורך של  

 שינוע ועד 

2000  
 מתנדבים 

יסיעו רק ברשויות שבהם   yariv@vinzer.co.il 052-3232223 ד"ר יריב וינצר 
עובדים בשגרה עם אגף  

 החינוך.  
 

שינוע, קניות מזון ותרופות   יוצאי שלדג   8
לאנשים בבידוד  וסיוע לכל  

 צורך שעולה בקהילה 

1000  
 מתנדבים 

ו לסייע רק בעת  לכ והם י foundation.shaldag@gmail.com 054-2773332   ליאור שיבק 
. בשגרה הם עם  חירום

 הארגון בלבד משימות 

סיירות   - סח"י 9
 חסד ייחודית 

  סלי מזון ע"י בני נוער
 ומתנדבים 

לקות הנוער/  חיבור ע"י מח  Avraham@sahi-israel.org 054-4634546 אברהם חיון 2000 -כ
חינוך ברשויות שפועלים  

 בהם



 
 
 
 
 

 

שייסעו   פירוט מענים שם הארגון  מס'
 בחירום 

היקף  
 מתנדבים/ות 

 הערות  מייל  פלא  איש קשר 

שינוע, סיוע לכל צורך   ארגון אחרי  10
שעולה בקהילה, וסיוע  

בליווי בתי אבות בפרויקט  
 ושמרת 

5000   
 מתנדבים 

 זינמן  שחר
מוביל   - בשגרה 
תכנית  

 "אחרייטק" 
נציג   -בחירום  

 העמותה בפקע"ר 

050-6765901 Shacharz@aharai.org.il   ישמחו להרחיב פעילות
לשעת חירום ברשויות בהם  
מפעילים קבוצות לבני נוער.  

נא לפנות דרך מחלקת  
 הנוער 

 - ם "מקו 11
גרעיני  

 משימות, 

סיוע לכל צורך שעולה  
בקהילה באמצעות חברים  

 בקהילות המשימתיות 

חבריה לאנשי הקהילות   benny@makom-il.org.il 052-4239905 מנהל  -בני פרינץ איש   5000 
 המשימתית בישוב 

במידה ואיים קשר ניתן  
לבדוק עם בני האם קיימת  

 קהילה בישוב 

מועצת תנועת   12
 הנוער 

סיוע בחלוקת מזון, שיחות  
עם אזרחים ותקים   

 והפעלה ילדים 

  50,000מעל 
 בני נוער  

   –רועי תשובה 
 ס. מזכ"ל 

054-4666800 roey@tni.org.il   חיבור ע"י מחלקות החינוך
 ונוער ואחראי תנועות הנוער 

לחקלאים בקטיף  סיוע   החדש   השומר 13
שמירה על התוצרת  תוצרת ו

  חקלאים עדר בקר וצאן
 ביום ובלילה בשטח 

שמירה   -2000
 אחת לחודש 

חד   - 70,000
 פעמיים לקטיף 

 אבוקסיס   תמיר
מנהל תחום  
 מבצעי דרום 

52-455-7286 tamir@hashomer.org.il   עם  יישובים נתן בייסיוע  
     צרכים חקלאיים

חברים   14
 לרפואה 

עברת תרופות  ה סיוע ב
סיוע  משפחות במצוקה או ל
   תרופה שלא בסל ב

5000  
 מתנדבים  

רכזת   - נועה לוי 
 מקצועית 

052-4209049 noa@haverim.org.il  

הפגת בדידות, שיח עם   דור לדור  15
 אזרחים ותיקים 

  -נתאי שריקי  600 -כ
 מנהל

054-6706692 nitai@bneizion.org  

מקים  המיזם קהילתי  חוף מבטחים  16
מרחבים בטוחים לאנשים  

אשר חווים משברים  
נפשיים במסיבות טבע  

ישמחו  מתנדבינו הרבים 
להציע תמיכה והקשבה  

עבור כל אוכלוסייה שזקוקה  
 . לזה בזמן המשבר

יגאל   מתנדבים  600
 - טרטקובסקי

 מנהל

050-8281347 Igal.tar@gmail.com  



 
 
 
 
 

 

שייסעו   פירוט מענים שם הארגון  מס'
 בחירום 

היקף  
 מתנדבים/ות 

 הערות  מייל  פלא  איש קשר 

שינוע, סיוע לכל צורך   יום אחד  17
 שעולה בקהילה 

3000  
 מתנדבים 

  - אלעד בלומנטל
 מנכ"ל

052-8948083 elad@odsv.org  

מתנדבים נגד   18
קורונה  
 ברוסית

מתנדבי דוברי השפה  
רוסית אשר סייע בחלוקות  

 מזון , שינוע ועוד 

1000 
 מתנדבים 

  - יורי איזנברג 
 מנהל

052-6657121 Yaizenberg@gmail.com  

לשכת עורכי   19
הלשכה   -  הדין 

 החברתית 

קו ייעוץ על זכויות בעת   
הקורונה. סיוע בחלוקת מזון  

 אריזה ועוד 

 1000-כ
 מתנדבים 

רכזת   –  יפעה
 מקצועית 

050-2207121 yifase@gmail.com  

  ערבות 20
 המונים 

חלוקת מזון וכל צורך  , שינוע 
 שיש 

  A251078@gmail.com  רכז   –  אריה 1000-כ

, חלוקת מזון וכל צורך  שינוע רפואה שמחה   21
 שיש 

  Meir@refua.org.il 052-5808936 מנהל  - קווין מאיר  1000 -כ

שתלתם   22
 ניגונים

מתנדבים פעילים   -בשגרה  
וכפרי נוער בחירום סיוע   

 במתנדבים במשימות שונות 

 1000 -כ
 מתנדבים 

מנהלת   –  נורית
 התנדבות 

  – יפתח ברוומן 
 מנכ"ל

054-4497855 
 
052-5322662 

Nurlevy@gmail.com 
 
yiftachb@gmail.com 

 

23 EVP  הם יכולים   סיוע במזון
להקים מטבח נייד ולהכין  

בשטח ארוחות חומות  
 ובחלוקת המנות 

 500 -כ
 מתנדבים 

מנהל   –בליץ   יוני
 תפעול 

052-3772195 yoni@evp.org.il  

סיוע  בעת חירום בהצלה   זק"א  24
וחילוץ ובצרכים שונים  

בעזרת  יחידת "מתנדבים  
 בעם" שמוקמת בימים אלו  

  -חיים וינגרטן  3000 -כ
 ראש אג"מ זק"א 

053-7400402 chaim@zaka.org.il  

סולידריות   25
 ישראלית 

מתנדבים למשימות שונות  
חלוקת אוכל, שינוע, שיחות  

 טלפון ועוד 

 3000 -כ
 מתנדבים 

  -אלירן ביחובסקי 
 מנהל

050-8133928 eliranbyk@gmail.com  

שינוע, סיוע לכל צורך   לב אחד  26
 שעולה בקהילה 

4000  
 מתנדבים 

-  עידן דרדיק 
  מנהל

054-2612870 ceo@levechad.org  

סיוע  חלוקת מזון שינוע,  אמנינה  27
   לכל צורך שעולה בקהילה

 מתנדבים  500
 מתנדבים 

-   אחמד מוהנד
 מנהל

050-6704416 Muhana.Ahmad@gmail.com  



 
 
 
 
 

 

שייסעו   פירוט מענים שם הארגון  מס'
 בחירום 

היקף  
 מתנדבים/ות 

 הערות  מייל  פלא  איש קשר שם  

  , חלוקת מזון ,למידה מרחוק אגיק   28
עזרה לקשישים בעיקר  

 בכפרים הלא מוכרים 

1500  
 מתנדבים 

  - סלימאן אל אמור
 מנהל שותף 

054-79-9316 Slimanamor@a-n.org.il  

פעילות למען  -בשגרה  השחר החדש  29
הנוער בישובים הבדואיים  
בדרום בחירום התנדבות  

לחלוקת מזון גם באמצעות  
 בני הנוער 

 200 -כ
 מתנדבים 

  Jamal@anewdawninthenegev.org 052-8655737 אלקיניאוי ג'מאל  

  37000 הצלת מזון ושינוע לארגונים   ישראל  לקט 30
 מתנדבים  

 ורד קצב גולדטיין  
 

 Veredk@leket.org  

 מזון   לתת  31
חבילות   15000חלוקת מזון 

 הוהיגיינ

 קבועים  2500
22,000  

מתנדבים חד  
 פעמיים 

ת  ועמות יחד עם החיבור  limor@latet.org.il  היב  לימור
 העירוניות 

מזון/שינוע של המזון,   פתחון לב  32
 סלי מזון   10000הערכה 

6000  
 מתנדבים 

  Mirin@plev.org.il 050-7893372 ניב  מירי 

מרכז  ה 33
ילים  לחי

ע"ש   בודדים 
 מייקל לוין 

 שגרה סיוע לחיילים בודדים 
בחירום לחיילים בודדים  

 ולעוד צרכים 

 050-3739875 ברמן  מיכל 100 -כ
 

michal@lsc.org.il  

אתר המחבר בין צרכים   הלפי  34
 ומענים 

10,000  
 מתנדבים 

  danna@helpi.org.il 054-4433218 דנה

אתר המשמש פלטפורמה    גיפטד  35
להתנדבות וירטואלית:  

סדנאות, סיוע בלימודים,  
 שיחות  

  Office@begifted.com 054-5686819 שרית  10,000

 

 

 

tel:054-3189474

