
התנדבות עם ניצולי שואה 



https://www.youtube.com/watch?v=-kuP2_Q1JoM-לינק לסרטון 

https://www.youtube.com/watch?v=-kuP2_Q1JoM


הקרן לרווחת נפגעי השואה

.שנה26-ידי ניצולי שואה ועבור ניצולי שואה לפני כ-הקרן לרווחת נפגעי השואה הוקמה על

אלף ניצולי שואה ומהווה הארגון ללא מטרות רווח הגדול  60-לכומסייעת , הקרן פועלת בכל רחבי הארץ

הקרן מהווה כתובת , ניצולי השואהעבור . המשמעותי ביותר והמבוקר ביותר המסייע לניצולי שואה, ביותר

.מוכרת ואהודה המסייעת במענה לצרכיהם המיוחדים

בישראל  
-כחיים

187,500 
ניצולי שואה

41

ניצולי שואה  
נפטרים
מדי יום

מדי חודש  
41,000-כ

ניצולים  
מקבלים        

שעות 9
סיעוד

הגיל
הממוצע  

85
(2020לפי נתוני הרשות לזכויות ניצולי שואה )



מערך ההתנדבות

בה אלפי מתנדבים מגיל  , פרויקט ההתנדבות הפועל כל השנה בפריסה ארצית–בודד אבל לא לבד 
. באופן קבוע, מגיעים אחת לשבוע לפחות לניצולי השואה, )!(82ועד גיל 18

המתנדבים עוזרים . מאגר מתנדבים שנקרא לפועל לפי צורך בשגרה ובחירום-סיירת ההתנדבות 
עזרה בתיקונים ועזרה  , הסעות לטיפולים, קניית מצרכים ותרופות: לניצולי השואה בפעילות כמו

. קלה בבית ועוד

. החוגג את שנתו העשירית, ס אורט"פרויקט ארצי המשותף לקרן ולרשת בתיה-מחוברים 
והתלמידים , במסגרת התוכנית מקבלים מחשב ואינטרנט ללא עלות למשך שנתייםהניצולים 

. מצדם בביקוריהם השבועיים מלמדים את הניצולים יישומי מחשב ואוריינות דיגיטלית

במסגרת הפרויקט פוקדים חיילי  , ל לבין הקרן"קם כשיתוף פעולה בין צה–פרויקט פרח לניצול 
16-הייתה השנה ה2020, ל בתי ניצולים ומעניקים להם תעודת הוקרה על תרומתם למדינה"צה

.ל"במסגרת זו מערך ההתנדבות מקיים פעילות משותפת עם צה. במספר



IMPACTהתנדבות 

:שבועיותשעות 4-התנדבות חברתית 

שעתייםפעמיים בשבוע למשך –התנדבות עם ניצול שואה –מסלול ראשון >

ניצולפעם בשבוע למשך שעתיים עם כל –התנדבות עם שני ניצולי שואה –מסלול שני >

עזרה ולימוד שימוש באמצעים  
:  טכנולוגים כמו

ובסמארטפוןשימוש במחשב 

שיחות טלפון  

:  טיולים בשכונה
גינות ופארקים, בתי קפה

:משחקים משותפים
קלפים ושחמט, בש-שש

שיחות וסיפורים על החיים

עזרה ברכישת מצרכים  
ותרופות



IMPACTהתנדבות 

."בסוף הכרתי שכן שהפך לחבר, להתנדבבאתי "

.  הוא ניצול שואה שעלה מבולגריה ממש עם קום המדינה כשהיה ילד קטן וגר מאז ועד היום ביפו80-בן המשה "

.גיליתי שמשה גר ממש קרוב אלי, כשהצטרפתי לעמותה

-אנחנו נפגשים מספר פעמים בשבוע ועושים המון ביחד . אמתיתוהפך לחברות , זה התחיל ממפגש שבועי

אבל כמובן שהחלק האהוב ביותר על שנינו הוא לשבת יחד  , מטיילים יחד, לפגישות במרפאה, הולכים לקניות

.  שהואחוויות מן העבר או כל נושא , היסטוריה, לשתות בירה ולנהל שיחה מעניינת בין אם על פוליטיקה, בבית

עד שלפתע אנו שמים לב שחלפו מספר שעות וכבר הגיע  , עם משה תמיד מעניינת ומעשירה את שנינוהשיחה 

."  ואוכל להיות לו לחבר כמו שהוא לי, שגם בשנה החדשה נפגש המוןמקווה . הערב

27סטודנט בן , יונתן



בוא להיות חלק מקהילת המתנדבים שלנו

https://www.facebook.com/kerenshoa-בפייסבוקאחרינועקבו

או

/https://www.k-shoa.org:באתראותנובקרו

https://www.facebook.com/kerenshoa
https://www.k-shoa.org/

