
ניוזלטר של עמותת

רוצות שהדעה שלכן תגיע לקהל הרחב?

מוזמנות לכתוב לנו.

osim.dovrut@gmail.com

גיליון ינואר 2023
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הסרהעל מנת להפסיק לקבל את איגרת המידע עליכם.ן ללחוץ על הקישור הבא - 

https://www.facebook.com/osimshinooy.org
http://instagram.com/osim.shinooy
https://www.osimshinooy.org/
https://forms.gle/XAEVbYS3zVN1AVa7A


אז מה היה לנו ב-2021-2022?
ועידת הצעירים בכנסת -

סנדי , מנכ"לית שותפה דאז,  ושי מנהל הכספים (גם היום) השתתפו בדיון הוועדה
לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל והעלו על סדר היום את

האתגרים שלנו, סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית, העתידות לצאת לשוק
העבודה.

 

 
שיתוף פעולה עם קרן יהל - 

תומכת בעמותה כבר שנה שניה ברציפות באמצעות הענקת מלגות
לסטודנטים הלוקחים חלק פעיל בפעילות העמותה 

 
 

סטודנטית שהוענקה לה מילגה מספרת: "להתנדב לעיתים זה פריבילגיה,
אני צריכה לבחור אם להתנדב ולהיאבק על הדברים שחשובים לי או ללכת

לעבוד כדי לממן את הלימודים ושכר הדירה שלי, קרן יהל נתנה לי את
האפשרות להמשיך ולפעול עבור אותן מטרות בלי להיות טרודה בחשבונות." 

 
הרצאת שכר ורפורמה

רפורמת 'הישג' תוצאת המאבק שהתקיים ב-2020. 
הרפורמה תחל במגזר הציבורי החל מיום 1.9.2022.

פעילות העמותה יזמו הרצאה יחד עם נציגה מהאיגוד,
שמטרתה להפיץ את בשורת הרפורמה

ולהנגיש את כל החידושים. 
ההרצאה מנתה כ- 150 משתתפות.ים.

 



קמה לה קהילת בוגרות.ים!
תהליך שהתחיל ב-2022, חן חדד

אפל החלה לחפש שותפות לתהליך,
הצליחה להקים קבוצת מיקוד ויצאה
לדרך! הבוגרות הוזמנו לאירועים של

העמותה. 
בחודש האחרון -בניצוחה של ליאור

גבריאל- הוקמה קבוצה בפייסבוק
במטרה ליצור נטוורקינג, שיתוף

ידע,חיבורים מקצועיים, נוסטלגיה
כיפית וחיזוק פעילות העמותה

באמצעות הידע שצברו הבוגרים.ות
כפעילים.ות בעמותה וכאנשי ונשות

מקצוע.
 

שיתוף פעולה עם מרכז
RADAR

זאת השנה השנייה בה העמותה ומרכז RADAR משתפים פעולה. 
העמותה עוזרת למרכז להפיץ את השאלונים מתוך הנחה שיש לנו גישה

מאוד רחבה לאוכלוסיות הנדרשות למחקר. 
מטרת המחקר - לבחון את ההקשרים הבריאותיים והכלכליים של מגפת

הקורונה, והשפעתם על איכות החיים ותחושת הרווחה האישית בקרב
סטודנטים.

• השתתפות בסקר הינה התנדבותית והאנונימיות מובטחת.
• מילוי הסקר מהווה הסכמה להשתתף במחקר.

• הסקר מנוסח בלשון זכר עקב נוחות אך מתייחס לכלל המינים.

אם אתם.ן סטודנטיות.ים לעו"ס/ סיעוד/ רפואה/
פסיכולוגיה בתואר ראשון או שני נשמח שתענו על

השאלון בקישור

https://bgupsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5oim70BkewOQHTU?fbclid=IwAR3ZWPJW-k-O-YlqhYTFTdQZtPB0gPj4D358kb-31IIpYv5FkDplog_MiwE


ד"ר דיצה מורלי שגיב תיארה בנחישות יוצאת דופן מה מהי פרקטיקת

מדיניות ומה היא דורשת.

ומשם התגלגלנו לקבוצות שיח על שינוי מדיניות בפועל!

משה קאשי, מנהל תחום פיננסיים בלובי 99.

חמודי סעיד, מנהל המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות בעיריית חיפה

- פורום החשמל.

לילך טל-ניר, מובילת המאבק "מינימום 40" מטעם "עומדים ביחד".

זכינו להזניק את השנה עם תכנים וא.נשים

משמעותיים.

 

סיימנו את השנה עם פתיחת השנה
החדשה

20232023



בחירות למטה

מה מחכה לנו? 

סמינר אמצע 

שבוע התרמה 
ובו הגרעינים יוצאים לגייס

משאבים לטובת העמותה, עם
אירועים,  הגרלות ומכירות.

פרויקט רוחב של כלל הגרעינים 

'סטנדרטיזציה'
בנייה אזור באתר העמותה

שימפה את מקומות

ההכשרה ויאפשר להשאיר

משוב אישי מסטודנטים

שהיו באותה הכשרה לאורך

שנים. 

תחרות ידידי
עמותה

 
הגרעינים יגייסו
ידידי עמותה

ותתקיים תחרות
בינהם מי הגרעין

שיגייס הכי
הרבה!!
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עמותת עו"סים שינוי מאחלת חג נוביגוד
שמח, ש-2023 תהיה פוריה יותר

מקודמתה, מלאה בעשייה והצלחות!

עו"סים שינוי בערוצים אחרים
אתמול פורסם גיליון ה-100 של המידעו"ס ובו

ניתן למצוא כתבה שלנו! (עמ' 42)

מוזמנות.ים לקרוא את המהדורה הדיגיטלית. 

מחפשת ניסיון בגיוס משאבים?  ניהול צוות ומערך גיוס?  
רוצה להיות חלק משינוי? 

אנחנו מחפשות אותך!אנחנו מחפשות אותך!אנחנו מחפשות אותך!
עו"סים שינוי מגייסתעו"סים שינוי מגייסתעו"סים שינוי מגייסת

'מנהל.ת גיוס משאבים''מנהל.ת גיוס משאבים''מנהל.ת גיוס משאבים'
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדן -  054-248-0572

*למתאימות תיתכן הענקת מלגה*

https://static.davar1.co.il/www/meidaos100/6/
https://static.davar1.co.il/www/meidaos100/6/
https://www.facebook.com/osimshinooy.org
http://instagram.com/osim.shinooy
https://www.osimshinooy.org/

