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 3102נובמבר 
 
 

 לכבוד: מכללת אורנים, ועדת אקרדיטציה לפעילות חברתית והתנדבותית בקהילה
 
 
 

 313365585מ.ר   "גלבוע אוהבת חיות"עמותת  –התנדבות סטודנטים הנדון: 
 

 .שלום רב

. הצפוןמה שיותר בעלי חיים נטושים באזור לעזור לכשמטרתה הינה עמותה  "גלבוע אוהבת חיות"עמותת 

למצוא משפחות מאמצות ושנים ובמהלך התקופה הצליחה לעזור  7 -כעל בסיס התנדבותי פועלת תה העמו

  כלבים שננטשו ונזנחו ע"י בעליהם! 011ליותר מ 

מגיעים לעמותה ירודים ם רובש, בכלביםשוטף בטיפול וכספם  םמתנדבי העמותה, משקיעים ממיטב זמנ

 זנחים.רעבים ומוככולם גופנית, חלקם חולים וכולם 

מתחילים הכלבים עוברים בדיקות בעמותה, מקבלים אוכל מזין וטיפול וטרינרי מסור, וכבר לאחר זמן קצר 

גורלם ישתנה מהיותם ו, מאמצותמשפחות  ניתן למצוא עבורםואטרקטיביים ולהרגיש להיראות הכלבים 

  מוזנחים ונטושים להיותם מטופלים באהבה בבית אוהב.

 .מלאעל בסיס התנדבותי אינם מקבלים שכר ופועלים העמותה הלי כל מנ נאמר,כפי שכבר 

 

. שבקריית טבעון תקווה בכפר" הכפר כלביית"הכלבים  פנסיון את רושכל הזדמנות בדרכנו נקרתהבסוף השנה, 

מקום בו מתגוררים ומטופלים אנשים עם מוגבלויות וצרכים  –הכלבייה ממוקמת בתוך "כפר תקווה" 

יתוף עם הכפר, הצלחנו לשלב את דיירי הכפר בעבודה יום יומית בכלביה. דיירי הכפר מיוחדים. כיום, בש

מגיעים לכלבייה, מטפלים בכלבים, מאכילים ומטיילים איתם, מנקים את הכלובים והחצרות ומבצעים עבודות 

י שונות מחד, ומצד שני מקבלים את אהבתם של הכלבים הנמצאים במקום. שיתוף פעולה זה הינו ייחוד

 דיירי הכפר בעזרת הכלבים החוסים בעמותה.ם ריפוי בעיסוק לבתחומו ומהווה בעצ

בנושא החינוך, זאת על מנת להגביר את מודעות  מאמצים  תלהשקעהעמותה פעילות ורחבה ה לאחרונהבנוסף, 

שים אצלנו נערים ונערות מבית הספר התיכון בטבעון עו .עלי החייםלבנכון ונאות הציבור, והנוער בפרט, ליחס 

 פעילות במסגרת "מחויבות אישית".

 

בכל רגע נתון  .איכותי בכוח אדםובעיקר והעמותה תמיד צמאה לעזרה , מרובים השוטפיםהצרכים ש כמובן

מתנדבי העמותה כולם אנשים עובדים ופשוט אינם כלבים הזקוקים לטיפול ויחס חמים.  011חוסים בכלביה כ 

 מספיקים לבצע את כל העבודה הדרושה בכלביה.

במסגרת הפעולות היום יומיות בעמותה, המתנדבים מטיילים עם הכלבים, מנכים את הכלובים, מטפלים 

כ חסרים מעניקים להולכים על ארבע חום ואהבה שכ" –בכלבים מבחינה רפואית, מאכילים אותם והכי חשוב 

לשלבם בעשייה ומצליחים )בפיקוח המטפלים( להם. כל זאת ועוד, עובדים המתנדבים יחד עם דיירי כפר תקווה 

 ובחיים הרגילים.
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: הסטודנטים מגיעים לכלבייה פעם בשבוע )בשעות שונות הקבועות מראש לכל סטודנט( מסגרת ההתנדבות

 שעתיים.למשך 

 וכנית העמותה:הנחיות לסטודנטים המשתתפים בת

 .הגעה לעבודה בכלבייה פעם בשבוע למשך שעתיים 

  שומרי שבת יכולים  –שעות )בעיקר בסופי שבוע  4הגעה והשתתפות בימי אימוץ פעם בחודש למשך

 לבחור להגיע בימי חול לזמן ארוך יותר(.

 .הגעה לשיחת עדכון ומשוב עם מנהלת העמותה אחת לחודש 

 וטף ע"י הסטודנט/ית ודיווח לרכזת התוכנית.רישום שעות ההתנדבות באופן ש 

  אנו רואים בכל סטודנט המתנדב בעמותה כשותף מלא בה, על כן מצופים  –שותפות בפרוייקט

 הסטודנטים לעזור בעת הצורך בהכנת אירועי תרבות, ימי אימוץ או הפנינגים חגיגיים.

 התנדבות, אופן הביצוע וסיכום שנת הגשת תיק לסיכום החונכות בסוף השנה, שיכלול את תיאור משימת ה

 הפעילות. בנוסף יתלווה סיכום של הרכזת וקביעת ציון ע"י הרכזת ומנחת התוכנית.

 .נקודות האקרדיטציה יהיו בתיאום עם ראש החוג הרלבנטי ויורדו משיעורי הבחירה 

 .נקודות האקרדיטציה לא יחולו על סטודנטים/ות שמתנדבים כחלק מהתנסות מעשית 

 

 151-9526426אניה מוסטקוב  –שר לפרוייקט התנדבות בעמותה אשת ק

 

 

 נשמח לשיתוף פעולה,

 

 

 

 

 בברכה,
 
 
 
 

 אניה  מוסטקוב
 ת "גלבוע אוהבת חיות"עמותמנהלת 

 אקרדיטציה:

 ש"ש. 2שעות התנדבות =  06מעל 

 ש"ש. 1שעות התנדבות =  06-22
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