שאלון למעוניינים להתנדב בעמותת ה.ל.ל  -האגודה ליוצאים לשאלה
שלום לך,
ראשית ,ברצוננו להודות לך על פנייתך ונכונותך להתנדב בעמותת ה.ל.ל.
ה.ל.ל .עוזרת לצעירים (מגיל  18ומעלה) המעוניינים לצאת לשאלה מהמגזר החרדי.
חשוב לדעת :אנו עוזרים לצעירים אשר החליטו על רצונם להשתלב בעולם החופשי .אנו לא עמותה מיסיונרית.
העמותה מסייעת ליוצאים לשאלה בעיקר בתחומים הבאים :חברה ,השכלה ,סיוע נפשי ,צבא ,דיור ומציאת עבודה.
תחומי פעילות המתנדבים רבים ומגוונים ,לדוגמא :משמרות "הקו הפתוח" ,ליווי פרטני של היוצאים לשאלה ,מתן
שיעורים פרטיים (כהכנה לבגרויות ולתואר ראשון) ,והתנדבות מקצועית של עובדי סוציאליים ,פסיכולוגים ,אנשי
יחסי ציבור ועוד.
לפרטים נוספים ,הינך מוזמן/ת להיכנס לאתר האינטרנט של העמותה.
שים לב!
 ) 1להתנדבות בעמותת הלל נדרשות  10שעות חודשיות לפחות ומחויבות לשנה.
 )2למרבית מתפקידי ההתנדבות בה.ל.ל נדרש ידע בסיסי בישומי מחשב
אנא הקדש/י מחשבה במילוי שאלון זה ולהשיבו בקובץ  ,WORDרצוי לצרף קורות-חיים.
פרטים אישיים:
שם משפחה:

שם פרטי:

מין:

מס' ת.ז.

תאריך לידה:

מצב משפחתי:

כתובת:

עיר:

טלפון בבית:

טלפון נייד:
@

דואר אלקטרוני:
שנת עליה :

ארץ לידה:
השכלה (פרט)
תיכונית:
על תיכונית:
אחר (קורסים/
השתלמויות):
שירות צבאי
כן  /לא (סמן)

שרות צבאי:
תפקיד צבאי:

אחר (פרט):
דרגה ו/או חייל:

ניסיון תעסוקתי (פרט)
מקצוע:

מקום עבודה
נוכחי:

תפקיד:

וותק:

מקום עבודה קודם:
וותק:

תפקיד:
תחביבים:

תחביבים:
קורסים שעשית:
תחומי עניין כלליים:
התנדבות:
האם התנדבת בעבר?
אם כן ,מתי וכמה זמן?
באיזה ארגון/ים?
באיזה תפקיד?
פנייתי אל ה.ל.ל –
מגיעה בעקבות:
האם אתה מקושר בדרך
כלשהי (משפחתית/
חברתית) למגזר החרדי?

לא  /כן (אנא פרט/י)

מהו יחסך לעולם החרדי?
התנדבות בעמותת ה.ל.ל .יש לסמן ב V -או להדגיש בקו את הבחירה המועדפת
• משמרות בקו הפתוח ( 1-2בחודש ,בשעות הערב)
• ליווי ותמיכה אישית ליוצא/ת בשאלה
• עזרה מקצועית – נפשית (עו"ס ,פסיכולוג וכו')
• מתן שיעורים פרטיים
באיזה מהפעילויות את/ה
• גיוס משאבים  /יחסי ציבור
מעוניין להתנדב בארגון?
• ארוחות שישי בסניף (פעמיים בשנה בשעות הערב)
• אדמיניסטרציה
• ארגון אירועים /ארגון טיולים /פעילויות חברתיות (שבועיות או חד
פעמיות)
• עריכת דין
• אחר ,פרט.......................................................................... :
האם תוכל/י להתחייב
לתקופת התנדבות של שנה
ומעלה?

•
•

לא
כן

ההתנדבות בעמותת ה.ל.ל .מחייבת השתתפות פעילה .לפחות פעמיים בשנה בארוחות שישי
בסניף ובאירועים שונים במהלכה (מסיבות חג ,פגישות וכינוסים מקצועיים)
חתימה

תאריך מילוי השאלון:

(לא

חובה):

אנא שלח/י את השאלון המלא – בקובץ  ,WORDבצירוף קורות חיים ,לדואר אלקטרוני

info@hillel.org.il

עם קבלת המייל במשרדנו ,נשיב לך במייל חוזר .תודה רבה ,צוות עמותת ה.ל.ל

