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, מילבת: למשל)הארגונים המוצעים 
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הארגונים השונים מציעים מגוון רחב 
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, פיזיות: אנשים עם מוגבלויות שונות

.חושיות או קוגניטיביות, נפשיות

,  ישנה חובת נוכחות במפגשי ליווי

שיתקיימו במהלך  הכשרה וסיורים

.שנת הלימודים

התנדבות במרכז הזכויות של  
אנשים עם מוגבלות  

התנדבות בארגון המקדם 
זכויות של אנשים עם מוגבלות  

התנדבות עם ילדים ובני נוער  
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לב  "מסלול זה הינו משותף ל

מתנדבים . ח"ולפר" בקהילה

במסלול זה יעבדו עם ילדים ובני 

נוער עם מוגבלות בארגונים  

המקדמים זכויות של אנשים עם 

למשל בית חינוך  )מוגבלויות שונות  
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הכשרה , נוכחות במפגשי ליווי
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על  לאנשים עם מוגבלות מידע מעניק 

וסיוע במימושן מול  זכויותיהם 
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