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4500 מתנדבים 
מ-300 ארגונים 
מהמגזר העסקי, 

הציבורי והאקדמי



שיעור אחר. פשוט לעורר השראה

חזון העמותה
לכל ילד הזכות לחלום, להאמין בעצמו, ולקבל השראה דרך מפגש מעשיר ומשמעותי עם מודל אפשרי לחיקוי. שיעור אחר 
מעודדת מעורבות חברתית וממנפת משאבי ידע, יכולת ונסיון של עובדים וארגונים לטובת הרחבת מנעד החלומות של 

תלמידים, והשפעה על תמונת עתידה של החברה הישראלית.

קצת עלינו
שילוב  באמצעות  הארץ  בכל  החברתית-גאוגרפית  מהפריפריה  ילדים  בקרב  הזדמנויות  שוויון  מקדמת  אחר  שיעור 
מתנדבים מעולם התעסוקה בבתי ספר. בפעילותה, מייצרת העמותה מפגש בלתי אמצעי בין תלמידים מעוטי הזדמנויות 
לבין מתנדבים מעולמות תוכן מגוונים. שיעור אחר מהווה פלטופרמת התנדבות אידאלית ודואגת לתכלול הפעילות בארגון 

מפגדודיה ועד לוגיסטיקה באופן קל, פשוט ונוח. 

התכניות שלנו
שיעור אחר- קורסי העשרה: מסלול קבוצתי (לרוב דרך מקום העבודה) - קבוצת מתנדבים מעבירה יחד, ברוטציה, קורס 
העשרה חוויתי בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות. משך הקורס - 12 מפגשים, אחת לשבוע, במסגרת 
שעות הלימודים ובנוכחות מורה בכיתה. שיעור אחר מציעה למתנדבים למעלה מ-500 מערכי שיעור במגוון תחומים, 

מוכנים לשימוש.

שיעור ביחד: תומכי הוראה לקידום מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית: מסלול התנדבות פרטני לשילוב אנשי מקצוע 
מעולם התעסוקה בשיעורי מתמטיקה, מדעים, עברית ואנגלית. ההתנדבות הינה קבועה - שעתיים בשבוע לאורך כל שנת 

הלימודים, יחד עם המורה המקצועי בכיתה. התכנית כוללת הכשרה (24 שעות) בשעות אחר הצהריים במהלך השנה. 

ארגונים מתנדבים
בעמותת שיעור אחר מתנדבים למעלה מ-4500 מתנדבים מארגונים עסקיים, ציבוריים, אקדמיים וחברתיים:

 AbbVie, Allot, Allscripts, Applied Materials, Appsflyer, AudioCodes, וכימיה:  הנדסה  חברות טכנולוגיה 
 BGN Technologies, Bright Machines, Cellebrite, Chegg, Collabo, DSP Group, Dell Technologies, Earnix,
 Fyber, HP Indigo, Mavenir, Microsoft, MyHeritage, Noble Energy Inc, Payoneer, Resonetics Israel LTD,
אלפא  אינטל,  אדמה,   .Sanofi, Siemens Healthcare, Spiral Solutions, Texas Instruments, Unitask, Wix

אומגה הנדסה, ווב מדיה גרופ, כיל, מוביליקום, ענאגל, קבוצת ברן.
,MAX ישראל,    EY,לישראל כרטיסי אשראי   Cal ישראל,   זיו האפט   BDO וגופים פיננסיים:  רו"ח, בנקים  משרדי 
יהב, בנק לאומי, בנק מרכנתיל, הפניקס חברה לביטוח,  Financial Immunities, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, בנק 
תיקי  ניהול  פעילים  הותיקות,  הפנסיה  קרנות  עמיתים  הון,  שוקי  מגדל  פיננסים,  ושירותים  בביטוח  השקעות  הראל 

השקעות. 
עורכי דין: אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'; בלטר, גוט, אלוני ושות'; גלוזמן, חוברס, להט ושות'; יגאל ארנון ושות';   
לשכת עו“ד מחוז חיפה; נשיץ ברנדס אמיר ושות'; פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'; רשף את שיף; ש. הורוביץ ושות'; 

שבלת ושות‘; שחף ושות';  תדמור, לוי ושות'. 
תקשורת, מסחר ושירותים: Unilever Israel, אל על, חברת הגיחון תאגיד הביוב והמים של ירושלים, יסקי מור סיון 

אדריכלים ומתכנני ערים, ישרוטל, מקורות חברת המים הלאומית, פעמית, קבוצת ניאופרם, קבוצת שטראוס, תקשוב. 
משרד  התקשורת,  משרד  החברתיים,  והשרותים  הרווחה  משרד  החוץ,  משרד  הבטחון,  משרד  וחברתי:  ציבורי  מגזר 
האוצר, 8 פרקליטויות מכל הארץ, 14 בתי משפט מכל הארץ, עיריית תל אביב-יפו, המרכז למיפוי ישראל, הרשות להגנת 
הפרטיות, כנסת ישראל, משטרת ישראל, רשות האכיפה והגביה, רשות המיסים, רשות התחרות, רשות ניירות ערך, אנוש, 
טק-קריירה, קופ“ח כללית נצרת, קרן וקסנר, מכבי חיפה, מרכז רפואי קפלן, נשים מובילות במעגלי חיים, עולים ביחד, 
אבוקת אור, אתגרים, שק"ל, קבוצת שניידר, בית חולים אלי"ן, בית החולים האנגלי בנצרת, המרכז הרפואי פדה-פוריה. 

אקדמיה וחינוך: אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, המכללה האקדמית ספיר.
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