
איש קשר פירוט שם התכנית
נטע  אם אתם אוהבים ילדים שיתרוצצו לכם בין הרגליים, בואו לסייע לצוות בגני

 יום לימודים ארוך שפועלים עד 16:00.
גני ילדים

 את יש לכם רגישות חברתית ובא לכם להעצים דווקא את הילדים החלשים אפי
חברתית בעזרת משחקים משותפים מרחוק ומקרוב, זו התכנית בשבילכם.

האקדמיה למדעי ההפסקה

ליטל  אם בא לכם לחזור לאוירת הצהרון בביה"ס היסודי או בגן שגדלתם בו, בואו
לקחת חלק פעיל בצהרוני העיר.

 צהרונים בבתי הספר ובגני
הילדים

רינת  אתם אוהבים להגשים חלומות? בואו לקחת חלק עם מעגל נשים ולהגשים
חלומות לילדי רווחה או לילדים חולים בעיר.

מגשימים חלומות
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איש קשר פירוט שם התכנית
עדיאל אם לתת שירות מדבר אליכם, בואו להיות נציגי שירות טלפוני בארגון הארצי 

המסייע לאנשים בדרכים.
ארגון ידידים

 אם אתם אוהבים להשמיע את הקול שלכם, בואו להקליט תכנים דיגיטליים רינת
עבור כבדי ראייה. גמיש בשעות, ימים ומכל מקום. תשלום של 60 ₪ לשנה.

בית המראות

מאשה  בואו להתנדב מרחוק בהתנדבות טכנולוגית בהפעלה והדרכה על טלויזיות
חכמות הנותנות שירות ביתי לקשישים.

יוניפר

 אם אתם טובים בללמד אחרים, זו התכנית בשבילכם! להעביר שיעורי עזר רינת
מרחוק במקצועות בהם אתם חזקים לתלמידי יסודי וחטיבה

(מתמטיקה, אנגלית ועברית) 

ניפגש ב- zoom שיעורי עזר 
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איש קשר פירוט שם התכנית
אלונה  בואו להיות חלק מעמותה המצמיחה מנהיגים, מתמודדים עם אתגרים פיזיים

כהכנה לצה"ל אבל גם בונים חוזק פנימי ומתנדבים בקהילה.
אחריי

 מחלקת
הנוער

בואו להשפיע יחד עם עוד בני נוער ליזום ולהפעיל פרויקטים לטובת העיר. מועצת נוער עירונית

 מחלקת
הנוער

 בואו להיות צוות נוער מנהל במרכזי הנוער בעיר. לתפעל, להשפיע ולשנות
במרכזי הנוער!

מרכז נוער המרתף

 מחלקת
הנוער

 בואו להיות צוות נוער מנהל במרכזי הנוער בעיר. לתפעל, להשפיע ולשנות
במרכזי הנוער!

מרכז נוער הצריף

אורית בואו לסייע בתגבור לימודי במתמטיקה לתלמידי חטיבת “היובל“. מתמטיקס
 מחלקת

הנוער
תפקיד הדרכה. מיועד למי שעבר קורס מד“צים. מד“צים
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איש קשר פירוט שם התכנית
מורן בואו לסייע במרכז שיעורי בית לתלמידים צעירים במועדון השכונתי. מרכז ש.ב. מועדון סמדר

זוהר  אם מדבר אליכם לעזור לילדי רווחה ואתם אוהבים לשחק, בואו לסייע למשפחות
ומשחקים. ההורה  עם  יחד  בבית  או  הציבורית  בגינה  נפגשים  לשבוע  אחת 

זמן משחק

אסתר  בואו להעביר חוגים בתחומי העניין שלכם או שיעורי עזר במתמטיקה ואנגלית
במועדון הקהילה בשכונת הרש״ש.

מועדון פסיפס

מורן למי שאוהב ללמד ילדים ולסייע להם, בואו לקחת חלק במועדון שיעורי בית. מועדון ש“ב מרכז אביב
 מחלקת

הנוער
בואו לעבור הכשרה לתיקונים ושיפוצים קלים בבתים של משפחות רווחה. סיירת תיקונים

אורית בואו להצטרף להתנדבות באוירה משפחתית לסייע בחנות מזון למשפחות רווחה. עמותת קסם
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איש קשר פירוט שם התכנית
נחום  אם אתם אוהבים להתנדב בהפסקות, בואו לקחת חלק בפעילויות שונות

המתרחשות לפי חגי השנה עבור בני הגיל ה-3 ברחבי העיר.
בית חב"ד

מעיין  בואו לקחת חלק בעשייה רחבה בקהילה. מרכז למידה, קפה חברתי, סלי מזון
לנזקקים ועוד.

גרעין תורני למען הקהילה

רחלי  בואו להיות חלק מצוות מוביל ביוזמות למען הקהילה, כולל הכשרה בהפקת
 אירועים.

מחלקת מורשת ישראל

 מחלקת
הנוער

 אם אתם אוהבים לשמח, בואו לשמח ילדים בחיסונים בבתי הספר ולחגוג ימי
הולדת לילדי רווחה.

מלאכים של שמחה

ברקו  אם יש לכם יצירתיות, רעיונות וכושר ביצוע, בואו להיות חלק מצוות קהילה
בשכונת אביב. מרימים את השכונה! ינתן ליווי צמוד.

עושים שכונה

אלון  מחפשים את המנהיגים שבכם שמוכנים לקחת חלק בפרויקטים שונים
 בקהילה כמו אפשרויות נתינה איסוף דברים למען הומלסים ונזקקים

ועוד הרבה.

עמותת אלון ואלה
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איש קשר פירוט שם התכנית
מוריה  אם אפייה זה הקטע שלכם, בואו ללמוד מתכונים חדשים ולאפות יחד עם

ילדים עם צרכים מיוחדים. התוצרים יתרמו למשפחות נזקקות בקהילה.
אפייה באהבה-מרכז צמי"ד

ליליאנה  הדיירים בבני ציון עם צרכים מיוחדים מחכים שתבואו לארח להם חברה
וליצור אתם בסדנת פיסולייה/ בגינה המקומית.

בני ציון

הילה  לחובבי המוסיקה והשירה.הצטרפו להרכב ייצוגי משולב עם מוסיקאים
 צעירים עם צרכים מיוחדים.

הרכב מנצח

אורן מועדון אקים סיוע בפעילות של החניכים המבוגרים של אקים.
לילך  עולם האוטיזם מרתק אתכם? בואו לעבור הכשרה להכיר טוב יותר ולהעביר

מערכי הסברה בבתי הספר היסודיים. הכשרה וליווי צמוד.
מרגישות לנגישות- אלו"ט

הילה  בואו לסייע לנוער עם אוטיזם לקבל מיומנויות חברתיות כהכנה לחיים. מרכז
צמ"יד. הכשרה וליווי צמוד.

מתחברים יחד

נאות אילנה בואו לסייע בפעילויות בצהרון של ילדי החינוך המיוחד. רינת
גיא  אם אתם אוהבים ספורט ורוצים לסייע לילדים עם צרכים מיוחדים להנות גם

מחוגי ספורט, זה המקום בשבילכם. ליווי בחוגי ספורט. הדרכה תינתן במקום.
ספורט מיוחד

עדן בואו לסייע במפעל המוגן של העמותה למבוגרים עם צרכים מיוחדים. עמותת צ'יימס
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איש קשר פירוט שם התכנית
יניב  אם יש לכם חוש טכני, בואו להתנדב במעבדת המחשבים בה מתקנים

ומשמישים מחשבים לטובת משפחות נזקקות בקהילה.  מעבדה לתיקון והשמשת
 מחשבים

הדס  בואו לקחת חלק בפעילויות מונחות בקהילה הקרובה לביתכם
ע"י צוות שישי שמח. ליווי והדרכה צמודים.  שישי שמח

ענת  בואו להיות חלק משמעותי מתכנית הנצחה העירונית וללוות משפחות
 שכולות בהכנת אלבומי זיכרון ועוד. ההתנדבות תתבצע בזוגות. הכשרה

תינתן במקום.
גיבורים של החיים

דוד  בואו לסייע בתפעול שלוחת המתנ"ס הקהילתי . להנגיש למבוגרים את
המידע, לסייע להורים בקבלת מידע ולסייע באירועים קהילתיים. מתנ"ס שבזי

ריקי  אם אתם אוהבים את השקט של הספרייה ולהיות מוקפים בספרים, בואו
להיות חלק מצוות הספרייה העירונית. ספרנים צעירים

 יש לך תחום עניין שאתה יכול להעביר הלאה? בוא הצטרף ולהעביר  חוגים  רינת
לילדים במועדוניות רווחה (גיטרה, אומנות, ריקוד, קוסמות, תכנות ועוד) פרויקט פלא

 בואו ללמוד את שפת הסימנים ולהעביר אותה הלאה למען אוכלוסיית רינת
כבדי השמיעה בעיר. לילדי בי״ס יסודי. שפת הסימנים

רותי  בואו להיות חלק מגינה אקולוגית בתיכון בגין שמגדלת תוצרת טבעית עבור
אתגר ירוק משפחות נזקקות.

 אם אתם טובים בצילום ועריכת סרטונים,בואו להיות כתבי שטח ולתעד את רינת
העשייה החברתית של הנוער המתנדב ברחבי העיר. חיים בסרט

רותם  לחובבי כדורשת, בואו לעבור הכשרה לתפקיד של רשמי ניקוד ושופטים
ולהתנדב בליגת האימהות העירונית. מאמאנט

גיא  אם ספורט זה הקטע שלכם, בואו לסייע באליפות בתי הספר, באולימפיאדת
הילדים העירונית, במירוצים העירוניים ועוד. ספורט בחינוך

טל  אם אתם אוהבים לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתיים ולהעביר את זה
הלאה לקהילה, זו התכנית בשבילכם. הדרכה וליווי צמודים. ספירלה

 יסכה/
ענת

    אם אתם אוהבים הסטוריה ויש לכם מיומנויות שימושי מחשב, ידע ברשתות
, בואו לקחת חלק בתיעוד מורשת העיר בארכיון. נדרשים EX ,חברתיות 

 בנוסף בני נוער עם כישורי הדרכה להדרכת קבוצות המגיעות למוזיאון
                                    בחופשות, חגים ושבתות בבוקר או אחה"צ. הדרכה תינתן במקום.

עושים הסטוריה

אף אחת מהתכניות לא מוצאת חן בעינך? יש לכם רעיון אחר שבוער בכם? רינת
אז בואו תקימו משהו חדש. לרעיונות התקשרו...ליווי ינתן בהתאם לצורך  ראש גדול

הגר  בואו להיות חלק מנבחרת רדיו חברתי מובילה .לקדם פרויקטים חברתיים
וגם ללמוד לשדר ברדיו... מחפשים פרוייקטורים בנשמה. רדיו תכ'לס חברתי

מזל  בואו לקדם פרויקטים לטובת הקהילה. בתחום של רובוטיקה.
מיועד לתלמידי רובוטיקה תיכון בגין. רובוטיקה למען הקהילה
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איש קשר פירוט שם התכנית
 אם אתם אוהבי הארץ וחברים במש"צים, בואו לייצר פרויקטים חברתיים

לטובת העיר שלכם.
 הנהגת המש"צים גרעין עוז/

גרעין צפוני
רותם פותחים עבורכם קורס גם אם לא הייתם מעולים בנוער העובד

(מיועד לשכבה י׳) 
 הנוער העבד קן פסגות - קורס

מדריכים
 נציגי

התנועות
בעלי תפקידי הדרכה ופעילים שאושרו במסגרת תכנית המעורבות.  בני עקיבא, צופים, נוער עובד,

 כנפיים של קרמבו, תנועת
אריאל, תנועת עוז

 מחלקת
הנוער

לשכבה ז׳-ח׳ מדריכים (מיועד לשכבה י״א) מד״צים - רכזים צעירים
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איש קשר פירוט שם התכנית
מורן  בואו לקחת חלק בארגון הצלה ולהתנדב במ"דא. מיועד למי שעבר קורס

מד"א בכיתה ט' או לממשיכים בכתה י"א-י"ב
נוער מד"א

בן  בואו להיות חלק מצופי האש. מותנה במעבר של מבחני קבלה. ההתנדבות
הינה בסניף פ"ת
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איש קשר פירוט שם התכנית
מתת  רשות הטבע והגנים קוראת לכם למגוון תפקידים באתר של מגדל צדק בעיר

בתפקדיי גינון, הסברה והדרכה.
מגדל צדק - רשות הטבע והגנים

 בואו להיות חלק מקבוצת טבע עירוני. הפקת אירועים ירוקים רינת
ביער ובמרחבי הטבע ביער,פעילויות  לילדי העיר, סיורים.

עושים עניין מהיער

פנינה  אם אתם אוהבים בע"ח וחתולי הרחוב בליבכם, בואו לקחת חלק בוטרינריה
העירונית ולטפל בחתולי הרחוב, לשקם אותם ולהכין אותם לאימוץ.

החתוליה

בועז  אם אתם אוהבים סוסים, בואו לסייע בחווה טיפולית המקדמת  ילדים עם
צרכים מיוחדים ע"י הסוסים. הכשרה במקום.

חווה טיפולית נחשונים

גולדי אם אתם אוהבי בע"ח, בואו לסייע בטיפול בבע"ח בפינת החי בב"ס אפק. פינת חי - בי״ס אפק
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איש קשר פירוט שם התכנית
יוסי  אם אתם מתחברים לרפואה ולגיל ה-3, בואו לעבור קורס מע"רים מקוצר

ולבצע בדיקות מדדים רפואיים לוותיקי העיר. איחוד הצלה- "תן כבוד"

מורן   אם אפייה זה הקטע שלכם, בואו ללמוד מתכונים חדשים ולאפות יחד עם
מבוגרים עריריים. התוצרים יתרמו למשפחות נזקקות בקהילה. אפייה באהבה

אורה  אם אתם רוצים להעביר חוג אומנות, ריקוד בזוגות, הפעלות חברתיות לנשים
בגיל ה-3, זה המקום בשבילכם. מועדון החלוץ

חגית מוקד זה"ב - ״מה נשמע?״ בואו להיות מוקדנים במוקד הטלפוני העירוני לטובת הגיל ה-3.
מאיה בואו לאמץ ניצול שואה בעיר ובכל שישי לאפות עוגה, להעניק לקשיש

ולדאוג לשלומו.  מתוק לנשמה

נדין  אם אתם אוהבים גאוגרפיה ומכירים מדינות בעולם, בואו להעביר את הידע
במועדון ניצולי שואה. הם מחכים לכם! מסביב לעולם

 אם אתם מוסיקאים, בואו לשמח את הקשישים. רינת
מיועד לתלמידי מגמת מוסיקה בתיכון בגין.

קונצרט עד הבית

ספיר  בואו לקבל הכשרה ללמד את וותיקי העיר שימוש באפליקציות סמארטפון
  שישנו להם את החיים.

קרן מיראז'-מחוברים לחיים

 לפרטים: רינת מגידו שעיה - מנהלת התנדבות רשתית בחינוך 055-6669291
לרישום לחץ כאן

העין

 
ראש וער מתנדב 

 נ

להתנדב זה לכוון גבוה

 להתנדב
 זה לכוון
גבוה!

 תכניות התנדבות נוער
תשפ"ב

https://forms.gle/PjCJ47SFhGaw8oPz5

