
חוברת מקומות התנדבות לנוער

תשע"ט

מעלה אדומים
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נוער יקר!תוכן עניינים 
ברכת מנהל אגף הנוער

ברכת סגנית מנהל אגף הנוער ורכזת התנדבות

ברכת מועצת הנוער

מכבי אש והמשמר האזרחי

גן ויצו, משפחתונים ומשפחטף

צהרונים ומעונות

עמותת צח"י ואח/ות בוגר/ת

יד שרה ועמותת שיר

מלאכי יומולדת ומרכזי למידה

עוזרי מאמן כדורגל וכדורסל

עוזרי מאמן ג'ודו וקונסרבטוריון

מחול מדבר

יובלים ו"יד לזהב"

הוד עמל

צמר"ת ואריאל

הצופים והנוער העובד והלומד

בני עקיבא ועזרא

כנפיים של קרמבו ומד"צים

ציפורי לילה ומועצת נוער

בית הנוער העירוני METRO ומועדון נוער דתי

מרכז המוזיקה הווליום ואחריי

נבחרת התקשורת של מעלה אדומים

יצאנו לשכונות וספרייה

Stand With Us ו"שגרירות צעירים ברשת"

שאלתם את עצמכם פעם מתי אתם באמת מאושרים? מתי 
הרגשתם סיפוק אמיתי? לא כזה שנעלם כשחזרתם הביתה, 
כשהאורות  בלילה  גם  אתכם  שליוותה  טובה  תחושה  אלא 
נותנים  כשאנחנו  חז"ל,  אמרו  מצווה"   - מצווה  "שכר  כבו. 
הרגע  באותו  לנו  נראה  אם  גם  מרוויחים,  אנחנו  מעצמנו 
עצם  בענק.  הרווחנו  האמיתיים  בחיים  "פראיירים",  שאנחנו 

העשייה שלנו, עצם הנתינה עצמה היא השכר.

כשאנחנו נותנים אנחנו מתמלאים, מתמלאים בטוב שנשאר 
איתנו ונשאר כאן לנצח. "מה שעשינו למען עצמנו בלבד, מת 

איתנו. מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם - חי לנצח."

לאורך חייכם תצטרכו לקבל הרבה החלטות, ותמיד תצטרכו 

טובת  את  או  עיני  לנגד  טובתי  את  שם  אני  האם  להכריע 
הכלל. תהיו טובים וקבלו החלטות טובות, "לעולם אין אדם 

נהיה עני מן הצדקה". 

אתם לעולם לא תפסידו מלעשות טוב לאחרים
ותהיו מאושרים.

אוהב אתכם ומאמין בכם
איתמר סלוק.
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נערים ונערות יקרים,בנות ובני נוער יקרים,
ההתנדבות  מקומות  חוברת  את  בפניכם  להציג  שמחה  אני 

לנוער במעלה אדומים.

את  מזמינה  אני  מהחופשה,  בכוחות  שהתמלאתם  לאחר 
כולכם לנצל את כוח ההשפעה שיש לכם כבני נוער ולצאת 
לתרום  השונה,  את  להכיר  ובקהילה,  בעיר  מעורבים  להיות 
ולא פחות להיתרם. זכרו שלתת מהלב זה גם לקבל בחזרה.

חישבו על דברים שמפריעים לכם, על תיקונים שהייתם רוצים 

לראות בעולם וצאו לעשות בו שינוי. תנו מעצמכם, באהבה, 
לצמצום  לפעול  מנת  על  לזולת  אכפתיות  ותוך  בסובלנות 
הינה  בקהילה  התנדבות  כי  מאמינה  אני  בקהילה.  הפערים 
משמעותית בבניית חברת מופת מאוחדת וחזקה. לטובת כל 
זאת וכדי שההתנדבות תהיה משמעותית וממצה, אהיה פה 

בשבילכם לכל עניין ושאלה.

כולי תקווה שכל אחד ואחת מכם יוכל למצוא מקום המתאים 
לתחומי העניין שלו וימצה את הכישורים והצרכים שלכם.

רואיו.  לכל  ואכפתי  מתנדב  נוער  הוא  אדומים  מעלה  נוער 
עד  גאווה  בכולנו  יש  לסביבה!  תפארת  להיות  שבחר  נוער 
אין קץ שאנחנו חיים ונושמים את הסביבה שמורכבת מנוער 

איכותי שבא ותורם מעצמו לזולת. 

אנחנו הנוער המתנדב, תרמנו ותורמים רבות לבנות חברה 
רצויה, ומעניקים לכל אחד ואחת מאיתנו תחושת גאווה על 
השייכות אליה. ופועלים מתוך מצפון אישי – עם רצון להשפיע 

על החברה.

מש"צים,  מד"א  נוער  לילה,  ציפורי  הנוער,  תנועות  מדריכי 
שהנוער  מקומות  הרבה  כך  כל  ועוד  שיר  עמותת  מד"צים, 
מתנדב בו... אנחנו הנוער! את האֵחרּות שבין האנשים הפכנו 

לאְחריּות כלפי כל אחד מהם.

הדוגמא שאנחנו הנוער המתנדב מהווים, היא דוגמא שיוצרת 
ערכי סובלנות, שוויון ודו - קיום. ההתנדבות היא כאמור לשם 
שמים, אבל תוצאותיה הן ארציות ומוחשיות. וזה על חשבון 
זמננו, על חשבון דחיית עדיפויות חשובות אחרות בחיינו. בין 
עם זה למידה למבחנים או יציאה עם חברים. וישראל היום 

זקוקה לתרבות טובה כזו, יותר מאשר אי פעם בעבר.
אנחנו, צריכים ללכת עם ראש מורם, בידיעה שאנו נוביל את 

המדינה אל אופק חדש. 

מועצת התלמידים והנוער של מעלה אדומים מברכת אתכם 
מעצמכם,  שתתנו  לכם  ומאחלת  התנדבות  מקום  בבחירת 

כמה שאתם יכולים ובצורה הטובה ביותר!

בברכת שנה מוצלחת, 
גאה בכם ופה בשבילכם!
ליטל חסקל
סגנית מנהל אגף הנוער
רכזת התנדבות נוער ותנועות נוער עירונית
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מסגרות גיל הרך שירותי חירום
גן ויצ"ומכבי אש

המשמר האזרחי

משפחתונים

משפחטף

תורת  של  מקיף  ומעשי  עיוני  לימוד  לומדים  האש  צופי 
הכבאות בהתמודדות עם שריפות שונות, חילוצים מורכבים, 
בפעילות  האש  לוחמי  את  המשמש  הציוד  כלל  הכרת 
מבצעית ותפעולו בפעילות. במהלך ההכשרה ילוו החניכים 

את חיי היום-יום של הכבאים בשגרה ובחירום. 
גיל מינימום להתנדבות - 15.

מפגש חשיפה למכבי אש יתקיים ב7.10 בשעה 18:30 במתנ"ס. 
השתתפות במפגש מותנית בהרשמה טלפונית מראש.

אם את/ה אוהב/ת ילדים, אתם/ן מוזמנים/ות להגיע אלינו למעון 
והמקסימים  הקטנטנים  מהילדים  וליהנות  לטפל  לעזור,  ויצ"ו, 
במעון. המתנדבים/ות יגיעו פעמיים בשבוע אל המעון. העבודה 

דורשת סבלנות ויצירתיות. נקבל אתכם/ן בשמחה ואהבה.

רוצים לתרום לתחושת הביטחון של התושבים בעיר?
ופועלים  מסיירים  אנו  איתנו,  בקהילה  ולהתנדב  לסייר  בואו 
ופעולות  פליליות  בפעולות  עוזרים  ישראל.  משטרת  עם  ביחד 
משטרתיות שוטפות. ההתנדבות אצלנו אפשרית מגיל 16 ומעלה.

נשמח שתצטרפו אלינו לתרומה בקהילה ובביטחון העיר.

אם הנך נער/ה בעלי גישה לתינוקות ופעוטות ואתם/ן מחפשים 
מסגרת אינטימית )עד חמישה פעוטות מגיל 3 חודשים עד שלוש 
שנים( בבית של מנהלת המשפחתון, מקומך איתנו. מצופה מכם 
והפעוטות  התינוקות  של  הערות  בשעות  לשבוע  אחת  להגיע 
ולקחת חלק פעיל מסדר היום של הקטנים. במה אתם יכולים 
לתרום? להקריא סיפור, לחבק, לצחוק ולהצחיק, לשחק, ליהנות 
ולהסתכל במבט לאחור ולהודות שאתם חלק מהמשפחה)תון(.

לילדים  נבו  במצפה  טיפולית  חינוכית  מסגרת  הוא  המשפחטף 
אלו שונים מאוד אחד  בגילאים  הילדים  בגילאי שנה עד שלוש. 
איתם  כאלו שניתן לשוחח  ויש  לא מדברים  עוד  מהשני, חלקם 
אהבה,  כלפיהם  שמביע  למי  נקשרים  ילדים  מעניינות.  שיחות 
למי שיכול להבין אותם, לעזור ולעניין אותם. אתם מוזמנים לבוא, 
לשחק עם הילדים, לעזור לצוות ולהביא רעיונות חדשים. אם אתם 
אוהבים ילדים, אחראיים ואכפתיים אתם מוזמנים להצטרף אלינו. 

שעות הפעילות - 14:30-16:00 ובימי ו' בבוקר.

טלפון: אגף הנוער - 02-5913113
שיר - 050-3339775

טלפון: שולמית - 052-8977289
m33373@wizo.org :דוא"ל

טלפון: אודי - 050-6275997
udi.h71@gmail.com :דוא"ל

טלפון: 02-5913438
ronit.navaro@gmail.com :דוא"ל
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צהרונים

מעונות

ברחבי העיר פועלים צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים. 
צהרוני בתיה"ס פועלים בימי שני, שלישי ורביעי בין השעות 14:00 
עד 16:45. צהרוני הגנים בימים א'-ה' בין השעות 13:45-16:45.                      

את  למתנדב  להתאים  ויכולים  הצהרונים  כלל  את  מציעים  אנו 
בצהרונים  ההתנדבות  ורצונותיו.  צרכיו  לפי  לו  המתאים  הצהרון 
כוללת משחק והנאה עם ילדים צעירים, הילדים אוהבים ושמחים 

לשהות במחיצת המתנדבים. 
הצהרונים יכולים להעסיק מתנדבים רבים.

התנדבות במסגרות הגיל רך מאפשרת השתלבות בעבודה בחופשים ובחגים בהמשך.

המעון הוא מסגרת חינוכית טיפולית לילדים בגילאי שלושה 
אחד  מאוד  שונים  אלו  בגילאים  הילדים  שנה.  עד  חודשים 
לשוחח  שניתן  כאלו  ויש  מדברים  לא  עוד  חלקם  מהשני, 
איתם שיחות מעניינות. ילדים נקשרים למי שמביע כלפיהם 

אהבה, למי שיכול להבין אותם, לעזור ולעניין אותם.
אתם מוזמנים לבוא, לשחק עם הילדים, לעזור לצוות ולהביא 
רעיונות חדשים. אם אתם אוהבים ילדים, אחראיים ואכפתיים 

אתם מוזמנים להצטרף אלינו.

שעות הפעילות: 14:30-16:00 ובימי ו' בבוקר. 

טלפון: 02-5913442
liron.nehemya.or@gmail.com - דוא"ל: גני ילדים

ella100862@gmail.com - יסודיים            

טלפון: 02-5913436 
meir.tami24@gmail.com :דוא"ל

ערב חשיפה למסגרות הגיל הרך של המתנ"ס יתקיים ב-08.10.18 
בשעות 17:00-19:00 במתנ"ס הגיל הרך בשכונת צמח השדה. 

)הרשמה למפגש מראש אצל שיר - 050-3339775(

שירותי רווחה וחונכות
עמותת צח"י

אח/ות בוגר/ת

עמותת צח"י הינה העמותה הגדולה ביותר לסיוע למשפחות 
חלוקה  ע"י  משפחות,  לכ-130  מסייעת  העמותה  נזקקות. 
שבועית של מזון, מזון מבושל ועוד. כל המועסקים בעמותה 

הינם מתנדבים.

המתנדבים משתלבים באיסוף מזון, הכנת סלי מזון וחלוקתם.

בחיים  שינוי  ליצור  לך  מאפשרת  בוגר/ת  אח/ות  תוכנית 
מפגש  באמצעות  משמעותית,  לדמות  שזקוקים  ילדים,  של 
ההכוונה  יאפשרו  זמן,  לאורך  שעתיים.  בן  שבועי  חונכות 
והתמיכה שלך לאח הצעיר לפתח דימוי עצמי חיובי ולשפר 
מתקיימת  ההתנדבות  והלימודיות.  החברתיות  היכולות  את 

בקבוצה, אחת לשבוע בימי רביעי או חמישי.

טלפון: אורן – 050-6209920
orenle@taxes.gov.il :דוא"ל

טלפון: עמית - 053-2841681
amitmalul123@gmail.com :דוא"ל
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מלאכי יומולדתיד שרה

עמותת שיר

מרכזי למידה

יד שרה הוא ארגון התנדבותי שבא לעזור לחולים מוגבלים 
וזקנים בביתם. שרות הדגל הוא השאלת ציוד רפואי, ממיטות 
ביד  בכלל  הליכון.  ועד  חמצן  שונים,  מכשירים  חולים,  בית 
שרה יש עוד שירותים: מוקד מצוקה, ייעוץ משפטי לקשיש, 

מרפאת שיניים גריאטרית,שיקומון ועוד.

בני ובנות נוער המתנדבים ביד שרה יסייעו בפעילות המקום, 
בארגון ובדיקת הציוד ובמזכירות.

יום  את  לחגוג  כלל  זוכים  לא  אשר  רבים  ילדים  יש  בישראל 
הולדתם, בגלל מצוקות משפחתיות וסיבות נוספות. יום ההולדת 
יום  הוא האירוע המשמעותי ביותר בחייו של כל ילד. למסיבת 

הולדת יש ערך חינוכי והתפתחותי רב – לכל ילד.

בפרויקט זה תלמדו כלים רבים אשר יסייעו לכם בארגון מסיבות 
אלו כמו שיעורי ליצנות וקוסמות, עמידה מול קהל, ארגון וסדר, 
פיתוח חשיבה יצירתית, בניית פעולות ועוד. ההתנדבות תתקיים 

אחת לשבוע, בימי ראשון או רביעי.

נרצחה  אשר  חג'אג'  שיר  של  לזכרה  הוקמה  העמותה 
בתאריך 8.1.17 בפיגוע של ארמון הנציב .

העמותה מספקת סלי מזון למשפחות נזקקות על בסיס של 
פעם בשבועיים. 

הסל מכיל מוצרים יבשים עופות ירקות. החלוקה מתבצעת 
בכל שבועיים בימי חמישי בשעה 18:00 מתאספים לאריזה 
עם  מתנדבים  באים   19:00 מהשעה  והחל  המוצרים  של 
החלוקה  המשפחות.  לבתי  הסלים  את  ומשנעים  רכבים 

מתבצעת מסניף בני עקיבא ביצחקי.

תלמידים  בהם  למידה  תוכניות  מספר  מתקיימים  במתנ"ס 
מחטיבות הביניים והתיכונים מקבלים שיעורי תגבור במקצועות 
שונים וכן פעילות חברתית. למתנדב במרכז יש יכולת השפעה 
הן על הפן הלימודי והן על הפן האישי-חברתי של הקבוצה. בנוסף 
כל מתנדב יהיה זכאי לצאת לפעילויות של התלמידים שלו ללא 
תשלום )לונה פארק, סינמה סיטי, באולינג ועוד(. המרכז פועל כל 
שבועיות  שעתיים  יבחר  מתנדב  וכל  הספר  בבתי  השבוע  ימות 
)או יותר( קבועות לאורך כל השנה. עדיפות לתלמידי בית הספר 

להתנדב בבית ספר שלהם בשכבות נמוכות יותר.

טלפון: נחמה - 050-8763863 
nechamak@yadsarah.org.il :דוא"ל

טלפון: עמית - 053-2841681
amitmalul123@gmail.com :דוא"ל

מפגש חשיפה יערך ב: 14.10 בשעה 18:30 במטרו

טלפון: מרב - 050-831-6311
meravi55456@gmail.com :טלפון: רננה, מנהלת מרכזי הלמידה - 052-6354107דוא"ל

רעיה זאודה, רכזת ספייס - 054-3104998
נטע טורטן, רכזת פלא -  052-4589864
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חונכות מקצועית בשעות הפנאי
עוזרי מאמן כדורגל

עוזרי מאמני ג'ודו

קונסרבטוריוןעוזרי מאמן כדורסל

נערים  מחפשת  אדומים  מעלה  בית"ר  הכדורגל  מועדון 
עוזרי  השונות.  ובקבוצות  באקדמיה  מאמן  עוזרי  שישמשו 
יהיו סוג של  בגילאים השונים,  יעבדו עם הילדים  המאמנים 
כדורגל  ללמד  הראשי  למאמן  יעזרו  מחנכים,  דוגמא,  נותני 
ופנויים  כדורגל  שאוהבים  נוער  בני  מחפשים  אנו  וערכים. 

להגיע לעזור פעמיים בשבוע.

מעלה  בעיר  הוותיקים  המוסדות  אחד  הינו  לג'ודו  ביה"ס 
אדומים ובו מתאמנים כ-150 ספורטאים. ביה"ס לג'ודו חרט 
על דגלו: ערכים, חינוך ומשמעת.                                             

)16 מדליות באליפות ישראל  לצד הישגים מדהימים בארץ 
2016 ובזירה הבינלאומית 9 מדליות בסלובניה והולנד(.

המתנדבים/ות יסייעו בהעברת חימום בתחילת האימון וחניכה 
אישית של חניכים/ות.

מגוונת  פעילות  מקיימת  אדומים  במעלה  הכדורסל  מחלקת 
)לוח  וזקוקה לעזרה בתפעול המזכירות  לרווחת הקהילה בעיר 
הדרכה  תפקידי  במשחקים,  רשמיים(  משחק  וטופסי  התוצאות 
כעוזרי מאמנים, עזרה ותפעול של הנושאים השוטפים במחלקה.

בעלי  רציניים,  אחראיים,  נוער  ובנות  בני  מחפשים  אנחנו 
יכולות למידה ואם יש לכם ניסיון כשחקני כדורסל אז זה יתרון!

למתאימים תינתן הדרכה לצורך ביצוע מיטבי של התפקיד. 
מחוץ  בשכר,  לעבודה  קידום  אפשרויות  קיימות  למצטיינים 

לשעות ההתנדבות.

הקונסרבטוריון הינו בית ספר מקצועי למוסיקה השם לעצמו 
הגבוהה  המקצועית  ברמה  מוסיקלי  חינוך  להעניק  מטרה 
אותרו  אשר  מצוינים  כישורים  בעלי  לתלמידים  ביותר 

באמצעות בחנים מקצועיים.

מותאמת  לימודים  מתוכנית  נהנים  הקונסרבטוריון  תלמידי 
אישית לצורכיהם הפדגוגיים הכוללת לימודים אינדיבידואליים 

בכלי, לימודי תורת המוסיקה ולימודי תזמורת/אנסמבל.
אנו זקוקים מאוד למתנדבים שיוכלו לסייע באדמיניסטרציה 

הכרוכה בהפעלת מוסד חשוב זה וחונכות הילדים/ות.

טלפון: אבישי - 054-4303299
avishai@zman-m.co.il :דוא"ל

טלפון: גדי – 052-2630915
gabi-be@bezwqint.net :דוא"ל

טלפון: ארנון – 050-2620920
        אריאל – 050-4535344
arnon9ziv@gmail.com  - דוא"ל: ארנון
ariel.ziv@gmail.com  - אריאל

טלפון: בנימין - 050-8296483 
 maale.conservatory@gmail.com :דוא"ל
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"יד לזהב" – ליווי פרטני לקשישיםמחול מדבר
במחול מדבר המתנדבים/ות יסייעו למורים למחול במהלך 
עם  נוער  ובנות  לבני  המתאימה  התנדבות  זוהי  השיעורים. 
זיקה לתחום המחול, את ההכשרה יקבלו מהמורים תוך כדי 
כוללת  למחול  הספר  בית  בתחומי  ההתנדבות  ההתנדבות. 
עיצוב וקישוט המקום, הכנת צ'ופרים לימי הולדת ואירועים 
בעיצוב  סיוע  המחול,  לתלמידי  חברתיות  הפעלות  שונים, 
התלבושות לקראת המופעים, סיוע בסידור התלבושות ועוד.

מוזמנים להתנדב בזוגות בביתם של קשישים בעיר להנעים 
מלווה  ההתנדבות  בדידותם.  את  להפיג  ולסייע  זמנם  את 
וביום מרוכז בשבוע  בזוגות  ומתקיימת  בוגר  ידי מתנדב  על 

וכוללת מפגש קבוצתי אחת לחודש.

טלפון: יעל - 052-5551247
midbar10@gmail.com :דוא"ל

טלפון: אגף הנוער - 02-5913113 
 volunteeringma@gmail.com :דוא"ל

אזרחים ותיקים
יובלים

הוד עמל

וותיקים  לאזרחים  חברתי  מפגש  מקום  מהווה  "יובלים" 
המציע מגוון פעילויות פנאי בתחומים כמו: טיולים ונופשים, 
יוגה,  לדוגמא:  וחוגים.  תרבות  ישראל,  וחגי  מסיבות  ספורט, 
וקרמיקה,  עם  ריקודי  ומקהלה,  זמר  חבורת  התעמלות, 

לימודי מחשב למתחילים ומתקדמים ובשפות שונות ועוד.

המתנדב/ת יפעילו ערבי פעילות בנושאי אקטואליה, שימוש 
בטכנולוגיות, משחקי קופסא ועוד.

הוד עמל, מעלה אדומים הוא מרכז גריאטרי המיועד למבוגרים 
במקום  הניתנים  השירותים  מורכב.  סיעודי  ובמצב  סיעודיים, 
בו  לדיירים  לספק  מנת  על  פעילויות  בו  ומתקיימים  מגוונים 
המתנדבים  הניתן.  ככל  לצרכיהם  ומתאימה  תומכת  סביבה 
לצוות  ומסייעים  במקום  השוהים  המבוגרים  למען  פועלים 

העובדים לשפר את איכות חיי הדיירים במגוון דרכים.

חשוב לדעת, כי למרכז אופי רפואי וישנם דיירים הנמצאים 
במצב בריאותי מורכב. על כן, יש חשיבות גבוהה שהמתנדבים 
המתעתדים להגיע למקום יעברו הכנה מתאימה לפני הגעתם.

מפגש חשיפה יתקיים בהוד עמל בתאריך בשעה 18:00
)הרשמה למפגש מראש אצל שיר - 050-3339775(

טלפון: אורית - 02-5355671
  oritl@mam.org.il :דוא"ל

טלפון: אביתר – 052-5942952
alyerushalaym@gmail.com :דוא"ל
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טלפון: דוד - 050-8956391
davidffff@gmail.com :דוא"ל

טלפון: ג'וזף – 052-4525273 
s.dakar2@gmail.com :דוא"ל

טלפון: עדן – 054-9224286
eden.0367@gmail.com :דוא"ל

תנועות וארגוני נוער
צמר"ת

הצופים

הנוער העובד והלומד

ארגון נוער צמר"ת מבית המועצה הציונית בישראל פונה לבני נוער 
בכל רחבי הארץ על כל גווניה של החברה הישראלית. בארגון פעילים 
וימין  מתוך  וחילוניים תושבי פריפריה ומרכז, שמאל  חניכים דתיים 
כוונה להכיר את האחר וליצור מרקם חיים משותף המביא לידי ביטוי 
פיתוח  למען  פועל  הארגון  הישראלית.  בחברה  וקולות  זהויות  ריבוי 
מנהיגות מקומית צעירה תוך חיזוק שיח רב תרבותי וחיזוק הזהות 
הישראלית- יהודית. במסגרת הפעילות ארגון הנוער מפעיל הכשרות 
והיכרות עם דילמות חברתיות  שגרירים צעירים העוברים הכשרה 
בתום  בינאישית.  ותקשורת  קהל  מול  עמידה  מיומנויות  פיתוח 
ההכשרה מייצגים החניכים את ישראל במשלחות נוער ברחבי עולם. 
חניכי הארגון פועלים לקידום צרכי הנוער בערים מתוך אחריות על 

שבט דקר הינו שבט הצופים במעלה אדומים. לצד הפעילות 
השוטפת בשבט לאורך השנה מתקיימים טיולים, סמינרים, ימי 
שיא, סדנאות ופעילות צופית ומחנאית מגוונת. כמו כן בפעילות 
הסדירה בשבט משולבים חניכים בעלי צרכים מיוחדים. בשבט 
דקר מתקיימת פעילות רבה עם הפנים לקהילה, אנו מזמינים 

אתכם לבוא להיות חלק ממשפחת דקר.

הנוער העובד והלומד התנועה הגדולה והמגוונת ביותר בישראל, 
התנועה פועלת בכל רחבי הארץ. הפעילות בתנועה היא פעילות 
ושכבתיים  ארציים  בטיולים  וגם  בעיר  המתקיימת  קבוצתית 
לאורך השנה, שם פוגשים חברים חדשים. בנוער העובד והלומד 
אחריות  עצמו  על  לקחת  להשפיע,  מקום  יש  ואחת  אחד  לכל 

ולשנות סביבו, יחד עם חברים ממעלה אדומים ומכל הארץ.

בני ובנות נוער יצטרפו לצוותי מדריכים ויקחו חלק בקבוצה 
בשכבה הבוגרת.

תנועת נוער אריאל
תנועת אריאל היא תנועת נוער דתית לאומית, שמטרתה לגדל 
נוער פעיל ואכפתי, התורם לעם ישראל מתוך חיבור לתורה. 
חיבור  מתוך  לפעול  ונערה  נער  כל  מכוונים  אנחנו  בתנועה 
ומחוצה  בקהילה  והתורני,  החברתי  בפן   – הייחודיים  ליכולתו 
לה. בעירנו קיימים סניף בנים וסניף בנות הפועלים בימי שלישי 

ושבת, בנוסף – פעילויות שיא, יציאות וטיולים לאורך השנה.
טלפון: אריאל בנות – תמר 054-7760319
אריאל בנים, אבינועם - 058-6354442 | סהר - 050-650854 
tamariw22@gmail.com - דוא"ל: אריאל בנות
maadbanim@gmail.com - אריאל בנים
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טלפון: מרים )סניף מצפה נבו( – 058-4754477                                 
            רותם )סניף מא"ד יצחקי( – 050-3244657

            הדר )נופי הסלע( - 053-4260014
            תפארת )כלי שיר( - 050-8733745

בני עקיבא

כנפיים של קרמבו

תנועת הנוער עזרא
תנועת בני עקיבא פונה לנוער הישראלי ומחנכת ברוח תורה 
ועבודה. לתנועה כ-350 סניפים מתוכם 4 סניפים פה בעיר. 

סניף מא"ד יצחקי, סניף כלי שיר, סניף מצפה נבו וסניף נופי הסלע.

מסוגה  ויחידה  ארצית  נוער  תנועת  הינה  קרמבו"  של  "כנפיים 
הנוער  בני  מיוחדים.  צרכים  ובלי  עם  נוער  ובני  ילדים  המשלבת 
הפעילים בתנועה הינם מכיתות ז' עד י"ב כאשר בכיתה ז' עוברים 
בני הנוער שנת הכשרה והכנה לחונכות בקרמבו. הפעילות בעיר 
פעולה  ישנה  במסגרתה  אחה"צ  בשעות  רביעי  בימי  מתקיימת 
משותפת לחונכים )בני הנוער מהחינוך הרגיל( ולחניכים )ילדים עם 
צרכים מיוחדים( ומיד אחריה פעולה לחונכים. נדרשת מהחונכים 
מחויבות גבוהה, אחריות ובעיקר רצון גדול לעשייה חברתית ומפגש 

מלמד ומעשיר עם בני גילם, עם ובלי צרכים מיוחדים.

תנועת עזרא נושאת על דגלה חזון: עם ישראל, ארץ ישראל 
על פי תורת ישראל. חינוך לדור שמוביל את עם ישראל על 

פי ערכי ותורה.                                       
הסניף שלנו, כמו משפחה אחת, כל המדריכים מכירים את 
כל החניכים. פעילויות כיף וגיבוש בנוסף לתכנים החינוכיים 
השנה,  במהלך  שיא  ואירועי  פעילויות  ולגדולים.  לקטנים 

טיולים, מחנות, חודש ארגון והופעות והרבה הנאה ושמחה!

טלפון: אדווה – 054-7453155
Advity317@gmail.com :דוא"ל

טלפון: חן – 054-4859248 | 02-5913113   
chen@mam.matnasim.co.il : :דוא"ל

מד"צים מעלה אדומים
מרכז הרא"ל - הובלה, רעות, אחריות, למידה. בתכנית ההכשרה 
של המד"צים משתתפים בני נוער מכיתות ז' עד י"ב המעוניינים 
לעסוק בהנהגה ובהדרכה חברתית וליטול על עצמם משימות 
חברתיות וקהילתיות. בכיתה י', מדריכים את כיתות ז' ח' בפעילות 
אחת לשבוע ובסוף השנה לאחר מעבר סמינר הדרכה ועמידה 

בכל התנאים מקבלים תעודת הדרכה של משרד החינוך.

טלפון: עידית - 058-4355664 
maale_adumim@ezra.org.il :דוא"ל
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נוער
ציפורי לילה

מועצת הנוער

METRO  בית הנוער העירוני

ציפורי לילה אלו מדריכים ומתנדבים שמסיירים בלילות של 
סופי השבוע )ובקיץ- בכל לילה( ברחובות ובמוקדי התכנסות 

של בני נוער בעיר.

מטרתם היא להוות דמות משמעותית ובוגרת בשטח, לפתור 
אוזן  ולשמש  סיכון  התנהגויות  לאתר  אמת,  בזמן  בעיות 

קשבת.

בלילות חמישי מפעילים צוות הציפורים אוהל בפארק הנוער 
בכדי למנוע תופעות של שוטטות ושימוש בחומרים מסכנים. 
באוהל מוצעות לנערים פעילויות, כיבוד, שתייה חמה וקרה, 

משחקי קופסא וכו.

מוזמנים להיות חלק מאיתנו! 

מועצת הנוער העירונית היא גוף נוער המייצג את אוכלוסיות 
עירונים  פרויקטים  ומפיקה  יוזמת  המועצה  בעיר.  הנוער 
בסוגיות  מטפלת  הקהילה,  וכלל  הנוער  לבני  ייחודים 

המעסיקות את הנוער ודואגת לרווחתם .

חברי המועצה הם נבחרים מטעם בתי הספר תנועות וארגוני 
הנוער מכיתה ט' ומעלה.

המתנדבים במטרו מהווים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מצוות 
המקום. את המשימות השוטפות שכוללות בין היתר תפעול 
המתנדבים  אישי  וליווי  נוער  הדרכת  המקום,  של  שוטף 
בך  יש  אם  אז  ואהבה.  משפחתיות  תחושת  תוך  מבצעים 
האחר  לטובת  מעצמך  לתת  מוכן  ואת/ה  אמיתית  נתינה 

מקומך איתנו. )מותנה במעבר ראיון אישי(.

טלפון: נופר – 052-7324425
aravr@gmail.com :דוא"ל

טלפון: אמונה – 054-9037511
emunan55@gmail.com :דוא"ל

טלפון: אורי – 050-8951320
ulielori@gmail.com :דוא"ל
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אחריימועדון הנוער דתי

מרכז המוזיקה הווליום

מרכז הנוער הדתי הינו הבית של הנוער הדתי במעלה אדומים. 
הפעילויות  על  ואחראי  לצוות  מצטרף  המתנדב  הנוער 
השוטפות במועדון , ליווי בני הנוער ,ערבי שיא , מזנון ואירועי 

הקיץ. בואו להיות חלק מצוות שהוא משפחה!

רוצים להגיע מוכנים יותר לשירות הצבאי?
לעשות שירות משמעותי? 

הצטרפו לאחריי!
תכנית כושר קרבי והכנה לצה"ל מבחינה פיזית ומנטאלית. 
תוכלו להתכונן למיונים צבאיים, ימי גיבוש, ימי סיירות ועוד. 

במסגרת התכנית יוצאים להתנדבות ותורמים לקהילה. 
לבנים  מיועד  וערכית!  איכותית  מקבוצה  חלק  להיות  בואו 

ולבנות כאחד.

את  מפעיל  אדומים  מעלה  ווליום  הקהילתי  המוזיקה  מרכז 
פרויקט להקות הנוער של מעלה אדומים ואת ההרכב הייצוגי 

של העיר "סגול בעיר".
נותן מקום חזרות ללהקות צעירות בעיר. 

הלהקות מופיעות בכל מיני אירועים בעיר ובארץ בהתנדבות. 
מרכז  של  השוטפת  בפעילות  עוזרים  המרכז  מתנדבי 

המוזיקה, הכנת המרכז, פעילותו וסידורו.

טלפון: אמונה – 054-9037511
emunan55@gmail.com :דוא"ל

טלפון: יחיעם בדיחי - 052-5951797

טלפון: אריאל – 054-6599497 
arielkuptiev@gmail.com :דוא"ל

נבחרת התקשורת של מעלה אדומים
יצירתיים,  נערים/ות  מחפשת  במתנ"ס  התקשורת  אגף 
אחראיים ואוהבי אתגרים לחוויה תקשורתית מיוחדת. אנחנו 
צילום,  ללמוד  המדיה,  מעולם  חלק  להיות  אתכם  מזמינים 

הפקה, תסריט, תחקיר, ראיונות, הגשה עריכה ועוד ועוד. 
 במסגרת הפעילות תעברו קורס שבועי בתקשורת ובהמשך 
מערכונים,  עם  והרדיו-  בטלויזיה  הנוער  בתכניות  תשתלבו 
במהלך  שלכם.  המיוחדת  מהזוית  והכל  וכתבות-  פינות 

השנה נלמד, ניצור, נתגבש ונעשה יחד הרבה כיף.

טלפון: 050-9250792
adomediatv@gmail.com :דוא"ל
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טלפון: רעות – 058-7683202
reut.buki@gmail.com :דוא"ל

טלפון: מלי - 02-5418941
zieti035@gmail.com :דוא"ל

תרבות וקהילה

יצאנו לשכונות

ספרייה

וחיזוק תחושת  יוזמה לבנייה  "יצאנו לשכונות, תיכף נשוב.." היא 
הקהילתיות בתוך השכונות. במסגרת הפרויקט נערכות הפעלות 
לילדים בגני השעשועים ובאולמות הספורט ברחבי העיר על בסיס 
שבועי במטרה לייצר הזדמנויות למפגש נוסף בין שכנים וחברים. 
המתנדבים מצוידים בארגז כלים וערכת משחקים להפעלה. עד 

עכשיו פעילות "יוצאים לשכונות" התנהלה בעיקר בחודשי הקיץ.

רכזת  עם  יחד  המתנדבים,  הנערים  יגדירו  ההתנדבות  במסגרת 
בשכונות,  לקיים  שברצונם  הפעילות  אופי  את  במתנ"ס,  הקהילה 
קבוצות  עם  פעולה  שיתופי  ייזמו  הפרויקט;  למטרות  בהתאם 
וגופים שכונתיים; ירכיבו את תכני הפעילות ויוציאו אותם אל הפועל 
הפעילות  לביצוע.  ומחוייבות  רצינות  אחריות,  נדרשת  בשכונות. 
מתקיימת על בסיס שבועי כאשר בשבוע אחד מתקיימת פעילות 
שכונתית ובשבוע שלאחריו יוקדשו השעות לתכנון הפעילות הבאה.

לראשונה במעלה אדומים - התנדבות בני נוער בספרייה העירונית. 
סידור  בספריה,  בהתמצאות  עזרה  הן  המתנדבים  משימות  בין 
הספרים והשתלבות בפרויקט עידוד קריאה ושיעורי עזר לילדים 

צעירים. ימי ההתנדבות יהיו בימים א' ,ג' וה'.  מחכים לראותכם!

שגרירים ודוברות
Stand With Us

בואו להיות חלק מקהילת מנהיגים צעירים הדוגלת בעשייה 
למען ישראל!

המפגשים יכללו הרצאות, סדנאות, מרצים חיצוניים וסיורים 
אסטרטגיים. הקניית הבנה מעמיקה בסוגיות ליבה, מעורבות 
ותחושת אחריות כלפי החברה הישראלית. מתן כלים חיוניים 
פרויקטים  הובלת  ישראל,  למען  פרו-אקטיבית  לעשייה 

העוסקים בתדמית ישראל בעולם.

תלת  תכנית  הארגון.  במסגרת  לחו"ל  מגוונות  משלחות 
שנתית עבור שכבות י'-י"ב.

בלבד  י'  בכיתה  תלמידים/ות  מועמדות?  להגיש  יכול/ה  מי 
הדיפלומטיה  בעולם  עניין  בעלי  טובה  אנגלית  רמת  עם 
של  ליבה  ונושאי  דיגיטלית  מדיה  אקטואליה,  הציבורית, 

החברה הישראלית.

מלאה  נוכחות  הזמן,  למסגרת  להתחייב  היכולים  תלמידים 
במפגשים ולעשייה במסגרת התכנית.

להרשמה:

www.tinyurl.com/swu-highschool
ההרשמה פתוחה עד ה25.10.18
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"שגרירים צעירים ברשת" –
דיפלומטיה ציבורית דיגיטלית לנוער

רוצים להיות שגרירים? 
רוצים לעמוד בקדמת ההסברה? 

רוצים לדעת יותר על שימוש ברשתות חברתיות לשינוי דעת הקהל?

התכנית תעסוק בפיתוח והעשרת הידע בתחומי דיפלומטיה, 
כלים  ארגז  להקנות  שמטרתה  לנוער  וההסברה  המנהיגות 
מדינת  של  ההסברה  ממערך  חלק  להיות  המבקש  לנוער 
של  החיובית  הישראלית  ההסברה  לקידום  ולפעול  ישראל 

ישראל. 

הזדמנות  אינטלקטואלי,  אתגר  מהווים  בקורס  התכנים 
עם  ההתמודדות  אותנטיות.  שאלות  ולהעלאת  ליצירתיות 
וכן  לתלמידים  והעצמה  הצלחה  חוויית  יאפשרו  פתרונן 
להביא  נוספת  והזדמנות  לקופסא"  מחוץ  "חשיבה  יאפשרו 

את עצמם ליידי ביטוי.

התלמידים שירשמו לתוכנית ימשיכו לפעול במסגרת זו במשך 
3 שנים ויהפכו למדריכים צעירים ומנחים בתחום בהמשך. 

הקורס יתקיים אחת לשבועיים בשעות אחר הצהריים בכיתה 
פנים  מפגשי  יתקיימו  בנוסף  מקוונים(,  )שיעורים  וירטואלית 
יקדם  שיבחר  הנוער  הקבוצה.  וחברי  המנחה  עם  פנים  אל 

ברשת הסברה נכונה של מדינת ישראל.

פרטים נוספים אצל רכזי המעורבות החברתית ובאגף
 volunteeringma@gmail.com  - המייל  בכתובת  הנוער 

ובאתר מנהל חברה ונוער, משרד החינוך.




