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בנות ובני נוער
מתנדבות ומתנדבים יקרים,
בתוך שגרת יומכם ,אשר לרוב עמוסה בלימודים ,בחיי
המשפחה ,בפעילויות בתנועות נוער ,בזמן משותף עם
החברות והחברים ובאתגרים היומיומיים ,בחרתם לעשות
עוד משהו משמעותי ,שמשתלב בתוך סדר היום ואתם לא
מוותרים עליו בשום אופן  -העשייה למען הזולת.
הרצון לפעול בהתנדבות מלאה למען האחר ,איננה מובנת מאליה .היא מעוררת
השראה וגאווה ויותר מכך ,היא בונה קהילה וחברה איכותית ואיתנה.
בזכותכם ,בזכות כל אחת ואחד מכם ,הרוח ההתנדבותית של העיר מובילה את
הקהילה שלנו למקומות טובים יותר ,מכילים ויפים יותר ,החל מהגיל הרך ועד לבני
הגיל השלישי .אתם ,בני הנוער המצוינים שלנו ,מהווים גורם התנדבותי משמעותי
בגופי ההתנדבות בעיר ,ולא בכדי מודיעין מכבים רעות היא העיר המובילה
בישראל ,מזה שמונה שנים ,באחוזי הגיוס הגבוהים לצה"ל ובשירות המשמעותי.
נתונים אלו מרשימים עוד יותר ,לנוכח העובדה ,שאנו עיר שמתפתחת בקצב מואץ
עם קרוב ל 100-אלף תושבים ,ועדיין התחושה היא של קהילה חזקה ואכפתית
שתורמת ללא הפסקה ,בה פועלים כ 85-ארגוני התנדבות ועמותות המסייעים
לאחר ללא לאות ,כל השנה.
כל אחת ואחד מכם ,מחולל בדרכו האישית והצנועה ובצעדים קטנים ,שינויים
גדולים ומשמעותיים בעיר שלנו ובחברה בכלל ,ועל כך אני גאה בכם.
בשם כל תושבי העיר מודיעין מכבים רעות ובשמי ,יישר כוח ותודה!
שלכם,
חיים ביבס
ראש העיר
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נערים ונערות יקרים,
התנדבות משתקפת בעשייה היומיומית בקהילה העירונית במודיעין מכבים רעות.
היא מוצאת ביטוי בנתינה לאחרים או בשיתוף פעולה בין גורמים למען מטרה
משותפת.
מעגל ההתנדבות במודיעין מכבים רעות הולך ומתרחב מדי שנה וכולל בתוכו
אלפים מתושבי העיר הפועלים בתחומים שונים כדי לבנות קהילה יציבה ותומכת
בעיר המתפתחת.
בני הנוער הופכים את הנתינה והעשייה החברתית לדרך חיים ומהווים כוח מניע
בפעילות הקהילתית המאגדת בתוכה אוכלוסיות רבות ומגוונות.
פעילות זו מייצרת עשייה המושתתת על יכולות קשב ,הכלה ,חמלה ונתינה .היא
מורכבת גם מיוזמות פרטיות שיהפכו לפרויקטים ארוכי טווח גם אחרי שתסיימו
את הלימודים ותמשיכו הלאה לשירות משמעותי ותרומה למדינה כמנהיגי ומובילי
העתיד.
החוברת שלפניכם מאגדת בתוכה את כל מקומות ההתנדבות הזמינים בעיר
לבני הנוער ומספקת טעימה לשלל הפרויקטים והיוזמות שתוכלו ליישם בעיר
בשנים הקרובות ובעתיד.
בידיכם הכלים למצוא את התחום הקרוב לליבכם כדי להגשים ייעוד נוסף בדרך
להתבגרות מתוך הנאה ותחושת סיפוק.
תודתנו למערכת החינוך העירונית ,לארגוני ההתנדבות ולכל העושים במלאכה
על השותפות האמתית בדרך.
בהצלחה גדולה!
שלכם,
צוות מחלקת הנוער והצעירים
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נוער
מועצת התלמידים והנוער העירונית
המועצה היא הגוף הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר .חברים בה נציגי
מועצות התלמידים ,נציגי תנועות הנוער וארגוני הנוער השונים בעיר .המועצה
אחראית על העלאת נושאי הנוער לסדר היום הציבורי ,קידום מעמד בני הנוער,
הפקת פעילויות ערכיות וחברתיות לנוער ,יצירת קשרי גומלין בין גופי הנוער בעיר
ועוד .המועצה נפגשת אחת לשבוע בימי רביעי בשעות  18:00-20:00במרכז
מנהיגות והתנדבות נוער 'בגין '74
לפרטים (וואצאפ בלבד)050-2129057 :

מועדון המוזיקה הג'ק
מועדון הג'ק הממוקם בגג האדום ,מחפש בני נוער רציניים ,אחראיים ובעלי
אוריינטציה בתחומי מוזיקה  /צילום  /שיווק  /גרפיקה  /רשתות חברתיות.
המתנדבים יסייעו בקידום הפעילויות של המועדון ,בפרסום בבתי ספר ,בצילום
האירועים ,בעזרה בהקמה ובפירוק אירועים ועוד.
*רק שעות הפעילות באירועים יוכרו לצורך מעורבות חברתית

לפרטים :מתן 054-8348866
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מקפה לאוזן
בית קפה ייחודי לבני נוער בו המתנדבים מפעילים את הקפה.
המקום פועל באווירה נעימה ,מאפשר שיח פתוח על כוס קפה ,סדנאות מאתגרות
ומשחקים.
לפרטיםcoffee@modiin.matnasim.co.il :

כתבים ודוברים
מבינים תקשורת? יש לכם כישרון מיוחד בצילום ,עריכה או כתיבה? מקומכם
איתנו!
בואו להתנדב למען הקהילה ועל הדרך גם ללמוד מקרוב על עבודת הדוברות.
סיקור ותיעוד אירועים קהילתיים ואירועי ספורט במסגרת פעילויות הנוער בעירוני
מודיעין ,השתתפות במעגלי חשיבה והנגשת המידע לתושבי העיר במדיות
השונות.
לפרטים :אייל 050-6556677

6

חונכויות
על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

חיבורים
רוצים להיות "אחים בוגרים"? להשפיע ולסייע לילדים עם קשיים לימודים,
חברתיים ורגשיים? אנו מזמינים אתכם להתחבר" .חיבורים"  -חונכות אישית
במרחב ציבורי .הפעילות מתקיימת בימי ראשון אחת לשבוע אחר הצהריים
במרכז מנהיגות והתנדבות נוער  -בגין .74
לפרטים :נאוה  | 054-6375552אדר 052-6737545

חיבורים במוזיקה
מוזיקאים? התחברו לג'ק במסגרת תכנית חיבורים במוזיקה .אנו מחפשים
בני נוער שמנגנים בגיטרה ,תופים ,קלידים או פיתוח קול ורוצים ללמד ולחנוך
מוזיקאים צעירים .תינתן הכשרה מקצועית לחונכים על ידי צוות מועדון "הג'ק".
החונכות תתקיים אחת לשבוע במועדון הג'ק (הגג האדום).
לפרטים :מתן 054-8348866

חיבורים לטף
סיוע לאימהות יחידניות עם ילדים קטנים .במסגרת ההתנדבות ,בני הנוער יגיעו
בזוגות לבית המשפחה ,ויספקו מענה לאחד מילדי המשפחה על בסיס אישי,
במטרה להוות דוגמא אישית וללמדו ,בדומה לאח/ות בוגר/ת .המתנדבים שיבחרו
לתכנית יקבלו הדרכה וליווי לאורך כל תקופת הפעילות.
לפרטים :ענת טמם hugim2@modiin.matnasim.co.il | 08-9702210
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חיבורים בעלייה
תכניות וסיוע לילדים ונוער עולים חדשים בצעדיהם הראשונים בארץ  -ליווי
חברתי ,עזרה בלימודים ,חיזוק השפה העברית וחשיפה לתרבות החדשה בארץ.
לפרטים :פטריסיה Patricia_b@modiin.muni.il | 08-6882772

עזרה מנדב
'עזרה מנדב' נוסדה לזכרו של נדב עזרא שנפל במהלך שירותו הצבאי.
בהשראת מודל הנתינה והתרומה של נדב בחייו' ,עזרה מנדב' מסייעת לבני
נוער עולים חדשים ,תושבים חוזרים וישראלים  -לפעול לקידום ולשיפור השפה,
לפיתוח תחושת ערך עצמי ,וליהנות משונות וממגוון תרבותי.
לפרטים :מלה עזרא ezraminadav@gmail.com | 052-6631964

מנדלת הלב
ליווי ילדים במשפחה המתמודדת עם סרטן .בני נוער בעלי יכולת נתינה ,אמפתיים,
תקשורתיים ובעלי חוסן רגשי מוזמנים להשתלב בפעילות חונכות ביתית לילדים
המתמודדים עם מחלת הסרטן במשפחה.
ליווי והדרכה מקצועיים יינתנו לאורך כל השנה.
לפרטים :שוקי 054-6326243

עמותת ניצן הורים
פעילות אישית וקבוצתית עם ילדים ממשפחות עם
קשיים בתפקוד היומיומי .ההורים משתתפים אחר
הצהריים בסדנאות והדרכות הורים ,בעוד הילדים
מלווים על ידי מתנדבים במשחקים ופעילויות העשרה.
הפעילות בימים ראשון או שלישי ברכסים  1מכבים.
לפרטים :מיה יונתן ,מנהלת המרכז 052-6787723
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אזרחים ותיקים
העמותה למען הקשיש במודיעין
קפה אירופה
השתתפות בארגון ובהפעלת שני מועדונים חברתיים לניצולי שואה.
ביום שני או ביום חמישי בין השעות .16:00-18:00
ההתנדבות מאפשרת למתנדבים להתחבר לחברי המועדון ,לשוחח איתם,
לשמח אותם ולהיות אתם ובשבילם.
 2מועדוני קפה אירופה פעילים:
> ביום ב' במועדון 'מפגש' ,רכזת נוער אורלי רותם-מלכה 054-7770517
> ביום ה' ב"קתדרה" רב תחומי  -עינת חסון 050-6278414

ביקורי בית (בזוגות)
אחת לשבוע ,אצל אנשים בודדים ומרותקי בית השוהים רוב שעות היום בביתם.
שעת הביקור בתיאום עם הקשיש.
אנו מחפשים מתנדבים בעלי יוזמה ,תקשורת בינאישית גבוהה.
יתרון לבני נוער מוכשרים במחשבים ,נגינה או ציור וכן יכולת עמידה בפני קהל.
לפרטים :אירית פדר 052-3833750
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

9

קהילה
קבוצת הליצנים הקהילתיים
כי להצחיק זה עניין רציני...
קבוצת הליצנים הקהילתיים לוקחים חלק בשלל אירועים ברחבי העיר  -ימי
הולדת לילדים ,אירועים לבעלי צרכים מיוחדים ,פרויקט "זריקת עידוד"  -ליצנות
רפואית בימי חיסונים לתלמידי הכיתות הנמוכות ,העדלאידע העירונית ועוד...
בתחילת שנת הפעילות מתקיימת הכשרה מקיפה.
לפרטים :שירה  | 055-6600306אוהד  | 050-9719964שחר 050-9462881

יזמ"ה
יזמ"ה מרכז קהילתי-חינוכי של התנועה ליהדות מתקדמת הפועל בתחומי הרוח,
החברה ,החינוך והצדק החברתי:
•אימוץ בית עדן  -מעון לילדים מאותגרים שכלית ברמלה .המתנדבים עורכים קבלת
שבת לילדי המעון מדי שישי אחר הצהריים ומלווים את הילדים באירועי הקהילה.
•"כתף למשפחה"  -המתנדבים מפעילים משחקייה לילדים ממשפחות חד
הוריות בזמן שההורים מתכנסים במקביל.
•יזמ''ן  -מרכז לימוד וסיוע בשיעורי בית לילדים ולנוער ממשפחות שידן אינה
משגת לממן עזרה בלימודים לילדיהם באופן פרטי .
•חונכות  -ליווי ילדים ממשפחות מורכבות  -לסיוע קל בשעורי בית ובילוי חברתי
 המפגש מתקיים בזוגות בבית הילדים.•איסוף מזון לנזקקים  -איסוף ,אריזה סידור של מוצרים וחלוקתם
למשפחות מעטות יכולות ברחבי העיר סביב לוח השנה העברי.
•התנדבות במערכת החינוך של הקהילה  -גנים ,בית ספר ותנועת נוער
תלם.
•התנדבות קהילתית וחברתית  -ארגון ,הפקה וניהול אירועים קהילתיים ויוזמות
חברתיות.
לפרטים :דבי גרינברג kehila@yozma.org.il | 08-9753461
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גינה קהילתית  -אגף שפ"ע
בגינה הקהילתית נעדור ,נגרף ,נזרע ,נשקה ,נגזום ונטפח ,נשלב עצי מאכל בגינה,
נטמין בצלים ופקעות ,נבנה בית מלון לחרקים ,מתקני האכלה ושתייה לציפורים
ונקים גינת פרפרים .נלמד להכין קומפוסט ,לבני בוץ וטאבון קהילתי ובמפגשי
ההעשרה נכיר את הטבע העירוני ,נעבור סדנת ריהוט ונערוך סיור צפרות.
הפעילות בימי ראשון בשעות 17:00-19:00
לפרטים :לאה 054-3111950

עמותת רוטרי " -אינטראקט"
מועדון צעירים הנתמך על ידי מועדון רוטרי  -המתנדבים משתתפים במיזמים
חברתיים ,יוזמים תכניות התנדבות ומפתחים את כישורי המנהיגות שלהם.
לפרטים :סיגל פלג 052-9456991

תיאטרון נוער לנוער – על הבמה
קבוצת שחקנים בגילאי תיכון שיוצרת מחזות מקוריים ,מופיעה איתם עשרות
פעמים בשנה ,ופועלת בהתנדבות בפני הנוער והקהילה בעיר וברחבי הארץ.
אנו מחפשים:
שחקנים ושחקניות מוכשרים ומשקיענים שרוצים ליצור ,להופיע ולהשפיע ,צוות
טכני שיעסוק בהקמה והפעלה ,תאורה תפאורה והגברה ,צילום ומדיה.
לפרטים :דלית שמיר-גלמן dalitsg@gmail.com | 052-2224555

רק שעות ההצגות והפעילות עם קהל יוכרו לצורך מעורבות חברתית קהילה
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ספורט
מתחברים לספורט
אגף הספורט מזמין אתכם להתחבר לפעילות ולהיות שותפים לדרך.
בני נוער שאוהבים את תחום הספורט ,בוגרים ומובילים ,בעלי נכונות ורצון לפתח
ולהתפתח  -לא קיימת חובת ניסיון בתחום.
במסגרת ההתנדבות ,יוכשרו בני הנוער כמדריכים ושופטים צעירים בענפים
השונים (כדורגל ,כדורסל ,כדורעף ועוד) וכן במגוון תחומי עניין המשיקים לעולם
התוכן כגון רשמי מידע ,עיתונות ספורט ועוד ויקחו חלק פעיל באירועי ספורט
שונים בעיר.
לפרטים :אייל לוצקר sport_l@modiin.matnasim.co.il | 08-9525202

בית ספר למחול NDance -
למי שהמחול והנתינה עבורם זו דרך חיים ומעוניינים לשלב הכשרה מקצועית,
מעניינת ומעשירה ולהדריך ילדים בתחילת דרכם בעולם המחול.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו לבי"ס למחול  .NDanceהתנדבות שהיא גם
תרומה לקהילה וגם הזדמנות עבורכם.
לפרטים :נעמה naadance@gmail.com | 054-4793329
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ספורט טיפולי
חוגי ספורט טיפולי וג'ודו טיפולי בקבוצות קטנות של  8ילדים בקבוצה.
הילדים המתאמנים מגיעים לצורך חיזוק שרירים וחיזוק הביטחון העצמי מהחינוך
הרגיל ומהחינוך המיוחד .מתאים למי שאוהב לשחק וללמד ילדים.
לפרטים :רני הדר 050-5893005

סטודיו למחול  -אורית דביר
סטודיו אורית דביר הינו סטודיו ייחודי הפועל בנוסף לאהבת הריקוד גם להגברת
ההעצמה האישית אצל כל ילדי הסטודיו.
מעבר לעולם הריקוד ,התנועה ,הקצב והכרת השליטה בגוף ,הסטודיו שם דגש
על החלק הנפשי והמנטלי של הרקדנים/יות הצעירים/ות .התפתחותם הרגשית
וההתמודדות עם אתגרים שונים במסגרת הריקוד וההשתלבות בקבוצות הריקוד
הם חלק חשוב לא פחות מהחלק האומנותי.
לפרטים :אורית Orit@orit-dvir.co.il | 052-2442037 | 052-7822770
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צרכים מיוחדים
אקד"ם  -למען ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי
• חונכות אישית בזוגות בבית החניך/ה.
• ליווי חניכים בחוגים שיתקיימו בבית אקדם ברעות בשעות אחה"צ.
• חונכות במועדון החברתי בבית אקדם לחניכים בתפקודים גבוהים.
המתנדבים יקבלו הדרכה ,תמיכה וליווי לאורך השנה.
לפרטים :סיגל ברק Volunteers.Akadem@gmail.com | 058-7483373

מועדונית קשת
מועדונית קשת היא מועדונית לילדים על הרצף האוטיסטי של עמותת סחלבים
(לשעבר מועדונית אקדם) .החונכים שמתנדבים במועדונית שותפים עם הילדים
לפעילות חברתית קבוצתית הכוללת משחקים משותפים ,חוגים ,הכנת ארוחת
ערב משותפת ועוד.
המתנדבים המלווים את הילדים והם הלב הפועם של המועדונית.
המועדונית פועלת בימים שני ורביעי בין השעות 16:00-19:30
(המתנדבים מגיעים בין השעות .)17:00-19:00
לפרטים :מיכל 054-4946339

החבר'ה הטובים
קבוצה חברתית המשלבת בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ונוער
מתנדב ,שצוחקים ,משחקים ונהנים יחד.
הפעילות מתקיימת בימי חמישי בין השעות  17:00-19:00בבית סחלבים ברח'
עמק האלה.
לפרטים :גבי  | 052-6993231גיא 050-3811101
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אקי"ם
התנדבות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית:
" .1לב אל לב"  -חונכות אישית בבית החניך  -העשרת שעות הפנאי של הילד
ובכך לסייע לשאר בני המשפחה להתפנות לדברים נוספים.
 .2חוגים  -סיוע ,ליווי ותיווך לילד בחוגים המתקיימים אחר הצהריים.
 .3חונכות בקייטנות פסח וקיץ.
נדרשת מחויבות לשנת פעילות מלאה
לפרטים :טובה ביבר 054-6153505
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

חונכות חברתית " /אח בוגר"
בבית הספר "גוונים" ללקויי למידה לומדים ילדים מכיתות א'-י"ד .
אנחנו מזמינים אתכם/ן לקחת חלק בתכנית משמעותית ומלאת סיפוק בשתי
מתכונות אפשריות לפי בחירתכם/ן:
מפגש חברתי שבועי עם עמית/ה בן/ת גילכם/ן.
אח/ות בוגר/ת לילד/ה מבית הספר (חונכות חברתית).
המפגשים החברתיים נערכים בזוגות או שלשות אחת לשבוע אחר הצהרים.
מקום המפגש בהתאם לאזור הנוחות של הילד/נער ושלכם/ן.
התכנית מלווה בייעוץ והכוונה של הצוות החינוכי.
לפרטים :שגית  | 052-3089668סיגל 054-5609327
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד
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אחים במרכז
פרוייקט של המרכז למשפחה ששייך לאגף לשירותים חברתיים בעיריית
מודיעין .בפרוייקט מתנדבים במסגרת חונכות בית (בזוגות) עם אחים של ילדים
עם צרכים מיוחדים .המטרה היא לתת לאחים תשומת לב ויחס אישי .תמיכה
באחים תורמת רבות למשפחה כולה ומחזקת אותה ואת הפרטים שבתוכה.
להצטרפות ולמידע נוסף:
https://forms.gle/rBBuTVtEzxsvPoLV9/ 074-7048609
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חינוך והגיל הרך
צהרוני עמותת סחלבים
התנדבות במסגרת הגיל הרך של עמותת סחלבים ,ההתנדבות מאתגרת ונותנת
סיפוק רב .המתנדבים יעבדו עם ילדים מתקשים בגילאי  3-7ויקלו עליהם את
השהייה בצהרון במשחק ,שירים ,סיפורים ,יצירה ועוד.
ההתנדבות בשעות  ,14:00-16:00בימים שנוחים לכם ובצהרון הקרוב לביתכם.
לפרטים :אירית irita@modiin.matnasim.co.il

גני נעמת
הפעילות ההתנדבותית כוללת עבודה עם ילדי המעון בגילאי שלוש הזקוקים
לליווי פרטני ,תוך תיווך בינם לבין שאר הפעוטות בכיתה .תוך דגש על ערנות,
רגישות והקשבה לצרכי הילד.
ההתנדבות נערכת באחד מארבעת המעונות בעיר ובשיתוף פעולה עם צוות
הכיתה ומנהלת המעון תוך היצמדות לפעילות השוטפת בכיתה.
לפרטים :טל zivoni@naamat.org.il

שמע  -המרכז החינוכי טיפולי לתלמידים עם לקות
בשמיעה – מודיעין
בואו לגלות את עולם לקויי השמיעה ,ולהשתתף בפעילויות במגוון תחומים:
> חונכות אישית של תלמידים צעירים במרכז
> קשר אישי והעלאת מוטיבציה להשתתף בפעילויות
> בניית תכנית חברתית לבני הנוער
> שילוב בני נוער בפעילויות חברתיות עירוניות
לפרטים :זוהר 052-2247522
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מפקדות נוער
מד"א
המתנדבים יעברו קורס שנתי בעזרה ראשונה ובסיומו ידרשו לעמוד במבחן
עיוני ומעשי .תקופת ההתנדבות הנדרשת היא לפחות שנתיים של כ 16 -שעות
חודשיות .במהלך ההתנדבות יעברו קורסים שונים ,ימי כיף ועוד.
לפרטים :חיליק עזרזר mbasar69@gmail.com

צופי אש
מתנדבי צופי אש מסייעים לכבאים במילוי תפקידם ומשמשים ככוח עתודה
מקצועי ומיומן למערך הכבאות .לאחר מיונים וראיונות ,הצופים עוברים קורס
הכשרה ,המקנה להם את יסודות תורת הכבאות וההצלה ומכשיר אותם לסייע
למערך הכבאות .לצופים נערכת פעילות תרבותית ,חינוכית ,טיולים ועוד.
לפרטים :נועם אליהו noam323323@gmail.com

שחקים
הפעילות בתנועת "שחקים" תחזק את נורמת
הציות לחוק מגיל צעיר.
הכרות מוקדמת עם המשטרה על צדדיה היפים,
אנשיה ,יכולותיה ,ערכיה ועוד ובהמשך התנדבות
במשטרה תוך סיוע באירועים תחת כיפת השמיים
ומניעה מצבית.
הפעילות החברתית תתקיים אחת לשבוע למשך
כשעתיים במבנה שיטור קהילתי.
לפרטים :איתן גמיל 050-6273498
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תנועות וארגוני נוער
תנועת הצופים
תנועת הצופים העבריים בישראל היא חלק מתנועת נוער חברתית עולמית
הפועלת לעידוד ילדים ונוער לקחת חלק פעיל ומועיל בחברה תוך השתתפות
בפעילות קבועה וקיום טקסי אש ,טיולים ,מחנה קיץ ופעילויות צופיות שונות.
בעיר פועלים שישה שבטי צופים ,בהם גם שני שבטי 'עדת הצופים' (מגזר הצופים
הדתיים):
• שבט אופק :משעול עוז צמח .1
לפרטיםshevet.ofek.sagol@gmail.com :
• שבט אמיר :מנחם בגין .74
לפרטיםamir.shevet@gmail.com :
• שבט יובל :גינות בית שאן .61
לפרטיםyuvalmerakez@gmail.com :
• שבט תבור :פז .3
לפרטיםtavor.zofim@gmail.com :
• שבט לביא (צופי העדה) :מנחם בגין .74
לפרטיםshevet.lavi.modiin@gmail.com :
• שבט דרור (צופי העדה) :עמק יזרעאל .6
לפרטיםshevet.dror@gmail.com :
• שבט ארבל :ניסן .101
לפרטיםshevetarbel1@gmail.com :
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המכבי הצעיר
"המכבי הצעיר" היא תנועת נוער חינוכית ,המושתתת על ערכי היהדות ,הציונות
והספורט .התנועה מהווה את הפלג החינוכי של תנועת "מכבי ישראל" ומשתייכת
לתנועה העולמית "מכבי" .במהלך שנת הפעילות החניכים משתתפים בנוסף לפעילות
הקבועה גם בפעילויות שיא כגון טקסי אש ,טיולים ,מחנה קיץ ,אירוח משלחות וכן הם
לוקחים חלק מרכזי במפעלי המכביה שמתקיימים אחת לארבע שנים.
• סניף מכבים :נוף קדומים  99מכבים .לפרטיםsnifmaccabim@gmail.com :
• סניף מודיעין :מול אדר  .1לפרטיםmodiin@mtz.org.il :

נוער תל"ם
נוער תל"ם היא תנועת הנוער של התנועה ליהדות מתקדמת .התנועה מאמינה
בערכי היהדות הרפורמית ,שואפת לקרב את בני הנוער לעולם התרבותי והרוחני
שלה ולעודד את בני הנוער להביע את עצמם באופן יצירתי.
התנועה פועלת בבית הספר יזמ"ה אייר  .4לפרטים :גל שטרן 050-6396831

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד היא תנועת נוער שיסודותיה בני נוער עובדים שהתאגדו
על מנת להגן על עבודתם וזכויותיהם .התנועה מחנכת לערכים של ציונות,
דמוקרטיה ,אהבת הארץ ,שוויון ערך האדם ואחריות.
• קן נחלים :עמק דותן  .27לפרטיםwildnoy@gmail.com :
• סניף כרמים :ניסן  .101לפרטיםomree910@gmail.com :

השומר הצעיר
תנועת השומר הצעיר חרטה על דגלה את שלושת הערכים  -ציונות ,סוציאליזם
ואחוות עמים .תנועת השומר הצעיר הובילה את תנועת המרד בשואה ,העלייה
לארץ והייתה שותפה עיקרית בהקמת ההתיישבות בארץ.
בעיר מודיעין מכבים רעות פועל קן אחד מזה כ 3 -שנים והוא מונה  90חניכים.
הפעילות מתקיימת בבית הספר "עידנים" ,תלתן .2
לפרטיםHashomer.modiin@gmail.com :
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בני עקיבא
"בני עקיבא" היא תנועת נוער דתית בינלאומית שערכיה הם תורה ועבודה ופונה
לציבור הדתי-לאומי .לצד הפעולות הערכיות ,מתקיימת גם פעילות פנאי  -טיולים,
הופעות ,ימי כיף ושלל פעילויות מיוחדות .האירוע המרכזי של השנה בבני עקיבא
הוא חודש הארגון המתקיים בחודש חשוון ,במהלך החודש כל התנועה עוסקת
בנושא מסוים ובמהלכו נערכים אירועים גדולים הכוללים הופעות החניכים,
דגלנות ועוד.
• סניף מק"ש (מודיעין קייזר שמשוני) :פז .612
לפרטיםbnei.modiin@gmail.com :
• סניף רע"ם (רעות מודיעין) :נחל צלמון .21
לפרטיםsnif.raam@gmail.com :
• סניף יש”י (יחד שבטי ישראל) :מנשה .38
לפרטיםbuchman@gmail.com :

הנוער הלאומי
תנועת הנוער הלאומי מחנכת את חבריה על פי משנתו החברתית של זאב
ז'בוטינסקי שערכיה המרכזיים הם :תרומה לקהילה ,אהבת הארץ ,פיתוח מנהיגות
צעירה ,שירות משמעותי בצה"ל וקיום חמשת המ"מים (מזון ,מעון ,מלבוש ,מורה
ומרפא).
אבני חושן  .92לפרטיםaya@nlb.org.il :

עזרא
תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל ,היא תנועת נוער דתית לאומית .מטרתה
של התנועה ,היא חינוך דור נאמן בעל בסיס תורני איתן והשתלבותו בכל תחומי
החיים תוך שאיפה למצוינות ולחתירה להקמת חברה תורנית במדינת ישראל,
אשר היא ראשית צמיחת הגאולה.
נחל צלמון  .23לפרטיםmodiin@ezra.org.il :
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תנועת תרבות  -בית היוצרים
תנועת הנוער הינה חלק מתנועה גדולה ורחבה בישראל הכוללת בעיקר בוגרים.
מטרת התנועה היא ליצור בית לנוער יוצר ,להוות מרחב חברתי לתרבות חלופית
פרי יצירתם של בני הנוער עצמם.
לפרטיםmodiintarboot@gmail.com :

נוע"ם
ארגון הנוער של התנועה המסורתית .הארגון מטפח מעורבות ומנהיגות נוער
בתנועה המסורתית ובחברה הישראלית ,במטרה לתקן עולם ולקדם צדק
חברתי במדינת ישראל .הפעילות מתמקדת בהעמקת השייכות היהודית על ידי
שיח פתוח ,לימוד מעמיק ,וחוויה משמעותית ,תוך שמירה על גישה פלורליסטית
ומכבדת.
לפרטיםmodiin@noamist.org :

כנפיים של קרמבו
תנועת הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים .התנועה מקיימת פעילות חברתית
חינוכית במודל של חונכות אישית במסגרת קבוצתית .מטרת הפעילות היא
הגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית ,תוך מתן מענה
לצרכיהם הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם
צרכים מיוחדים.
במודיעין מכבים רעות פועל הסניף הגדול בארץ בו חברים מעל  40חניכים וכ-
 120חונכים ומדריכים .הפעילות מתקיימת בימי שני בבית הספר עירוני ג'.
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חוגי הסיירות
חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע מיועדים לחניכים מכיתה ה' עד י"ב.
החניכים נפגשים אחת לשבוע בקבוצות גילאיות ,ופעם בחודש מטיילים .בטיולים
ובמחנות מועברים תכנים שמטרתם הכרות עם אזור הטיול על המיוחד בו ,וכמו
כן לומדים החניכים תכנים הקשורים בעיקר למיומנויות סיירות וערכי אהבת
הארץ .מועדי הפעילות משתנים בהתאם לקבוצת הגיל.
לפרטיםsayarut.modein@gmail.com :

איגי
איגי ,ארגון הנוער הגאה ,פועל בכ 40 -ערים בארץ ומפעיל למעלה מ100 -
מקבוצות חברתיות ומועדוני נוער .בעיר קבוצה לגילאי חטיבה ,קבוצת תיכון
וקבוצת צעירים/ות (גילאי .)18-23
לפרטים:
קבוצת ז'-י' :שני אורחוף  | 0542780011צביקה בר נר 0546331054
קבוצת יא'-יב' :יעל בן מיור  | 0524584392לבנה צליל 0585486773
קבוצת צעירים/ות :יוחאי זימן  | 050-6934101ראובן מנשה 0502615246
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תכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית פועלת
בהנחיית מנהל חברה ונוער מחוז ירושלים במשרד החינוך
ובשיתוף בתי הספר התיכוניים  -מנהל החינוך העירוני
התנדבות הנוער בעיר והתכנית העירונית למעורבות חברתית
והתפתחות אישית מרוכזות ומיושמות על ידי מחלקת הנוער
והצעירים עמותת סחלבים
volunteer@modiin.matnasim.co.il | 08-9751182

