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נערים ונערות יקרים,
להתנדבות פנים שונות .רבות מהן משתקפות בעשייה היומיומית בקרב הקהילה
העירונית במודיעין מכבים רעות .היא יכולה למצוא 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 על מנת 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  -צרכים מיוחדים,
חינוך ,הגיל השלישי ,הגיל הרך ,בעלי החיים ועוד.
העשייה שלכם  -המושתתת על יכולות קשב ,הכלה ,חמלה ונתינה כוללת גם
יוזמות פרטיות שיהפכו לפרויקטים ארוכי טווח גם אחרי שתסיימו את הלימודים
ותמשיכו הלאה לשירות משמעותי ותרומה למדינה כמנהיגי ומובילי העתיד.
חוברת זו ,מאגדת בתוכה את כל מקומות ההתנדבות הזמינים בעיר לבני הנוער
ובנוסף כוללת קבוצות שיח ופעילות המאפשרות לכם לאחוז במושכות ולייצר כל
תחום הקרוב לליבכם כאזרחים תורמים למען סביבתכם.
בידיכם הכלים למצוא את התחום הקרוב לליבכם כדי להגשים ייעוד נוסף בדרך
להתבגרות מתוך הנאה ותחושת סיפוק.
תודתנו למערכת החינוך העירונית ,לראשת מנהל החינוך 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.
לפרטים :עפרי 050-2129057

מועדון המוזיקה הג'ק
מועדון הג'ק הממוקם במתחם האומנויות "הגג האדום" ,הינו מועדון מוזיקה
מהמובילים בארץ .אנו מחפשים 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

לפרטיםjack@modiin.matnasim.co.il :

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 :
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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 ,השתתפות במעגלי חשיבה והנגשת המידע
לתושבי העיר במדיות השונות.
לפרטים :אייל 050-6556677

פעילות מחלקת הנוער
מחלקת הנוער והצעירים מזמינה את כלל בני הנוער למתחמים הפתוחים לאורך
השבוע:
מקפה לאוזן  -בית קפה ייחודי לנוער ,עמק דותן  - 29ימי ב' ,ג' ,ד' 19:30-22:30
קפה בעמק  -בית קפה לנוער  -ימי ו' 21:00-01:00
קפה בפארק  -מתחם לנוער שומר שבת  -ימי ו' 22:00-02:00
מתחם אומנויות הגג האדום -
ימי ד'  | 18:00-22:00ימי ו' (אחת לחודש) 22:00-02:00
מתחם יזמות ומנהיגות נוער בגין  - 74מיועד לקבוצות וליחידים ללא עלות -
בתיאום מראש
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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 :מור  | 058-4999556איתי 054-5251264

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).
לפרטיםjack@modiin.matnasim.co.il :

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.
לפרטיםhadas@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 במטרה לכבד את זכרו של נדב עזרא אשר נפל במהלך
שירותו הצבאי.
בהשראת מודל הנתינה והתרומה של נדב בחייו' ,עזרה מנדב' מספקת אפשרויות
התנדבות לצעירים  -עולים חדשים ,תושבים חוזרים וישראלים  -לפעול לקידום
ולשיפור השפה ,לפיתוח תחושת ערך עצמי ,והנאה משונות וממגוון תרבותי.
לפרטים :מלה עזרא ezraminadav@gmail.com 052-6631964

חונכות במשפחה שמתמודדת עם מחלת הסרטן
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 :מוטי סיטון 050-8320057

7

אזרחים ותיקים
ביקורי בית
המתנדבים בביקורי בית ,יבקרו אנשים בודדים ומרותקים לבית ,הנמצאים בביתם
רוב שעות היום וישמחו לפגוש בני נוער לשיחה מהנה.
הביקורים נערכים אחת לשבוע בזוגות .שעת הביקור בתיאום.
• ניתן גם להשתלב במבצע השאלת ספרים לקשישים וקריאה משותפת -
מיזם עם הספרייה המרכזית.
דרושים מתנדבים דוברי שפות שונות.
לפרטים :דניאל ניב danielleniv@gmail.com | 054-7508326
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

קפה אירופה
המתנדבים מפעילים את "קפה אירופה" ,המועדון החברתי והתרבותי לניצולי
השואה בהנחיית מנהלת המועדון .הם מנהלים שיחות עם הניצולים ומסייעים
בפעילות החברתית ובתפקוד השוטף של המועדון.
 3מועדוני קפה אירופה פעילים:
> ביום ב' במועדון 'מפגש' ברחוב עמק בית שאן בין השעות .16:00-18:00
> ביום ה' ב"קתדרה" רב תחומי  -ברחוב עמק דותן בין השעות .16:00-18:00
> מועדון לדוברי רוסית
לפרטים :רב תחומי  -עומר 054-7868135
"מפגש"  -מירי 052-3680691
גלית galit.r.eitan@gmail.com
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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 ועוד...
בתחילת שנת הפעילות מתקיימת הכשרה מקיפה.
לפרטים :מאיה  | 054-6996801הדר  | 054-3223224אוהד 050-9719964

הספריה העירונית
קוראים? כותבים? בואו לספר על זה בספריה העירונית .התנדבות בסימן אוריינות.
המלצות על ספרים ,סיוע בכתיבת עבודות ,בהנגשת קריאה לילדים צעירים ועוד.
הספרייה פתוחה במהלך כל השבוע.
לפרטים :דורית ישראל doritisrael10@gmail.com

מתחברים לספורט
אגף הספורט מזמין אתכם להתחבר לפעילות ולהיות שותפים לדרך.
אנו מחפשים בני נוער שאוהבים את תחום הספורט ,בוגרים ומובילים ,בעלי נכונות
ורצון לפתח ולהתפתח .שימו לב ,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
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יזמ"ה
מרכז קהילתי חינוכי של התנועה ליהדות מתקדמת המפעיל מספר פרויקטים
של התנדבות ומעורבות חברתית:
 .1אימוץ בית עדן  -מעון לילדים הלוקים בפיגור שכלי ברמלה .המתנדבים יערכו
קבלת שבת לילדי המעון מדי שישי אחר הצהריים ,יפיקו אירועים ועוד.
" .2כתף למשפחה"  -המתנדבים יפעילו משחקייה לילדים ממשפחות חד הוריות
בזמן שההורים נמצאים במפגש.
 .3יזמ''ן  -מרכז לימוד לילדים ולנוער ממשפחות שידן אינה משגת לממן עזרה
בלימודים לילדיהם באופן פרטי.
 .4חונכות  -ליווי ילדים ממשפחות מורכבות  -לסיוע קל בשעורי בית ובילוי חברתי.
 .5איסוף מזון לנזקקים  -איסוף ,אריזה וסידור של מוצרים וחלוקתם למשפחות
מועטות יכולות ברחבי העיר סביב לוח השנה העברי.
לפרטים :ריקי זיל 08-9753461

גינה קהילתית  -אגף שפ"ע
תמיד חלמתם על גינת תבלינים? או אולי על גינת ירק?
רציתם לדעת איך זה מרגיש להיות חקלאי?
זאת ההזדמנות שלכם!
בואו והצטרפו לפרויקט קהילתי להקמת גינה קהילתית
בשיתוף משרד החקלאות ובביצוע של החברה להגנת הטבע ,תושבים ומתנדבים.
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.
לפרטים :יעל משה yael_ms@modiin.muni.il
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ספורט טיפולי
חוגי הספורט הטיפולי מיועדים לילדים ממערכת החינוך הרגילה והמיוחדת,
הזקוקים לחיזוק פיזי ,ויסות רגשי ו/או שיפור המיומנויות החברתיות.
בני נוער סבלניים שאוהבים להדריך ילדים מוזמנים להתנדב אצלנו.
החוגים מתקיימים באולם הספורט ברחוב יצחק רבין בכל ימות השבוע בין השעות
 16:00-19:00ובימי שישי בשעות .13:15-15:00
*השנה יפעל הפרויקט בבתי הספר יחד ,עירוני א' ומור

לפרטים :רני הדר rani68hadar@gmail.com

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

מבט דרכים
בני הנוער המתנדבים יוכשרו על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
בנושאים שונים העוסקים בבטיחות וזהירות בדרכים והתמודדות איתם ,כגון:
תמרורים ,רכיבה נכונה ,חבישת קסדה ,שימוש בסלולרי ,הסחות דעת ועוד
ויסייעו בפיתוח פרויקטים קהילתיים עירוניים בנושא.
לפרטים :מיכל michal_n@modiin.muni.il
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קול הטבע  -מקלט הקופים
איך שומרים על הטבע וחיים איתו בהרמוניה?
כיצד לתכנן ולייצר פתרונות יצירתיים לבעיות סביבתיות וחברתיות?
איך נפתח יכולות להתמודדות עם אי ודאות ותנאים משתנים?
בקול הטבע של "מקלט הקופים הישראלי" נתחבר לטבע שסביבנו ,נלמד לסייע
בכבוד ובחמלה לכל יצור חי.
נחקור את המורכבות של הבעיות הסביבתיות המאיימות על הטבע ובע"ח כיום,
ונמפה את הבעיות הקיימות בטווח ההשפעה שלנו.
נעריך את המגוון העצום של התרבויות ,העדות והאמונות השונות שבחברה בה
אנו חיים וניצור קבוצה של פעילות/ים בה נוכל להתבטא דרך תקשורת חיובית
ובונה.
נחבור לקהילה עולמית גדולה של בני נוער ,שכבר היום לוקחים אחריות על
עתידם ויוצרים שינוי!
תוכנית "קול הטבע" הינה הזדמנות לחוויה משמעותית שיתופית,
ומשמשת כחממת יוזמות לתהליכים קהילתיים ,למען הטבע האדם והסביבה.

לפרטיםeco.mycoriza@gmail.com | 08-9285888 :
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צרכים מיוחדים
אקד"ם  /חיבורים מיוחדים -
למען ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי
אנו מחפשים מתנדבים למגוון פעילויות חונכות לילדים אוטיסטים:
 .1חונכות במועדונית לילדים אוטיסטים בתפקוד בינוני ונמוך של עמותת סחלבים.
הילדים מגיעים למועדונית פעמיים בשבוע ,לפעילות חברתית קבוצתית
הכוללת משחקים משותפים ,חוגים ,הכנת ארוחת ערב משותפת ועוד.
המתנדבים מלווים את המשתתפים ומהווים דמות יציבה עבורם במועדונית.
המועדונית פועלת בימי ב' ו -ד' בין השעות .16:00-19:30
 .2חונכות אישית בבית החניך/ה .נפגשים פעם בשבוע זוג חונכים עם זוג ילדים
אוטיסטים.
 .3ליווי חניכים בחוגים שיתקיימו בבית אקדם ברעות בשעות אחה"צ.
 .4חונכות במועדון החברתי שיוקם בבית אקדם לחניכים בתפקודים גבוהים.
המתנדבים יקבלו הדרכה ,תמיכה וליווי לאורך השנה.
לפרטים :סיגל ברק 058-7483373
Volunteers.Akadem@gmail.com

איל"ן
התנדבות עם ילדים בגילאי  3עד  15בעלי נכויות ברמות השונות למפגשים בין
פעם עד פעמיים בשבוע בבית הילד בשעות אחר הצהריים .דרושים מתנדבים
בעלי סבלנות רבה ואהבת השונה לשיחה ,משחק ,פעילות על מחשב ,ציור וכו'
לפרטים :עמוס כהן 050-7653346
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד
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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 בעמק
האלה.
לפרטים :קרן  | 054-5997923יובל 054-8313643

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.
 .3קייטנות פסח וקיץ  -חונכות לילדים בקייטנות בחופשת הפסח ובאוגוסט.
נדרשת מחויבות לשנת פעילות מלאה
לפרטים :רתם אבגי Rotemivgi98@gmail.com

אחים במרכז
קבוצה חברתית של בני נוער עם אחים בגילאי  6-10לילדים עם צרכים מיוחדים.
שמבקשת לשים את האח במרכז ולהעניק לו תשומת לב תוך הזדמנות למפגש
עם אחים נוספים שמתמודדים עם קשיים דומים.
לפרטים :איילת modiinsfamily@gmail.com | 074-7048609
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד
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דיאלוג בשיתוף תלמידי בית הספר גוונים ללקויות למידה
בבית הספר גוונים ללקויי למידה לומדים ילדים מכיתות א'-י"ד .תכנית הדיאלוג
מהווה הזדמנות להכרה וקבלת האחר ,תוך נתינה והפרייה הדדית.
אנחנו מזמינים אתכם/ן לקחת חלק בתכנית משמעותית ומלאת סיפוק בשתי
מתכונות אפשריות לפי בחירתכם/ן:
 .1מפגש חברתי/דיאלוג עם עמית/ה (עם תלמיד/ה בן/ת גילכם/ן).
 .2אח/ות בוגר/ת לילד/ה מבית הספר (חונכות חברתית).
התכנית מלווה בייעוץ והכוונה של צוות חינוכי מקצועי.
לפרטים :שלי הרשקו shellyhershko@gmail.com | 052-5346004

מעונות שיקומיים וגני חינוך מיוחד ״אור צ׳יימס״
סביבת התנדבות נעימה ומשמעותית במסגרת לילדים עם צרכים מיוחדים,
מוגבלות שכלית התפתחותית ,תסמונות ואוטיזם.
המתנדבים מאפשרים ומעודדים ליווי אישי שיקומי של פעוט יחיד ומיוחד לאורך
השנה.
*ההתנדבות כוללת מיצוי יכולות אישיות של המתנדב (מוסיקה ,אומנות ,ספורט,
בישול ,ציור ,מחשבים ,גינון) בעבודה עם ילדי המסגרת וכן פיתוח פרוייקט שנתי
שיקומי קבוצתי בליווי איש מקצוע.
ההתנדבות בימים א-ה בין השעות  ,14:00-17:00יום ו 9:00-12:00 -
לפרטים :רוית  /תמר 08-9751522
Modiin@chimesisrael.org.il

15

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 :שלומי ברג 050-5076612
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יחידת חילוץ והצלה
אנו מחפשים בני נוער אחראיים ,בוגרים ובעלי מוטיבציה גבוהה .מתנדבי היחידה
עוברים הכשרה ואימונים בחילוץ לכודים במקרה של רעידות אדמה וקריסת
מבנים ומתרגלים ומתאמנים עם ציוד ייעודי לחילוץ .המתנדבים עוברים השתלמות
עזרה ראשונה וכיבוי אש ,היערכות העיר למצבי חירום ומתן סיוע לאוכלוסייה
ולאורך כל השנה מקיימים אימונים בתחום החילוץ באתרי הרס .היחידה מסייעת
למחלקת ביטחון ושירותי חירום בעירייה באירועי חירום המוגדרים "אסון המוני".
לפרטים :שמוליק כהן shmulik@modiin.muni.il
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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 .4

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.
הפעילות מתקיימת בבית הספר "עידנים".
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 .בעיר מודיעין מכבים רעות פועלת התנועה
מזה  6שנים ומונה כ 180-חניכים.
נחל צלמון  .23לפרטיםmodiin@ezra.org.il :
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צמרת
מתי בפעם האחרונה הכרת את מי שיושב לידך? אבל באמת?
ארגון הנוער צמר''ת :ציונות ,מנהיגות ,רעות ,תרומה לחברה ,אלו הם ארבעת
הערכים המנחים של הארגון שלנו .הארגון משלב דתיים וחילוניים וכל מה
שביניהם ,שואפים למגוון רחב של אנשים ,פועלים לשיח אמיתי ועשייה משותפת.
כל שלישי וחמישי ,בבית הספר היסודי 'יחד'
לפרטיםTzameret.modiin@gmail.com :

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 .בעיר פועלת התנועה זו השנה הרביעית ומונה
כ 150 -חניכים.
הפעילות מתקיימת בעיקר במבנה הגג האדום.
לפרטים :ניצן 054-4890425

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 .בעיר מודיעין מכבים רעות פועל סניף אחד שהוקם בשנת  2005ומונה
כ 150-חניכים ומדריכים.
לפרטיםmodiin@noamist.org :
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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'.
לפרטים :צופיה ניסנבוים zofiya.ni@gmail.com | 054-4580921

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 .במודיעין מכבים רעות
חברים כ 150 -חניכים בחוגי הסיירות.
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
ןקבוצת צעירים/ות (גילאי .)18-23
לפרטים:
קבוצת ז' -י' :יונתן וולפר | 050-9330762מתן ויינר 052-6160129
קבוצת י"א -י"ב :גל שפילברג  | 054-4447539עידן שמר 052-8717025
קבוצת צעירים :יוחאי זימן 050-6934101
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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

