התנדבות נוער
תשע"ז
2016-2017

מודיעין מכבים רעות

דבר ראש העיר
מר חיים ביבס

מודיעין מכבים רעות מובילה בהתנדבות .אני גאה להיות ראש עיר שבה יותר מ-
 70%מבני הנוער מתנדבים על בסיס שבועי קבוע .העבודה הרבה והטובה עם בני
הנוער מתחילה בבית אצל ההורים וממשיכה במערכת החינוך העירונית ,שהיא
מהטובות ביותר בישראל ,הן בשעות הבוקר בבתי הספר והן בשעות אחר הצהריים
והערב במסגרות החברתיות ערכיות.
בימים אלו ,אתם נכנסים לתכנית 'מעורבות חברתית והתפתחות אישית' שתכיר
לכם לעומק את עולם ההתנדבות למשך שלוש שנים .לאחר תקופה זו ,אין ספק כי
תלכו בדרכם של בוגרינו ותתגייסו ליחידות העילית בצבא ותמשיכו להוביל גם
באחוזי הגיוס בארץ ולתרום למדינה על הצד הטוב ביותר.
בקיץ האחרון ,כמו בכל קיץ הגעתי לביקור בקייטנות אקי"ם ואקדם .בקייטנות
אלה ראיתי כי לצד כל אחד מהילדים המדהימים עומדים בני נוער שוויתרו על ימי
החופש הגדול ובחרו להגיע בכל בוקר עם חיוך ללוות אותם בקייטנה .התרומה של
בני הנוער הללו ,וכל תרומה אחרת מצד בני הנוער בעיר לא תסולא בפז ועל כך
ברצוני להודות לכם ,בני נוער יקרים אשר בחרתם לתת מעצמם ולהתנדב למען
הקהילה שלנו כאן במודיעין מכבים רעות.
עלו והצליחו.

חיים ביבס,
ראש העיר מודיעין מכבים רעות

דבר חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער
ומנהלת מחלקת הנוער והצעירים

נערים ונערות יקרים,
התנדבות היא מרכיב מוביל ומרכזי בחברה ככלל ובפרט בקהילת העיר מודיעין
מכבים רעות.
התנדבות הינה הרבה מעבר לנתינה לנזקק – היא הגשמה של קהילתיות ,מנהיגות
נוער ,סולידריות חברתית ואזרחות למופת.
מיומכם הראשון בבית הספר ,השקיעה מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי
פורמאלית משאבים רבים להקנות לכם ידע ויכולות ולחנך אתכם להיות אזרחים
טובים יותר ,כעת זה הזמן שלכם להחזיר ולתרום לחברה בחזרה.
בחוברת זו איגדנו עבורכם למעלה מ 50-מקומות התנדבות בעיר במגוון תחומים.
אנו בטוחים כי תמצאו את המקום שבו תחושו משמעותיים ותורמים וגם תיתרמו
בחזרה.
תודת נו למערכת החינוך העירונית ,לראשת מנהל החינוך ולמחזיק תיק החינוך על
השותפות האמתית בדרך.
נאחל לכל אחד ואחת מכם הצלחה רבה והנאה מרובה.

שלכם,
אלעד שמעונוביץ – חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הנוער
לטם גל – מנהלת מחלקת הנוער והצעירים

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.
מנחת המועצהleader@sachlavim.org.il :

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  /מחשבים ואינטרנט .המתנדבים יסייעו
בקידום הפעילויות של המועדון ,בפרסום בבתי ספר ,בצילום האירועים ,בעזרה
בהקמה ובפירוק אירועים ועוד.
רכז מועדון הג'קjack@sachlavim.org.il :

מקפה לאוזן
בית קפה ייחודי לבני נוער  -המקום לדבר ,לחשוב ולהתייעץ בכל נושא שבעולם או
סתם לשבת על כוס קפה...
המתנדבים מפעילים את בית הקפה שפועל בימים ב' ,ג' ו-ד' בין השעות ,19:30-22:30
ב"קפה בעמק" (עמק דותן .)29
רכזת הקפהadviser@sachlavim.org.il :

כפתור אדום
מתנדבי הכפתור האדום יוכשרו להילחם בתופעת הבריונות ברשת על ידי הסרת תכנים
פוגעניים ודיווח עליהם ובכך להפוך את הרשת למקום בטוח יותר ונקי מאלימות.
*בשנה"ל תשע"ז הפרויקט פתוח לתלמידי תיכון עירוני ב' בלבד

המפיקים
תמיד רציתם להיות במרכז העניינים? רוצים להחליט איזה אירועים ואמנים יגיעו לעיר?
מתעניינים בתחום הפקת אירועים? אתם מוזמנים להצטרף לצוות ההפקה העירוני!
במסגרת הקבוצה תלמדו על שלבי הפקת האירועים וכמובן תיישמו אותם בפועל
באירועים הכי גדולים בעיר :מסיבת רחוב ,מסיבת פתיחת קיץ ,מסיבת פורים ועוד.
*רק שעות הפעילות באירועים יוכרו לצורך מעורבות חברתית

איש קשר :ברק event@sachlavim.org.il

שיחה מזוהה
דו שיח ,הפעלות וגיבוש בין בני נוער חילוניים ,דתיים והזרמים השונים .הפעילות
מתקיימת אחת לשבוע ומתמקדת בנושאים אקטואליים המעסיקים את בני הנוער.
בהנחיית אנשי מקצוע  -חילוני ודתי .בני הנוער מתחייבים להגיע באופן קבוע לפעילות
ומוזמנים להעלות נושאים בעצמם.
*השתתפות בקבוצה אינה לצורך קיום שעות התנדבות לתכנית המעורבות החברתית

לפרטים :מוריאל053-4236032 -

פעילות מחלקת הנוער
מחלקת הנוער והצעירים מזמינה את כלל בני הנוער למתחמים הפתוחים לאורך השבוע:
מקפה לאוזן – בית קפה ייחודי לנוער  -ימי ב' ,ג' ,ה' 19:30-22:30
קפה בעמק – בית קפה לנוער  -ימי ו' 22:00-02:00
קפה בפארק – מתחם לנוער שומר שבת  -ימי ג'  | 19:30-22:30ימי ו' 22:00-02:00
מתחם אומנויות הגג האדום – ימי ד'  | 18:00-21:00ימי ו' (אחת לחודש) 22:00-02:00
מתחם יזמות ומנהיגות נוער בגין  – 74מיועד לקבוצות וליחידים ללא עלות –
ימי א' ,ב' ,ג' ,ה' 16:00-21:00

נוער

חונכויות
חיבורים
רוצים להיות "אחים בוגרים"? להשפיע ולסייע לילדים עם קשיים לימודים,
חברתיים ורגשיים? אנו מזמינים אתכם להתחבר .הפעילות מתקיימת בימי רביעי
אחת לשבוע אחר הצהריים במרכז מנהיגות והתנדבות נוער  -בגין 74
אשת קשר :איילת – volunteer@sachlavim.org.il

חיבורים במוזיקה
מוסיקאים? התחברו לג'ק במסגרת תכנית חיבורים במוזיקה .אנו מחפשים בני
נוער שמנגנים ורוצים ללמד ולחנך מוזיקאים צעירים .תינתן הכשרה מקצועית
לחונכים על ידי צוות מועדון "הג'ק" .החונכות תתקיים אחת לשבוע במועדון הג'ק
(הגג האדום).
רכז מועדון הג'קjack@sachlavim.org.il :

חיבורים לטף
סיוע לאימהות יחידניות עם ילדים קטנים .במסגרת ההתנדבות ,בני הנוער יגיעו
בזוגות לבית המשפחה ,וידאגו למתן 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.
אשת קשר :הדס hadas@modiin.matnasim.co.il -

חיבורים לעתיד
תכנית 'חיבורים' בדגש על חונכות טכנולוגית – מדעית
* הפרויקט פתוח לתלמידי תיכון עירוני ד' בלבד

חיבורים בעלייה
חונכות וסיוע ל ילדים עולים חדשים בליווי חברתי ,עזרה בלימודים ,חשיפה לחיי
התרבות והחברה של הנוער בארץ ועוד.
אשת קשר :ליאת leet_s@modiin.muni.il -

נוע

קפה אירופה
מתנדבי קפה אירופה מפעילים את המועדון החברתי והתרבותי לניצולי שואה
בשיתוף העמותה למען הקשיש .הם מסייעים בפעילות החברתית ,בתפקוד השוטף
של המועדון ולוקחים חלק במפגשים .קפה אירופה פועל בשני מתחמים
לבחירתכם :ביום ב' במועדון מפגש ברחוב עמק בית שאן בין השעות 16:00-
 ,18:00ביום ה' בקתדרה ברחוב עמק דותן בין השעות .16:00-18:00
אשת קשר :איזבל Isabelle11@bezeqint.net -

ביקורי בית
אחת לשבוע תעזרו להפיג את בדידותם של קשישים מרותקי בית והכניסו אליהם
חלקים מהעולם שבחוץ .זוהי הזדמנות ייחודית ללמוד על עולם אחר וללמד על
העולם המופלא בו אנו חיים היום (הביקורים מתבצעים בזוגות ומתואמים ע"י
העמותה למען הקשיש).
אשת קשר :נאווה hiclnava@gmail.com -

אומנויות
בני נוער מוכשרים בנגינה מוזמנים לנגן אחת לשבוע בפני קשישים בודדים
ומרותקי בית ,להפיג את בדידותם ולרומם את מצב רוחם .הביקורים יתבצעו
בזוגות  /שלשות .בנוסף יתקיימו גם הופעות בפני קבוצות קשישים במפגש חברתי.
אשת קשר :אביבה amotmodi@bezeqint.net -

אזרחים
ותיקים

אזרחים
ותיקים
מחשבים

בני נוער סבלניים ובעלי דרך ארץ ,ידע וגישה למחשבים מוזמנים לחנוך באופן אישי
אזרח
גמלאים שעוברים קורס מחשבים.
ותיק
אשת קשר :תמי ארד tami_a1@walla.co.il -

תן כבוד
במסגרת ארגון "איחוד הצלה" ,עוברים המתנדבים קורס מגישי עזרה ראשונה.
המתנדבים מוכשרים לערוך ביקורי בית אחת לשבוע ,אצל קשישים מרותקי בית,
לשם הפגת בדידותם ולסייע במעקב אחר מדדים חיוניים כגון לחץ דם ,סוכר ועוד.
הפעילות מתקיימת בשיתוף מחלקות הרווחה וארגוני סיוע לקשישים וניצולי שואה.
(ההתנדבות נערכת בזוגות)
איש קשר :אייל רוט eyalrot33@gmail.com -

פרויקט ליצנים קהילתיים

פרויקט ליצנים קהילתיים
אוהבים להצחיק? אוהבים לשמח? במסגרת הפרויקט אנו מפעילים ימי הולדת לילדים
ממשפחות מעוטות יכולת ,ילדים חולי סרטן ולעולים חדשים וגם לוקחים חלק
באירועים עירוניים .הפעילות מתקיימת בימי שני בשעות  16:00-19:00במתחם
האומנויות "הגג האדום" ,בתחילת שנת הפעילות מתקיימת הכשרה מקיפה.
אנשי קשר :רוני roni.hassidim@gmail.com -
תום tomshimcha@gmail.com -

ויצ"ו
ויצ"ו יוזמת פרויקטים ופעילויות שונות בהתאם לצרכי החברה בישראל .המתנדבים
יפעלו בשני פרויקטים:
.1

העסקת ילדים במשחקייה בזמן מפגש נשים.

.2

עזרה בחנות "ביגודית"– חנות הוינטג' הכוללת בגדים ,כלים ,אביזרי נוי ועוד.
אשת קשר :מרינה marina.shmuel@hotmail.com -

עמותת רוטרי " -אינטראקט"
מועדון צעירים הנתמך על ידי מועדון רוטרי -המתנדבים משתתפים במיזמים חברתיים,
יוזמים תכניות התנדבות ומפתחים את כישורי המנהיגות שלהם.
איש קשר :פליקס gfelix127@gmail.com -

קהילה

קהילה
הספרייה 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.
אשת קשר :דורית ישראל doritisrael10@gmail.com -

זוז במחול
אם אתם רקדנים ורוצים לתרום מכישוריכם ולחנוך ילדים צעירים ממשפחות מעוטות
יכולת שרוצים להתחיל את צעדיהם הראשונים בריקוד ,אנו מציעים לכם תכנית
במסגרת זוז במחול שבה תוכלו לגרום לילדים לחייך וליהנות מהעשרה במחול תחת
הכוונה מקצועית .ההתנסות מעניינת ,מעשירה ,ותורמת גם לכם וגם לקהילה.
איש קשר :רואי כבירי studio@zoozdance.com -

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 מידי 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.
אשת קשר :ציפי ויינברג tzipora@yozma.org.il -
adi@yozma.org.il

חיבורים מיוחדים
חונכות במועדונית לילדים אוטיסטים  -עמותת סחלבים מפעילה מועדונית לילדים
אוטיסטים בתפקוד בינוני ונמוך .הילדים מגיעים למועדונית פעמיים בשבוע ,לפעילות
חברתית קבוצתית הכוללת משחקים משותפים ,חוגים ,הכנת ארוחת ערב משותפת
ועוד .תפקיד המתנדבים הוא ללוות את המשתתפים ולהוות דמות יציבה עבורם
במועדונית .המועדונית פועלת בימי ב' ו -ד' בין השעות .16:00-19:30
איש קשר :מיקי וינקלר winklerm@gmail.com

החבר'ה הטובים
קבוצה חברתית המשלבת בוגרים בעלי פיגור שכלי ונוער מתנדב ,שצוחקים ,משחקים
ונהנים יחד.
הפעילות מתקיימת בימי חמישי  -בין השעות  17:00-19:00בבית סחלבים בעמק האלה.
אשת קשר :רוני hachevrehatovim2009@gmail.com -

אקי"ם
התנדבות עם ילדים בעלי פיגור שכלי:
" .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.
אשת קשר :טובה tova.biber@gmail.com -

צרכים
מיוחדים

צרכים
מיוחדים
מכבי פארק המים רעות

צרכים
מיוחדים

ליווי ילדים עם קשיים בבריכה ובאימוני כושר.
המתנדבים יעברו הדרכה לזיהוי מצבים מיוחדים שיכולים להתרחש בזמן האימון ואופן
ההתמודדות הנכון איתם.
אנשי קשר :כרמל carmel.livyatan@gmail.com -

איל"ן

צרכים
מיוחדים

המתנדבים יוצמדו לחניך בעל מוגבלויות פיזיות ויבלו איתו בשעות אחר הצהריים
בקריאה ,צפייה בסרט ועוד.

פעול"ה

אשת קשר :אביבה לזר laz.aviva@gmail.com -
צרכים
מיוחדים

המתנדבים ייקחו חלק בליווי של תלמידים עיוורים ולקויי ראייה ,הלומדים בבתי
ספר בעיר .ההתנדבות במסגרת פעילויות ספורט ופנאי כולל רכיבה על אופני טנדם
(המיועדים לשני רוכבים) ובמפגשים חברתיים.
בני נוער מתנדבים שלהם ידע במחשבים והפעלת תוכנות מיוחדות ,יוכשרו בתוכנות
שמע שמיועדות ללקויי ראייה ועיוורים גם במכשירי טלפון וגם במחשבים נייחים.
ההתנדבות תתבצע בשעות אחרי הצהריים במרכז של עמותת פעול"ה הממוקם
בתחנת הרכבת מודיעין מרכז.
איש קשר :אלי שרוני peula100@gmail.com -

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
איש קשר :רני הדר rani68hadar@gmail.com -

גוונים
המתנדבים חונכים את התלמידים בביתם בשעות אחר הצהריים ,מבלים איתם זמן
איכות ,משחקים ומדברים איתם .המתנדבים מקבלים הדרכה צמודה וסדנאות
שיסייעו להם בחונכות ,ונהנים מהקשר שנוצר עם התלמידים.
אשת קשר :שני גסנר shani10788@gmail.com -

עידנים
חונכות לתלמידים מכיתות התקשורת ,בביתם ,אחת לשבוע במשך שעתיים .החונכות
בבתים מתבצעת בזוגות .הנחייה והדרכה תינתן לפני ובמהלך החניכה.
אשת קשר :חגית hagitlerman@gmail.com -

צרכים
מיוחדים

חינוך
והגיל הרך
צמד חמד
התנדבות בזוגות אצל משפחות שבהם תאומים או שלישיות לסייע עם הילדים הגדולים
יותר והקלה על המשפחה .תינתן הכשרה מרוכזת וכוללת בטיפת חלב של משרד
הבריאות.
אשת קשר :יעל yaelmosko@gmail.com -

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.
אשת קשר :אירית irita@modiin.matnasim.co.il -

מפת"ח
בית הספר מיועד לילדים סקרנים בגילאי טרום חובה ועד כיתה ו' .בו לומדים משחקי
חשיבה ,שעשועי מדע ,אנגלית ,אומנות ,אוריגאמי ,מוסיקה ,ועוד .הפעילות מתקיימת
בבתי הספר אסיף ואלונים בקבוצות גיל קטנות .בבית ספר אסיף בימי שני וחמישי בין
השעות  16:00-18:00ובבית ספר אלונים בימי שני ורביעי .המתנדבים עוזרים בחונכות
אישית לילדים הזקוקים לכך בזמן השיעור ובהפסקות.
אשת קשר :אירנה irendoz@yahoo.com -

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.
אשת קשר :טל zivoni@naamat.org.il -

"חממה"
מרכזי למידה והעצמה ,קייטנות ,מחנות וסדנאות .אפשרות לימים מרוכזים בחגים
ובחופש הגדול בהדרכה ובהפעלה של ילדים בשלל גילאים .לחניכים בבית ספר
יסודיים :עזרה בשעורי הבית ,פעילות חברתית ועוד.
מרכזי הלמידה וההעצמה פועלים בכל ימות השבוע בשעות הצהריים עד הערב -
חונכות ועזרה בשיעורי בית.
אשת קשר :יעל amota_hamama@walla.com -

חינוך
והגיל הרך

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.
איש קשר :חיליק עזרזר mbasar69@gmail.com -

צופי אש

חינוך
והגיל הר

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.

צמד חמד

איש קשר :נועם אליהו noam323323@gmail.com -
ה
סיפ
ונותנתעם
מאתגרתלסייע
ההתנדבותשלישיות
סחלבים,תאומים או
ות שבהם
עמותת
שלמשפח
אצל
בזוגותהרך
במסגרת הגיל
התנדבותהתנדבות
נוער מכבי
השהייה ב
וכוללת בטיפת
עליהם את
מרוכזת
הכשרהויקלו
סחלבים3-7
בגילאי
מתקשיםתינתן
צהרונימשפחה.
ילדים
והקלה על ה
יעבדו עם
יותר
המתנדבים
עמותת
הבריאות.
 ,14:00-16:00בימים ש
יצירה ועוד.
סיפורים,
ים,
שחק ,שיר
בשעותמכן מתנדבים
ההתנדבותולאחר
תכנים רפואיים
מעמיק של
קורס
עוברים
במכנית
המתנדבים בתו
לביתכם.
ובצהרון ה
במתקנים ה לכם
בריאות כחלק מהצוות הרפואי .ההרשמה
קרובשירותי
מכבי
רפואיים של
אשת קשר :יעל yaelmosko@gmail.com -
מתבצעת באתר (.)www.noar-maccabi.co.il
אשת קשר :אירית irita@modiin.matnasim.co.il -
אשת קשר :רונית fridland_r@mac.org.il -

המשמר האזרחי
המתנדבים מסייעים למשטרת ישראל בשמירת הביטחון והסדר הציבורי ע"י סיורים
ברכב או ברגל ומניעה של פשיעה ותאונות דרכים.
איש קשר :יוסי הררי yoss_h@walla.co.il -

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".
איש קשר :שמוליק כהן shmulik@modiin.muni.il -

תנועות
וארגוני
נוער

מפקדות
נוער

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  -פועל ברעות כ 25 -שנים והוא השבט הוותיק ביותר בעיר .הוא
מונה כ 1,200-חניכים .לפרטים054-2441173 :



שבט אמיר  -ע"ש אמיר בן אריה ז"ל (בוגר שבט אופק אשר נפל בעת קרב בשנת
 ,)2002ממוקם בשכונת מוריה ומונה כ  250 -חניכים .לפרטים054-2441197 :



שבט יובל -פועל במודיעין בשכונת המגינים מזה  17שנים ומונה כ 850 -חניכים.
לפרטים054-2441165 :



שבט תבור  -פועל מזה  6שנים בשכונת אבני חן במודיעין ומונה כ  350 -חניכים.
לפרטים054-2441119 :



שבט לביא (צופי העדה)  -פועל במודיעין בשכונת מוריה מזה  5שנים ומונה כ-
 300חניכים .לפרטים054-2440205 :



שבט דרור (צופי העדה)  -פועל כעשור במודיעין במרכז העיר ומונה כ370-
חניכים .לפרטים054-2440869 :

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.
בעיר מודיעין מכבים רעות פועלת התנועה מזה כ 14-שנים ,בבית הספר יזמ"ה,
ומונה כ 100 -חניכים .לפרטים054-2868311 :

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 מרכזית במפעלי המכביה שמתקיימים אחת לארבע שנים.


סניף מכבים  -פועל במכבים כמעט  30שנים והינו תנועת הנוער הוותיקה בעיר.
מונה כ  250חניכים .לפרטים054-6792016 :



סניף מודיעין -פועל בכניסה לעיר מאחורי תחנת דלק "דור אלון" ,מזה כמעט
עשור .מונה כ 200 -חניכים .לפרטים054-6792017 :

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.


סניף נחלים  -פועל בעיר מיום הקמתה ,כיום פועל בשכונת הנחלים ומונה כ-
 250חניכים .לפרטים054-9747182 :



סניף כרמים -פועל בבית חינוך כרמים זו השנה השלישית ומונה כ 100 -חניכים.
לפרטים054-9747280 :

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" .לפרטים052-6383382 :

תנועות
וארגוני
נוער

תנועות
וארגוני
נוער
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)  -הוקם לפני כעשור ופועל בשכונות אבני
חן ,מגינים ונביאים ומונה כ 600 -חניכים .לפרטים052-3121557 :



סניף רע"ם (רעות מודיעין)  -פועל בשכונת משואה מזה כ 20 -שנה ומונה כ800-
חניכים .לפרטים054-6652275 :



סניף יש”י (יחד שבטי ישראל)  -ממוקם בשכונת מוריה ,הוקם לפני  7שנים
ומונה כ 800-חניכים .לפרטים054-6197220 :

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).
התנועה פועלת בעיר מזה כ 5 -שנים ,ממוקמת בשכונת אבני חן ומונה כ190-
חניכים .לפרטים052-6157227 :

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 כ180-
חניכים .התנועה פועלת במבנה חדש ליד בית ספר משואת נריה .לפרטים052-4239960 :

ארגון צמרת
ראשי התיבות של הארגון הם "ציונות ,מנהיגות ,רעות ותרומה" .הארגון משתייך
להסתדרות הציונית ופועל לפיתוח מנהיגות ציונית צעירה ומעורבות חברתית תוך
חיזוק הזהות היהודית ישראלית.
הארגון פועל בעיר מזה כ 3 -שנים בבית ספר יחד ומונה כ 60 -חניכים.

תנוע
וארג
נוע

לפרטיםmodein.tzameret@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 .לפרטים054-4890425 :

נוע"ם
נוע"ם הוא 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 .לפרטים052-8287652 :

תנועות
וארגוני
נוער

תנועות
וארגוני
נוער
כנפיים של קרמבו
תנועת הנוער היחידה בישראל 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 וכ120 -
חונכים ומדריכים .הפעילות מתקיימת בימי ראשון בבית סחלבים.
לפרטים054-4381116 :

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 כ150 -
חניכים בחוגי הסיירות .לפרטים052-3674975 :

תנועות

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
08-9751182 | volunteer@sachlavim.org.il

