
כוחות הצלה

נוער לנוער

אגף החינוך והנוער

ער מתנדב ראש העין

בואו להנהיג נו
את המחר!

גני ילדים
עזרה לגננות בגני הילדים בהפעלה,משחקים, סיפורים ויצירה.

החיים בשחור ולבן-שחמט
 בואו ללמוד להיות מדריכי שחמט לתלמידי ב"ס יסודי.

רצוי רקע קודם אך לא חובה!

חוגי רובוטיקה
העברת חוגי רובוטיקה לגילאים שונים ובמסגרות שונות ברחבי

העיר- לתלמידי רובוטיקה בלבד! 

ליצנות רפואית
רפואית ליצנות  ללמוד  בואו  שלכם,  הכיף  זה  ילדים  לשמח   אם 

ולשמח במרפאות העיר וילדים במרכזי הרווחה

מועדון "פסיפס״
חשיבה לפיתוח  למידה  במרכז  בית  בשיעורי  לילדים   עזרה 
אופציה במקום.  המתקיימות  השונות  העשרה   ובפעילויות 

להעברת חוגים בתחומים שונים כל אחד ע"פ כשרונו

מעבירים את זה הלאה
הנחיית תלמידי  ב"ס יסודי בנושאים "בוערים" כמו בריונות ברשת,

אחריות וכבוד ועוד. 

מרכז אביבית
 הפעלת משחקייה במרכז הקהילתי לגילאי 0-6 והשתלבות וסיוע

בכל פעילויות המרכז

מתנ"ס שבזי
עזרה לפעילות השוטפת במתנ"ס

ספרנים צעירים
הספרים וארגון  סידור  ומחודשים,  חדשים  ספרים  וארגון   סידור 
וספריית עירונית  ספרייה  הספרייה.  בפעילויות  חלק   ולקיחת 

גוונים

עוזרי מאמן- מקום בלב
עוזרי מאמן לקבוצות הצעירות בתחום הספורט בו אתם מתמחים

 עושים שמח
הפעלות של משחקי רחוב, שעות סיפור ועוד

צהרונים בבתי הספר
סיוע לצוות בפעילויות השוטפות בצהרונית

צהרונים בגני הילדים
סיוע לצוות בפעילויות השוטפות בצהרונית

תנועת הילדים נ.י.ב
בוגרי קורס מד"צים. הדרכת כיתות א'-ג' במועדון המרתף

מרכז למידה- ב"ס ממ"ד צומח
בשיעורי סיוע  יסודי.  בב"ס  לתלמידים  שלכם  מהידע  לתת  בואו 

הבית וקידום התלמידים. 

מועדון ש.ב. - ב״ס א. גורי
אותם ולקדם  בפסגות  יסודיים  ספר  בתי  לתלמידי  לסייע  בואו 

מד"א
 אחד משירותי ההצלה המרתקים. כולל הכשרה וליווי.

ההתנדבות בסניף חדש ברה"ע. מיועד לתלמידי כתה י' בלבד!

מכבי אש
 אחד משירותי ההצלה המרתקים. כולל הכשרה וליווי.
ההתנדבות בסניף פ"ת. מיועד לתלמידי כתה י' בלבד!

ארגון ידידים
 בואו להיות חלק ממוקד טלפוני נייד להצלה וחילוץ אנשים

 בדרכים

בית קפה "קופיפיטו״
"הפעלת בית קפה לנוער במועדון "הצריף

מועצת נוער עירונית
!בוא להשמיע את הקול של הנוער ולקדם פרויקטים לטובתו

מרכז נוער "המרתף" ומרכז נוער "הצריף״
סיוע בהפעלת מרכזי הנוער

 X קבוצת מתמטי
אוהבי המתמטיקה המוכנים לסייע ולתגבר יחידים

 וקבוצות בחט"ב "היובל״.

חונכות לימודית לנוער
סיוע לימודי באנגלית וערבית לשכבת ז׳-ח׳ חט״ב ״היובל״

ילדים



גינה קהילתית
 לוקחים חלק בתחזוקת הגינה הקהילתית ובפעילויות הקשורות

 לגינה

חווה טיפולית נחשונים
 טיפול בסוסים בחווה טיפולית והכנתם לקראת השיעורים וסיוע

לרוכבים עם מוגבלויות

כפר בני ציון-צרכים מיוחדים
חרוזים, סדנאות  בתחום,  בכפר  היצירה  במרכזי  פעיל   סיוע 

קדרות ועוד

מועדון אקי"ם
בחוגים בינוני  עד  קל  פיגור  עם  בוגרים  חניכים  וליווי   סיוע 

המקצועיים. ינתנו במקום הדרכה וליווי צמוד

מועדון התחושון
 עזרה פעילה ותומכת בחוג  לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי

 4-14. ינתנו הדרכה וליווי צמוד

מושיטים יד-נאות אילנה
בביה"ס.הדרכה שלהם  בפעילויות  פיגור  בעלי  לילדים   סיוע 

וליווי צמוד

הרכב מנצח
בואו לקחת חלק בהרכב שירה ייצוגי של העיר המורכב גם מנוער

 מוסיקאי עם צרכים מיוחדים. 

בית מורשת תימן
סיוע בארכיון העירוני למורשת

הפקת אירועים-מחלקת מורשת ישראל
סיוע בהפקת אירועים במחלקת מורשת ישראל

מאמאנט
בליגת ושופטים  ניקוד  רשמי  להיות  הכשרה  הספורט   לחובבי 

האימהות העירונית בכדורשת

מבצע סבתא
 מארחים חברה ומגשימים חלומות לקשישים בודדים )ההתנדבות

תתבצע בבתי הקשישים בזוגות( בהדרכה וליווי צמוד

מוסיפים צבע לעיר
 אם מברשת וצבע עושים לכם את זה, בואו להיות חלק מקבוצה

עירונית שעוזרת לשפר את פני העיר

מחלקת הספורט
 סיוע בתפקידים שונים במחלקת הספורט העירונית. ליגת שכונות

/ לוגיסטים לטורנירים / נבחרת אופניים ועוד

נוער לתת
למען שונים  בפרויקטים  ולהתנדב  חברתיות  יוזמות  לייצר   בואו 

קהילת רה"ע

הגרעין התורני
 בואו לקחת חלק בפעילויות הגרעין בעיר, איסוף מזון לנזקקים,

סיוע בתלמודיות ועוד

אקוגן
גינה אקולוגית המגדלת ירקות למפחות נזקקות.

רשות הטבע והגנים
 מחפשים מתנדבים אוהבי טבע וסביבה לגן לאומי ירקון - כישורי

.הדרכה

יזמים צעירים
בואו ליזום ולהתנדב בכל תחום שבו אתה טוב! התנדבות משלכם

אביר יעקב
עזרה בתפעול חנות למוצרי תינוקות למשפחות נזקקות

מועדונית רווחה לילדים
הבית בשיעורי  רווחה  במועדונית  א'-ג'  בכיתות  לילדים   עזרה 

ופעילויות שונות המתקיימות במועדונית

מלאכי יום הולדת
ללמוד בואו  הולדת.  יום  לחגוג  זוכים  לא  רווחה  ילדי   עשרות 

להפעיל ימי הולדת ולשמח ילדים

סיירת תיקונים
תיקונים ושיפוצים קלים בבתים של נזקקים . הדרכה וליווי צמוד

עמותת קס"ם
נזקקות למשפחות  מזון  לסידור  מתנדבים  נדרשים   לעמותה 

במחסן העמותה, אריזות סלי מזון, סידור מדפים וכדומה

ביגודית ויצ"ו
לקהל מיועדת  החנות  שנייה,  יד  בגדים  חנות  בהפעלת   סיוע 

רווחה

אפייה באהבה
אופים ואורזים עוגיות למשפחות נזקקות בעיר

שירותים חברתיים

צרכים מיוחדים
שונות

תנועות נוער

  בני עקיבא | כנפיים של קרמבו | נוער עובד | תנועת הצופים
תנועת אריאל | תנועת עוז | משצ״ים

 בעלי תפקידי הדרכה או תפקידי פעילים שאושרו במסגרת תכנית.
מעורבות חברתית

אגף החינוך והנוער

ער מתנדב ראש העין

 נו

  לפרטים:
 רינת מגידו שעיה  | מנהלת התנדבות

רשותית בחינוך 055-6669291

להרשמה:
מחנות האפליקציות הורידו את

TRIBU אפליקציית 


