
מעורבות חברתית ועשייה מהנה בקהילה
מגוון תוכניות לנוער מתנדב
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כל מי שראה או חווה הכרת תודה מרגשת מקשיש או מילד, יודע שאין לזה מחיר. 
אתם לא רק מתנדבים, אלא גם נהנים מחוויות מדהימות, שותפים לפעילויות עם החברים הכי טובים שלכם

ופוגשים חברים חדשים, תורמים לקהילה אבל גם לעצמכם על-ידי פיתוח ערכים כמו מנהיגות, אחריות ויזמות. 

תוכלו לבחור את ההתנדבות המתאימה לכם מתוך אינספור אפשרויות,
בהן תוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל שלכם ולקבל מכך סיפוק אישי גדול.

החוברת שלפניכם כוללת מגוון מקומות התנסות במסגרת תכנית ''התפתחות אישית ומעורבות חברתית" 
של משרד החינוך, המהווה תנאי לזכאות לתעודת בגרות. 

בנוסף לעיונכם מגוון פעילויות לתלמידים החל מכיתה ז' ועד כיתה י"ב.

שלכם,
חיים דיין

מנהל מחלקת נוער

הקדמה

מקרא:

חווייתית  בדרך  ותסרוקות,  פנים  ציורי  האיפור,  אמנות  לימוד 
ידי מדריכה מקצועית. הכשרת משתתפי הקורס  וצבעונית על 
עיצוב,  בקהילה,  ולהתנדבות  למסיבות  פנטזיה  איפורי  בנושאי 
הקורס,  במהלך  המשתתפים  שירכשו  הכישורים  ויופי.  טיפוח 
יבואו לידי ביטוי בפעילויות התנדבותיות לאורך השנה, באירועי 

חגים שונים, בבתי חולים ובאירועים עירוניים מגוונים.

והנושאים  המשתתפים  העדפת  עפ"י  סדנאות  ישולבו  כן  כמו 
שיער  וסטיילינג,  הלבשה  כגון:  בנושאים  אותם  המעניינים 
ותסרוקות, קוסמטיקה, פדיקור/מניקור, דימוי גוף, תזונה בריאה, 

סטריאוטיפים, טיפוח נכון, מסרים העוברים דרך חזות, ועוד...

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי ראשון 19:00-17:30

קהל היעד: תלמידי ח'-ט'

    TRIBU להרשמה: מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602480

איפור ופנטזיה

כיתות ח'- ט'

כיתות י'

כיתות י''א

רב גילאי

צופים, הנוער העובד והלומד,תנועות הנוער
בני עקיבא, כנפיים של קרמבו

?DJ אוהבים מוסיקה? רוצה להיות
בא לך להופיע ולשדר את המוסיקה שלך לעולם? 

ברוכים הבאים לפרויקט שיחבר אתכם אל מה שתמיד חלמתם 
- להגשים את החלום המוסיקלי איפה שרק תרצו.

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי חמישי 20:00-18:30

קהל היעד: תלמידי ח'-ט'

http://youtu.be/KN7mfWWt28E

הפרוייקט למוסיקה מתקדמת 
ודיג׳ייס רמת השרון

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486
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תיאטרון רחוב וקרקס
ולימוד  הרחוב  תיאטרון  בתחום  המופע  באומנות  הכשרה 

אומנויות הקרקס השונות. 

בעיר  באירועי התרבות  ותיקח חלק  תופיע  הקבוצה שתתגבש 
ומחוצה לה כגון: פורים, יום העצמאות, אירועי קיץ וכדומה, ואף 

תצא להופעות בפסטיבלים שונים בארץ כקבוצה ייצוגית.

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי ראשון 19:00-17:30

קהל יעד: מיועד לתלמידי ח'-יא'

 TRIBU להרשמה: מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

ליצני רפואה
אמנות הליצן הינה עתיקת יומין, כאשר שימש הליצן מראה למלך. 
דרך דמות קומית זו ניתן להעביר מצבים יומיומיים בצורה אבסורדית 
שבהם.  התהומית  הרצינות  על  לצחוק  המאפשרת  ומגוחכת 
לאחרונה משמשת הליצנות כשפת תקשורת חדשה דרכה נוצרות 
יכולת  פיתוח  וייחודית   חווייתית  בינאישיות,  תקשורת  אפשרויות 
כלים  והקניית  אישיות  תובנות  רכישת  אישית,  העצמה  האלתור, 
מעשיים לחיים. לפני ובזמן ההתנדבות, עוברים הכשרה בהיקף של 

30 שעות בהנחייתו של ליצן רפואי מקצועי.

ההכשרה כוללת: פיתוח יכולת אלתור, יצירת העצמה אישית וחיזוק 
הביטחון העצמי, תקשורת בינאישית עם הסביבה ועם עצמנו דרך 

הומור, למידת תקשורת בלתי מילולית ומשמעותה ועוד...
אחר  בשעות  התנדבות  תחומים:  לשני  מתחלקת  ההתנדבות 
הצהריים במוקד החירום של "מכבי" ברחוב הנצח. התנדבות בבתי 

חולים כדי לשמח את החולים.

מקום הפעילות: ההכשרה תינתן באשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי חמישי בין השעות 19:00-17:30

קהל יעד: מיועד לתלמידי כיתות ח'-יב'

לפרטים והרשמה
TRIBU מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית

או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך 03-7602486

קוסמי רמת השרון
בתחום  הכשרה  עוברים  הנוער  בני  ההתנדבות  במסגרת 
תוך  זאת  וכל  שונים,  עיניים  אחיזת  להטוטי  לומדים  הקוסמות, 
תרגול ואימוץ הכישורים הנדרשים להופעה על במה מול קהל. 
העצמי,  הביטחון  וחיזוק  אישית  העצמה  כוללת:  ההכשרה 
יכולת  פיתוח  עצמנו,  ועם  הסביבה  עם  בינאישית  תקשורת 
והחזרתם באופן קסום, הזזת  האלתור, העלמת חפצים שונים 
חרבות,  בליעת  קלפים,  קסמי  בלבד,  המחשבה  בכוח  חפצים 
ולהקסים  המתמטיקה,  את  לרתום  אפשר  כיצד   - מדע  קסמי 

בעזרתה את  הצופים, זריזות ידיים ועוד...

השונים  ובאירועים  בחגים  מתקיימת  ההתנדבותית  הפעילות 
והקהלים בפניהם הקוסמים מופיעים מאוד  המתקיימים בעיר, 
מגוונים- גני ילדים, גנים ציבוריים, בתי אבות, מסיבות יום הולדת, 

אירועים ציבוריים ועוד

מקום הפעילות: ההכשרה תינתן באשכול הפיס,
ההתנדבות במקומות שונים בהתאם לפעילות.

מועד הפעילות: ימי ראשון 19:00-17:30

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות ח'-ט'

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך 03-7602486

''שפה אחת''
השרון  ברמת  חדשנית  תכנית  הינה  אחרת"  "שפה  תכנית 
להכשרת מגשרים צעירים והקמת מרכזי גישור, התכנית מקנה 
למשתתפים מיומנויות וכלים להרחבת מגוון ההתמודדויות עם 

מצבי קונפליקט ואלימות. 

בנוסף, רכישת כלי הגישור מאפשרת למגשרים הצעירים לסייע 
לאחרים בפתרון קונפליקטים, תוך יצירת מוטיבציה לחולל שינוי 
וההכרה  השינוי  בתהליך  מתמשכת  ותמיכה  בקהילה  חברתי 

בגישור כהליך מועדף ליישוב סכסוכים. 

תפקידו של מרכז הגישור הוא לקדם את שפת הגישור ולהטמיע 
גבוהה  מקצועית  ברמה  גישור  שירותי  להציע  בקהילה,  אותה 
ולאפשר סיום סכסוכים בקהילת בני הנוער בדרך של הידברות 

והסכמה בין הצדדים.

מקום הפעילות: ההכשרה תינתן באשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי ראשון 18:30-16:30

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות ט'

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486
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משתתפי התוכנית לומדים את שפת הסימנים אשר הינה דרך 
את  להנגיש  מהיוזמה  כחלק  החירשים,  עולם  של  התקשורת 

העיר, על כל גווניה, לכלל האוכלוסיות.

חירש,  אדם  מקצועי,   ממורה  השפה  את  לומדים  הנוער  בני 
ובתהליך משותף עימו מגלים כיצד לתקשר עם עולם החירשים. 
לאחר למידת השפה ברמה המאפשרת תקשורת בסיסית, בני 
הנוער יוצאים להתנדב עם אוכלוסיות בהן דרך התקשורת הינה 

שפת הסימנים. 
מתחילים  קבוצת  במקביל,  קבוצות  בשתי  מתבצע  הלימוד 

וקבוצת מתקדמים.

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי שני 19:00-17:30

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות י׳

TRIBU להרשמה: מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית

שפת הסימנים הישראלית –
שס"י

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

וייחודי  חדשני  קורס  הינו  מפרחים'',  תכשיטים  ''שזירת  קורס 
אשר מתבסס על סודות מקצוע השזירה שמאוד פופולרי היום 
בתחום האירועים. מטרת הקורס היא, להעניק לכם כלים וערכים 

חשובים אשר איתם תוכלו לתרום לקהילה בדרך יצירתית.  
את הקורס תעביר יסמין מלכה - יזמית צעירה ומובילה בתחומה. 
לכך   דוגמא  והיא   21 בגיל   כיזמית   דרכה  את  התחילה  יסמין 

שבאמצעות כוח רצון ניתן ''לכבוש כל פסגה''.
העצמאות  בתחום  שאלות  על  מענה  תקבלו  הקורס  במהלך 
שזירה  עמדת  תקימו  שלה  והצוות  יסמין   עם  ויחד  והיזמות 

ותתפעלו אותה במסגרת האירועים לקהילה.

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: בימי ראשון 19:00-17:30

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות י׳

עיצוב תכשיטים מפרחים

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

הינה תכנית חדשנית וייחודית, שנועדה לעודד יציאה מהמסכים 
באמצעות  נוער  ובני  ילדים  בקרב  ספרים  לקריאת  חיבור  תוך 
עשייה חברתית וערכית. המשתתפים יקבלו הכשרה בתחומים 

הבאים:
טיפוח מרחבים ציבוריים ברחבי העיר, טיפוח הכישורים האישיים 
והחברתיים של בני נוער ועידודם למנהיגות ולהתנדבות בקהילה. 
הענקת כלים תיאורטיים ומעשיים בהובלת פרויקטים קהילתיים 

הכוללים: יזמות חברתית, עבודת צוות, שיווק, ניהול.

מקום הפעילות: ספריית דעת

מועד הפעילות ותדירות המפגשים: אחת לשבועים בימי רביעי
18:30-17:00 + השתתפות בימי שיא

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות ח'-ט'

ספסלים מספרים

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

פרוייקט ייחודי מסוגו בארץ החושף את המשתתפים למפגש 
עם אירועי המשפט והחוק הכי מורכבים שאירעו בארץ.
בפרוייקט יערכו סיורים מרתקים בתחומי משפט וחוק, 

ביקור במז"פ, פיענוח אירועים פליליים ועוד.
בנוסף, המשתתפים יקבלו הכשרה בתחומים הבאים:

טיפוח הכישורים החברתיים ועידוד למעורבות
ומנהיגות בקהילה.

מקום הפעילות: משתנה בהתאם לסוג הפעילות

מועד הפעילות: ימי ג' 20:00-17:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי ט'-י'

נוער מוביל למנהיגות משפט 
ערכים וחוק
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תלמידות  בין  השנה  לאורך  המתקיימים  שבועיים  מפגשים 
מגמת המחול בתיכון אלון, לבין נשות הגיל השלישי, מתמקדים 
פערי  על  מגשרת  לריקוד  האהבה  כאשר  בינדוריים,  בריקודים 
הגילאים. שיתוף הפעולה מאפשר קשר ושיח בינדורי, מפגשים 
לבית  כניסה  המבוגרות  לנשים  המאפשרת  דינאמית  באווירה 
יחד  שיוצרות  משותפות  והופעות  האנרגיות,  מלא  הספר 

משתתפות הקבוצה המופיעות יחד על במה אחת. 

מקום הפעילות: תיכון אלון

מועד הפעילות: מדי יום שלישי בין השעות 15:30-14:00

קהל יעד: תלמידות מגמת מחול בתיכון אלון

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לאתר "נוער מתנדב" 
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך 03-7602480

מחול בין דורי – שניים לטנגו
אקטיביסטים! ואקטיביסטיות!

שבכוחם  פתוח  ושיח  משמעותית  חברתית  לעשייה  הצטרפו 
לעצב את "המשחק החברתי" שלנו.

מה  לנו?  מוכתבת  שהיא  או  שלנו?  הזהות  את  בחרנו  אנו  האם 
הופך אותי לעצמי? 

איך החברים שלי רואים אותי? 
מתי עצרנו לדבר על אתניות/זהות/מיניות/ ומה זה בכלל מגדר?! 

בתוכנית "ניר" נלמד, נחווה, ניצור ונעצב פרויקט שיקרא לשוויון, 
סובלנות, סולידריות חברתית וחופש לכולנו.

מקום הפעילות: מגוונים אלון

מועד הפעילות:  ימי רביעי 20:00-18:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי ט'-י''ב

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

תוכנית "ניר" - א.י.ג.י

המקום  זה  בעיר?  הנוער  למען  לשנות  רוצים  שהייתם  דברים  יש 
בשבילכם!

פלטפורמה חברתית ומעשית, המורכבת מנציגי נוער ומנציגים של 
מועצות התלמידים מהחטיבות והתיכונים בעיר, הדואגים יחד לשיפור 

איכות החיים של נוער רמת השרון.
מועצת הנוער - בדרך חווייתית ותוך עשייה מרובה, אחראית לחלק 

ניכר מהאירועים וההטבות המוצעות לבני הנוער בעיר וביניהם: 
אירועי קיץ לנוער, מופעי סטנד אפ, תחבורה ציבורית, פתרונות בילוי, 

מתחם סקייטרים ועוד...

נוכחים בישיבות מועצה, מקיימים פגישות עם  חברי מועצת הנוער 
פעולה  שיתופי  ליצור  במטרה  בעיר,  הפועלים  שונים  וגופים  אגפים 

שיקדמו את הנוער ואת הנושאים הבוערים בקרב הנוער בעיר.

להשפיע  השואפים  ז'-י"ב,  כיתות  תלמידי  פעילות:  ומקום  יעד  קהל 
ולשנות את חיי הנוער בעיר. הפעילות מתקיימת בחדר מועצת הנוער 

הממוקם באגף החינוך, רחוב יצחק שדה 4. 

המועצה נפגשת למליאה השבועית מידי יום שני בין  מועד פעילות: 
השעות 19:00-17:30. 

מרכזת התוכנית: איימי חסון, רכזת נוער  עירונית.

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

מועצת הנוער העירונית צוות הפקת אירועים
תרבות  חיי  בפיתוח  עליונה  חשיבות  רואה  הנוער  מחלקת 
עשירים, ופועלת לקידום תחומי האמנות, התרבות והפנאי לבני 

נוער בעיר. 

איך  ללמוד  ורוצים  אירועים  מפיקי  להיות  חולמים  אתם  אם 
עושים את זה מקומכם כאן!

נועדה להכשיר קבוצה של  בני  אירועים''  ''צוות הפקת  תכנית 
תוך  בקהילה,  ופרויקטים  אירועים  של  והפעלה  לארגון  נוער 
הקבוצה  בנוסף,  קהילתית.  בפעילות  מעורבותכם  הגברת 
במסגרת  שמופיעים  האמנים  בבחירת  מיקוד  כקבוצת  תשמש 

האירועים לנוער וילדים בעיר.
תקבלו הצצה נדירה לעולם ההפקות ותהיו חלק מפעילות של 

המרכז לעידוד יצירה מקומית.

מועד הפעילות: גמיש ומשתנה
ההכשרה תינתן על ידי צוות מחלקת התרבות בעיר

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486
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אגף הרווחה והקהילה
פרויקט "אח בוגר"

חונכות אישית לילדים עם צרכים מיוחדים, המבוססת על מפגש 
ומעצים  תומך  יציב  קשר  בניית  הילד.  בבית  שעתיים  בן  שבועי 
המסייע להשתלבות חברתית. מיועד לבני נוער בוגרים, אחראים 

ואכפתיים.

לחונכים ניתן ליווי מקצועי ותמיכה במפגשים קבוצתיים ואישיים 
לאורך כל השנה.

מקום הפעילות: הפעילות מתקיימת בבתי הילדים ברחבי העיר

מועד הפעילות: לאורך כל ימות השבוע, בהתאם ליום שיקבע בין 
חונך לחניך. בנוסף מפגשים קבוצתיים אחת לחודש.

קהל יעד: תלמידי כיתות י'-י"ב, אחראים ואכפתיים.

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

וידע למשחק הטניס,  נוער בעלי אהבה  בני  במסגרת ההתנדבות, 
יפגשו לשחק יחד עם בני נוער בעלי צרכים מיוחדים, או עם ילדים 
בגיל היסודי המתאמנים במסגרת מועדונית של אגף החינוך. דרך 
האהבה לטניס והמשחק המשותף לאורך השנה, ילמדו להכיר זה 

את זה ויעזרו לשפר הישגים.
הפעילות השוטפת כוללת ליווי צמוד ואישי של מאמנים מקצועיים 
היבט  הן  יכללו  המשותפים  המפגשים  הטניס.  ממרכז  ומנוסים 
ליצירת שיח  והן היבט חברתי, כאשר הכדור הוא הכלי  ספורטיבי 

וחברות. 

מקום הפעילות: מרכז הטניס 

מועד הפעילות: בהתאם לפעילות ובתיאום מראש 

י'-יב' היודעים לשחק טניס ומעוניינים  תלמידי כיתות  קהל יעד: 
שוטפת  לפעילות  מחויבות  תוך  הנ"ל,  בהתנדבות  חלק  לקחת 

לאורך השנה. 

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

טניסאים חונכים

מרכזי למידה
תוכנית חונכות ייחודית בה תלמידי תיכון יתנו סיוע במתמטיקה 

ואנגלית לתלמידי כיתות ז' בחטיבות הביניים.
המפגשים יתקיימו בספריות חטיבות הביניים. 

התוכנית תלווה ע"י מורים ורכזים מקצועיים של בתי הספר.
התלמידים יבחרו ע"י רכזות השכבה ויעברו הכשרה מקדימה.

ופיקוח של המפקחת הכוללת מטעם משרד  ביוזמה  התוכנית 
החינוך.

על המעוניינים לפנות לרכזות השכבה.

מקום הפעילות: חטיבות הביניים עלומים וקלמן

מועד הפעילות: ימי שלישי 19:00-17:30

קהל היעד: מיועד לתלמידי  י'-י''א

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

משתתפי התוכנית ישמשו חונכים בשימוש בסמארטפונים לבני 
ותודות  מקצועי,  מדריך  ידי  על  מועברים  הקורסים  הזהב.  גיל 
הקורס  משתתפי  זוכים  בפעילות,  חלק  הלוקחים  הנוער  לבני 
הנוער.  בני  ידי  על  המתבצעת  החונכות  באמצעות  אישי  ליחס 
דרך המפגשים עם הסמארטפונים נוצר שיח בינדורי וקשר בין 

בני הנוער ובני גיל הזהב.

מקום הפעילות: מועדון הנוער בני עקיבא, יצחק שדה 39

מועד הפעילות: ימי ראשון וחמישי 19:00-17:00

קהל יעד: מיועד לתלמידי כיתות י'-י''ב

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

תמיכה בשימוש בסמרטפונים

אגף החינוך
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נוער הקיים בשבעים מדינות ברחבי העולם,  CISV היא תנועת 
פועל לחינוך בני נוער לתקשורת, סובלנות וערכים ברוח התנועה 
הבינלאומית, מתוך מטרה שבני הנוער יובילו שינוי חברתי, ינהיגו 
מכבדת.  בסביבה  עולמי  שלום  ליצירת  ויתרמו  החברה  את 
תלמידי  לשבועיים.  אחת  מפעילות  נהנים  ד׳-ט׳  כיתות  תלמידי 
כיתות י׳ ומעלה מהווים את שכבת ההדרכה, ובמקביל מקיימים 
קהילתיים  פרוייקטים  יוזמים  הבוגרת,  השכבה  של  פעילויות 
ועולמיים, רוכשים כישורי הנהגה ומתנסים בהובלת בני הנוער 

והדרכתם. 
קיימת אפשרות להשתלב במשלחות קיץ למחנות בינלאומיים 
להעצים  ומטרתם  שונות,  ממדינות  ממשלחות  המורכבים 
ולאפשר  וסטריאוטיפים  פערים  לבטל  תרבויות,  בין  תקשורת 

חוויה חינוכית ייחודית.
 

מקום הפעילות: אשכול הפיס

מועד הפעילות: ימי שני בין השעות 21:30-18:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי ד'-י''ב

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

CISV

קפה אירופה
מידי שבוע נפגשים ניצולי שואה בבית הקפה שמוקדש להם, עם 

מוזיקה ברקע וחברותא.
דרושים בני נוער להפעלת בית הקפה, הגשת קפה ובילוי בקרב 
ושירה  נגינה  אוהבי  החברתי.  למפגש  המגיעים  השואה  ניצולי 

מוזמנים להגיע לנגן במועדון. 
נדרשת התמדה ומחויבות, וכן רצון לשמח ולשמוח יחד עם בני 

הגיל השלישי, שלכל אחד מהם סיפור חיים מרתק. 

מקום הפעילות: מתחם גיל הזהב, רחוב דבורה הנביאה

מועד הפעילות: מידי יום ראשון בין השעות 18:00-15:30.

קהל יעד ומקום פעילות: תלמידי י'-י"ב 

מספר המקומות מוגבל ומותנה באישור רכזת הפעילות בלבד!

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

בלתי  חלק  והינה  דתית  תנועת-נוער  היא  עקיבא  בני  תנועת 
נפרד מתנועת “תורה ועבודה". מטרות התנועה:

1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו 
ברוח התורה.

וחתירה  ועבודה”  “תורה  רעיון  של  אישית  להגשמה  חינוך   .2
להקמת חברה של “תורה ועבודה".

שלמים,  תורה  לחיי  חבריה  את  מחנכת  עקיבא  בני  תנועת 
לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי 

תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית.

מקום הפעילות: הפעולות מתקיימות ברח׳ יצחק שדה 39

קהל היעד: תלמידי י'-י''ב

בני עקיבא

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

תיאטרון עם חזון
על  השנה  במהלך  עובדים  המשתתפים  ההתנדבות  במסגרת 
מחזה העוסק בנושאים חינוכיים הקשורים לבני נוער כדוגמת: 
עידוד הנוער לא לעשן ולצרוך סמים, התנהגות הרואית של בני 
והערכה  לציון  ראויים  התנהגות  דפוסי  ועוד  השואה  בזמן  נוער 

הבאים מקרב בני נוער.

במה  על  עמידה  אלתור,  משחק,  כישורי  רוכשים  המשתתפים 
ומול קהל ובניית תפאורה, ותוך כדי נחשפים לעולם התיאטרון 
בדרך חווייתית וחינוכית, תוך שהם מלווים על ידי אנשי מקצוע 

שהינם אנשי חינוך ותיאטרון כאחד.
התוצר של הלמידה והמפגשים מניב מחזה הפתוח לקהל הרחב 

המוזמן לצפות וליהנות.

מקום הפעילות: אגף החינוך, יצחק שדה 4

מועד הפעילות: מידי יום שני בין השעות 20:00-16:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי ט'- י''א

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486
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כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער ישראלית, המשלבת ילדים 
ונוער מהחינוך הכללי ומהחינוך המיוחד )צרכים מיוחדים(.
חזון התנועה הוא "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם".

התנועה פועלת מתוך אמונה כי כל ילד, ללא קשר למצבו הגופני 
חברתית  מפעילות  חלק  להיות  וזכאי  יכול  המיוחדים,  ולצרכיו 
התאמה  הנגשה,  באמצעות  זאת  לאפשר  וניתן  ממנה,  וליהנות 
ויצירתיות. התנועה מדגישה את חשיבות הכבוד לשונה בחברה, 
את זכותם של כל הילדים להשתלב בקהילה כעצמאיים בין אם 
הם בעלי צורך מיוחד מוטורית או קוגניטיבית, ואת חובתה הנכונה 
התנועה  זאת.  להם  לאפשר  השווים(,  )קבוצת  הקהילה  של 
מדגישה את היכולות של הילדים עם/וללא הצרכים המיוחדים 
ומעצימה אותם. התנועה שואפת לאפשר לכל הילדים שלוקחים 
חלק בתנועת הנוער באופן שווה בישראל להגיע לסניף וליהנות, 

ליטול חלק בפעילות חברתית חווייתית ומעשירה, ושוויונית. 
התנועה נבחרה על ידי האו"ם כארגון "יועץ מיוחד" בתחום שילוב 

ילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים בפעילות חברתית מעצימה.

מקום הפעילות: אשכול הפיס
מועד הפעילות: פעם בשבוע בימי רביעי בין השעות 20:30-17:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי כיתות ז'-י''ב

רכזת הפעילות: לותם. טלפון: 8082730054

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או ליחידת התנדבות נוער, אגף החינוך: 03-7602486

כנפיים של קרמבו

התנדבות במסגרת שבט הצופים ברמת - השרון היא בעיקרה 
פעילות הדרכה דו יומית במשך כל שבוע.

הדרכת קבוצת ילדים מכיתות ד'-ט' במסגרת נושאים חברתיים, 
ודיון  צופיים,  אקטואליה, דרך משחק, דרך טיול, בדרך תחרות 

משותף ופתוח שמתאפשר רק במסגרת הבלתי פורמאלית.
קיץ  ומחנה  טקסים  הכשרה,  סמינרי  טיולים,  כוללת  הפעילות 

בסוף השנה שהוא סוף התהליך השנתי. 

מקום הפעילות: בשבט נווה מגן, רחוב נורדאו 11 , רמת השרון 
ובשלוחת אלון בפארק הנצח.

מועד הפעילות: ימי שלישי 17:00–19:00, ימי שישי 17:00–19:00.
סמינרים  שבועיות,  צוותים  ישיבות  הכשרות,  ימי  יש   - בנוסף 

ומפעלים.

קהל יעד: מיועד לתלמידי כיתות י'–י"ב שעברו הכשרה
והוסמכו להדרכה

054-2440693/4
facebook.com/nevemagen.zofim
Nevemagen.zofim@gmail.com

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486

שבט נווה מגן
צופים רמת השרון

הנוער העובד והלומד
הנכם מוזמנים להצטרף ל-95,000 חניכי ומדריכי התנועה בכל 

רחבי הארץ. 
בואו להיות מדריכים ומדריכות של קבוצות בשכבות ד'-ח'. 

בכל קבוצה 15-20 חניכים שאתם תעבירו להם פעילות
מידי שבוע ותהיו מודל לחיקוי בעבורם. 

בפעולות נשחק עם החניכים, נגבש את הקבוצה, נלמד אותם 
חברתית,  אחריות  ציונות,  חברות,  מנהיגות,  פעולה,  שיתוף 

באמצעות הפעלות ומשחקים. 
במהלך השנה נצא גם לטיולים מיוחדים עם החניכים במקומות 

שונים בארץ. 
הדרכה בתנועה היא חוויה מאוד משמעותית ומספקת -

המקום שלי לשנות!

מקום הפעילות: מרכז גולן

מועד הפעילות: ימי שלישי 18:30-16:00, ימי שישי 18:30-16:00

קהל היעד: מיועד לתלמידי ז'-י''ב

TRIBU לפרטים והרשמה מוזמנים להירשם לתכנית דרך אפליקציית
או לפנות ליחידת התנדבות נוער באגף החינוך: 03-7602486
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מחלקת הנוער, אגף החינוך, עיריית רמת-השרון

חיים דיין
מנהל מחלקת הנוער

03-7602453
                                                                           Haim_D@ramat-hasharon.muni.il

        
אלה לוין מנחם

מנהלת התנדבות ומעורבות נוער
 03-7602486

ella_lm@ramat-hasharon.muni.il

איימי חסון
רכזת נוער עירונית רשותית

 03-7602479
amy_l@ramat-hasharon.muni.il

מור חכם
מזכירת מחלקת הנוער

 03-7602480
mor_h@ramat-hasharon.muni.il


