מעורבות חברתית
והתנדבות נוער רמת השרון
נוער יקר,

רמת השרון חורטת על דגלה
את ערך ההתנדבות והעשייה
למען האחר וכדרך חיים.
אנו מאמינים שההתנדבות בקהילה
תטפח אתכם ,כבוגרים בעלי תחושת
ערך ומשמעות מחד
ותגביר את תחושת השייכות
והאחריות לקהילה ולחברה מאידך.

מידע חשוב
שימו לב:
אפליקציית TRIBU
משמשת לרישום והזנת שעות
במסגרת תכנית ״התפתחות אישית
ומעורבות חברתית״
השימוש באפליקציה אפשרי
רק באמצעות הטלפון הנייד

אני גאה באלפי בני הנוער שלנו
שמתנדבים במסגרות שונות ומגוונות
ומזמינה אתכם לבחור את מסגרת
ההתנדבות המתאימה עבורכם ,שבה
תמצו את הכישורים והמצוינות האישית
בברכת שנה מוצלחת
שלכם,
שלומית שפיגלבלט
מנהלת אגף החינוך

נוער יקר,

למי 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.
שלכם,
חיים דיין
מנהל מחלקת הנוער

לאפליקציה באייפון
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טניסאים חונכים
משחקי טניס משותפים
לילדים ונוער
עם ובלי צרכים מיוחדים.
דרך האהבה לטניס והמשחק
המשותף לאורך השנה ,ילמדו להכיר
זה את זה ויעזרו לשפר הישגים.
הפעילות השוטפת כוללת ליווי צמוד
ואישי של מאמנים מקצועיים ומנוסים
ממרכז הטניס.
המפגשים המשותפים יכללו הן היבט
ספורטיבי והן היבט חברתי ,כאשר
הטניס הוא הכלי ליצירת שיח וחברות.

מרכזי למידה
פרויקט ''אח בוגר''

בשיתוף עם אגף הרווחה וקהילה
חונכות אישית
לילדים עם צרכים מיוחדים.
המפגשים מתקיימים בזוגות
ומבוססים על מפגש שבועי בן
שעתיים בבית הילד ובניית קשר יציב
תומך ומעצים המסייע להשתלבות
חברתית .מיועד לבני נוער בוגרים,
אחראים ואכפתיים.
לחונכים ניתן ליווי מקצועי ותמיכה
במפגשים קבוצתיים ואישיים
לאורך כל השנה.
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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.
תלמידים ייבחרו ע"י רכזות השכבה
ויעברו הכשרה מקדימה.
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נוער מוביל למנהיגות משפט
ערכים וחוק
פרויקט ייחודי מסוגו בארץ ,החושף
את המשתתפים למפגש עם אירועי
המשפט והחוק הכי מורכבים
שאירעו בארץ.
במהלך השנה יערכו סיורים מרתקים
בתחומי המשפט והחוק ,ביקור במז''פ
(מחלקה לזיהוי פלילי) ,פיענוח
אירועים פליליים ועוד.
בנוסף ,המשתתפים יקבלו הכשרה
בתחומים הבאים :טיפוח הכישורים
החברתיים ועידוד למעורבות חברתית
ומנהיגות בקהילה.

איגי
תכנית ניר
"תכנית ניר" הינה תכנית חינוכית
שמטרתה יצירת קבוצות יזמות
אקטיביסטית ,שפועלת למען שינוי
האקלים של הנוער הגאה בעיר.
תכנית זו נותנת תחושה של בית
ושייכות לבני ובנות הנוער.
החשיפה לתכנים יוצרת גרעין יוזם
וחדשני בעיר ,אשר יפעל לשינוי
האקלים העירוני כלפי נוער וצעירים
להט''בים ונוער וצעירים בכלל.
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פלטפורמה ייצוגית ,מעשית וחברתית
המורכבת מנציגי מועצות התלמידים
בבתי הספר העל יסודיים
ונציגי תנועות הנוער,
הפועלים לשיפור איכות החיים
וייצוג בני הנוער בעיר.
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פרויקט  TED- EDרמת השרון

״לא צריך לחפש מלאכים בשמיים
הם מתהלכים בינינו
על פני האדמה״

מקום בו אתם יכולים להיות מנהיגים
ולשתף אחרים ברעיונות
ובפרויקטים שלכם.
מועדון  TED-EDיאפשר לך ללמוד את
אומנות הדיבור בפני קהל ,להעלות
נושאים חברתיים ,להציג רעיונות
פורצי דרך ,להיות יצירתי ,לדבר
מהלב ולשנות את העולם.
התוכנית תצייד אתכם במגוון כלים
שישפרו את סיכויי ההצלחה שלכם.
לכם רק נשאר להתחיל לעשות
דברים ,לחולל שינוי ולהיות על הבמה,
כבר היום.
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תמיכה בשימוש
בסמארטפונים
חונכות אישית לבני הגיל
השלישי בנושא תפעול ושימוש
בסמארטפונים.
החונכות מתקיימת במסגרת קורס
ייחודי לבני הגיל השלישי.
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מאסטר שף

ליצנות רפואית
התוכנית כוללת תהליך הכשרה
בתחום הליצנות הרפואית ,תוך
התנסות מעשית במוקד לרפואה
דחופה של מכבי בעיר ,בתי חולים
ומגוון מסגרות אחרות בקהילה.

איפור ביוטי ופנטזיה

המשתתפים יעברו חוויה חושית
תוך התנסות בעקרונות השונים
מעולם הבישול ,יכירו את סגנונות
הבישול ויתרמו לקהילה.

לימוד אמנות האיפור ,ציורי פנים,
מריחת לק ונושאים נוספים בצורה
חווייתית על ידי מדריכה מקצועית.
הכלים שירכשו המשתתפים במהלך
הקורס ,יבואו לידי ביטוי בפעילויות
התנדבותיות לאורך השנה,
באירועים בית ספריים ואירועים
קהילתיים שונים.
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הפקה מוזיקאלית DJ

קורס שזירת תכשיטים
מפרחים
במסגרת הקורס ,המשתתפים ירכשו
כלים תיאורטיים ומעשיים בתחום
שזירת פרחים ,תפעול ,עמדת שזירה
והעברת סדנאות
כחלק מתרומה לקהילה

במסגרת תכנית ההכשרה
המשתתפים מקבלים הכשרה
בתחום התקליטנות ,הגברה והפקה
מוזיקאלית .כבר במהלך תהליך
ההכשרה תשתלבו באירועים בית
ספריים ועירוניים
כחלק מתרומה לקהילה

סדנת גרפיטי
הכשרה בתחום הגרפיטי ,הכוללת:
לימוד טכניקות שונות ומגוונות
מתחום הגרפיטי לתכנים חינוכיים-
ערכיים ,חוויה קבוצתית מגבשת
שהתוצר הסופי שלה הוא
תרומה לקהילה
באמצעות פרויקטים קהילתיים.
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מחול בינדורי  -שניים לטנגו
מפגשים שבועיים המתקיימים לאורך
השנה בין תלמידי מגמת המחול
בתיכון אלון ,לבין נשות הגיל השלישי,
מתמקדים בריקודים בינדוריים,
כאשר האהבה לריקוד מגשרת על
פערי הגילאים.
שיתוף הפעולה מאפשר קשר ושיח
בינדורי באווירה דינאמית.
קהל יעד ומקום פעילות:
מיועד לתלמידי שכבת יוד אשר
לומדים במגמת מחול בתיכון אלון.
הפעילות מתקיימת בתיכון אלון.

קפה אירופה
מדי שבוע נפגשים ניצולי שואה בבית
הקפה שמוקדש להם ,עם מוזיקה
ברקע וחברותא.
דרושים בני נוער להפעלת בית
הקפה ,הגשת קפה ובילוי בקרב ניצולי
השואה המגיעים למפגש החברתי.
אוהבי נגינה ושירה מוזמנים להגיע
לנגן במועדון.
נדרשת התמדה ומחויבות ,וכן רצון
לשמח ולשמוח יחד עם בני הגיל
השלישי ,שלכל אחד מהם סיפור חיים
מרתק.
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תיאטרון נודד
התכנית מיועדת לאוהבי תאטרון
שמחפשים לתרום לקהילה בדרך
חווייתית ויצירתית.
במסגרת תכנית זו ,המשתתפים
ירכשו כלים מעולם התאטרון:
אלתור ,כישורי משחק ,עמידה מול
הקהל ובניית תפאורה.
בנוסף ,המשתתפים ייחשפו אל גווניה
השונים של הקהילה ברמת השרון
באמצעות התאטרון.
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 - SKYNET 4416נבחרת
הרובוטיקה של רמת השרון
FIRST Robotics Competition
משלבת את ההתרגשות מעולם
הספורט יחד עם הדיוק וההקפדה
של עולם המדע .זו החוויה הקרובה
ביותר ל"עולם ההייטק האמיתי" -
יותר מאשר לבנות רובוט ולהגיע איתו
לתחרות ,חברי הקבוצה מתמודדים
עם אתגר הקמה ומיתוג קבוצה,
גיוס משאבים ,פרסום ושיווק,
הגדרת אסטרטגיות ,תכנון ,בניה
ותכנות רובוט.

תכנית עירונית
ליזמות עסקית וחברתית
לתלמידי ח' ו ט'
תכנית חדשנית לנוער ,המעניקה
הזדמנות ייחודית למשתתפים
להיחשף לעולם העסקים ,לחוות,
ללמוד ולהוביל בעצמם סטארט-
אפ חברתי או עסקי עוד בהיותכם
בחטיבת ביניים או תיכון.
יוניסטרים פועלת ליצירת שינוי
חברתי באמצעות הכשרת בני נוער
וצעירים להקמת חברות סטארט-
אפ והשתלבות במגזר העסקי לצד
חינוך לעשייה חברתית משמעותית
באמצעות מעורבותם של בכירים
בקהילה העסקית
ושיתוף פעולה עם חברות עסקיות.
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״לא צריך לחפש מלאכים בשמיים
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הם מתהלכים בינינו
על פני האדמה״

התנדבות בצהרונים של
רשת מגוונים
צהרונים הינה מסגרת ערכית וחינוכית
לילדי א'-ג' המתקיימת בשעות
הצהריים בבתי ספר יסודיים בעיר.
במסגרת ההתנדבות בצהרונים
המתנדבים יעזרו בשיעורי בית
ובפעילות חברתית וחינוכית
המתקיימת בצהרון מסיום יום
הלימודים עד .16:30

 SOSחיות
אם אתם אוהבי בעלי חיים,
הצטרפו למשפחת  S.O.Sחיות
ותוכלו לסייע באחד או יותר
מהתחומים הבאים:
התנדבות בימי אימוץ,
התנדבות במשרדי העמותה,
התנדבות בדוכני ההסברה.
העמותה קולטת כל שנה מעל 100
נערים ונערות במסגרת התכנית
"התפתחות אישית ומעורבות
חברתית".
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קורס מד״א
ההתנדבות בתחום הצלת חיים
מחייבת ידע מקצועי ברמה גבוהה
מאד .על מנת להתחיל ולהתנדב ,יש
לעבור קורס בסיסי מקיף.
בני נוער (גילאי  )18-15נדרשים
לעבור בחינות של קורס מגישי עזרה
ראשונה ,בהיקף של  60שעות.
לאחר סיום הקורס ,מתחילים
בהתנדבות פעילה על אמבולנסים
בהתאם לסוג ההכשרה והוותק
בהתנדבות .במשמרות מצטרפים
המתנדבים לצוותי האמבולנס
שיוצאים לטפל בחולים ובנפגעים.
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קורס שפת הסימנים
משתתפי הקורס לומדים את שפת
הסימנים ,אשר הינה דרך התקשורת
של עולם החירשים.
בני הנוער לומדים את השפה ממורה
מקצועי ,אדם חירש ,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.

בגד קפה
״בגדקפה״ היא חנות חברתית של
עמותת אישית המקדמת נשים
לעצמאות כלכלית.
בחנות ניתן למצוא בגדי נשים,
בגדי ילדים ,נעליים ואפילו אקססוריז
שונים ,אשר נתרמו ע"י מעצבים רבים
ידועי שם.
ההתנדבות היא בשעות אחר הצהריים
(החנות פתוחה עד שעה )19:00
בשבטי ישראל .102

לאפליקציה באייפון

לאפליקציה באנדרואיד

תנועות הנוער
תנועות הנוער הינן ארגונים
העוסקים בחינוך בלתי פורמלי בהם
משתתפים החניכים מתוך בחירה.
הדגש בפעילות הוא על מעורבות
בני הנוער בתהליך קבלת
ההחלטות ,בקביעת היעדים
ודרכי ביצוע.
הפעילות נעשית לאור ערכים
של החינוך הבלתי-פורמלי כגון
אוטונומיה ,עקרון "נוער מדריך
נוער" ותרומה לקהילה.

תנועות הנוער פועלות
ברחבי העיר
בימי שלישי ושישי
(למעט ״כנפיים של קרמבו״
שפועלים בימי רביעי)

התנועות מספקות כר נרחב
ומשמעותי להתנסות של בני נוער
בעשייה מגוונת ומפגישות אותם עם
האידיאולוגיה התנועתית,
עם הקהילה שבה הם פועלים
ועם חבריהם לקבוצה.

להלן רשימת תנועות נוער
הפועלות ברמת השרון
צופים
בעיר קיימים שני שבטים:
שבט נוה מגן ושלוחת אלון
כנפיים של קרמבו
תנועת נוער לילדים
עם ובלי צרכים מיוחדים
בני עקיבא
הנוער העובד והלומד
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הנוער העובד והלומד
בואו להיות מדריכים ומדריכות של
קבוצות בשכבות ד'-ח'.
בפעולות נשחק עם החניכים ,נגבש
את הקבוצה ,נלמד אותם שיתוף
פעולה ,מנהיגות ,חברות ,ציונות,
אחריות חברתית,
באמצעות הפעלות ומשחקים.
במהלך השנה נצא גם לטיולים
מיוחדים עם החניכים במקומות
שונים בארץ.

אחרי

שבט נווה מגן ושלוחת אלון
צופי רמת השרון

אם אתה שואף גבוה,
אם את מחפשת אתגרים,
אם אתם רוצים להיות חלק מחבורה
איכותית ,מקומכם איתנו!
מזמינים אתכם להצטרף למשפחת
"אחריי!"
ולהגיע הכי רחוק שרק אפשר.
תכנית ההכנה לצבא של "אחריי!"
אנחנו נכין אותך פיזית ומנטאלית
לאתגרי השירות הצבאי
וביחד נפתח בך מיומנויות להובלה
ופיקוד בצה"ל

הפעילות בשבט הצופים ברמת השרון
היא בעיקרה פעילות הדרכה דו-יומית
במשך כל שבוע.
הדרכת קבוצת ילדים מכיתות ד'-ט'
במסגרת נושאים חברתיים,
צופיים ,אקטואליה ,דרך משחק,
דרך טיול ,בדרך תחרות ודיון משותף
ופתוח שמתאפשר רק במסגרת
הבלתי-פורמאלית.
הפעילות כוללת טיולים ,סמינרי
הכשרה ,טקסים ומחנה קיץ בסוף
השנה שהוא סוף התהליך השנתי.
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בני עקיבא

בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית
והינה חלק בלתי נפרד מתנועת
“תורה ועבודה״.
תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה
לחיי תורה שלמים ,לאהבת העם כולו,
לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל
ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה
ובהתפתחותה החומרית.

״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 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 ,מעשירה ושוויונית.
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פרויקטים קבוצתיים
חלק מהפרויקטים מוכרים לצורך
דרישות התוכנית ''התפתחות
אישית ומעורבות חברתית״

עמותת ״שישי שמח״ מובילה יוזמה
חברתית ייחודית ומאפשרת לקבוצות
מהמגזר העסקי וממערכת החינוך
להתנדב בבתי החולים בכל רחבי
הארץ כחלק מעשייה למען הקהילה,
תוך שמירה ופיקוח על דרישות משרד
הבריאות ודרישות בתי החולים.
העמותה מפעילה מגוון פרויקטים
המותאמים לצרכי הארגון,
מתוך מטרה לשפר את חווית
המאושפזים ובני משפחותיהם ולסייע
בתהליך ההחלמה.
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״לקט ישראל״ הוא הארגון היחיד
בישראל העוסק בהצלת מזון בלבד.
הארגון אחראי לאיסוף וקטיף עודפי
מזון איכותיים ומגוונים ,וחלוקתם
באמצעות עמותות לטובת מאות אלפי
נתמכים בכל הארץ.
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מחלקת הנוער בשיתוף עם אגפים,
מחלקות וארגונים נוספים בעיר תקיים
מגוון רחב של אירועים ופרויקטים
במסגרת יום המעשים הטובים
שמתקיים כל שנה בכל רחבי הארץ.

חלק מהפרויקטים מוכרים
לצורך דרישות התוכנית
״התפתחות אישית ומעורבות
חברתית״

אירועי ספורט
התנדבות במסגרת מרוצים ואירועי
ספורט נוספים אשר מתקיימים
באחריות אגודת הספורט

מציירים את המרחב הציבורי
מיזם חברתי לאוהבי אומנות שרוצים
לתרום לקהילה באמצעות ציור
ואמנות
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למידע נוסף דברו איתנו
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
מועצת הנוער העירונית ,תחום המנהיגות
ותנועות הנוער
03-7602479
AMY_L@RAMAT-HASHARON.MUNI.IL

מעורבות חברתית
ועשייה מהנה בקהילה

מור חכם

מזכירת המחלקה
03-7602480
MOR_H@RAMAT-HASHARON.MUNI.IL
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