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מעריך אתכם ומוקיר את דרככם.
אבי גרובר

ראש העירייה

סטודנטים יקרים,

אנו שמחים להעניק לכם מלגת לימודים עירונית. אני מקווה שמלגה זו תסייע לכם 

להעביר בראש יותר שקט את שנת הלימודים האקדמית.

תוכנית המלגות היא מסורת רמת שרונית המייצרת רווח כפול לסטודנט ולקהילה. מחד 

אתם זוכים בסיוע בתשלום שכר הלימוד, אבל לא פחות מכך זוכים ליהנות מפעילות 

חברתית והתנדבותית למען קהילת רמת השרון.

במשך השנים מלגאי העירייה ביצעו עשו פרויקטים פורצי דרך ותרמו רבות לתושבי העיר 

ואני מקווה שתדעו לנצל בחוכמה את ההזדמנות שנקרתה בדרככם ושתובילו פעילות 

משמעותית למען הקהילה. רמת השרון יכולה להתגאות ממערך המתנדבים שלה 

ומפעילויות הסטודנטים הנעשות לכל אורך השנה בעיר ומחוץ לה.

תקופת הלימודים היא רגע של פאוזה במרוץ החיים. זה הזמן ללמוד, להשכיל ולהתפתח 

כבני אדם. אני מקווה שתנצלו את התקופה הזאת ותפיקו ממנה את המירב.

חשוב להודות לשותפים שלנו למלגה, מפעל הפיס, שתורמים לצעירים שלנו בעיר להשכיל 

ולהגיע לפוטנציאל הגלום בהם. אנו מברכים על הפרויקט וצופים שיתופי פעולה רבים 

לאורך השנים.

אני מאחל לכם שנת לימודים מהנה ומוצלחת, בין אם בקמפוסים במוסדות השונים או 

בלמידה מרחוק.

דבר ראש העיר



דבר מחזיק תיק הצעירים

סטודנטים יקרים,

הפיס  ומפעל  העירייה  מלגות  את  נעניק  אנו  החולפות,  השנים  בשלוש  כמו  השנה,  גם 

לסטודנטים תושבי העיר. זהו חלקנו כעירייה וכעיר, במטרה שתצליחו להשלים את לימודי 

התואר האקדמי.

אנו נעשה הכל כדי שתצלחו ותצליחו בתקופה משמעותית זו בחייכם. אתם מצדכם תוכלו 

מחד להשלים את השכלתכם בתקופה מורכבת זו ולהשיב בתרומה לקהילה מאידך.

כמחזיק תיק הצעירים בעירייה וביחד עם השותפים שלנו לדרך נמשיך את הברית הזו שלנו 

בהענקת המלגות שמתעצמת עם השנים ומניבה פירות לכם כפרטים ולנו כקהילה.

בהצלחה!

נ.ב - ה"האברבוך" עומד ויעמוד לרשותכם!

בברכה,
רמי בר לב

חבר המועצה
מחזיק תיק הצעירים



נתינה ועשייה למען הזולת הם הערכים החשובים בחברה שלנו. האוגדן שלפניכם מציג 
חלק מאפשרויות ההשתלבות שלכם בעשייה למען הקהילה.

תחומי העשייה בהם תוכלו לקחת בהם חלק הם: חונכות אישית, עזרה בלימודים, חונכות 
קשישים, סיוע לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, איכות הסביבה, קהילה ועוד.

אני מזמינה כל אחד מכם להביא את הידע, הניסיון והחיבור האישי שלו/ה לבחור בנושא 
שאת/ה מתחבר/ת ומרגיש/ה שהוא הנכון ביותר עבורך.

המרכז העירוני להתנדבות, המופעל על ידי מגוונים - מרכזים רב תחומיים רמת השרון, 
פועל בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים ברמת השרון.

נשמח לסייע ולכוון בבחירת מקום הפעילות.

hitnadvout@migvanim.com :לסיוע פנו אלינו: 03-7600109 או במייל

דבר מנהלת המרכז העירוני להתנדבות

וכמובן בנושא  עיריית רמת השרון רואה חשיבות רבה בשימור הקשר עם הצעירים בעיר 
המלגות לסטודנטים. במסגרת תחום הצעירים בעירייה, ביצענו מיפוי צרכים עירוני במטרה 

להעניק שירותים עירוניים מגוונים ורלוונטיים.
נושא המלגות הוא חשוב ביותר על מנת לעזור לכם ולכן, הסטודנטים והסטודנטיות, לצלוח 
כלכלית.  מבחינה  זאת  עם  ויחד  לקהילה  התרומה  של  אישית  מבחינה  גם  התקופה  את 

מעורבותכם החברתית חשובה לנו מאוד פה בקהילה העירונית.
יחד עם זאת ועם מגבלות הקורונה, אנחנו שמחים לבשר כי פתחנו בשנה האחרונה את 
יכולים ללמוד  להיום, אתם  נכון  - חלל עבודה חדשני, שבו,  "האברבוך"  מתחם העבודה 
המרכזית  העירונית  לספרייה  ולהגיע גם  להמשיך  מוזמנים  ונעימה.  נוחה  ולעבוד בצורה 

בבית יד לבנים.
אנו ממשיכים ומחפשים פעילויות נוספות שיעזרו ויועילו לצעירים - הרצאות, סדנאות, 

ייעוצים ועוד. ואתם מוזמנים לפנות אלינו בכל רעיון או הצעה.
אתם מוזמנים לעקוב אחר פעילות תחום הצעירים בפייסבוק כדי שתישארו מעודכנים 

ומעודכנות!

דבר מנהל תחום הצעירים 



1.   המלגה בסך 10,000 ₪ ומשותפת לעיריית רמת השרון ולמפעל הפיס.
2.   הענקת המלגה הינה ביטוי של עזרה לזולת, וסטודנט אשר ימצא זכאי במלגה 

יהיה חייב בתרומה לקהילה ויקבל 10,000 ₪ תמורת 140 שעות.   
3.   ככלל, לא תינתן מלגה במקרה של סטודנט שקיבל מלגה בעבר ולא ביצע את 

התרומה לקהילה.
4.   בהגשת הבקשה יש להפנות לאישורים לגבי כל הכנסה והוצאה. העירייה תהא 

רשאית לדחות על הסף בקשה שלא מולאה כראוי, שאינה כוללת את כל 
הפרטים, או שלא צורפו אליה אישורים נדרשים.

5.   המלגה תבוטל במקרים הבאים:
א. גילוי פרטים בלתי נכונים, שנמסרו על ידי הסטודנט. העירייה תהא רשאית 

לערוך בדיקות לצורך אימות נתונים שנמסרו לה.
ב. אי-דיווח על קבלת סיוע ממקורות אחרים, שלא נלקחו בחשבון בעת הדיון 

בבקשה.
ג. אי-עדכון הפרטים, שנמסרו על ידי הסטודנט. 

ד. הפסקת לימודים.
ה. אי-ביצוע תרומה לקהילה.

6.   בוטלה מלגה מכל סיבה שהיא, יהיה הסטודנט חייב להחזיר חלק יחסי של 
התקופה שקיבל בתוספת הפרשי הצמדה מיום קבלת סכום המלגה על ידי 

הסטודנט ועד להחזרתה לעירייה.
7.   סטודנט אשר יקבל מלגה יחויב להשתתף בטקס חלוקת המלגות.

8.   כל מלגה בסך כולל של 10,000 ₪ מתחלקת ל-2 גורמים משלמים - 5,000 ₪  
מעיריית רמת השרון, ישולם עד ליום 1/5/22. 5,000 ₪ ממפעל הפיס, ישולם עד 

ליום 1/11/22.

מידע כללי לקבלת מלגה



1.   המלגה מיועדת ללימודי תואר ראשון
2.   תושב רמת השרון לפחות ב- 5 השנים האחרונות ברציפות.

3.   עדיפות למשרתי שירות צבאי או שירות לאומי.
4.   עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מהעירייה מלגה בשנה קודמת.    

5.   הצגת אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או בבתי ספר
על-תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.

6.   יתרת לימודים של לפחות שנה אחת.
7.   בעלי פוטנציאל ומוטיבציה ללמידה, מעורבות, השפעה ועשייה במובן החברתי והקהילתי

על העיר רמת השרון.
8.   ראיון אישי ע"י ועדה מקצועית של העירייה.

9.   זמינות לביצוע הפעילויות המתחייבות במסגרת התוכנית )6-8 שעות שבועיות ומפגשים 
קבוצתיים אחת לחודש( ומחויבות לפעילות מאוקטובר עד יולי לאורך 

שנת לימודים וחתימה על התחייבות לביצוע השעות. סה"כ 140 שעות שנתיות 
ומחוייבות לסיום השעות עד ל- 31/7/22.

10. עדיפות לסטודנטים שהכנסתם נמוכה )יוערך על פי הכנסה חודשית ברוטו 
וביחס לאחרים(.

11.  עד 20% ממבקשי המלגות יכולים להיות בני משפחה החל מדרגה ראשונה של עובדי 
עירייה ושל נציגי ציבור. למלגות עבור עובדי עירייה יש לפנות לאגף מש"א.

12. מינימום 12 שעות לימוד שבועיות בכל סמסטר. עבור האוניברסיטה הפתוחה לפחות 5      
      קורסים במהלך השנה, ללא סמסטר קיץ )המלגה תוענק לאחר אישור רישום ל-5 קורסים(.

להלן פירוט האישורים אותם נדרש מגיש הבקשה להציג:
1.   אישור לימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ומסמך רשמי של מערכת השעות.

2.  תצלום ת"ז וספח עדכני ובו כתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
3.  3 תלושי שכר אחרונים של הסטודנט. 

4.  קורות חיים.
5.  תעודת יושר מהמשטרה / אישור היעדר עבירות מין )במידה והפעילות מתרחשת 

     עם ילדים(. 
6.  קובץ נימוקים להגשת הבקשה והמלצות, במידה ויש. 

7.   צילום תעודת שחרור מצה״ל או סיום שירות לאומי או פטור במידה והתקבל.
8.  כתבי הצהרה והתחייבות חתומים - מטעם עיריית רמת השרון ומטעם מפעל הפיס - יישלחו 

      לאחר הקבלה למלגה. 
המסמך פונה לגברים ונשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

קריטריונים לקבלת מלגה

אישורים לקבלת מלגה

תודה מיוחדת לחברי ועדת הקריטריונים לחלוקת המלגות: דוברת וייזר )יו”ר הוועדה(, 
צחי שריב, רביד פלד, באצ’י אלקובי, מיכאל דורון, נטע זיו ורוני בלקין.



האגף לשירותים תמר אלון חננירווחה
חברתיים וקהילתיים - 

צרכים מיוחדים

בג'ימבורי הסמוך לאגף החינוך כל יום ראשון משפחה בתנועה
מגיעות משפחות עם ילדים עם צרכים 
מיוחדים הזקוקים לליווי בזמן הפעילות

מאתגר ומספק מאוד2אהבה לילדים ולתנועהכל יום ראשון 16:00-19:00

המחלקה לטיפול פזית עציוןרווחה
בנוער וצעירים - 
האגף לשירותים 

חברתיים וקהילתיים

מרכז למידה 
והעשרה

סיוע לימודי לתלמידים מתקשים, שאינם יכולים 
לשלם עבור שיעורי עזר פרטיים. התלמידים 
לומדים בחטיבות ותיכונים, הכנה למבחנים, 

בחינות בגרות, עבודות שורשים ועוד

המקום פתוח 4 ימים בשבוע , 
4 שעות כל יום. הפעילות אחר 

הצהריים בתיאום מראש,
ישנה גמישות

יכולת ללמד חומר לימודי במקצועות 
שונים. סבלנות, יכולת הכלה ועידוד 

תלמידים להצלחה בלימודים

הסטודנט מלווה ע"י רכזות 
המרכז, וכן ע"י עובד סוציאלי

10

מיכלחינוך
פלהיימר

חונכות אישית לתלמידים חינוך
בבתי הספר היסודיים

מתן מענה פרטני - יחיד וקבוצה - 
בתחומים לימודיים

שעות הבוקר בכפוף לשעות 
הלימודים

גישה לילדים, יכולת העברת חומר 
לימודי, אמפטיה וסבלנות

10 בתי ספר יסודיים 10

עזרה בלימודיםמירב יפידוףחינוך
לתלמידי תיכון רוטברג

שעות הפעילות 08:30-16:00, עזרה בלימודים לתלמידי התיכון
מינימום 4 שעות שבועיות

יכולת הוראה, סבלנות, רגישות
ואהבת נוער

5 חינוך

מניעת
אלימות

והתמכרויות

הרשות למניעת פזית הק
אלימות 

והתמכרויות

מעשה - נוער מוביל
למנהיגות ערכים

ושמירת חוק

ליווי והעברת תכנים הקשורים בתחומי
הערכים ומנהיגות

היום ייקבע בהמשך,
בשעות אחה"צ 17:00-19:00

יכולת הדרכה, רקע בהדרכת נוער
)עדיפות לתנועת נוער(, אחריות, 

תקשורת בין אישית, גמישות

הפרוייקט הינו ייחודי בארץ 2
ונחשב כאחד הפרוייקטים 

המובילים בנושא

המחלקה לטיפול פזית עציוןרווחה
בנוער וצעירים - 
האגף לשירותים 

חברתיים וקהילתיים

חונכות לנוער במסגרת 
המחלקה לטיפול בנוער 

ובצעירים

מדובר בחונכות לנוער בעיקר בגילאי
חטיבה הזקוקים לנוכחות בוגרת משמעותית 

ומיטיבה, לשמש אח/אחות גדולים

פעם בשבוע כשעתיים באופן 
גמיש בשעות אחה"צ

רגישות, יכולת הכלה, הקשבה 
ואמפתיה נכונות להתחייב ולהתמיד 

במפגשים

החונכים יקבלו ליווי של צוות 
המחלקה

3

האגף לשירותים רונית ראברווחה
חברתיים וקהילתיים

חונכות אישית
ברווחה

חונכות אישית - חונכות לילדים בגילאי בית 
ספר יסודי, מטרת החונכות היא יצירת קשר, 
מרחב לקשר מטפח וחם, במטרה להעלות 

את הדימוי העצמי וחוויה מעצימה עבור ילדים 
אשר סובלים מחסכים רגשיים וחומריים כאחד

פעילויות בשעות הצהריים 
- אחה"צ

רצוי סטודנטים מתחום החינוך, 
עב"ס בעלי יכולות בין-אישיות טובות 

דרושים סטודנטים בעלי רמת 
מחוייבות גבוהה. תנאי בסיסי 

לעבודה עם אוכלוסייה זו.

10

האגף לשירותים רונית ראברווחה
חברתיים וקהילתיים

מועדונית רווחה - חבירה לצוות הקבוע מועדונית רווחה 
במועדונית לילדי בית ספר יסודי המשולבים 
במועדונית. המדובר בילדים ממשפחות רב 
בעיתיות אשר המועדונית מהווה עבורם סוג 

של בית המספק חום, בטחון תזונתי ויחס אישי

פעילויות בשעות הצהריים 
- אחה"צ

רצוי סטודנטים מתחום החינוך, 
עב"ס בעלי יכולות בין-אישיות טובות 

דרושים סטודנטים בעלי רמת 
מחוייבות גבוהה. תנאי בסיסי 

לעבודה עם אוכלוסייה זו.

10

האגף לשירותים תמר אלון חננירווחה
חברתיים וקהילתיים - 

צרכים מיוחדים

חונכות לילדים עם 
צרכים מיוחדים

משפחות רבות ברמת השרון מתמודדות 
עם ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים על 
הספקטרום האוטיסטי או קשיים אחרים. 

הילדים המיוחדים הללו זקוקים לאדם צעיר 
שיבלה איתם בשעות אחה"צ בבית או בחוץ, 

בפעילות הפגה לפי צרכי המשפחה

הפעילות תיהיה בשעות 
אחה"צ בימים קבועים על פי 

זמני המשפחה והסטודנט

הפעילות תיהיה בשעות אחה"צ 
בימים קבועים על פי זמני המשפחה 

והסטודנט

חונכות מאתגרת ומספקת 
מאוד, תינתן הדרכה ע"י צוות 
המחלקה לשירותים חברתיים

10

האגף לשירותים תמר אלון חננירווחה
חברתיים וקהילתיים - 

צרכים מיוחדים

מועדונית סנונית לילדים בני 3-6 עם צרכים מועדונית סנונית
מיוחדים פועלת 5 ימים בשבוע בשעות 
אחה"צ, נדרשים 2 סטודנטים לפעמיים 

בשבוע ללוות ילדים באופן אישי יותר להעשרה 
ותשומת לב אישית

אחה"צ פעמיים בשבוע
14:00-17:00 

אהבה וגישה 
לילדים

מועדונית עם קסם אמיתי, 
צוות מקצועי ורגיש

2

האגף לשירותים תמר אלון חננירווחה
חברתיים וקהילתיים - 

צרכים מיוחדים

בימים אלה מוקמת גינה טיפולית אנו זקוקים גינה טיפולית
לשני סטודנטים ללות את הפרוייקט והחברים 

בפרוייקט

אהבה לטבע ולבעלי צרכים אחה"צ
מיוחדים

פרוייקט חדש 
ומקסים

2

תחום
שם

האחראי
המלווה

שם האגף +
כמותכישורים נדרשים לסטודנטיםזמני הפעילותתיאור הפרויקטשם הפרויקטמחלקה

מידע נוסףהסטודנטים



מירי בת אלמגוונים
+

רויטל רימון

המרכז העירוני 
להתנדבות

ביקור קשיש /ה אחת לשבוע לצורך להפגת אמץ קשיש
בדידות חברתית, שיחות - בנושאים שונים,  

משחק, ניתן לצאת לטייל ביחד)במידת
האפשר( התאמה וחיבור בין מלגאי /ת לבין 

קשיש/ה נעשת באופן מקצועי תוך התייחסות 
לבקשות והעדפות שני הצדדים

בוקר או אחה״צ
)לא בשעות הצהרים(

יכולת הקשבה הכלה, סבלנות,
זמינות ומחויבות.

בשעות הבוקר או אחה״צ ערב

היום יותר מתמיד אנו מצווים 10
לשמור על הקשישים שחלקם 
עריריים ואין איש שמגיע לבקר 
אותם. הזדמנות להיות מאד 
משמעותיים בפעילות זאת!

המרכז העירוני מירי בת אלמגוונים
להתנדבות

קידום ההתנדבות 
ברמה"ש ברשתות 

חברתיות בעיקר ובכל 
אמצעי המדיה

במהלך כל השנה להעלות פוסטים בקבוצות 
שונות לגיוס מתנדבים, חשיפת פעילויות 
ההתנדבות, קשר עם מתנדבים פרטניים, 
ראיונות אישיים, הגעה למפגשי מתנדבים
סיקור והכנת כתבות לעיתונות, לרשתות, 

לווטסאפ ופייסבוק ועוד

יצירתיים, רצוי ידע או ניסיון בתחום גמיש מאוד
תקשורת קהילתית, רשתות חברתיות, 

פרסום, שיווק

הזדמנות להכיר מקרוב את עולם 1
ההתנדבות והסיפורים המרגשים 

שמאחורי כל התנדבות

מרכז מידע לאזרחים יהודית שורקרווחה
וותיקים

הקמת מרכז שמטרתו לקבל את הפניות ולתת 
מידע על התכניות הקהילתיות השונות

שליטה במחשב, סבלנות, יכולת גמיש
ארגון, ידע בשפות

)רוסית, אנגלית, יידיש?(

3 אגף לשירותים
חברתיים וקהילתיים - 

אזרחים ותיקים

הפרויקט בהקמה ומתוכנן
לשנה הבאה

פעילות במרכז יום לקשיש וסיוע לרווחת מרכז יום לקשישאורה ג'רפירווחה
הקשישים כמו מחשבים,

תיעוד זכרונות ועוד

ימי א׳-ה׳ בין השעות:
8:00-13:00 

ידע בנגינה, מוטיבציה לתקשורת עם 
קשישים, העברת פעילויות

 בנושאים מגוונים

2 מרכז יום לקשיש - 
עמותת א.ל.ה 

יש צורך בימים קבועים

צמצום פערים מירי בת אלמגוונים
טכנולוגיים

הרצאות וסדנאות ללימוד והכרות עם 
אפליקציות בשימוש יומיומי ובכלל חדשות 
שיכולות לסייע למתנדבים במטרה לצמצם 
פערים טכנולוגים )ווטסאפ, זום, פייסבוק, 

GOGLE, משחקים מפתחי זיכרון ועוד(

בוקר או אחה״צ )הרוב בשעות 
אחה״צ( המועד יקבע בהתאם 

לזמינות הסטודנט

שליטה טובה מאד באפליקציות, בניית 
מערך שיעור, העברת החומר / הרצאות 
בצורה ברורה, סבלנות ותקשורת טובה 

עם בני הגיל השלישי

1 המרכז העירוני 
להתנדבות

ניתן להיעזר ולהתייעץ עם 
מלגאים שביצעו זאת בצורה 

מעולה בשנים קודמות

אגף לשירותיםיהודית נודלררווחה
חברתיים וקהילתיים - 

אזרחים ותיקים

קשר טלפוני קבוע עם  אזרחים  ותיקים אוזן קשבת
בעיר להפגת  בדידות, מתן תשומת לב 

והתייחסות אישית

בתאום אישי עם האזרח ותיק - 
גמיש. מפגשי הדרכה

אחת לחודש בזום

יכולת הכלה והקשבה, התמדה ועניין, 
סבלנות

לאחר הקליטה, תינתן הדרכה 2
אישית וקבוצתית. בנוסף, ישנו 
ליווי צמוד של רכזת התוכנית 

בכל דילמה העולה.

סל שירותים לניצולי שואה המרותקים לביתם. מועדון נודדיהודית נודלררווחה
במסגרת העזרה - עזרה טכנית במילוי דוחות 

וטפסים, טלפונים למשתתפים הקבועים,
ביקורי בית בליווי רכזת התוכנית

סבלנות, יכולת הכלה, יכולת עבודה גמיש ובתיאום אישי
בסביבה טכנולוגית

2 אגף לשירותים
חברתיים וקהילתיים - 

אזרחים ותיקים

האגף לשירותים יעל דוד פרידרווחה
חברתיים וקהילתיים, 
צוות אזרחים ותיקים

לימוד אוריינות
טכנולוגית בבתי
אזרחים ותיקים

תקופת הקורונה חידדה את הצורך 
בהנגשת כלים טכנולוגיים לאזרחים 

ותיקים. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 
בפרויקט חדשני של לימוד אזרחים 

ותיקים בביתם אוריינות טכנולוגית )שימוש 
בטלפון חכם, טבלט, מחשב נייד ונייח, 

טלוויזיה חכמה(

שעתיים לכל לומד, ניתן ללמד 
מספר אזרחים ותיקים במקביל

בעלי בעלי סבלנות ללימוד הדרגתי 
בהתאם ליכולות הלומדים, גמישות

ניתן יהיה לפגוש את האזרחים 10
הותיקים באגף לשירותים 
החברתיים במידת הצורך

אגף לשירותיםיהודית שורקרווחה
חברתיים וקהילתיים - 

אזרחים ותיקים

מועדון חברתי לשורדי שואה, כאשר זכר קפה אירופה
השואה הוא המכנה המשותף אך זהו 
מקום לפיתוח קשרים חברתיים, קשר 

בינדורי, מתן מענה של שיח - קשר אישי, 
חשיבה חיובית, משמעות

ימי א׳ משעה 16:00 עד 18:00, 
עבודה של הכנה וקשר אישי 

בנוסף למפגש בשעות
הבוקר או אחה"צ

הכלה, אמפטיה, קשר אישי, יכולת 
ארגונית, ידע במחשבים, טבלאות

2

תחום
שם

האחראי
המלווה

שם האגף +
כמותכישורים נדרשים לסטודנטיםזמני הפעילותתיאור הפרויקטשם הפרויקטמחלקה

מידע נוסףהסטודנטים

הדרכה והכשרה על ידי רכזת 
התוכנית



עזרה בלימודים לתלמידי חטיבה ותיכון. הכנת סטדי זוןשיר קריבמגוונים
שיעורי בית למידה למבחנים ובגרויות ומרתונים 

של בגרויות

בתאום אישי 
בשעות אחה״צ-ערב

גישה לבני נוער, יכולת לימוד בסיסית, 
ריכוז

4 מגוונים גולן

תות ירוק - המרכז דניאל עמיתמגוונים
העירוני להתנדבות

תות ירוק - המרכז
העירוני להתנדבות

מתנדבי תות ירוק פועלים שנים רבות 
ליצירת סביבה ירוקה ומקיימת למעננו 

ולמען הדורות הבאים. אנחנו מתמקדים 
בחינוך סביבתי לילדים ולמבוגרים. 

המיזמים העיקריים שלנו כוללים תחזוקה 
ופעילות בספריות החברתיות שבגינות 
הציבוריות, שיתופי פעולה עם מרכזי 

מגוונים השונים בהדרכות, הדרכות לבני 
נוער בנושאי קיימות וחיבור לסביבה, מיזם 

טבע עירוני - ביער ילדי רמת השרון

ההתנדבות היא לפי מיזם
ולא בזמנים קבועים

ידע בקיימות יתרון, רצוי ידע בהדרכה 
או רצון להדריך ילדים, כושר כתיבה 

לפרסום על הפעילויות שלנו
ועל נושאים רלוונטיים בקיימות

מתנדבי הקבוצה מקבלים 2
הכשרות מקצועיות ועל כן חשוב 
שהמתנדבים ישתתפו בהכשרות 

האלו. סקרנות ורצון לעזור 
ולהשתתף במרבית פעילויות 

חשובות מאוד להשתלבות

עבודה יחד עם צוות הנוער של מגוונים מועדון נוערמגוונים - נועראפרת גברמגוונים
בהפעלת מועדון הנוער בעיר. קביעת 

סדנאות, הפקת אירועים, מפגש עם בני 
נוער והרבה מקום ליוזמה וראש גדול

ניסיון בהדרכה, עבודה עם נוער ורצון אחר הצהריים וערב
ליזום

תחום הנוער מאוד גמיש ונתון 3
לשינויים. אם יש מישהו שבא 
מהתחום ורוצה לתרום ניתן 

להשתלב בגמישות

התחושון - חוג לילדים עם צרכים מיוחדיםתחושוןמירי בת אלמגוונים
גילאי 5-12

ימי שני משעה 17:00-19:00 
במתנ"ס קרית הצעירים

יכולת הכלה, סבלנות, מחוייבות,
קשר טוב ילדים

2 מתנ"ס קרית הצעירים 
והאגף לשירותים 

חברתיים וקהילתיים

פתוחים לנושאי פעילות
מיוחדות במידה ויש לכם

רעיונות ואו קישורים

ארגון וקידום מפגשי הרצאות קצרות לבני הגיל מיינד-טדמירי בת אלמגוונים
השלישי / מבוגרים. צעירים מרצים בהתנדבות 

בנושאים שונים ומגוונים שאינם מוכרים / 
שגרתיים במטרה לחשוף את המבוגרים 

לנושאים שלא מכירים

בשעות הערב לפחות אחת
לחודש בשעות הערב

גיוס ואיתור מתנדבים צעירים שירצו 
בפני מבוגרים על נושאים שונים ומגוונים. 
ניהול, סובלנות, תיאום הרצאות, פרסום 

וארגון המפגשים

1 המרכז העירוני 
להתנדבות

הארגון מתבצע בשעות גמישות, 
נוכחות חובה בכל ההרצאות 

)לו"ז יותאם לזמינות המלגאים(

אירועים קהילתיים אפרת גברמגוונים
במגוונים

למגוונים שבעה מרכזים קהילתיים
ברחבי העיר. כל מרכז מפיק לאורך השנה 

אירועים קהילתיים רבים ומגוונים בעלי מנעד 
רחב של תחומים

3רצינות, אחריות וראש גדולאחר הצהריים וערב בכל מתנ"ס אופי הפעילות מגוונים - קהילה
משתנה ותלוי באופי המתנ"ס. 
כך שיש מקום להביע ייחודיות 

ורעיונות אחרים

המרכז 
לחינוך 
וספורט

עבודה בשבועיים האחרוניםקייטנת קיץ לילדים עם צרכים מיוחדיםקייטנת האלופיםמזל גבאי
של חודש אוגוסט

בשעות 8:00-16:00

4סבלנות, אחריות, רצישנות, יצירתיות אגודת הספורט

המרכז העירוני מירי בת אלמגוונים
להתנדבות

מנהלת התנדבות
עירונית

המרכז העירוני להתנדבות יזם והקים 
בשיתוף עם מחלקת צעירים והאגף 

לשירותים חברתיים וקהילתיים - מנהלת 
התנדבות עירונית אשר מטרתה היא 
לתכלל ולקדם את ההתנדבות בעיר 

בקרב צעירי רמת השרון ויצירת תשתית 
של שיתופי פעולה בינארגונית בעיר כולל 

יצירה וקידום ההתנדבות בקרב צעירי 
רמת השרון. המלגאים יסייעו בעבודה עם 
ארגוני התנדבות, יצירת מקומות השמה 

והפעלה של מפגשים בינדוריים

יזמות, יצירתיות, כושר ניהול וביצוע, גמיש בתאום מראש
כושר התמדה, ראש גדול

הזדמנות לפגוש ולהשפיע על 2
עולם ההתנדבות בקרב צעירי 

רמת השרון.
תצאו מרווחים ומועשרים 

מהכרות עם הקהילה 
וההתנדבויות ברמת השרון

תחום
שם

האחראי
המלווה

שם האגף +
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ה"האברבוך" נמצא בסוקולוב 42 פינת אוורבוך 1 )הכניסה ממגרש החנייה(. מוזמנים 
להגיע ולהתרשם בשעות הפעילות בימים א'-ה' בשעות 9:00-18:00 )ייתכנו שינויים, ניתן 

להתעדכן לפני ההגעה הראשונה במס' 03-5489309(

כדי להישאר מעודכנים
עקבו אחרינו:  "תחום הצעירים - רמת השרון" ובקבוצת הווטסאפ לצעירים.

לפרטים נוספים
 Amir_k@ramhash.co.il ,03-5489309 - אמיר קנצ'וק

תחום הצעירים של עיריית רמת השרון הוקם מתוך מחשבה על תושבי העיר בגילאים 
18 עד 35, המהווים כ-20% מאוכלוסיית העיר, ביניהם חיילים משוחררים, מי שנמצא 
לפני לימודים אקדמיים או פנייה למסלול מקצועי, סטודנטים, צעירים בתחילת דרכם 

המקצועית, זוגות צעירים, הורים צעירים ועוד.
קהילות אלה של צעירים הינן קהילות דינמיות ומובילות בעלות צרכים ייחודיים.

מטרת תחום הצעירים היא לאפשר לתושבים הצעירים להשפיע על החיים בעיר, לערב 
אותם בעשייה הקהילתית והעירונית, לזהות את הצרכים השונים ולהציע שירותים עירוניים 

מתאימים ואיכותיים.

"האברבוך" רמת השרון - מרכז עירוני לחדשנות ויזמות
מרכז יזמות וחדשנות עירוני - המקדם ומטפח סטרטאפיסטים צעירים בעיר

 האברבוך הוא מתחם עבודה משותף הפועל לתקופת הרצה בשימוש חופשי 
במטרה ליצור קהילת יזמים עירונית.

 סטארטאפיסטים ויזמים בתחילת דרכם מוזמנים לחלל עבודה עם כל הציוד 
הנחוץ במטרה ליצור מקום עבודה נוח להצלחת המיזם.

תחום הצעירים בעירייה


