
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , וער יקרנ 
 למי שראה או חווה הכרת תודה מרגשת 

 .יודע שאין לזה מחיר  ,או מילד  מקשיש
נהנים    גם   אלא  , מתנדבים   רק   לא   אתם 

לפעילויות    שותפים   ,מדהימות   מחוויות
ופוגשים    שלכם  טובים   הכי  החברים  עם 

גם    תורמים לקהילה אבל  , חברים חדשים 
 ידי פיתוח ערכים -לעצמכם על 

  תוכלו   .אחריות ויזמות   ,כמו מנהיגות 
 לבחור את ההתנדבות המתאימה 

  בהן   ,לכם מתוך אינספור אפשרויות 
 תוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל 

 . ולקבל מכך סיפוק אישי גדול  שלכם 
 

 , שלכם 
 דיין   חיים 

 מנהל מחלקת הנוער 

  מעורבות
 חברתית

 והתפתחות
 אישית 

 , נוער יקר
ערך    את רמת השרון חורטת על דגלה  
 ההתנדבות  והעשייה 

אנו    .למען האחר כדרך חיים 
מאמינים שההתנדבות בקהילה תטפח  

 כבוגרים בעלי תחושת  , אתכם 
ערך ומשמעות מחד ותגביר  

 את תחושת השייכות 
 . והאחריות לקהילה ולחברה מאידך

אני גאה באלפי בני הנוער שלנו  
ומגוונות  שמתנדבים במסגרות שונות  

ומזמינה אתכם לבחור את מסגרת  
 שבה   , ההתנדבות המתאימה עבורכם 

 . תמצו את הכישורים והמצוינות האישית  

 בברכת שנה מוצלחת 
שלומית    , שלכם 
מנהלת אגף  שפיגלבלט  

 החינוך 

 
 
 
 

 
 מידע חשוב 

 שימו 

 משמשת  TRIBU אפליקציית 
 שעות  והזנת  לרישום 

מסגרת תכנית ״התפתחות  ב

 אישית 
ומעורבות חברתית״  

  אפשרי  באפליקציה  השימוש
 הנייד   הטלפון  באמצעות  רק

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מחוברים 

 למחלקת   משותף  פרויקט
  .הרווחה  ואגף  נוער ה
 על  לגשר   הפרויקט  מטרת 

 הפער 
 הישראלית   בחברה  שנוצר

 .הוותיק  לדור הצעיר  הדור   בין
 על  יעשה  שהחיבור   מאמינים   אנו

 בין  ישיר   אישי  קשר   יצירת  ידי
 שהמפגש   הבנה  מתוך   הדורות

 לדור   יתרום
 .כאחד   והוותיק  הצעיר 

 'יב '-י   לתלמידי   מיועדת  התוכנית

 
 
 

 מרכז כלים שלובים  

 למידה עירוני

מרכז למידה עירוני שיפעל  
 יתקיימו  במרכז   .הפיס   באשכול 

 אנגלית ושפה  ,עזר בחשבון   שיעורי
 . על ידי תלמידי תיכון 'ד'-א  לתלמידי

 'יב '-י   לתלמידי   מיועדת  התוכנית

 
 עמותת ידידים 

הינו ארגון ייחודי    "ידידים "
 בפריסה ארצית המעניק 

 ." עזרה ראשונה לא רפואית "
 

 לאחר הכשרה בדרכי קבלת השיחה 
 ,ואבחנת מהות הטיפול באירוע

תהפכו למוקדנים מן השורה דרך  
  שעה   ובכל הטלפון הנייד בכל מקום 

 חירום  בשיחות   ותסייעו 
 . בנושאים שונים

-י   לתלמידי   מיועדת  התוכנית
׳יב '
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