
 
 

 בהגיעו לכיתה י' להשתתף במיזם  תלמידעל כל 
 . תעודת הבגרותכתנאי לזכאות ל "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

במסגרת המיזם על כל תלמיד להתנדב במוסד כלשהו או ליזום פעילות 
 עצמאית למען הקהילה. במסגרת המיזם על כל תלמיד להשלים 

 משרד החינוך, מיזם של מטרת ה .ת פעילות, שעתיים בשבועשעו 06
הסובבת אותו ועם אוכלוסיות  קהילהלהגביר את הזדהות הנוער עם ה

 חלשות, וזאת באמצעות מתן עזרה מסוגים שונים. 
 , בבתי ספר יסודייםלילדים  חונכותהעזרה יכולה להתבטא במתן 

לנזקקים, התנדבות  מזון, חלוקת חבילות גני הילדים ילדיעבודה עם 
ו כל פעילות א קשישיםבארגונים המסייעים לילדים, מתן עזרה סיעודית ל

התנדבותית אחרת. ההתנדבות יכולה להיעשות גם במסגרת ארגוני 
. מכבי אש או  מגן דוד אדום, המשמר האזרחי :התנדבות קיימים כגון

 .כהתנדבות בקהילהמוכרת אף היא  תנועת נוערהדרכה במסגרת 
לעיתים  -עשייה זאת מחייבת התמדה, אחריות, תקשורת בין אישית

מורכבת, היכרות עם תופעות חדשות והבנה מעמיקה יותר של מצבי 
חיים שהתלמיד לא התנסה בהם לפני כן, כגון תופעות של זקנה, 

 ועוד.מוגבלות, חריגות 
 
 

 אני מאחל לכם שנה טובה של התנדבות ועשייה משמעותית 
 למען הקהילה

 
 בברכה                                                       

 ארגו                                                                   
 
 
 
 

 
 תבחרו את מקומות ההתנדבות.  6.7..5.0ראשון ביום 

 בחירה. אפשרויות  3לרשום כם עלי
 :כדי להצליח

 .אתכםמקום שמעניין  ובחר ..

 יום ושעה שנוחים לכל השנה. ובחר ..
 להגיע אליו )אם אפשר(. כםמקום שנוח ל ובחר .3
 .םלהגיע לפעילות ביום ובשעה שקבעת ודיהקפ .4
 את  ועליהם ידע יםמתגבר כםבקשיים שאינ םאם נתקלת .7

 המחנך.ו רכז "מחויבות אישית"   
  למלא את דו"ח השעות ולהחתים את האחראי על  ודיהקפ .0

 (.מחויבותהפעילות )כרטיס ה   
 בחונכות ילדים וקשישים מצפים לכם בשעה הקבועה, איחור  .5

 גמת נפש ואכזבה.ואו ביטול גורמים לע   
 ואת כרטיספעילות יומן מסע על הבסוף השנה יש להגיש  .8

 שעות פעילות חתומות ומאושרות(. 06)  מחויבותה   
 בגיליון הציונים בסוף השנה מופיע סעיף "מחויבות אישית"  .9
 

 
 תלמידים מצטיינים יקבלו תעודות הערכה

 ויומלצו למלגות.
 

 .בכיתה חולקיהבחירה אישור הורים והעדפות טופס 
 ס.מאתר ביה" גם דיניתן להור

                                                                       
 בברכת שנת פעילות פורייה, מוצלחת ומהנה,                                   

 
 ארגו                                                           

 "מעורבות חברתית" כזרמ                                             
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המכללה לביטחון לאומי לנוער הינה תוכנית  כמה מילים על הארגון:
המעניקה לתלמידים ידע תיאורטי ומעשי בתחומי הביטחון הלאומי 

במדינת ישראל, תוך התמקדות בנושאי אקטואליה, חברה, כלכלה, 
ומדים בפני מדינת ישראל מפנים ומחוץ, ומעורבות הבנת האתגרים הע

 חברתית. 

 
המבל"ל מאפשר לתלמידיו להכיר מקרוב את מרכיבי  תהליך ההכשרה:

הביטחון הלאומי והשפעתם בתחומי החיים השונים בחברה הישראלית, 
ופועל למען צמיחת מנהיגות עתידית והבנה של חשיבות המעורבות 

 ישית. הפוליטית, ללא קשר להשקפה הא
 

התוכנית נערכת במסגרת מפגשים שבועיים למשך  תיאור ההתנדבות:
 שעתיים בהנחיית אנשי אקדמיה, צבא, תקשורת ובעלי מקצוע בכירים
המובילים במשק. בנוסף יערכו ימי עיון, סדנאות, מפגש עם בני נוער 

ימים והתנדבויות למען  3מהמכללות השונות, טיולים, מחנה גדנ"ע  ל
 הקהילה.

 
  5:66.המפגשים יערכו בימי ה' בשעה  ימים ושעות פעילות:

 'יבבבניין שכבת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חברות עם אדם קרוב מבטיחה לך  -קח לך זמן לאחוות האדם "

 ."את התרומה לזולתך
 יאנוש קורצ'אק

 
  וכן ענייניםת
 

 אישית חונכות
 גני ילדים

 מועדוני קשישים
 ספיבק

 אקים
 מועדוניות מפעלי בית עמנואל

 מרכז למידה לעולים חדשים
 בית מעשים טובים
 כנפיים של קרמבו

 משצי"ם
 מועדונים אילנוער וקריית אלון

 צופים
 מגן דוד אדום
 משמר אזרחי

 כיבוי אש
 צעיר מחויבותמדריך 

 הרכבים אומנותיים
 הפרוייקט הירוק 

 נאמני מחשב
 נבחרות ספורט

 עיתון דוגרי
 המכללה לביטחון לאומי לנוער
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 ונכות אישית ח

הקשר האישי בין חונך בוגר וחניך צעיר, נמצא  :החונכותכמה מילים על 
חברתיים, רגשיים ולימודיים. ילדים נהנים  :שונים םכיעיל ביותר בתחומי

ומגלים פתיחות רבה ונכונות להקשיב וללמוד כאשר קרבת הגיל בין 
החניכים לחונכים היא בטווח של שנים אחדות בלבד. הקרבה 

הספונטאנית שנוצרת בין דומים וקרובים בגיל מסייעת לפתיחות וחשיפה 
 של קשיים ללא חשש מצד הלומד. 

 כגון:מפגש אישי עם ילד במקום שנקבע מראש  ת:תיאור ההתנדבו
 למשחק, לימוד שיחה. (לא בבית הילד) בית הספר, מתנ"ס
  ומבחני ידע והדרכה. ראיון אישי תהליך ההכשרה:
 גישה לילדים, הקשבה סבלנות ורצון טוב. תכונות נדרשות:
 שבועות 36 ,שעתיים בשבוע היקף הפעילות:

 עירונית הבתיאום עם מחלקת רווחה  ימים ושעות פעילות:
 ומנהלי בתי הספר.

 
 

 גני ילדים 
ת נשמח אם תבחרו לעשות את ווהגננ הגנים ברמת גןאנחנו, ילדי 

 שלנו.    גן האישית שלכם ב התנסותה
אנחנו ילדים מתוקים ביותר שנשמח  למה כדאי לכם לבוא אלינו?

 ומאיתנו. תותקבלו יחס חם מהגננ למעורבותכם בגן שלנו.
אנחנו אופים חלות, מדליקים נרות ומדי פעם חוגגים יום  בכל יום שישי

 כיף אצלנו. משחקים, יוצאים לטיולים...הולדת. 
עזרה לצוות הגן, משחקים עם הילדים, השתתפות  -כוללת מחויבותה

 בפעילויות הגן בשעות המחויבות ובנוסף תוזמנו למסיבות שלנו.
       אפשר להתנדב בזוגות

                
 אצלנולראותכם  היינו רוצים

 
 נאמני מחשב

 תמיכה במערך המחשוב הבית ספרי.  תיאור ההתנדבות:
 עבודה בשיתוף צוות התמיכה הטכנית של ביה''ס.

 ידע מוקדם במחשבים. תכונות נדרשות:
 ההתנדבות תתבצע לפני או אחרי לימודים ובהפסקות בלבד

 חרור משיעורים.שאין 
 

 נבחרות בית ספר
 תלמידים המתאמנים באגודת ספורט  תיאור ההתנדבות:

 ומייצגים את בית הספר בתחרויות השונות., פעמים בשבוע 3 לפחות
 בנוסף השתתפות בארגון הפסקה פעילה אחת לשבוע.

 

 עיתון "דוגרי" 
  הפקת עיתון בית הספר "דוגרי" תיאור ההתנדבות:

 .עם סגנית המנהל הגב' בלהה קויפמןעבודה בשיתוף 
 וצילום.צוב גרפי, כתיבה יכה ועיידע מוקדם בער תכונות נדרשות:

 ההתנדבות תתבצע לפני או אחרי לימודים ובהפסקות בלבד
 חרור משיעוריםשאין 

 

 חונכות עמיתים

 3-7 בין של קטנות בקבוצות או/ו אישית חונכות :ההתנדבות תיאור
 לפי ובהתאמה ס"ביה תליובכ מראש שנקבע בחדר לחונך תלמידים
 .לסיוע התלמיד זקוק בהם והמקצועות החונך של החוזק מקצועות
 באחד הלימודי בחומר שליטה, ומסירות מחויבות :נדרשות תכונות

 .טוב ורצון סבלנות, הקשבה, החובה ממקצועות יותר או
 .שבועות 36, בשבוע שעתיים: הפעילות היקף
 הבית התלמידים מועצת י"ע לנקבע בהתאם :פעילות ושעות ימים

 .ספרית

 חונכות                             3
 

 איש קשר: ארגו
 052-9467693טלפון: 
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 איש קשר: ארגו
 052-9467693טלפון: 

 



 

 מועצת תלמידים – פרויקט הירוקה
חזור ימהפרויקט מועצת התלמידים תנהל את  על הארגון:כמה מילים 

חזור פסולת יחזור בקבוקים ומיחזור נייר, מיבכל בית הספר, שיכלול מ
 אלקטרונית. 

 הוספת פחי מיחזור.דואגים ל המתנדבים תיאור ההתנדבות:
 והפצה לנקודות איסוף עירוניות.  מהפחים איסוף

 מודעות לנושא בבית הספר. הגברת
לאחר ההצטרפות, כל חבר בפרויקט יעבור ליווי עם  הכשרה:תהליך ה

צוות סביבתי בדרך להצלחה ולהבנה טובה יותר של הנושא ואיך אפשר 
 להשפיע יותר.

 מודעות לסביבה, אכפתיות ורצון להשפיע. תכונות נדרשות:
פעילות שוטפת של הפרויקט והשתתפות בפגישות  היקף הפעילות:

 הפרויקט.
שיעורי העשרה בנושאים סביבתיים פעם בחודש  ת:פעילויות מיוחדו

 ופגישות בנושאים שונים.
בית הספר וכשנדרשת פעילות ב היום במהלך ימים ושעות הפעילות:

 חרור משיעוריםשאין  שוטפת בתחזוקת הפרויקט.
 
 
 
 הדרך הטובה ביותר לפתוח יום הוא לחשוב, בעת היקיצה, "

 אם אין ביכולתנו לשמח ביום הזה לפחות את לבו של אדם אחד. 
 לו היה דבר זה עשוי להיחשב חלופה להרגל התפילה הדתי, 

 ."היו הבריות מפיקות יתרון מן השינוי
 פרידריך ניטשה

 
 
 
 

 
 תייחודיואגף הרווחה העירוני האוכלוסיות  כמה מילים על הארגון:

 ברחבי העיר רמת גן.
  תמר מועדונית טיפולית

 מסגרת תומכת לילדים הזוכים בה לארוחה חמה,  ההמועדונית מהוו
 יד מלטפת, סיוע בהכנת שעורי בית ופעילות חברתית. 

תוכלו להשתלב במועדונית כחונכים לילדים, חברים  תיאור ההתנדבות:
 למשחק, מסייעים בהכרת המחשב, מדריכים בעבודות יצירה ועוד. 

 בפעילותכם תסבו לילדים אושר רב.
 .5:66.-66:..ה' בין השעות -א' פעילות:ימים ושעות 

 רמת גן. 93רח' ז'בוטינסקי כתובת: 
 

 מרכז למשפחות עצמאיות )חד הוריות(
  . 3-8פעילות להורים וילדים בגילאי 

 ציור ומשחקים ועזרה לצוות.   , פעילות עם הילדים תיאור ההתנדבות:
  הפעילות תורמת הן לילדים והן להורים.

 9:36.-0:66.ד' בין השעות, -א', ב' ו פעילות:ימים ושעות 
 ר"ג. 0.מרכז משפח"ה, בית ויצו, רח' נתן  כתובת:

 
 מועדוני קשישים

במועדוני קשישים תוכלו להוות אוזן קשבת וחברה לוותיקי העיר, תסייעו 
בחוגי מחשב ואנגלית ותשתתפו איתם בפעילויות חברתיות של מוזיקה 

 ושירה בציבור. 
אחה"צ , "בית .יום ג'  .4קפה "אירופה" לניצולי שואה ביאליק 

ה -א 8מועדון " יחדיו" שד' הילד  9:66.-7:36.ה -, א 89רוזן",ביאליק 
.0:66-.9:66. 

 שבועות 36שעתיים בשבוע  היקף הפעילות:
תחומי הפעילות שהנכם מתבקשים להשתלב באחד מהם, מהווים אתגר 

ק עצום. הפעילות מלווה בהדרכה וייעוץ, ממדרגה ראשונה ומעניקים סיפו
 מה שמבטיח הגברת ההתמצאות שלכם בתחומים רגישים  של החברה.
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 קארןאיש קשר: 
 

 

 4                       אגף הרווחה                         
 ברחבי העיר כתובת:

 סלביאיש קשר: 
 6712125טלפון: 

 

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A9%D7%94%5D/1/1/0/
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A+%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%A9%D7%94%5D/1/1/0/


 
 
 
 
 

הינו מרכז הספורט לנכים הראשון ספיבק  כמה מילים על הארגון:
במדינה, ומחלוצי מרכזי הספורט ההישגי לנכים בעולם. המרכז הוקם 

נכים בתחום הספורט שנה במטרה לאמן ולטפח ספורטאים  45לפני 
ההישגי. במשך השנים פיתח מרכז הספורט את תחום פעילות הנופש 
על מנת לתת מענה לילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים המתקשים 

  להשתלב במסגרות אחרות.
, כושר חדר, בריכה - ספורט בפעילויות עזרה תיאור ההתנדבות:

 .טיפולי וספורט שולחן טניס, אופניים, התעמלות
 .ורציניים מוטיבציה בעלי, אחראים תלמידים תכונות נדרשות:
 שבועות 36שעתיים בשבוע  היקף הפעילות:

 
   9:66.-9:66 בשעות  ה ,ד ,ב ,א בימים ימים ושעות פעילות:

 5:66.-9:66 משעה' ג ביום
. 
 
 
 
 
 
 

 ."הכי הרבהן  מתוך שמחה, נות ןנות יש
 אמא תרזה

 
 
 

 
 ממ"צ  -צעיר  מחויבותמדריך 

 .תמיכה בתהליך המחויבות האישית תיאור ההתנדבות:
 האישית. מחויבותל יחודיים  ם יתכנון פרוייקט
במקומות ההשמה על פי בחירת ושיבוץ של התלמידים  איסוף נתונים

 התלמידים.
  מעקב ורישום הפגישות למחשב.

 תיעוד הפעילות במהלך השנה.
 של בית הספר. מחויבותתמיכה באתר ה

 
  .ורציניים מוטיבציה בעלי, אחראים תלמידים תכונות נדרשות:

 בכל כיתה יבחר ממ"צ אחד
 שבועות 36שעתיים בשבוע  היקף הפעילות:

 
 
 
 

 הרכבים אומנותיים 
מופעים קצרים לקהילה כמו: בתי אבות, מועדונים  תיאור ההתנדבות:

 קהילתיים, בתי חולים ואירועים באחריות עיריית רמת גן.
 בנית הרכב אומנותי בקבוצות קטנות, תהליך ההכשרה:

 תכנון מופע קצר וחזרות.
 ,המשתתפים בלהקת בית הספרמיועד לתלמידים  תכונות נדרשות:

  .מגמת מוסיקה ומגמת תאטרון
 הופעות במהלך השנה. 7.עד  6.חזרות וכ  היקף הפעילות:

 
 
 
 

 מרכז ספורט לנכים רמת גן - ספיבק        5
 רמת גן 123רוקח  כתובת:

 איש קשר: נטלי ואיילת
 217שלוחה  5754444טלפון: 

 

     14                    התנדבות בבית ספר
 רמת גן 118רוקח  כתובת:

 איש קשר: ארגו
 052-9467693טלפון: 
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 גדודי של בסיס על הוקם הכבאות מערך כמה מילים על הארגון:
 אותו ומלוים,  ממלכתי לגוף הפיכתו במהלך גם אותו ליוו אשר מתנדבים

 מרמת החל, רבים מקצועיים כבאים משמשים לכך כראייה. היום עד
 צופי במסגרת דרכם את החלו אשר, תחנות מפקדי  לרמת ועד הכבאי
, מקצועיים כבאים תשעה כיום משרתים גן-רמת כבאות בשרותי. האש
 מפקד וביניהם, האש בצופי מתנדבים כנערים דרכם את החלו אשר

 .וסגנו התחנה
סיוע בפעילויות התחנה, טיפול בציוד בתחנה, בעת תיאור ההתנדבות: 

 חילוץ ממקומות שונים ומתן הסברים למניעת שריפות.-שריפה
 

 לאחר מיון ראשוני יתקיים קורס פעם בשבוע תהליך ההכשרה: 
 (שעות הקורס לא נחשבות כשעות מחויבות אישית) שעות. 4למשך 

 אישור רפואי, 
 

משמעת עצמית גבוהה, אחריות, רצינות ורצון תכונות נדרשות: 
 להשקיע בהמשך הדרך.

 
עות ש 06-התלמידים המתנדבים יידרשו לתרום יותר מהיקף הפעילות: 

 שנים. 3משך ההתנדבות  שעות שבועיות( 3-שבועיות )כ
 

 בתיאום עם מכבי האש.משמרות אחר הצהריים ימים ושעות פעילות: 
 

 ימי כייף וטיול שנתי. פעילויות מיוחדות:
 
 
 
 

 
 

גן גבעתיים פועל למען מאות -סניף אקים רמת כמה מילים על הארגון:
ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחותיהם, 

 במטרה לקדם את איכות חייהם ולקרב את עולם השונה לקהילה. 

  אקים: הסניף מקיים מגוון פעילויות למען המשפחות וחניכי 

המיוצרים ע"י מכירת מארזי שי הרצאות,  ,פרויקט הסברה בקהילה
 ועוד.  החניכים, מסיבות, חוגים לילדים טיולים, אירועי ספורט

הסניף זקוק למתנדבים לסיוע בחונכות, ארגון תיאור ההתנדבות: 
אירועים ופעילויות, ליווי קבוצת הכדורסל של חניכי אקים, שיווק והפצת 

 המארזים, איוש דוכני מכירה ועוד

והצטרפו למעגל האנשים העושים למען אנשים עם  בואו להיות שותפים
מוגבלות שכלית. סייעו לנו להפוך את ר"ג וגבעתיים ואת החברה 

הישראלית למקום טוב יותר למען אנשים עם מוגבלות שכלית ובני 
חברה חמה ומקבלת, מאמינה ומאפשרת שוויון  –משפחותיהם 

 הזדמנויות. 

 שבועות 36שעתיים בשבוע  היקף הפעילות:
 בתיאום עם איש הקשר ימים ושעות פעילות:

 
 
 ."מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז"

 איזופוס
 "האריה והעכברמתוך המשל "

 

 מכבי אש רמת גן                                          13
 רמת גן 13בן אליעזר  כתובת:

 ש קשר: אלברט ותומריא
 5744615טלפון: 

 

    6אקים רמת גן גבעתיים                 
 רמת גן 24ארלוזורוב  כתובת:

 איש קשר: שפרה ומילי
 6732949טלפון: 
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שירותי העשרה  תתמפעלי בית עמנואל למטרת  כמה מילים על הארגון:

  .ותרבות שעות הפנאי לילדים, נוער ומבוגרים

החברה מפעילה מספר מרכזים קהילתיים, בהם מתקיימות פעילויות של 
חוגים וסדנאות במגוון רחב של תחומים, הפונים לשכבות הגיל השונות, 

 מבוגרים, בוגרים, בני נוער וילדים. 
פעילות חברתית ועזרה בהכנת שיעורי בית וחוגים  תיאור ההתנדבות:

 .ד-תלמידי כיתות אל שונים
 גישה לילדים, הקשבה סבלנות ורצון טוב. נדרשות:תכונות 

 שבועות 36שעתיים בשבוע היקף הפעילות: 
 ,0:36.-47:..ה בין השעות -זמן פעילות ימים אימים ושעות פעילות: 

 .4:66.-8:66בימי חופשה מלימודים בין השעות 
 שונים ברחבי העיר.ומרכזים בתי ספר  מקום הפעילות:

 .יות לאחר ראיון עם מנהלת המועדוניותהתלמידים יופנו למועדונ
 
 
 
 
 
 
 
 

 שילוב וקידום עולים בחברה ישראלית תיאור ההתנדבות:
 ראשוני במרכזי הלמידה ושיבוץ.מפגש תהליך ההכשרה: 
 גישה לילדים, יכולת הדרכה  תכונות נדרשות:

 הקשבה סבלנות ורצון טוב
  "יהל"ם"בבית ספר ימים ושעות פעילות: 

  .8:66.-7:66.בימי ראשון, שני וחמישי בין השעות 
  "עליות"בבית ספר 

 8:66.-7:66.בימי ראשון, שלישי ורביעי בין השעות  

 
 סניפי המשמר האזרחי: כמה מילים על הארגון:

 ארק הלאומי, נווה יהושע, מרום נווה, ארלוזורוב והבורסהפה
 

הפעילות כוללת תרומה לקהילה )מבצעי חלוקת  ההתנדבות:תיאור 
מזון(, סיוע באבטחה של אירועים שונים, סיוע במרכזי שיטור ועוד. 

 התלמידים יוכלו לבחור את סניף המשמר האזרחי שבו יתנדבו. 
 

בשלבי הגיוס, עוברים המתנדבים הדרכות שונות תהליך ההכשרה: 
 שעות. ..קורס של 

שמעת עצמית גבוהה, אחריות, רצינות, מסירות מ תכונות נדרשות:
 והתמדה

 
 שבועות 36שעתיים בשבוע היקף הפעילות: 

 אזרחי.המשמר הבשעות הערב בתיאום עם ימים ושעות פעילות: 
 
 
 
 
 
 
 
 
אדם חייב לעשות למען האחרים ולא להעלים עין; אם הוא "

רואה שריפה, עליו לנסות ולכבות אותה; אם אין ברשותו דלי 
      מים, הוא יכול להשתמש בכוס; אם אין לו כוס, יש לו כף, 

 ."אז יש לו כפית -ואם אין לו כף 
 עמוס עוז

 
 

 מרכזי למידה לעולים חדשים
 בתי ספר יהל"ם ו"עליות"כתובת: 

 מאירהאיש קשר: 
  054-7696338טלפון: 

 מועדוניות מפעלי בית עמנואל                7
 

 איש קשר: אסתר טלמור
 036757408טלפון: 

 

  12משמר אזרחי                     
 
 איתי ליבראיש קשר: 

 054-8147090טלפון: 
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מגן דוד אדום הינו ארגון ההצלה הלאומי של  מה מילים על הארגון:כ

ביב. א-, בתל936.ביוני  5 -מדינת ישראל. הארגון הוקם ע"י מתנדבים ב
פעילות הארגון ענפה ומשתרעת על פני תחומים רבים, החל בהגשת 

עזרה ראשונה, דרך התרמת דם ותפעול בנק הדם הארצי וכלה בהדרכת 
הציבור הרחב בקורסי עזרה ראשונה והחייאה. בנוסף, עוסקים אנשי 
 מד"א בפרויקטים קהילתיים שונים. המתנדבים במד"א, המונים קרוב 

איש, נוער ובוגרים, משולבים בכל התחומים. מגן דוד אדום  6,666. -ל
 רואה בהתנדבות ערך חיוני, המהווה אבן יסוד לארגון כולו. 

  
 הכשרה:

ההתנדבות בתחום הצלת חיים מחייבת ידע מקצועי ברמה גבוהה מאד, 
שכן, מסיבות ברורות, האחריות המוטלת על כתפי המתנדבים היא 

בני   התחיל ולהתנדב, יש לעבור קורס בסיסי מקיף.כבדה. על מנת ל
( נדרשים לעבור בחינות של קורס מגישי עזרה 8.-7.נוער )גילאי 

מי שיבחר להתנדב במד"א יחתום על שעות.  06ראשונה, בהיקף של 
שעות, לפחות, חוץ מהשעות של קורס  60התחייבות להתנדב 

 ההכשרה! 
אה, טיפול בחולים, טיפול קורסים כוללים בין השאר פרקים בהחייה

בפצועי תאונות דרכים, נהלי עבודה ,טיפול בפצועי פיגועים ועוד. מסגרת 
הקורס היא תובענית ומחייבת השתתפות מלאה בשיעורים, עמידה 

 .בבחינות חתך, בחינות אמצע ועוד
 ש"ח  86.מתנדב אשר יבחר להשתתף בקורס יחויב בתשלום של 

 מדים ודמי ביטוח לשנה. ,אשר כוללים את חומרי הלימוד
במהלך שנת ההתנדבות המתנדבים יועשרו בקורסים נוספים כגון אר"ן 
)אירוע רב נפגעים( אט"ן )אמבולנס טיפול נמרץ( יולדות וכו'.. התנדבות 

 במד"א מאפשרת גם השתתפות באירועים במרחב כגון: 
 כדורגל/ כדורסל, הופעות של מפורסמים וכו'.. משחקי

 
 

 
 
 כדישנים  תשעבית מעשים טובים הוקם לפני כ מה מילים על הארגון:כ

 הן: של הארגוןקריות יהמטרות הע בעיר ר"ג. לתמוך ב"שכבות החלשות"
 מילוי הצורך הבסיסי במזון באופן שוטף ככלל ולקראת החגים בפרט.

 -ה ביוקר המחיה ע"י מתן שעורי ימתן מענה בתחום החינוך לאור העלי
  .בינוניהעזר, הפעלות, חוגים וכו' אותם מתקשים לספק גם בני המעמד 

 חונכות, הדרכת ילדים, עזרה בשיעורים  תיאור ההתנדבות:
 ואריזה של חבילות מזון.

 יום ה' אחר הצהריים. ימים ושעות פעילות:
 שבועות 36שעתיים בשבוע,  היקף הפעילות:

 

 

 

 
תנועת הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים,  מה מילים על הארגון:כ

 .הראשונה והיחידה מסוגה בעולם
קרמבו הוא לא רק טעים, אלא גם עדין ושברירי ומסיבה זו נעטף במפעל 

באופן דומה אנו עוטפים כל ילדה  על ידי מכונות.בידיים של העובדים ולא 
וילד בהמון אהבה, משקיעים בהם תשומת לב רבה ומאמינים 

 .ביכולותיהם, כך שיוכלו לפרוש כנפיים ולהגשים חלומות
תפקיד החונך הוא ליצור קשר חברי עם החניך ולתת  תיאור ההתנדבות:

 .לו מענה לצרכיו במהלך הפעילות
 ד' אחר הצהריים בבית הצנחןיום  ימים ושעות פעילות:

 שבועות. 36שעתיים בשבוע,  היקף הפעילות:

מגן דוד אדום                                    11  
 רמת גן 46הגלגל  כתובת:

 מאיראיש קשר: 
    mitandvimrg@mda.org.il: דואר אלקטרוני

 

          8בית מעשים טובים                                        
 , רמת גן106ז'בוטינסקי  כתובת:

 איש קשר: יאיר
 054-6386188טלפון: 

 

 

 

 כנפיים של קרמבו                      
 

 מאיה בריקמןאיש קשר: 
 054-5423313טלפון: 

 



 

מש"צים הם מדריכי של"ח צעירים. מסגרת  מה מילים על הארגון:כ
המש"צים מכוונת לחינוך ערכי, אהבת הארץ ומנהיגות: דרך טיולים, 

פעולות, פרוייקטים, פעילות קהילתית וכדומה. השאיפה היא להעביר את 
החניכים תהליך של העצמה אישית וחברתית, ולהמשיך את התהליך 

 .הזה גם לאחר תקופת החניכות

ליווי טיולים שנתיים , 'ליווי סיורי של"ח של כיתות טתיאור ההתנדבות: 
ניהול  .התנדבות בקהילה ופרוייקטים קהילתיים .של השכבות השונות

בפעילויות ארציות השתתפות  .והשתתפות בפרוייקטים בית ספריים
השתתפות בפעילויות אשכוליות )מסעות  )טיולים, כנסים וכדומה(.

  וכדומה(.
 שבועות 36 ,שעתיים בשבוע היקף הפעילות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנועת נוער הפועלת בשיתוף המתנסים של  :ניםכמה מילים על הארגו
 גבעת שמואל.

הדרכת ילדים או תפקיד קבוע במסגרת המועדונים,  תיאור ההתנדבות:
 יציאה לטיולים ומחנות. 

 ראיון אישי וקורס הדרכה תהליך ההכשרה:
 שבועות. 36שעות בשבוע  . היקף הפעילות:

 טיולים ומחנות.סמינרים, פעילויות מיוחדות: 

 
 

  : רמת גן, ירקון, עליתיםשבט
 

תנועת הצופים העבריים היא תנועת הנוער  :כמה מילים על הארגון
הראשונה והגדולה בישראל. כציר מרכזי לפעילויות בני נוער, תומכת 
 התנועה בעמידה באתגרים הלאומיים בפניהם ניצבת המדינה כולה. 
בכל מקום בו אנו מזהים אתגר חברתי או ציוני אנו יוזמים פעילויות 

תמו חברי הצופים ליישוב המספקות מענה חברתי מקצועי. אם בעבר נר
הארץ ולקליטת עלייה, היום אנו ממוקדים בבניית שבטים קהילתיים, 

ישראלית בתפוצות -בחיזוק הפריפריות, בשמירת הזיקה היהודית
צרכים  חניכים בעליובשילוב אוכלוסיות מיוחדות )כגון נוער בסיכון, 

 מיוחדים.
רת השבט, הדרכת ילדים או תפקיד קבוע במסג תיאור ההתנדבות:

 יציאה לטיולים ומחנות. 
 קורס מדריכים של השבט. תהליך ההכשרה:

 שעות בשבוע לאורך כל השנה. 4 היקף הפעילות:
 סמינרים, טיולים ומחנות.פעילויות מיוחדות: 

 בימי שלישי ושישי אחר הצהריים. ימים ושעות פעילות:
 
 
 
 
 
 

"הדרך שבחרתי, ושבחרתי לי למטרתי, איננה הקצרה ביותר וגם 
לא הנוחה ביותר, ברם, היא הטובה ביותר בשבילי, משום שהיא 

 שלי, משום שהיא משל עצמי." 
 יאנוש קורצ'אק

 קריית אלון ואילנוער
 גבעת שמואלכתובת: 

 ארגואיש קשר: 
 052-9467693טלפון: 
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 איש קשר: עופר יפת
 6239200: טלפון
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 איש קשר: ארגו
 052-9467693טלפון: 

 


