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מודיעין מכבים רעות

דבר ראש העיר
מר חיים ביבס
בני נוער יקרים שלום,
מדי שנה מצטרפים למעגל ההתנדבות במודיעין מכבים רעות קרוב ל 2000 -בני
נוער שמדי שבוע ,ולעיתים אף כמה פעמים בשבוע ,פועלים בתחומים שונים על
מנת לבנות קהילה יציבה ותומכת בעיר המתפתחת.
מערכת החינוך העירונית  -הפורמלית והבלתי פורמלית ,היא מהטובות בארץ
ומשלימה את החינוך אותו מקבלים בני הנוער בבית .חיזוק לדברים אלה קיבלנו
במהלך השנה שחלפה כאשר בזכותכם ,בני הנוער שלנו קיבלה העיר תעודת
הוקרה על ההתנדבות היתרה של בני הנוער ותרומתם המיוחדת למען הקהילה,
במסגרת פרס שר החינוך לנוער מתנדב ע"ש אלעד ריבן ז"ל ,לשנת תשע"ז.
הצרכים המיוחדים ,החינוך ,הגיל השלישי ,הגיל הרך הם רק חלק מהאוכלוסיות
שנתרמות כתוצאה מההתנדבות והעשייה שלכם .לתוך עשייה זו נכנסות גם
יוזמות פרטיות של נערים ונערות שממונפות והופכות לפרויקטים ארוכי טווח גם
אחרי שאותם בני נוער ממשיכים הלאה לשירות משמעותי ותרומה למדינה כולה.
פגשתי ואני פוגש את כל אלה שהופכים את הנתינה והעשייה החברתית לדרך
חיים ,אני גאה בהם ובכם ובתרומה לקהילה הסובבת אותם ולעיר כולה .אני סמוך
ובטוח כי גדל כאן דור קשוב ,מלא חמלה ונתינה שינהיג את המדינה לעתיד בטוח
ומוצלח.
על כל אלה ועוד ברצוני להודות לכם,
עלו והצליחו.
חיים ביבס,
ראש העיר מודיעין מכבים רעות
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דבר חבר המועצה ומחזיק תיק הנוער
ומנהלת מחלקת הנוער והצעירים
נערים ונערות יקרים,
להתנדבות פנים רבות .היא יכולה למצוא ביטוי בנתינה לנזקקים או בשיתוף
פעולה בין גורמים למען מטרה משותפת .בקהילה העירונית של מודיעין מכבים
רעות ניכרים כל פניה השונים והמגוונים של ההתנדבות.
בני הנוער בעיר מיישמים את כל תחומי הלימוד הלכה למעשה על הרצף הנע בין
הבית לחברה לבית הספר ולכלל הקהילה.
חוברת זו ,מאגדת בתוכה את כל מקומות ההתנדבות הזמינים בעיר לבני הנוער
אך כוללת גם קבוצות מעורבות ,שיח ופעילות המאפשרים לכם לאחוז במושכות,
ליצור ,ליזום ולהפוך לאזרחים תורמים למען סביבתכם.
אנו סמוכים ובטוחים כי בידיכם הכלים למצוא את התחום הקרוב לליבכם על
מנת להגשים ייעוד נוסף בדרך להתבגרות מתוך הנאה ותחושת סיפוק.
תודתנו למערכת החינוך העירונית ,לראשת מנהל החינוך ,למחזיק תיק החינוך,
למנהל חברה ונוער ולכל העושים במלאכה על השותפות האמתית בדרך.
בהצלחה בדרככם!
שלכם,
אלעד שמעונוביץ ,חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הנוער
לטם גל ,מנהלת מחלקת הנוער והצעירים
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נוער
מועצת התלמידים והנוער העירונית
המועצה היא הגוף הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר .חברים בה נציגי
מועצות התלמידים ,נציגי תנועות הנוער וארגוני הנוער השונים בעיר .המועצה
אחראית על העלאת נושאי הנוער לסדר היום הציבורי ,קידום מעמד בני הנוער,
הפקת פעילויות ערכיות וחברתיות לנוער ,יצירת קשרי גומלין בין גופי הנוער בעיר
ועוד .מזמינים אתכם להיות חלק מהשינוי!
לפרטים :שי-לי לוי 050-2129057

מועדון המוזיקה הג'ק
מועדון הג'ק הממוקם במתחם האומנויות "הגג האדום" ,הינו מועדון מוזיקה
מהמובילים בארץ .אנו מחפשים בני נוער רציניים ,אחראיים ובעלי אוריינטציה
בתחומי מוזיקה  /צילום  /שיווק  /גרפיקה  /מחשבים ואינטרנט .המתנדבים יסייעו
בקידום הפעילויות של המועדון ,בפרסום ,בצילום האירועים ,בעזרה בהקמה
ובפירוק אירועים ועוד.
*רק שעות הפעילות באירועים יוכרו לצורך מעורבות חברתית

לפרטים :ירדן בר jack@modiin.matnasim.co.il

מקפה לאוזן
בית קפה ייחודי לבני נוער  -המקום לדבר ,לחשוב ולהתייעץ בכל נושא שבעולם
או סתם לשבת על כוס קפה...
המתנדבים לוקחים חלק בהכשרות ומפעילים את בית הקפה בימים ב' ,ג' ו-ד' בין
השעות  ,19:30-22:30ב"קפה בעמק"  -עמק דותן .29
לפרטים :מור פינקל coffee@modiin.matnasim.co.il
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המפיקים
תמיד רציתם להיות במרכז העניינים? רוצים להחליט איזה אירועים ואמנים יגיעו
לעיר? מתעניינים בתחום הפקת אירועים? אתם מוזמנים להצטרף לצוות ההפקה
העירוני!
במסגרת הקבוצה תלמדו על שלבי הפקת האירוע וכמובן תיישמו אותם בפועל
באירועים הכי גדולים בעיר :מסיבת רחוב ,מסיבת פתיחת קיץ ,מסיבת פורים ועוד.
*רק שעות הפעילות באירועים יוכרו לצורך מעורבות חברתית

לפרטים :שי-לי לוי 050-2129057

שיחה מזוהה
קבוצת דיון ושיח אינטלקטואלי לבני נוער חילוניים ,דתיים ואחרים .הפעילות,
בהנחיית אנשי מקצוע חילוניים ודתיים מתקיימת אחת לשבוע ומתמקדת
בנושאים אקטואליים המעסיקים את בני הנוער .המשתתפים בקבוצה יקחו חלק
באירועי שיא עירוניים סביב לוח השנה העברי.
*רק השתתפות פעילה באירועי השיא יוכרו לצורך מעורבות חברתית

לפרטים :איתן גור 050-9704178

צדק פואטי
צדק פואטי הינו בית וקהילה לבני נוער משוררים ויוצרים מכיתות ט-יב ,שרוצים
להתנסות ,לכתוב ולהופיע באומנות השירה המדוברת "ספוקנוורד" המפגשים
יתקיימו בכל יום חמישי בשעה  19:30במועדון "הגג האדום" במודיעין ובנוסף
יערכו פעילויות גיבוש לחברי הקבוצה וערבי מקרופון פתוח למשוררים.
*הפעילות אינה מוכרת למעורבות חברתית

לפרטים :מיה לב-נבון 054-4698786
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חונכויות
על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

חיבורים
רוצים להיות "אחים בוגרים"? להשפיע ולסייע לילדים עם קשיים לימודיים,
חברתיים ורגשיים? אנו מזמינים אתכם להתחבר" .חיבורים" – חונכות אישית
במרחב ציבורי .הפעילות מתקיימת בימי חמישי אחת לשבוע אחר הצהריים
במרכז מנהיגות והתנדבות נוער  -בגין .74
לפרטים :מאי אברמוב 052-6635747

חיבורים במוזיקה
מוסיקאים? התחברו לג'ק במסגרת תכנית חיבורים במוזיקה .אנו מחפשים בני
נוער שמנגנים ורוצים ללמד ולחנוך מוזיקאים צעירים .תינתן הכשרה מקצועית
לחונכים על ידי צוות מועדון "הג'ק" .החונכות תתקיים אחת לשבוע במועדון הג'ק
(הגג האדום).
לפרטים :ירדן בר jack@modiin.matnasim.co.il

חיבורים לטף
סיוע לאימהות יחידניות עם ילדים קטנים .במסגרת ההתנדבות ,בני הנוער יגיעו
בזוגות לבית המשפחה ,ויספקו מענה לאחד מילדי המשפחה על בסיס אישי,
במטרה להוות דוגמא אישית וללמדו ,בדומה לאח/ות בוגר/ת .המתנדבים שיבחרו
לתכנית יקבלו הדרכה וליווי לאורך כל תקופת הפעילות.
לפרטים :הדס יולס קדם hadas@modiin.matnasim.co.il
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חיבורים בעלייה
חונכות וסיוע לילדים ונוער עולים חדשים בצעדיהם הראשונים בארץ  -ליווי
חברתי ,עזרה בלימוד השפה ועזרה לימודית בכלל ,חשיפה לתרבות ישראלית
ולהווי המקומי.
לפרטים :ליאת סולומון leet_s@modiin.muni.il

עזרה מנדב
תלמידי תיכון עולים חדשים מסייעים לתלמידים בעיר באנגלית ובכך מחזקים את
ביטחונם העצמי ואת ערכם ומכירים טוב יותר את החברה הישראלית והקהילה
בה הם חיים .לחונכים תינתן הכשרה מתאימה.
העמותה הוקמה לזכרו של נדב עזרא ז"ל שנפל בעת מילוי תפקידו.
לפרטים :מלה עזרא ezraminadav@gmail.com 052-6631964
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אזרחים ותיקים
ביקורי בית
המתנדבים יבקרו קשישים השוהים בביתם רוב שעות היום וישמחו לחברה
ולשיחה מהנה.
הביקורים נערכים אחת לשבוע בזוגות .שעת הביקור בתיאום.
• ניתן גם להשתלב במבצע השאלת ספרים לקשישים וקריאה משותפת  -מיזם
עם הספריה המרכזית.
דרושים מתנדבים דוברי שפות שונות.
לפרטים :דניאל ניב danielleniv@gmail.com
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

ישראל בת 70
לקראת חגיגות ה 70 -למדינת ישראל יתעדו בני הנוער סיפורים של  70אזרחים
ותיקים מהעיר .התיעוד מלווה בהדרכה.
כל סיפור יתועד בכתב ובאופן דיגיטלי ויכלול רקע קצר על האיש והתקופה.
התלמידים ישתתפו בסדנת הכנה שתחשב כחלק מן ההתנדבות ,וילוו לאורך
התהליך על ידי אנשי מקצוע ומתנדבים של העמותה למען הקשיש.
לפרטים  :אירית פדר irith.feder@gmail.com
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קפה אירופה
מועדון חברתי ותרבותי לניצולי השואה המופעל על ידי מתנדבים ,בהנחיית אנשי
הצוות במקום .במסגרת ההתנדבות מסייעים בני הנוער בתפעול שוטף של
המקום וכן בפעילות חברתית.
 3מועדוני קפה אירופה פעילים:
> ביום ב' במועדון 'מפגש' ברחוב עמק בית שאן בין השעות .16:00-18:00
> ביום ה' ב"קתדרה" ברחוב עמק דותן בין השעות .16:00-18:00
> ביום ה' פעמיים בחודש ב"קתדרה" בין השעות ( 18:30-20:30לדוברי רוסית).
לפרטים:
עינת חסון EynatH@ips.gov.il
איזבל דרעי Isabelle11@bezeqint.net.il
גלית איתן (דוברי רוסית) galit.r.eitan@gmail.com
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קהילה
קבוצת הליצנים הקהילתיים
כי להצחיק זה עניין רציני...
קבוצת הליצנים הקהילתיים לוקחת חלק בשלל אירועים ברחבי העיר  -ימי
הולדת לילדים ממשפחות מעוטות יכולת ,אירועים לבעלי צרכים מיוחדים,
פרויקט "זריקת עידוד"  -ליצנות רפואית בימי חיסונים לתלמידי הכיתות הנמוכות,
העדלאידע העירונית ועוד ועוד...
בתחילת שנת הפעילות מתקיימת הכשרה מקיפה.
לפרטים :תום שמחה שועל 050-8377247

הספריה העירונית
קוראים? כותבים? בואו לספר על זה בספריה העירונית .התנדבות בסימן אוריינות.
המלצות על ספרים ,סיוע בכתיבת עבודות ,הנגשת קריאה לילדים צעירים ועוד.
הספרייה פתוחה במהלך כל השבוע.
לפרטים :דורית ישראל doritisrael10@gmail.com

עמותת רוטרי " -אינטראקט"
מועדון צעירים הנתמך על ידי מועדון רוטרי -המתנדבים משתתפים במיזמים
חברתיים ,יוזמים תכניות התנדבות ומפתחים את כישורי המנהיגות שלהם.
לפרטים :פליקס גליק gfelix127@gmail.com
*רק השתתפות ביוזמות והתנדבויות תוכר לצורך מעורבות חברתית.
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התנדבות במסגרת יזמ"ה
מרכז קהילתי חינוכי של התנועה ליהדות מתקדמת המפעיל מספר פרויקטים
של התנדבות ומעורבות חברתית:
 .1אימוץ בית עדן  -מעון לילדים הלוקים בפיגור שכלי ברמלה .המתנדבים יערכו
קבלת שבת לילדי המעון מדי שישי אחר הצהריים ,יפיקו אירועים ועוד.
" .2כתף למשפחה"  -המתנדבים יפעילו משחקייה לילדים ממשפחות יחידניות
בזמן שההורים נמצאים במפגש.
 .3יזמ''ן  -מרכז לימוד לילדים ולנוער ממשפחות שידן אינה משגת לממן עזרה
בלימודים לילדיהם באופן פרטי.
 .4חונכות  -ליווי ילדים ממשפחות מורכבות  -לסיוע קל בשעורי בית ובילוי חברתי.
 .5איסוף מזון לנזקקים  -איסוף ,אריזה וסידור של מוצרים וחלוקתם למשפחות
מועטות יכולות ברחבי העיר סביב לוח השנה העברי.
לפרטים :ציפי ויינברג tzipora@yozma.org.il

גינה קהילתית  -אגף שפ"ע
תמיד חלמתם על גינת תבלינים? או אולי על גינת ירק?
רציתם לדעת איך זה מרגיש להיות חקלאי?
זאת ההזדמנות שלכם!
בואו והצטרפו לפרויקט קהילתי להקמת גינה קהילתית.
בשיתוף משרד החקלאות ובביצוע של החברה להגנת הטבע ,תושבים ומתנדבים.
המתנדבים יעברו הכשרה מקיפה בכל הנוגע להקמה ,אחזקה שוטפת ותפעול
של הגינה הקהילתית.
לפרטים :יעל משה yael_ms@modiin.muni.il

11

אלבום לנופל
במסגרת פרויקט ההנצחה תלמידים מבצעים תהליך לאורך שנת הלימודים
שבמהלכו הם פוגשים משפחה שכולה ,לומדים על דמותו של יקיר ליבה ומכינים
תוצר לזכרו של הנופל אותו הם מעניקים למשפחה .התוצר עצמו יכול להיות
בצורות שונות ,החל מאלבום כתוב ,דרך ,יצירה אומנותית ,כגון תצלום ,ציור,
מצגת ,פסל ,שיר סרט ומצגת.
*השנה יפעל הפרויקט בבתי הספר יחד ,עירוני א' ומור

לפרטים נוספים ,יש לפנות לרכזות המעורבות החברתית בבית הספר.

שמע
המרכז החינוכי טיפולי לתלמידים עם לקות בשמיעה
בואו לגלות את עולם לקויי השמיעה ,ולהשתתף בפעילויות במגוון תחומים:
> חונכות אישית של תלמידים צעירים במרכז
> קשר אישי והעלאת מוטיבציה להשתתף בפעילויות
> בניית תכנית חברתית לבני הנוער
> שילוב בני נוער בפעילויות חברתיות עירוניות
לפרטים :זוהר שריד 052-2247522
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צרכים מיוחדים
חיבורים מיוחדים  /אקד"ם -
למען ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי
ההתנדבות עם הילדים האוטיסטים מאוד מיוחדת ונותנת המון למתנדבים!
אנו מחפשים מתנדבים למגוון פעילויות חונכות לילדים אוטיסטים:
 .1חונכות במועדונית לילדים אוטיסטים בתפקוד בינוני ונמוך.
הילדים מגיעים למועדונית פעמיים בשבוע ,לפעילות חברתית קבוצתית
הכוללת משחקים משותפים ,חוגים ,הכנת ארוחת ערב משותפת ועוד.
המתנדבים מלווים את המשתתפים ומהווים דמות יציבה עבורם במועדונית.
המועדונית פועלת בימי ב' ו -ד' בין השעות .16:00-19:30
 .2חונכות אישית בבית החניך/ה .נפגשים פעם בשבוע זוג חונכים עם זוג ילדים
אוטיסטים.
 .3ליווי חניכים בחוגים שיתקיימו בבית אקדם ברעות בשעות אחה"צ.
 .4חונכות במועדון החברתי שיוקם בבית אקדם לחניכים בתפקודים גבוהים.
המתנדבים בעמותת אקדם יקבלו הדרכה ,תמיכה וליווי לאורך השנה.
לפרטים :סיגל ברק 058-7483373
Volunteers.Akadem@gmail.com

איל"ן
התנדבות בשעות הפנאי עם ילדים ונוער בעלי מוגבלויות פיזיות.
לפרטים :אביבה לזר laz.aviva@gmail.com
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד
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החבר'ה הטובים
קבוצה חברתית המשלבת בוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ונוער
מתנדב ,שצוחקים ,משחקים ונהנים יחד.
הפעילות מתקיימת בימי חמישי  -בין השעות 17:00-19:00
בבית סחלבים.
לפרטים :שחר שושן hachevrehatovim2009@gmail.com

אקי"ם
התנדבות עם ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית:
" .1לב אל לב"  -חונכות אישית בבית החניך  -העשרת שעות הפנאי של הילד
ובכך לסייע לשאר בני המשפחה להתפנות לדברים נוספים.
 .2חוגים  -סיוע ,ליווי ותיווך לילד בחוגים המתקיימים אחר הצהריים.
 .3קייטנות פסח וקיץ  -חונכות לילדים בקייטנות בחופשת הפסח ובאוגוסט.
לפרטים :טובה ביבר tova.biber@gmail.com
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד

גוונים
המתנדבים חונכים את התלמידים בביתם בשעות אחר הצהריים ,מבלים איתם
זמן איכות ,משחקים ומדברים איתם .המתנדבים מקבלים הדרכה צמודה
וסדנאות שיסייעו להם בחונכות ,ונהנים מהקשר שנוצר עם התלמידים.
לפרטים :שירה מאיר shiram808@gmail.com
*על כל החונכויות הביתיות וביקורי הבית להיערך בזוגות בלבד
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ספורט טיפולי
חוגי הספורט הטיפולי מיועדים לילדים ממערכת החינוך הרגילה והמיוחדת,
הזקוקים לחיזוק פיזי ,ויסות רגשי ו/או שיפור המיומנויות החברתיות.
בני נוער סבלניים שאוהבים להדריך ילדים מוזמנים להתנדב אצלנו .החוגים
מתקיימים באולם הספורט ברחוב יצחק רבין בכל ימות השבוע בין השעות
 16:00-19:00ובימי שישי בשעות .13:15-15:00
לפרטים :רני הדר rani68hadar@gmail.com

בית ספר למחול NDance -
למי שהמחול והנתינה עבורם זו דרך חיים ומעוניינים לשלב הכשרה מקצועית,
מעניינת ומעשירה ולהדריך ילדים עם קשיים רגשיים ואחרים בתחילת דרכם
בעולם המחול.
אתם מוזמנים להצטרף אלינו לבי"ס למחול .NDance
התנדבות שהיא גם תרומה לקהילה וגם הזדמנות עבורכם.
לפרטים :נעמה דינרמן naadance@gmail.com
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חינוך והגיל הרך
צהרוני עמותת סחלבים
התנדבות במסגרת הגיל הרך של עמותת סחלבים ,ההתנדבות מאתגרת ונותנת
סיפוק רב .המתנדבים יעבדו עם ילדים מתקשים בגילאי  3-7ויקלו עליהם את
השהייה בצהרון במשחק ,שירים ,סיפורים ,יצירה ועוד.
ההתנדבות בשעות  ,14:00-16:00בימים שנוחים לכם ובצהרון הקרוב לביתכם.
לפרטים :אירית אהרון irita@modiin.matnasim.co.il

גני נעמת
הפעילות ההתנדבותית כוללת עבודה עם ילדי המעון בגילאי שלוש הזקוקים
לליווי פרטני  ,תוך תיווך בינם לבין שאר הפעוטות בכיתה .תוך דגש על ערנות,
רגישות והקשבה לצרכי הילד.
ההתנדבות נערכת באחד מארבעת המעונות בעיר ובשיתוף פעולה עם צוות
הכיתה ומנהלת המעון תוך היצמדות לפעילות השוטפת בכיתה.
לפרטים :טל קלו zivoni@naamat.org.il

ממש בריא  -נוער מוביל אורח חיים בריא ופעיל
הובלת שינויים משמעותיים על ידי העלאת מודעות והטמעת הרגלי בריאות
לילדים בגיל צעיר.
למתנדבים תינתן הכשרה קבוצתית ואישית בנושאי אורח חיים בריא ,תזונה נכונה
ופעילות גופנית מאנשי מקצוע וסטודנטים מביה"ח אסף הרופא.
ההתנדבות תיערך במסגרות צהריים של מערכת החינוך.
לפרטים :מיכל אלימלך 073-2326431 ,054-6409070
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מפקדות נוער
מד"א
המתנדבים יעברו קורס שנתי בעזרה ראשונה ובסיומו ידרשו לעמוד במבחן
עיוני ומעשי .תקופת ההתנדבות הנדרשת היא לפחות שנתיים של כ  16 -שעות
חודשיות .במהלך ההתנדבות יעברו קורסים שונים ,ימי כיף ועוד.
לפרטים :חיליק עזרזר mbasar69@gmail.com

צופי אש
מתנדבי צופי אש מסייעים לכבאים במילוי תפקידם ומשמשים ככוח עתודה
מקצועי ומיומן למערך הכבאות .לאחר מיונים וראיונות ,הצופים עוברים קורס
הכשרה ,המקנה להם את יסודות תורת הכבאות וההצלה ומכשיר אותם לסייע
למערך הכבאות .לצופים נערכת פעילות תרבותית ,חינוכית ,טיולים ועוד.
לפרטים :נועם אליהו noam323323@gmail.com

המשמר האזרחי
המתנדבים מסייעים למשטרת ישראל בשמירת הביטחון והסדר הציבורי ע"י
סיורים ברכב או ברגל ומניעה של פשיעה ותאונות דרכים.
לפרטים :יוסי הררי yoss_h@walla.co.il
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יחידת חילוץ והצלה
אנו מחפשים בני נוער אחראיים ,בוגרים ובעלי מוטיבציה גבוהה .מתנדבי היחידה
עוברים הכשרה ואימונים בחילוץ לכודים במקרה של רעידות אדמה וקריסת
מבנים ומתרגלים ומתאמנים עם ציוד ייעודי לחילוץ .המתנדבים עוברים השתלמות
עזרה ראשונה וכיבוי אש ,היערכות העיר למצבי חירום ומתן סיוע לאוכלוסייה
ולאורך כל השנה מקיימים אימונים בתחום החילוץ באתרי הרס .היחידה מסייעת
למחלקת ביטחון ושירותי חירום בעירייה באירועי חירום המוגדרים "אסון המוני".
לפרטים :שמוליק כהן shmulik@modiin.muni.il
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תנועות וארגוני נוער
ההתנדבות בתנועות וארגוני הנוער משמעותית וחשובה .פעמים רבות ,מבצעים
המתנדבים מכסת שעות גבוהה יותר מהנדרשת למעורבות חברתית אך אין
ספק שהעשייה מטביעה חותם על הקהילה והסביבה כולה .שעות המעורבות
החברתית ניתנות לבעלי תפקידים שונים בתנועה  -הדרכה ,ריכוז ,ארגון פעילויות
בתנועה ומחוצה לה ,השתתפות בצוותים משמעותיים וכו'.

תנועת הצופים
תנועת הצופים העבריים בישראל היא חלק מתנועת נוער חברתית עולמית
הפועלת לעידוד ילדים ונוער לקחת חלק פעיל ומועיל בחברה תוך השתתפות
בפעילות קבועה וקיום טקסי אש ,טיולים ,מחנה קיץ ופעילויות צופיות שונות.
בעיר פועלים שישה שבטי צופים ,בהם גם שני שבטי 'עדת הצופים' (מגזר הצופים
הדתיים):
• שבט אופק :פועל ברעות .לפרטיםshevet.ofek.sagol@gmail.com :
• שבט אמיר :פועל בשכונת מוריה .לפרטיםamir.shevet@gmail.com :
• שבט יובל :פועל בשכונת המגינים במודיעין.
לפרטיםyuvalmerakez@gmail.com :
• שבט תבור :פועל בשכונת אבני חן במודיעין.
לפרטיםtavor.zofim@gmail.com :
• שבט לביא (צופי העדה) :פועל בשכונת מוריה במודיעין.
לפרטיםshevet.lavi.modiin@gmail.com :
• שבט דרור (צופי העדה) :פועל במרכז העיר מודיעין.
לפרטיםshevet.dror@gmail.com :
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המכבי הצעיר
"המכבי הצעיר" היא תנועת נוער חינוכית ,המושתתת על ערכי היהדות ,הציונות
והספורט .התנועה מהווה את הפלג החינוכי של תנועת "מכבי ישראל" ומשתייכת
לתנועה העולמית "מכבי" .במהלך שנת הפעילות החניכים משתתפים בנוסף
לפעילות הקבועה גם בפעילויות שיא כגון טקסי אש ,טיולים ,מחנה קיץ ,אירוח
משלחות וכן הם לוקחים חלק מרכזית במפעלי המכביה שמתקיימים אחת
לארבע שנים.
• סניף מכבים :פועל במכבים .לפרטיםsnifmaccabim@gmail.com :
• סניף מודיעין :פועל בכניסה לעיר מאחורי תחנת דלק "דור אלון".
לפרטיםmodiin@mtz.org.il :

נוער תל"ם
נוער תל"ם היא תנועת הנוער של התנועה ליהדות מתקדמת .התנועה מאמינה
בערכי היהדות הרפורמית ,שואפת לקרב את בני הנוער לעולם התרבותי והרוחני
שלה ולעודד את בני הנוער להביע את עצמם באופן יצירתי.
התנועה פועלת בבית הספר יזמ"ה .לפרטיםalleltelem@gmail.com :

הנוער העובד והלומד
הנוער העובד והלומד היא תנועת נוער שיסודותיה בני נוער עובדים שהתאגדו
על מנת להגן על עבודתם וזכויותיהם .התנועה מחנכת לערכים של ציונות,
דמוקרטיה ,אהבת הארץ ,שוויון ערך האדם ואחריות.
• סניף נחלים :פועל בשכונת הנחלים במודיעין .לפרטים054-9747182 :
• סניף כרמים :פועל בבית חינוך כרמים .לפרטים054-9747280 :
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השומר הצעיר
תנועת השומר הצעיר חרטה על דגלה את שלושת הערכים – ציונות ,סוציאליזם
ואחוות עמים .תנועת השומר הצעיר הובילה את תנועת המרד בשואה ,העלייה
לארץ והייתה שותפה עיקרית בהקמת ההתיישבות בארץ.
הפעילות מתקיימת בבית הספר "עידנים".
לפרטיםHashomer.modiin@gmail.com :

בני עקיבא
"בני עקיבא" היא תנועת נוער דתית בינלאומית שערכיה הם תורה ועבודה ופונה
לציבור הדתי-לאומי .לצד הפעולות הערכיות ,מתקיימת גם פעילות פנאי  -טיולים,
הופעות ,ימי כיף ושלל פעילויות מיוחדות .האירוע המרכזי של השנה בבני עקיבא
הוא חודש הארגון המתקיים בחודש חשוון ,במהלך החודש כל התנועה עוסקת
בנושא מסוים ובמהלכו נערכים אירועים גדולים הכוללים הופעות החניכים,
דגלנות ועוד.
• סניף מק"ש (מודיעין קייזר שמשוני) :פועל בשכונות אבני חן ,מגינים ונביאים.
לפרטיםbnei.modiin@gmail.com :
• סניף רע"ם (רעות מודיעין) :פועל בשכונת משואה.
לפרטיםsnif.raam@gmail.com :
• סניף יש”י (יחד שבטי ישראל) :פועל בשכונת מוריה.
לפרטיםbuchman@gmail.com :

הנוער הלאומי
תנועת הנוער הלאומי מחנכת את חבריה על פי משנתו החברתית של זאב
ז'בוטינסקי שערכיה המרכזיים הם :תרומה לקהילה ,אהבת הארץ ,פיתוח
מנהיגות צעירה ,שירות משמעותי בצה"ל וקיום חמשת המ"מים (מזון ,מעון,
מלבוש ,מורה ומרפא).
התנועה פועלת בשכונת אבני חן .לפרטים052-6157227 :
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עזרא
תנועת הנוער התורני לאומי בארץ ישראל ,היא תנועת נוער דתית לאומית .מטרתה
של התנועה ,היא חינוך דור נאמן בעל בסיס תורני איתן והשתלבותו בכל תחומי
החיים תוך שאיפה למצוינות ולחתירה להקמת חברה תורנית במדינת ישראל,
אשר היא ראשית צמיחת הגאולה.
התנועה פועלת ליד בית ספר משואות נריה.
לפרטיםmodiin@ezra.org.i :

תנועת תרבות  -בית היוצרים
תנועת הנוער הינה חלק מתנועה גדולה ורחבה בישראל הכוללת בעיקר בוגרים.
מטרת התנועה היא ליצור בית לנוער יוצר ,להוות מרחב חברתי לתרבות חלופית
פרי יצירתם של בני הנוער עצמם.
הפעילות מתקיימת בעיקר במבנה הגג האדום.
לפרטים054-4890425 :

נוע"ם
נוע"ם הוא ארגון הנוער של התנועה המסורתית .הארגון מטפח מעורבות ומנהיגות
נוער בתנועה המסורתית ובחברה הישראלית ,במטרה לתקן עולם ולקדם צדק
חברתי במדינת ישראל .הפעילות מתמקדת בהעמקת השייכות היהודית על ידי
שיח פתוח ,לימוד מעמיק ,וחוויה משמעותית ,תוך שמירה על גישה פלורליסטית
ומכבדת .לפרטים052-8287652 :
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כנפיים של קרמבו
תנועת הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים .התנועה מקיימת פעילות חברתית
חינוכית במודל של חונכות אישית במסגרת קבוצתית .מטרת הפעילות היא
הגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית ,תוך מתן מענה
לצרכיהם הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם
צרכים מיוחדים .הפעילות מתקיימת בימי ראשון בבית סחלבים.
לפרטים :לי מנדלר 055-6602524

חוגי הסיירות
חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע מיועדים לחניכים מכיתה ה' עד י"ב.
החניכים נפגשים אחת לשבוע בקבוצות גילאיות ,ופעם בחודש מטיילים .בטיולים
ובמחנות מועברים תכנים שמטרתם הכרות עם אזור הטיול על המיוחד בו ,וכמו
כן לומדים החניכים תכנים הקשורים בעיקר למיומנויות סיירות וערכי אהבת
הארץ .מועדי הפעילות משתנים בהתאם לקבוצת הגיל.
לפרטיםsayarut.modein@gmail.com :
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תכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית פועלת
בהנחיית מנהל חברה ונוער מחוז ירושלים במשרד החינוך
ובשיתוף בתי הספר התיכוניים  -מנהל החינוך העירוני
התנדבות הנוער בעיר והתכנית העירונית למעורבות חברתית
והתפתחות אישית מרוכזות ומיושמות על ידי מחלקת הנוער
והצעירים עמותת סחלבים
volunteer@modiin.matnasim.co.il | 08-9751182

