להנצחת רגעים יפים ותאריכים חשובים שרוצים לשמור לעד

עיריית מעלה אדומים
היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות
אגף הרווחה והשירותים החברתיים

דבר ראש העיר
מתנדבים ותושבים יקרים,
ההתנדבות הינה ביטוי לאחריות ,למחויבות חברתית ולערבות הדדית ,היא יוצרת הזדמנויות לגשר
ולקשר בין אוכלוסיות ,תורמת לצמיחה אישית וחברתית ומאפשרת העצמה וחיזוק העיר והקהילה.
כעיר שחרתה על דגלה את ערכי ההתנדבות ,המעורבות והנתינה לאחר ,אני שמח על ההזדמנות להכיר
תודה למתנדבים שלנו ,העושים ימים כלילות ותורמים מזמנם ומרצם למען האחר וללא כל תמורה.
העיר מעלה אדומים התברכה בתושבים אכפתיים הידועים ברוח ההתנדבות ,הנתינה,
הקהילתיות והעשייה למען האחר ,מתוך תחושת שליחות אמיתית .המתנדבים הרבים שלנו,
מבוגרים ובני נוער ,תורמים לחיזוק חוסנה של העיר וליצירת קהילה משפחתית ומגובשת.
יש לנו תושבים מעורים ,מעורבים ,שאינם עומדים מהצד ,אלא לוקחים חלק פעיל בעשייה
העירונית ,ואני גאה כי גם בתחום זה אנו מהווים דוגמא ומופת לערים אחרות.
ההתנדבות אצלנו נוגעת בכל האוכלוסיות והשכבות והיא משותפת לכל תושבי העיר ומאחדת את
כולם  .המעורבות ,השותפות ,האכפתיות והלכידות הם מסימניה הבולטים של העיר ,הבאים לידי ביטוי
במערך התנדבות פעיל ואיכותי .עמותות חסד ,ארגונים מתנדבים ,קבוצות חברתיות ,הורים ,מבוגרים
ובני נוער – כולם פועלים זה לצד זה בשיתוף פעולה מלא ולרווחת כולם  -זהו סוד קסמה של העיר.
עיריית מעלה אדומים הציבה לעצמה מטרה לעודד ולקדם את רוח ההתנדבות בקהילה ולהרחיב
את מעגל המתנדבים הפועלים בשורה ארוכה של תחומים למען הזולת ,והדבר נעשה בהובלתו
וניצוחו של חבר מועצת העיר ומחזיק תיק המתנדבים ,רפי אוברגוט ,בסיוע היחידה לעבודה
קהילתית באגף הרווחה והשירותים החברתיים ובשיתוף ארגוני המתנדבים הרבים.
אני פונה אליכם תושבי העיר  -נוער ,צעירים ובוגרים ,להצטרף למשפחה המתנדבת.
תודתי והערכתי לחבר מועצת העיר ,רפי אוברגוט ,מחזיק תיק המתנדבים ,היחידה לעבודה קהילתית
באגף הרווחה והשירותים החברתיים וכמובן לציבור המתנדבים והמתנדבות בעיר  -על פועלם
המבורך ,על מסירותם הרבה ,על נתינתם המדהימה ועל הלב הרחב והחם שלהם .יישר כוח לכולם.

שלכם,
בני כשריאל.

דבר מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
עיר היא לא רק בתים ,עיר היא בראש ובראשונה אנשים.
קהילת מעלה אדומים התברכה באנשים הרואים במעשה ההתנדבות שליחות ודרך חיים.
ילדי העיר ,התחנכו על ברכי ערך ההתנדבות ואנו פוגשים משפחות ,בהם ההורים
וילדיהם ,לוקחים חלק בפעילות התנדבותית לרווחת הקהילה.
תחומי ההתנדבות הם רבים ומגוונים כפי שמשתקפים בחוברת זו ומהווים ביטוי
מעשי לחזון ראש העיר הדוגל "בעצמאות כלכלית וחברתית".
בשנה האחרונה מונף נושא ההתנדבות על רקע הקמת היחידה לעבודה קהילתית.
עבודת היחידה הינה שיטתית עפ"י מתודות מקצועיות כולל שולחנות עגולים שמטרתם
לשתף ולתת במה למקסימום נציגים ומתוך ראיה מערכתית רחבה.
מינוף זה תרם לשיתוף פעולה בין הארגונים השונים בעיר ,יצר מעורבות גבוהה יותר ואפשר
יוזמות בנושאים נוספים ,הדבר בא לידי ביטוי גם בגידול מספר המתנדבים.
חוסנה של העיר נמדד בקהילתיות ובהתגייסות תושבים לקחת חלק בפעילויות שונות.
עוצמתה של העיר נמדדת במחויבות של תושביה לחיי הקהילה ,במעורבותם ובנכונותם לתרום בשגרה ובחרום כאחד.
מעלה אדומים – עיר ואנשיה – "אנשים טובים באמצע הדרך ...ואתם אפשר לצעוד" (נעמי שמר).

מודה לכם ומוקירה אתכם.
עפרה בן ישעיה
מנהלת אגף הרווחה
והשירותים החברתיים.

דבר מחזיק תיק המתנדבים בעיר:
"מה שעשינו למען עצמנו בלבד ,מת איתנו .מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם  -חי לנצח ( ".אלברט פוק)
תושב/ת יקר/ה,
לפניכם חוברת המפרטת את ארגוני ההתנדבות והנתינה במעלה אדומים .מטרת החוברת היא כפולה:
מחד ,לפתוח בפניכם ובפני כל תושב בעיר את האפשרות לבחור מקום להתנדב בו.
מאידך ,להכיר לכם את גופי הנתינה בעיר שבהם תוכלו להסתייע בעת הצורך.
וזה הרעיון כולו " :הנותן – מקבל".
מזה כשנתיים הנני משמש כחבר מועצת העיר וכמחזיק תיק המתנדבים .בשנתיים האלה
גיליתי ועודני מגלה את התושבים המדהימים שהעיר בורכה בהם ואת הארגונים הנפלאים
שיש כאן .כשקיבלתי מראש העיר את התיק ,שמתי למטרה ליצור שיתופי פעולה בין הארגונים
ומטרה זו הושגה ומושגת בהצלחה מלאה בזכות אותם הארגונים והאנשים הנפלאים.
מטרה נוספת ששמתי היא ,להכפיל את מספר המתנדבים וחלק מהדרך להגשמת המטרה
עוברת בחוברת זו .במעלה אדומים למעלה מ 1,300-מתנדבים במעל  50גופים שונים .פעילותם
והשפעתם ניכרת בעיר יום יום שעה שעה בשגרה ובחירום .לעיתים קרובות ,כל מתנדב פועל
ביותר מארגון אחד ,כיוון שברגע שנדבק בך חיידק ההתנדבות ,אתה מחפש לתרום בכל
מקום שאתה משפיע בו .רבים המקומות שעוד ניתן להתנדב בהם ,לתרום ולהשפיע.
זו גם ההזדמנות שלי להגיד תודה לכל ארגון וארגון ולכל מתנדב ומתנדב על
תרומתו רבת הערך לעיר ותושביה .עשייתם הנהדרת בכל בימים ובלילות מרשימה
ומעוררת השתאות – ועל כך הנני אסיר תודה בשם העיר ובשמי.
תודה מיוחדת מאוד יש לי ליחידה לעבודה הקהילתית באגף הרווחה ,תחת ניצוחה של מעין סימון ,העושה
ימים כלילות בפעילות קהילתית ובפעילות עם הארגונים ולטובת המתנדבים ותושבי העיר מעלה אדומים.
אני גם רוצה להודות לראש העיר – מר בני כשריאל שנתן בידי את הזכות להחזיק בתיק במדהים והחשוב הזה.
אני מזמין כל אחד ואחד מכם לעיין בחוברת ולבחור ארגון שמתאים לו להתנדב בו .ניתן לפנות
ישירות לארגון וניתן לפנות ליחידה לעבודה קהילתית המכירה את הגופים ושהפיקה חוברת זו.

תודה רבה
נתראה בשטח
רפי אוברגוט

מחזיק תיק המתנדבים

דבר מנהלת היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות:
"כל המעשים הטובים שאדם עושה והם מביאים טובה לעולם כולו,
עיקר הטוב שבהם הוא מפני שהאדם נעשה על ידם טוב( ".הראי"ה קוק)
תושבים יקרים,
שמחה ומתרגשת להוציא חוברת זו לאור.
היחידה לעבודה קהילתית באגף הרווחה והשירותים החברתיים רואה חשיבות
רבה בקידום ועידוד עשייה התנדבותית בעיר .שכן ,עשיה זו מחזקת את המעורבות
והסולידריות בין התושבים ומשפרת את איכות חייהם של כולם.
חוברת זו מטרותיה:
 .1להציג ,להכיר ולהוקיר את מגוון תחומי העשייה והארגונים בעיר.
 .2לחשוף בפני כל תושב מקומות פוטנציאליים להתנדבות – ולהזמינכם לקחת חלק בעשיה יפה זו.
עם כניסתי לתפקיד ידענו על קיומם של כ 40-ארגונים חברתיים הפועלים בעיר ועל
כ 500-מתנדבים .ככל שעובר הזמן הן מספר הארגונים והן מספר המתנדבים הולך וגדל
וכך גדלה הקהילה ,תורמת ונתרמת בכל תחום ,גיל וזמן ,בשגרה ובחירום.
חוברת זו נותנת ביטוי לעשייה הענפה בעיר -היא מאגדת בתוכה  53ארגוני התנדבות
ועשיה המופעלים ע"י אלפי מתנדבים מכל סוגי האוכלוסיות בעיר .גם בקרב בני נוער
ערך ההתנדבות הנו ערך מרכזי .על התנדבויותיהם אחראית יעל פולונסקי -רכזת
תנועות נוער והתנדבות נוער רשותית ,היושבת באגף הנוער במתנ"ס.
ראש העיר בני כשריאל רואה בהתנדבות ומעורבות תושבים חשיבות גבוהה .ביטוי לכך ניתן בתקצוב,
בעידוד והוקרת מתנדבים בפעילותם בשגרה ובמינוי חבר מועצה כממונה על התחום.
הנני מודה לראש העיר על כך ולמנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים עו"ס עופרה בן-
ישעיה ,על האמון ,ההכוונה והעמידה לצדי ברגעים הטובים ובאתגרים הניצבים בדרך.
עם כניסתו של מר רפי אוברגוט ,כמחזיק תיק ההתנדבות לתפקידו ,תחום ההתנדבות בעיר
קיבל רוח גבית חזקה ומינוף .רפי מהווה שותף אמתי ועל כך תודתי האישית.
בטוחני שקיימים ארגונים נוספים שטרם היכרנו ולכן אינם מצויים בחוברת זו ,נשמח ליצירת קשר ולהכירם.
מזמינה אתכם להשתמש בחוברת זו ולהצטרף למעגלי המעורבות וההתנדבות בעיר.

שלכם ובשבילכם,

מעין סימון

עו"ס קהילתית ומנהלת היחידה לעבודה קהילתית
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
עיריית מעלה אדומים.

אינדקס ארגוני התנדבות

סיוע לנזקקים ׀ אור ונתינה; אור ושמחה ,עמ' 2

למען אמהות ונשים ׀ פורום נשים; אם לאם;
שפרה ופועה ,עמ' 14
גרעין צמר"ת; ועד הורים עירוני;
ועד הורים-גני ילדים ,עמ' 15

הגמ"ח של מזל ביטון; גמ"ח ששון; קרן נבו ,עמ' 3

למען ילדים ונוער ׀

יד שרה; מחסן ריהוט ,עמ' 4

ידיד לילד; יחד מורים; סיירת הורים עמ' 16

סיירת תיקונים; פרוייקט ידיים ,עמ' 5

מטרו  -בית הנוער העירוני; מועצת הנוער;
תכנית מדצ"ים ,עמ' 17

עמותת צחי; שכן טוב ,עמ' 6

למען חיילים וצעירים ׀ האגודה למען החייל ,עמ' 18

מיצוי זכויות ׀ מרכז גישור; שי"ל ,עמ' 7

משהו חדש; סטודנטים בעיר ,עמ' 19

פעמונים; מרכז עצמה מורחב,
התארגנות כלכלית ׀ עמ' 8

העמותה למען גיל הזהב; מרכז
למען אזרחים ותיקים ׀ יובלים; צוות גמלאי צה"ל ,עמ' 20

הצלת נפשות ׀ כיבוי אש; מד"א ,עמ' 9

למען הסביבה ובע"ח׀

גינה קהילתית; נאמני איכות
הסביבה; שתיים לארבע ,עמ' 21

האגודה להתנדבות;
קהילה מטיילת ,עמ' 22

משמר אזרחי; מתנדבים בחירום ,עמ' 10

למען הקהילה׀

בריאות ׀ האגודה למלחמה בסרטן; יד תמר ,עמ' 11

טלוויזיה קהילתית; רדיו אדומים ,עמ' 23

עמותת ליט"ל; עמיתים ,עמ' 12

קהילת מחניים ,עמ' 24

דת ,חינוך ורווחה ׀ בית מורשת; גמ"ח חב"ד ,עמ' 13

מועצת העיר ,עמ' 25

לשאלות או הוספות והצטרפות לעשייה החברתית  -קהילתית
בעיר ,מוזמנים לפנות ליחידה לעבודה קהילתית והתנדבות
hitnadvutma@gmail.com

אינדקס ארגוני התנדבות
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אור ונתינה
מטרת הארגון:
"אור ונתינה" הינו ארגון העוזר לנזקקים בכל צרכיהם הן בפן הכלכלי והן בפן החברתי –
פעילויות בחגים ,הפנינגים וכו'.
הארגון שם לעצמו כמטרה לשמח אוכלוסיות ייחודיות בעיר מעלה אדומים ולנצור רגעים יפים.
אודות הארגון:
"אור ונתינה" נוסדה בשנת  2013במטרה להתחבר לקהילה דרך עשייה ,תרומה ,ליווי וסיוע לכל מבקש וזאת ללא מטרות רווח ובהתנדבות מלאה.
מפעילויות הארגון:
•מעניק סיוע למשפחות נזקקות בחבילות מזון וסיוע במצבים חריגים.
•מפעיל  3אירועים מרכזיים ומשמחים בשנה:
.1חנוכה – מסיבת הפנינג גדולה לילדים עם צרכים ייחודיים.
.2פורים – משמחים את האוכלוסייה המבוגרת במועדון גיל הזהב.
רכז ההתנדבות :שאולי חמווי
.3קיץ – מסיבה לנוער בסיכון.
דרכי התקשרות:
את העמותה מפעילים  8מתנדבים אשר פעלו להקמתה ולהתרחבותה
טלפון0502110022 :
בקרו אותנו והתרשמו בדף הפייסבוק " -עמותת אור ונתינה"
ניתן לפנות אלינו במייל – orvenetina@gmail.com
בשבילכם ולמענכם

דוא"לshauli.am.pm@gmail.com :

אור ושמחה
מטרות הארגון:
מענה לנשים החד הוריות (עצמאיות) בעיר מתוך הזדהות והבנה אישית עמוקה למצוקותיהן ,לקשיים ולצרכים היומיומיים
שעימם הנשים מתמודדות ובמטרה להציע להן תמיכה אמתית ,סיוע וליווי בקשיים אלו אתם הן מתמודדות.
אודות הארגון:
ארגון "אור ושמחה לחד הוריות" הינה התארגנות פרטית שהוקמה ביוזמה פרטית על
ידי אוראל שמואל תושבת העיר ,הנספחת לפעילות עמותת צח"י.
הארגון הוקם בשנת  2012ופועל למילוי צרכיהם של הנשים החד הוריות בעיר ,בשיתוף
פעולה עם אגף הרווחה ,עמותות ,ארגונים ובעלי עסקים שונים בעיר.
יו"ר העמותה :אוראל שמואל
כל פעילות הארגון על בסיס התנדבות בלבד וללא שום מטרות רווח.
דרכי התקשרות:
בין פעילויות הארגון:
טלפון נייד.050-9090673 :
•חלוקת סלי מזון,
דוא"לorellshmuell@gmail.com :
ומאפה,
וקפה
ויופי
קוסמטיקה
לטיפול
•חלוקת שוברים
עמוד פייסבוק:
הוריות,
וחד
נזקקות
למשפחות
מצווה
בת
בר/
•הקמת אירועי
"עמותת אור ושמחה לחד הוריות"
•מפגשים וכנסים למיצוי זכויות לחד הוריות,
•ליווי והכוונה בתהליך גירושין מול הרשויות ע"י אנשי מקצוע,
•מתן עזרה בתשלומי רשויות בשיתוף עמותות שונות,
•חלוקת חלות בימי שישי,
•מתן סיוע של אנשי מקצוע במחירים מוזלים (שרברבים ,טכנאים ,חשמלאים וכו')
•ופרויקטים שונים סביב אירועי השנה (כמו חלוקת תחפושות ,סבב הדלקת נרות חנוכה
בבית הקשיש ע"י מתנדבים ,חלוקת מגשי ט"ו בשבט ועוד).
רשומות כיום כ 100-משפחות .בראשו עומדים  8אנשי צוות ,ומתנדבים בו כ 95-מתנדבים ,ביניהם אנשים
פרטיים ,אנשי מקצוע ובעלי עסקים בסביבה שתורמים באופן שוטף לפעילות העמותה.
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הגמ"ח של מזל ביטון
מטרת הארגון:
הגמ"ח המיועד לכל המשפחה.
ניתן למצוא בגמ"ח :בגדים (נשים ,גברים ,ילדים ותינוקות) ,נעליים ודברי נוי.
אודות הארגון:
הבגדים בגמ"ח יד שנייה כחדש ,וחדש ממש.
בכל שבוע ,מלאי חדש!
בכל עונה ,סחורה חדשה!
המקום מסודר ונקי ופתוח לרווחת כל תושבי מעלה אדומים.
ובשקלים בודדים בלבד .מכירת הבגדים בגמ"ח ,הם למטרת צדקה
מוזמנים לתרום ביגוד באיכות טובה שלא זקוקים לו.

דרכי התקשרות:
הגמ"ח פתוח כל יום שלישי בין
השעות 17:30-19:30
כתובת :רחוב קול התור ,20
דירה  .12מעלה אדומים
כמו כן ,ניתן לתרום בגדים
לגמ"ח ,בתיאום מראש
טלפון02-5353837 :
טלפון נייד052-2380164 :

גמ"ח ששון
מטרת הארגון:
לסייע למשפחות נזקקות בכל צורך שעולה.
אודות הארגון:
גמ"ח ששון הינו ארגון חסד שמחלק אוכל לנזקקים בעיר ופועל ביוזמה פרטית של מספר תושבים בעיר.
הארגון מחלק מדי יום ארוחות לילדים קבועים במספר בתי ספר בעיר ,על פי רשימות שמתקבלות ממנהלי
המוסדות .כמו כן ,הארגון תורם תלושי מזון בחגים ומוצרים יבשים הנאספים פעם בחודש ע"י מתנדבים.
כל פעילות הארגון פועלת על בסיס התנדבותי בלבד ומתרומות.
הארגון פועל במעלה אדומים כבר כ 30-שנה ומתנדבים בו חמישה אנשים קבועים מלבד התורמים,
דרכי התקשרות:
אוספי המצרכים ועוד אנשים התורמים בכל דרך לארגון.
טלפון נייד050-5853769 :
נשמח למתנדבים נוספים!
דוא"לamrama101@gmail.com :
מנהל הארגון :עמרם אהרון

קרן נבו
קרן נבו תשמח לקבל מזון מבושל משמחות משפחתיות ,עודפי מזון של קייטרינג במקומות
עבודה ,מוסדות חינוך וכדומה עם כשרות מהודרת .המזון המתקבל מחולק למשפחות נזקקות.

דרכי התקשרות :המעוניינים לתרום
מזון לחלוקה מתבקשים לפנות
לשרה.0585353678 /02-5353678 -
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יד שרה
מטרות הארגון
יד שרה חותרת לשיפור איכות חייו של האדם המתמודד עם קשיים תפקודיים .מערך השירותים בארגון
מתפתח ועונה על דרישותיה המשתנות של אוכלוסייה מגוונת .הארגון פועל לאפשרות של האדם הזקוק לסיוע
רפואי לקבל את הטיפול בביתו ולהישאר בחיק משפחתו ולהוות לעיתים אלטרנטיבה לאשפוז.
אודות הארגון
ארגון יד שרה הינו ארגון התנדבותי ארצי הפועל לעזרתם של אנשים הנמצאים במצבים בריאותיים לקויים זמניים וגם קבועים.
ישנם תחומים רבים להם הארגון מציע שירות אשר המרכזי בהם הוא השאלת ציוד שיקומי ,גם לתינוקות וגם ציוד רפואי.
בנוסף לפעילות הארצית ,הסניף במעלה אדומים מפעיל תכניות ופרויקטים רבים ובהם:
• ביקורי בית לחולים מוגבלים,
דרכי התקשרות:
• הפעלת מתנדבים במועדון המופעל בשיתוף עם העירייה לאזרחים ותיקים מוגבלים
טלפון02-5900716 :
אשר מקבלים שירות של הסעה למועדון ארוחות ופעילות עשירה.
כיכר יהלום
• קבוצת תמיכה לבני זוג לאנשים חולים,
• פרויקט תיעוד סיפורי חיים,
• ייעוץ משפטי לקשישים,
• חוגיה לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף המתנ"ס ועוד.
כל פעילות הארגון הוא על בסיס התנדבותי בלבד.
הארגון פועל במעלה אדומים כ 17-שנה ומתנדבים בו כ 70-מתנדבים .הסניף בעיר פתוח  10משמרות בשבוע -גם בבוקר וגם אחר הצהריים.
מנהלת הסניף במעלה אדומים :נחמה כ"ץ

מחסן ריהוט
מטרת הארגון
לספק עזרה בציוד /ריהוט לכל מי שמעוניין מתוך שימוש במשאבים קיימים.
הארגון פועל מתוך מחשבה שקיימים מענים בתוך הקהילה שניתן
להשתמש בהם ולסייע לחברי הקהילה הנזקקים.
אודות הארגון
מחסן הריהוט בעיר עלה מתוך רעיון של שימוש חוזר של ציוד לבית.
המחסן מספק שירות דו כיווני -גם מוביל את הציוד מביתם של תושבים
שלא מעוניינים בו וגם נמסר לאנשים שרוצים להשתמש בו.
כמובן שתושבים שמוכנים להסיע את הציוד בעצמן למחסן ,יוזמתם תתקבל בברכה.
הארגון מופעל במעלה אדומים ביוזמתו וניהולו של אשר קינן

דרכי התקשרות:
טלפון נייד050-8296395 :
דוא"לasherk4@walla.com :
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סיירת תיקונים
מטרת הארגון:
הפרויקט בא לסייע לבודדים ומשפחות מעוטות יכולת כלכלית בתיקוני בית קלים שידם אינה
משגת ובכך לחסוך בעלויות של העבודה והתיקונים של אנשי מקצוע.
אודות הארגון:
שלבי קבלת הפניה וטיפול בה:
 .1מגיעה פניה לרכזת הפרויקט מגורמי הרווחה או באופן עצמאי.
 .2הרכזת עורכת בירור ראשוני מי אנשי המקצוע הנדרשים לפתרון הבעיה ומאתרת מתנדבים רלוונטיים.
 .3המתנדבים יוצרים קשר עם המשפחה ונקבע מועד התיקון.
חשוב לדעת:
דרכי התקשרות:
 .1הפרויקט כולו בנוי על מתנדבים – הן הרכזת והן אנשי מקצוע.
טלפון נייד.050-9090673 :
 .2התיקון עצמו הינו חינם ,אך המשפחה נדרשת לשלם בעבור החומרים
דוא"לorellshmuell70@gmail.com :
(למעט מקרים בהם מגויסים תרומות ממקורות אחרים ,בתאום מראש)
יו"ר הסיירת :אוראל שמואל.

פרוייקט ידיים
מטרות הארגון:
צוותי מתנדבים משפצים דירות של קשישים ,נכים ומשפחות נזקקות.
במסגרת השיפוץ מתקנים תיקונים קלים :חשמל ,תריסים ,מטבח ,אינסטלציה ,נגרות ,סיוד ועוד.
אודות הארגון:
פרויקט ידיים הינו מיזם חברתי המוקדש לזכרו של מנחם מוזס ז"ל.
המיזם עובד מול גורמי רווחה שונים על מנת לאתר אנשים שגרים בדירות שזקוקות לשיפוץ
משמעותי ובתנאים קשים .לאחר מכן מגיעים לביקור בדירה כדי לבדוק מהם הצרכים ולהכין
תכנית עבודה ורשימת חומרים .בשלב הבא כל דירה כזו "משודכת" לצוות של כ 6-7-מתנדבים
ונקבע מועד לשיפוץ .השיפוץ מתחיל ונגמר באותו יום ,בתוך מספר שעות .בשיפוץ ניתן דגש
על אסתטיקה ,אווירה נעימה ונוחות בבית .את כלי העבודה מביאים איתם המתנדבים.
הארגון בנוי מאנשים טובים ,בעלי חוש טכני וידיים מיומנות ,המוכנים
לתרום מזמנם ולהתנדב למספר שעות ,אחת ל 4-חודשים.
עלות שיפוץ דירה נעה בין  1500ל .₪ 3000-הכסף מיועד לחומרי הבניה בלבד ,שנקנים במחירי
עלות מבעלי עסקים שנרתמו לטובת המיזם .הכסף מגיע מתרומות של אנשים טובים.
הארגון מחפש מתנדבים נוספים בעלי ידיים טובות וניסיון טכני ,כמו גם אנשי מקצוע ותרומות.
מנהלים :דוד מוזס ,יאיר מאיר.

דרכי התקשרות:
דוא"לyadaim.m.h@gmail.com :
דף פייסבוק" :פרוייקט ידיים"
(להצטרפות הכנס ל"צור קשר")
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עמותת צח"י
צח"י – עזרה למשפחות נזקקות (ע"ר) לזכרו של ציון חי באדי ז"ל
ZH”I – Aid for Needy Families
 In Memory of Zion Hai Badiז"ל

מטרת הארגון
מתן סיוע נפשי וכספי למשפחות נזקקות .כמו כן העמותה שמה לדגש את עניין החינוך לנתינה.
אודות הארגון
עמותת "צח"י – עזרה למשפחות נזקקות" הוקמה בחודש מרץ  ,2000ע"י שרית ואורן לוי ,ונקראה על שמו של ציון חי
באדי ז"ל שהיה ידוע בירושלים במעשי החסד הרבים שעשה .מרכז פעילותה של העמותה בעיר מעלה אדומים.
פעילות העמותה כוללת סיוע במצרכי מזון ,אוכל מבושל ,מוצרי תינוקות ,ביגוד (חדש ויד שנייה) ,תרופות
ועזרים רפואיים ,ריהוט ,צעצועים ,מוצרי חשמל ,תשלומי מסים ,ציוד לבית ספר ועוד.
העמותה גם פועלת בשיתוף עם בעלי מקצוע לשם הענקת שירותים לכאלו שידם אינה משגת .בנוסף,
במהלך פעילותה סייעה העמותה בארגון ומימון אירועים משפחתיים ולהבדיל בסיוע לאבלים.
העמותה פועלת בקשר ישיר עם ארגוני הרווחה העירוניים ,מועצה דתית וארגוני חסד שונים ,לשם איתור המשפחות
וגיבוש הסיוע הדרוש בהתאם לצרכים .העמותה מטפלת עפ"י רוב רק במשפחות המוכרות ע"י מוסדות הרווחה.
במסגרת החינוך לנתינה העמותה עורכת מבצעים רבים בשיתוף עם מוסדות החינוך בעיר לאיסוף מוצרי מזון
ומוצרי צריכה אחרים .בנוסף מקדיש יו"ר העמותה מזמנו מפעם לפעם בכדי להרצות בפני תלמידים על עניין החסד
והנתינה .העמותה גם משתפת בפעילותה תלמידים בגילאים שונים על מנת לקרב אותם לנושא.
כל המועסקים בעמותה הינם מתנדבים ,ללא קבלת תמורה כלשהי וללא קשר לארגון פוליטי כלשהו.
וכן כל פעילות העמותה ממומנת ע"י תרומות – הן כספיות והן בשווי כסף.
דרכי התקשרות:
כיום מטפלת העמותה בקרוב ל 100 -משפחות.
טלפון נייד050-6209920 :
מבוגרים
כ10-
בו
ומתנדבים
הארגון פועל במעלה אדומים כ 15-שנה
דוא"לngozhi@yahoo.com :
ועשרות בני נוער שמתנדבים במסגרת המחויבות האישית.

שכן טוב
מטרת הארגון:
מטרת העמותה הינה קידום אוכלוסיות חלשות בחברה ,תוך עידוד צוותי מתנדבים לקיים
פעילות התנדבותית מקומית ,ובכך להגדיל את מספר ה"שכנים הטובים" שסביבנו.
אודות הארגון:
עמותת שכן טוב הנה עמותה הפועלת על מנת לספק סלי מזון למשפחות מעוטות יכולת
באופן קבוע אחת לשבוע /שבועיים על פי הצרכים העולים מלשכות הרווחה.
בעמותה פעילים מאות מתנדבים מכל גווני החברה ומכל רחבי הארץ וכל הפעילות בה פועלת על
טהרת ההתנדבות -החל מתרומות סלי מזון ,אריזות המצרכים ועד חלוקתם לבתי המשפחות.
הארגון פועל כחלק מפעילותו הארצית וזו השנה השביעית שהוא פועל
במעלה אדומים .מספר המתנדבים בארגון בעיר עומד על כ.20-
מנכ"ל הארגון :עמית כהן
ceo@shachentov.org.il
מנהל מתנדבים :דימה 052-7037039
volunteers@shachentov.org.il
רכז הארגון במעלה אדומים :מירב 050-8316311 -

דרכי התקשרות:
דוא"לmeravi55456@gmail.com :
או באמצעות אגף הרווחה – ללקוחותיו.
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המרכז ליישוב סכסוכים וגישור בקהילה
מטרות השרות:
מרכז הגישור שואף ליצור אקלים מיטבי בקהילה בעזרת השימוש ב"שפה גישורית" ובמטרה לבנות אקלים המסייע בשיפור התקשורת
בין תושבים לבין עצמם ,בין תושבים לרשות ,בין דיירים בבניין המשותף ,בין נותני שירות למקבליו ,במקום עבודה ,במשפחה ועוד.
בשנה האחרונה אנו מציעים גם  -גישור בגירושין לזוגות שהחליטו שהם רוצים להיפרד ויחד עם הפרידה
להישאר בקשר ותקשורת לטובת המשך גידול הילדים באווירה טובה ומתקשרת.
אודות השרות:
גישור הוא כלי ליישוב סכסוכים בהסכמה בין צדדים המעורבים בסכסוך ,באווירה נינוחה וחופשית מלחצים.
הגישור מזמן לצדדים למחלוקת הזדמנות לפתור את המחלוקת יחד בצורה הטובה ביותר תוך ביסוס
וחיזוק ההבנה לכוחות שלהם וליכולתם להגיע לעמק השווה ולפתרון המתאים להם.
הגישור מבוסס על משא ומתן המתנהל בין הצדדים בהנחיית מגשרים אנשי מקצוע בתחום
כאשר הצדדים הם המחליטים על הפתרון המתאים להם ולצרכיהם.
דרכי התקשרות:
המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכמות המקובלות עליהם.
טלפון( 02-5901738 :כולל מענה קולי)
הגישור
את
להפסיק
רשאי
הוא
–
בהליך
כאשר אחד מהצדדים מרגיש חוסר שביעות רצון מהקורה
דוא"לgishur.mam@gmail.com :
מבלי שהדבר יחשב נגדו .הסכם שנחתם בתום הגישור ,מחייב את צדדים.
מרכז הגישור פועל כחלק מהשירותים שמציע אגף רווחה והשירותים החברתיים בעיר.
בעשר שנות הפעילות של מרכז הגישור טופלו למעלה מ 900 -פניות:
שהגיעו מיחידים בקהילה ,משירותים ובעלי עסקים בעיר ,מאגפי העירייה ומבית המשפט לתביעות קטנות שבעיר.
במרכז הגישור  15מגשרים מומחים בתחומם שהוכשרו לתפקידם וקבלו הסמכה על ידי הנהלת בתי המשפט".
מנהלת התכנית במעלה אדומים :ענת הברמן

שי"ל (שירות יעוץ לאזרח)
מטרות השירות:
 .1יעוץ לאזרח בנושאים שמעלה האזרח והכוונתו לכתובת הנכונה המתאימה לפתרון בעיותיו.
 .2ייצוג האזרח בפני הרשויות השונות לשם מיצוי זכויותיו ,כתיבת מכתבים ומילוי טפסים ,ייעוץ
בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים ,סיוע לאזרח בקשריו מול הממסד
 .3ריכוז מידע על חסר בשירותים ,ליקויים ומפגעים והעברת מידע זה לכתובת הנכונה לשם טיפול מתאים.
על השירות:
שירות יעוץ לאזרח הינו שירות של משרד הרווחה ,אשר מופעל בשיתוף הרשויות המקומיות ובמעלה אדומים
הינו חלק מהשירותים שמציע אגף הרווחה והשירותים החברתיים ,כחלק מתכנית ארצית.
השירות מסייע במתן ייעוץ והכוונה לפונים בנושאי זכויות ,חובות ושירותים העומדים לרשות האזרח.
היועצים של שי"ל הם מתנדבים בעלי ניסיון והכשרה בתחום.
השירות ניתן בסודיות ,חינם ומיועד לכל אדם ללא הבדל דת ,גזע ומין ,מכל שכבות האוכלוסייה ומכל הגילאים.
השירות קיים בעיר כ 14 -שנה ופעילים בו כ 35 -מתנדבים ביניהם רואה חשבון,
עורך דין יועץ משכנתאות וכלכלת בית.
הברמן
מנהלת השירות במעלה אדומים :ענת
דרכי התקשרות:

טלפון.02-5905090 :
דוא"לshil_male@int.gov.il :
כתובת :כיכר קדם.

מיצוי זכויות
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פעמונים
מטרת הארגון:
לפעול למציאות חיים בחברה הישראלית שבה משפחות מנהלות חיים כלכליים מאוזנים ואחראים בדרך ישרה.
אודות הארגון:
"פעמונים" היא עמותה ללא כוונות רווח המסייעת למשפחות המצויות במצוקה כלכלית
באמצעות הדרכה וליווי מקצועי בתחום הפיננסי וההתנהגותי בהתנדבות.
דרכי הפעולה:
דרכי התקשרות:
• העברת ידע והעלאת המודעות בנושאי כלכלת משק בית לכלל האוכלוסייה
טלפון נייד050-6866640 :
באמצעות ליווי אישי מתמשך ע"מ להפנים התנהלות כלכלית אחראית.
דוא"לroli@paamonim.org :
• מתן סדנאות והרצאות ברחבי הארץ בנושאי התנהלות כלכלית נבונה ואחראית לקבוצות
אתר אינטרנטwww.paamonim.org :
שונות באוכלוסייה הן לפעילות מניעתית והן למשפחות הזקוקות להדרכה והכוונה.
• חשיפת הנושא באמצעי התקשורת השונים.
• שיתופי פעולה עם מנגנונים שונים במדינה ובציבוריות הישראלית על מנת לקדם מטרות אלה.
• בניית סל שירותים של ייעוץ והכוונה למשפחות הנמצאות בתהליך הבראה.
• מתן מענק כספי או הלוואות באופן נקודתי ומותנה ,אך ורק כחלק מתהליך הבראה כולל של המשפחה.
הארגון פועל כ 10-שנים ומתנדבים בו כ 2600 -מתנדבים .עד כה סיימו ליווי כ20,000-
משפחות .במעלה אדומים והסביבה ישנם כיום כ 80-מתנדבים.
שם היו"ר :אוראל לנדברג
מנהלת האזור  :רולי ארזי

מרכז עוצמה מורחב
עיריית מעלה אדומים
אגף הרווחה והשירותים החברתיים
היחידה לעבודה קהילתית -מרכז עוצמה

מטרות הארגון
המרכז נוצר לסייע ולהעצים משפחות המתמודדות עם עוני והדרה חברתית (כלומר ,משפחות
ובודדים הסובלים מהיעדר רשתות חברתיות וקושי במיצוי זכויות).
אודות הארגון:
מרכז עצמה מורחב נמצא באגף הרווחה והשירותים החברתיים ומספק סיוע למשפחות החיות בעוני ובהדרה חברתית.
המרכז מטפל באופן פרטני ,קבוצתי וקהילתי במשפחות בליווי של עובדות סמך ובנוסף מגייס משאבים
ומחבר בין המשאבים לכלל המשפחות המטופלות באגף הרווחה והשירותים החברתיים.
המרכז משתף פעולה עם גורמים קהילתיים הנותנים מענה עבור אותן משפחות במשבר ועוזר להן להשתקם ככל הניתן.
במסגרת פעילות המרכז פועלים מספר מתנדבים ופעילים העוסקים בנושאי דיור ,עוני וביטוח לאומי .לנושאים אלו דרושים מתנדבים
נוספים שנושאים אלו מעסיקים אותם ומבקשים לפעול ליצירת שינוי בהם ,שיסכימו להשתתף ולקחת חלק בפורומים לקידום שינוי.
בנוסף לכך דרושים מתנדבים בעיקר סביב תקופת החגים (ראש השנה ופסח) בסיוע בחלוקת סלי מזון ושינוע.
רכזת המרכז :הילה חממי
דרכי ההתקשרות:
טלפונים02-5418807 :
או 02-5418806

התארגנות כלכלית
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כיבוי אש
מטרות הארגון:
ארגון הכבאות וההצלה הרשמי של מדינת ישראל מופקד על כיבוי ומניעת דליקות והתפשטותן וכן על
הצלת נפש ורכוש .מטרת המתנדבים הינה סיוע ללוחמי האש בעבודתם בחילוץ והצלה.
אודות הארגון:
הרשות הארצית לכבאות והצלה מפעילה מערך של למעלה מ 2000-מתנדבים (בני נוער ומתנדבים בוגרים)
הפרוסים בתחנות הכיבוי ובכ 47-יישובים שונים ברחבי הארץ .במעלה אדומים מתנדבים כ 20 -מתנדבי
נוער ו 5-מתנדבים בוגרים .המתנדבים מסייעים ללוחמי האש במשימות של הצלת חיים.
הפעילות כוללת:
ומפעלים,
בתים
לשריפות
ועד
וחורש
קוצים
משריפות
השריפות,
סוגי
• עזרה בכיבוי כל
דרכי התקשרות:
דרכים
בתאונות
מרכבים
• חילוץ לכודים
מי שמעוניין להתנדב מוזמן להתקשר
שונים.
והצלה
חילוץ
• סיוע במקרי
לתחנה במספר 02-5690803
שיידרש.
כפי
הכיבוי
בתחנת
שונות
בפעילויות
עזרה
• כמו כן
ולבקש לתת את פרטיו לרכז המתנדבים.
על המתנדבים להיות בבריאות טובה ,כושר גופני סביר ונכונות לעבור קורס שיכשיר אותם.
מי שיעבור את ההכשרה יצופה ממנו להגיע לאימונים מדי כמה חודשים ,ובעת הצורך
להתייצב באתר של אירוע חירום ולסייע לכבאים בכל שידרש.
תחנת כיבוי אש של מעלה אדומים והסביבה נמצאת בגבעת המייסדים שבמישור אדומים וניתן לבוא ולהתרשם.
*פתיחת קורס המתנדבים מותנה במספר מינימלי של נרשמים.

מד"א
מטרות הארגון:
 .1למלא את התפקידים של האגודה הארצית ,להיות שירות עזר לכוחות הרפואה של צה"ל בזמן מלחמה ,ולהתכונן לכך בזמן שלום.
 .2לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.
 .3לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם ,פלסמה ומוצרי לוואי שלהם.
 .4למלא כל תפקיד נוסף שיקבע בתקנון האגודה.
אודות הארגון:
מגן דוד אדום (בראשי תיבות  :מד"א) ,הוא ארגון ההצלה הלאומי של ישראל .הארגון בנוי ע"פ הדגם שלן ארגוני הצלה
האדום והסהר האדום ,והוא מספק שירותי עזרה ראשונה ,פינוי נפגעים באמצעות אמבולנסים וטיפול בשטח במקרי
חירום .חיוג  101מעל טלפון ינתב את השיחה למוקד מד"א האיזורי הקרוב לצורך קבלת קריאת חירום.
הארגון פועל כ 85-שנה ומתנדבים בו כ 7500-איש .במעלה אדומים הארגון קיים כ 30-שנה ומפעיל צוות של  130בעלי תפקידים
שונים אשר כולם מתנדבים ,וביניהם :נהגי אמבולנס ,כונני חירום והצלה עם ציוד רפואי ברכבים ,בני נוער ,פרמדיקים ואופנוענים.
מד"א מעלה אדומים ,מחזיקים  2אמבולנסים 24 ,שעות ביממה.
שם היו"ר :ד"ר נעם יפרח
ראש צוות מד"א אדומים :יעקב אהרון
דרכי ההתקשרות:
נייד050-6889977 :
דוא"לyakoov22@gmail.com :
אתר האינטרנט:
www.mdais.org

הצלת נפשות
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משמר אזרחי
מטרות משא"ז:
 .1חיזוק תחושת הביטחון בקרב האזרחים.
 .2סיוע למ"י באכיפת החוק.
 .3סיוע בתחום המקצועי.
 .4חיזוק בקשר עם הקהילה.
אודות הארגון:
בשנת  1974-החלטת הממשלה להקמת המשמר האזרחי לצד משטרת ישראל בעקבות
הטבח במעלות והפעלתו במשימות ביטחון שותף (מתנדב אבטחה).
בשנת  1981-הוקמו יחידות נוספות בתחום הסיור ,בילוש ותנועה.
בשנת  1989-הרחבת תפקידי המשמר האזרחי גם לתחום ביטחון הנפש והרכוש.
יחידיות במשמר האזרחי:
•  -1974הקמת יחידת הקלעים ולאחר מכן הצלפים
•  -1982הקמת יחידות תנועה
•  -1983הקמת יחידות סיור ויחידות למניעת עבריינות
•  -1996מיסוד היחידות המיוחדות:
 יחידה למניעת עבריינות  -יחידה למניעת עבריינות נוער יחידת סיור (מתמיד) יחידת תנועה יחידות שיטור ימי יחידות סיוע קהילתי יחידת פרשים יחידת אופניים יחידת תיירות -יחידת חילוץ

דרכי התקשרות:
משרד מתנדבים תחנת מעלה
אדומים050-6275997 :

מעלה אדומים עיר מתנדבת בחירום
מטרה:
מחפשים אתכם קהילות ארגונים ו"אנשים טובים באמצע הדרך".
בואו להשתלב במערך החירום העירוני!
אודות הארגון:
היחידה לעבודה קהילתית בשיתוף עם חבר מועצת העיר מר רפי אוברגוט הממונה על תיק ההתנדבות ומר מוטי גלנטי אחראי
תחום חירום באגף הביטחון ,מבקשים לזהות ולגייס קהילות ארגונים ותושבים המעוניינים להתגייס ל"צו  "8קהילתי,
לקחת חלק פעיל במערך החירום לכל מצב שלא נצטרך לו.
בנוסף ,נשמח להכיר אנשי קשר מכל קהילה /בית כנסת /שכונה ליצירת קשר ישיר בשעת חירום בין העירייה לקהילה.
דוגמאות לחיבורים אפשריים בשעת חירום:
עזרה לוגיסטית בהפעלת מתנדבים ומערך החירום ושירותים חיוניים נוספים; סיוע לזקנים; סיוע לעולים ולאוכלוסיות
עם צרכים מיוחדים; סיוע של אנשי מקצוע בטיפול בדחק וחרדה; אנשי מקצוע מתחום הרפואה;
הסעות לצרכים מיוחדים; אירוח משפחות; חילוץ מאתר הרס; וכדומה.
מערך החירום יבנה בשיתוף עם ארגוני מתנדבים קיימים ואגפי העירייה השונים.

דרכי התקשרות:
לפרטים והרשמה :היחידה לעבודה
קהילתית02-5421398/90/91 :
במידה ואין מענה תשאירו הודעה
ונשמח לחזור אליכם בהקדם.
דוא"לsmaayan@mam.org.il :

הצלת נפשות
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האגודה למלחמה בסרטן
מטרת הארגון:
האגודה למלחמה בסרטן נוסדה בשנת  1952במטרה להקטין את התחלואה והתמותה ממחלת הסרטן ולשפר את איכות חיי החולים.
אודות הארגון:
האגודה הינה מוסד ללא כוונות רווח הפועלת הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון מתקציב של משרד ממשלתי
כלשהו .עובדה המאפשרת את המציאות לפיה הסיוע הניתן על ידי האגודה נקבע ללא מעורבות של שיקולים זרים,
על ידי ועדות מקצועיות שחברים בהן בהתנדבות נציגים ממיטב אנשי הרפואה והמחקר ברחבי הארץ.
הפרויקטים שנתמכים נבחנים בקפידה ,לאחר שיקול דעת מקצועי וענייני לטובת הנושא ברמה הלאומית.
מפעילויות העמותה:
• הפחתת התחלואה והתמותה מסרטן בישראל.
• תמיכה במימון וקידום חקר הסרטן.
• הפעלת תכניות למניעה וגילוי מוקדם של מחלות הסרטן ומערכת הסברה לציבור הרחב ולאנשי המקצוע.
• סיוע בשדרוג שירותים רפואיים ושיקומיים במרכזים אונקולוגים ,בבית ובקהילה לחולי הסרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
• סיוע בהקמת והפעלת מרכזי טיפול ,אשפוז ורווחה.
• קידום זכויות החולים ושיפור איכות חייהם.
וברוסית.
בערבית
בעברית,
ולמחלימים:
• הפצת מידע אמין לבריאים ,לחולים
דרכי התקשרות:
השוטף.
ועדכונם
מקצועיים
הרב
הרפואיים
• הדרכה מקצועית לצוותים
טלפון,02-6256721:
גיאת
שם מנהלת הסניף :רותי בן
 02-6299599פקס 02-6256497
דוא"לrutibg@cancer.org.il :

יד תמר
מטרות הארגון:
 .1מיצוי זכויות לחולי הסרטן.
 .2חיזוק חולי הסרטן דרך הסביבה הקרובה אליהם – משפחה ,קהילה ,עובדי האונקולוגיה והחברים לעבודה.
אודות הארגון:
"יד תמר" הוקמה לפני כ 7-שנים לזכרה של תמר ליכטנשטט ז"ל.
במסגרת ההתנדבות ,המתנדבים מגיעים לבתיהם של החולים על מנת לעבור איתם בצורה מסודרת על מגוון הזכויות המגיעות להם.
העמותה מפעילה את המחלקות הבאות:
• חיבו"ק = חיבור קהילתי – מודל ייחודי לסיוע קהילתי למשפחות חולי סרטן בשיתוף רכזות קהילה או רכזות כוח אדם...
• מתנדבים לסיוע במיצוי זכויות.
• נופש מחזק ומאחד למשפחות חולי סרטן
• נופש ופעילות הרפיה עבור צוותי המחלקות האונקולוגיות.
• סיוע למחלקות האונקולוגיות במגוון נושאים.
• פיתוח ומחקר חברתי בתחום הסרטן.
תחומים.
במגוון
מתנדבים
העמותה מחזיקה מערך של כ100-
דרכי התקשרות:
ומסודר.
מקצועי
באופן
והעשרה
המתנדבים עוברים הכשרה
טלפון נייד :אנא התקשרו עוד
להם.
שקשה
אלה
למען
הלב
את
לפתוח
–
תמר
יד
למשפחת
להצטרפותכם
נשמח מאוד
היום 058-4003839
וסרטייל
(מיכאל)
מיכי
העמותה:
יו"ר ומייסד
דוא"לinfo@yadtamar.org.il :
כהן
אוריאל
העמותה:
מנכ"ל
אתרwww.yadtamar.org.il :
מנהל פיתוח קהילתי וחברתי :רפאל שטראוס

בריאות
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עמותת ליט"ל -להושיט יד מלטפת לילד המיוחד
מטרות הארגון:
הארגון פועל לקידום מענים לילדים עם צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם.
אודות הארגון:
את הארגון הקימו חברת מועצה מחזיקת תיק צרכים מיוחדים
ויועצת ראש עיר לענייני הילד החריג ,אלינה אייזנברג ובעלה מארק.
במסגרת העשייה פועלים רבות למען ילדים עם צרכים מיוחדים:
דרכי התקשרות:
• גיוס תקציב לפעילויות ייעודיות לפעילויות בעיר לילדים עם צרכים מיוחדים.
טלפון נייד050-9100615/4 :
• הקמת שולחן עגול עירוני עם כל הגורמים הקשורים לבעלי צרכים מיוחדים.
דוא"לAmuta.lital@gmail.com :
• התאמה והנגשת פעילויות שבוע הילדים והנוער לילדים עם צרכים מיוחדים.
דף פייסבוק" :החברים של ליטל"
• פעולה להרחבת מסגרת פעילות מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים מיום אחד לארבעה ימים
בשבוע ,קידום שיפוץ במבנה והתאמתו לצורכי הילדים בשיתוף עם העירייה.
• מקדמת עם תושבים נוספים שאכפת להם יוזמות רבות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
• גיוס בנות שירות ותלמידי תיכון מתנדבי מחויבות אישית ומעורבות חברתית להתנדב עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
• פועלים להביא לעיר את תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" עם חבר המועצה רפי אוברגוט ושותפים נוספים.
• פועלת להתאמת גני שעשועים לילדים על כיסאות גלגלים
(מתקני שעשועים כגון נדנדות וקרוסלות במספר מוקדים ראשיים ברחבי העיר).
יו"ר הארגון :חברת המועצה אלינה אייזנברג.

עמיתים
מטרת הארגון:
מטרת התוכנית שיקומית-חברתית עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית ,זכאי סל שיקום.
אודות הארגון:
עמיתים היא תכנית ארצית ,המשותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות ופועלת בכ 50-ישובים ברחבי הארץ.
התכנית מיועדת למתמודדים עם משבר נפשי ויכולים להיעזר בשילוב בפעילויות פנאי כחלק ממערך השיקום.
התוכנית מיועדת עבור מתמודדים מעל גיל  18שהינם זכאי סל שיקום.
וגם עבור בני נוער בגילאי  ,12-18המתמודדים עם משבר נפשי ויכולים להיעזר בשילוב בפעילויות פנאי כחלק ממערך השיקום.
התוכנית מציעה ליווי אישי ע"י איש מקצוע ,תוך שילוב באחת מפעילויות המתנ"ס בעזרת
מלגה כספית חודשית להשתתפות בחוג ,לפי בחירת המשתתף.
כמו כן התכנית מציעה למשתתפים "עמית-משלב"  -מתנדב מהקהילה ,להעמקת תהליך ההשתלבות
וגם אפשרות להתנדב בקהילה או ללוות משתתף אחר בתהליך השתלבותו.
בנוסף התוכנית פועלת במישור הקהילתי ומקיימת מגוון פעילויות הסברה לקהלים שונים,
במטרה להגביר את הידע ולקדם שינוי עמדות בתחום בריאות הנפש.
דרכי התקשרות:
התוכנית פועלת במתנ"ס מעלה אדומים כעשר שנים ומערך ההתנדבות קיים כשנתיים.
טלפון02-5913135 :
רכז התכנית במעלה אדומים :יוסף ניסים

בריאות
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בית מורשת
"בכל מקום מכל הנשמה"...
מטרות הארגון:
העצמה חברתית ,רוחנית וחינוכית בדרכי נעם של תושבי העיר.
אודות הארגון:
חזון הגרעין התורני נובע מתוך ראיה תורנית ומתוך תפיסה של אהבת ישראל וארץ ישראל.
הגרעין התורני "בית מורשת" במעלה אדומים החל את דרכו בשנת  2001כחלק מרשת גרעיני התיישבות של קרן מורשת,
ובאלול  2003קם כעמותה עצמאית המוכרת על ידי הרשויות כגרעין תורני הפועל בתחומי חינוך ,יהדות ורווחה.
ישנם מיזמים רבים הפועלים במסגרת העמותה ובהם:
• מכינה קדם צבאית -איתן ,רבני גנים בכל גני הממ"ד
• מדרשת "טליה" לנשים
האתיופית,
הקהילה
• מועדוניות לילדי
דרכי התקשרות:
ייחודית,
נוער
תנועת
בלב"-
"מקום
ספר,
בבתי
• צהרונים ערכיים
טלפון,02-5905568 :
לנוער,
ופעילויות
תורניים
חוגים
מיוחדים,
צרכים
בעלי
לילדים
• מועדונית
פקס15325900568 :
משולבים
האברכים
ובו
מדרש
בית
העיר,
רחבי
בכל
כנסת
בתי
קהילות
• רבני
דוא"לbmoreshet@gmail.com :
בעבודה חינוכית בתוך ביה"ס אמי"ת.
• מרכז "בניין הבית" לביסוס ובניית התא המשפחתי,
• קייטנות מסובסדות בקיץ ועוד.
העמותה משתפת פעולה עם משרדי הממשלה ,העיריה וגופים עירוניים וממשלתיים שונים לרווחתם של תושבי העיר.
העמותה פועלת בעיר כ 12-שנה ופעילים בה כ 30-עובדים ועשרות מתנדבים
יו"ר העמותה :הרב אלי קפלן
מנהל העמותה :הרב אסף כהן

גמ"ח חב"ד -מכל הלב לכל אחד
מטרת הארגון:
לספק מזון לכל מי שזקוק לכך בתוך הקהילה.
אודות הארגון:
כחלק מפעילות בית חב"ד בעיר ובשיתוף עם עמותת "לתת" מופעל גמ"ח מזון המיועד לעזור לכל נזקק בעיר.
במסגרת הפעילות מחולק למשפחות הנזקקות אחת לחודש חבילות מזון יבש בסיסיות.
מרבית המזון מגיע מעמותת "לתת" וחלקו מתרומות של בעלי עסקים ואנשים פרטיים בעיר.
כל פעילות הגמ"ח מורכבת מפעילות התנדבותית בלבד -החל מתרומת האוכל ועד חלוקתו.
בעתיד הקרוב שואף הארגון לפתוח גם בית תמחוי שיגיש ארוחות חמות מדי יום לכל מי שזקוק לכך.
הארגון פועל במעלה אדומים כ 13-שנה ומערך ההתנדבות בו בבניה.
רכזת הארגון :שרה כהן

דרכי התקשרות:
טלפון02-5354960 :
דוא"לhadad770aa@gmail.com :

דת חינוך ורווחה
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פורום נשים
מטרות הארגון:
 .1ייצוג הקול הנשי בישיבות מועצת העיר ובהנהלת העירייה,
 .2קידום נושאים ופרויקטים נשיים והעלאתם לסדר היום הציבורי,
 .3שילוב נשים בחיים הציבוריים ובחיי הקהילה,
 .4דאגה לרווחת תושבות העיר ולהעשרת התרבות והפנאי באמצעות פעילויות מגוונות בתחומים נרחבים,
 .5עידוד נשים להשכלה,
 .6עבודה ועצמאות כלכלית,
 .7הענקת ידע וכלים לנשים במגוון תחומים.
אודות הארגון
פורום נשים הינו גוף התנדבותי בו חברות כ 60-נשים שפועלות יחד להעצמת נשות העיר ,לקידום מעורבותן בחיי הקהילה ולשילובן בעשייה
העירונית .הפורום פועל תחת תחום קידום מעמד האישה בעיריית מעלה אדומים תחת חסותן של האחראיות על תחום הנשים בעיר :איריס אלפסי,
מעין מור ומירב חודדה.חברות הפורום חברות בוועדות שונות :תרבות ,חינוך ,ספורט ,בריאות ועוד ,באמצעותן הן מקדמות את התחומים השונים.
הפורום מקיים שלל פעילויות חברתיות ,קהילתיות וציבוריות ,אליהן יכולות להצטרף כל נשות העיר בעלות מסובסדת ולעתים אף ללא עלות.פורום
הנשים פועל למתן ידע ,כלים ,תמיכה וסיוע לנשות העיר במגוון רחב של תחומים ומתוך מטרה להוות עיר ידידותית לנשים .בין הפעילויות אותן
קידם הפורום השנה:
• יום האישה הבינלאומי,
• ערב סטיילינג,
דרכי התקשרות:
חוזקות,
בנושא
חווייתית
• סדנא
טלפון02-5418833 :
• הרמת כוסית חגיגית ביום העצמאות לחברות הפורום,
• פעילות לדיירי בית החולים "הוד אדומים" ,
• ערב הפרשת חלה להצלחת חיילי צה"ל במבצע "צוק איתן" וחלוקת דגלי ישראל בכיכרות ובצמתים המרכזיים בעיר,
• סדנא ייחודית באמהרית לנשות הקהילה האתיופית,
• סדנאות טיפוח ויופי לאימהות ובנות,
• הרצאות בנושאים שונים,
• סיור סליחות ברובע היהודי לחברות הפורום,
• יריד נשים יוצרות,
• אירוע לציון יום המאבק באלימות נגד נשים ועוד.
זו השנה הראשונה בה פועל הפורום וחברות בו כ 60-נשים.
יו"ר הארגון :איריס אלפסי
דרכי התקשרות:

אם לאם

המרכז לגיל הרך והמשפחה
טל02-5913444 :
פקס02-5900680 :

מטרות הארגון:
לתמוך באימהות לאחר הלידה ולחוות איתן את מגוון הרגשות שהן חוות בתקופה זו :הנאה,
התרגשות ,רוך ומסירות יחד עם תחושת הקושי ,חוסר האונים וכובד האחריות.
אודות הארגון:
"אם לאם" הינו פרויקט התנדבותי קהילתי המופעל בחסות המתנ"ס ומיועד לאימהות בשנה הראשונה שלאחר הלידה.מערך התמיכה ניתן ע"י
אימהות מנוסות ,בעלות לב פתוח ואוזן קשבת ,אשר עוברות הכשרה לתפקיד זה ומקבלות הדרכה במהלך תקופת ההתנדבות .המתנדבות מגיעות
לבתיהן של האימהות פעם בשבוע ,לביקור של כשעה וחצי ומהוות עבור האם מקור לתמיכה ,אוזן קשבת ,יד תומכת וכתף להישען עליה.בנוסף,
מפעיל הפרויקט מפגשי "בית פתוח" לאימהות ותינוקות .בכל יום שני ניתנת לאימהות הזדמנות להפיג את הבדידות ,להיפגש עם אימהות נוספות,
ליהנות מזמן איכות עם הקטנטנים ולהשתתף בפעילות חווייתית ומעשירה המשתנה בכל שבוע.במעלה אדומים הארגון פועל כארבע שנים
ומתנדבות בו כ 20 -נשים.
כתובת הארגון :מתנ"ס מעלה אדומים ,מרכז הגיל הרך והמשפחה ,שכונת .06

שפרה ופועה
מטרת הארגון:
הארגון פועל על מנת להקל ולעזור ליולדות מתוך הכרה בחשיבות הבאת חיים לעולם ולעם ישראל.
אודות הארגון:
הארגון מספק ליולדות ארוחת בוקר ,ארוחות לשבת לפי הזמנת התפריט ע"י היולדת ,ארוחות ערב ,שמרטפות ועוד.
ארגון "שפרה ופועה" נוסד בעיצומו של יום הכיפורים תשל"ז ( )1976בהוראת הרבי מליובאוויטדש על מנת לעזור ליולדות עזרה גשמית.
השם של הארגון ניתן על שמן של המיילדות שמסרו את נפשן בעזרה ליולדות ובטיפול בתינוקות בזמן שיעבוד עם ישראל במצרים.
הארגון פועל על בסיס התנדבותי בלבד.
הארגון פועל במעלה אדומים כחלק מפעילותו הענפה של בית חב"ד בארץ בכלל ובמעלה אדומים בפרט והוא קיים בעיר כבר כ35-
שנה .בארגון למעלה מ 70-מתנדבות אשר פועלות במגוון תפקידים .כגון :איתור היולדות ,הכנת הארוחות ,חלוקת האוכל ועוד.
רכזת הארגון במעלה אדומים :יוכבד שמלה
דרכי התקשרות:
טלפון 02-5354960 :שלוחה  1או 2
דוא"לnatbhabad@gmail.com :

למען אימהות ונשים
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גרעין צמרת שנת שירות ונח"ל
מטרות הארגון:
מטרת הגרעין הינה עשייה ציונית התנדבותית של בני נוער אשר מקדישים שנה טרם שירותם הצבאי  /הלאומי על מנת לקיים
שנת התנדבות בקהילה .הש"ש (מתנדבי שנת שירות) מתנדבים בתחום החינוך במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות ובכך
מהווים דמויות לחיקוי עבור בני הנוער .מטרת העשייה -פיתוח מנהיגות מקומית ויצירת מרחבים חינוכיים-ערכיים בערים שונות.
אודות הארגון:
גרעין 'צמרת' הינו גרעין שנת שירות מטעם המועצה הציונית בישראל וההסתדרות הציונית
העולמית הפועל זו השנה השמינית בעידוד ותמיכת משרד הביטחון ומשרד החינוך.
הגרעין חורט על דגלו יצירת חברה סולידרית המאפשרת לכל האזרחים שבה להתפתח להביא לידי ביטוי את
מרכיבי הזהות שלהם ,לכן הגרעין הינו גרעין מעורב של דתיים וחילונים ,בנים ובנות ומכל רחבי הארץ.
ייחוד גרעין 'צמרת' מתבטא בתפיסתו החינוכית ובחזון שלו לחברה הישראלית.
בנוסף ,אנו רואים בש"ש מנהיגים צעירים אשר יש לטפח בכלים ומוטיבציה לעשייה חברתית ,חינוכית וקהילתית
ולכן אנו משקיעים רבות בתהליך החינוכי שהם עצמם עוברים .זאת באמצעות משאבים רבים ,צוות מלווה ,העשרה
חינוכית וערכית והכשרות מקצועיות לאורך השנה .אנו רואים בש"ש כיעד לטיפוח ולא רק כאמצעי לעשייה חינוכית.
מבנה ההתנדבות 4 :ימים בשבוע הש"ש מתנדבים מבוקר עד ערב במסגרות החינוך השונות בעיר.
בשעות הבוקר לוקחים חלק במערכת הפורמאלית בעיר ,עזרה בלימודים ,ליווי תלמידים
והעצמתם ,ליווי מועצת תלמידים ,טקסים בית ספריים ,שיעורי חינוך וכו'.
דרכי התקשרות:
בשעות אחה"צ והערב מתנדבים הש"ש בפרויקטים שונים בעיר המיועדים לבני נוער ,להעשרה ולהעצמה,
שם העמותה :ע"ץ -עושים ציונות.
כגון :מועדון הנוער המטרו ,מד"צים ,תוכנית "אח בוגר" ,בית חם לנערה ,מועצת נוער ועוד.
כתובת :שז"ר  ,4בניין הארכיון
בנוסף ,הש"ש נשארים לשבת בעיר ופועלים עם הנוער אחת לשבועיים

ועד הורים עירוני
מטרות הארגון:
ליצור שיח בין המורים ,התלמידים והעירייה בשיתוף פעולה מלא
ולקדם נושאים חשובים למען רווחת ילדי העיר.
אודות הארגון:
ועד ההורים העירוני הינו ארגון גג המאגד נציגים מכל ועדי ההורים בבתי הספר בעיר
אשר בעצם יוצר חיבור בין העירייה ,בין המורים ובין התלמידים.
כל חברי הארגון הינם הורים מתנדבים הפועלים למען טובת ילדיהם וילדי העיר כולה .ועד ההורים
מחולק לוועדות בתחומים שונים כך שכל חבר יושב בוועדה אחרת .הוועדות הן בתחומי:
• חינוך מיוחד,
• בטיחות,
• בריאות וספורט,
• חינוך בלתי פורמאלי
• ועדה פדגוגית.
כל ועדה מגבשת מטרות ותהליך עבודה ומעלה את הנושאים אותם החליטה לקדם בפגישות
המליאה אשר מהן ההחלטות מגיעות לעירייה ולדרגים הגבוהים בעיר.
העמותה פועלת בעיר כ 3-שנה ופועלים בו כ 30-הורים מתנדבים.
יו"ר הארגון :שלומי ירוחם

הציוני ,ירושלים.
דוא"לgtzameret@gmail.com :
טלפון נייד :מור ,מנהלת גרעין
צמרת052-7995962 -
רכזת הגיוסים של הגרעין:
לינה052-3849037 -
פקס02-6204859 :

דרכי התקשרות:
טלפון נייד,050-2344646 :
דוא"ל33shlomi@gmail.com :

ועד הורים – גני ילדים
מטרות הוועד:
 .1לייצג את כלל הורי הילדים הלומדים בגנים כלפי העירייה ומוסדותיה ,משרד החינוך ,וכל אדם או גוף אחר.
 .2להוות כתובת וגורם יוזם ,מדריך ,מלווה ומייעץ לכלל וועדי ההורים בגני הילדים במעלה אדומים
 .3לחזק את הקשר בין גני הילדים לבין ההורים באמצעות הוועד הנבחר.
 .4ליזום ולארגן פעילות חברתית ותרבותית בקרב הורי גני הילדים במעלה אדומים.
 .5לעשות כל פעולה אשר לדעת הוועד העירוני הנבחר יש בה כדי לתרום לשמירה
דרכי התקשרות:
על האינטרסים של ילדי הגנים ,ברמת הכלל ולא ברמת הפרט
דוא"לvaad.ganim.m@gmail.com :
אודות הארגון:
טלפון נייד052-6091777 :
וועד ההורים העירוני של גני ילדים במעלה אדומים הינו גוף א -פוליטי המאגד בתוכו
נציגויות של וועדי הורים ,על פי חלוקה אזורית אשר נבחרו בבחירות
יו"ר הועד :ריקי שטרית.

למען ילדים ונוער
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ידיד לילד
מטרות הארגון:
עיקר פעילות העמותה לסייע לכל ילד בתחום החומרי ,בתחום הלימודי ובתחום החברתי ,על מנת להביא
לשילוב בין הילד הנזקק ,הילד בסיכון ,לבין הילדים האחרים ,כך שירגיש כשווה בין שווים.
אודות הארגון:
עמותת "ידיד לילד" בראשות הגב' שרה קמינסקי פועלת מזה  13שנה בעיר מעלה
אדומים ,בערד ,ברמלה ,בגליל תחתון ,חוף אשקלון-ניצן.
דרכי התקשרות:
פרויקטים אותם מפעילה העמותה:
טלפון איש קשר -זיזי וינטר:
050-7592593
• הפעלת מועדוניות לילדי הרווחה ברחבי העיר בשיתוף העירייה והמתנ"ס.
דוא"לziziwinter@gmail.com :
• סיוע בבקשות פרטניות אשר מגיעות מגופים וארגונים שונים.
אתר העמותה/http://yadidlayeled.org :
• עזרה בספרי לימוד ,בביגוד ,ובמזון.
דרושים לעמותה :מתנדבים בתחום
• טיפולי שיניים.
החינוך; מתנדבים בעזרה מדי פעם
• ביגוד לקבוצת נבחרת כדורגל ילדים ,וכן במופעי תרבות שונים,
בהובלות ציוד ,ובחלוקת מצרכים
• הקמת שני חדרי טיפול במרכז "פסיעות" מעלה אדומים.
למשפחות; מתנדבים בתרגום
איתן"
"צוק
מבצע
בזמן
• אימוץ גדוד חיילים בפעילותיהם השונות וחיילי מילואים
מעברית לצרפתית  -ומעברית
מגוונת
תרבות
• השנה הורחב מעגל הסיוע גם לגיל השלישי – פעילות
לאנגלית; מתנדב/ת להעלאת תכנים
• פרויקט בר /בת מצווה :מדי שנה יוצאת קבוצה גדולה של בני ובנות מצווה
לאתר האינטרנט של העמותה.
ליום מיוחד הכולל לבוש חגיגי ,תפילין וטלית לבנים .היום מתחיל בתפילה חגיגית
ומסתיים באירוע מיוחד ומכובד( .בסיוע עמותת עתרי"ד)
העמותה עובדת מול ובשיתוף פעולה עם אגפי השירותים החברתיים ,מתנ"סים ,בית
מורשת ,שיטור קהילתי ,בתי ספר שונים ,מרכזי תמיכה ,הרוח הטובה.
מנהלת העמותה :הגב' שרה קמינסקי ושבעה חברי עמותה.

יחד מורים
מטרות הארגון:
התכנית מזמנת מפגש מרתק בין אנשים המעוניינים לתרום ,להשפיע ,להיות שותפים בהוראה ובשליחות חינוכית,
ללמוד ,להעמיק ,להחכים ולהרחיב את עולם החוויות והידע שלהם עם תלמידי בתי"ס וגני ילדים בעיר.
מעבר לתרומה למערכת החינוך העירונית ולצוות החינוכי ,התכנית בונה קהילה מתנדבת
ומעורבת והופכת את המתנדב לאדם פעיל ומשפיע על סביבתו.
אודות הארגון:
"יחד מורים" מאפשר לאנשים איכותיים מהעולם הפרטי והציבורי להשתלב בעשיה החינוכית
באופן התנדבותי ולתרום מניסיונם וממנהיגותם כ"תומכי הוראה".
תכנית ההכשרה מתבצעת על ידי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ובשיתוף משרד החינוך.
בוגרי תכנית ההכשרה מתנדבים לפחות שעתיים בשבוע לאורך כל שנת הלמודים בעבודה פרטנית
או קבוצתית בכל מוסדות החינוך בהתאם לצרכי מערכת החינוך העירונית.
הארגון פועל במעלה אדומים באמצעות האגף לתרבות ופנאי במתנ"ס
זו השנה הרביעית ומתנדבים בו כ 50 -מתנדבים.
דרכי התקשרות:
יזמי התכנית (ברמה הארצית) :עפרה מקובר וישי כהן
טלפון נייד052-5486900 :
מנהלת תכנית ההכשרה (המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין) :שולמית אלעד
דוא"לYOHEVEDS@walla.com :
רכזת התכנית במעלה אדומים :יוכי שוברט

סיירת הורים
מטרת הארגון
הגברת תחושת הביטחון של תושבי העיר בכלל ושל בני הנוער בפרט.
הסיירת נותנת מענה לצורך של הורים וילדים כאחד -הקשבה ,ביטחון ,צורך בהצבת גבולות ,שקט נפשי להורים,
איתור ומיפויי מוקדים בעיתיים ,צמצום פוטנציאל מקרי פורענות ואלימות ומצבי סיכון בקרב בני הנוער.
אודות הארגון
סיירות ההורים פועלת ברשויות רבות בארץ על ידי הורים ותושבים בקהילה מתוך רצון להתחבר לנוער ולהיות קשובים לצרכיהם.
פעילות ההורים מתבצעת בדרך כלל בשעות הלילה ובסופי שבוע והיא כוללת סיורים במוקדי הבילוי
כגון פאבים ומועדונים וכן באזורים המושכים בני נוער כגון :גינות ציבוריות ,פארקים ועוד.
הרצון להקים סיירת כזו במעלה אדומים עלה מתוך תחושה משותפת של הורים שאינם יודעים מה מעשיהם
של ילדיהם בשעות המאוחרות ושל חוסר אונים מול הבעייתיות שכרוכה בכל אותן יציאות ליליות.
ההנחה עליה קמה הסיירת היא שנוכחות הורים ניטראלית יכולה ליצור מקום לשיחה
דרכי התקשרות:
לא מאיימת של "כאן ועכשיו" עם בני נוער ,ללא כל מחויבות שלהם.
טלפון נייד052-3817686 :
הארגון פועל במעלה אדומים כ 4-שנים ומתנדבים בו כ 170-מתנדבים.
דוא"לsayeretma@gmail.com :
רכזת הסיירת במעלה אדומים :דלית מור

למען ילדים ונוער
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מטרו-בית הנוער העירוני
מטרות הארגון:
 .1יצירת מפגש חברתי לשכבות ז'-יב' מכלל בתי הספר בשעות אחה"צ ובתקופות בהן לא מתקיימים לימודים.
 .2ה METRO-יהווה במה לפעילויות ואירועים בתחום הנוער כגון :ערב להקות,
מופעי סטנד אפ ,ערבי הוקרה ,ועדות ,פורומים ,קורסים ועוד...
 .3העצמת בני הנוער בעיר תוך חינוך הנוער לערכים ,לקיחת אחריות וערבות הדדית.
 .4צמצום השוטטות בשעות הערב/לילה.
דרכי התקשרות:
חם.
אישי
ויחס
קשבת
אוזן
במקום
הנמצאים
 .5נתינת אוזן קשבת לכל נער/ה
טלפון נייד050-8951320 :
בעיר.
הנוער
אוכלוסיית
את
מיצגים
אשר
מתנדבים,
נוער
בני
ע"י
 .6ה METRO-יופעל בדרך קבע
דוא"לmetro13@gmail.com :
 .7השכרת המטרו לטובת אירועים ארגוניים ופרטיים של בני נוער.
אודות הארגון:
המטרו מהווה מקום בילוי תרבותי חברתי לבני הנוער של העיר .מציע לבני הנוער במהלך השבוע ובסופי שבוע
פעילות מגוונת הכוללת מופעי סטנד אפ הופעות ערבי להקות נוער ,סרטים ,סדנאות בנושאים שונים .וכו'
המקום מופעל ע"י צוות מדריכים בוגרים וצוות נוער המורכב ממתנדבים .המתנדבים מהווים חלק מאד משמעותי בגיבוש
התכנית של המקום ,שיווקה לבני הנוער בעיר והפעלתה .כ 30-בני נוער מתנדבים מדי שנה מכיתה ט' ומעלה.
מנהל המטרו :אורי אליאל

מועצת הנוער
מטרות מועצת הנוער:
 .1המועצה משמשת כערוץ הידברות ושיתופי פעולה בין קהילת הבוחרים וגופי הנוער השונים בעיר.
דרכי התקשרות:
 .2המועצה מקדמת פיתוח ערכי מוסר בקרב בני הנוער – אחריות .דו קיום ,מנהיגות,
טלפון מחלקת נוער02-5913113 :
הכרת השונות ,חינוך למעורבות ועשייה חברתית התנדבותית.
על המועצה:
מועצת הנוער העירונית הינה הגוף התנדבותי הנבחר והמייצג של כלל בני הנוער בעיר .מועצת הנוער פועלת
במסגרת אגף הנוער של מתנ"ס מעלה אדומים ומוכרת לכל הגופים והגורמים השונים בעירייה ובעיר בכלל.
במועצת הנוער חברים נציגים אשר נבחרו בבחירות דמוקרטיות מכלל גופי הנוער בעיר (מכיתות
ט' עד י"ב) כמו כן לוקחים בה חלק פעילים אשר מייצגים גופי נוער שונים בעיר.
את מועצת הנוער מובילים חברי מזכירות המועצה אשר נבחרו מתוך המועצה עצמה .את המועצה מלווה מנחה המועצה.
מועצת הנוער לוקחת חלק בכל פעילויות הנוער בעיר ומעורבת בכל פעילויות כלל הנוער ,כמו כן מועצת הנוער
אחראית על הפעילויות החברתיות בעיר ,ארגון אירועים ומפגשים חברתיים בקרב כלל בני הנוער.

תוכנית מדצ"ים
מטרת הארגון:
מטרת המרכז לטפח מערכות חברתיות ערכיות על ידי יצירת התנסות בפעילות חברתית בקבוצה ובהדרכת קבוצה.
השאיפה היא שעל ידי התנסויות אלה הכישורים החברתיים -ערכיים של בני הנוער יתחזקו ויתגבשו.
אודות הארגון:
מרכז 'מנצחים' הינו מרכז חברתי לנוער בשכבות ח'-י'ב.
המרכז הינו בית לבני נוער ,בית בעל כללי התנהגות ,ערכים וזהות.
לבני הנוער יש מקום ליצור ולהוביל תהליכים חינוכיים הן על ידי פעילות שגרתית המתקיימת פעם בשבוע בקבוצות
לפי שכבות גיל והן באירועי שיא .דוגמת :טיולים ,סמינרים ומפגשים של המד"צים המחוזיים והארציים.
את ההתנסויות ההדרכתיות מלווים מעגלי חניכה ותהליכי למידת הדרכה המכוונים לכך שבני
הנוער ייקחו על עצמם את תחומי האחריות השונים ויובילו את המרכז.
דרכי התקשרות:
על מנת שהתהליך החינוכי יתקיים כראוי את המרכז מנהל צוות חינוך מקצועי ומסור אשר
טלפון מחלקת נוער02-5913113 :
בונה את התהליך החינוכי ועל ידי קשר אישי וקבוצתי מלווה את בני הנוער.

למען ילדים ונוער-נוער מתנדב במתנ"ס
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האגודה למען החייל
מטרות הארגון:
האגודה למען החייל היא הארגון המוביל בישראל בטיפול בחיילי צה"ל בתחומי רווחה ,סיוע וחינוך .מטרת
האגודה ,שהינה ארגון ללא כוונות רווח ,היא לקשר בין הציבור הרחב לחיילים ,וללוות אותם.
אודות הארגון:
האגודה למען החייל בעיר פועלת מזה כ 30 -שנה והיא מהארגונים הוותיקים ביותר.
חובה להדגיש האגודה פועלת ללא תקציבים מכיוון ששום גורם אינו מתקצב אותה וכל פעילותינו
מבוססות על תרומות התושבים ובעלי העסקים אשר בנדיבות תורמים למען רווחת החיילים.
יש לציין באופן הברור ביותר שכל תרומה שמגיעה הולכת נטו למען רווחת החיילים.
כל חברי האגודה מהיושב ראש ועד אחרון המתנדבים עושים זאת בהתנדבות מלאה ,ברצון רב
ובשמחה המגיעה מעומק הלב – זאת בשל המטרה הנעלה לרווחת החיילים.
מפעילות האגודה במהלך השנה:
• טיפול בכוחות מג"ב ובעוטף ירושלים המוצבים באיו"ש בכל הנוגע לרווחתם הן בזמן
האימונים והן בעת פעילות מבצעית באותו הזמן ביחידות השונות מצה"ל.
• מטפלים ברווחת היחידות הצהליות השונות שבהם משרתים בני עירנו ,בתקופות בהן מגיעות היחידות לפעילות מבצעית ,או לאימונים.
• רוכשים עבורם בהתאם לעונות השנה שתייה קרה ,ארטיקים ,קרמבו ,או אבטיחים ,פיצות ,ממתקים – ובעצם כל מה שאפשר לפנק אותם.
• כמו כן אנו מסייעים להם להשתמש במתקנים השונים הקיימים בעיר כגון :בריכת שחיה ,אולמות הספורט.
• האגודה מבצעת בתיאום עם מערכת החינוך הכנת חבילות לחיילים בתקופות החגים והחיילים
מקבלים מכתבים וממתקים מילדי העיר החל מגני הילדים ועד התיכון .לאגודה באיסוף השי –
מצטרפים החיילים ובכל איסוף דבר הגורם להתרגשות רבה ומחזקת את הקשר ביניהם.
• מידי שנה בעת טקסי הזיכרון האגודה נדרשת להציב חיילים לטקס המרכזי ולמחרת בכל בתי הספר בעיר.
• פעם בשנה נערכת סעודת הודיה יחד עם קברניטי העיר ,מנהל בתי ספר ומכובדי העיר
על מנת להודות להם על הסיוע לאגודה למלא את שליחותה.
• בימי ספורט של גדודי צה"ל האגודה דואגת מול המתנ"ס והעירייה לספק אולמות ספורט ,בריכת השחייה ועוד.
• בשלוש השנים האחרונות התחלנו ביחד עם תנועות הנוער לערוך טקסי הצדעה למשפחות השכולות .למרות שהנושא
רגיש ועדין – הוא מוכיח לנו מחד שיש לנו נוער ברמות גבוהות ביותר ומאידך זה מסייע רבות למשפחות עצמן.
• גולת הכותרת של האגודה הינה טקס "ברכת הדרך" .זהו אירוע חשוב במיוחד למתגייסים ,בשיתוף עם העירייה והמתנ"ס .בערב זה מגיעות
להקות צבאיות ואומן ,ובסיום הטקס האגודה מחלקת למתגייסים שי נאה שאחד הפריטים נתרם על ידי העירייה וכל יתר הפריטים ניתנים
למתגייסים מהאגודה למען החייל שבעירנו .את כל הפעילויות הארגון מבצע ללא כל תקציב מתוכנן .כל הפעילויות מבוססות על תרומות
כפי שנאמר לעיל ,ולאור זאת קיים חוסר ודאות בכל שנה ליכולתנו לדאוג לרווחת החיילים ,כמו כן קיים קושי גדול לתכנן פעילות על סמך
תרומות לבד .על מנת לעמוד בכל הפעילויות – אנו כאגודה למען החייל עורכים פעילות התרמה בעיר ולנושא זה נרתמים :ראש העיר ,סגני
ראש העיר ,חלק מחברי מועצת העיר ובני הנוער פוקדים את בתי העיר ,הטלוויזיה הקהילתית והרדיו המקומי כל אלה נרתמים ועושים עבודה
נהדרת למען החיילים .האגודה למען החייל מעוניינת לקלוט מתנדבים שברשותם זמן פנוי ורצון לתרום למאמץ החשוב במהלך כל השנה.
מתנדבי האגודה:
שמואל פניאל – יו"ר האגודה ,איש צבא לשעבר 050-6285086 -
ואיתו פועלים חברי האגודה -
לבנה צמח052-3847771 -
דרכי התקשרות:
052-8415534
פרידה צוריאל –
לפרטים – יש לפנות ליו"ר האגודה:
054-3095253
–
ריימונד ארג'ואן
שמואל פניאל – 050-6285085
050-8296396
קלרה שלום –
כתובת :כיכר קדם (מול מ.ד.א)
יעקב רזיאל – 050-7516181
צ'לי מונסנגו – 050-5065637
אלי מתוק 050-5203043 -
שושנה שבתאי – 052-8981366
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משהו חדש
מטרת הארגון:
לשנות את התדמית של מעלה אדומים לעיר צעירה ,מעניינת איכותית ותוססת ולפעול לטובת צעירי העיר.
אודות הארגון:
"משהו חדש" הינו ארגון התנדבותי הפועל לטובת צעירי העיר .בין הנושאים השונים הארגון פועל בתחומי
תרבות ,הכוונה ומסגרות מתאימות לצעירי העיר בגילאים  18עד גיל  35ביניהם חיילים וסטודנטים.
כל האירועים תחת קורת גג של ארגונים הממומנים ע"י העירייה ,תרומות ושיתופי פעולה עם בעלי עסקים בעיר.
בין הפעילות שהארגון עשה עד כה:
• תכנית רדיו קבועה,
אדומים",
"מעלה
בעיתון
• טור קבוע לצעירים
דרכי התקשרות:
עירונית,
טרמפים
• פתיחת קבוצת
טלפון נייד054-7545364 :
באגם,
קיץ
• אירועי שישי
דוא"לohadnr@gmail.com :
• מסיבת סוכות באגם,
• התנעת תהליך כנס משתחררים והכוונת חיילים משוחררים,
• התנעת משחק קבוצות חברתי,
• ערוץ תקשורת לצעירים שונים בעיר,
• קידום נושאי תחבורה וספורט בראייה צעירה,
• מוקד לשיתוף צעירים והגעה לשטח,
• השתתפות בקידום נושא קווי הלילה בשישי בלילה
• מפגשי שישי,
• שיתופי פעולה שונים עם מתנ"ס מעלה אדומים ועוד.
הארגון פועל במעלה אדומים מזה כשנה ופעילים בו כ 20-מתנדבים ,מתוכם ארבעה בהנהלת הארגון.
יו"ר העמותה :אוהד רונן

סטודנטים בעיר
מטרות הארגון:
קבוצת סטודנטים אשר פועלים בתחומים שונים לרווחתם של הסטודנטים במעלה אדומים.
אודות הארגון:
לאחר הבחירות המוניציפליות האחרונות ,נבנה תיק חדש במעלה אדומים  -תיק האקדמיה והסטודנטים.
תיק זה הוא תוצאה של חשיבה משותפת של ראש העיר מר בני כשריאל ושל מחזיקת התיק ,חברת המועצה מעין מור ,בה הציבו
להם למטרה להפוך את מעלה אדומים לעיר ידידותית לסטודנטים .זאת על ידי מתן שירותים ועשייה לטובת הסטודנטים בעיר.
במסגרת תיק האקדמיה והסטודנטים ,התגבשה קבוצת מנהיגות סטודנטיאלית " -סטודנטים בעיר!" .הקבוצה
מונה למעלה מ 20סטודנטים אשר פועלים בתחומים שונים לרווחתם של הסטודנטים במעלה אדומים.
חברי הקבוצה מחולקים לצוותים וכל צוות אמון על תחום אחר אותו הוא מקדם בעולם הסטודנטים :צוות
תרבות ומפגשי סטודנטים ,צוות פרסום וניו מדיה ,צוות מרחבי לימוד ,צוות הטבות וקשרי עסקים.
"על קצה המזלג"  -מה נעשה בעיר לסטודנטים:
• קבוצת פייסבוק "סטודנטים וסטודנטיות מעלה אדומים" בה יכולים הסטודנטים
לקבל מידע שוטף ,וכן להציף את הצרכים והרצונות שלהם.
• מרחבי לימוד לסטודנטים .במסגרת מרחבי הלימוד ,הספריה העירונית פתוחה לסטודנטים בכל יום עד חצות במהלך תקופת
הבחינות .שם יכולים הסטודנטים ליהנות מאינטרנט אלחוטי ,פינת קפה ,מכונת צילום ומדפסת והכל ב-ח-י-נ-ם!-
בספריה מוקצים מתחמים ייעודיים ללמידה בקבוצות קטנות ,ומרחב שקט וסגור ללמידה עצמאית ללא הסחות דעת.

• מרחבי לימוד גם בקפית באגם .בתקופות אלה ,קפית באגם מזמינים את הסטודנטים להגיע בימים א,ג,ד בין
השעות  .08.30-16.00שם יוכלו ליהנות ממרחב שקט בחדר ה ,VIPאינטרנט אלחוטי ושתיה חמה ב5ש"ח!
• מבצעים מיוחדים לסטודנטים בתקופת הבחינות!!! במהלך תקופת הבחינות ,מגון עסקים בעיר מעניקים לסטודנטים הנחה .העסקים
המשתתפים במיזם :וופל בר ,מפגש השייח ,בורגרים ,בורגרס בר ,באגט הפעמון ,אומאמי ,בלאדי ,ארומה ,פינתי ,פיצה נבו ,חמאווי וקפית באגם.
• מופעי סטנדאפ .רגע לפני תקופת הבחינות התקיים מופע סטנדאפ לסטודנטים עם הסטנדאפיסט חן מזרחי.
למעלה מ 150סטודנטים הגיעו ליהנות מאירוע שהוקדם כל כולו עבורם .לאור הצלחת האירוע ,האירוע שאחריו היה
עם אבי נוסבאום בהיכל התרבות ומשך כ 400-סטודנטים! בהמשך מתוכננים אירועים נוספים בסגנון זה
• מסיבת הסטודנטים הגדולה של הקיץ! במהלך אוגוסט  2015התקיימה לראשונה במעלה אדומים מסיבת בריכה מושקעת
במיוחד שכוללת :על האש חופשי ,שחייה לילית ,מוזיקה טובה ,אטרקציות מים ,והופעה של בית הבובות
• כרטיס סטודנט בעיר! כרטיס המונפק חינם לסטודנטים תושבי מעלה אדומים ומקנה הנחה של  10%לפחות במגון עסקים בעיר.
הצטרפו לעשייה  -קבוצת "סטודנטים בעיר!" יצאה לדרך!...
כל הסטודנטים במעלה אדומים מוזמנים לקחת חלק בעשייה של קבוצת "סטודנטים בעיר!" .ההתנדבות
איננה אינטנסיבית ומותאמת לסדר היום העמוס של סטודנטים בישראל .הקבוצה מורכבת מאנשים
איכותיים שמעוניינים לתרום לקהילה ובין חברי הקבוצה נוצרה אווירה כייפית ומגובשת.

דרכי התקשרות:
טלפון נייד054- :
 8052295מעין מור
דוא"לmaayan@mam.org.il :
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העמותה למען "גיל הזהב" מעלה אדומים
מטרות הארגון:
לאתר צרכים של האזרחים הוותיקים המתגוררים בעיר ולפתח השירותים המתאימים עבורם.
אודות הארגון:
העמותה הוקמה על ידי אזרחים ותיקים תושבי העיר.
בחלק של התחומים פועלת העמותה תוך שיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים בעירייה.
כל פעילות חברי העמותה מכוונת לרווחת קהילת האזרחים הוותיקים ,חבריה המתנדבים יהיו שמחים להרחיב את שורותיהם.
כרגע העמותה פועלת למען פיתוח הנושאים הבאים:
• סיירת ביקורים למרותקי בית ובודדים.
ותיקים.
• "קו חם" ואוזן קשבת לאזרחים
דרכי התקשרות:
• "קהילה תומכת".
טלפון נייד052-8351655 :
וותיק.
אזרח
• מחשב לכל
דוא"לstomy2@gmail.com :
חברי העמותה נפגשים אחת לשבועיים ומסתייעים במנחה המלווה את פעילותם.
יו"ר העמותה :ריבה פרידמן.

מתנדבים ב"יובלים" מרכז עירוני לאזרחים וותיקים
מטרת המרכז:
לתת מענה לצרכים של אזרחים ותיקים תושבי העיר ,ולהעשיר זמן הפנוי בתכנים
ובפעילויות בפרויקטים חברתיים ,ליצור הזדמנות להכיר אנשים חדשים.
על המרכז:
"יובלים" מרכז עירוני לאזרחים ותיקים חלק משירותי אגף הרווחה והשירותים החברתיים
שבעירייה לאזרחים וותיקים .המרכז מונה כ 600 -חברים.
"יובלים" משמש כמקום מפגש חברתי ותרבותי ,מרכז חוגים ואירועים ,טיולים
ונופשים וככזה קיימות בו מגוון פעילויות פנאי בתחומים כמו:
• טיולים ונופשים,
גיל,
מותאמת
והתעמלות
קינזותרפיה
פלדנקרייז,
יוגה,
ספורט:
• פעילויות
דרכי התקשרות:
ישראל,
חגי
• מסיבות
טלפון.02-5355671 :
הרצאות
וסרטים,
לתיאטרון
משותפת
יציאה
כמו:
תרבות
פעילויות
•
דוא"לmaaleadumimga@gmail.com :
מחשב
לימודי
ציור,
קרמיקה,
עם,
ריקודי
כמו:
חוגים
•
כתובת :הר גדור  6מעלה
• חוגי הכשרה שונים ועוד.
אדומים (מול קניון אדומים)
• מועדון תעסוקה בו עובדים אזרחים וותיקים בכריכת ספרים,
• קבוצות ייחודיות לדוברי שפות זרות :אנגלית ,ספרדית ורוסית,
• מועדון מועשר למוגבלים,
• מועדון "צוות" לגמלאי צה"ל,
• קבוצת תמיכה לחיזוק התומך בחולה
• ועוד פעילויות על פי דרישת החברים.
כל הפעילויות מסובסדות לחברים במרכז.
במרכז כ 17 -מתנדבים המבקשים לתת מהידע שלהם ומניסיונם לטובת כלל האזרחים הוותיקים במעלה אדומים.
מנהלת המרכז :נטשה קליימן.

צוות גמלאי צה"ל
מטרת הארגון
להיות ארגון ייחודי ,מוביל המייצג את ציבור גמלאי צה"ל לדורותיהם תוך שימור הזיקה לערכי צה"ל ומורשתו.
אודות הארגון
צוות גמלאי צה"ל הינו ארגון שמאגד את גמלאי צה"ל ודואג לרווחתם וצרכיהם.
עיקר פעילותו של הארגון מכוונת למתן סיוע לחברים במגוון תחומים ,ולא בכדי ניתן להגדיר את הארגון כ"בית של גמלאי צה"ל".
הארגון הוא ארצי ופועל על פי מחוזות וסניפים.
חברי הארגון הינם קצינים ונגדים שפרשו לגמלאות בתום שירות קבע ארוך ,חלקם עדיין משרתים
במילואים ,מתגוררים בכל רחבי הארץ ועוסקים במגוון תחומים ומקצועות.
פעילות הצוות כוללת פעילויות ומפגשים לאורך השנה ותמיכה בכל צורך שעולה מצד הגמלאים.
הארגון פועל במעלה אדומים כחלק מפעילותו הארצית וקיים בעיר כשנתיים .ישנם כ 300-גמלאים בצוות ומתנדבים בו כ 15-אנשים.
יו"ר הארגון :ד"ר ברוך לוי
יו"ר הצוות בעיר :עמרם אהרון
מנהל הצוות העיר :בצלאל מנשה
דרכי התקשרות:

טלפון נייד050-5853769 :
דוא"לamrama101@gmail.com :
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פעילות בגינה קהילתית
מטרות הגינה הקהילתית:
 .1חיזוק הזיקה של התושבים לשימור סביבה ,טבע וקרקע ולשיפור איכות הסביבה.
 .2חיזוק הקשר והשייכות בין התושב לבין קהילה גיאוגרפית.
דרכי התקשרות:
 .3מקום מפגש בין אוכלוסיות שונות בקהילה ובין קהילות שונות.
אנני אורנשטיין – 054-6323066
על הפרויקט:
דוא"לannie.spotlight@gmail.com :
גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי
filinkah@gmail.com
מוגדר .הגינה מאפשרת שילוב והיכרות בין אוכלוסיות שונות ועבודה משותפת.
הגינה הקהילתית בשכונת מצפה נבו הוקמה במהלך שנת  ,2014על ידי קבוצת פעילות מהשכונה וסביבתה ובשיתוף
ותקצוב היחידה לעבודה קהילתית של אגף הרווחה והשירותים החברתיים ובסיוע ממחלקת גינון שבאגף שפ"ע בעיר.
בגינה מתקיימת פעילות שבועית לעיתים מותאמת למשפחות עם ילדים .עיקר העבודה
הינה עבודה גננית לטובת פיתוח הגינה ,כגון :שתילה ,זריעה ,ניקוש ובניה.
כל המעוניין/ת מוזמן/ת להצטרף.

נאמני איכות הסביבה
מטרות הארגון:
 .1לשפר וליעל את איכות הסביבה בעיר הן בסביבה הפרטית והן במרחב הציבורי.
 .2העלאת המודעות בקרב התושבים לגבי שמירה על איכות הסביבה.
דרכי התקשרות:
אודות הארגון:
היחידה לעבודה קהילתית02-5421390/1/8 :
ארגון "נאמני איכות הסביבה" הוא התארגנות של תושבים שהנושא הסביבתי נוגע ללבם,
טלפון נייד – 050-8486997 :אורטל (מתנדבת)
בלווי היחידה לעבודה קהילתית ואיגוד ערים לאיכות הסביבה –יהודה.
דוא"לhitnadvutma@gmail.com :
הקבוצה מיועדת לכל תושב מגיל נוער ומעלה שהנושא הסביבתי נוגע לליבו ,מעניין אותו ומחפש
קבוצה איכותית ומעניינת לצורך עשיה וחוויה לקידום תחום איכות הסביבה בעיר.
הקבוצה רוכשת מידע בתחומים שונים -קיימות עירונית ,מחזור ,התייעלות אנרגטית ,ניקיון ברשות הרבים ,הכשרת והסמכת
פעילים ל"נאמני ניקיון" ועוד .מתוך למידה זו תבחר בנושאי העיסוק שלה ותפעל לקידום איכות הסביבה של מעלה אדומים.

שתיים לארבע מעלה אדומים
מטרות הארגון:
הארגון שם לעצמו למטרה להגביר את המודעות בקרב התושבים לגבי מצבם של בעלי
החיים ,לפעול למניעת מקרי התעללות ולקדם פעילויות להצלתם.
אודות הארגון:
ארגון "שתיים לארבע" הוא קבוצה ייחודית ואיכותית של תושבים המבקשים לפעול בהתנדבות למען בעלי החיים בעיר.
בימים אלו הארגון מוקם ופועל בשיתוף המתנ"ס הקהילתי והעירייה.
דרכי פעילות מתוכננות:
• לייצר פעולות לשיפור את תנאיהם של בעלי החיים בעיר ולדאוג לצרכיהם.
דרכי התקשרות:
• ליצור קשר בין הקהילה בעיר לבין הארגון ולרתום את בני הנוער וכלל התושבים לפעילות בהתנדבות .טלפון נייד( 050-2309374 :באם אין תשובה
• לפעול להקמת כלבייה בעיר שבה יהיה מענה וטרינרי שוטף ,והיא תהווה גם בית חם לכלבים אבודים.
ניתן להשאיר הודעה במסרון /סמס).
• לקדם שילוב בני הנוער במחויבות לשמור ולהגן על בעלי החיים.
דוא"לMom2015@walla.com :
שם ראש הארגון :דורית יסקין
עשו לייק לדף הפייסבוק :שתיים לארבע.
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האגודה להתנדבות
מטרות הארגון:
 .1האגודה להתנדבות שמה לה כמטרה להוות מסגרת חליפית לשירות המדינה לבני נוער אשר פטורים משירות צבאי.
 .2לאתר מערכות התנדבות חלופיות לאותם צעירים ייעודיים.
 .3לחזק את תחושת השייכות לחברה ולסייע בצמצום הפערים החברתיים.
אודות הארגון:
דרכי התקשרות:
ערכי.
חברתי
חזון
מתוך
הישראלית,
החברתית
הקשת
גווני
מכל
מתנדבים
מפעילה
להתנדבות
האגודה
טלפון נייד054-9147747 :
החברתיים.
הפערים
בצמצום
ומסייעת
לחברה
השייכות
תחושת
את
מחזקת
זו
התנדבותית
פעילות
דוא"לrachelc@sherut-leumi.co.il :
הקהילה,
עם
הצעיר
האזרח
של
וההזדהות
הקשר
את
מחזקת
זו
התנדבותית
פעילות
כי
מאמינה
האגודה
ניתן ליצור קשר דרך אתר האינטרנט
החברה והמדינה וברבות השנים ,תתרום לעיצוב דמותו כאזרח חושב ,אכפתי ופעיל.
של הארגוןwww.sherut-leumi.co.il :
הארגון פועל כ 40-שנים ומתנדבים בו כ 5000 -מתנדבים.
במעלה אדומים ישנן כ 90-בנות המשרתות בתחומים רבים בעיר ובשעות אחה"צ והערב נוטלות חלק משמעותי לרווחת
התושבים בעיר :בחונכויות ,מועדוניות ,חינוך ורווחה ,בליווי קבוצות נוער ,בעבודה עם קשישים ,צרכים מיוחדים ועוד .בנוסף
פועל בעיר גרעין בנות שירות לאומי ,כ 20-בנות ,אשר בנוסף לתקנים בבוקר ואחר הצהריים פועלות מספר פעמים בשנה
בהיקף נרחב בשיתוף עם המתנ"ס והרווחה לטובת כלל הקהילה וכן שוהות בשבתות בעיר להיכרות עם הקהילה.
שם היו"ר :הרב צפניה דרורי.
רכזת ההתנדבות :רחלי כהן.

קהילה מטיילת
מטרת הארגון:
 .1גיבוש האנשים וחשיפתם למקומות בהם לא יוכלו להגיע לבד אלא רק מתוך מערכת קבוצתית.
 .2יצירת קבוצות בעלות עניין משותף ושיפור איכות חייהן.
 .3יצירת הכירות בין אוכלוסיות שונות ואיתור מנהיגות תרבותית.
אודות הארגון:
"קהילה מטיילת" הארצית מקימה מועדוני מטיילים במסגרת המתנ"סים ברחבי הארץ.
פעילות הטיולים ,המהווה חלק מהפעילות התרבותית והחינוכית השוטפת בה עוסק המתנ"ס ,הינה
פעילות אטרקטיבית היכולה לקרב את האוכלוסייה המקומית למתנ"ס ולפעילויותיו.
בכל מתנ"ס קיימת אוכלוסייה ,קבועה או מזדמנת ,הנוטלת חלק בפעילויות השונות המאורגנות במקום.
אוכלוסייה זו מהווה גם פוטנציאל משמעותי להשתתפות בטיולים בארגונו של המתנ"ס.
במעלה אדומים הארגון פועל כ 5 -שנים עם כ 500-משתתפים.
במעלה אדומים פועל המיזם במסגרת פעילות האגף לתרבות ופנאי בראשותה של יוכי שוברט.
יו"ר הקהילה המטיילת :צדוק אושני.
דרכי התקשרות:
טלפון נייד052-6999733 :
כתובת הארגון :מתנ"ס מעלה
אדומים ,דרך מדבר יהודה

למען הקהילה
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טלוויזיה הקהילתית
מטרות הארגון:
מטרת העל של הטלוויזיה הקהילתית היא לתת פוקוס על הקהילה ולמעשה נותנת במה ואפשרות
לתושבים להשמיע את קולם ולהשתלב בעשייה התקשורתית בתפקידים מגוונים.
הטלוויזיה חושפת את אוכלוסיית העיר לתכנים מקומיים מהותיים ומשמשת כצינור שדרכו מתוודעים התושבים לנעשה באזורם
ומשמשת מכשיר קשר אל פרנסי העיר בפניות ובקשות .בכך מחזקת את הקשר של התושבים עם העיר מעלה אדומים.
אודות הארגון:
הטלוויזיה הקהילתית של מעלה אדומים הינה ערוץ המופעל ע"י מתנדבים ומטרתו לשרת את הקהילה בעיר.
הטלוויזיה מפיקה שידור חי בכל שבוע המשודר בפריסה ארצית בערוץ ( 98גם ב HOTוגם ב )YESוגם ביוטוב  -אדומדיה -מגזין
המרכזי בו משולבים תכנים לאומיים ועירוניים ותכליתם לשתף ולשרת את תושבי העיר ולחשוף אותם למידע עירוני חשוב ומעניין.
צוות אדומדיה מונה כ 25-מתנדבים בוגרים שעברו הכשרה מקצועית.
בנוסף ,הטלוויזיה הקהילתית מספקת שירותים נוספים ותוכניות לעיר ותושביה כמו :הדרכה ,הכשרות והשתלמויות ,מרכז תיעוד
עיקרי של העיר ,ביקורי בתי ספר באולפן ,פרויקט דוברות עירוני ,פרויקט תיעוד בביה"ס המתעד תהליכים לאורך השנה בהדרכה
מקצועית ,פרוייקט "בבר" -בגרות בלי ריטלין -הפקת סרטונים לימודיים קצרים לקראת הבגרות לתלמידים עם קשיי למידה ועוד.
פעילויות הטלוויזיה הקהילתית נעשות כולן למען התושב -בהתנדבות ובהמון אהבה.
פעילות הטלוויזיה מתאפשרת הודות למתנדבים שמגיעים מתוך הקהילה ותורמים
מזמנם עם הרבה רצון טוב ,השקעה ,מקצועיות ואהבת העיר.
דרכי התקשרות :טלפון02-5913131 :
שלנו!
לעשייה
להצטרף
מוזמנים
הארגון פועל במתנ"ס מעלה אדומים כבר  18שנה ,אתם
דוא"לadomediatv@gmail.com :

רדיו אדומים
מטרת הארגון:
התחנה פועלת רבות למען הקהילה ומקיימת ימי התרמה רבים בשיתוף מוסדות שונים ,עמותת 'חיים' למען ילדים חולי
סרטן ,קייטנת אילן של תנועת בני-עקיבא ,קמחא דפסחא למען משפחות נזקקות בפסח ועוד ימים רבים במהלך השנה.
אודות הארגון:
רדיו "קול אדומים" בחסות "קול ישראל" ,התחנה של מעלה אדומים משדרת ממרכז התקשורת העירוני ,מופעלת על-ידי
מתנדבים תושבי העיר והסביבה בכל הגילאים ,כחלק מפרויקט התחנות החינוכיות של "קול ישראל" ומשרד החינוך.
כיום פועלות בארץ כ 30-תחנות על-ידי  80מוסדות חינוך שונים ,זו אחת מהתחנות הפועלת במסגרת המתנ"ס המקומי .התחנה נקלטת
במעלה אדומים ,קידר ,פסגת זאב ,נווה יעקב עד קליה ואחריה ...בכל העולם דרך באינטרנט באתר הרשמי .www.koladumim.com
התחנה נחנכה ב 25בנובמבר  2000במעמד שר התקשורת דאז ראובן ריבלין ,ראש העיר בני כשריאל והרצל רווה ז"ל מנהלה
הראשון של התחנה .היא משדרת  5שעות בימים א' -ה' (מ 17:00-עד )21:00-ובשישי  14שעות (מ 09:00-עד.)23:00-
הרדיו מפעיל חוגים וקורסים רבים במהלך השנה ללמידת כל נושאי הרדיו על גוניהם ונותן
את האפשרות לבוגרי החוגים להשתלב כחלק פעיל בצוות התחנה.
אנו פועלים רבות גם לרווחת המתנדבים ומקימים עבורם ימי כיף ,עיון וטיולים.
זו אחת התחנות המאוזנות והמוערכות ביותר באזורינו ובארצנו.
דרכי התקשרות:
מנהלת התחנה :פרלה בובליק
דוא"ל להערות ,הארות והתנדבות:
106fm@koladumim.com
טלפון02-5903106 :

למען הקהילה

- 23 -

קהילת מחניים – לדוברי רוסית
מטרות הארגון:
 .1עידוד פעילות חינוכית ותרבותית בקרב דוברי רוסית בארץ והתפוצות.
 .2פיתוח תכניות לימוד ,חומרי למידה והדרכה במגוון נושאים :ספרות ,תרבות ,מסורת ישראל ,ציונות ועוד.
 .3פרסום והוצאה לאור,חומרים מקוריים ומתורגמים בתחום היהדות בשפה הרוסית
 .4ליווי פעילים בקהילות והכשרת מנחים לפעילויות קהילתיות.
 .5חידוש הקשר של יהודים דוברי רוסית למסורת ולתרבות היהודית
 .6פיתוח מנהיגות יהודית בקרב העולים דוברי הרוסית.
אודות הארגון:
"מחניים"-מרכז לחינוך יהודי ציוני .קהילה לדוברי הרוסית בארץ.
ראשיתה של "מחניים" בהתארגנות מחתרתית במוסקבה ,לפני כשלושים שנה ( )1979תחת עינו הפקוחה של המשטר הסובייטי.
באותה תקופה התגבשה קבוצת יהודים צעירים סביב ד"ר זאב דשבסקי שהחלו ללמוד היסטוריה ומסורת יהודית ,למרות הסכנה
הכרוכה בכך" .מחניים" המשיכה את פעילותה גם לאחר שמרבית חבריה זכו לעלות לישראל עם נפילתו של המשטר הקומוניסטי בשנים
 .1987-1990מאז ,הפך הארגון "מחניים" לארגון המוביל בתחום החינוך יהודי-ישראלי ליהודים דוברי רוסית בישראל ובתפוצות.
תחומי פעילות של "מחניים" כיום :אולפן למורשת יהודית ,סמינרים ,אולפן גיור ,פרויקט קהילות תומכות ,הוצאת
ספרים ,אתר אינטרנט הכולל חומר רב בנושאי יהדות בשפה הרוסית ,סיורים לימודיים ,פעילויות בחו"ל ועוד.
פרויקט קהילות תומכות התחיל לפני למעלה מ 25-שנים במעלה אדומים ופועל כיום באשדוד ,בת ים ,פתח
תקווה ,כרמיאל ואריאל ,על בסיס דוגמת "קהילת האם" במעלה אדומים .הפעילות בקהילות כוללת:
סיורים חינוכיים ,סדנאות יצירה ,תיאטרון ,בית מדרש ,ערבי הווי ומוסיקה ,לימוד מקורות בקבוצות,
קורס הכנה לשירות בצה"ל ,מועדון גיל הזהב ,מועדון לנשים ,חוגים ועוד.
יו"ר הועד המנהל :אירה דשבסקי

דרכי התקשרות:
אתרwww.machanaim.org :
טלפון נייד0546658910 :
דוא"לiradashevsky@gmail.com :
בימים אלו אנו מחפשים מתנדבים שיוכלו
לתרום בתחומים :יח"צ ,גיוס כספים ושיווק.

למען הקהילה
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מועצת העיר
מטרות הארגון:
מועצת העיר היא המוסד העליון של העירייה ,במועצה מרוכזות כמעט כל סמכויות העירייה .תפקידיה – חקיקת
חוקי עזר ,קביעת תקציב ,התווית דרכי מדיניות ,הטלת מיסים ,אישור חוזים ,מתן רישיונות ועוד.
אודות הארגון:
המועצה נבחרת על ידי התושבים בבחירות חשאיות בפתקים נפרדים.
על כל חבר מועצה מוטלת אחריות טיפול בתיקים שונים אותם הם מובילים כמנהלי מדיניות ,על-פי הנחיית ראש העיר ובכפוף לחוק.
פירוט התיקים והאחריויות של חברי המועצה נמצא באתר העירייה.
חברי מועצת העירייה אינם מקבלים שכר ועושים עבודתם בהתנדבות ,למעט ראש העיר וסגניו .תפקידם של חברי מועצת הרשות המקומית
הנו בעיקר תפקיד של קביעת מדיניות הרשות המקומית ,בקרה על ראש הרשות המקומית ,אישור התקציב וחקיקת חוקי העזר.
המועצה פועלת בעיר מעת בחירתה אחת ל  5שנים בבחירות המוניציפליות והעומד בראשה הוא ראש העיר .מספר
חברי המועצה נגזר ממספר תושבי העיר  -במעלה אדומים  15חברי מועצה 12 ,מתוכם ללא שכר.
רשימת חברי המועצה במעלה אדומים*:

* פירוט התיקים ותחומי האחריות של
חברי המועצה נמצא באתר העירייה.

מועצת העיר
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לשאלות או הוספות והצטרפות לעשיה החברתית-קהילתית בעיר
מוזמנים לפנות ליחידה לעבודה קהילתית hitnadvutma@gmail.com
02-5421398 ,02-5421390 ,02-5421391
תמונות מעלה אדומים צולמו באדיבות תקשורת אחרת
לירן סימון 050-2161492
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