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על היחידה להתנדבות

 היחידה להתנדבות קמה 

מתוך הכרה בחשיבות פיתוח המקצועיות, הטיפוח 

והעצמת המתנדבים ותחום ההתנדבות ברחבי מועצה 

אזורית עמק חפר. היחידה שמה דגש על עידוד פרויקטים 

התנדבותיים בקרב תושבים ומתן מענה למפעילי מתנדבים 

ומתנדבים, בדרך שתגדיל את הפעילות ההתנדבותית במועצה 

ותשפר את איכותה. כל אלה, תוך שמירה על ערכי הליבה של 

המועצה ובהם: אחריות חברתית- קהילתיות, מעורבות חברתית, ערבות 

הדדית ושוויון הזדמנויות.

היחידה פועלת לגיוס וקליטת מתנדבים, הכשרה והדרכה מקצועית 

למפעילי מתנדבים ומתנדבים, יזום פרויקטים ותוכניות חדשות 

המושתתות על התנדבות, הוקרת מתנדבים, ביטוח מתנדבים והתנדבות 

בשעת חירום.

תחומי ההתנדבות בעמק הם מגוונים וכוללים: רווחה קהילה, איכות 

סביבה ושמירת טבע, תחומי בטחון וחירום

ומורשת היסטורית.

מהי התנדבות:
התנדבות, היא תרומת זמן, שירות, מומחיות, ידע, יוקרה ו/או מערכת קשרים ע”י אדם 

הפועל למען הזולת והחברה, מתוך רצון חופשי, ללא קבלת תמורה כספית, לפחות 
למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, באופן ישיר או עקיף, לאנשים מוכרים 

)למעט בני משפחה( ו/או בלתי-מוכרים, לארגונים, למוסדות ולתנועות, לקהילה ו/או  
לסביבה . אי לכך, מתנדב הוא: אדם הפועל למען הזולת והחברה מתוך רצון חפשי, 

וללא קבלת תמורה כלכלית עבור הפעולה ההתנדבותית1.

ערך ההתנדבות:
הספרות המקצועית עוסקת  ביתרונותיה של ההתנדבות ומציינת את תרומתה 

לקידום בריאות הנפש, הרוח והגוף גם יחד. הסיבות לכך מגוונות ושונות:
סיבות אישיות: התעסוקה ההתנדבותית מוסיפה לבריאות ולשמחת החיים, נותנת 

הרגשה שיש סיבה לקום בבוקר, מאפשרת ניצול של כישורים וניסיון, שומרת על דימוי 
עצמי חיובי, מכניסה עניין ותוכן לחיים, מספקת הזדמנות ליציאה מהבית, מעניקה 

תחושת חיוניות ושייכות, ומונעת חוסר מעש וניוון.
סיבות חברתיות: ההתנדבות מעניקה תחושת תרומה, שייכות ומעורבות בחברה, 

ומאפשרת יצירת קשר יומיומי עם הסביבה, במקום הרגשה של חוסר חיוניות 
והידחקות לשוליים.

הקשר בין תעסוקה ותוחלת חיים: הולכות ומצטברות הוכחות לכך, שאנשים לאחר גיל 
הפרישה, הממשיכים בתעסוקה בכלל ובתוכה בתחום ההתנדבות זוכים לחיים ארוכים, 

בריאים ועצמאיים יותר מאלה שלא ממשיכים בעשיה.
התרומה לבריאות ולאריכות ימים נובעת מהמגע החברתי, מאתגרים חשיבתיים 
ומפעילות גופנית הכרוכה במילוי התפקיד. הקדשת זמן לעיסוק אהוב תורמת 

לבריאות הנפשית.
קיימת עדות מחקרית מרשימה המתייחסת ליתרונות הבריאותיים הנובעים מפעילות 
התנדבותית - עד כדי כך שיש שהישוו את יתרונות ההתנדבות לפעילות התעמלות 

קבועה.

זכור/י: 
המודעים לכישורים וליכולות אותם הם מוכנים להעמיד לרשות מסגרת 
ההתנדבות, הם גם המפיקים את המיטב והמרב מפעילות במסגרתה.

1 מתוך: ארגז כלים לניהול מתנדבים - ג’וינט ישראל אשלים
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בחירת מסגרת ההתנדבות:
מקומות התנדבות 

מועצה אזורית עמק חפר

התנדבות במועצה

אגף הרווחה:
‘בית חם לנערות’: המועדון מהווה מסגרת חמה ומכילה לנערות בגילאי 13-16 ומספק 

פעילות טיפולית, העשרתית ולימודית . ימי פעילות- א’ , ד’ 14:00-18:00.   בצוות ישנה עובדת 
סוציאלית, אם בית ומדריכה. הנערות אוכלות ארוחת צהריים ומקבלות במקום עזרה בשיעורי 
בית ופעילות קבוצתית טיפולית. קיים צורך במתנדב שיכול להגיש עזרה בהכנת שיעורי בית 

במקצועות שונים. לפרטים: עובדת סוציאלית מנהלת ‘בית עלמה’ - 09-8981311

מועדונים לבעלי צרכים מיוחדים:
‘מועדון דנה’-בי”ס “שפרירים”, גבעת חיים איחוד

מועדון חברתי שיקומי הנותן מענה חברתי לאוכלוסיית השיקום-בעלי משכל גבולי.
המועדון ממוקם בתוך בי”ס “שפרירים” ועובד פעמיים בשבוע בימי שני ורביעי בין השעות 

 14:30-17:30 את המועדון מלוות רכזת ומדריכה ועובדת סוציאלית.
מתנדבים נדרשים לליווי פרטני וסיוע בפעילויות העשרה

לפרטים נוספים: עובדת סוציאלית לצרכים מיוחדים, טלפון: 09-8981618

‘המועדון שלנו’-קריית החינוך רופין 
מועדון המיועד לנערים/ות המאובחנים עם  ASD ומוכרים ע”י משרד הרווחה. המועדון נותן 

מענה חברתי שיקומי. ממוקם בקרית החינוך “רופין” ופועל פעמיים בשבוע בימים ראשון 
ורביעי בין השעות 15:00-18:30. את המועדון מלוות רכזת ומדריכה והן מקבלות ליווי מקצועי ע”י 

עובדת סוציאלית עם התמחות בצרכים מיוחדים.
את המועדון מלוות רכזת ומדריכה ועובדת סוציאלית.

לפרטים נוספים: עובדת סוציאלית לצרכים מיוחדים, טלפון: 09-8981618

חנות יד 2 - ”אהבה שניה”
חנות רחבה המתוחזקת על ידי מתנדבים וכל הכנסותיה פונות למטרות רווחה.  החנות 

נמצאת בקרבת צמת רופין ליד מבנה המשטרה ופתוחה  בימים ג’, ו’ שעות:  09:00-12:00.
המתנדבים בחנות מסייעים במיון וארגון התרומות שמגיעות לחנות. 

איש קשר ומנהל החנות: ישראל בן ארצי: 054-9290119.

פרט
משפחה
קהילה
מועצה

בבואך להתנדב ועל מנת להפיק את המרב מן ההתנדבות כדאי לברר עם עצמך 
את הנושאים הבאים טרם בחירת המסגרת הארגונית:

מה הוא המניע שלי להתנדב:
• ההתנדבות מאפשרת לי להקל על קשיים של אחרים

• ההתנדבות מאפשרת לי לסייע לקהילה ולסביבה בה אני חי
• ההתנדבות מהווה פעילות פנאי משמעותית עבורי

• התנדבות מהווה אמצעי להכיר אנשים חדשים ומעניינים
• התנדבות מהווה כלי לצמיחה והתפתחות אישית

• התנדבות מהווה אמצעי לקידום קריירה ופיתוח מיומנויות
• התנדבות הינה אמצעי ליצירת שינוי קהילתי וחברתי

)כל מניע להתנדבות לגיטימי בתנאי שאינו טומן בחובו פגיעה בזולת או בסביבה(

מה אני רוצה/יכול לתרום:
מה הם הערכים והכוחות שמנחים אותי. מה הייתי מעוניין לחזק מהם.

מה היא מסגרת ההתנדבות המתאימה עבורי:
אופי עבודה התנדבותית: עבודה פרטנית )אחד מול אחד( או  עבודה עם צוות 

וקבוצה. עבודה משרדית או עבודה בסביבה או בשטח.
סוגי האוכלוסייה: עם מי ארצה לעבוד -תינוקות, ילדים, מבוגרים, זקנים, בעלי צרכים 

מיוחדים.
מסגרת הזמן העומדת לרשותי: האם אני גמיש או יכול לעבוד רק בשעות בוקר/ערב.
המסגרת ארגונית המתאימה עבורי: אני אוהב להתנהל בעצמי או מעדיף שמנהלים 

ומנחים אותי. אני מעדיף השתייכות לארגון קטן וגמיש או מוסד גדול מובנה מוכר 
והיררכי.

מומחיות: תחום מומחיות שאני רוצה להפעיל במסגרת התנדבותי )שרכשתי בעבר או 
שברצוני לרכוש(, מה הם מעגלי ההשפעה 

בהם חשוב לי לפעול: האם ברצוני לסייע 
לפרט, למשפחה, לקהילות שסביבי, 

פעילות במרחב המועצתי.
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‘חונכות אישית’:
סיוע וליווי לילדים בעלי צרכים מיוחדים, וקשישים המוכרים באגף הרווחה. החונכות נעשית 

בביתו של הילד או הקשיש, אחת לשבוע בשעות וימים שיקבעו בין המתנדב לילד/הקשיש. 
ההתנדבות תתקיים ביום ושעה קבועים. המתנדב עובד בקשר ישיר מול העובדת הסוציאלית 

המטפלת במשפחה.
לפרטים: עובדת סוציאלית קהילתית, רכזת התנדבות 09-8973334  

מרכז גישור
מרכז הפועל על ידי צוות מגשרים מוסמכים ליישוב סכסוכים בדרכי הסכמה בנושאים  כגון:  

בן ממשיך, הפרטות בקיבוצים, סכסוכי שכנים גירושין ועוד. המרכז מוכר על ידי משרד 
הרווחה והמשפטים.  

merkazg@ 09-8981631-לפרטים: עובדת סוציאלית קהילתית –מנהלת מרכז הגישור
hefer.org.il

‘בתים חמים’ - מועדוני וותיקים בעמק חפר
התוכנית מיועדת לוותיקים ומהווה מקום חברתי, פעיל, חם ומכיל במסגרת היישוב. המפגשים 

מתקיימים בבוקר לפחות פעם בשבוע למספר שעות. מובילות הבתים החמים הינן פעילות 
-מתנדבות מהיישוב. האירוח כולל תכנית חברתית עשירה ובה ארוחת בוקר, הרצאות, 

סדנאות פעילות בתנועה ועוד. בין השנים 2016-2017 הוקמו כ-10 בתים ברחבי העמק. התכנית 
הינה במגמת התרחבות. התכנית פועלת בהובלת אגף הרווחה ובשותפות אמיצה עם: 

האגודה לחבר הוותיק, המרכז הקהילתי, וועדי הישובים ופעילות-מובילות הבתים בישובים.
לבתים החמים נדרשים מתנדבים מרצים בנושאי העשרה שונים: בריאות, טיפולים 

אלטרנטיביים, אומנות, אומנות, היסטוריה, 
טיולים בעולם.

רעיונות נוספים על פי התמחות ועניין המרצה 
תתקבלנה ברצון.

לפרטים נוספים-עובדות קהילתיות באגף: 
09-8981631, 09-8973334

תחום איכות הסביבה - האגף המוניציפאלי:

ועדה ציבורית לאיכות הסביבה
הועדה עוסקת בנושאים אקולוגיים מגוונים ביניהם: שמירת ערכי טבע, קידום חינוך בנושאי 

איכות סביבה, קידום תחום המחזור ונושאים שונים אקטואליים לקידום איכות הסביבה בעמק 
חפר.  הועדה מתכנסת פעם ברבעון. תושבים מתנדבים מוזמנים להתגייס לסיוע הוועדה 

 Jeremy@epc-tec.com  – ולקידום ענייניה. פרטים: ירמי וויסמן

משמר החוף
פרויקט בשיתוף עם המועצה האזורית והמשרד להגנת הסביבה. המתנדבים עוברים הכשרה 
בנושאי שמירה על הסביבה החופית ומקבלים הסמכה כנאמני ניקיון. פעולות מתנדבי משמר 

החוף: פיקוח על פעולות חוף נקי, פעולות הסברה בסופי שבוע, מבצעי אכיפה, ניקיון וחינוך 
א-פורמלי ועידוד פעילות קהילתית.

arielakf@gmail.  לפרטים: אריאלה פרידמן
com

נאמני נחל אלכסנדר
גוף התנדבותי המסייע למועצה ולגופים 

נוספים לקדם את שיקומו של נחל אלכסנדר. 
המתנדבים פועלים לשיפור המצב בנחל ותיקון 

הנזקים האקולוגיים שנגרמו בעבר ומהווים 
שליחי ציבור ועיניים בשטח לביקורת שוטפת 

על הנעשה בנחל.
לפרטים יוחנן אורון: 054-4802208

oron.yohanan@gmail.com

חוות הנוי
גן בוטני ייחודי ובו מרכז מבקרים חקלאי התיישבותי. הגן משמש כמכלול חינוכי למען תושבי 

עמק חפר, הסביבה והדורות הבאים. פעילי הגן דואגים להפיץ את שמעה של חוות הנוי 
ברחבי הארץ, מארחים את המבקרים ודואגים לפעילויות שונות באתר. לעת עתה נדרשים 

לחווה בעלי ידע רחב בבוטניקה.
  ilanlamdani@gmail.com :לפרטים: אילן למדני

מקומות התנדבות - המשך...
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מקום טוב לחיות: פרויקטים המחזקים את קשר בין הסביבה לקהילה.
לפרטים יש לפנות למפעילים המקומיים:

ניטור ושימור שלוליות חורף - פרויקט קהילתי לאישוש, שיקום ושמירה של חיות בר וסביבות 
אקולוגיות. הפעילות כרוכה בניטור ושימור שלוליות חורף וכן בפעילות הדרכה לשם הבנת 

broiden1@walla.com חשיבות שימורן. לפרטים: נחמה ברוידא
תיבות קינון לתנשמות- פרויקט לעידוד שימוש בהדברה אקולוגית ושימור אוכלוסיית 

התנשמות בעמק ובאזור. הפרויקט פועל באמצעות פעילים יישוביים.
odeliaziv@gmail.com -פרטים:  אודליה זיו

חורשות אקולוגיות- מטרתו קידום ועידוד צמחיה ארץ ישראלית וצמחיית האזור במסגרת 
שטחים המוקצים בקרבת יישובי עמק חפר ובהקמת הקהילות המקומיות. הפרויקט פעיל 

בישובים: בורגתא-חניאל, העוגן, שושנת העמקים, בית חירות, כפר ידידיה ובאביחיל )בהקמה(.
t.e.ginot@gmail.com  )לפרטים: טל )קיבוץ העוגן

‘ארכיון מים עמק חפר’ 
מרכז תיעוד של אלפי מסמכים, מפות וחוברות, 8000 תמונות בנושא משק המים בעמק חפר 

וקשריו אליו. שלב קטלוג עומד להסתיים ובקרוב  התחל  הכנסתו למערכת הממוחשבת. 
הארכיון נמצא בשטח בריכות מים יפיפה המתרומם במרכז עמק חפר, בצמוד לאגודת 

‘אפיקי עמק חפר’ )כניסה בדרך העפר בין קיבוץ עין החורש לקיבוץ מעפיל(.לארכיון 
נדרשים מתנדבים בעלי סבלנות, יכולות הקפדה ברישום ידני וממוחשב, סריקה וכד’. מתאים 

מסטודנטים ועד גמלאים. 
לפרטים: זאב הגלי, רכז הארכיון 050-5769596, בימי א’-ד’  או להשאיר שם ופרטים בטלפון: 

hagali_z@einhahoresh.org.il  )09-8946983 )לציין שמדובר בהתנדבות בארכיון המים

מרכז קהילתי: 

מתנדבים הפועלים עם המרכז הקהילתי במועצה, מסייעים בהתאמת ויישום אירועי התרבות 
והפנאי ביחידות השונות של המרכז הקהילתי: רכזי חברה ותרבות- שלוחות וותיקים, הנהלות 

המרכז הקהילתי, מחלקת נוער וותיקים. המתנדבים פועלים ביישובים ומסייעים ליישום פעילות 
שלוחת המרכז הקהילתי ביישוב. )רכזי שלוחות+ נוער+ ותיקים(. לפרטים: 09-8981628

מרכז הכוון
התוכנית משותפת למועצת “עמק חפר”, אש”ל - ג’וינט ישראל והמשרד לשוויון חברתי. 
מטרת המרכז: סיוע לוותיקים ולפורשים על ידי הכוונה לשירותים קיימים בעמק, פיתוח 

שירותים חדשים אשר יעניק כלים  מיומנויות ותמיכה לתקופת החיים החדשה, יסייעו את 
תהליך היציאה לגמלאות ויאפשרו לכל פורש לבנות שגרת חיים חדשה, איכותית ומשמעותית 

המתאימה לו.
תחומי העיסוק: מיצוי זכויות, תכנון פיננסי, חזרה למעגל העבודה תעסוקה ויזמות, התנדבות 

ופנאי, אורח  חיים בריא, היבטים רגשיים והיבטים נוספים  של המשפחה הרב דורית, 
טכנולוגיה- מחשבים ועוד. 

המתנדבים פועלים במרכז וביישובים ומסייעים ליישום מטרות מרכז ההכוון.
לפרטים נא לפנות לתמי סלוצקי : 050-5351606

חירום:
צח”י- צוות חירום )חוסן( יישובי - התגייסות לסיוע בעת אירועי חירום ביישוב. צוותי הצח”י 

מחולקים לפי תחומים: לוגיסטיקה, אוכלוסייה וכד’. צוותי הצח”י עוברים הכשרות במסגרת 
המועצה ובמסגרת הכשרות ותרגילים עצמיים המאורגנים ע”י היישוב.

לפרטים: יש לפנות למנהל הקהילה ביישוב.

התנדבות בשעת חירום
המועצה נערכת לשעת חירום ומגייסת מתנדבים למכלולי המועצה בתחומים השונים: 

לוגיסטיקה, חינוך, ביטחון, טיפול ורווחה.
לפרטים: עובדת סוציאלית ורכזת התנדבות, 09-8973334  
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אגף החינוך:
ניתן להתנדב כמסייע לגננת, על ידי הקראת סיפורים, פעילות עם הילדים והשתתפות 

בתכנית זה”ב בגן )זהירות בדרכים בגן(.
soniac@hefer.org.il ,לפרטים : סוניה, אגף חינוך- גני הילדים במועצה

פרויקטים נוספים הקשורים לאגף:
ידיד לחינוך

עמותת “ידיד לחינוך” הנה גוף מוביל בהפעלת גמלאים מתנדבים בבתי הספר היסודיים.
העמותה פועלת מאז 2007 ומסייעת לתלמידי בי”ס במהלך יום הלימודים לחוות הצלחות, 

לחזק את תחושת השייכות והמסוגלות ולשפר הישגים. עמותת “ידיד לחינוך” היא קבוצת 
שייכות חברתית ומקצועית, עמותה שמהווה מסגרת גג למתנדבים.

הארגון קולט מתנדבים גמלאים )לאו דווקא מתחום החינוך( המוכנים להשקיע מזמנם, לטפח 
ולקדם את התלמידים הזקוקים לחום ואהבה.

מדובר על 4 שעות שבועיות פעם או פעמיים בשבוע .
לפרטים: רכזת “ידיד לחינוך” בעמק חפר תרצה הרמלין - 052-25038071

ידידות צהלה
הפרויקט נוסד על ידי תא”ל מיל. רן רונן )פקר(, מבכירי הלוחמים וטייסי הקרב של חיל 

האוויר הישראלי. לב ליבו של הפרויקט הם המתנדבים, רובם קציני צה”ל במילואים, הפועלים 
במסירות וללא תמורה, על חשבון זמנם הפרטי לסייע וללוות את בני הנוער. כל קבוצה 

מודרכת על ידי מתנדב המנחה ומלווה אותה עד לגיוס לצה”ל. 
ההתנדבות כוללת מפגש חד שבועי לליווי הצעירים. המפגשים כוללים ליווי חברתי, שיחות 
אקטואליה, פעילות ספורט, טיול, צפייה בסרט וכל נושא המעניין את בני הנוער . נדרשים 

מתנדבים: אוהבי אדם, אכפתיים לקהילה, המוכנים לתת מעט מזמנם, תמורת המון חום 
והוקרת תודה מבני הנוער.

tzahala.org@gmail.com :לפרטים נוספים

.barak.eli@gmail.com - מועדון הרובוטיקה”, לפרטים: אלי ברק“

ארגונים בשותפות מועצה:

בית יד לבנים
ארגון ארצי, המופעל ע”י מתנדבים. הארגון מלווה משפחות שכולות בעמק חפר לאורך 

השנים, מקיים טיולי מורשת והנצחה.
vardam@hefer.org.il , 09-8948657 לפרטים: ורדה מאור

האגודה למען החבר הוותיק: 
בית דוד

מרכז יום לקשישים בעמק חפר, מגיעים אליו מדי יום כ120 קשישים מרחבי העמק ונהנים 
מפעילויות של חוגים איכותיים, הרצאות ועוד. מתנדבים יכולים להעביר הרצאות ולסייע לצוות 

בהעברת החוגים והתכנים שונים.
karin@beitdavid.co.il   .09-8943040 :לפרטים: עובדת סוציאלית קרין מיכאלי

מענה חברתי למרותקי בית
פעילות פנאי עם קשישים מרותקי בית. דרושים מתנדבים בעלי תקשורת בינאישית טובה, 
הניחנים בסבלנות ויכולת השקעה. התנדבות חד שבועית, בביתו של הקשיש. למתנדבים 

ניתנת הכשרה והדרכה שוטפת לכל אורך פעילותם.
לפרטים נוספים: שושי זינגר, רכזת התוכנית: 050-6669082 אגודה לחבר הוותיק 

09  8943040/2-
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ביטחון וארגונים הנותנים שירות לתושבי עמק חפר

מתמידי מג”ב גיוס מתנדבים לסיוע בשמירה על הביטחון בישובים כולל ביצוע סיורים 
שיטוריים ביישובים. למתמידים בעמק חפר שלש תחנות שונות המפעילות מתנדבים: רופין, 
יכון ובת חן, לכל תחנה מפקד בסיס. לפרטים: מפקד בת-חן-דניאל בוכריס 050-5076219, 

מפקד רופין – ירון טוך 050-5065603

מתנ”א- משטרת תנועה ארצית
גיוס מתנדבים למשטרת התנועה הארצית, מרחב שרון )חדרה עד כפר סבא(. ביצוע אכיפה 

של חוקי התנועה בכבישי המרחב.
לפרטים:  תחנת רופין 09-8988522

כיתת כוננות מועצתית
יחידת מג”ב מובחרת שמגייסת לוחמים, חובשים ומפקדים לפעילות אתגרית במסגרת 

משטרת ישראל-מג”ב. לפרטים, דויד ציגלר: 050-5231978

כיבוי אש
בעמק חפר שתי תחנות כיבוי אש המפעילות מתנדבים: יכון ובת חפר. 

לפרטים:  04-6258739

משרד הביטחון
משרד הביטחון מפעיל קבוצות מתנדבים אשר מלווים משפחות שכולות לפי אזורים 

גיאוגרפיים. בעמק חפר קבוצה של מתנדבים תושבי העמק הפועלים בתכנית זו. 
tova.benger@gmail.com:לפרטים

מד”א
ארגון ארצי. אגון מד”א מפעיל מתנדבים רבים שהינם תושבי עמק חפר. מתנדבים אלו 

פועלים בעמק חפר והסביבה. מוקד ארצי: 03-6301428.

ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי בנתניה מפעל תכנית לביקור וליווי של קשישים בודדים. במרחב עמק 

חפר פועלת קבוצת מתנדבים תושבי העמק אשר מבקרים אחת לשבוע קשישים בודדים- 
תושבי העמק. המתנדבים עוברים הכשרה ונמצאים בקשר עם סניף הביטוח הלאומי.

.saragan@nioi.gov.il לפרטים:  מנהלת מרכז יעוץ לקשיש סניף נתניה-שרה גנות

מסגרות התנדבות נוספות בעמק חפר

שכן טוב- עמק חפר
שכן טוב שמה לה למטרה לחזק את ערך השכנות הטובה תוך קידום תחום הסיוע  החומרי 

לתושבים הנזקקים לו. פעילות מיוחדת נערכת לקראת החגים ופתיחת שנת הלימודים. 
דרושים מתנדבים, תורמים ושותפים לפעילות.
pninakish@gmail.com :לפרטים נוספים

פנימיית ‘נווה הדר’- חבצלת השרון
חבצלת השרון . פנימיית “נווה הדר” הינה פנימייה טיפולית אשר מטפלת 

ב - 110 ילדים בגילאי 5 - 15. ילדי הפנימייה אותרו ע”י שירותי הרווחה השונים ברחבי הארץ 
כילדים בסיכון, הם מגיעים לרוב מסביבה סוציו אקונומית קשה וממשפחות מורכבות.  

המתנדבים בפנימייה יוכלו ליזום פעילויות משותפות עם ילדי הפנימייה לאורך השנה, לחגוג 
חגים משותפים וכד’.

.natalman2@gmail.com :ליצירת קשר, נטלי ממן

פנימיית טוקאייר- קיבוץ בחן
קיבוץ בחן- פנימיית “טוקאיר” הינה פנימייה ארצית- טיפולית-חינוכית. הפנימייה מיועדת ל- 

100 ילדים בטווח הגילאים 6-14, בנים בלבד, ממוקמת בקיבוץ בחן. החניכים מגיעים לפנימייה 
מכל רחבי הארץ. החניכים הוצאו מביתם בשל קושי המשפחות לדאוג לצרכים הפיזיים 

והרגשיים. 
 lironk1267@gmail.com :מתנדבים יכולים לפנות ללירון קלירס רכזת מתנדבים
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פנימיית ‘נווה אלישיב’
פנימייה זו הינה מסגרת ייחודית בארץ אשר מקיימת חיי פנימייה ביחד עם משפחות אומנה 

ביישוב אלישיב. במסגרת מתחנכים כ- 60 נערים ונערות מגיל 18-12.
tamirmiz@post.bgu.ac.il :לפרטים: תמיר מזרחי

מרכז תעסוקתי- שיקומי ״רעות- בעמק”
‘רעות בעמק’ הינו מרכז שיקום תעסוקתי פעיל הממוקם 

בליבו של ‘פארק תעשיות חפר’ . המשתתפים במרכז 
מתמחים בתחומי עיצוב המוצר עבודה חרושתית ופיתוח כלים 
ביזמות. בנוסף, זוכים המשתתפים לפעילות העשרה ולמידה . 
במקום קבוצת מתנדבים המלווים את המשתתפים ומעשירים 

את הפעילות בו. המרכז מבקש לצרף מתנדבים נוספים 
אשר ביכולתם לתרום בתחומים הבאים: ליווי חברים בעבודה 

השוטפת, העברת סדנאות וקורסים כגון: תפירה, שיווק, צילום, 
קולנוע, מוסיקה, קורס אנגלית, סדנא לדוברי רוסית ועוד. 
המתנדבים זוכים לליווי קבוע של הצוות המקצועי במקום. 

פעילות המרכז: מדי יום בין השעות 8:30-12:30. כתובת: גשר 
העץ 30 פארק תעשיות עמק חפר.

 yael.reut@gmail.com לפרטים: יעל דיין קפלן- מנהלת מרכז ״רעות בעמק״

גמ”ח אביחיל
הגמ”ח מנוהל ע”י צוות מתנדבים מהמושב וממושבים סמוכים. במקום מסייעים בתרומות 
של בגדים, ציוד ביתי - כלי בית, מצעים, משחקים, מכשירי חשמל, ריהוט ועוד. הסיוע ניתן 

למשפחות בעמק חפר וברחבי הארץ, מחוסרי דיור, למעונות לנשים מוכות, למעונות לעולים 
חדשים, עמותות: אנוש, עלם, עמך, הוסטלים, תשושי נפש, פנימיות נוער, מועדוניות, פליטים, 

חיילים בודדים. הגמ”ח זקוק למתנדבים למיון, אריזה והובלה. המיון נעשה בעיקר ימי שישי 
בבוקר בין השעות 12:00 - 9:00. 

.kaplanhila@gmail.com   .054-6644896 :לפרטים: הילה קפלן

‘פעמונים’
סיוע למשפחות במצוקה כלכלית על ידי מתן כלים המלמדים מיצוי כושר השתכרות, ניהול 

תקציב מאוזן, הסדרת חובות ועוד. הארגון אחראי על הכשרה מעמיקה למתנדבים, המוכנים 
להתנדב כ-8 שעות בשבוע, בעלי ידע בסיסי לשימוש במחשב ויכולת לתמיכה וליווי משפחות. 
כמו כן, מחפשים מתנדבים מקצועיים לצורך מעקב אחר התקדמות תכנית טיפולית במהלך 

ובסוף התהליך .התחייבות לשנתיים. עיקר העבודה בשעות הערב.
  hila@paamonim.org.il  ,לפרטים: הילה יבנאי טל

‘חוות קיימא בארותיים’
חווה חקלאית לגידול ירקות ופירות בשיתוף הקהילה. החווה מהווה מסגרת תעסוקתית 

וחינוכית עבור בני נוער שאינם לומדים במערכת החינוך הפורמלית. החווה נמצאת בישוב 
בארותיים. נדרשת עזרה בהובלת משלוחי תוצרת לקונים , עזרה בעבודה בשדה. עזרה 

 iritshevach1@gmail.com נוספת תתקבל בשמחה. לפרטים: אירית שבח

‘חוות החופש’
חוות החופש הנה מרכז חינוכי, לימודי וחווייתי להקניית אורח חיים בריא, אקולוגי ולקירוב 
לבבות בין בני אדם לבין חיות המשק. החווה קולטת בעלי חייים, ניצולי משקי התעשייה, 

משקמת אותם ומעניקה להם חיי חופש מלאי שמחה, מרחב, אמון וקירבה מחודשת לבני 
האדם, חלק מהתוכניות לעתיד הן שילוב נוער ונוער בסיכון בטיפול ובשיקום בעלי החיים. 

החווה ממוקמת בעולש.
ניתן להתנדב בעבודות תחזוקה יומיות בשטח החווה ו/או בתחומים מקצועיים שונים.

  danielle@freedom-farm.org.il - לפרטים: רכזת מתנדבים-דניאל מאירי

ריכוז מידע והפקה: עובדת סוציאלית קהילתית ענת מתת-טוב
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למידע ופרטים נוספים:

עו”ס קהילתית - רכזת התנדבות

טל’ 09-8973334

משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים

אגף משאבי קהילה תחום 
התנדבות

האגף לשירותים חברתית 
תחום התנדבות
מועצה אזורית

עמק חפר

מקום שנותן מקום להתנדבות


