
מחלקת הנוער והצעירים



מועצת הנוער 
העירונית

כולנו רוצים לשנות את העולם, אבל כדי 
לשנות את העולם צריך להתחיל בצעד 

קטן. את הצעד הקטן תוכלו לעשות 
ממש עכשיו, במועצת הנוער העירונית. 

המועצה העירונית היא הגוף הרשמי 
המייצג של הנוער העירוני, בה חברים 

נציגי/ות מועצות התלמידים הבית-
ספריות ונבחרי/ות תנועות הנוער, בנוסף 
לבני ובנות נוער הלוקחים חלק בעשיית 

המועצה. נציגי המועצה העירונית 
מייצגים את האינטרס של המוסד אותו 

הם מייצגים מול העירייה, ונפגשים פעם 
בשבוע כדי לדון בסוגיות שונות שקורות 

או צריכות לקרות בעיר, ולממש אותן 
בעזרת ליווי מקצועי צמוד, הכשרות 

והעשרות.

ב גילאים: כיתות ז'-י"ב
ב לפרטים: מאור, 052-3876008

נוער אונו!
מחלקת הנוער והצעירים 

בקריית אונו בשיתוף משרד 
החינוך מזמינה אתכם להצטרף 

לעשייה משמעותית ולעבור, 
בתוך כך, חוויה ותהליך 

משמעותי ומספק. 
מחלקת הנוער, מקדמת 

התנדבות קהילתית, מנהיגות 
ומעורבות נוער ומפתחת היצע 
רחב של מסגרות פעילות לכלל 

בנות ובני הנוער. 
יש לכם הזדמנות להתרשם 

מההיצע בחוברת ולבחור 
בתכנית התפתחות אישית 
המתאימה לכם, לצרכים, 

ליכולות, לכשרון ולאהבה 
שלכם. 

בחוברת תמצאו מגוון רחב של 
אפשרויות - במועדוני הנוער 

- יאנוש והצוללת האדומה, 
בתנועות וארגוני הנוער, 

במרכזים העירוניים השונים 
ובפרוייקטים התנדבותיים 
ייחודיים שנפתחים במהלך 

השנה.
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עכשיו, בפתחה של שנה חדשה 
מצפה לכם פעילות ענפה ומגוונת 

במטרה שתוכלו למצוא את המסגרת 
המתאימה להעדפותיכם ואשר נוגעת 

ללבכם.
תודה למחלקת הנוער והצעירים, 

בכלל זה, לתנועות ולארגוני הנוער 
בעיר, על חשיבה יצירתית ומקורית 
ועל מגון האפשרויות הבלתי נדלה 

שמופיע בחוברת.
בברכת שנת פעילות פורייה 

ומוצלחת,

נער/ה יקר/ה,

אנו מאמינים גדולים בנוער. 
מבחינתנו, כל אחת ואחד מכם הוא 

משהו מיוחד שהכול פתוח בפניו. 
אנו מאמינים גדולים גם בכוחה של 

פעילות חברתית וערכית לתרום 
להתפתחות האישית שלכם. לכן, 

מושקעים מחשבה ומשאבים רבים 
כדי לתמוך בכך, כפי שתקראו 

בחוברת זו.
בכל חג ומועד ובמהלך ימות השנה, 
מרגישים תושבי ותושבות העיר את 

כוחו של הנוער במעורבות החברתית, 
בהתנדבות ובעשייה הקהילתית 

בעיר, ועל כך מגיע לכם כל הכבוד.
ירון יעקבי
סגן ראש העיר

ישראל גל
ראש העיר

המתנ״ס
קריית אונו
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מרכז המוזיקה
הצוללת האדומה משמשת בית חם 

עבור מוזיקאים ויוצרים צעירים 
בעיר ומאפשרת להם ליהנות מחדר 

חזרות מקצועי, אולפן הקלטות, 
כיתות אומן, ערבי במה פתוחה 

ומגוון רחב של קורסים מקצועיים 
והזדמנויות רבות להופיע על הבמות 

הגדולות באירועים עירוניים שונים.
בנוסף, מתקיים במרכז מרחב 

פתוח בו בני הנוער מוזמנים להגיע 
ולהעביר את זמנם בצוללת עם 
 חברים, לשחק במשחקי קופסא,

לנגן יחד ועוד...

< הצוללנים
קבוצת נוער חברתית-התנדבותית. 
הקבוצה אחראית לתפעול השוטף 

של המרכז מהרמה הטכנית )הגברה, 
סאונד( ועד להפקת האירועים 

השונים במרכז. 
בנוסף, חברי הקבוצה המעוניינים 
יעברו קורס הדרכה ובסיומו יצאו 
לסמינר ויקבלו תעודת מדריך של 

משרד החינוך.
הקבוצה נפגשת אחת לשבוע 

לישיבות צוות בהן מקדמים את כלל 
הפעילות.

מיועד לגילאי ז’-יב’ בחלוקה לשתי 
קבוצות גיל: ז’-ח’, ט’-יב’.

 ב רח’ סוקולוב 8, גן הגיבורים,
קריית אונו

ב טל: 052-7978831
avivredsub@gmail.com :ב מייל

 < קורס הגשת שיר
ופרפורמנס

קורס שנתי לזמרים וזמרות בכיתות ט’ 
עד י”ב המעוניינים לטפח את יכולות 
העמידה מול קהל, הגשת שיר והגשת 

טקסט.

מנחה: ענבל זואשנין, מורה לפיתוח 
קול, בעלת תואר ראשון במוסיקה, 

זמרת, יוצרת ושחקנית.
החניכים/ות בקבוצה יחשפו למגוון 

נושאים וכלים בתחום ויתנסו מעשית 
בכל מפגש בעזרת ליווי מהמנחה 

ובמטרה להעמיק את היכולות 
היצירתיות והבימתיות שלהם.

ב מחיר חודשי: 400 ש”ח

הישארו מעודכנים 
בזמן אמת:

 בפייסבוק:
"צוללת אדומה" 

באינסטגרם: 
redsub_official

 ב רכזי הצוללת האדומה:
 חוליאן, 052-8089959

מאי, 054-6719982 
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< תכנית ההרכבים
בית הספר לנגינה מציע לכם 
להצטרף לתכנית ההרכבים, 

בה תשתלבו באנסמבל מוזיקלי 
בהנחיית צוות המורים של הצוללת 

האדומה. במהלך השנה תחוו 
ותלמדו את יסודות הנגינה בהרכב 

ותקחו חלק ביצירת עיבודים 
וקאברים לשירים מוכרים.

< חנות המוזיקה
הכי טוב קרוב לבית!

הצוללת האדומה מציעה חנות של 
מוצרים למוזיקאים, כגון: מחברות 

תווים, מיתרים, טיונרים, מקלות 
תופים, כבלים ועוד.

ב רח' המעפילים 4, קריית אונו
ב וואטסאפ: 054-3001135

redsubono@gmail.com :ב מייל

בית הספר 
לנגינה

שיעורי נגינה פרטיים: גיטרה / 
גיטרה בס / קלידים / תופים / 

פיתוח קול

בית הספר לנגינה של הצוללת 
האדומה מעניק סביבה מוזיקלית 

וחברתית למוזיקאים צעירים 
ששאיפתם היא לנגן, ליצור 

ולהפתח בתחומי המוזיקה וכמובן 
להתחבר ולשתף פעולה עם בני 
נוער בעלי עניין דומה. במסגרת 

בית הספר לנגינה מועברים שיעורי 
נגינה פרטיים באופן המותאם 

לרמתו האישית של כל תלמיד 
ובהתאם לסגנון המוזיקלי האהוב 

עליו.
השיעורים מועברים ע"י צוות 
מורים מקצועיים בעלי גישה 

לילדים ולנוער. 

הישארו מעודכנים 
בזמן אמת:

 בפייסבוק:
"צוללת אדומה" 

באינסטגרם: 
redsub_official
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ב רח׳ נהר הירדן 8 
מועדון הנוער יאּנוש משמש כבית 
לבני ובנות הנוער, בו יוכלו לממש 

את הפוטנציאל האישי שלהם 
תוך מעורבות בקהילה ומתוך 
רצון ליצור את מנהיגי העתיד. 

המועדון משלב פעילויות שונות 
בתחומי עניין מגוונים כגון: אירועי 
פנאי, מפגשים חברתיים, סדנאות 

וקורסים.
ב לפרטים על כל הקבוצות:

מאור, 052-3876008

מובילי השמחה
מובילי השמחה היא קבוצה של בני 
ובנות נוער שיעברו הכשרה בנושאי 

מנהיגות חברתית, הפקה של אירועים 
והפעלות לימי הולדת. יפיקו ימי הולדת 

ואירועים משמחים נוספים בעיר. בסוף 
שנת הפעילות, מתנדבים/ות מובילים 
יוכלו לצאת לסמינר מדצ"ים שבסופו 

יקבלו תעודת הדרכה וידריכו את 
הקבוצה בשנת הפעילות הבאה.

ב קבוצת חטיבה לגילאי ח'- ט'
ב קבוצת תיכון לגילאי י'-י"ב
ב דמי חברות שנתי: 150 ש״ח

פורום אקלים עירוני
הפורום יפגש אחת לשבועיים ויוביל מהלכים עירוניים להתמודדות עם 

משבר האקלים. במהלך הפגישות המשתתפים יעברו הכשרה, יפגשו עם 
בעלי השפעה בתחום, יעמיקו בנושא, יקדמו יוזמות עירוניות ויקחו חלק 

בהובלת כנס האקלים העירוני.
ב גילאים: ח'-י'  ב לפרטים: רותם, 050-5912106

שומרי המסך
 בואו לשמש כשגרירים

בקהילה ותלחמו בתופעת 
הבריונות ברשת 

חברי/ות הקבוצה יעברו 
הכשרה מקצועית בנושא 

שימוש נכון ברשתות 
החברתיות במקביל לקורס 
הדרכה ועמידה מול קהל. 

החניכים ידריכו סדנאות גלישה 
בטוחה בשכבות הגיל הצעירות 

יותר, ויפעילו פרויקטים 
קהילתיים לקידום הנושא בקרב 

כלל בני ובנות הנוער בעיר.
ב גילאים: י'-י"ב

פרויקט חיימשלי
תמיד אמרו לכם שאתם דרמתיים? שאתם שחקנים מעולים?
יש לכם סיפורים מעניינים לספר? אג'נדות חברתיות שתרצו 

לקדם? רוצים ללמוד לעמוד על במה ולשחק? רוצים 
להעביר מסר בצורה חזקה וייחודית?

מקומכם איתנו!
פרויקט יחיד מסוגו בארץ - בו אתם הכוכבים ושותפים 

מלאים בבנייתה, יצירתה והפקתה של הצגה מקורית.
<  לימוד יסודות התיאטרון והמשחק.

<  תנועה על במה, מימיקה, עמידה על במה.
<  יסודות הכתיבה המחזאית )איך הופכים סיפור להצגה(. 

<  חיזוק דימוי וביטחון עצמי.
<  עבודה על הגשת טקסט, בניית דמות ועבודה על רגשות. 

 <  בניית הצגה מקורית מסיפורי חיים ומכל נושא אותו
נרצה להציף.

<  השתתפות במחזה מקורי, שיוצג מול קהל.
 כל אלו ועוד, תוך הנאה ממגוון רחב של

,NLP-מפגשים בתחומי עניין מעולם הבמה, ה 
הפסיכודרמה, היצירה, השירה, המוסיקה ועוד.

ב כיתות ט’-י’
ב מפגש חד שבועי של 90 דק' 

ב ימי חמישי בין השעות 18:30-17:00
ב מחר חודשי: 150 ש״ח

 ב להצטרפות לפרויקט יש לתאם אודישן
בוואטסאפ טל: 050-7433335
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הגנה עצמית
לנערות

הגנה עצמית זה לא רק לדעת להילחם, 
אלא גם לדעת להימנע מאלימות 
ולבנות את המרחב הבטוח שלנו.

בקורס, בהנחיית סנסיי ניר שוע, כל 
חניכה תקבל כלים בהם תוכל להגן על 

עצמה במקרי קיצון. הקורס יתמקד 
בהעצמה אישית של החניכות מתוקף 

היותן חלק מהחברה, והן ילמדו להבין 
ולנתח את ההקשרים החברתיים והבין-

אישיים בהם ידרשו להגן על עצמן, 
ומתי יוכלו להימנע משימוש באלימות.

בנוסף, הקבוצה תיזום ותוביל שני 
פרויקטים חברתיים בנושאים שיבחרו.

ב מפגש שבועי 
ב גילאים: ז’-י”ב

ב מחיר חודשי: 180 ש״ח

צוות יאנוש
 מועדון הנוער העירוני הוא

לא הבית של הנוער בגלל שהכרזנו 
שהוא כזה, הוא הבית של הנוער בגלל 

שבני ובנות הנוער שותפים לניהול 
והתחזוקה השוטפת של המועדון. 

הצטרפו לצוות יאנוש, ובואו לקחת חלק 
 בניהול פעילות המועדון

ביום-יום ובהפקת אירועים מיוחדים 
לבני ובנות הנוער בעיר.

ב גילאים: ז'-י׳
ב דמי חברות שנתי: 150 ש״ח

/10/11

חונכות
בפרוייקט תעברו הכשרה וליווי 

מקצועיים שיעניקו ארגז כלים לליווי 
אישי וחניכה. תתלוו לילד/ה בחוויות 
לימודיות וחברתיות במפגש שבועי, 
ובנוסף מדי שבוע תיפגשו עם שאר 

 החונכים או עם צוות הליווי.
בסוף שנת הפעילות, מתנדבים 

ומתנדבות מובילים/ות יוכלו לצאת 
לסמינר מד"צים שבסופו יקבלו תעודת 

הדרכה, וידריכו את הקבוצה בשנת 
הלימודים הבאה.

 ב ההשתתפות מותנית
במעבר ראיון קבלה

ב גילאים: י'-י"ב
 ב החונכות מותנית בהשתתפות

במפגשים הקבוצתיים

ש /
אנו

ון י
עד

מו
 /

טכנולוגיות לגיל 
השלישי

פרויקט חיבור בין דורי בו תלמדו 
על מאפייני הגיל השלישי

תעברו הכשרה בשיווק וניהול 
פרויקטים ותהפכו לשגרירים של 
הנגשת הטכנולוגיה לבני/ות הגיל 
השלישי. במהלך הפרויקט תתנסו 

בגיוס קהל היעד, ניהול לוגיסטי 
ותפעלו ליצירת סדנאות ומתחמי עזרה 
לקשישים הנוגעים בתחום הטכנולוגיה.

ב גילאים: י'-י"ב

חיים בסרט
סדנת קולנוע ותקשורת חווייתית

נלמד מה היא תקשורת, כיצד היא משפיעה 
עלינו, משתנה לנו מול הפנים, ואיך אנחנו 

צורכים אותה? )אינסטגרם, טיקטוק, הרשת 
החברתית(. 

נלמד קולנוע. ונעשה קולנוע! מה זה מבע 
קולנועי? איך מביימים סרט? מה עושה במאי 

בכלל? יסודות ועקרונות הצילום בווידאו, 
איך מאירים סט? מה זה סט בכלל? תאורה, 
כתיבת תסריט, עריכה ככלי אומנותי, פסקול 

ומוזיקה בסרטים.
נכתוב תסריטים עלילתיים או דוקומנטריים, 
ונצא לצלם אותם. נביים, נאיר, נקליט, נערוך 

ובעיקר נלמד איך עושים קולנוע מצוין או 
כתבות מעולות ואיך צורכים תקשורת בצורה 

נבונה ומודעת.
נעשה הכרות עם הכלים רבי העוצמה של 

הסינמה תרפיה והווידאותרפיה, כדי לשפר 
את התקשורת הבין אישית שלנו עם חברים, 

 אחים, ההורים בבית, או בכל מפגש בין
אנשים בעצם.

ב מחיר חודשי: 500 ש״ח

 pen pal
תכנית גלובלית שמטרתה ליצור קשרים 

בין בני ובנות נוער מתרבויות שונות 
ברחבי העולם

במהלך שלוש שנים יקבלו כל בן ובת 
נוער המשתתפים בתוכנית חבר לעט 

ממדינה אחרת איתו יצטרכו להתכתב  
על נושאים שונים המתמקדים בעיקר 

בשוני ודמיון בין התרבויות שלהם. 
התוכנית כוללת בתוכה חילופי נוער 

בינלאומיים. מספר המשתתפים 
בתוכנית הינו מוגבל וכרוך בראיון אישי

ב לפרטים: רותם 050-5912106

יוצרים שינוי
קבוצת יזמות חברתית

הזדמנות להיות חלק מתנועה 
בינלאומית, להיות אקטיביסטים ולקבל 
ליווי וכלים מובנים משלב זיהוי הצורך 

ועד הוצאה אל הפועל של פרויקט שינוי
חברתי, הגשתו אל הכנס הארצי וסיכוי 
לייצג את ישראל בכנס ”יוצרים שינוי“ 

הבינלאומי.
ניזום, ניצור, נעוף לשמיים ונלמד איך 
נוכל לקחת כל חלום ודמיון ולהפוך 

אותם למציאות הכי מטורפת שיש!
איך לקחת כל דבר שנוגע בנו או שיש 
לנו תשוקה לעשות בו שינוי ולהשפיע 

עליו ברמה הארצית ואולי הבינלאומית.
ב ימי רביעי בין 16:30 ל-18:30

ב מחיר שנתי: 150 ש”ח
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 pen pal
תכנית גלובלית שמטרתה ליצור קשרים 
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בשוני ודמיון בין התרבויות שלהם. 
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יוצרים שינוי
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חברתי, הגשתו אל הכנס הארצי וסיכוי 
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ניזום, ניצור, נעוף לשמיים ונלמד איך 
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אותם למציאות הכי מטורפת שיש!
איך לקחת כל דבר שנוגע בנו או שיש 
לנו תשוקה לעשות בו שינוי ולהשפיע 

עליו ברמה הארצית ואולי הבינלאומית.
ב ימי רביעי בין 16:30 ל-18:30

ב מחיר שנתי: 150 ש”ח



איגי
ארגון הנוער הגאה היחיד בארץ 
לנוער וצעירים מהקהילה הגאה 

מזמין אתכן.ם לקחת חלק 
בפעילות השבועית!

קבוצות הנוער של איגי מיועדות לכל 
בני ובנות נוער להטבפא״ק ומתלבטים. 

 בואו להיות חלק מקבוצה, להכיר
בני/ות נוער עם חוויות דומות, להרגיש 
בנוח עם הזהות המינית או/ו המגדרית 

שלכם ולהתלבט עליה בקול רם.

ב גילאים: כיתות ז׳-י״ב 
ב כנסו לאתר של איגי, השאירו פרטים 

וניצור איתכם.ן קשר
ב יובל, 054-7771614

אחריי
כמה רחוק אתם רוצים להגיע?

הצטרפו לחבר'ה הכי טובים בעיר וקחו 
חלק בקבוצת אחריי! 

< אימוני כושר קרביים פעמיים בשבוע
< הכנה למיונים: צו ראשון ויום המאה

< הכנה לימי סיירות וגיבושים
 < סדרות שטח ומעורבות חברתית

ותרומה לקהילה
 ב מתאים לבנים ובנות בכל רמות

הכושר הגופני
ב תשלום דמי רצינות: 200 ש״ח

ב לפרטים: אמיתי, 050-7349330

אקו
יוצרים מוזיקה - יוצרים שינוי 

אקו היא תוכנית מוזיקלית לנוער עם
ובלי צרכים מיוחדים, הפועלת כחלק מארגון 

הנוער תרבות. התוכנית דוגלת בהדרכה 
וחניכה, יצירה והקשבה, התפתחות וחציית 

גבולות - והכל בדרך מוזיקלית.
אם אתם בני נוער שרוצים לחנוך ולהדריך 

נערים ונערות עם ובלי צרכים מיוחדים, רוצים 
להתחבר אליהם ורוצים ליצור שינוי אמיתי - 

הצטרפו אלינו, ותיצרו את המנגינה שלכם.
ב לפרטים: 050-696-9715

/12/13

STAND WITH US

תכנית "תבל” 
תכנית הנוער הבינלאומית למנהיגות 

ודיפלומטיה ציבורית מטעם ארגון ההסברה 
.Stand With Us הבינלאומי

בואו לקחת חלק בתוכנית שתהפוך אתכם 
לשגרירים ולשגרירות הבאות של מדינת 

ישראל!
המשתתפים שייבחרו לתוכנית יזכו לקחת 
חלק בסדנאות והרצאות מרתקות בתחומי 
היסטוריה ואקטואליה של מדינת ישראל, 

סדנאות ניו מדיה, עמידה מול קהל, ראיונות 
מול מצלמה, דיבייט ועוד.

ביחד נלמד איך להוציא לפועל פרוייקט 
קבוצתי שיציג את מדינת ישראל לעולם, 

נכיר בני נוער מהתפוצות ונפעל למען ישראל 
ברשתות החברתיות ובתקשורת בזמן חירום.  

למשתתפים מצטיינים תינתן האפשרות 
להצטרף לתכנית שנה ב' ו-ג׳ )כיתות י"א-י״ב( 

 לחיבור בין ישראל והקהילות
היהודיות בעולם.

ב גילאים: כיתה י' בלבד
ב תשלום שנתי: 500 ש"ח

)ניתן להגיש בקשה למלגה(
ב לפרטים: מיכאל, 054-3015720

תנועת שחקים
תנועת הנוער המשטרתית שפועלת מתוך שיתוף פעולה בין מחלקת הנוער 

והצעירים למשטרת מסובים. במהלך התוכנית החניכים יעברו הכשרה למנהיגות 
ערכית וחברתית תוך דגש על גיבוש הקבוצה, התנדבויות ומפגשים עם תכנים 

משטרתיים יחודיים. בסוף שנת הפעילות, מתנדבים  ומתנדבות מובילים/
ות יוכלו לצאת לסמינר מד"צים שבסופו יקבלו תעודת הדרכה, וידריכו את 

הקבוצה בשנת הלימודים הבאה.
 ב גילאים: שכבת י'-י"א

ב לפרטים: רס״ב אילן מזרחי, מפקד השיטור הקהילתי, 050-5928319
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שגרירים צעירים
הכשרת בנות ובני הנוער תהווה את עמוד התווך 

העתידי של החברה הישראלית ותביא לקידום 
 ,People to People-יוזמות ופרויקטים ברמת ה

חיזוק הקשרים בין המדינות ועידוד צמיחה חברתית 
בין בני נוער - מנהיגי דור העתיד.

מנושאי התכנית:
< גיבוש זהות אישית, פיתוח יכולות ובניית ביטחון עצמי.

< פיתוח מיומנויות תקשורת בין-אישית וקבוצתית 
 שתביא למיצוי יכולות עמידה בפני קהל, שכנוע

והעברת מסרים.
< היכרות מעמיקה עם נושאים מעולם הדיפלומטיה, 

יחסים בינלאומיים, תקשורת וקשרי חוץ בערוצים רשמיים 
ושאינם רשמיים.

< הקניית כלים להתמודדות עם קונפליקטים בזירה 
המקומית והגלובלית וחשיבה ביקורתית תוך שימוש 

בטכניקות לניהול משא ומתן וקבלת החלטות.
< סדנאות ייחודיות בנושא מיתוג, קידום תדמית אישית 

ותקשורתית, תרבות ונוהג בינלאומי.
< שימוש אפקטיבי ברשתות החברתיות לקידום ועיצוב 

תדמיתה של ישראל בעולם )התמודדות עם פייק ניוז ומתן 
כלים לניטור, דיווח ומענה(.

< השתתפות במשלחת ייצוגית לחו"ל/פסגת נוער בינ"ל 
בארץ למועמדים אשר עמדו בדרישות וסיימו את התכנית 

בהצלחה.
ב התוכנית מיועדת לבני ובנות נוער בכיתה ט’

ב התוכנית הינה דו-שנתית והרישום נעשה בכפוף לתקנון
ב השתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום

 ב לפרטים נוספים: 03-7442587
office@icyoungleaders.org

רקפת 
מתגברות ומתבגרים מופנמים 

וביישנים, החווים קשיים חברתיים, 
חרדה חברתית, הימנעות ובדידות 

- מוזמנים להצטרף אלינו, לקבוצות 
רקפת, למרחב חברתי חווייתי 

ומצמיח.
בקבוצות החברתיות-רגשיות של רקפת 

לנוער מגלים חברות וחברים נוספים 
המתמודדים עם אתגרים וחששות דומים, 
ויחד, בהנחיה מקצועית ורגישה - עושים 
תהליך אישי וקבוצתי משמעותי ומשנה 
חיים. הפעילות מסייעת ב"חיזוק השריר 
החברתי", שיפור המיומנויות והיכולות 
החברתיות, ותרגול ואימון בסיטואציות 

חברתיות הנתפסות כמאיימות - כדי 
לצמוח ולהתגבר על הקושי, בהדרגה 

ובקצב אישי.
כיף יותר לעשות זאת ביחד! בקבוצה, 

ומחקרים מראים שזה גם יותר משמעותי 
ואפקטיבי כך. המפגשים השבועיים 

הם חווייתיים ומעצימים וכוללים 
 CBT-תרגילים ומשחקים מעולמות ה

והפסיכודרמה, בהובלה מקצועית 
ומיומנת.

ב הקבוצות בקריית אונו:
קבוצת חט”ב / גילאי 14-12
קבוצת תיכון / גילאי 18-15
ב להרשמה: 054-7234568

EDGE
ארגון שבונה יכולות פיזיות 

ומנטליות, מחנך לערכים ומוביל 
בני נוער באמצעות כושר גופני.

מאפשרים לכל אחד ואחת 
להגיע למיצוי היכולות שלו.ה 

באופן אינדיבידואלי, תוך 
עבודת צוות. החניכים ילמדו 

מהו גבול היכולת שלהם בצורה 
הכי מקצועית ויהפכו לגרסה 

הטובה ביותר שלהם. דרך 
תכנית האימונים הספורטיבית 

הארגון מעניק לצוות כלים 
משמעותיים בתחום ההתמדה, 

אחריות אישית, משמעת 
עצמית, מסוגלות מנטאלית, 
עבודת צוות ורעות, חשיבה 

יצירתית, מנהיגות ומקצועיות.

ב שני אימונים בשבוע
ב גילאי ז'-ט'

 ב לפרטים:
ספיר, 054-4207372

ָתא  ְבּ ַסָבּ
ָתא היא תנועה ארצית  ְבּ ַסָבּ

ראשונה מסוגה וחדשה בעיר 
המשלבת בני נוער ואזרחים 

ותיקים בפעילות שוברת שגרה, 
במטרה לחבר ולחזק את הקשר 

בין הדורות ובעיקר ליהנות 
ולשמוח.

סניפים, קבוצות, רכזים ומורל - 
את זה אתם בטח מכירים, אבל 

בתנועת הנוער הזאת תמצאו גם 
חוכמת חיים, תה ועוגה, גמלאים 
והוכחה לכך שגיל זה רק מספר.

אם אתם מחפשים מפגש עם 
אזרחים ותיקים אבל בסגנון 

ָתא היא המקום  ְבּ חדשני - ַסָבּ
עבורכם!

הפעילים בתנועה יעברו הכשרה 
ויובילו את המפגשים יחד עם 

האזרחים הוותיקים.

ב ימי רביעי בין 18:00-16:00
ב גילאי י׳-י״ב

 ב לפרטים: בווטסאפ -
יובל, 050-7343429
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שגרירים צעירים
הכשרת בנות ובני הנוער תהווה את עמוד התווך 

העתידי של החברה הישראלית ותביא לקידום 
 ,People to People-יוזמות ופרויקטים ברמת ה

חיזוק הקשרים בין המדינות ועידוד צמיחה חברתית 
בין בני נוער - מנהיגי דור העתיד.

מנושאי התכנית:
< גיבוש זהות אישית, פיתוח יכולות ובניית ביטחון עצמי.

< פיתוח מיומנויות תקשורת בין-אישית וקבוצתית 
 שתביא למיצוי יכולות עמידה בפני קהל, שכנוע

והעברת מסרים.
< היכרות מעמיקה עם נושאים מעולם הדיפלומטיה, 

יחסים בינלאומיים, תקשורת וקשרי חוץ בערוצים רשמיים 
ושאינם רשמיים.

< הקניית כלים להתמודדות עם קונפליקטים בזירה 
המקומית והגלובלית וחשיבה ביקורתית תוך שימוש 

בטכניקות לניהול משא ומתן וקבלת החלטות.
< סדנאות ייחודיות בנושא מיתוג, קידום תדמית אישית 

ותקשורתית, תרבות ונוהג בינלאומי.
< שימוש אפקטיבי ברשתות החברתיות לקידום ועיצוב 

תדמיתה של ישראל בעולם )התמודדות עם פייק ניוז ומתן 
כלים לניטור, דיווח ומענה(.

< השתתפות במשלחת ייצוגית לחו"ל/פסגת נוער בינ"ל 
בארץ למועמדים אשר עמדו בדרישות וסיימו את התכנית 

בהצלחה.
ב התוכנית מיועדת לבני ובנות נוער בכיתה ט’

ב התוכנית הינה דו-שנתית והרישום נעשה בכפוף לתקנון
ב השתתפות בתוכנית כרוכה בתשלום

 ב לפרטים נוספים: 03-7442587
office@icyoungleaders.org

רקפת 
מתגברות ומתבגרים מופנמים 

וביישנים, החווים קשיים חברתיים, 
חרדה חברתית, הימנעות ובדידות 

- מוזמנים להצטרף אלינו, לקבוצות 
רקפת, למרחב חברתי חווייתי 

ומצמיח.
בקבוצות החברתיות-רגשיות של רקפת 

לנוער מגלים חברות וחברים נוספים 
המתמודדים עם אתגרים וחששות דומים, 
ויחד, בהנחיה מקצועית ורגישה - עושים 
תהליך אישי וקבוצתי משמעותי ומשנה 
חיים. הפעילות מסייעת ב"חיזוק השריר 
החברתי", שיפור המיומנויות והיכולות 
החברתיות, ותרגול ואימון בסיטואציות 

חברתיות הנתפסות כמאיימות - כדי 
לצמוח ולהתגבר על הקושי, בהדרגה 

ובקצב אישי.
כיף יותר לעשות זאת ביחד! בקבוצה, 

ומחקרים מראים שזה גם יותר משמעותי 
ואפקטיבי כך. המפגשים השבועיים 

הם חווייתיים ומעצימים וכוללים 
 CBT-תרגילים ומשחקים מעולמות ה

והפסיכודרמה, בהובלה מקצועית 
ומיומנת.

ב הקבוצות בקריית אונו:
קבוצת חט”ב / גילאי 14-12
קבוצת תיכון / גילאי 18-15
ב להרשמה: 054-7234568

EDGE
ארגון שבונה יכולות פיזיות 

ומנטליות, מחנך לערכים ומוביל 
בני נוער באמצעות כושר גופני.

מאפשרים לכל אחד ואחת 
להגיע למיצוי היכולות שלו.ה 

באופן אינדיבידואלי, תוך 
עבודת צוות. החניכים ילמדו 

מהו גבול היכולת שלהם בצורה 
הכי מקצועית ויהפכו לגרסה 

הטובה ביותר שלהם. דרך 
תכנית האימונים הספורטיבית 

הארגון מעניק לצוות כלים 
משמעותיים בתחום ההתמדה, 

אחריות אישית, משמעת 
עצמית, מסוגלות מנטאלית, 
עבודת צוות ורעות, חשיבה 

יצירתית, מנהיגות ומקצועיות.

ב שני אימונים בשבוע
ב גילאי ז'-ט'

 ב לפרטים:
ספיר, 054-4207372

ָתא  ְבּ ַסָבּ
ָתא היא תנועה ארצית  ְבּ ַסָבּ

ראשונה מסוגה וחדשה בעיר 
המשלבת בני נוער ואזרחים 

ותיקים בפעילות שוברת שגרה, 
במטרה לחבר ולחזק את הקשר 

בין הדורות ובעיקר ליהנות 
ולשמוח.

סניפים, קבוצות, רכזים ומורל - 
את זה אתם בטח מכירים, אבל 

בתנועת הנוער הזאת תמצאו גם 
חוכמת חיים, תה ועוגה, גמלאים 
והוכחה לכך שגיל זה רק מספר.

אם אתם מחפשים מפגש עם 
אזרחים ותיקים אבל בסגנון 

ָתא היא המקום  ְבּ חדשני - ַסָבּ
עבורכם!

הפעילים בתנועה יעברו הכשרה 
ויובילו את המפגשים יחד עם 

האזרחים הוותיקים.

ב ימי רביעי בין 18:00-16:00
ב גילאי י׳-י״ב

 ב לפרטים: בווטסאפ -
יובל, 050-7343429



תנועת 
צב"ר

המשפחה השנייה שלי 
תנועת צב"ר היא תנועת המד"צים 

העירונית היושבת בלב מחלקת 
הנוער והצעירים. התנועה פתוחה 

לבני נוער הלומדים בכיתות ח'-י"ב 
בבוגרת, ולחניכים בכיתות ב'-ג' 

בצעירה והיא כוללת מגוון רחב של 
קבוצות הדרכה מנהיגות ולוגיסטיקה.

 < השכבה הצעירה
)כיתות ב'-ג'(

מטרת השכבה הצעירה היא לעודד 
הצטרפות לתנועות הנוער בעתיד, 
זאת ע"י פעילות חברתית הכוללת 

פעולות שונות ומגוונות בנושאים 
חברתיים ערכיים והעשרת ידע.

ב הקבוצה פועלת בששת בתי הספר 
 היסודיים בעיר בימי ראשון

או שלישי, פעולה אחת לשבוע 
בין השעות 16:30-17:30
ב מחיר שנתי: 500 ש"ח

< קורס קקטוס )כיתות ח׳-ט'(
קורס ההדרכה היוקרתי של התנועה! 
בקורס תעברו תכני הדרכה של קורס 

המד"צים הארצי תחת מנהל חברה 
ונוער, תעמיקו ביסודות ההדרכה ואף 

תתנסו בה. במהלך השנה תעברו גם 
פעולות גיבוש ואירועי שיא של התנועה 

- ביניהם פורימון, טיול פסח, פסטיבר 
ועוד.

הקורס מקנה תעודת מדריך צעיר, 
אופצייה להדרכה בתשלום בקייטנות 

בקיץ, יתרון במיונים לצבא ובעיקר 
המון המון סיפוק אישי. 

ב מחיר שנתי: 450 ש"ח
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< שכב"ג צב"ר )כיתות י'-י"ב(
השכבה הבוגרת של התנועה! במהלך 
השנה השכב"ג עובר, בנוסף להדרכה 

השוטפת, פעילויות שכב"ג ואירועי שיא 
ביניהם סמינר פתי"ש, טיולי שכב"ג, 
פורימון, פסטיבר, לילות לבנים ועוד.

ב מחיר שנתי: 350 ש"ח

 < צוות מפעלים ולוגיסטיקה
)כיתות י'-י"ב(

רוצים להיות חלק מהתנועה אבל לא 
מעוניינים בהדרכה? מעולה! אצלנו יש 

מקום לכולם/ן. כפעילים בצוות תהיו 
אחראים על התחזוק הלוגיסטי השוטף 

של פעילות המועדון לאורך השנה, 
לערבי גיבוש צוותיים ועוד.

ב מחיר שנתי: 350 ש"ח

ב לפרטים: נטע, 054-4351605 



תנועת 
צב"ר

המשפחה השנייה שלי 
תנועת צב"ר היא תנועת המד"צים 

העירונית היושבת בלב מחלקת 
הנוער והצעירים. התנועה פתוחה 

לבני נוער הלומדים בכיתות ח'-י"ב 
בבוגרת, ולחניכים בכיתות ב'-ג' 

בצעירה והיא כוללת מגוון רחב של 
קבוצות הדרכה מנהיגות ולוגיסטיקה.

 < השכבה הצעירה
)כיתות ב'-ג'(

מטרת השכבה הצעירה היא לעודד 
הצטרפות לתנועות הנוער בעתיד, 
זאת ע"י פעילות חברתית הכוללת 

פעולות שונות ומגוונות בנושאים 
חברתיים ערכיים והעשרת ידע.

ב הקבוצה פועלת בששת בתי הספר 
 היסודיים בעיר בימי ראשון

או שלישי, פעולה אחת לשבוע 
בין השעות 16:30-17:30
ב מחיר שנתי: 500 ש"ח

< קורס קקטוס )כיתות ח׳-ט'(
קורס ההדרכה היוקרתי של התנועה! 
בקורס תעברו תכני הדרכה של קורס 

המד"צים הארצי תחת מנהל חברה 
ונוער, תעמיקו ביסודות ההדרכה ואף 

תתנסו בה. במהלך השנה תעברו גם 
פעולות גיבוש ואירועי שיא של התנועה 

- ביניהם פורימון, טיול פסח, פסטיבר 
ועוד.

הקורס מקנה תעודת מדריך צעיר, 
אופצייה להדרכה בתשלום בקייטנות 

בקיץ, יתרון במיונים לצבא ובעיקר 
המון המון סיפוק אישי. 

ב מחיר שנתי: 450 ש"ח
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< שכב"ג צב"ר )כיתות י'-י"ב(
השכבה הבוגרת של התנועה! במהלך 
השנה השכב"ג עובר, בנוסף להדרכה 

השוטפת, פעילויות שכב"ג ואירועי שיא 
ביניהם סמינר פתי"ש, טיולי שכב"ג, 
פורימון, פסטיבר, לילות לבנים ועוד.

ב מחיר שנתי: 350 ש"ח

 < צוות מפעלים ולוגיסטיקה
)כיתות י'-י"ב(

רוצים להיות חלק מהתנועה אבל לא 
מעוניינים בהדרכה? מעולה! אצלנו יש 

מקום לכולם/ן. כפעילים בצוות תהיו 
אחראים על התחזוק הלוגיסטי השוטף 

של פעילות המועדון לאורך השנה, 
לערבי גיבוש צוותיים ועוד.

ב מחיר שנתי: 350 ש"ח

ב לפרטים: נטע, 054-4351605 



הנוער העובד 
והלומד 

הצטרפו למשפחה ההולכת וגדלה
הנוער העובד והלומד היא תנועת נוער גדולה המחנכת  

לאור ערכי הציונות, הדמוקרטיה והשוויון, תוך שימת דגש 
על פעילות למען הקהילה, מעורבות חברתית ואוטונומיה 

של החניכים בקן.
בקן חניכים/ות משכבות ד'-י"ב ומדריכים/ות משכבות י'-

י"ב אשר משתתפים/ות במגוון פעילויות הכוללות טיולים, 
מחנות, פעילויות חברתיות-תרבותיות ופעילות בקהילה.

ב קן קריית אונו, רח׳ קפלן 56
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שבט און ושבט גילעד מזמינים אתכם, הורים וחניכים/ות, 
להצטרף אלינו בתנופה חינוכית ולקחת חלק משמעותי 

בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל בכלל 
ובקריית אונו בפרט, דרך מגוון פעילויות חברתיות 

וחווייתיות, המהוות מקור לפיתוח אישי והנאה ייחודיים. 

הצופים
 בואו להצטרף לשבטים

הטובים בארץ!!

במהלך השנה יתקיימו בשבט מגוון פעילויות שיא בנוסף 
לפעילות השגרתית השבועית.

חניכי וחניכות השבט והשכבה הבוגרת עוסקים בפעילות 
צופית המשלבת פעילות ערכית, חברתית, דינמיקה 
קבוצתית, מנהיגות, החברה הישראלית ואקטיביזם.

 ב שבט און, רפאל איתן 1 
ב שבט גילעד, נהר הירדן 8

שבט גילעדשבט און



הנוער העובד 
והלומד 

הצטרפו למשפחה ההולכת וגדלה
הנוער העובד והלומד היא תנועת נוער גדולה המחנכת  

לאור ערכי הציונות, הדמוקרטיה והשוויון, תוך שימת דגש 
על פעילות למען הקהילה, מעורבות חברתית ואוטונומיה 

של החניכים בקן.
בקן חניכים/ות משכבות ד'-י"ב ומדריכים/ות משכבות י'-

י"ב אשר משתתפים/ות במגוון פעילויות הכוללות טיולים, 
מחנות, פעילויות חברתיות-תרבותיות ופעילות בקהילה.

ב קן קריית אונו, רח׳ קפלן 56
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שבט און ושבט גילעד מזמינים אתכם, הורים וחניכים/ות, 
להצטרף אלינו בתנופה חינוכית ולקחת חלק משמעותי 

בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל בכלל 
ובקריית אונו בפרט, דרך מגוון פעילויות חברתיות 

וחווייתיות, המהוות מקור לפיתוח אישי והנאה ייחודיים. 

הצופים
 בואו להצטרף לשבטים

הטובים בארץ!!

במהלך השנה יתקיימו בשבט מגוון פעילויות שיא בנוסף 
לפעילות השגרתית השבועית.

חניכי וחניכות השבט והשכבה הבוגרת עוסקים בפעילות 
צופית המשלבת פעילות ערכית, חברתית, דינמיקה 
קבוצתית, מנהיגות, החברה הישראלית ואקטיביזם.

 ב שבט און, רפאל איתן 1 
ב שבט גילעד, נהר הירדן 8

שבט גילעדשבט און
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כנפיים של 
קרמבו 

בואו לקחת חלק בעשייה 
יוצאת מן הכלל

'כנפיים של קרמבו׳ הינה תנועת נוער, 
מובילת שינוי חברתי, הראשונה והיחידה 

מסוגה בעולם, לילדים ונוער עם ובלי 
צרכים מיוחדים. מאות בני הנוער בסניף, 

זוכים לפעילות חברתית-חינוכית 
מעצימה ומעשירה, הממלאת חלק חשוב 
מחייהם; הם חווים יחדיו פעולות ערכיות 
בנושאים מגוונים כביתר תנועות הנוער, 

המותאמות והמונגשות לצרכיהם. 

ב רח' נחל גמלא 10, קריית אונו
 ב עמיר רפאל, רכז בוגר

050-9580060

בני עקיבא
 תנועת בני עקיבא מניפה את

דגל התורה והעבודה
זוהי תנועת נוער חזקה היודעת את 

דרכה, הקוראת לכלל עם ישראל 
להיות שותפים בה ומגדירה עצמה 

כתנועה של עם.
את הסניף מובילים צוות 

ההדרכה, גרעין השמיניסטים 
ובראשם הקומונרית. במהלך 
השנה מתקיימים ימי פעילות 
מידי שבוע, אירועי שיא סביב חגים 

ומועדים מחנות וטיולים.
ב רח׳ שלמה המלך, 30 קריית אונו

תנועת אריאל 

ר /
וע

הנ
ות 

וע
תנ

 /
תנועת אריאל היא תנועה שהולכת 

בדרך התורה, ומחנכת לציונות, חסד, 
לקיחת אחריות ואכפתיות כלפי 

הסביבה.
בתנועה ניתן דגש על התנדבויות, 

ועשייה למען החברה.
במהלך השנה ישנה פעילות שוטפת 

בימי שלישי, ובשבת, טיולים ופעילויות 
מיוחדות לקראת חגים.
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מדריכי השל”ח 
הצעירים

)המש”צים(
המש”צים הם קבוצת מנהיגות 

איכותית, משפיעה ומובילה, המשלבת 
כישורי מנהיגות והדרכה עם הכרת 

הארץ, אהבת המולדת וחיי שדה.
זאת במפגשים שבועיים, התנדבויות, 
ימי שיא בבית הספר, טיולים, מחנות 

וקורסים , המספקים אמצעים לפיתוח 
אישי וקבוצתי להנאה גדולה.

המש”צים פעילים בתוך בית הספר 
בפעילויות חברתיות שונות ובשדה 

במסגרת פעילות של”ח.
ניתן להצטרף לאשכולות המש”צים 

הבית-ספריים מכיתה ח’ ומעלה.

ב אשכול קריית אונו 
גרשון שיק 

טל: 052-2537923
Gershonshik@gmail.com :מייל

ב אשכול בן צבי 
אורי רוזנהק

טל: 055-9759265
 urosenheck@gmail.com :מייל

ב אשכול חט”ב פרס
חן גולן 

טל: 053-3030686

פרויקטים 
התנדבותיים 
ברחבי העיר

מערך נוער 
מתנדב בשעת 

חירום
בני ובנות נוער שישמשו כזרוע 

תומכת לרשות המקומית ולכוחות 
ההצלה והחילוץ במקרה של מצב 

חירום ארצי או מקומי.
מקום התנדבות זה הוא מערך שנתי 

שיופעל רק בשעת חירום ואינו 
פועל בשוטף. דוגמאות לתפקידים 

אותם תמלאו:
< פעילות חברתית ותרבותית 

)העסקת תלמידים בבתי”ס(.
< תגבור גני הילדים והכיתות. 

הנמוכות בבתיה”ס היסודיים.
< מתן שיעורי עזר.

< מתן סיוע לאוכלוסייה נזקקת.
 ב להרשמה למערך:
ורד, 054-6315778

חבק וסע לשלום
סיוע בהורדת התלמידים בבטחה 
מהרכבים בהגעתם בבוקר לבתי 

הספר, חלוקת דפי מידע לקהילה 
 והשתתפות במבצעים

עם המשטרה.

 ב אשת קשר:
אפרת מועלם, 050-6815834

הספרייה העירונית
המתנ״ס קריית אונו

< סידור ספרים במקום המתאים במדפי 
הספרייה, על פי הנחיית הספרנית.

< טלפונים למנויים שהזמינו ספרים.
< עזרה לקהל הרחב ומנויי הספרייה 
 בהתמצאות בספרייה ואיתור ספרים

על המדף.
< עזרה למזכירה בדלפק קבלת קהל.

ב לפרטים: 03-5343603 

מד"א
קורס מד”א פתוח לתלמידי/ות שכבת ט’, 

מתנהל במתכונת שבועית לאורך שנת 
הלימודים הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.

המתנדבים משתלבים בתחנת מד”א כחלק 
 פעיל ובלתי נפרד מהצוות האמבולנס
ומסייעים לטפל בחולים או בנפגעים.

ב לפרטים:
 רוני בנימינוב,

 רכז ואחראי מתנדבי נוער בקעת אונו
MADA.KONO@GMAIL.COM

ה /
היל

בק
נו 

או
ער 

 נו
/

/22/23

“כותבים 
וזוכרים”

סיפורים מעוררי השראה
הפרויקט כולל השתתפות בסדנה  

שתתמקד בקיום ראיונות של 
משפחות חללי צה”ל וכתיבת 
סיפוריהם עם בני ובנות נוער 

שיבחרו לפרויקט. הסדנא תועבר 
בבית המתנדב במשך 6 מפגשים 

בני שעתיים וחצי.
כל מפגש יכלול תהליך התפתחות 
אישי, עבודה קבוצתית והתנסות 

בכלים אימוניים.
המשתתפים יתנסו בעמידה מול 

קהל ובכתיבה והקראת הסיפורים.
הסדנה תועבר על ידי מאמנת 

בכירה לתקשורת והשגיות.
 בתום הסדנה יופק ספר שיכלול
את הסיפורים שיכתבו ותמונות.

הספרים יוענקו למשתתפים 
 ולתלמידים בטקס במעמד

ראש העיר.
 ב לפרטים:

 רחל רביב, 03-3005074
mitono44@gmail.com :מייל



מדריכי השל”ח 
הצעירים

)המש”צים(
המש”צים הם קבוצת מנהיגות 

איכותית, משפיעה ומובילה, המשלבת 
כישורי מנהיגות והדרכה עם הכרת 

הארץ, אהבת המולדת וחיי שדה.
זאת במפגשים שבועיים, התנדבויות, 
ימי שיא בבית הספר, טיולים, מחנות 

וקורסים , המספקים אמצעים לפיתוח 
אישי וקבוצתי להנאה גדולה.

המש”צים פעילים בתוך בית הספר 
בפעילויות חברתיות שונות ובשדה 

במסגרת פעילות של”ח.
ניתן להצטרף לאשכולות המש”צים 

הבית-ספריים מכיתה ח’ ומעלה.

ב אשכול קריית אונו 
גרשון שיק 

טל: 052-2537923
Gershonshik@gmail.com :מייל

ב אשכול בן צבי 
אורי רוזנהק

טל: 055-9759265
 urosenheck@gmail.com :מייל

ב אשכול חט”ב פרס
חן גולן 

טל: 053-3030686

פרויקטים 
התנדבותיים 
ברחבי העיר

מערך נוער 
מתנדב בשעת 

חירום
בני ובנות נוער שישמשו כזרוע 

תומכת לרשות המקומית ולכוחות 
ההצלה והחילוץ במקרה של מצב 

חירום ארצי או מקומי.
מקום התנדבות זה הוא מערך שנתי 

שיופעל רק בשעת חירום ואינו 
פועל בשוטף. דוגמאות לתפקידים 

אותם תמלאו:
< פעילות חברתית ותרבותית 

)העסקת תלמידים בבתי”ס(.
< תגבור גני הילדים והכיתות. 

הנמוכות בבתיה”ס היסודיים.
< מתן שיעורי עזר.

< מתן סיוע לאוכלוסייה נזקקת.
 ב להרשמה למערך:
ורד, 054-6315778

חבק וסע לשלום
סיוע בהורדת התלמידים בבטחה 
מהרכבים בהגעתם בבוקר לבתי 

הספר, חלוקת דפי מידע לקהילה 
 והשתתפות במבצעים

עם המשטרה.

 ב אשת קשר:
אפרת מועלם, 050-6815834

הספרייה העירונית
המתנ״ס קריית אונו

< סידור ספרים במקום המתאים במדפי 
הספרייה, על פי הנחיית הספרנית.

< טלפונים למנויים שהזמינו ספרים.
< עזרה לקהל הרחב ומנויי הספרייה 
 בהתמצאות בספרייה ואיתור ספרים

על המדף.
< עזרה למזכירה בדלפק קבלת קהל.

ב לפרטים: 03-5343603 

מד"א
קורס מד”א פתוח לתלמידי/ות שכבת ט’, 

מתנהל במתכונת שבועית לאורך שנת 
הלימודים הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.

המתנדבים משתלבים בתחנת מד”א כחלק 
 פעיל ובלתי נפרד מהצוות האמבולנס
ומסייעים לטפל בחולים או בנפגעים.

ב לפרטים:
 רוני בנימינוב,

 רכז ואחראי מתנדבי נוער בקעת אונו
MADA.KONO@GMAIL.COM

ה /
היל

בק
נו 
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/22/23
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/24/25

סיוע וגינון במועדון 
פיס לגמלאים

מקום מפגש חברתי לקשישי העיר
המתנדבים/ות יסייעו בהגשת כיבוד, 

סידור שולחנות, שיח ומשחק עם 
האזרחים הוותיקים במטרה להנעים 
את זמנם, וכן יסייעו בגינון החצרות 

ביחד עם האזרחים הוותיקים.
 ב מועדון פיס לגמלאים / רח׳ ההדר

20 )גינון(
ב לפרטים: עופרה, 073-3501346/7

ה /
יל

קה
ו ב

אונ
ער 

 נו
/

< גינת יער מאכל ברנר
 בואו הצטרפו לקבוצת

מנהיגות סביבתית
תוכנית הכשרה לטיפול וטיפוח ביער מאכל 

לבנות ולבני נוער. תתנסו בבניית אדמה 
על ידי קומפוסט תוצרת הבית ורסק גזם, 
נגרות וצביעה, הדרכה ועזרה באירועים 

קהילתיים.

ב הפעילות מתקיימת בימי שלישי. 
 ב ההשתתפות בתיאום מראש

עם בלה, 054-6301342.

< גינה קהילתית עבר הירדן
גינה קהילתית חדשה, מתאימה לחובבי 
עשייה חקלאית בכל הגילאים. הפעילות 
כוללת עבודה בגינה )השקייה, שתילה, 

הקמת ערוגות( ותחזוקה כללית של 
כלל המרחב. )לגרוף, לסדר, לגזום, 

לנקש עשבים וכו'(.
ניתן גם להעביר סדנאות בתחומים של 

טבע, קיימות ויצירה. 

 ב לפרטים:
 yardengarden4ever@gmail.com

הגינות הקהילתיות
בקריית אונו

בגינות הקהילתיות תושבים 
לוקחים אחריות על שטחים 

פתוחים, מגדלים מזון, מטפלים 
בעצים ופועלים לפי עקרונות 

הקיימות ואיכות הסביבה.
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בקריית אונו

בגינות הקהילתיות תושבים 
לוקחים אחריות על שטחים 

פתוחים, מגדלים מזון, מטפלים 
בעצים ופועלים לפי עקרונות 

הקיימות ואיכות הסביבה.



המתנ״ס
קריית אונו

מחלקת הנוער והצעירים

 צוות המחלקה מזמין אותך לפנות אלינו
בכל דבר וגם אם סתם בא לך לדבר

יש לך הצעות לפעילויות שמעניינות אתכם?רוצה מידע על סדנאות וקורסים?



 חפשו אותנו...
 בפייסבוק: נוער אונו - המחלקה לנוער וצעירים 

noar_ono :באינסטגרם

לפרטים ויצירת קשר:

yshayue.hanna@gmail.com / ב  חנה ישעיהו - מנהלת המחלקה לנוער וצעירים
maornir14@gmail.com / ב  מאור סימפלי ניר - מנהלת יחידת הנוער

rotemz1998@gmail.com / ב  רותם זליגמן - רכז תנועות וארגוני נוער
julian.amdur5031@gmail.com / ב  חוליאן אמדור - רכז הצוללת האדומה

maiitshaki1@gmail.com / ב  מאי יצחקי - רכזת הצוללת האדומה
neta4040@gmail.com  / ב  נטע לשצ’ינסקי - רכזת תנועת צב”ר

meoravotono@gmail.com / ב  ורד סטחי גבע - מנהלת מעורבות חברתית רשותית
onohub14@gmail.com / ב  קורל וקסלר - מנהלת יחידת הצעירים
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