תנועת של"מ – שירות לאומי למבוגר
מזמינה אתכם לתרום מכישוריכם לקהילה.
תנועת של"מ

תנועת של"מ

מזמינה אתכם לתרום מכישוריכם לקהילה.

רואה בהתנדבות אורח חיים.
נרתמת לצמצום פערים חברתיים.
בנויה על טהרת ההתנדבות.

פועלת להגשמת רעיונות ייחודיים ,חדשניים וברי-
ביצוע ,העונים על צורכי הקהילה והמתנדב.

זה הזמן להתנדב ,לתת ,לתרום ,לסייע לקהילה
ולהיות של"מ עם עצמך

פונה לאנשים עם פרישתם.
מציעה מניפת משימות רחבה ומגוונת להתנדבות

מסוגלת לבצע השמה מידית של המתנדבים
בקהילה .בהתאם לדרישות ותנאים אישיים

תפקידי הנהגה וארגון :ריכוז מנהלה ,מיחשוב,
תיגמול ,תקשורת ,גיוס משאבים ,הדרכה והנחיית
קבוצות
של"מ בחינוך :התנדבות בבתי הספר ובמרכזי
למידה – צמצום פערים לימודיים ותופעות אלימות,
העשרה בתחומים שונים ,תכנית "קריאה בהנאה",
מסלול לחינוך מבוגרים.

מתנדבי של"מ משתייכים לתנועה
חברתית גדולה וזוכים ב- :

של"מ זה"ב בגן:
ובמסגרות הגיל הרך

מימוש עצמי ,עשייה חיונית וסיפוק אישי.
הכשרה ,הדרכה ,ליווי והעשרה מתמדת.
פעילות חברתית-תרבותית ,הכוללת :מועדונים
חברתיים ,טיולים ,ימי עיון ,כנסים ,מסיבות
ואירועים המשמשים "דבק חברתי" בקהילות.
ביטוח :כל המתנדבים מבוטחים על פי חוק
הביטוח הלאומי.

התנדבות

בגני

הילדים

של"מ בנק הזמן :תכנית קהילתית :כל אחד
לתת וכל אחד יכול לקבל.

יכול

של"מ "אור ירוק" :מתנדבי של"מ במועדוני "אור
ירוק" לקידום הבטיחות בדרכים
של"מ מל"ה מומחים למען הקהילה בתחומים
שונים ,כגון ייעוץ משפטי.
של"מ קהילה מטיילת :מועדוני מטיילים ברחבי
הארץ.

אחת היוזמות הייחודיות המופעלות על ידי תנועת של"מ הוא בית הספר הארצי להתנדבות ע"ש כרמלה אבן -עזרא ,השוכן במתנ"ס
קריית הצעירים ברמת השרון .בית הספר הארצי להטמעת תורת ההתנדבות מקיים תכניות מגוונות ,ביניהן:
 קורסים ,סדנאות ,כנסים וימי עיון לארגונים המפעילים מתנדבים ולארגוני מתנדבים ,ניהול מתנדבים ומנהיגות מתנדבת.
 השתלמויות במסלולי התמחות בעולם המתנדבים ,קורסים וסדנאות למתנדבים
" שולחנות עגולים" – הקמה וליווי ,קמפוס מתנדבים ,במת המתנדב.
 הכשרת ארגוני פורשים ,הכשרת רכזים חדשים ויישומי מחשב לניהול מתנדבים.
 הפעלת מועדונים חברתיים למתנדבים ,ניהול אירועים ותכנון ותקצוב פעולות מתנדבים.

למי לפנות?
תנועת של"מ ,מרכז ההתנדבות על שם כרמלה אבן עזרא ,מתנ"ס קריית הצעירים ,רחוב שבטי ישראל פינת בית השואבה,
טלפון;00-9800067 :

פקס03-5407138 :

דוא"לatarshalem@matnasim.org.il :

צור קשר באמצעות האתר:

ת.ד 2671 .רמת השרון

www.shallem.org.il

