
 
 

 רשרות לאומי למבוג-תנועת של"מ                               

  

 !להתנדב ולהיות של"מ עם עצמך ךמציעים ל                             

 
והחברה  ית להתנדבות בקהילה  שהוקמה  ביוזמה משותפת של משרד החינוךתנועת של"מ הינה תנועה עממ

לממש את יעודה של התנועה הוא ן ד"ר שלום קליין האמין שהוגה הרעיו.  2000בתחילת שנת  למתנ"סים

 הפוטנציאל של ההון האנושי  בחברה הישראלית ולהפוך את ערך ההתנדבות לאורח חיים.
 הארכת-הישראלית בעשורים האחרוניםהרעיון להקמת של"מ נולד כתוצאה מהשנויים המאפיינים את החברה 

ורשים משוק העבודה,המהווים משאב כלכלי של תחומי ידע וניסיון תוחלת החיים והירידה בגילם הממוצע של הפ

 שלא יסולאו בפז.

 בוריים בארץ.יאל רבים מהמתנדבים מגעה תנועת של"מ במסגרת קורסי הכנה לפרישה מקיימים ארגונים צ

במפגשים אלו מציעה של"מ לפורשים ממעגל העבודה "נחיתה רכה" באמצעות הצטרפות למסגרת התנדבותית 

 הבית. ליד

התנועה פועלת על בסיס התפיסה כי ההתנדבות מאפשרת לפתח התנהגויות וערכים של נדיבות,עזרה 

 הדדי,סולידריות ,אחריות ומנהיגות חברתית.

 

 11,000-כ מקיפהיישובים ברחבי הארץ.  100-ב במסגרת החברה למתנ"סים התנועה פועלת כיום

  מתנדבים.

 מליון שקל 48,829,440- ,בשווי כלכלי שלעות התנדבות בשנה ש 2,112,000סה"כ משקיעים המתנדבים 

מתקיימים לאורך כל השנה קורסים, סדנאות, השתלמויות, ימי עיון למתנדבים  במרכז ההדרכה של תנועת של"מ 

 .ולארגונים המפעילים מתנדבים

 

 בקהילה: להלן חלק ממניפת האפשרויות להתנדבות

ריכוז,  ניהול, הדרכה, מחשוב, תגמול, תקשורת, גיוס   -תפקידי הנהגה וארגון במסגרות התנועה -

 משאבים, כל אלה ברמה הארצית, המחוזית או היישובית.

 פעילות לימודית והעשרתית בבתי הספר ובמרכזי למידה במתנ"סים: -ינוךשל"מ בח -

 עידוד תלמידים לקריאת ספרים. -קריאה בהנאה    -   

                      .השלמת השכלה למבוגרים    -             

 הגיל הרך, בשיתוף "אור ירוק".סיוע בגני הילדים ובמסגרות  -זהב בגן -

 קידום הבטיחות בדרכים ביישוב. -ון "אור ירוק" בקהילהמועד -

 ארגון והדרכה במועדוני מטיילים במתנ"סים ברחבי הארץ. -מטיילתקהילה  -

 וסיוע והרצאות בתחום הכלכלי.למען הקהילה, ייעוץ מומחים -מל"ה -

 למתנדבים ע"י מרצים מתנדבים. הקמה והפעלה של מרכז לימודים – קמפוס מתנדב -

 ית קהילתית:"כל אחד יכול לתת וכל אחד יכול לקבל".הקמה וניהול של תכנ-בנק הזמן -

 סיוע לקשישים ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. -
 .בתכניות משותפות עם הסוכה"י לקליטת עולים בקהילה השתתפות-קליטת עלייה -

 קידום המודעות לנושאים סביבתיים. -איכות הסביבה -

 הפקת כתבות לערוץ הקהילתי. קהילתית: הטלוויזי -

 סיוע בשעת חרום. -

 hallem.org.ilwww.s מומלץ להיכנס לאתר שלנו:                              
 0506758289ארנית דקל , נייד  מנהלת ארצית,גב                             
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