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בני הנוער היקרים ללבי מאד!
הנה אתם הופכים מנערים ונערות צעירים לשותפים בעשייה העירונית שלנו.

מזה כשנה אני ממלאת את תפקידי כראש עיריית בית שמש, ומיום ליום אני מוצאת 
אתגרים חדשים שיש לטפל בהם ברחבי העיר. מיום ליום אני מבינה כי הכוח לשנות 

אינו טמון רק בעובדי העירייה, שעושים לילות כימים בעבודתם למען התושבים. 
כוחם של התושבים במעורבותם בנעשה בעיר. אין כמו התושבים ביכולת להגדיר 

בעיות, אין כמו התושבים ביכולת לחשוב על פתרונות ולגבש דרכי פעולה. אין שווה 
לכוחם של התושבים כאשר הם מחליטים לצאת ולפעול. 

האוכלוסייה בבית שמש מונה למעלה מ-130,000 תושבים, מרביתם צעירים. לכם, 
הצעירים בבית שמש, יש את הכוח לעשות את השינוי. הרעיונות שתחשבו עליהם 
יהיו רעננים ויחדשו לנו, המבוגרים. היכולת שלכם לשתף פעולה אלו עם אלו וזה 
עם זה מכפילים את כוח העשייה שלכם והופכים כל פעולה שלכם למשמעותית.

החוברת שאתם עומדים לעיין בה יכולה להיתפס כתפריט בו עליכם לבחור את 
ה"מנה" המועדפת עליכם. אני מבקשת שתקראו בה הזדמנויות: הזדמנות להשפיע, 

הזדמנות לשנות, הזדמנות להכיר, הזדמנות להיות שותפים, הזדמנות לחדש.
כל אחד ואחת מכם יבחר את ההזדמנות שלו ויחד תעשו את העיר של כולנו למקום 

שטוב לחיות בו.
מאחלת לכם שנה של עשייה פורייה, שנה טובה ומלאת מצוות כרימון.

מחכה כבר לפגוש אתכם ברחבי העיר כשותפים שלי לקידום העיר בית שמש – עיר 
העתיד!

שלכם,
דר' עליזה בלוך

ראש העיר

בני נוער יקרים,
 גאה ומתרגש להעביר לידיכם את חוברת ההתנדבויות לנוער לשנת תש"ף.

בחוברת זו, שמוגשת בפעם הראשונה לתלמידי בית שמש, ניתן ללמוד ולהכיר את 
כלל התנועות, הארגונים והעמותות המעוניינות בהצטרפות מתנדבים ומתנדבות למען 

הכלל. המגוון הוא רחב: החל מתנועות וארגוני נוער, דרך שירותי חירום ורווחה ועד 
 מועדוני קשישים. 

זה הזמן שלכם לתת למען העיר והכלל. הזמן שלכם לצאת קצת מהמסגרת הרגילה 
 ולעזור לכאלה שצריכים את העזרה. אתם אולי תתנו, אבל ת'כלס תקבלו הרבה יותר.
הפילוסוף והרופא אלברט שוויצר אמר "האושר הפנימי שאנו חשים לאחר שעשינו 

מעשה טוב, הוא התזונה שהנשמה דורשת." ולכן בטוחני שבסוף התהליך תרגישו את 
 התחושה הממלאת של הנתינה.

ומעבר לסיפוק האישי, כידוע היו אלה חז"ל שקבעו ש"כל ישראל ערבים זה לזה" ואיך 
 מתבטאת ערבות הדדית אם לא בהתנדבות למען הכלל?

אני מאחל לכם שנה של הגשמה, של הצלחה והתנדבות. שתאמינו בעצמכם וביכולות 
שלכם ותזכו לממש מן הפוטנציאל הטמון בכם.

שלכם,
משה שטרית

סגן ומ"מ ראש העיר



מרכז יום לקשיש

מרכז יום לקשיש פועל כל יום המרכז הוא מועדון חברתי ותרבותי לגיל הזה"ב 
המתנדבים ישתלבו בפעילות השוטפת במועדון בעשייה ,בסיוע וכו' 

המועדון נמצא בעיר הוותיקה רחוב במשלט בבית שמש
המועדון פתוח בימים א'- ה' בשעות 9:00-13:00 

לפרטים :אירית בוטה 02-9917297, 050-4467771

מועדון גמלאים –במתנ"ס מאירהוף

במתנ"ס מאירהוף בגבעת שרת נמצאים 3 מועדונים לגיל הזה"ב המועדונים ישמחו 
למתנדבים צעירים בעלי יוזמות ושמחת חיים .

1.מועדון גמלאים לכלל האוכלוסייה –המועדון עובד בימים א', ג' ,ד' בשעות -9:00
12:00

2. מועדון קשישים –המועדון'ה פועל א' ג', ד' בשעות 9:00-12:00
3. מועדון גמלאים לעדה האתיופית –המועדון עובד בימים ב', ה' בשעות 9:30-12:00

לפרטים: 02-6333748 לאה  

מועדון גמלאי ניצולי שואה 

מועדון לניצולי שואה יוצאי צפון אפריקה.
המועדון נמצא במתנ"ס זינמן  בימים א', ג', ד' בשעות 8:30-12:30   

לפרטים: 052-6208472 

מועדון העיוור

מועדון לאנשים מכלל האוכלוסיה  הסובלים מלקויות ראיה 
המועדון פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00-12:00

לפרטים: קלודין 02-9993429

בנות ובני נוער יקרים, 

־אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת ההתנדבות לנוער בבית שמש חוברת זו מאג
דת בתוכה את כל מקומות ההתנדבות הזמינים בעיר לבני הנוער.

עכשיו כשהחגים מאחורינו ושנת הלימודים לפנינו, אנו מזמינים את כולכם לנצל את 
כוח ההשפעה שיש לכם כבני נוער ולצאת להיות מעורבים בעיר ובקהילה, להכיר 

את השונה לתרום ולא פחות להיתרם.
זכרו שלתת מהלב זה גם לקבל בחזרה . 

העשייה שלכם- המושתתת על יכולות קשב, הכלה, חמלה ונתינה כוללת גם יוזמות 
פרטיות שיהפכו לפרויקטים ארוכי טווח גם אחרי שתסיימו את הלימודים ותמשיכו 

הלאה לשירות משמעותי ותרומה למדינה כמנהיגי ומובילי העתיד.
בידיכם הכלים למצוא את התחום הקרוב לליבכם כדי להגשים ייעוד נוסף בדרך 

להתבגרות מתוך הנאה ותחושת סיפוק

בברכת שנה מוצלחת,
גאים בכם ופה בשבילכם !

יוסי גמליאל
מנהל מחלקת נוער

אורית פרץ
סגנית מנהל מח' נוער

מיכל באוני לוי
מנהלת התנדבות רשותית



סיירת חירום עירונית

הסיירת נועדה , להכשיר ולהפעיל בני נוער בזמן חירום )תרחיש מלחמתי, רעידות 
אדמה ועוד( למשימות מצילות חיים.

בני הנוער בסיירת יוכשרו לחילוץ קל ומורכב מאתרי הרס וסיוע אזרחי כמו כן ילמדו 
המשתתפים תכנים הקשורים לעבודתם של לוחמי האש ומשטרת ישראל.

אנשי קשר:  מזכירות אגף הביטחון עיריית בית שמש: מלכי 02-9909764
bsidoa@gmail.com קב"ט עידו

המשמר האזרחי )משטרה(

ההתנדבות כוללת סיורים ופעילויות יחד עם משטרת ישראל. 
ההתנדבות  אפשרית מגיל 16 ומעלה.

אנשי קשר:  ספה 050-7963337
יצחק 0524855846

נוער מד"א

המתנדבים יעברו קורס שנתי בעזרה ראשונה ובסיומו ידרשו לעמוד במבחן עיוני 
ומעשי.

תקופת ההתנדבות הנדרשת היא לפחות שנתיים ותורכב באופן ממוצע מ-16 שעות 
חודשיות. במהלך ההתנדבות המשתתפים ישתתפו בקורסים שונים, ימי כיף ועוד.

איש קשר: שוקי 054-5414539

מעונות -יום

אם את/ה אוהב/ת ילדים, אתם/ן מוזמנים/ות להגיע אלינו, לעזור, לטפל וליהנות 
מהילדים הקטנטנים והמקסימים במעונות היום. נקבל אתכם/ן בשמחה ואהבה.

העבודה דורשת סבלנות ויצירתיות.  
* ניתן להתנדב במעונות היום )נעמ"ת , ויצ"ו ,אמונה( ברחבי העיר בתיאום מול 

מנהלת המעון.
גילאי הילדים - חצי שנה עד שלוש.

.michalb.l1978@gmail.com לפרטים במייל

צהרונים  

עמותת ניצנים הפועלת בגני ילדים ובתי ספר יסודים בעיר בכיתות א'-ב' במשך 
השנה ובחופשות פסח וחנוכה .

הצהרונים פועלים כל ימות השבוע בין השעות 14:00-16:00 .
אנו מציעים את כלל הצהרונים ויכולים להתאים למתנדב את הצהרון המתאים לו 

לפי צרכיו ורצונותיו. ההתנדבות בצהרונים כוללת משחק והנאה עם ילדים צעירים, 
הילדים אוהבים ושמחים לשהות במחיצת המתנדבים. הצהרונים יכולים להעסיק 

מתנדבים רבים.
המתנדבים בצהרונים מאוד משמעותיים בעזרה בגנים ובכיתות השונות.

טלפון לפרטים: אסתר קורסיאס מנהלת עמותת ניצנים -אגף החינוך בית שמש 
052-6034545 }עדיף הודעת ווצאפ {.

גני עירייה טרום וחובה 

המתנדבים צריכים לפנות ישירות לגננת בגן ולתאם איתה .

התנדבות במסגרות הגיל הרך מאפשרת השתלבות בעבודה בחופשים ובחגים 



יד שרה

יד שרה הוא ארגון התנדבותי המסייע למגוון אוכלוסיות נזקקות . שרות הדגל הוא 
השאלת ציוד רפואי. כמו כן יד שרה מעניק שירותים נוספים: מוקד מצוקה, ייעוץ 

משפטי לקשיש, מרפאת שיניים גריאטרית ,שיקומון ועוד.
בני ובנות נוער המתנדבים ביד שרה יסייעו בפעילות המקום, בארגון ובדיקת הציוד 

ובמזכירות.
ימי פעילות ושעות: 

א'-ו' 9:30-11:30
ב' ,ד' 19:00-17:00

א' ג' ה' 20:30-21:30
טלפון: רבקה 054-2562632

אח\ות  בוגר\ת

תוכנית אח\ות בוגר\ת מאפשרת לך ליצור שינוי בחיים של ילדים באמצעות מפגש 
חונכות שבועי בן שעתיים. ההתנדבות מתקיימת במתנ"ס פסגות השבע

לפרטים: יובל 050-8996883

מרכזי פל"א 

מרכז פיתוח לימודי אישי לילדים בכיתות א'-ה' המרכז תומך בילדים רגשי ולימודי
בעיר בית שמש קיימים 3 מרכזי פל"א 

תלמוד תורה תפארת החיים ימים א',ב' ג' ה' בשעות 13:00-14:00 
ביה"ס "שובו" רחוב הגפן  א' ג' ה' 15:00-17:30 

 ברח' הנרקיס24 –במקלט 
לפרטים לפנות לאסף 052-6636244 

מועדון בוגרים במתנ"ס מאירהוף

מועדון בוגרים לאנשים מעל גיל 18 בעלי צרכים מיוחדים הפועל במתנ"ס מאירהוף 
בימים א', ג' וה' בין השעות15:45-18:00  –נשמח למתנדבים לעזרה, וליצירת 

קשר, לפעילות משותפת של משחק משותף.
לפרטים: לאה 02-6333748 

עמותת "עת לעשות" 

עמותת "עת לעשות" הינה הכתובת למשפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
אנו נותנים מענה למגוון רחב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים-תסמונת דאון, אוטיזם 

,נכויות ועוד.
המתנדבים מענקים לילד מגוון רחב של פעילויות פנאי לפי רמת ההתאמה לכל 

אחד.
הפעילות השוטפת של העמותה מתקיימת מידי יום שלישי בשעות אחר הצהרים 

במתנ"ס גוונים כאשר לכל ילד חונך צמוד המלווה אותו 
לפרטים: ראשית 052-4797690 



אריאל

תנועת אריאל היא תנועת נוער דתית לאומית, שמטרתה לגדל נוער פעיל ואכפתי, 
התורם לעם ישראל מתוך חיבור לתורה.

בעירנו קיימים סניפי בנים וסניפי בנות הפועלים בימי שלישי ושבת, בנוסף- 
פעילויות שיא, יציאות וטיולים לאורך השנה.

טלפון: אריאל בנות  בית שמש –הדס צלמון 054-2670311
          אריאל בנות רמת בית שמש-רננה גרינוולד 058-5106107 

הצופים

תנועת הצופים העבריים בישראל היא חלק מתנועת נוער חברתית עולמית הפועלת 
לעידוד ילדים ונוער לקחת חלק פעיל ומועיל בחברה תוך השתתפות בפעילות 

קבועה ,וקיום טקסי אש, טיולים ,מחנה קיץ ופעילויות צופיות שונות. 
טלפון: דודי 050-9114660

הנוער העובד והלומד

תנועת הנוער העובד והלומד פועלת בכל רחבי הארץ. הפעילות בתנועה היא פעילות 
קבוצתית המתקיימת בעיר וגם במסגרת טיולים ארציים ושכבתיים לאורך השנה, 

שם פוגשים חברים חדשים.
בני ובנות נוער יצטרפו לצוותי מדריכים ויקחו חלק בקבוצה בשכבה הבוגרת.

עדינה: 053-4203079

הספרייה העירונית

התנדבות בני נוער בספרייה העירונית.
משימות המתנדבים עזרה בהתמצאות בספריה, סידור הספרים והשתלבות בפרויקט 

עידוד קריאה ושיעורי עזר לילדים צעירים.
ימי ההתנדבות במשך כל השבוע.

מחכים לראותכם!
לפרטים:052-2151053  רותי אדרי מנהלת הספרייה

מתחברים לספורט

אגף הספורט מזמין אתכם להתחבר לפעילות ולהיות שותפים לדרך.
אנו מחפשים בני נוער שאוהבים את תחום הספורט, בוגרים ומובילים, בעלי נכונות 

ורצון לפתח ולהתפתח. שימו לב לא קיימת חובת ניסיון בתחום.
במסגרת ההתנדבות יוכשרו בני הנוער כמדריכים ושופטים צעירים בענפים השונים 

)כדורגל, כדורסל ועוד( וכן במגוון תחומי עניין המשיקים לעולם התוכן כגון רשמי 
מידע, עיתונות ספורט ועוד וייקחו חלק פעיל באירועי ספורט שונים בעיר.

לפרטים: עמוס מימוני 052-8338265.

שני משפחתי

בכל יום שני מתקיימת במתנ"ס מאירהוף פעילות משפחתית לילדים מגיל חצי שנה 
עד 7 שנים. הפעילות תתקיים בין השעות 16:00-18:30 נשמח למתנדבים עם ראש 

גדול האוהבים ילדים.
לפרטים: דינה 050-6279593.



בני עקיבא

תנועת בני עקיבא פונה לנוער הישראלי ומחנכת ברוח תורה ועבודה. לתנועה כ-350 
סניפים מתוכם 3 סניפים פה בעיר. 

איש קשר: סניף בית שמש עדי אהרון 054-7848636

עזרא

תנועת עזרא נושאת על דגלה חזון: עם ישראל, ארץ ישראל על פי תורת ישראל. 
חינוך לדור שמוביל את עם ישראל על פי ערכי ותורה.                                       

פעילויות כיף וגיבוש בנוסף לתכנים החינוכיים לקטנים ולגדולים. פעילויות ואירועי 
שיא במהלך השנה, טיולים, מחנות, חודש ארגון והופעות והרבה הנאה ושמחה!
טלפון:סניף רמת שילה-רמת בית שמש-קיילה אמריקוס- 052-7710194

           סניף גבעת שרת –שיראל פינקלר-0524239926 

בית"ר

תנועת הנוער הלאומי בית"ר הינה תנועת נוער ציונית לאומית המצטיינת כחממה 
לגידול מנהיגי ומנהיגות דור העתיד. התנועה פעילה שנים רבות בבית שמש 

ובמסגרתה התחנכו אלפים רבים של תושבי העיר.
התנועה מחנכת את חבריה על פי משנתו של זאב ז'בוטינסקי: אהבת הארץ והמדינה, 

רוח ההדר ורוח התגר.
 איש הקשר: אדם 054-7906519

איגי

איגי הינו ארגון הנוער הגאה הפועל למען העצמת נוער להטב"ים במסגרות 
החינוכיות הפורמאליות והבלתי פורמאליות המסייע להם להיקלט במסגרות 

חברתיות ולקחת חלק משמעותי בעיצוב החברה הישראלית .
איש הקשר: מיכל גזית 054-6253433

אחריי!

רוצים להגיע מוכנים יותר לשירות הצבאי? לעשות שירות משמעותי?
הצטרפו לאחריי! תכנית כושר קרבי והכנה לצה"ל מבחינה פיזית ומנטאלית. תוכלו 

להתכונן למיונים צבאיים, ימי גיבוש, ימי סיירות ועוד. במסגרת התכנית יוצאים 
להתנדבות ותורמים לקהילה. בואו להיות חלק מקבוצה איכותית וערכית! מיועד 

לבנים ולבנות כאחד.
איש הקשר: יחיעם בדיחי 052-5951797.

 מקום בלב

 מרכז הנוער של ou בישראל .
מרכז הנוער מספק בית חם תומך ומכוון המהווה עוגן שכונתי לבני הנוער ומספק 

ערכים לעמוד ומילוי זמן הפנאי.מרכז הנוער פועל בשעות אחר הצהרים בימי שלי 
 המרכז מיועד לקבוצת בנות 

Rninio@ouisrael.org איש קשר: רחלי



מועצת הנוער העירונית

מועצת הנוער העירונית היא גוף נוער המייצג את אוכלוסיות הנוער בעיר .
המועצה יוזמת ומפיקה פרויקטים עירונים ייחודים לבני הנוער וכלל הקהילה, 

מטפלת בסוגיות המעסיקות את הנוער ודואגת לרווחתם .
חברי המועצה הם נבחרים מטעם בתי הספר תנועות וארגוני הנוער מכיתה ט' 

ומעלה.
טלפון: אסף טפירו 052-6636244

מרכז נערות

מתנדבות בוגרות בכיתות י'-יא' אשר מעוניינות בהעצמה אישית ובהובלה של 
קב' נערות בכיתות ז'-ט' פעם בשבוע .

המתנדבות יקבלו הדרכה מפורטת ע"י מדריכה במקום והעברת התוכן לנערות 
הצעירות 

הפעילות מתקיימת במתנ"ס זינמן .
לפרטים: אביהו 050-3113377   

מרכז המוזיקה הווליום

מרכז המוזיקה הקהילתי ווליום במתנ"ס פסגות השבע בבית שמש מפעיל את 
פרויקט להקות הנוער של העיר.

המרכז נותן מקום לחזרות ללהקות צעירות. הלהקות מופיעות בכל מיני אירועים 
בעיר ובארץ בהתנדבות. מתנדבי המרכז עוזרים בפעילות השוטפת של מרכז 

המוזיקה, הכנת המרכז, פעילותו וסידורו ואירועים חברתיים וקהילתיים.
לפרטים: יובל 050-8996883.
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מאחלים לכם שנת התנדבות 
משמעותית ופוריה!


