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תושבים יקרים

העיר אופקים היא קהילה חמה ואוהבת של אנשים.
התושבים אינם רק חולקים מרחב גיאוגרפי אלא גם פועלים 

יחד זה למען זה ולמען המקום, ומכוננים יחסים של אמון וערבות הדדית.

קהילתיות היא בין היתר הנכונות של יחידים לתמוך ולסייע לאחרים במרחב הקהילתי, 
ללא ציפייה לתמורה מיידית, מתוך אמונה בנורמות המשותפות של חברי הקהילה.

היא מעידה על איכות הקשרים החברתיים בין הפרטים בקהילה ועל השימוש בהם, על 
מידת הנכונות של הפרט לפעול למען טובת הכלל והנכונות ועל היכולת לפעול ביחד 

מתוך הסכמה לקידום מטרות קהילתיות ופתרון בעיות משותפות.

חוד החנית של תפיסת קהילתיות זו הוא נושא ההתנדבות.
שנת 2022 עומדת מבחינתנו להיות שנה של תפנית; שנה שבה נחזק כולנו ביחד את 

נושאי הקהילתיות וההתנדבות באופקים. לתחום ההתנדבות, יש כאמור תפקיד מרכזי 
בתכניות העבודה שלנו, ובהקניית התחושה כי לא רק שהתושבים נמצאים במרכז - אלא 

גם שהם שותפים מלאים בעיצוב כל מהלך שנוגע בהם, ובשאר חברי הקהילה, באופן 
כזה שגורם להם להרגיש בעלי ערך והשפעה ולחוש גאווה מקומית.

אני קורא לכם להתנדב למען הקהילה ולמען החברים בה,
אבל בעיקר למענכם.

היו ברוכים!
שלכם,

איציק דנינו
ראש העיר
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תושבים יקרים

אופקים היא עיר השואפת להיות עיר של מתנדבים מנוער עד 
קשישים. ערך הערבות ההדדית מושרש היטב בעיר, הוא מתחיל 
בבתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, בתי הספר התיכוניים, 
תנועות נוער, אזרחים מצוינים ובעלי עסקים בעיר אשר אכפת 

להם מאחרים.
ההתנדבות באה לידי ביטוי בתושבים פעילים, ארגונים חברתיים ועמותות הפועלות בצורה 
משמעותית בקהילה העירונית, אלה תורמים ומשלימים מענים בתחומים שונים בקהילה 

בשגרה ובחרום.
הפעילות נעשית במשותף עם הרשות, מועצות וארגוני מתנדבים, וכן עשרות מתנדבים

הפועלים ביום ובלילה. העיר אופקים רואה בהתנדבות, בנתינה ובערבות הדדית את ערכי
היסוד שלה, ערכים המלווים את העיר ותושביה כחוט השני ומסייעים לבניית חברה חזקה
החלשות  החוליות  וחיזוק  האחר  ראיית  באמצעות  והמשברים,  האתגרים  בפני  וחסינה 

בחברה. מורשת ההתנדבות בעיר אופקים הינה נכס חברתי שלא יסולא בפז.
העוזרת  קהילה  על  מצביעים  עליה,  במגמת  העת  כל  שנמצאים  הלב  מחממי  הנתונים 
נוער שלוקחים גם הם חלק  ואף בני  לזולת ששמה את טובת האחר לפני טובת היחיד, 

בפעילות ההתנדבותית למען הקהילה.
לפיתוח  פועלים  הארגונים  ראשי  כל  בשיתוף  בעיר,  ההתנדבות  מערך  ומנהלת  הרשות 
נתיבי התנדבות על כל רצף שעות היממה במטרה לקדם ולהרחיב את תחום ההתנדבות 
בעיר בשגרה ובחרום. מתוך תפיסה כלל עירונית, ניתן לראות מודלים להתנדבות בבתי 
וחיזוק  ובחטיבות העליונות המושתתים על ערכי נתינה, ערבות הדדית  הספר היסודיים 
לשעת  סיוע  ויחידות  ארגונים  פועלים  בנוסף  בשגרה.  הפועלים  דורית  הבין  ההתנדבות 

חירום, אשר מהווים זרוע מבצעת תומכת קהילה בשעת חרום בעיר.
בהתאמה לעידן הטכנולוגי והרצון להנגיש את ההתנדבות לתושב, בקרוב תושק באתר 
החברתית  המעורבות  בו  עולם  ליצור  במטרה  זאת  התנדבות,  לניהול  מערכת  הרשות 

והקהילתית הופכת לחוויה פשוטה, נגישה וחדשנית.
התנדבות  שמעודדות  עסקיות  חברות  עם  פעולה  שיתופי  ושימור  לפיתוח  פועלים  אנו 

עובדים ותרומה לקהילה.
אני מאמין כי "חברה מתנדבת הינה חברה חזקה יותר" ומודה לכל המתנדבים,

לארגונים ולשותפים על פועלם ועשייתם המבורכת למען הקהילה.
בהזדמנות זו קורא אני לכל התושבים להיות שותפים ולהצטרף

למשפחת המתנדבים למען העיר אופקים!
בהערכה רבה,
יורם נחמן, מנכ"ל
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מתנדבים יקרים,

ומובילי  קבוצות  עמותות,  בארגונים,  התברכה  אופקים  העיר 
חייהם,  בתבנית  עמוק  חקוק  ההתנדבות  ערך  אשר   התנדבות 
הזולת,  עז לעשות למען  ומי כרצון  דורי  בין   מי כהמשך למודל 
של  החזון  ומתרחבת.  הולכת  רק  נדלית  הבלתי  הנתינה  וכי 
ביצירת  רק  כי  ההבנה  על  מושתת  היישובי  ההתנדבות  מערך 

איתן  מערך התנדבות  למסד  נוכל  הדדית  הפריה  ותוך  בכוחות משותפים  חיובי,  דיאלוג 
ויציב, הן בשגרה והן בחירום. בשנה זו תחום ההתנדבות בעיר קיבל פנים חדשות והחל 
לקרום עור וגידים. הוקם פורום יישובי של מובילי התנדבות אשר שם לו למטרה לחזק את 
מערך ההתנדבות היישובי, להרחיב את היקף ההתנדבות ולקיים שותפויות בין כל ארגוני 

ההתנדבות, ובינם לבין הרשות.
העקרונות  את  ההתנדבותי  היום  סדר  על  העלו  מופתית  צוות  בעבודת  הפורום  חברי 
בשגרה  השנה  נבנו  אשר  התשתיות  בעיר.  משגשג  התנדבות  מערך  לקידום  הבסיסיים 

בוודאי תשמשנה אף כיסודות לעבודה משותפת ויעילה אף בחירום.
ריכזנו  בה  הפורום,  של  ומעמיקה  אינטנסיבית  שטח  עבודת  של  תוצר  הינה  זו  חוברת 
עבורכם תושבי אופקים את כל המידע אודות ארגוני ההתנדבות והנגשנו את כל מקומות 

ההשמה להתנדבות בעיר.
ולכל  הפורום  לחברי  המחוזית,  למפקחת  למנכ"ל,  העיר,  לראש  להודות  רוצה  אני 
המתנדבים, על שפתחו את דלת ליבם לשיתופי פעולה, לעשיה ברוכה ולהעלאת תחום 

ההתנדבות על סדר היום. 

ולכם תושבים יקרים, אני פותחת צוהר אל התנדבות לאופקים רחבים ומשמעותיים
עבור תושבי העיר ולקיום חברה ערכית, שוויונית וטובה יותר.

מאחלת לכם המשך עשיה פורייה ומאתגרת ומברכת אתכם,
"שכל העוסקים בצרכי ציבור, ה' ישלם שכרם".

בברכה,
אילה אלמקייס-עו"ס
מנהלת מערך ההתנדבות
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תושבים יקרים
אנו חברי הפורום, שמחים לבשר כי כחלק מפעילות הפורום התגייסנו לטובת מערך

בשנה  פעל  היישובי  ההתנדבות  פורום  לקהילה.  הנגשתו  היא  כשהמטרה  ההתנדבות 
האחרונה לבנות ולחזק את תשתיות ההתנדבות באופקים, במטרה להרחיב ולהעמיק את 
ההתנדבות באופקים. מזה כשנה קיימנו מספר מפגשים, בהם דנו, אספנו חומרים ועיבדנו 

נתונים שרוכזו לחוברת מודפסת להפצה.
אשר  השונים,  הפורום  חברי  בין  טובות  אינטראקציות  נוצרו  המשותף  העבודה  בתהליך 
חיבורים  יצרה  השותפות  אישי.  באופן  ואם  ארגון  במסגרת  אם  התנדבות,  מובילי  הינם 

וסיעור מוחות אשר תרמו למטרה הסופית של הרחבת מערך ההתנדבות וחיזוקו.
ערכנו מיפוי של מערך ההתנדבות בעיר והגדרנו את היעדים אותם אנו רוצים להשיג.

טבלה  בנינו  באופקים,  להתנדבות  ההשמה  ומקומות  הארגונים  כלל  של  רשימה  הכנו 
לקליטת מתנדב, על מנת לאסוף את פרטי כלל המתנדבים אשר ימסרו מכלל הארגונים, 
כאשר ניהול הקשר עם המתנדב יחל מרגע האיתור והקליטה שלו, דרך השמתו, תגמול, 
הערכה ופרידה. ריכוז כלל האפשרויות להנגשת ההזדמנויות להתנדבות, יאפשר לבנות 
מקומות השמה נוספים וחדשים, ובכך להגדיל את מספר המתנדבים בעיר, כמו גם פרסום 

ושיווק של מערך ההתנדבות ברשת ובעיתונות הכתובה.
כל אלה למעשה יאפשרו לתושב להבין את ההזדמנויות להתנדבות הקיימות בעיר.
אנו מודים על ההזדמנות שנפלה בחלקנו להיות חלק משמעותי בתהליך חשוב זה.

בהזדמנות זו קוראים לכם התושבים להצטרף אל משפחת מערך ההתנדבות בעיר.
בברכת שיתוף פעולה פורה- לשנה מוצלחת!

חברי פורום התנדבות.
ריקי עזרא, מירב בן נעים, פולי בילייה, מרים טויזר, הרב שניאור קניג, הרב בנימין מלכה,

שולה דהן, שרי בניסטי, יעקב דרעי, כוכי ישראלי, רונית אמסלם, טלהון ימהרן,
רינה אדרי, שרה פחימה, שולה בטיטו, שולמית נגאוקר, מוטי טהרני, מוטי אלבז, איריס 
רוימי, ניסים זוהר, חיה אמר, יהודית חג'ג', סולי חטב, אלה אבוטבול, אורנה עמר, קובי 

וענונו.
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אגף הרווחה והשירותים חברתיים
יחידים,  עבור  ומקצועי  טיפולי  רצף  על  חברתיים  שירותים  מספק  האגף 

משפחות וקהילה.
במסגרת הפעילות, נעשות התערבויות עם מגוון אוכלוסיות בהן קשישים, 

נוער בסיכון וילדים/ צעירים עם צרכים מיוחדים.
מקצועית  והנחייה  הדרכה  יקבלו  קבוע,  באופן  ישולבו  אשר  מתנדבים 

הנוגעת להתנדבות הספציפית.
פעילות

פעילות האגף הינה דינמית ומתחדשת מעת לעת, פעילויות רבות מתקיימות בשעות אחר 
הצהריים. בנוסף למסגרות שבהן ניתן להתנדב, ישנן משימות חד פעמיות של התנדבות 

אשר יפורסמו דרך מערך ההתנדבות העירוני.
יש אפשרות להשתלב במגוון מסגרות:

בית חם
מועדוניות לילדים

ליווי משפחות
הפגת בדידות עם אזרחים וותיקים

ליווי ילדים / בני נוער עם צרכים מיוחדים או אחיהם 
מרכז למשפחה

מרכז עוצמה
אוכלוסיית יעד

ואנשים  מיוחדים,  צרכים  עם  ונוער  ילדים  וותיקים,  אזרחים  בסיכון,  צעירים  משפחות, 
המתמודדים עם מצבים מורכבים שונים.

יצירת קשר
מזכירות האגף - 08-9928500 שלוחה 0

בין השעות 8:00-15:00
YomtovY@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני
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אגף הרווחה והשירותים החברתיים | אזרחים וותיקים
לטובת  רבים  מיזמים  מתקיימים  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  באגף 

האוכלוסייה הוותיקה בעיר. 
מיטבית, קשר  הזדקנות  בעיר  הוותיקים  לאזרחים  היא, לאפשר  המטרה 

וחיבור לקהילה וכן צמצום מצבי בדידות וסיכון
פעילות

וותיקים- קשר טלפוני ומפגשים המחברים בין תושבים צעירים  הפגת בדידות לאזרחים 
וותיקים. 

אנו שואפים שהקשר יהפוך לחוויה נוחה ונעימה לשני הצדדים כדי שנוכל כולנו לעמוד 
במשימה ולהתמיד בה.

מיפוי אזרחים ותיקים- במסגרת המיפוי אנו רוצים להגיע לכלל האזרחים הוותיקים בעיר 
על מנת למקסם נתונים עדכניים שיעזרו לנו לתת שירות טוב יותר לקהילה, הן בשגרה 

והן בחירום.
 ההשתתפות במיפוי כוללת טלפונים וביצוע סקר.

קבוצת פעילים של אזרחים וותיקים שפועלים ביחד איתנו ובשיתוף גורמים נוספים בעיר 
למען הקהילה.

אוכלוסיית יעד
אזרחים וותיקים  

יצירת קשר
שיראל רייש, עו"ס, 052-4665667

shirelr@ofaqim.muni.il:דואר אלקטרוני
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אגף הרווחה והשירותים החברתיים | בית חם לנערות
העצמה  השתייכות,  של  פורמאלית  בלתי  מסגרת  משמש  החם  הבית 
והעשרה לשעות אחר הצהריים, עבור נערות בגילי 18-12. במקום מוגשת 
ארוחה חמה מדי יום והנערות זוכות לאוזן קשבת, הכלה וליווי מצד צוות 

עוטף )אם בית, מדריכה, עו"סית, ש"שיניות 
פעילות

לצד פעילויות מהנות )צפייה בסרטים, בישול/אפייה, טיולים ועוד( מדי חודש הנערות חוות 
ועוד,  מיטיבים  ביניאישיים  קשרים  יצירת  בריאה,  מיניות  נכונה,  תזונה  בנושאי  פעילויות 
במטרה להקנות להן כלים לקראת חייהן הבוגרים. הבית החם כולל גם צוות מתנדבות 
בנות 18 ומעלה - ש"שיניות אשר מרחיבות לנערות את האופקים על ידי העברת פעילויות 
בוגרות  אחיות  כמעין  בהן  הרואות  לנערות  קשבת  אוזן  משמשות  וכן  ומנהיגות  העצמה 

ושותפות סוד.
הפעילות בבית החם מתקיימת בימים א- ה בין השעות 18:30-14:00.

אוכלוסיית יעד
נערות בנות 18-12 שנים מאופקים 

יצירת קשר
רכזת ועו"ס בית חם עדי שער | 054-7919506

adidishaar@gmail.com :דואר אלקטרוני 
מיקום: רחוב קיבוץ גלויות 80 אופקים )במבנה של מרכז אש"ה(.
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אגף הרווחה והשירותים החברתיים

המרכז למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
המרכז למשפחה באופקים הינו שירות משלים הניתן כחלק מהשירות של 

היחידה הקהילתית במחלקה לשירותים חברתיים.
המענים שניתנים במרכז מיועדים למשפחות לילדים עם מוגבלויות פיזיות 
וחושיות, ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית וילדים הנמצאים על 

הרצף האוטיסטי.
מטרת המרכז הינה חיזוק המשפחה, התמקדות בכוחות ובמשאבים של 
המשפחות לשיפור איכות החיים, תוך התייחסות למשפחה כולה כמכלול- 

ההורים, האחים והאחיות.
פעילות

סדנאות וקבוצות תמיכה, מידע וזכויות, הסברה, פעילויות הפגה ופנאי, מנהיגות הורים.
אוכלוסיית היעד

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים בגילאי 0-25
יצירת קשר

טל טויזר- עו"ס, מנהלת המרכז למשפחות 08-9928403 | 054-3278614
talt@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני



11

אגף הרווחה והשירותים החברתיים. | לב הזהב
"לב הזהב" הינו מיזם קהילתי - חברתי הנועד לחבר בין צעירים/ משפחות 
מצבי  לצמצם  במטרה  אופקים,  בעיר  בודדים  ותיקים  לתושבים  ויחידים 

בדידות קשים.
פעילות

אנו שואפים כי הקשר עם האזרח הוותיק יהפוך להיות חוויה נעימה ונוחה לשני הצדדים, 
כזו שנוכל כולנו לעמוד ולהתמיד בה.

לכן המתנדבים המשתתפים במיזם לוקחים חלק במסגרת הכולל: 
התעניינות  הכוללת  טלפונית  שיחה  עורך  המתנדב  בשבוע  פעמיים  טלפונית-  שיחה 

בשלומו של האזרח,
שיתוף בחוויות, אקטואליה ועוד..

המשימה  את  להכניס  בכדי  הטלפונית  השיחה  עבור  קבועים  ושעה  ליום  להתכוונן  רצוי 
להיות חלק קבוע מהתכניות וסדר היום.

מפגש- אחת לשבועיים נפגשים.
פעילות  על  לחשוב  רצוי  תמונות.  בחוויות,  הדדי  שיתוף  משותפת,  שיחה  יכלול  המפגש 

משותפת כמו הכנת עוגיות, אפיית חלות, הכנת מרק, פעילות יצירה, טיול בשכונה וכד'.
ושיח  הרצאה  הכולל  מתנדבים  מפגש  מתקיים  חודשים  למספר  אחת  ולמידה-  חיבור 

מתנדבים. 
אוכלוסיית יעד

אזרחים ותיקים בודדים בעיר.
יצירת קשר

הילה סרוסי | 050-8862713
HilaS@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני
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אגף הרווחה והשירותים החברתיים | מרכז עוצמה
מרכז עוצמה פועל עם אנשים במטרה לסייע ולקדם יחד איתם מצבים של 
ניתן  הסיוע  לקהילה.  וחיבור  לשירותים  נגישות  ותעסוקתי,  כלכלי  קושי 

בתחומי תעסוקה, מיצוי זכויות, התנהלות כלכלית וחיבור קהילתי.
פעילות

תחומי  סביב  קהילתית  ופעילות  קבוצות  סדנאות,  לצורך,  בהתאם  ממוקד  פרטני  ליווי 
העיסוק של המרכז.

אוכלוסיית יעד
סיוע בתחומי הליבה של המרכז: התנהלות כלכלית, תעסוקה,  תושבי העיר המבקשים 

מיצוי זכויות הדרה חברתית.
יצירת קשר

דנה צפרירי- מלוות עוצמה 08-9928488
dana.za@noshmim.org.il :דואר אלקטרוני
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איחוד הצלה
ארגון הפועל להצלת חיי אדם.

פעילות
פעילות בהתאם לקריאה, ובסמיכות למד"א.

אוכלוסיית היעד
כלל האוכלוסייה.

יצירת קשר
מוטי טהרני | 052-4062140

Motyta28@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: רח' שרת 37 מקלט 16, אופקים.
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אפיקי אורות-קהילה עם משימה
קידום פרוייקטים בתחומי חינוך, חברה, רווחה וקהילה.

פעילות
- תוכניות חינוכיות בתוך ביה"ס והגנים לאורך השנה.

- קהילה תומכת לבעלי מוגבלויות.
- בית מדרש לגברים ובית מדרש לנשים.

- מכון גיור.
- מועדון לבעלי צרכים מיוחדים, 4 פעמים בשבוע אחה"צ.

- פרויקט כשרונות לילדים, 3 פעמים בשבוע אחה"צ.
- ארוחות קהילתיות בחגים.

- למתנדבים במסגרת מועדון השחף, הנחייה מקצועית
לטובת עבודה עם אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

ימי א'-ה' בשעות הבוקר, אחה"צ והערב.
אוכלוסיית יעד

משפחות, ילדים, נוער למבוגרים. פעילות לציבור הדתי לאומי בעיר ולציבור הרחב.
יצירת קשר

מיקי פריד | 054-9933594, 08-9960150
afikorot2@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: משרד העמותה ברח' גולומב 15, אופקים.
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אנו לנו
בקרב  גיבוש  יצירת  האתיופית,  הקהילה  של  והמסורת  התרבות  שמירת 

הקהילה מתוך סיפוק, חוויות ותחושת הנאה ושמחה.
פעילות

פעילויות חברתיות, הרצאות, סדנאות בנושאים שונים-
להורים ולילדים, לכלל התושבים ולעולים בפרט,

טיולים שמטרתם הכרת ההיסטוריה של העם היהודי.
שעות פעילות 18:00 - 20:30, ימים דינמיים.

אוכלוסיית היעד
תושבי העיר עולי אתיופיה בפרט.

יצירת קשר
טלהון ימהרן | 050-2035962

TalahonF@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני
מיקום: המועדון הקהילתי נמצא רחוב הטייסים 4 )ליד מקיף כללי(, אופקים.
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בית הנוער קדימה אלייד
רשת "קדימה" מהווה מסגרת חינוכית, חמה, תומכת, מצמיחה ומעשירה 
עבור ילדים ובני נוער המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של 

מדינת ישראל.
פעילות

יצליח  הנוער  בית  שבוגר  כך  הוליסטי  מענה  לתת  מנת  על  פועל  "קדימה"  הנוער  בית 
להשתלב

בחברה הישראלית, לממש את עצמו ולהיות אזרח מועיל ותורם.
הבית פתוח בימים א'-ה' בין השעות 20:00-12:00.

אוכלוסיית יעד
נערים ונערות בגילי 18-11.

יצירת קשר
טל סיבוני, מנהלת בית הנוער | 052-6091810

ofakim@kadimanoar.org :דואר אלקטרוני
מיקום: קרית ספר 12, אופקים.
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בית התבשיל חב"ד
סיוע ותמיכה כלכלית, חלוקת מוצרי מזון לנזקקים.

פעילות
חלוקת ארוחות חמות מדי יום, וכן חלוקת ירקות, עופות וסלי מזון יבש בכל ימות השנה,

שבתות וערבי חג.
אוכלוסיית יעד

משפחות נזקקות, תושבים ותיקים ועולים חדשים.
יצירת קשר

הרב שניאור קניג | 050-2327702
sk770@012.net.il :דואר אלקטרוני

מיקום: רחוב המלאכה )ליד אולמי הודיה( "בית התבשיל" - חבד.
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תנועת בני עקיבא
התורה כשליחות וחינוך לאהבת העם והארץ.

פעילות
פעילות לנוער ומרכז תגבורים לגילי בית ספר, פעמיים בשבוע.

מתן עזרה לנזקקים בצורת חלוקת סלי מזון למשפחות.
אוכלוסיית יעד
תושבי אופקים.

יצירת קשר
רפי טויזר | 058-6040200

Tvizerafi@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: סניף מרכזי, רחוב צה"ל.

סניף הגפן, שכונת מישור הגפן מקלט 12, אופקים.
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בת עמי - שירות לאומי
והצדק  ההדדית  הערבות  ערכי  חברתי,  שינוי  לקידום  פועלת  עמי  בת 
תכניות  לשירות,  הכנה  בתוכניות של  ידי הפעלת מתנדבים  על  החברתי 
של שירות לאומי-אזרחי והמשך ליווי אחרי שירות. בת עמי שמה דגש בכל 
תכניותיה על התנדבות, מנהיגות, העצמה ועשייה, תוך מתן הזדמנויות 

שוות לכלל בוגרי י"ב המעוניינים לשרת בשירות הלאומי.
פעילות

גווני הקהילה המקומית בדגש על חיבור לאוכלוסיה  באופקים פועל גרעין בת עמי בכל 
המקומית וזהות יהודית.

אוכלוסיית יעד
תושבי אופקים.

יצירת קשר
אודיה חרן | 052-2419186

odeya55@gmail.com :דואר אלקטרוני
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האגודה למלחמה בסרטן
האגודה פועלת למתן תמיכה נפשית, פיזית וכלכלית בנפגעי המחלה.

פעילות
האגודה פועלת בימי א': 18:00-16:00, ובימי ב'-ה' לפי הצורך.

ׁׂ)משפחות או חולים שמבקשים ליווי ותמיכה/ ביקורים בבתי חולים( 
יום ו': ביקורים למשפחות חדשות וותיקות.

בנוסף פעם בשלושה חודשים הארגון מסייע כלכלית למשפחות בטיפולים.
אוכלוסיית יעד

נפגעי מחלת הסרטן ובני משפחותיהם.
יצירת קשר

רפי בטיטו | 052-2965604
Rafibetito1@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: רח' הרב קוק מקלט 22, אופקים.
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האגודה למען הזקן
סיוע וטיפול בקשישים.

פעילות
האגודה מפעילה:

בית חולים סיעודי - בו שוהים קשישים ומטופלים סיעודיים במשך 24 שעות ביממה, 
ע"י צוות מקצועי ומתנדבים)בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה(. 

בית האבות זוכה באותות הוקרה על פעילות מקצועית ונאותה למען הקשיש בעיר.
מרכז יום- מספק שירותים ומענים חברתיים וטיפוליים.

ולחיות  להמשיך  לקשיש  מאפשר  בשבוע,  ימים   5 )קשישים(  למבקרים  ניתן  השירות 
בסביבתו הקרובה והטבעית, מונע את הוצאתו למסגרות שונות מחוץ לחיק משפחתו.
הקשישים מקבלים ארוחת בוקר וצהריים, השהות של הקשיש מלווה במגוון פעילויות

בנושאים שונים, כולל חגים ומועדי ישראל.
שעות 13:45-7:00.

אוכלוסיית יעד
קשישים.

יצירת קשר
רינה אדרי | 050-6990422

rinaed2@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: רחוב קדש 52, אופקים.
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האגודה למען החייל
סיוע ורווחה לחיילים בכלל ולחיילים בודדים בפרט.

פעילות
פעילות למען חיילים בשוטף ובפרט בחגים וזמני חירום.

4 שעות בחודש.
אוכלוסיית יעד

חיילי צה"ל.
יצירת קשר

יו"ר הסניף בני נחושתן |052-5850306 
Bennynehustan123@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: יהודה הלוי 21, אופקים.



23

הכנפיים של שימי
תמיכה,למידה מתן  הדדי,תוך  וסיוע  עוגן  ליצירת  נשים   מפגשי 
וחירום. שגרה  בעיתות  לקהילה  סיוע  מתן  וכן  הקבוצה  בתוך   והעצמה 

הקבוצה הוקמה כהנצחה לבן שימי.
פעילות

 קיום מפגשי העשרה והעצמה כגון: קורסי הכשרה ,סדנאות , הרצאות וערבי ראש חודש.
פעילות התנדבותית למען הקהילה ושיתופי פעולה עם ארגוני התנדבות בשגרה וחירום.

אוכלוסיית היעד
נשים מכלל האוכלוסיה אשר מקבלות מענה לצרכיהן.

יצירת קשר
איריס רווימי | 052-2626378

irisruimi52@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: דינמי מפגשים בבתים וארגונים מארחים.
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הורים ובאלכוהול-סיירת  בסמים  באלימות,  למאבק   הרשות 
צמצום ומיגור תופעות אנטי-חברתיות בקרב בני נוער.

פעילות
סיירת הורים פועלת מזה כ-3 שנים.

הסיירת מונה 39 מתנדבים ורכז הסיירת,אשר יוצאים בסופי שבוע לסיור ליילי ברחבי העיר  
לפגוש את בני הנוער ולדאוג לבטחונם במרחב הציבור. )הסיירת מתגברת את הסיורים 

בחופשות ובתקופת הקיץ(
הסיורים מתקיימים בימי חמישי בערב, בשעות 1:00-21:00

אוכלוסיית היעד
בני נוער.

להצטרפות לסיירת התקשרו:
כוכי ישראלי, מנהלת הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. | 050-5366266

kohvi1@walla.co.il :דואר אלקטרוני
שי כהן, רכז מתנדבי הסיירת. | 054-9213332

מיקום: נייד/דינאמי- ברחבי העיר אופקים.
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ועד הורים עירוני
של  והרגשי  החברתי  החינוכי,  בקידומם  ומשפיע  מסייע  גורם  מהווה   .1
ילדינו ובתוך כך להגברת הישגיהם הלימודיים, ותחושת השייכות שלהם 

לבית הספר/ גני הילדים ולקהילה.
2. מייצג את כלל הורי בית הספר וגני הילדים.

3. משמש כגורם הרשמי והמרכזי בהעברת מידע בין הנהלת בתי הספר,
גני הילדים ומוסדות החינוך בעירייה, לבין הורי בתי הספר והגנים.

פעילות
בבתיה"ס  התלמידים  חיי  לאיכות  בנוגע  ומשוב  הערכה  תהליכי  לקידום  פועל  הוועד   .1

ובגנים, בנושאי: חינוך, תשתיות, בטיחות ושירות.
2. מתן מענה לנושאים אד הוק מחיי היומיום של בתי הספר והגנים.

שעות פעילות: אחה"צ וערב.
אוכלוסיית היעד

תלמידי בתי ספר, ילדי גנים והוריהם במערכת החינוך.
יצירת קשר

שונית גץ, יו"ר ועד ההורים העירוני | 052-5742741
shunitgetz@hotmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: בתי הספר ברחבי העיר.
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זק"א
טיפול בנפטרים בעת אירועים מצערים.

פעילות
כוננות באירועים לטיפול בנפטרים 24/7.

אוכלוסיית יעד
כלל תושבי העיר והאזור.

יצירת קשר
בנימין מלכה | 050-7943415

מיקום: משרד זק"א ברחוב הרצל )סמוך לעירייה(, אופקים.
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יד לבנים -חדר ההנצחה לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה
בית יד לבנים עוסק בהנצחת חללי העיר ופועל לחיבור בין המשפחות השכולות והקהילה 

המקומית.  
פעילות:

 * הקמת קבוצת מנהיגות נוער בכל שנה העוסקת בהנצחת סיפורי החללים ומשפחותיהם. 
* במקום פועלת קבוצת מנהיגות בוגרת, שתפקידה לחבר את נושא הזיכרון וההנצחה לקהילה 

 וקידום יוזמות לחיבור המשפחות. 
 * הקמת גינת הנצחה בגן הבנים.

* הקמת גינות הנצחה לבוגרים חללי בתי הספר המקומיים, הוקמו בבתי הספר "אשלים" 
 ו"הגבעה".

 * שדרוג והכנסת משמעות לגן "דקר" לזכר הצוללת והחלל יהודה גלולה ז"ל.
 * ארגון מפגשי משפחות -בחנוכה ובערב יום הזיכרון.

* "זוכרים להאיר" - הדלקת נרות בכל אחד מערבי חנוכה עם קבוצות מקומיות ומשפחות 
 שכולות שמספרות את סיפור החלל.

 * הזיכרון בחיינו - הכנה של תלמידי כיתות ו' ליום הזיכרון בבית יד לבנים.
* "מתחברים וזוכרים" - שיחות זום עם נציגי משפחות שכולות וקבוצות מהקהילה לקראת יום 

 הזיכרון. 
 * "שביל הנופלים"-

 1. לאורם נלך - כיתות ה' מכל בתי הספר נפגשים ופועלים בעיר בעקבות  סיפורי נופלים.
2. מירוץ התיכונים לזכר הנופלים בשיתוף מחלקת הספורט של המתנ"ס.

אוכלוסיית יעד
משפחות שכולות של חללי העיר ונפגעי פעולות איבה.

יצירת קשר
 אילן סלע, יו"ר יד לבנים 0502585931

miryamtwi@gmail.com 0528990437  מרים טויזר,  מובילה תכניות הנצחה 
ז'אנה עמר, אחראית על חיבור למוסדות חינוך ומדיה 052465093

מיקום:
 חדר ההנצחה של בית יד לבנים נמצא במבנה הספריה העירונית, רח' השקד 6 אופקים.
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יד שרה
מענה במתן ציוד רפואי/סיעודי/לתינוקות ולאנשים שידם אינה משגת.

פעילות
השאלת ציוד רפואי 24/7.

אוכלוסיית היעד
כלל תושבי אופקים והסביבה.

יצירת קשר
חיה נוישטאט | 052-7163695

chayano123@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: רחוב ברקת 36, אופקים.
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ידידים - סיוע בדרכים
הינו ארגון ייחודי בפריסה ארצית, המעניק ״עזרה ראשונה לא רפואית״ שאינה 

מצריכה ידע מקצועי בדרכים ובבתים, 24 שעות ביממה - למעט שבת וחג.

תחת הגדרה זו מספק הארגון באמצעות 40,000 מתנדבים ומתנדבות,  מדן ועד 
אילת, ללא הבדל דת, גזע ומין סיוע בשלל תחומים, ביניהם:

ואף  מהירים  בכבישים  דלק,   / שמן   / מים  מילוי  רכבים,  התנעת  בפנצ'ר,  סיוע 
מתנדבי  בנוסף,  נזק.  כל  וללא  מקצועי  ציוד  באמצעות  נעולים  רכבים  בפתיחת 
ידידים מבצעים חילוצי שטח לרכבים שהתחפרו, מסייעים בפתיחת דלתות בתים 
שנטרקו ועוברים הכשרות מקצועיות לחילוץ לכודים ממעליות תקועות, איתור 
נעדרים והכשרות סע"ר על ידי פיקוד העורף לאירועי חירום בקנה מידה לאומי  

אוכלוסיית יעד
כלל האוכלסייה

יצירת קשר
israelshats@gmail.com | 054-8401072 :מנהל הסניף באופקים: ישראל שץ נייד

לבקשת סיוע מכל מקום 1230- )בלי כוכבית( או באפליקציית האזרח, ידידים בחנות האפליקציות
להצטרפות: 

yedidim-il.org - באתר ידידים סיוע בדרכים שכתובתו



30

יחידת הנוער העירונית
אמונה על כלל החינוך הבלתי פורמלי בעיר.

פעילות
מנהיגות צעירה, הכנה לשירות משמעותי, תנועות הנוער, מרכז נוער להכשרות 

ותוכניות קיץ.
אוכלוסיית יעד

נוער בכיתות ז'-י"ב.
יצירת קשר

עדן כהן מנהלת יחידת הנוער | 050-3300166
edenc80@walla.com :דואר אלקטרוני

מיקום: יחידת הנוער, בין המתנ"ס לספריה.

OFAKIM MUNICIPALITY עיריית אופקים

אגף החינוך
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יחידת העוגן
מכלול  של  חירום  לשעת  עירונית  מתנדבים  יחידת  הינה  העוגן  יחידת 
האוכלוסייה. היחידה מסייעת בהיבטים שונים של סיוע נפשי לאוכלוסייה 

ובביצוע משימות סביב אירועי חירום עירוניים.
פעילות

מתנדבי היחידה אשר מקבלים הכשרה ייעודית, מפעילים קו חם, מהווים יחידת מיון קדמי 
במת"ן ומסייעים בהיבטים שונים לאוכלוסייה.

אוכלוסיית יעד
תושבי העיר אופקים.

יצירת קשר
אירית בן חמו- רכזת היחידה.

 irit0809@gmail.com :דואר אלקטרוני
טלפון: 050-4944295 
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כבאות והצלה
הצלת חיים ורכוש.

פעילות
ממבנים  והצלה  חילוץ  שונים.  במתארים  התפשטותן  ומניעת  שריפות  כיבוי 
מיוחד.  ציוד  באמצעות  ורכוש  נפש  להצלת  פעולות  דרכים.  ותאונות  בורות   בוערים, 
באירועים  מלאה  והשתתפות  יעודיים  בקורסים  אש  וצופי  בוגרים  מתנדבים  הכשרת 

מבצעיים.
התנדבות הנוער פעמיים בשבוע בין 3 עד 5 שעות בכל פעם.

אוכלוסיית יעד
תושבי העיר והנגב המערבי.

יצירת קשר
אלירן רוהקר, רכז מתנדבים 

eliranr@102.gov.il :דואר אלקטרוני
טלפון: 08-9110061

מיקום: הנשיא 13, אופקים.
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כפר הסטודנטים "איילים"
פעילות חברתית- קהילתית ליישוב הנגב והגליל.

פעילות
אירועי תרבות/פעילויות שונות )מרכז הצעירים, שוק בשקל וכו'..(.

אוכלוסיית יעד
צעירים המעוניינים ליישב את הנגב והגליל.

יצירת קשר
הודיה אלמקייס | 054-7890796

Hodayasaad@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: מתחם "כפר הסטודנטים" )מול בי"ס עתיד באופקים(.
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מד"א
הצלת חיים.

פעילות
איוש קריאות ומשמרות, חלוקת מזון בחגים, לווי אמבולנסים, מתן עזרה ראשונה, 

כוננות מוגברת בשעת חירום.
אוכלוסיית יעד

כלל תושבי אופקים.
יצירת קשר

יוסי אבוהרון |052-3132361
yosefad@mda.org.il :דואר אלקטרוני

המוקד המרכזי נמצא בב"ש בתחנה הגדולה ומשם מתקבלות הקריאות לאיזור  מיקום: 
אופקים והסביבה.
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מדור לדור קמ"ע )קווקזים מובילים עשייה(
שמירה על מורשת תרבות קווקז, תיווך בין העולים לחברה הישראלית,

גישור וחיבור בין דור ההורים לדור הנערים, תוך מתן דגש על כבוד האדם, 
ציונות וערבות הדדית.

פעילות
הכנה לכיתה א' לתלמידי גן חובה.

-מועדונית.
-פעילות לימודית-חברתית לילדים בני 6-10 בחגים וקיץ.

-חוגים.
-הכנה לשירות צבאי/לאומי.

-סיוע לימודי ורגשי.
-להקות מחול אותנטיות "ואטן".

-מעורבות בקהילה בשעת חירום.
-אירועי שיא לקהילה הרחבה.

-פעילות בין-דורית.
אוכלוסיית יעד

הקהילה הקווקזית.
יצירת קשר

רכז הארגון: גרמן בעזוב | 054-7916068
מיקום: רחוב שמשון 1, אופקים.
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מועדון שוטרים-גימלאי משטרה ושב"ס
יצירת גיבוש והווי בקרב הגימלאים.

פעילות
פעילות ממוקדת כלפי גימלאים )ביקור חולים(, מפגשים במועדון.

אוכלוסיית יעד
גימלאי משטרה ושב"ס.

יצירת קשר
אלי פורטל | 052-5517185

Elieportal123@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: יגאל אלון מקלט 54, אופקים.
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מועדונית השחף
כמקום  מיוחדים. המועדונית משמשת  צרכים  בעלי  למבוגרים  מועדונית 

פנאי וחברה, מקום משפחתי ומחבק, עם פעילויות מגוונות.
פעילות

)חוגי  המועדונית  בפעילויות  השתתפות  המועדונית,  חניכי  עם  התנדבות  פעילות 
החניכים. עם  אישי  קשר  ויצירת  בדרמה(  ותרפיה  ספורט  תנועה,  בישול,   אומנות, 
מיועד למתנדבים מגיל 17 ומעלה, בתחומי ענין מגוונים ע"מ להעשיר את עולמם הפנימי 

של מבקרי המועדונית.
הפעילויות הקבועות מעוברות על ידי צוות המועדונית ובנות שירות לאומי.

ימי פעילות: ראשון. שלישי. רביעי וחמישי מ 16:45 עד 18:30.
אוכלוסיית יעד

 בוגרים מגיל 18 בעלי צרכים מיוחדים.
יצירת קשר

רעות בן זוהר מנהלת המועדונית | 058-5884354
afikorot2@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: מועדונית השחף, רח' יהודה הלוי 18 )ליד הרווחה(
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מועדוניות
מסגרת טיפולית חינוכית משלימה לילדים הפועלת לאחר שעות הלימודים.

פעילות
מתן מענה רגשי, לימודי וחברתי לילדים בגילי בי"ס יסודי.

במסגרת הפעילות ניתנות שתי ארוחות חמות ומתקיימים חוגי העשרה, פעילות לימודית,
חברתית והעשרתית.

מיד לאחר הלימודים ועד השעה 18:00.
אוכלוסיית יעד

ילדים מכיתות א'-ו' אשר הופנו על סמך חוות דעת מקצועית ובשל קשיים שונים.
יצירת קשר

בתאל וקנין, עו"ס מועדוניות |  08-9928527 
batelv@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני )wahts up- זמינה גם בהודעות(

מיקום: מבנה לאוליכט- שד' הרצל 73 ומועדונית נוספת ברח' אבוחצירא 5.
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מועצת נשים
מקדמת מגוון פעילויות ותוכניות לשיפור איכות החיים של הנשים באופקים.

פעילות
מועצת הנשים יוזמת ומקדמת מגוון תוכניות ופעילויות העצמה נשית ,חברתית ,

תרבותית ומקצועית בתחומים שונים כפורצות דרך ותקרת זכוכית  לשיפור איכות החיים בעיר .
כגון : נשים ופופקורן – מגוון סרטי העצמה נשית , הצגות לחיזוק הכוח הנשי !

קורסים מקצועיים – סייעות , דירקטוריות , נשות עסקים .
חודש נובמבר - פיתוח המודעות למניעת אלימות כנגד נשים במשפחה ובחברה .

חודש האישה הבינלאומית  - בסרטים , הצגות , מופעים רב שיח, בריאות ועוד...
אירועים בחגי ישראל  , טיולים , תרבות , סדנאות בריאות  אירועי קיץ ועוד....

נשים מתנדבות בקהילה במגוון תוכניות רחב 
אוכלוסיית יעד

נשות אופקים.
יצירת קשר

מובילות את התחום בעיר :
שולה דהן - יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה 

 shulad@ofaqim.muni.il |050-6990423 
שמחה אדרי -  קידום נשים בקהילה מתנ"ס אופקים 
simcha2110@walla.com | 052-3929405 
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מכינה קדם צבאית – "אופקים למדע"
קידום החינוך המדעי בעיר אופקים.

פעילות
הפעלת תכניות מדעיות של מכון דוידסון לחינוך מדעי בבתי הספר - העברת שיעורי מדע 

בבתי ספר.
הפעלת תכניות מדעיות של מכון דוידסון לחינוך מדעי אחרי הצהריים- העברת שיעורי 

מדע בתפוח הפיס.
הפעלת מרכז למידה לתגבור מקצועות מדע ומתימטיקה.

הדרכת קבוצת מנהיגות במרכז החוסן.
הפעלת קייטנות מדעיות לילדי גן ויסודי בחופשות חגים - נשמח לגייס לשם כך מתנדבים 

בגיל תיכון מבתי הספר באופקים.
אוכלוסיית יעד

תלמידים בכל הגילאים בעיר אופקים
יצירת קשר

מתוקו אלמו | 0523003034
 matukoalmu@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: ישעיהו 23, ירמיהו 22, אופקים.
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נפגשים - התנדבות אישית מכבי, סניף אופקים
מוסדר  באופן  מתנדבים  לקלוט  גאה  שנים  שלאורך  ארגון  הינו  מכבי 
מכבי  לחברים.  שירותים  במתן  הרפואיים  במרכזים  המסייעים  ומקצועי, 
שמה לה למטרה להרחיב את מערך המתנדבים להתנדבות בקהילה, למען 
החברים ובביתם. כבוד האדם, חמלה ותמיכה רגשית הינם חלק משמעותי 

מרוח מכבי. אחד הגורמים החשובים ביותר לבריאות טובה -
הוא סביבה אנושית ואישית תומכת. פרויקט המתנדבים בבית נותן ביטוי 

לתפישה וערכים אלה.
פעילות

שיפור רווחתם החברתית, רגשית ואיכות חייהם של מבוטחי הקופה הזקוקים לכך בביתם,
ואשר סובלים מבדידות חברתית וזקוקים לפעילות פנאי ורווחה.

אוכלוסיית היעד
חולים הזקוקים לקשר חברתי, לליווי ותמיכה.

המתנדבים, יזכו להכשרה ייעודית, ליווי והדרכה.
יצירת קשר

אילנה צדיקוב, רכזת מתנדבים במחוז
אירית חג'בי, מכבי אופקים

nifgashimdarom@mac.org.il :דואר אלקטרוני
לטלפון: 08-6867400
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מרכז חוסן
אזרחית קהילתית. בשגרה המרכז  הינו התארגנות  באופקים  חוסן  מרכז 
תוך  ישראלית  וסולידריות  הדדיות  המפתח  ערכי,  קהילתי,  בית  מהווה 
פיתוח מחויבות ללקיחת אחריות וגאווה עירונית. בחירום המרכז מסייע 

לנפגעי חרדה ומכפיל כוח למרכז תמיכה נפשית.
פעילות

תחומי הפעילות בשגרה ליצירת גיבוש ומחויבות לחירום: אקדמיה קהילתית, בית מדרש,
מנהיגות נוער, מיזם בר מצווה ובת מצווה, מפגשי אנגלית ואומנות.

פעילות המכוונת תושבים ממתנדב לאקטיביסט ע"י פיתוח תרבות המחזקת את החוסן 
האישי ומעודדת אחריות לחוסן קהילתי.

לרוב פגישות דו שבועיות וכן חודשיות.
אוכלוסיית יעד

תושבי אופקים והסביבה.
יצירת קשר

יהלומה זכות | 052-6578157
yahalomaz@gmail.com :דואר אלקטרוני

מיקום: מבצע משה 5 אופקים )מאחורי הדואר(.
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מרכז צעירים אופקים
משוחררים,  לחיילים  וזכאויות  הטבות  תחומים:  במגוון  לצעירים  מענה 
ייעוץ והכוונה ללימודים אקדמאיים, מלגות ותכניות מנהיגות לסטודנטים, 
הכוונה להכשרות מקצועיות, סיוע והכוונה למצוינות בתעסוקה, צמיחה 
דמוגרפית ומשפחות חדשות, התנדבות, מעורבות חברתית, ליווי והכוונה 

לפיתוח יוזמות, תרבות ופנאי ועוד.
בנוסף- לעצמאים\יזמים\פרילנסרים- קיימת האופציה להשכרת משרדים 

במבנה שלנו, על בסיס תשלום שעתי\חודשי מסובסד.
פעילות

פי  על  קהילתיים  בפרויקטים  מלגאים  מפעילים  אנו  השנה  לאורך  בשגרה:  התנדבות 
דרישות וצרכים מארגונים קהילתיים בעיר.

התנדבות בחירום: בעתות חירום\משבר אנו פועלים בשיתוף פעולה ובסנכרון מלא מול 
אנו  מהשטח  העולים  צרכים  ע"פ  הרווחה.  ומחלקת  העירוני  ההתנדבות  מערך  הרשות, 
פעילות  ותיקים,  לאזרחים  סיוע  מזון,  חלוקות  לדוגמה:  שלנו.  המתנדבים  את  משבצים 

ומעורבות בקהילה ועוד.
אוכלוסיית יעד

צעירים בגילאי 18-45
 פרטי קשר מרכז הצעירים

076-5454460 
 רחוב גולומב 9

 חפשו אותנו בדף הפייסבוק: "מרכז צעירים אופקים"
 לפרטים בנושאי התנדבויות:

 מור 0547915559
Morib.229@gmail.com
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משא"ז
שמירה על הסדר הציבורי ואכיפת החוק, נוכחות ובולטות למניעת עבירות.

פעילות
מתנדבי תנועה, סיורים ואבטחה, הצטרפות לפעילות השוטרים, סיורי ציר, בידוק רכבים,

רישום דו"חות, אבטחת אירועים ועוד.
מתנדבים עד גיל 18: עד השעה 22:00.

מעל גיל 18: שעות משתנות.
אוכלוסיית יעד

כלל תושבי העיר.
יצירת קשר

אבי מזוז, רכז מתנדבים | 050-5076349
Avishani01@walla.com :דואר אלקטרוני
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נטועים
תכנית מלגות לסטודנטים בני המקום לפיתוח מנהיגות

מבית "כל ישראל חברים - ממזרח שמש".
פעילות

75 שעות למידה מדרשית, 75 שעות - תרומה לקהילה.
בקהילה - פעילות ערכית יהודית.

אוכלוסיית יעד
נוער, קשישים, הוסטל באופקים של אנשים מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים.

יצירת קשר
יעל מסיקה | 050-2494446

yaelm191@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: מרכז הצעירים, רח' גולומב 9, אופקים.
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ניידת עלם
איתור וסיוע לבני נוער בסיכון בשעת משבר.

פעילות
סיורים בגזרות השונות, ופעילות שיגרתית ברחוב.

סיורים במוקדים שונים בעיר.
בימי שני ושלישי בין השעות 2:00-20:00.

אוכלוסיית יעד
נוער בסיכון גילי 26-12.

יצירת קשר
שני פרידמן | 054-9773757

nayedet.ofakim@elem.org.il :דואר אלקטרוני
מיקום: נייד/ דינאמי- ברחבי העיר אופקים.
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פותחים עתיד- מלווה ילדים\נוער ומשפחות
במטרה להעניק לילדים ומשפחותיהם בטחון, כלים והזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל 

האישי הטמון בהם.
פותחים עתיד פועלת מתוך ההבנה כי על מנת לחולל שינוי במצבם של הילדים יש הכרח 
החינוך  מערכות  עם  מתמיד  בקשר  ולעמוד  המשפחה  בני  ובשאר  בהוריהם  גם  לתמוך 
רב-ממדית  מעטפת  לייצר  במטרה  המקומית,  והרשות  הקהילתיים  השירותים  השונות, 
הקהילה  את  ורותמת  והמשפחות  הילדים  של  השונים  לצרכים  מענה  הנותנת  תומכת, 
כולה לעיצוב עתידם של ילדיה. העמותה פועלת באמצעות מודל הנאמנות – מודל ליווי 
הוליסטי ייחודי, של מבוגר המשמש כבוגר משמעותי, מנהיג ומודל לחיקוי עבור משתתפי 

התכנית. הקשר של הנאמנה עם הילד ומשפחתו מבוסס על הקשבה, נוכחות ותמיכה.
פעילות

ההתנדבות מתקיימת יחד עם הנאמנות במרחבים השונים בעבודה עם ילדים\נוער
באופן קבוצתי או פרטני: פעילות קבוצתית שבועית, התנדבות בקהילה,

אירועי שיא, סדנאות וסיוע לימודי\רגשי\חברתי\משפחתי.
שעות: א-ה בגמישות ומשתנות בהתאם לצורך.

אוכלוסיית יעד
ילדים ובני נוער בכיתות ב'-ט' ומשפחותיהם.

יצירת קשר
נורית ניסים - מנהלת תוכנית אופקים | 052-6130812

Nurit.nissim@youthfutures.org:דואר אלקטרוני
מיקום: אלי כהן 29.
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צוות גמלאי צה"ל ונכי צה"ל
פעילות

פועלים למען זכויותיהם של גמלאי צה"ל, סיוע למען רווחתם במישורים השונים וייצוגם 
בפני רשויות המדינה.

כשעתיים בשבוע ובאירועים.
אוכלוסיית יעד

גימלאי צה"ל ונכי צה"ל.
יצירת קשר

יעקב דרעי | 050-3880011
משה בניסטי | 052-4818907

yakovb2@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: רחוב התירוש 37 )מקלט 5(, אופקים.
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צוותי חירום שכונתיים )צח"ש(
שיפור מוכנות הרשות המקומית למצבי חירום ומשבר תוך יצירת מנהיגות 

מקומית המתבססת על פעילים קהילתיים בשכונות.
פעילות

תושבים  מס'  צוות  בכל  בעיר.  שכונות  במס'  פועלים  )צח"ש(  השכונתיים  החירום  צוותי 
פעילים שעברו הכשרה ופועלים בתיאום עם הגורמים ברשות במצבי חירום.

עיקר תחומי העשייה של הצוותים הם בהעברת מידע לתושבים, סיוע לאנשים במצבי לחץ 
וחרדה, סיוע לתושבים הנדרשים לתשומת לב מיוחדת, תיאום פעילויות הפגה בשכונה 

ועוד..
אוכלוסיית יעד

תושבי העיר אופקים
יצירת קשר

צפורה בן נון, רכזת התכנית | 054-2938988
tzipporahb@ofaqim.muni.il :דואר אלקטרוני

OFAKIM MUNICIPALITY עיריית אופקים

המחלקה לשירותים החברתיים
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קו לרחל
ומחוצה לה ברמה מרחבית- עזרה בסעד לחולה פעילות למען הקהילה 

אמבולנסים, ביקורי חולים, ליווי חולים, ציוד רפואי ועוד.
פעילות

24/7 כוננות חירום מחוץ לקהילה בהתאם למשימות המתבקשות
)מבחינה תורנית, הכשרתית(.

אוכלוסיית יעד
חולים ומשפחותיהם.

יצירת קשר
אורי שם טוב, יו"ר | 050-8992666

דבורה שם טוב | 050-8992665
מיקום: רח' ההגנה מקלט 61

kavlerachle@etrog.net.il :דואר אלקטרוני
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קידום נוער
טיפול בנערים ונערות בגילי 18-14 שנשרו ממערכת החינוך הפורמלית.

פעילות
השלמת השכלה לנוער מנותק, פעילות חברתית, הכנה לצה"ל, הכנה לעולם התעסוקה,

התנדבות ומעורבות בקהילה, חונכות אישית.
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 16:00-8:30.

אוכלוסיית יעד
נוער בסיכון בגילי 18-14.

יצירת קשר
רונית אמסלם, מנהלת היחידה | 052-2369035

ronita2771@gmail.com :דואר אלקטרוני
מיקום: מבנה לאוליכט - הרצל 73, אופקים.

OFAKIM MUNICIPALITY עיריית אופקים

אגף החינוך
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שותפות ביחד אופקים מרחבים מטרווסט, הסוכנות היהודית
חיזוק הקשרים בין ישראל ליהדות תפוצות וחיזוק הקהילות השותפות

בתחומי יהדות כתרבות, עמיות יהודית, מנהיגות ופיתוח קהילתי.
פעילות

השתתפות בתוכניות השותפות וארוח משלחות וביקורים.
אוכלוסיית יעד

בני נוער ומבוגרים.
יצירת קשר

michal@jfedgmw.org.il :מיכל צור, מנהלת השותפות | 052-6130786 | דואר אלקטרוני
מיקום: משרד- מנהל החינוך קומה שלישית אופקים.
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שמחה אדרי יועצת ראש העיר לענייני אזרחים וותיקים 
תנועת של"מ – אזרחים וותיקים 

תנועת של"מ – שרות לאומי למבוגר הינה תנועה עממית להתנדבות .
תנועה הפונה לכל מי שפורש ממעגל העבודה ומציעה לו להשתלב במגוון תחומי 

עשייה התנדבותית בקהילה תנועה מובילה בארץ בהפעלת אזרחים ותיקים 
גמלאים ,תומכי הוראה בבתי הספר ובקהילה .

חזון תנועת של"מ אופקים

• אופקים היא עיר קהילה היוזמת מעורבות תושבים למען הקהילה .
• משתלבת בעשייה העירונית ההתנדבותית .

• מכשירה מתנדבים לפעול למען אזרחים וותיקים במקצועות הליבה.
יום  , מרכזי  ,בתי אבות  גנים   , – בתי ספר  כגון  ייחודיות בקרב אוכלוסיות רבות  יוזמת תוכניות   •

,קידום אורח חיים בריא בקהילה .
• פועלת להרחבת מקומות השמה וגיוס מתנדבים חדשים .

• יוצרת שת"פ עם מוסדות חינוך וקהילה עירוניים .

פרוייקט מתנדב של"מ בקהילה - קהילה מטיילת , זהב בגן ,קריאה בהנאה , 
אורח חיים בריא , שיחון , תעסוחייל , מרכז יום , תגבורים בחינוך .

להצטרפות ויצירת קשר – אסתר אסייג 0508535069
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מערך ההתנדבות בהובלתה של אילה אלמקייס
פתוח לפעילות התנדבותית נוספת, להצעות,

לשיתופי פעולה ולחיבורים עם עסקים,
עמותות וארגונים.

ניתן לפנות לאילה במייל -
ayalaa@ofaqim.muni.il

טלפון: 08-9928410

כל הזכויות שמורות לעיריית אופקים

יצא לאור ספטמבר 2018 תשע"ח


