
מסגרות התנדבות 

לנוער בקיץ

מדור התנדבות נוער 

עיריית רעננה

0524765499

097724588

iditro@raanana.muni.il

תחילת ההתנדבות במסגרות מחייבת 

.הרשמה טלפונית מול איש הקשר

תלמידים שיגיעו בלי תאום מראש לא 

!יוכלו להתנדב במסגרת

מיועד כיתותאיש קשר במסגרתפעילות התנדבותיתשעות/זמניםכתובת/מיקוםשם המסגרת

10:00-12:00' ה-'א(ליד אחוזת בית)מול פארק רעננה בית אבות עמל בשרון 
שיח עם קשישים במחלקות

הוצאת קשישים לטיול בפארק
ב"י-'ט0548338200פלי

-צהרוניות עירוניות

בית הספר של החופש הגדול

המיקום ינתן לאחר הרשמה 

אל-אצל בת

12:30בין השעות  1/7-21/7 -

17:00

הפעלת ילדים במסגרת 

עזרה לצוות רכזים וכונחות ילדים
ב"י-'י097610860אל -בת

ספרית הילדים- בית יד לבנים הספרייה העירונית
שירות לתושב במציאת 

ספרים ועזרה לצוות הספרניות
ב"י-'י052-4744253- יעל

פארק רעננה מול ארקפהבכל אופן רוכבים
'  ימי ד15:00-19:30' ימי א

14:30-19:30

עזרה ושיח עם אנשים עם 

מוגבלות פיזית שרוכבים על אופניים
ב"י-'ח0522651812רויטל 

חייבים להגיע לכל השעות 

, מהפתיחה עד הסגירה

.לתלמידים רציניים

42קצין בגדים מהלב
, ה, ג,  א09:00-13:00' ד-'א

17:00-19:00

עזרה במיון בגדים וציוד

מתרומות שנאספו
ב"י-'ז0542687466- יעל 

ספקס-חנה רי

משקפיים לנזקקים
במרכז שרונה-צומת רעננה מרכז

' ה-'ימים א

9:30-17:00בשעות 
ב"י-'י0584436735חנה סיוע ומתן שירות בחנות משקפיים

 רעננה114רח ההגנה מרכז יום לקשיש
' ה-'ימים ב

9:00-12:00בשעות 

שיח עם קשישים ולשחק שש בש 

ידיים , לימוד מחשבים ומשחקי שולחן

.סיוע לקשישים בחוג יצירה, ליצירה

/ 097711598שרית 

0544348248
ב"י-'ט

- ת רבוצקי"נעמ

3מעון תינוקות עד גיל 
 רעננה69רבוצקי 

לבחירה' ה-'ימים א

9:00-13:00בוקר 

14:30-16:30צהריים 

9:00-12:00שישי 

לשחק עם תינוקות וילדים 

ולסיע לצוות הגן
ב"י-'ט097432578אורלי 

כפר נחמןכלבייה עירונית
'ה-'ימים א

שעות בוקר צהריים

סיוע לצוות הכלבייה 

והוצאת כלבים לטיול

יצרת קשר עם רוני וילדר 

מנהל המחלקה וטרינרית

 7727902 -09

ב"י-'י

 רעננה3קלאוזנר ביגודית-ויצו 

'ה-'ימים א

 9:00-12:00בשעות 

16:00-18:00' ה- 'בימים א

054-3552203- רבקה סיוע למתנדבות ויצו מיון בגדים ועוד
ב עדיפות "י-'י

לבנות

אזור תעשייה רעננהלקט ישראל
תאריכים ספציפים

בתאום מראש
סיוע במרכז הלוגיסטי

מרכז מתנדבים 

097909202
 ומעלה16גיל 

ב"י-'ט0503584616פרנסין מרכז שיקומי לקשישיםושישי בתאום מראש' ה-'א(ליד אחוזת בית)מול פארק רעננה בית בלב

פעילות התנדבותית בבתי חוליםמשתנהבית חולים לוינשטייןשישי שמח
 5784*מוקד שישי שמח 

5שלוחה 
ב"י-'י




