
ב"צופי אש" מתנדבים בני נוער ולוקחים 
חלק בפעילות  שירותי הכבאות וההצלה של 

מדינת ישראל לצד הכבאים. "צופי האש" 
מתחילים את התנדבותם במהלך לימודיהם 
בכיתה י', החל מגיל 15, וחלקם ממשיכים 
להתנדב גם לאחר מכן עד למועד גיוסם 
לצבא. בתחנות הכיבוי במדינת ישראל 

פעילים כיום כ- 500 "צופי אש".

 

 צופי אש מחוז תל אביב

זוכרים 
את 

אלעד

צופי אש

בית  תלמיד   ,17 בן  ז"ל,  ריבן  אלעד 
הספר הריאלי בחיפה, נספה באסון 
פעולות  במהלך  בכרמל,  השריפה 
במסגרת  יצא  אליהן  והצלה,  חילוץ 

התנדבותו ב"צופי אש".

מייצגות את בני הנוער במדינת ישראל בפני משרדי הממשלה 
והכנסת. המועצות דואגות לרווחתם ולמילוי צורכיהם של בני 
הנוער ופועלות באמצעות נציגים נבחרים בבתי ספר, ברשויות 

מקומיות, במחוזות וברמה הארצית. 

כיום פועלים כ-5000 מדריכים 
צעירים  בתפקידי הדרכה 
במסגרות חוץ בית ספריות 
ולוקחים על עצמם למלא 

משימות חברתיות וקהילתיות. 

משלחות לפולין – 25 
אלף בני נוער משתתפים 
במסעות מדי שנה. בני 
הנוער מתוודעים אל 

הקהילות היהודיות שהיו 
ואינן, ומבקרים במחנות 

ההשמדה. בני נוער רבים 
לוקחים חלק בארגון 

פעילויות להנצחת זכר 
השואה בבית הספר, 

בתנועת הנוער ובקהילה, 
מסייעים בהכנת טקסים, 

חוקרים ומאמצים את 
הקהילות שנחרבו.

מקבוצת 'סקורפיו 88'
שנה' 

שו
שחר 

עיצוב והפקה סטודיו '

נוער נאמן 
לזיכרון 
השואה

בשנת 2010 חברים בתנועות הנוער 
כ-250,000 ילדים ונוער ב-2500 סניפים 

בכל רחבי הארץ. בתנועות הנוער כ- 35,000 
מדריכים, 3000 רכזים ומדריכים בוגרים.

מנהיגות 
צעירה  מדינת ישראל

מינהל חברה ונוער

 הצבעה במהלך ועידת מועצת התלמידים והנוער הארצית

 קורס מש"צים - התנסות בהדרכה בירושלים
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בני נוער רבים משתתפים  

בפעילות לטיפוח מנהיגות 
צעירה, מתנסים בתפקידי 

הנהגה והדרכה ומהווים גרעין 
לצמיחת מנהיגות העתיד של 

מדינת ישראל.

 מובילי של"ח צעירים 
משתתפים בפעילות חינוכית 

להכרת הארץ ולטיפוח 
אזרחות פעילה. בכל שנה 
מכשיר אגף של"ח כ-3000 

מש"צים חדשים. 

 קורס מש"צים - התנסות בהדרכת שטח

יזמים 
צעירים

 קבוצת נוער בני העדה האתיופית, מהיחידה לקידום נוער, 
השתתפו בפעילות שמטרתה גיבוש זהותם האישית וחיזוק 
תחושת השייכות שלהם לחברה ולמדינה. במהלך השנה 
יזמו והכינו לוח שנה שנמכר לבנק לאומי, וכך מימנו מסע 

לאתיופיה כגולת הכותרת של פעילותם. 

מיזם "סומסום" – שירותי הסעדה של קבוצת קידום נוער 

בטירת הכרמל. בני הנוער עוברים הכשרה להפעלת 

שירותי הסעדה לאירועים. השתתפות במיזם מכינה את בני 

הנוער לעולם העבודה, מקנה להם מיומנויות ניהול, תודעת 

שירות ואחריות כלכלית.

 מתוק לחייל – מחלקים מכתבים וכיבוד לחיילים

פעילות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 בני נוער מתנדבים למען שיפור 

וקידום איכות חייהם של ילדים נכים 

וילדים החולים במחלות קשות

 מנהיגות בספורט קידום נוער במגזר הערבי

 מתנדבים לשמח קשישים

עצרת למען גלעד שליט

 משחקים יחד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 מתנדבים ב"צופי אש"

 קטיף לקט לנזקקים

 מסייעים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

בקרב בני הנוער חלה 
עלייה במוטיבציה 

לשירות צבאי 
משמעותי בכלל 

וביחידות השדה בפרט. 
בגיוס יולי 2010 

חלה עלייה במספר 
החיילים הכשירים 
שביקשו לשרת 
ביחידות שדה – 

 .73.3%

היקף ההתנדבות בקרב 
בני הנוער עומד על 47% 

)עלייה של 15% 
בשנים האחרונות(

מחויבות אישית – כ-55 אלף 
בני נוער משתתפים מדי שנה בתוכנית 
"מחויבות אישית" בכיתה י', ומתנדבים 
במסגרות כגון: מד"א, משמר אזרחי, 

בתי חולים, מועדוני קשישים ובתפקידי 
חונכות, הדרכה ועוד עוד...

 ליצנות רחוב במסגרת עמ"ן )עיר מתנדבת נוער( - תוכנית לקידום 

התנדבות נוער, הפועלת ברחבי הארץ בחברה היהודית, הערבית 

והדרוזית

החברהועשייה למען התנדבות 

מתגייסים 
לשירות 

משמעותי 

 כ- 1,200 בני נוער, בוגרי בתי הספר, מתנדבים מדי 
שנה לפני שירותם הצבאי לשנה של פעילות חברתית 

בקהילה ברחבי הארץ. מרביתם יוצאים לשנה זו 
במסגרת גרעיני תנועות הנוער.

 חלוקת מזון לנזקקים – 

פעילות מנהיגות צעירה 

מהמגזר הערבי

 בני נוער במסגרת פעילות בגדנ"ע

 מבצע ניקיון - של"ח ב"שביל ישראל" שביל המש"צים – פריצת שביל מטיילים ב"כוכב הירדן"

 חברי מועצות תלמידים ונוער במסע לפולין

תשע"א | 2011

מתנדבים לצביעת בתי עולים חדשים    

שומרים על 
הטבע ועל 

איכות הסביבה

מת"ן – מועצת תנועות הנוער


