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הבינו את משמעות התפקיד והאחריות  .1

 שאתם לוקחים על עצמכם.

התאימו את עצמכם לתחום ההתנדבות  .2

 לפי מידת העניין שיש לכם בנושא.

קבלו הדרכה והכשרה כדי לדעת איך  .3

 לתרום מהידע והניסיון שלכם לאחרים.

גלו את המשמעות הכללית של התוכנית  .4

 שאתם חלק ממנה.

מלאו את תפקידכם בהתמדה ובהשקעה,  .5

 הקשיבו היטב ופתחו רעיונות חדשים.

ההתחלות קשות, ולא בכל גלו סבלנות: כל  .6

 התנדבות יש זוהר.

זכרו: אתם עוזרים לקהילה שבה אתה חיים  .7

 ולא "עושים לה טובות". –

היו נאמנים למוסד או לגוף שבו אתם  .8

 מתנדבים, לאנשיו ולתוכנית כולה.

יתר, מהתנשאות –היזהרו ממעורבות .9

ומפטרונות. לעומת זאת הרבו בסימפתיה 

 ובחיבה!

מנת לקבל פרס: -עשו עבודתכם שלא על  .10

 מצווה"! -"שכר מצווה 

 למתנדבים הדיברות עשרת
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 תלמידי שכבת י' המקסימים,

פתחה של שנה חדשה, שנה מלאת עניין, אתגרים ואהבות חדשות. ב ניצביםאנחנו 

כלל סוג של התכנסות פנימה וחשבון נפש -ראשונה בתיכון מזמנת בדרךהשנה ה

 קטן: מה עשיתי עד כה? מה השגתי? האם אני נמצא במקום שטוב לי בו? 

במהלך שנות לימודיכם בחטיבת הביניים הייתם רחוקים מלעסוק רק בלימודים. 

עסקתם רבות ב"אני" שלכם, במרכיב הזהות העצמית, תוך תהליך קליטתכם 

ם על משמעותה; למדתם על חשיבותה של תמצווה ועמד-בית הספר; חגגתם ברב

הקבוצה, ועל מקומכם בה, כמו גם על מנהיגות ומנהיגים; עסקתם בזהות 

לאומית שלכם, בתרבות, בתהליך קבלת החלטות... וכעת הגיע הזמן -הישראלית

 להעניק את עצמכם, באופן מפורש וברור, לאחרים.

אפייניה היא מהמורכבות בעולם: במדינת ישראל שוכנים אנו חיים בחברה שבמ

דתות )יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים(, כשהישראלים היהודים נולדו או  4בני 

יבשות. זו חברת מהגרים המפולגת בין דתות, בין עדות רבות, בין  5-שמוצאם מ

ין דתיים, וותיקים, בין אזרחים חוקיים ותושבים שאינם כאלה, ב-תושבים חדשים ו

מסורתיים וחילוניים, בין תושבי המרכז והמתגוררים בפריפריה... תפקידנו, 

מנת להפיג את -כאזרחים ואזרחים שבדרך, הוא לעשות ולפעול ככל יכולתנו על

 המתח בחברה המשוסעת הזו, ואנו עושים זאת באמצעות הנתינה לזולת. 

ויבות שלנו היא לא רק אינו סתם ביטוי שחוק. המח מחויבות חברתית וקהילתית

לעצמנו ולמשפחתנו הקרובה. זו מחויבות בעלת משמעות למקום שבו אנחנו 

גדלים ומתבגרים, לשכונה שלנו ולתושביה, לעיר שלנו, ולכל מרכיבי החברה 

הישראלית, על שלל שסעיה, בין אם נוח לנו איתם ובין אם לאו; זו מחויבות שלא 

ודה ושמחה הנובעת מכך שאנחנו נותנים צומחת מתוך חובה, אלא מתוך הכרת ת

מעצמנו למי שזקוק לנו. כולנו זקוקים למישהו, אבל באותה המידה כולנו יכולים 

פנים: הוא הקשישה הערירית -וצריכים לתת לאחר. ה"אחר" הוא יצור מגוון ורב

לחודש, הוא הנער ₪  3,200שמתקשה לתפקד עם תשלומי ביטוח לאומי בסך 

ליח להשתלב בסביבתו עוד מבית הספר היסודי, הוא העולה החדש שלא מצ

הפצוע בתאונה אליו תגיעו כמגישי עזרה ראשונה, הוא האוטיסטית בת הארבע 

-בעלי-ידי בעליו ומצא עצמו בצער-בגן הילדים המיוחד, הוא הכלב שהושלך על

נוער, מבוגרים וקשישים, ללא הבדל דת, גזע ומין, -חיים, הוא מורכב מילדים, בני

 אתם תפנו, בחיוך, ותציעו לו את עצמכם. –אל ה"אחר" הזה  –ליו וא

מקומות השמה רבים לאין ספור יעזרו לכם לתת לאחר. הקשיבו לנציגי המקומות 

הללו, וביחרו במקום שבו לא יהיה לכם "קל", אלא במקום שבו תרגישו בעלי 
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משמעות. הצדיקו את תעודת הזהות אותה תקבלו במהלך השנה, והוכיחו 

 לעצמכם שזו לא רק תעודה, אלא גם זהות אמיתית ונדיבה העומדת מאחוריה.

אני מאחל לכם, אני מאחל לכולנו, שבזכות הנתינה שלכם נצמיח כאן, ביחד, 

 חברה צודקת.

 שלכם,

 אורי לס

 הגימנסיהמנהל 

 

 ! יקרים  תלמידים

תהיה שנה חשובה מאוד עבורכם. בשנה זו תצעדו צעד  טשנת הלימודים תשע"

משמעותי בחייכם, תקבלו תעודת זהות ותהפכו לאזרחים מן השורה במדינת 

 ישראל.

ערך הנתינה מקבל כעת משנה תוקף, כאשר כל אחד ואחת מכם יתרגם אותו 

מעורבות בקהילה"   -למעשה באמצעות השתתפות בתוכנית "מעורבות חברתית 

 ת ספרנו שנים רבות ותמשך כשלוש שנים.הפועלת בבי

-תכנית לאומית, ערכית ,אני מברכת אתכם על לקיחת חלק בתכנית חשובה זו

בה אתם מעניקים לחברה מכישוריכם ומזמנכם. השתתפות בתכנית  ,חברתית

 מובילה אותנו צעד נוסף לחברה טובה יותר, השמה דגש על נתינה מכל הלב.

רואים את האחר, האני מאמינה בכל ליבי כי תהוו דוגמה ומופת לבני נוער פעילים, 

והמוכנים לתת מעצמם למען האחר, דבר אשר יוביל לשיפור איכות החיים 

 בקהילה. 

 עם המון אהבה., אז בואו ניתן מעצמנו ללא תמורה

 !ישר כוח

 

 דונסקי יליז

 רכזת חברתית שש שנתית

 

 ,יקרים תלמידי שכבת י'
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שותפים פעילים לתכנית  כם תהיויהחל משנת הלימודים הנוכחית ועד סיום לימוד

ת תציע לכם התנסות באתגרים התכני התנסות אישית". –"מעורבות חברתית 

 , הזדמנות ללמידת מיומניות חדשות וצבירת נסיון בתחומי ידע ספיציפיים.חדשים

 

 - כיתתיות ושכבתיות במהלך התכנית שבה תחוו התנסויות אישיות, קבוצתיות,

תעניקו מעצמכם לגופים, ארגונים, מוסדות ויחידים שישמחו לזכות בנתינה שלכם 

 וברוח הצעירה והיצירתית שאתם מביאים עמכם.

 

בחברה חוויית המעורבות החברתית תכשיר לכם את הדרך להשתלבות ראויה 

ור הישראלית כאזרחים פעילים המוכנים לתרום לשגשוגה של החברה ולשיפ

 איכות החיים של כלל תושבי המדינה. 

 

חברתית היא תנאי לקבלת תעודת בגרות אך המעורבות הההשתתפות בתכנית 

יחד עם זאת, אנו משוכנעים כי תקחו בה חלק באהבה וברצון, תוך גילוי אכפתיות 

 ותרומה לקהילה.  

 

צוות בית הספר וחבריכם לכיתה )הממצ"ים( ילוו אתכם בהתנסויות שלכם 

לכל אורך המסע המשמעותי  ,קומות ההתנסויות המגוונים שאיתרנו עבורכםבמ

, ומסע המאפשר התפתחות אישית מסע של נתינה לקהילה מחד –י הזה והערכ

 והכרה בערך העצמי של כל אחד מכם  מאידך.  

 

 של עשייה ומשמעות הלכם שנ תואחלמ

 

 רבקה יעקובוב                                    הילה אגסי       

 רכזת שכבת י'                           מעורבות חברתיתת רכז
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 מבוא

אחת ממטרות החינוך הממלכתי היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית "

מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה  אותם נכונות לקבל תפקידים ולמלא ובכלל זה

                                                 .הדדית, לתרומה לקהילה ולהתנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מיועדת להוביל תהליכים של 

" )חוזר חברתית ואזרחיתמד ולקדם מעורבות למידה משמעותית, להעצים את הלו

 )א'((11תשע"ד/מנכ"ל 

 תכנית זו היא חובה על כל תלמידי שכבת י' בכל הארץ.

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא  2014מיולי חוזר מנכ"ל  פי-לע

  והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות. י"ב(-)י' תכנית חובה לחטיבה העליונה

 

 הם:  בכיתה י' תנאי התוכנית

 התנסות אישית –לאורך השנה התנדבות שעות  60

 התנסות קבוצתית - שעות  פרויקט  9

 פעילות כיתתית/שכבתית - שעות התנסות עיונית ולמידה 27

 ימי מוקד, סמינרים...( )שעות חינוך,

 

  חוברת זו מציגה בפניכם מגוון תחומי פעילות בהם תוכלו להשתלב

 )יתכן ויתווספו תכניות נוספות בהמשך(. במסגרת התוכנית.
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המרכיב העיוני 

שכבתית  \פעילות כיתתית
,שעות חינוך

'כיתה יב

שעות4

'  כיתה יא

שעות  15

'  כיתה י

שעות  21

התנסות קבוצתית  

(  פרויקט)

'  כיתה יב

שעות  26

'  כיתה יא

שעות  21

'  כיתה י

שעות  9

המרכיב המעשי  

התנסות אישית  

'  כיתה יב

אין חובה  

'  כיתה יא

שעות  30

'  כיתה י

שעות  60
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 כיצד לבחור? 
 

תלמידים רבים מתקשים לבחור את מקום הפעילות המתאים להם ביותר. אחת 

וזה בקבלת החלטות,  ותךא להדריך אהאישית היההתפתחות המטרות של תכנית 

צריכה לגשר בין התנסות הזמן לעשות את הצעד הראשון. ההחלטה לגבי מקום ה

והדרישות של מקומות כישוריך, נטיותיך, אופייך ושאיפותיך לבין המאפיינים 

בפניך. ההחלטה צריכה להיות כזו שתאפשר לך להתמיד  יםההשמה העומד

אז קדימה,  בפעילות לאורך השנה, ושתוכל/י לבצע את המשימה בשמחה וברצון.

 …לעבודה

ה. לכל מקום מאפיינים, דרישות בדפים הבאים מוצגת רשימת מקומות ההשמ

 התפקיד, מיקום וזמני הפעילות.

שים/י לב!!! בשלב זה ההחלטה נתונה בידך. קרא/י בעיון וסמן/י את המקומות 

רק אם תוכל/י להרגיש שייך/ת  המירבניתן יהיה להפיק את היכולים להתאים לך. 

 .למקום הפעילות שלך

 . הממ"צ שיזין את בקשתך במחשבבפני העדפות  2 צמצם/י אפשרויות ודרג/י

אם משימת הבחירה עדיין קשה לך, את/ה מוזמן/ת לפנות ולהתייעץ עם 

, הממ"צים, ההורים המעורבות החברתיתהמחנך/ת, רכזת השכבה, רכזת 

  והחברים.

 



 9 

 ת ביה"סספריי
 
נוספים במטרה לשמר   מידעמקורות ו ספריםמקום בו נאספים בצורה מסודרת ה

  אותם ולאפשר שימוש יעיל בהם.

טבר לאורך השנים האנושי שהצ ידעלשמר את הבמטרה ת הספרייה פועל

תלמידי את  הספרייה משרתתלגשת בצורה יעילה לידע זה.  ולאפשר למשתמשים

יה בכלל. תלמידים המעוניינים להתנדב בספרי הציבור הרחבביה"ס בפרט ואת 

בספריה כמו שעת סיפור  כולל פעילות יזומה ,נדרשים לסייע בפעילות הספרייה

 לתלמידים ועוד.

 תלמידים לסייע בפעילות הספרייה. 4: כמות המתנדבים הדרושה

 .19:00 – 14:00א', ב', ד', ה' בין השעות : ימים ימי הפעילות

 

 מועצת התלמידים
 

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר. המועצה מורכבת 

טיות, ואותם מנציגי הכיתות מכלל בית הספר, אשר נבחרים בבחירות דמוקר

, מלוות המועצה. חברי המועצה מתכנסים פעם לי ארווס מלווה לאורך כל השנה

על מנת לדון בעניינים אותם שואפת המועצה לקדם. המועצה אחראית  ייםבשבוע

 . להפקת אירועים במהלך השנה למען תלמידי ביה"ס ולמען הקהילה

 תלמידים מכל כיתה. 2: כמות המתנדבים הדרושה

 

 )ממ"צים( י מחוייבות צעיריםובילמ
 

עצמה אחריות להוביל את  זוהי קבוצת מנהיגות בקרב בני נוער הלוקחת על

הם יד ימינו של רכז  הממ"צים .מעודדת פעילות חברתית למען הזולתהתוכנית ו

עוזרים במעקב, רישום ופיקוח על יתר תלמידי השכבה,  .עורבות החברתיתהמ

מסייעים הם  שיעורים בכיתות.ו וכמו כן אחראים לארגן פעילויות התנדבותיות

ולגייס תלמידים לפעילויות נוספות מעבר  ,לרכז לתכנן פעילויות כמו יום מוקד

 .לפעילות השוטפת

 מכל כיתה. שני תלמידים: כמות המתנדבים הדרושה

 .נדרשים תלמידים רציניים, אחראים ובעלי ראש גדול: הערות

 צים הבוגרים."ליווי הממב המעורבות החברתיתערכו מפגשים קבועים עם רכז י

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%A2
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  נאמני חינוך חברתי

בפעילויות החינוך החברתי בבית הספר בכלל  זוהי קבוצה העוזרת ומסייעת

 )פעילויות חברתיות, טקסים(

והפעילות תתבצע בתיאום  הרכזת החברתית,רו ע"י ליז דונסקי המועמדים יבח

 עמה.

 תלמידים 4: המתנדבים הדרוש מספר

 

 אינסטגרם בית ספר

ספרי, -הינו להקים, לנהל ולתפעל חשבון אינסטגרם ביתתפקידה של הקבוצה 

ולשתף ולקדם אותו מול תלמידי בית הספר. סטורי'ז בהפסקות, פוסטים בסופי 

 יום, והרבה יצירתיות ושיתוף.

 תלמידים 4: כמות המתנדבים הדרושה

 

 תפעול מערכת הגברה בית ספרית

ספרית, הממוקמת -חברי הקבוצה ילמדו לתפעל את מערכת ההגברה הבית

ספריים -באודיטוריום, וינהלו את מערכת השמע בכל האירועים הבית

המתקיים המתקיימים במהלך יום הלימודים, ולעיתים בערבים. לכל אירוע 

 נדרש איש סאונד אחד.באודיטוריום 

 תלמידים 3: כמות המתנדבים הדרושה

 

                                                              רוח הלוחם

רוח הלוחם הנו ארגון חברתי, חינוכי והתנדבותי 

טרה לחבר את בני הנוער במ 2014שהוקם בשנת 

לערכים, למנהיגות, להכנה פיזית ומנטלית 

הייחודיות של הארגון באה לידי ביטוי  לצה"ל.

בפן ההתנדבותי, חניכי הקבוצה מבצעים התנדבויות ויוזמות 

 חברתיות לטובת הקהילה אחת לשבוע.

  הכנה מנטלית ופיזית והגברת המוטיבציה לשירות משמעותי

 בצה"ל.

 .התנדבות בקהילה ומעורבות חברתית 

 .חיבור בין נוער שוליים לנוער נורמטיבי 

 רכי יסוד, טיפוח הציונות ואהבת הארץ.הקניית ע 
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 מרכז הנוער שטרודל

 
 

 התנדבות הערות אופי הקבוצה שם הקבוצה

בני נוער מלמדים גמלאים  זהב ברשת
מחשבים ופלאפונים ע"י חניכה 

 אישית

מיועד לבני נוער בעלי ידע 
בסיסי במחשבים 

 וסמארטפונים,

 בעלי סבלנות.

התנדבות עם גיל 
 הזהב

תיקון מעבדת 
 פלאפונים

בני הנוער מפעילים מיזם 
בני  קהילתי "מעבדת סלולר" 

הנוער מספקים מענה בייעוץ, 
 הדרכה ותיקון פלאפונים 

מיועד לבני נוער המתעניינים 
 בתחום הפרסום והשיווק.

בני הנוער יצטרפו לקבוצת 
 טכנאי הפלאפונים

הקמת מעבדה 
קהילתית, התנדבות 
 עם תושבי השכונה

חונכות 
ועדוניות )מ

 רווחה(

בני נוער חונכים ילדים 
ממועדוניות הרווחה, בעלי 

 מורכבויות רגשיות וחברתיות.

מיועד לבני נוער בעלי 
סבלנות ורצון להתנדב עם 

 ילדים.

התנדבות עם ילדי 
השכונה במטרה 

לקדם אותם בתחומים 
 שונים בחייהם.

קבוצת המנהיגות של מרכז  קבוצת הבית
 הנוער שטרודל

לבני נוער תושבי מיועד 
השכונה, המעוניינים להוביל 

שינוי חברתי ופרויקטים 
 למען הקהילה.

התנדבויות בקהילה 
 במגוון תחומים

פרויקט יום 
 הולדת

בני נוער מפעילים ימי הולדת 
לילדים ממשפחות במצב 

 סוציואקונומי נמוך.

מיועד לבני נוער בעלי 
חשיבה יצירתית, אנרגיות 

 ם.ורצון להתנדב עם ילדי

התנדבות עם ילדי 
השכונה בהפקת ימי 

 הולדת.

בני נוער מפעילים מרחב פתוח  ביה"ס עוז
ופעילות קבוצתית עבור 

תלמידים בעלי מוגבלויות 
 מביה"ס עוז בשכונת ג'סי כהן

מיועד לבני נוער בעלי יכולת 
הכלה, אופטימיות והמון 

 אנרגיות.

התנדבות עם ילדים 
 בעלי מוגבלויות 

תיאטרון 
 תיקהיל

העצמת בני נוער באמצעות 
 התיאטרון ככלי לביטוי אישי.

מיועד לבני נוער תושבי 
 ח'-כיתות ז'השכונה, 

 הצגת סיפורם האישי 

 
  

 , ג'סי כהן, 2רח' מסילת העולים 

  03-5039043טל': 

 אשת קשר: עדי צפדיה

 3867669-052נייד:   shtrudel@holonet.org.ilמייל: 

 

mailto:shtrudel@holonet.org.il
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 במרכז קהילתי לזרוסמעורבות חברתית 

 :ות קבוצות דרך מרכז הנוער שטרודלבמרכז הקהילתי פועל

 ביום קבוע בשבוע מוזמנים ליצור עם הילדים  - הפעלת לובי פעיל

 .פעילויות מגוונות של יצירה וחוויה משותפת

 עוזרי מאמן לנבחרת האקרובטיקה שלנובואו להיות  - מרכז הספורט. 

 המועדון פועל בימי א', ב', ד' וישמח לעזרתכם בהפעלת  - מועדון הילדים

 הילדים, עזרה בשיעורי בית, משחק משוף בשעות הצהריים.

 סיפורים לילדים, פעילות  קריאתעזרה בשיעורי בית לתלמידים,  - ספריה

 .מחשבים עם

 הוראת עברית, שיחות אישיות, עזרה  - מועדון גמלאים ומועדון נכים

 .בהנגשה והגשה
 

 , חולון27רח' הסנהדרין 

 

 
 

 מועדון השברולט

 
קורס מקצועי ומקיף על עולם הסאונד הדיגיטלי והאנלוגי.  -קורס דיג'יי מתחילים

 .18:30-17:00ימי ראשון תקלוט באירועים הכי גדולים בעיר. 

הפקת מסיבות ואירועים לנוער בחולון! מיומנות בהפקה,  -צוות הפקה ליין חטיבות

 .18:30-17:00. ימי ראשון שיווק, יחצנות ועוד

הפקת מסיבות ואירועים מידי שבוע על טהרת מוסיקת הרוק,  -ליין ראשון חופשי

 .23:00-19:00ימי ראשון קור, אלטרנטיב ומאטל. 

ושירה לכותבים  פיתוח כלים בהבעה עצמית, כתיבת פרוזה -כתיבה יוצרת

 .18:00-17:00ימי שני ולמוסיקאים. 

יסודות התיאוריה המוסיקאלית, כלים ומיומנות לפיתוח  -קורס תאוריה במוזיקה

  18:00-17:00ימי שני  שמיעה, הרמוניה, קריאת תווים ועוד.
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במה פתוחה לזמרים ונגנים, המקום של בני הנוער ליצירת  -יםילהרכבים מוסיק

16:30-וימי שלישי  21:00-19:00, 18:00-17:00. ימי שני חיות מוסיקה והופעות

21:00  

אפ, אימפרוביזציה, הופעות -עמידה על במה, כתיבת קטעי סטנד -אפ-קורס סטנד

   18:30-17:00ימי שלישי ועוד. הקורס בהנחית הסטנאפיסטית הדר לוי. 

טלי והאנלוגי. קורס מקצועי ומקיף על עולם הסאונד הדיגי -קורס דיג'יי מתקדמים

  20:00-18:00ימי שלישי תקלוט באירועים הכי גדולים בעיר.    

עבודה עם מפיק מוסיקאלי וכוריאוגרף  -להקות השירה הייצוגיות של חולון

  20:30-18:45ימי רביעי מהטובים בארץ! הופעות משלחות לחו"ל ומופעים מקוריים. 

הכשרה בתחום היצירה המוסיקאלית, הפקת  -יצירת רמיקסים והפקה מוסיקאלית

ימי רביעי   DJ MOR DAVIDהקורסים בהנחית  FL STUDIO מוסיקה על תוכנה 

19:00-17:30   

הכשרה בתחום התיאטרון, כלים בבימוי ומשחק. קבלת תעודת  -מדצי"ם תאטרון

 .18:30-17:00ימי חמישי מדריך. בשיתוף חצ"ב. לכיתות ט' בלבד. 

כב כלים בעבודה עם מפיק מוסיקאלי, יצירת חומרים מקוריים, הר -להקת הבית

 19:00-17:30ימי חמישי קאברים והופעות. 

ימי התנדבויות והפקת אירועים למען אוכלוסיות מוחלשות בקהילה.  -מתנות קטנות

 19:30-18:30 18:30-17:30חמישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 ולקחיהמרכז חינוכי לטיפוח תודעת השואה  –בית "להיות" 

בית להיות פותח את שעריו לקבוצת "שגרירי בית להיות" נוספת. הקבוצה 

 מיועדת לתלמידי כיתות י' מהתיכונים השונים ברחבי העיר. 

תאטרון קהילתי תלת דורי עם הבמאי אסף  -הקבוצה תשתתף בפרוייקט ייחודי

בבית  16:00-17:30בלאו. במפגשים, שיתקיימו אחת לשבוע בימים ג' בין השעות 

"להיות" יפגשו בני הנוער עם שורדי שואה, חברי בית להיות, ועם קבוצת הדור 
 השני ויחד כולם יעלו הצגה בסוף שנת הפעילות. 

חלק פעיל גם באירועי המרכז השוטפים כמו מסיבות  בני הנוער בקבוצה יקחו
 בחגים, טיולים, ימי גיבוש וכו'.

 מנהלת בית "להיות", מיטל שרון :אשת הקשר

 

 המשמר האזרחי

המשמר האזרחי מפעיל עשרות אלפי מתנדבים, ולמעשה מהווה את אחד מארגוני 

במדינה. מתנדבי המשמר האזרחי פרוסים בכל רחבי המדינה  יםהמתנדבים הגדול

 ,באבטחת הקהילה. התלמידים ישתלבו בהדרכותומסייעים ליחידות המשטרה 

                                             גם על ניידות.  יעלוישתתפו בסיורים רגליים ומידי פעם 

 .ההשתתפות כרוכה בהצגת סיכום מידע רפואי

 . ללא רישום פלילי ורצינייםדרושים בני נוער אחראים 

 

 מותנה באישור בטיחות מול עירית חולון 

   תלמידים. 20: כמות המתנדבים הדרושה
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  גוריון-ןמרכז הנוער ב

 ספורט

בני הנוער בקבוצה יעברו תהליך הכשרה שכולל גם אימוני כדורגל מעשיים 

 ותיאורטיים וגם פעילות קהילתית חברתית יחד עם אוכלוסיות שונות דרך 
                                                     הספורט ואורח החיים הבריא.

    אימון אחת לשבוע.הקבוצה תלווה על ידי מדריך כדורגל מקצועי ותעבור 
 

 .בני נוער בקבוצה 20נדבים דרושה: כמות מת

 קבוצת הבית

קבוצה המורכבת מנערים בולטים במרכז אשר מפגינים כישורי מנהיגות, קבלת 

השונה, התנדבות וקהילתיות. במהלך השנה קבוצת הבית לוקחת על עצמה 
 וך גיבוש, פרויקטים גדולים במרכז, יוצאת לסמינרים מובילה את המרכז ת

הקבוצה תלווה על ידי רכזת המעורבות  העצמה, פיתוח כישורי חיים ומנהיגות.

                                                                 החברתית בבנג'י ותעבור פעילויות בנושאים שונים אחת לשבוע.
 

 בני ובנות נוער בקבוצה. 15כמות מתנדבים דרושה: עד 

 מיועדת לנערים מתמידים אשר פעילים חברתית במסגרת  הקבוצה

 נוספת ורוצים לשנות, ליזום, להתנדב, להתפתח ולפתח.

 עיצוב

 ועוד.קיימות, איכות הסביבה, מחזור בגדים תפירה, עיצוב וחידוש בגדים עיסוק ב

פרויקטים ארוכי טווח למען ב , ויתנדבולנראות המרכזידאגו  הנערות בקבוצה
                                                                                               הקהילה.

 .נערות 15דרושה:  ותכמות מתנדב

  תלווה על ידי מדריכה אחת לשבוע.ובנות, מיועדת להקבוצה 

 גיל הרךבחונכות 
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ג'.  בני הנוער יעברו הכשרות לעבודה עם ילדים, החל מגילאי הגן ועד כיתה
למשחק  ההכשרה כוללת חשיפה לעולם החנוכות, כלים להתמודדות והנחיות

. בתום ההכשרה ישובצו בני הנוער בצהרוני ומועדוניות רשת קהילה ותקשורת
 ופנאי בשכונת בן גוריון. בני הנוער ישתלבו בצוותים הקיימים ויפעילו את הילדים

                                                                  .בפיקוח וליווי צמוד של צוות הצהרון

 .בני נוער 40כמות מתנדבים דרושה: 

  הנערים ילוו ע"י מדריכה אשר יהיו איתה בקשר טלפוני ופרונטלי לכל

 צורך ומענה.

 חונכות במרכז למידה

השנה אנו פותחים מרכז למידה אשר יפעל פעם בשבוע למשך שעה וחצי. 

בהכנת להם  סייעוידים מבית הספר "אמירים" ובני נוער ילמרכז יגיעו תלמ
. המטרה היא ליצור בעולמו של הילד ועוד שיעורי הבית, למידה למבחנים שפה

 עוגן של קשר אישי, חיזוק כישורים חברתיים, "אח גדול" והתקדמות בלימודים. 

 רבני נוע 20כמות מתנדבים דרושה: 

  הנערים ילוו על ידי חיילי פרק המשימה, ורכזת מעורבות חברתית מטעם
 מרחב הנוער. 

 טכנאות סלולר

מדריך מקצועי המעניק הכשרה לבני הנוער בתחום טכנאות הסלולר. מטרת 
התכנית היא יצירת חווית הצלחה בקרב התלמידים ומכאן יצירת אקלים המזמין 

של התלמידים ויצירת קשר ישיר  הצלחות עתידיות, הרחבת האופק התעסוקתי

בין הצלחה בלימודים להצלחה בשוק העבודה. במהלך התכנית נוציא את 
התלמידים לשעות התנדבות אשר בהם יפגינו את מה שלמדו ויתקנו טלפונים 

בקהילה, לתושבים בשכונה ואנשים הזקוקים לעזרה. במהלך השנה הנערים 
בוא לתורת החשמל, פירוק ילמדו מבוא לסלולר, מבנה רשת סלולרית, מ
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והרכבה, מבנה מכשירים סלולריים, מערכות הפעלה, סנכרון סמארטפונים 
 איתור ופתרון תקלות.ו

 בני נוער 20כמות מתנדבים דרושה: 

 200 -עלות השתתפות שנתית ₪ 

 קורס צילום

יציאה לצילומי  לצילום דרך הסמארטפון. התוכנית כוללת הקניית ידע ושליטה
חוץ, ניתוח הצילום במסגרת קבוצתית, קבלת משוב מהמשתתפים ועיבודו 

 והעלת תוצרי המשתתפים לתערוכת צילום.

 בני נוער  20כמות מתנדבים דרושה: 

 200 -עלות השתתפות שנתית ₪ 

 תנועות הנוער 

בתנועות הנוער השונות הפועלות בעיר )צופים, הנוער העובד,            הדרכה

השומר הצעיר וחצ"ב( תוכר כמחויבות אישית בתנאי שיינתן אישור מרכז התנועה 

 .פעמיים בשנה. בסוף השנה יהיה על התלמידים להגיש עבודה
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 כנפיים של קרמבו

 תנועת הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים, 

 62הראשונה והיחידה מסוגה בעולם. התנועה מפעילה 

 סניפים ברחבי הארץ ועוד מספר סניפים בתהליך הקמה.

 תלמידים שהתחילו את הפעילות בכיתה ט' יכולים להמשיך

 בכיתה י'. 

 

 ם חולון"מערך דיור אקי

ומאז משמש בית לאנשים  1982מערך הדיור הוקם בשנת 

במערך מתגוררים כיום בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. 

. מערך הדיור מונה ארבעה מבנים 35-75ילאי אנשים בג 34

 בהם מתגוררים הדיירים.

 

דיירי ההוסטל משולבים בתעסוקה במרכז קשת, הממוקם בסמוך למבנה 

ההוסטל. את שעות הפנאי מחלקים הדיירים בין פעילות ב"מועדון אחים" במתנ"ס 

ההוסטל. בהוסטל מתקיימים אירועי תרבות נאות שושנים לבין פעילויות במסגרת 

מגוונים כדוגמת חגיגות המימונה, מופעים, מפגשי משפחות כדוגמת הפרשת חלה 

ועוד. מדי שנה יוצאים הדיירים לנופש שנתי בבית מלון ובמהלך השנה נהנים 

 מטיולים יומיים ברחבי הארץ.

לעיתים, מגיעים דיירי ההוסטל יוצאים, לעיתים, לבקר את בני משפחתם בביתם ו

 בני המשפחה לבקר אותם.

הדיירים, בחלקם, יוצאים מההוסטל באופן עצמאי הן לפעילויות פנאי והן לביקור 

בבית משפחתם.  בטרם כל יציאה מההוסטל, מעדכנים הדיירים את איש הצוות 

 במשמרת.

 שעות ביממה ומאויש על ידי איש צוות לאורך כל שעות היממה. 24ההוסטל פתוח 

 

 נדבות בהוסטלהת

אנו מחפשים מתנדבים נמרצים, בעלי מוטיבציה גבוהה ויחסי אנוש מצוינים 

 לעבודה התנדבותית מלאת סיפוק!

 

 אופי ההתנדבות

 שיחות אישיות, חונכות קבועה עם דיירי ההוסטל. - התנדבות פרטנית

יצירת הפעלה חברתית המיועדת לקבוצה מדיירי ההוסטל,  - התנדבות קבוצתית

 חוגי ריקוד, מוזיקה ועוד. הפעלת
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 "ניר"תכנית  -איגי 

 יב'  –תכנית ניר, כיתות ט' 

אקטיביסטים ואקטיביסטיות !הצטרפו לעשייה חברתית משמעותית ושיח פתוח 

מרתק שבכוכם לעצב את "המשחק החברתי" שלנו. האם בחנו את הזהות שלנו או 

 שהיא מוכתבת לנו? מה הופך אותי לעצמי? 

בתוכנית ניר נלמד, נחווה, ניצור ונעצב פרויקטים שקוראים לשיווין, סובלנות, 

 סולידריות חברתית וחופש! 

 נדבר על מיניות, מעמדות, סקסיזם ושוני.

זהות, ביריונות,  איך החברים שלי רואים אותי? מתי עצרנו לדבר על אתניות,

 בואו לשנות!מיניות ומגדר?! 

 לפרטים:

 nirprogram@igy.org.il        0546295454 –אלעד 

 

 ליצנות רפואית

mailto:nirprogram@igy.org.il
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 דורי-הקשר הרב

 
דורי בין -דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית, הבונה גשר בין-תכנית "הקשר הרב

תלמידי בית הספר לבין אזרחים ותיקים באמצעות יישומי טכנולוגיה חדשניים. 

במהלך המפגשים בין התלמידים לבין סבא/סבתא שלהם, מלמדים התלמידים 

תלמידים נחשפים את המבוגרים מיומנויות מחשב, אינטרנט ותקשורת מקוונת. ה

לסיפורי החיים, למורשת ולערכיהם של סבא/סבתא ויחד עמם מתעדים פרקים 

מסיפור חייהם של המבוגרים בכלים דיגיטליים מגוונים, ביניהם: תיעוד סיפור 

חיים במאגר סיפורי מורשת של בית התפוצות, מצגת מפורטת אודות פרק חיים, 

ים חוויית למידה הדדית ושיח פורה בלוג אישי או ספר דיגיטלי. המפגשים מזמנ

ומפרה, התורם להבנה טובה יותר של בן הדור האחר וליצירת שרשרת ערכית 
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משרד החינוך )מינהל מדע וטכנולוגיה,  להפעלת התכנית שותפים בחברה.

 המזכירות הפדגוגית(, המשרד לשיוויון חברתי ובית התפוצות. 

 

 

 

מיזם חברתי, המקדם ילדות -  עתודה טכנולוגית לבנות -אליסקוד

ונערות להיחשף לעולם הטכנולוגי למען השתלבותן בעתיד בשוק 

העבודה במקצועות טכנולוגיים. נערות התיכון תעבורנה הכשרה והן 

תהיינה המדריכות של תלמידות מהיסודי. בנוסף, הכנה להסמכת 

 .מייקרוסופט תקפה בצה"ל
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 חשוב לזכור! 

  18.10.18בתאריך יתקיים  החשיפהיום  

  4.11.18 ביום במקומות ההתנסות פעילותהתחילת 

  השנה כללפעול לאורך יש. 

  מקום ההתנדבות, יש לפנות לרכז  את להחליףבמידה וברצונכם

    .במקום ההתנדבות, ולעדכן את רכזת המעורבות החברתית בביה"ס

 ת לגשת לרכז ישהתנסות אישית, ל יוזמה ה ישנה/במידה ולתלמיד

. יוזמות העונות לקריטריונים להציג את היוזמההמעורבות החברתית ו

  הנדרשים תאושרנה בשמחה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "גם אם אתה נותן מעט מעצמך, 
 אבל אתה נותן עם כל הלב זוהי נתינת אמת".

 ובראן(')חליל ג
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פרצוף פני וסגולות נפשי,  אני עם כוחותיי ותכונותיי, "וידע זאת כל האדם,

לא היה  -בדורות שעברו  בין כל החיים עכשיו אין אחד כמוני, יחידי בעולם.

 כמוני

 לא יהיה כמוני -עד סוף כל הדורות 

 ואם כך בוודאי הקב"ה

 שלחני לעולם בשליחות מיוחדת

 ששום אחר אינו יכול למלא אותה"
 

                

 עלי שור( / )הרב וולבה

 

 

 

 


