התפתחות אישית ומעורבות חברתית בחינוך העל יסודי לכיתות י' ,י"א  ,י"ב
רשימת מקומות הפעילות לבחירה שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017
תלמיד יקר/תלמידה יקרה :
עליך לבחור מקום פעילות מתוך הרשימה הבאה (:באתר נוער מתנדב
מופיעים עוד מקומות פעילות ).
עליך להקליד את בחירתך בתוכנת "נוער מתנדב "– יש להקליד  2עדיפויות
באתר ביה"ס יש הוראות כיצד להירשם באתר "נוער מתנדב".
תוכניות חדשות תשע"ז– אגף הנוער והצעירים  ,רחוב הרצל
.,138ראשל"צ.
להתקשר לנטע .0523409491 :
 )1עמיתי דילר – תוכנית מנהיגות בינלאומית יחודית ומגוונת  .התוכנית
מעצימה בני נוער יהודיים להיות סוכני שינוי פעילים.מפגשים קבועים בימי
חמישי ,ביקורים וסמינרים ,ביקור הדדי של שתי הקבוצות בקהילה היהודית
מטרו ווסט .אנגלית ברמה טובה.
)2דיפלומטים צעירים –מסגרת יחודית לנוער העוסקת בקשרי חוץ ,יחסים
בינלאומיים .השתתפות במשלחות נוער יצוגיות .
)3מועדון התדר – באגף הנוער והצעירים  :תוכניות חדשות :
א)תחום מוזיקה – מדריכי הרכבים ,תלמידי י"א נבחרים ילוו הרכב
מוזיקלי של חניכים בשכבות ז'  ,ח'.הופעות .
לפנות לנטע .0523409491 :
ב) MUSIC FRODUCER
פיתוח והעצמת נוער בתחום הסאונד והתאורה ,תיכנון וביצוע
אירועים.
ג)מובילי ליין להקות – פיתוח תרבות נוער אלטרנטיבית ב תחום
המוזיקה ,ארגון ערב להקות אחת לחודש.
ד) האקדמיה ל  - DJהכשרה ולימוד מקצוע התקליטנות.
ה)סקייטפארק – אחראי פארק לשעתיים בשבוע  ,תכנון וביצוע אירועים
וסדנאות.

ו)פרויקט ניר – קבוצה של בני נוער פעילים בסביבתם  ,פיתוח סובלנות
בקרב בני נוער .לדבר עם הנוער על נושאים :דמוקרטיה  ,גזענות מיניות.
ז)צילום –למידת יסודות הצילום ,צילום אירועים בתדר.
ח) צילום וידאו – למידת הצילום  ,התנסות במצלמות  ,צילום אירועים
בתדר
ט)סיפור חוזר  -פיתוח ספריה מקומית ועידוד בני נוער לקריאה ,
הפעילות יחד עם בעלי צרכים
מיוחדים.
י) אנסמבל תיאטרון – לימוד יסודות התיאטרון ,מופעי תיאטרון
בטקסים.
התנדבויות נוספות בקהילה :
 .1משמר אזרחי
הפעילות כוללת תרומה לקהילה (מבצעי חלוקת מזון) ,סיוע באבטחת אירועים
שונים ,סיוע במרכזי שיטור ועוד .התלמידים יוכלו לבחור את סניף המשמר
האזרחי שבו יתנדבו ויעברו קורס במקום.
דרישות :משמעת עצמית גבוהה ,אחריות ,רצינות ,מסירות והתמדה.
ימי פעילות :בתיאום עם משמר אזרחי
 .2מועדון קשישים – בן גוריון ותיקים  ,בן גוריון עולים
רחוב בן גוריון  , 8אחראית  :בלן אלה  ,טל039672458,0544920697 :
 .3ממצי"ם – מדריכי מחויבות אישית 30 ,שעות
נבחר ע"י מחנך הכיתה ובהמלצתו בלבד .
הפעילות כוללת איסוף כרטיסי המחויבות האישית מהתלמידים מדי חודש
ועידכונם בתוכנת "נוער מתנדב",התלמידים יעברו הדרכה .
תלמיד שיצטרף לצוות הממצי"ם יהיה נציג הכתה ויד ימינו של רכז המחויבות
האישית בבית הספר .עליו להיות ראש קבוצת תלמידים מתנדבים באחד
ממקומות ההשמה ולעקוב אחר הפעילות ושביעות רצון התלמידים ,לעזור
לפתור בעיות של תלמידים הקשורות לתוכנית ,לעזור בהכנת טקסים

מרכזיים הקשורים למחויבות ולדאוג לפרסום התוכנית בבית הספר ומחוצה
לו.
 .4מועדוניות
מועדוניות :ידלין ,רחוב הירקון  , 4מועדונית ברמת אליהו  .מועדונית בארי ,
רחוב כצנלסון 26
מועדוניות טיפוליות ומועדוניות לילדים .המועדוניות מהוות מסגרת תומכת
לילדים הזוכים בהן ליד מלטפת ,סיוע בהכנת שעורי בית ופעילות חברתית.
תוכלו להשתלב במועדוניות כחונכים לילדים ,חברים למשחק ,מסייעים
בהכרת המחשב ,מדריכים בעבודות יצירה ועוד .בפעילותכם תסבו לילדים
אושר רב.
 .5מתנ"סים
מתנ"סים  :בשיכון המזרח או ברמת אליהו.
חונכות לתלמידים הזקוקים לתמיכה וסיוע .החונכים ימלאו תפקידי אח/חבר
בוגר לילדים.
דרישות :משמעת עצמית גבוהה ,אחריות ,רצינות ,מסירות והתמדה.
 .6ניצני ראשון
עמותת "ניצני ראשון" פעילה מזה  10שנים למען ילדים עם שיתוק מוחין.
אנו מפעילים מרכז לימודי ומועדונית  5ימים בשבוע כל ימות השנה  ,גם
בחופשות הלימודים.
המתנדבים הם ערך חשוב במערכת שלנו ,ואנו מקבלים כל מתנדב באהדה,
אהבה ורואים בכל אחד ואחת את האפשרות לסייע לילדים שלנו.
תפקידו של המתנדב :בסיוע בהכנת שיעורי הבית ,עזרה במחשבים ,משחקי
חברה,
תמיכה בחוגים הקיימים :טיפול בעזרת בעלי חיים ,טקוואנדו ,יצירה אומנות.
ציור ,להקת ריקוד של ילדים בכיסאות גלגלים ובנות בריאות .שילוב בטיולים
ומסיבות וכדומה.

 .7בית העיוור
בבית העיוור מקיימים מועדונית לעיוורים המגיעים לפעילויות מכל רחבי העיר.
דרישות :עזרה לעיוור בביתו  ,להקריא לעיוור מסמכים  ,לעזור לעיוור בקניות
וללוות אותו למועדון .
ימי פעילות :בתיאום עם בית העיוור.
 .8תנועת נוער כנפיים של קרמבו  -חדש חדש בעיר ראשל"צ
תנועת נוער יחידה בעולם ,המשלבת ילדים עם צרכים מיוחדים עם בני נוער
מהחינוך הכללי לפעילות משותפת .
בתנועה משולבים ילדים ובני נוער בגילאי  7-21עם צרכים מיוחדים.
החניכה היא אישית.
יש ליצור קשר עם סתיו .050-8272726
 .9צוות תיעוד ועריכה -עזרה באתר ביה"ס ,חדש חדש חדש -באחריות –
דורית נאורי ואביטל שיין
צוות צלמים/צלמות  ,כתבים/כתבות שיהיה אמון על תיעוד התלמידים במקומות
ההשמה ,פרסום כתבות לעיתונות המקומית ועיתון ביה"ס ובסופו של דבר
עריכת מצגת  +סרט סיום בסוף תהליך ההתנדבות השכבתי שיוקרן בטקס
הסיום השנתי .עדיפות לתלמידי מגמת תקשורת ולתלמידים היודעים
לצלם  /ולהתנסח כראוי  .עזרה באתר ביה"ס .
 .10חונכות – לתמידים למען תלמידים
חונכות בבית הספר לתלמידי כיתות התקשורת – קבוצות חברתיות
להלן על המחויבות :
מדובר בקבוצות חברתיות המשלבות תלמידים שונים בשכבה .מטרת הפעילות
היא ליצור אינטראקציה ועשייה חברתית משותפת למען הקהילה .קיימים שני
סוגים של קבוצות  .1 -קבוצות שפועלות יחד למען הקהילה בתחומים שונים .2
קבוצות העוסקות בנושאים ובפעילות חברתית במסגרת השכבה .המחויבות
הפעילות מחייבת השתתפות במפגשים קבועים של שעתיים שבועיות בהתאם

למערכת ,בסוף יום הלימודים.
מומלץ מאוד !!!
 .11להקות זמר עירוניות/ריקוד
תלמידים המשתתפים בלהקות זמר עירוניות/ריקוד (מותנה בקבלת אישור
מאחראי הלהקה וחייבים בהשלמת  30שעות).יש להביא אישור על השתתפות
בלהקה.
 .12ספורטאים
תלמידים המשתתפים בספורט ייצוגי (יצטיידו באישור מתאים וחייבים בהשלמת
 30שעות)
יש להביא אישור על השתתפות בקבוצה .
 .13נאמני בית הספר – עזרה לאב הבית משה דחוח
התלמידים יפעלו במסגרת בית הספר .זקוקים ל  3תלמידים רציניים ואחראים
בלבד.
עזרה לגב' ענבר ליבוביץ בנושא  :סמים ואלכוהול בבית הספר ,הפעילות
תכלול :קישוט קיר בבית הספר בנושא,העברת שיעורי חינוך בכיתה וכ"ו.
עיתון בית ספר (.חיילים ) -.באחריות גב' חפצי ויניק – סגנית מנהלת
דרישות :משמעת עצמית גבוהה ,אחריות ,רצינות ,מסירות והתמדה.
ימי פעילות :בתיאום עם הרכזות..
 .14ספריות עירוניות
ספרייה עירונית -ציבורית מיועדת לקהל הרחב ,ממומנת ע"י קופה ציבורית.
אוסף הספרייה מגוון ומכיל חומר בתחומי דעת רבים .ברוב הספריות יש חדר
עיון ,אגף לספרות ילדים ,אגף לספרות מבוגרים .לעתים יש בספרייה אוספים
מיוחדים ושונים .במרבית הספריות נתן להשאיל ספרים ,קלטות מוסיקה,
סרטים ,ספרים אלקטרונים וכדומה.
דרישות :משמעת עצמית גבוהה ,אחריות ,רצינות ,מסירות והתמדה.
ימי פעילות :בתיאום עם מקום ההשמה.

 .15רווחה
ניתן להתנדב בזוגות בעזרה לקשישים .
ניתן להתנדב בעזרה לילדים .
.16מרכז הדר
נמצא במרכז העיר ליד בית הכנסת הגדול .
במרכז הדר התלמידים יעזרו לתלמידי בית הספר היסודי בהכנת שיעורי בית .
 .17בית ספר חצב
בית ספר לחינוך מיוחד ליד תיכון גן נחום .
הפעילות כוללת עזרה לתלמידים בבית הספר חצב אחרי הצהרים בלוויית
מדריכים .
 .18יד שרה
עזרה למרותקי בית בעיקר במחשב  ,ולארח למרותקי הבית חברה .
 .19נ"ס
נגנים סולנים  ,במתחם בית הספר רביבים  ,קיים מועדון "בלנס" ,מתאים
לתלמידים מוכשרים בשירה ובנגינה.
 .20חוג ריקוד בשיתוף איל"ן
חוג ריקוד של ילדים ונוער נכים  ,מתקיים באולם הספורט של "אבני החושן"
 .21מרחב נוער – נחלת יהודה  -חדש
קורס טכנאי  + P.Cאינטרנט זהב ,התלמיד ידריך מבוגרים כיצד להשתמש
במחשב

 .22נוערנט – שיכון המזרח
 .23מרחב הנוער – קריית גנים – חדש
.1ליווי מוסיקלי בחונכות אישית – מיועד לנערים נגנים החונך יפגש עם חניך
קבוע מכיתות ד,ה,ו.
.2מתן תיגבור לימודי לילדים בכיתות ד – ז .
 .3מדריכים צעירים –העברת פעילות פעמיים בשבוע לקבוצה של  15ילדים
בכיתות ד -ו'  -טיולים וקייטנת קיץ .
 .24נוער מכבי – רכזת עופרה אדרי  -חדש
התלמיד יעבור קורס הכשרה בן  3חודשים – עדיפות לתלמידי מגמה ביולוגית .
נוער מכבי למען הקהילה
מה הפעילות?
"
מכבי שירותי בריאות" מפעילה תכנית ייחודית ,למען הקהילה והנוער בישראל.
בכל שנה לומדים ומתנדבים כ 1500-חניכי נוער מכבי בעשרות סניפים
ומתקנים של 'מכבי' .בתכנית עשרות קורסי העשרה ולמידה המתקיימים ללא
תשלום ברחבי הארץ .נוסף על תוכנית ההעשרה המגוונת ,מתנדבים בני הנוער
במתקני מכבי ומסייעים בביצוע פרויקטים לקידום בריאות האוכלוסיה .
תכנית 'נוער מכבי' מופעלת בעידוד משרד החינוך ,בהעניקו ל'מכבי' 'תו תקן'
לקליטת נוער מתנדב

למי זה מיועד?
תכנית 'נוער מכבי' פונה לבני ,15-16העולים לכיתה י' ,גם אם אינם חברי "מכבי
שירותי בריאות ".
מטרתה לקדם ולהעשיר את הידע בנושאי בריאות בקרב בני נוער במרכז
ובפריפריה ,בלי הבדלי דת ,גזע ומין  .כמו כן ,להכשיר ולשבץ את בני הנוער
להתנדבות בתחומי הבריאות ,הרפואה והרווחה בקהילה .
 .26פרויקט נתיב – נחלת יהודה  /אברמוביץ
פרויקט נתי"ב (נוער תומך ילדים בקהילה) מציע מסגרת פעילות פנאי
והעשרה ,ללא תשלום ,לילדים בגילאים  .10 -6ילדים רבים בעיר אינם זוכים
לפעילות בלתי פורמאלית (בדרך כלל בשל קושי כלכלי של ההורים במימון
החוג) ,והמטרה היא למלא את שעות הפנאי של הילדים ולאתגר אותם
באמצעות פעילויות שונות :ספורט ,יצירה ,ריקוד ועוד ,ובכך לצמצם ולמנוע
שוטטות ומצבי סיכון.
הפרויקט יופעל באמצעות :הורים ,בני נוער -חניכי תנועות נוער ,תלמידים
ממחויבות אישית ,מדריכים צעירים וסטודנטים חונכים מהמכללה למנהל שאינם
משולבים בפעילות החינוך הבלתי פורמאלי.
 .26שבלול
תאור" :שבלול "
להשפיע בדרך שלי.
מטרות המחויבות האישית בשבלול :
 להוות דמות "אח בוגר" לתלמידי כיתות ז' אשר מתחילים דרכם בחטיבתהביניים באמצעות קשר אישי בשיעורי נגינה/שירה פרטיים .
 -מה נדרש :

 ידע בכלי נגינה או פיתוח קול הזדהות עם מטרות המחויבות .מה כולל המסלול :שני מפגשים בשבוע : .1מפגש מוסיקלי עם התלמיד בשעה שתואמה בין החונך ,התלמיד ורכז
המסלול בשבלול .
 .2מפגש חונכים ,מפגש של כל הי'ניקים אשר לוקחים חלק בפרויקט ,מפגש
העשרתי של נתינת כלים מוסיקליים וחינוכיים בימי רביעי ב. 16:30
**המפגשים ה"לא פורמליים" בהפסקות חשובים לא פחות למען השגת
המטרות ופה משמעות הפרויקט עליכם ,אם תחפשו את החניכים ותתעניינו
בשלומם ואם ישנם בעיות חברתיות/לימודיות וכו '.
אודישנים :יתקיימו ב"שבלול" -רח' סירקין ( 1סמוך למתחם ביה"ס)
לפרטים :אמיר  , 0527905424יונתן 0527905426
 .28חונכות באחרון הבילויים – יש לפנות לאיריס אינדיג
ולתלמידים רגילים באחרון הבילויים וגם חונכות לתלמידי כיתת תקשורת  -ניתן
החונכות כוללת בילוי בסרט ,בקניון  ,בספריה  ,וגם עזרה בשיעורי בית במידת
הצורך
 .29ניצן – רחוב גורדון  12ראשל"צ
במרכז משחקים עם הילדים ,עורכים פעילות ,חוגגים יחד חגים.
לפנות ליפעת 0549400506 :

רשימת מקומות השמה שמוכרים כפעילות מחויבות אישית :
 .1מד"א  -מגן דוד אדום
הפעילות מיועדת רק לתלמידים שעברו קורס קיץ בשנה שעברה .
(בכיתה ט').

התלמיד יעבור קורס רפואה במשך  8שבועות ,פעמיים בשבוע ,יעבור בחינה
מעשית ובחינה עיונית.
תלמיד שיעבור בהצלחה את הבחינות ישתלב ב 10 -משמרות (כל משמרת 8
שעות) בצוות אמבולנס וניידת טיפול נמרץ .התלמיד יוכל לנסות להתקבל
לתפקיד חובש ופרמדיק צבאי .המעוניינים יוכלו להמשיך בהתנדבות
ולהשתלם בקורסים נוספים.
 .2תנועות נוער ,ומדצי"ם וצמרת
מדרכים בתנועת נוער (מחויבים להמציא אישור מהתנועה).
מדצים יש להביא אישור מאגף הנוער

בהצלחה איריס אינדיג
רכזת מעורבות חברתית

