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עשרת הדיברות למתנדבים

.הבינו את משמעות התפקיד והאחריות שאתם לוקחים על עצמכם1.

.התאימו את עצמכם לתחום ההתנדבות לפי מידת העניין שיש לכם בנושא2.

.קבלו הדרכה והכשרה כדי לדעת איך לתרום מהידע והניסיון שלכם לאחרים3.

.גלו את המשמעות הכללית של התוכנית שאתם חלק ממנה4.

.הקשיבו היטב ופתחו רעיונות חדשים, מלאו את תפקידכם בהתמדה ובהשקעה5.

.ולא בכל התנדבות יש זוהר, כל ההתחלות קשות: גלו סבלנות6.

".עושים לה טובות"ולא –אתם עוזרים לקהילה שבה אתה חיים : זכרו7.

.לאנשיו ולתוכנית כולה, היו נאמנים למוסד או לגוף שבו אתם מתנדבים8.

!לעומת זאת הרבו בסימפתיה ובחיבה. מהתנשאות ומפטרונות, יתר–היזהרו ממעורבות9.

"!מצווה-שכר מצווה : "מנת לקבל פרס-עשו עבודתכם שלא על10.
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,המקסימים' תלמידי שכבת י



המעבר לחטיבה העליונה ואיתו גם בירור . שנה משמעותית מאוד עבורכםתהא, א"תשפ, שנת הלימודים הקרובה

.  בשנה זו תהפכו לאזרחים מן השורה, אי לכך. בחייכם מהווים חלק חשוב לפיתוח עצמאות ובגרות" מעגלי ההשפעה"

–" מעורבות חברתית והתפתחות אישית"בשנה זו תחשפו ותקחו חלק לראשונה בתכנית :אך לזכות זו ישנה גם חובה

תורמים ליצירת אדוות  בדרך זו אנו. ערכית וחברתית בה אתם מעניקים לחברה מכישוריכם ומזמנכם, לאומיתתכנית

.תוך דגש על ערך הנתינה והערבות ההדדית, ובכך נייצר חברה טובה יותר, השפעה שילכו והתרחבו

עשייה למען האחר ולמען הסביבה תורמות להעלאת הדימוי העצמי  וחקרים מעידים כי מעורבות חברתיתמ

מביאות לשיפור ההישגים  , מעודדות שאיפות להשכלה גבוהה, תחושת המסוגלותמעצימות את, והמוטיבציה

.שייכות ומחויבות בקרב כלל השותפים, תחושת משמעותומפתחות

הרואים את האחר  , יצירתיים, יוזמים, דוגמה ומופת לבני נוער פעיליםביכולת שלכם להוות, אני מאמינה בכם

.איכות החיים בקרבנוונותנים מכל הלב לשיפור

היכולות -מזמנת לנו אתגרים שונים " קורונה"תקופת ה. אינני יכולה להתעלם מהעובדה כי שנה זו אינה רגילה כלל

-תוך יצירת מקומות התנדבות שונים , שלנו למפגש חברתי התנדבותי מצטמצמות ועלינו לחשוב מחוץ לקופסא

. מקומות התנדבות המבוססים על קשר מרחוק ועל נתינה ללא מגע

.שתדעו לאזן ולמצוא את המקומות שימלאו אתכם ויאפשרו לכם לתת ולתרום לחברה כולה, אני סמוכה ובטוחה

!יישר כח והמון הצלחה-בברכת שנה נפלאה ומשמעותית 
רכזת חינוך חברתי ערכי חטיבה עליונה-לי ארווס הרציאנו 

,היקרים' שכבת י



/  אתם מפגינים את ״מידת החסד״,ביכולת שלכם תלמידים יקרים להתנדב ולעזור לזולת

האישיים שלי  מתוך צרכיי האנוכיים  והאינטרסים, מידת הנתינה לזולת ומשמעותה לצאת מתוך עצמי 

והתשלום האישי הוא . להועיל ולהציל את הזולת הזקוק או הסביבה הזקוקה, לתרום, על מנת לעזור 

? מדוע!!אדיר

.כי אתם תלמידים יקרים גורמים לשינויים משמעותיים  בעולם הפרטי של הזולת ובעולם הסביבתי 

כי יכול להיות  ...אתם ממש מצילים נפשות שזקוקות לתשומת לב או לעזרה או לתמיכה נפשית או פיזית 

ובזכות זאת הצלת את ..שמראה אכפתיות ודאגה ...האדם היחידי שיש להם בעולם אתם / שאתה 

של סביבה יפה  ואתם גם יכולים לשנות את הסביבה שלכם בלהיות הדוגמה לשנוי ובינוי  ...נשמתם

.בטוחה יותר ומסודרת, יותר

!אתם תחוו את ההרגשה של נתינה שערכה שווה לקניה של עולם ומלואו

!מאמינים בכם, צאו לדרך

רכזת השכבה עפרה שיקלר

.מאיה, שירן, שרהלה, פרננדו, אייל, אביבית, דור: צוות השכבה

,היקרה' שכבת י

מישראל כאילו הציל עולם ומלואו״״כל המציל נפש אחת 



"מתחברים"אין ספק שבשל צו השעה נצטרך לעדכן יחד את האופנים בהם כולנו 

אך , מין או השתייכות פוליטית ופוגע בכל אחד ואחת מאיתנו, גזע, זכרו שנגיף הקורונה אינו מבדיל בין דת

!רק יחד נצליח להתגבר. והחוזק שלנו כחברה הוא כחוזק החולייה החלשה ביותר, בחלקנו הוא פוגע יותר

,היקרה' שכבת י

ותהיו זכאים                        , שנה שבה תהפכו להיות אזרחים מן השורה, השנה היא שנה משמעותית עבורכם

,       נצעד יחד אתכם באווירה חיובית, במסגרת מעורבות חברתית, בשנה זו. לקבל את תעודת הזהות שלכם

.ותתרמו באהבה ובסיפוקבהם תשתלבו, ונלווה אתכם במקומות השונים והמגוונים

לא  , לצערי, ימים בהם , אחרי ימים רבים ולא קלים של פערים חברתיים וחוסר הדדיות , במיוחד השנה

דרך   . אני מזמינה אתכם להיות חלק ממעגל הנתינה המחבק. מורגשת תמיד הערבות ההדדית והנתינה

ותכירו בכישרונות ובכישורים האישיים   , הנתינה והסיוע תחזקו את תחושת השייכות שלכם לקהילה

.ובמיוחד תעצימו ותכירו בערך העצמי שלכם. תוך כדי עשייה

.אלא מעשיר את היש, שבה אתה אינך מתרושש כשאתה נותן מעצמך לזולת, התנדבות היא נתינה! זכרו

.ותלמדו כמה עוצמה יש בנתינה. מקווה כי בשנה משמעותית זו תתנו ותקבלו

לוסי עדני

רכזת מעורבות חברתית







–עקרון הבטיחות 
כל בחירה של מעשה ובהתאם  

תתאפשר רק אם התלמיד  , לסוגו 
רכז המעורבות  / המחנך . יהיה מוגן

,  בחינוךהרשותיומנהל התנדבות 
.יוודאו שאכן התלמיד מוגן

מגוון הזדמנויות
2חשוב לבקש  מכל תלמיד לבחור ...

אפשרות  –אפשרויות להתנסות 
להתנסות פיסית ואפשרות להתנסות  

....  וירטואלית

–עקרון הגמישות 
לנוכח המגבלות תינתן לתלמידים  

האפשרות לבחור מעשים שונים  
בהתאם למציאות ולמגבלות בעת 

ממד ההתמדה יבוא לידי  . הנתונה
ביטוי בקיום המעשה השבועי ולא 

.בהתמדה בתחום הבחירה

עקרון הלמידה מתוך שירות 
י מבוגר  "כל תלמיד ילווה ע

האפשרות לליווי  ...משמעותי 
באמצעות הכלים הדיגיטליים  

פותחת הזדמנויות רחבות  , כיום
לשיח רפלקטיבי משמעותי

עקרון הבחירה החופשית  
תחום העשייה נתון לבחירתו של 

בעת הזו חשוב ביותר לערב , התלמיד
את בני הנוער במציאת ערוצים 

אפשריים לפעילות בכל זמן נתון  
על פי הנחיות תו ובמגבלות הקיימות 

.  סגול של משרד הבריאות

עקרון הערבות ההדדית  
תינתן העדפה לביצוע התנסות פרטנית  

. . שמתבצעת עי קבוצת תלמידים
התלמידים יהוו זה לזה קבוצת  

האפשרות ליצור מיזמים של . תמיכה
תלמידים כאלטרנטיבה להתנסות  
אישית הינה הזדמנות לחיבור בין  
..  תחומי הדעת למערבות החברתית

עקרונות הפעלה חשובים לקידום הנושא בתנאים המגבילים

ובחירום קורונהבשיגרה-א "מבט אל שנת תשפ-התפתחות אישית ומעורבות חברתית

בחינוך העל יסודי  " התפתחות אישית ומעורבות חברתית"הפעלת התכנית ,מאחר והמציאות בעת הזו יכולה להשתנות בכל רגע נתון
,  אכפתי ואחראי, רגישות חברתית וחוסן נפשי, בעל תודעה, מעורב, טיפוח  בוגר עצמאי: מטרתה. בעת הזו הינה צורך השעה והחברה

.( 2018, 0044ל "חוזר מנכ-5חוזר מס . )הרואה במעורבות חברתית ערך ודרך חיים



ניתן להפעיל את התלמידים בפעילויות שונות  

בתוך ומחוץ לבית הספר וזאת בתנאי  

.  שעומדים בדרישות משרד הבריאות

מקפידים על אישורי הורים לכל פעילות 

ופועלים  . שהתלמיד מבקש להתנסות בה

בהתאם לדרישות נוהל ההסדרה

–תלמיד בבידוד או חולה 

יהיה פטור מביצוע שעות המעורבות  

.           בהתאם לזמן שהיה בבידוד וחולה

2חישוב הזמן יעשה על פי הנוסחה של 

שעות כפול מספר השבועות שבהם  

י  "עפ. היה בבידוד או בחופשת מחלה

.  נוהל הצגת אישורי מחלה
עלינו לפעול על פי דרישות השעה  

בהתאם להוראות משרד הבריאות  

(.  עמידה בדרישות התו הסגול)

באחריות כל ארגון קולט לפעול על פי 

תו סגול לעמוד בדרישות משרד  

. הבריאות
י  "ייעשה ע-ליווי עיוני ורפלקטיבי

המחנכים במסגרת שעת החברה  

והשיח השבועי המתקיים בין  

המחנך לתלמידים בזום או בכל  

אמצעי ודרך שבה מתקיים שיח זה

באיתור הזדמנויות על שיתוף התלמידים 

בסיס העלאת צרכים חברתיים ובעקר  

באיתור  ף התלמידיםושיתו. לאומיים

. דרכים אפשריות למתן מענה לצרכים אלו
בסוףתתבצעהתלמידהערכת

:י"עהתהליך
עצמיתהערכה➢
ההתנדבותמקום➢
המחנך➢



התנסות אישית-המרכיב המעשי

ב"י-א "י-'י: התוכנית התלת שנתית

שעות30א "כיתה י
ב "כיתה י

אין חובת שעות שעות
שעות60' כיתה י

(פרויקט)התנסות קבוצתית

שעות27ב "כיתה י 21א "כיתה י שעות9' כיתה י

ב  "א ובכיתה י"תלמידים שממשיכים להתנדב באופן מלא בכיתה י❖
נמצאים במסלול הצטיינות ויקבלו תעודת בגרות חברתית



נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך , לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית: "התוכנית מבוססת על אחת ממטרות החינוך

חוק החינוך הממלכתי  " )התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל, תרומה לקהילה, רצון לעזרה הדדית, מסירות ואחריות

התוכנית מחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל ( . 9סעיף , 2000, ס"התש

.השתתפות בחיי הזולת ועשייה למען האחר ולמען הסביבה, תוך עידוד התלמידים לגלות ערנות לסביבה ולקהילה, הלומדים

.                                                                                                                      תכנית זו היא חובה על כל תלמידי התיכון בכל הארץ

(  ב"י-'י)היא תכנית חובה לחטיבה העליונה " חברתיתהתפתחות אישית ומעורבות"התכנית  2014ל מיולי "פי חוזר מנכ-על

.והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות

'       התכנית לכיתה י

התנדבות  שעות 60
לאורך השנה  

שעות  פרויקט 9התנסות אישית
התנסות קבוצתית

שעות התנסות  21
עיונית ולמידה  

שכבתית/פעילות כיתתית



תכניתשלהמטרותאחת.ביותרלהםהמתאיםהפעילותמקוםאתלבחורמתקשיםרביםתלמידים

.הראשוןהצעדאתלעשותהזמןוזה,החלטותבקבלתאותךלהדריךהיאהאישיתההתפתחות

המאפייניםלביןושאיפותיךאופייך,נטיותיך,כישוריךביןלגשרצריכהההתנסותמקוםלגביההחלטה

בפעילותלהתמידלךשתאפשרכזולהיותצריכהההחלטה.בפניךהעומדיםההשמהמקומותשלוהדרישות

…לעבודה,קדימהאז.וברצוןבשמחההמשימהאתלבצעי/ושתוכל,השנהלאורך

וזמנימיקום,התפקידדרישות,מאפייניםמקוםלכל.ההשמהמקומותרשימתמוצגתהבאיםבדפים

.הפעילות

ניתן.לךלהתאיםהיכוליםהמקומותאתי/וסמןבעיוןי/קרא.בידךנתונהההחלטהזהבשלב!!!לבי/שים

.שלךהפעילותלמקוםת/שייךלהרגישי/תוכלאםרקהמירבאתלהפיקיהיה

ובקשתך תוזן   . שישלח אליך, בקישור לשאלון בחירת המקומותהעדפות 2י /י אפשרויות ודרג/צמצם

. במחשב

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

.  ההורים והחברים, צים"הממ, רכזת המעורבות החברתית

?כיצד לבחור



מקומות ההתנדבות



במטרה  2014חינוכי והתנדבותי שהוקם בשנת , הנו ארגון חברתירוח הלוחם 

.  ל"להכנה פיזית ומנטלית לצה, למנהיגות, לחבר את בני הנוער לערכים

חניכי הקבוצה מבצעים  , הייחודיות של הארגון באה לידי ביטוי בפן ההתנדבותי

.התנדבויות ויוזמות חברתיות לטובת הקהילה פעמיים בשבוע

.ל"הכנה מנטלית ופיזית והגברת המוטיבציה לשירות משמעותי בצה➢

.התנדבות בקהילה ומעורבות חברתית➢

.חיבור בין נוער שוליים לנוער נורמטיבי➢

.  טיפוח הציונות ואהבת הארץ, הקניית ערכי יסוד➢

הפעילות של התנדבות בקהילה נחשבת למעורבות החברתית➢

. ל היא באישור ובאחריות התלמיד והוריו"הפעילות הנוספת של ההכנה לצה➢

ח חודשי"ש200-עלות. ההורים יחתמו בנפרד מול הארגון➢

0525862268קובי : איש קשר



"רוח הלוחם"סרטון 

https://drive.google.com/file/d/1FHr08vRxtEx8BdrGHxwwSp5EuCi7Ks1o/view?usp=sharing


א"כבומותו של מתנדב , לאחר האסון בכרמל–שנים ' הרעיון להקמת תנועת נוער משטרתית עלה לפני מס

.ל הביא לתודעה שבני הנוער מתנדבים ומקבלים ערכים להצלת חיים ואזרחות טובה"דבר מותו של אלעד ריבן ז, ל"אלעד ריבן ז

"שחקים"היעוד של תנועת הנוער 

.הקמה ופיתוח מסגרות חברתיות חינוכיות לבני נוער הפועלות ברוח הערכים הדמוקרטים וחשיפתם למערכת החוקים הנגזרות ממנה➢

.פיתוח מרחבי למידה לפיתוח ולחיזוק מיומנויות חברתיות בכלל ומיומנויות ייחודיות שניתן לרכוש רק בחשיפה לפעילות המשטרה➢

מניעה מצבית והסברה בהתאם לצרכים הייחודים של כל קהילה והשתתפות בפעילות שיטורתכניותפיתוח ➢

.חיזוק הקשר של משטרת ישראל עם הקהילה➢

.עידוד להשתלבות בשירות משמעותי בארגונים בהם הם יוכלו להביא לידי ביטוי את שרכשו במסגרת הפעילות בתנועה➢

.שחקים פועלת במסגרת מנהיגות נוער ברוח המשטרה מנקודת מבט של מניעה וחינוך ערכי"תנועת הנוער 

.  מכלל המגזרים' מכיתות י15בגילאי , משולבים בתוכנית בני נוער

.חניכי התנועה מקיימים פעילות חברתית ופעילות התנדבותית אשר תוכר לבגרות

.בתקופת קורונה הפעילויות יתבצעו בחוץ על פי הכללים. הפעילות החברתית מתקיימת אחת לשבוע  למשך כשעתיים במבנה של הרשות

.תוך קבלת הכשרה ייעודית לתפקיד, שעות פעם בשבועיים4-8פעילות ההתנדבות כוללת הדרכה והסברה בקהילה ומניעה מצבית 

".חברת ענבל"י המשטרה  בביטוח באמצעות "חברי התנועה  מבוטחים ע

050-5071900איציק בנבנישתי :  איש הקשר 

שחקים



"שחקים"סרטון 

https://drive.google.com/file/d/1ewKkyU-CeJhpq0g0N5eU01ZS29RXz15B/view?usp=sharing


ס נבון"ביה-י ומרכז קהילתי בן גוריון'בנג

תורמים בקהילה

לסופרים שכונתיים ויעשו התרמה  15ייצאו בני הנוער בקבוצות של עד , לאורך תקופת החגים ולפי הצורך•

.'וכוביגוד , קיימת האפשרות שלפי צורך יעשו התרמה של ציוד לימודי, בנוסף. של מוצרי מזון שונים

כל הפעילויות יכולות להתקיים פנים אל פנים או באופן וירטואלי בהתאם להנחיות•

חלוקת  , קבלת שבת, חלוקת פרחים לשבת, חלוקת עוגות לימי הולדת, יצירת קשרים אישיים-הגיל השלישי

.עזרה ברכישת תרופות ומזון, (תפוח וצנצנת דבש-ראש השנה)מאכלים לפי חגים 

כל שני נערים יתעדו סיפור חייו של קשיש אחר  , תיעוד סיפור חייו של קשיש–" ?מה הסיפור שלך"קבוצת •

מטרת הפרויקט להנציח אירועים משמעותיים  (. שואה, חייו הצעירים והבוגרים, סיפור העלייה לארץ)

.מהחיים האישיים של הדור השלישי

מרכז למידה ואח גדול וירטואליים

שכל אחד מתלמידי התיכון מהווה אח בוגר  , מטרת הפרויקט לחבר בין תלמידי התיכון לתלמידי היסודי•

.חיזוק ביטחון עצמי, חברתי, מענה לימודי. לאחד מתלמידי בית ספר אמירים

כשהם עוברים פעילות משותפת וחלוקה לחדרים לפי  , פעילות הקבוצה בזום תערך ביום ובשעה קבועה

.(  במידה ויינתן הפרויקט יבוצע פרונטלית בקבוצות מצומצמות ובשמירה על ההנחיות. )חניכה אישית



https://www.youtube.com/watch?v=5WPZpU8IOhw&feature=youtu.be&ab_channel=IGYIsrael

-תכנית חינוכית שמטרתה יצירת קבוצת יזמות אקטיביסטית
דרך שיח חינוכי , שתפעל למען שינוי האקלים של הנוער הגאה בעיר

ניצור ונעצב פרויקטים  , נחווה, בתוכנית ניר נלמד. מעמיק וייחודי
נדבר על  ! סולידריות חברתית וחופש, סובלנות, שקוראים לשיווין

.סקסיזם ושוני, מעמדות, מיניות
!  בואו לשנות

"  תכנית ניר"

:  לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות דרך האתר
nirprogram@igy.org.il        

054-4854858-אלמוג055-6630306-יואב: או לאיש הקשר 

סרטון-" תכנית ניר"

https://www.youtube.com/watch?v=5WPZpU8IOhw&feature=youtu.be&ab_channel=IGYIsrael
https://drive.google.com/file/d/1aghje90QIM4q2SG9QSaBINtxQj6TXPdO/view?usp=sharing


למען ילדים והורים גרושים-ב"בל-בין לבין
,                                הוא מיזם חברתי שמטרתו לסייע לילדים ומשפחות שחוו פרידה או גירושין להתמודד עם השינוי בחייהם' בין לבין'��

.  לצמוח ולהתחזק מתוכו

ובה לכל חניך מוצמד חונך                                        ', חונכות אישית'אנחנו מחפשים נוער שירצה להשתלב בתכנית , כחלק מפעילות המרכז

.והשניים עוברים יחד תהליך מעצים ומשמעותי לאורך השנה

:ההשתתפות בפרויקט כוללת��

תתקיים      , כמו כן. שמטרתן להכיר את עולמם של הילדים הגרושים ומתן כלים רלוונטיים לחונכותנוכחות במספר הכשרות ●

.הכשרה נוספת בנושא פרידה בסמוך לסיום החונכות

שיחה מלב אל לב או כל מטרה               , סיוע בלימודים, יצירה, אלו יוקדשו למשחק. חד שבועיים שאורכם כשעה וחציחניך -מפגשי חונך●

חוויות    , כאן יהיה מקום לחונכים לשתף ולהציף שאלות-מדי שבוע תתקיים שיחת סיכום קבוצתית של כחצי שעה-ליווי קבוצתי●

.והתלבטויות שעלו בהם במהלך המפגש השבועי

נדבר על דילמות  -מדי חודש נקיים שיחות אישיות שישקפו לחונכים את ההתפתחות האישית שהם עוברים בפרויקט-ליווי אישי●

.ועל החוזקות והחולשות של החונך שבאות לידי ביטוי בפרויקט, נדבר על צרכי החניך, שעלו במהלך המפגשים

***מתווה קורונה ** *                                        

ניתן לחונכים כלים הקשורים בשמירה וחיזוק הקשר               . החונכים יקיימו מפגשים עם החניכים דרך הזום, נכון לעכשיו

המפגשים האישיים והקבוצתיים  , גם ההכשרות, כמו כן. מרחוק וכן רעיונות לפעילויות שאפשר לקיים גם דרך המסך

.יועברו בזום  בהתאם להגבלות המשתנות

:לפרטים נוספים��
054-2396899רכזת הפרויקט -נופר בכר

www.balev.org-מוזמנים לבקר באתר שלנו

סרטון העמותה  
בשקף הבא    



"בין לבין"סרטון 

https://drive.google.com/file/d/1ezqFf_RrMFpOdXFTwLW_wZdRatakXwvo/view?usp=sharing


החברים של שרון

.קבוצה שכולה        עשייה ונתינה

המורה , כל מי שמרגיש שהוא רוצה לתת מצטרף לקבוצה של שרון סייג

.ויחד אתו לתרום ולעזור למשפחות נזקקות בקהילה. להיסטוריה בנבון

...שיח מה נשמע , עזרה בקניית מצרכים, עזרה בחוסר ציוד מינימלי

המעוניינים יצרו קשר עם שרון סייג



!!!  א חולון"הצטרף למערך המתנדבים של מד? רוצה ללמוד איך לטפל בחולים? רוצה להציל חיים

60–המתנדבים ישתתפו בקורס של כ . מתנדבי מגן דוד אדום מוכשרים כמגישי עזרה ראשונה

מחלות  , לטפל בהתקפי לב, לטפל בנפגעי תאונות דרכים, שבמהלכו ילמדו כיצד לבצע החייאה, שעות

כשבסיום תקופת  , לאחר הקורס ישובצו המתנדבים במשמרות עם חונכים. ופגיעות שכיחות

אשר יאפשר להם להשתלב במשמרות השוטפות כאנשי  " מבחן החונכות"החונכות הם יעברו את 

.א"צוות על גבי אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד

.  הכשרה כשבסיומו מבחן המתנדבים מחויבים בקורס: הערה

מיועד לתלמידי מגמת רפואה

א"מד–אדוםדודמגן



(ב"וחצהצעירהשומר,העובדהנוער,צופים)בעירהפועלותהשונותהנוערבתנועותהדרכה

.בשנהפעמייםהתנועהמרכזאישורשיינתןבתנאיחברתיתכמעורבותתוכר

.ההתנדבותמקומותכבכלמשימהלהגישהתלמידיםעליהיההשנהבסוף

קרמבושלכנפיים

,מיוחדיםצרכיםעםלילדיםהנוערתנועת

.בעולםמסוגהוהיחידההראשונה

סניפיםעשרותמפעילההתנועה

.הארץברחבי

הפעילותאתשהתחילותלמידים

.להמשיךיכוליםשעברהבשנה

תנועות הנוער

סרטון-כנפיים של קרמבו

https://drive.google.com/file/d/1JMRRdvunJw_GBtj0ekUT1PPrBvBZCehU/view?usp=sharing


עירצחויבות מוביל מ–צ"ממ

פעילותומעודדתהתוכניתאתלהובילאחריותעצמהעלהלוקחתנוערבניבקרבמנהיגותקבוצת

.הזולתלמעןחברתית

.החברתיתהמעורבותרכזשלימינוידהםצים"הממ❑

.השכבהתלמידייתרעלופיקוחרישום,במעקבעוזרים❑

.בכיתותושיעוריםהתנדבותיותפעילויותלארגןאחראים❑

ההתנדבותלמקומותמוקדיוםכמופעילויותלתכנןלרכזמסייעים❑

.השוטפתלפעילותמעברנוספותלפעילויותתלמידיםלגייסמסייעים❑

הטריביובאפליקציתבהדרכהעוזרים❑

.עד שני תלמידים מכל כיתה: כמות המתנדבים הדרושה

.אחראים ובעלי ראש גדול, נדרשים תלמידים רציניים: הערות

יערכו מפגשים קבועים עם רכז המעורבות החברתית 



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

ואותם  , אשר נבחרים בבחירות דמוקרטיות, מנציגי הכיתות מכלל בית הספר

.  מלווה לאורך כל השנה מלוות המועצה

חברי המועצה מתכנסים פעם בשבועיים על מנת לדון בעניינים אותם שואפת  

המועצה אחראית להפקת אירועים במהלך השנה למען  . המועצה לקדם

.  ס ולמען הקהילה"תלמידי ביה

.תלמידים מכל כיתה2: כמות המתנדבים הדרושה

מועצת התלמידים



דורי בין תלמידי בית הספר לבין אזרחים ותיקים  -הבונה גשר בין, הינה תכנית ערכית חינוכית" דורי-הקשר הרב"תכנית 

אינטרנט  , מלמדים התלמידים את המבוגרים מיומנויות מחשב, סבתא שלהם/במהלך המפגשים בין התלמידים לבין סבא

סבתא ויחד עמם מתעדים פרקים  /למורשת ולערכיהם של סבא, התלמידים נחשפים לסיפורי החיים. ותקשורת מקוונת

תיעוד סיפור חיים במאגר סיפורי מורשת של בית  : ביניהם, מסיפור חייהם של המבוגרים בכלים דיגיטליים מגוונים

המפגשים מזמנים חוויית למידה הדדית ושיח פורה  . בלוג אישי או ספר דיגיטלי, מצגת מפורטת אודות פרק חיים, התפוצות

להפעלת התכנית שותפים משרד  .התורם להבנה טובה יותר של בן הדור האחר וליצירת שרשרת ערכית בחברה, ומפרה

.  חברתי ובית התפוצותלשיויוןהמשרד , (המזכירות הפדגוגית, מדע וטכנולוגיהמינהל)החינוך 

הפעילות תעשה בהתאמה למגבלות הקורונה-תכנית הקשר הרב דורי בצל הקורונה



רדיו בית ספרי                                              -" נבון בשידור" 
תלמידים שיפעילו בהפסקות שירים ברדיו הבית ספרי יכינו רשימת השמעה 

.                                                                   ויתאימו גם שירים אקטואליים
תלמידים שיחלקו ביניהם את הימים6-4אפשרי 

נאמני חינוך חברתי                                                   
פעילויות  )בפעילויות החינוך החברתי בבית הספר בכלל קבוצה העוזרת ומסייעת 

(טקסים, חברתיות
.והפעילות תתבצע בתיאום עמה, הרכזת החברתית, ארווסי לי "המועמדים יבחרו ע

תלמידים2: מספר המתנדבים הדרוש

"קירות מדברים"

.תלמידים אחראים לתכנים ועיצוב של קיר קבוע
שיתחלפו כל , ותכנים אקטואלייםרלוונטיםהתכנים יהיו תכנים 

.וירטואליםי המצב יתכנו קירות "עפ. תקופה או בהתאם לצורך
תלמידים מתנדבים6עד 



חונכות-אח גדול ונבון
.החונכות תעשה בהתאם למצב ולהנחיות התקופה

.יש אפשרות להיפגש בבית הספר או וירטואלית בכל אמצעי



.ד לאורך כל השנה"פעילות נוער חב

חלוקת סלי מזון לקשישים לפי כתובות✓

,  התנדבות עונתית לפי חגים כולל חלוקת סלי מזון למשפחות✓
...עזרה בבניית סוכה ועוד✓

בתיאום התנדבות של כל הכיתה יחד. אפשרות לפרויקטים כיתתיים✓

:איש קשר
0542621770מנדי 

סרטון-ד לנוער"חב

https://drive.google.com/file/d/1geaZz73bCdxsVPr57gO9jGxmbyYkogTh/view?usp=sharing


. עמותת שישי שמח בתכנית מעורבות חברתית בפלטפורמה דיגיטלית

מגוון אפשרויות לביצוע שעות המעורבות החברתית

:איך מתבצע 

,  צפייה בסרטון השראה: חלק עיוני

מענה לשאלת רפלקציה ומשוב קצרצר

מעשה טוב של נתינה ומענה לשאלות רפלקציה:  חלק מעשי

https://shishihappy.co.il/digital-volunteering/

הכנסו לקישור והרשמו

סרטון-שישי שמח

https://shishihappy.co.il/digital-volunteering/
https://drive.google.com/file/d/1WlebdH5aZF2fvLeNPE7L322qGcUQ34Ke/view?usp=sharing


תכנית בינלאומית המעודדת יזמות 
חברתית בקרב ילדים ונוער  

בהמלצת משרד החינוך

מטרת התכנית היא לאפשר לכל ילדי ישראל להאמין ביכולתם להוביל שינוי חיובי בתחומים  
,  תוצרי התהליך מתממשים בפרויקטים חברתיים, שמפריעים להם ורלוונטיים לעולמם

.במגוון רחב של תחומים

.  כיתה או קבוצת תלמידים שמעוניינת ליצור יוזמה בליווי המחנך או מורה מקצועי➢
.היוזמות מוגשות לתחרות ארצית והזוכים יזכו בקשר בינלאומי

:האפשרויות למעורבות בתכנית

,  שמטרתו לשתף רגשות, הזדמנות  לחיבור עם ילדים ונוער מכל העולם בשיח➢
.ובאמת לנסות ליצור שינוי בעולם

הדרישה ידיעת אנגלית לרמת שיחה

FIDS



רעיונות לפרויקטים ולהתנדבות וירטואלית

,  הקרנת עדות, מכתב לניצולי שואה➢

טקסים בזום➢

סרטוני עידוד➢

אקטואליה, סרטוני תמיכה והזדהות➢

מתכונים➢

סרטוני ברכה לימי הולדת ואירועים➢

קשר עם קשישים➢

לשכניםפרגון➢

הקראת סיפור, הכנת סרטונים לילדי גן/ זום לילדי גן➢

ימי ספורט➢

אתרים בעיר/ שימור אנדרטאות➢



קשר לאנשים עם מוגבלויות/צילום ברכות➢

יום הולדת לילדים עם קשיים כלכליים/ארגון אירוע➢

עזרה בקניות למבוגרים➢

סרטונים, מכתבים, חבילות לחיילים/ חייל , אימוץ יחידת צבאית➢

חבילות מתוקות לצוותים רפואיים, מכתבי עידוד לצוותים רפואיים➢

אנשי מנהלה, מורים, כיתות/סרטוני עידוד לתלמידים➢

איסוף מצרכים➢

מכירת עוגות ושימוש בכסף לפרויקטים➢

מכתבים בתיבות דאר, לתושבי השכונהפרגון➢

...קבלת שבת/ חלוקת חלות ביום שישי➢

סרטוני הסברה בנושאים שונים➢

רעיונות לפרויקטים ולהתנדבות וירטואלית-המשך

......מחכים לרעיונות נוספים



מול מורים מקצועיים  , שילוב בתחומי הדעת הנלמדים

במקצועת הלימוד  30%/במסגרת הערכה חלופיתניתן לשלב מעורבות חברתית 

:רעיונות

...סרטוני הדרכה בנושא נלמד, ניסוי במגמות המדעיות והצגתו לתלמידים צעירים יותר➢

תיעוד  , הפקת סרטון להעלאת מודעות בנושא אקטואלי, תיעוד וצילום אירוע-מגמת תקשורת➢

.וצילום מגמות אחרות

...סרטוני הסברה, ניקוי חופים-גאוגרפיה➢

,  ...תזונה נכונה, הסבר ועצומה בנושא נזקי עישון: למשל, בהתאם לפרויקטים השונים-רפואה➢

העברת שיעורים בכיתות אחרות

,שאלונים וסקרים אקטואליים , סרטונים -אזרחות, חסד ונתינה בעקבות מגילת רות-ך"תנ➢

קשר עם ניצולי שואה, תיעוד והסברה של נושאים-היסטוריה➢

יש ליצור קשר עם המורה המלמד בהתאם לנושא העבודה

.רעיונות ויוזמות נוספים יתקבלו בברכה

!השמים הם הגבול



אפליקציה לניהול תוכנית המעורבות החברתית

בחוויותולשתףשביצעתםהשעותעלבקלותלדווחתוכלו❖

השעותלויאושרולאמדווחשלאתלמיד,בטריביודיווחחובתישנה❖

 :מדריך למשתמש

עליכם להתחיל את תהליך הרישום באפליקציה רק לאחר שהתקבלתם למקום ההתנסות  1.

בו בחרתם להתנדב  ( ההתנדבות)

-דרך הTribuהורידו את האפליקציה. 2 APP STORE  אוPlay Google 

עם כניסתכם למערכת עליכם להזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה   . 3

.שקיבלתם בכדי להיכנס לאתר של משרד החינוך



---לחצו על בחירת התנסות -(התנדבות)בחירת התנסות: מתנדבים

------בחרו את תחום ההתנסות שמעניין אתכם
לחצו על בקשת הצטרפות----------בחרו את אופי ההתנסות ומיקומה

:תלמידים שרוצים לשתף בחוויות :משתפים

–לחצו על פוסט חדש : כתיבת פוסט
שיתוףלחצו על ----בחרו את האייקונים והמלל מתוך המאגר 

עליכם להכניס את תעודת הזהות שלכם ולהחתים את  : אישור דיווח

.  באמצעות חתימה אלקטרונית( את האחראי במקום ההתנדבות)הרכז 

באפשרותכם לבחור האם להחתימו על מפגש בודד או על מספר מפגשים
 .החתמת האחראי תהיה מתוך האפליקציה של התלמיד

--------להוספת מפגש + לחצו על : דיווח מפגש: מדווחים

הוספהלחצו ------הזינו את תאריך המפגש והשעות 

כיצד לדווח



סרטון הדרכה למערכת הטריביו

www.youtube.com/watch?v=WXr

VOZqC6xk&ab_channel=

http://www.youtube.com/watch?v=WXrVOZqC6xk&ab_channel=


:י ההורים"עטפסים חתומים לא לשכוח 

טופס אישור השתתפות בתכנית טופס אישור פרסום עירוני

עליו יחתמופורמסהשנה ישלח להורים קישור לטופס גוגל 



???  אז מה בעצם אני צריך לעשות עכשיו
לסיכום סדר הפעולות

12-16/10ו 21-25/9בשבוע שבין  שיעורי חינוך 

לגבי בחירת מקום התנדבותובדיקהחשיבה התייעצות

בטופס גוגל פורמסמילוי העדפות 
25-30/10בשבוע שבין   

תחילת התנדבות
נובמבר

רישום במערכת הטריביו
מיד עם תחילת ההתנדבות ובמשך כל השנה

ומקומות ההתנדבותחשיפה והסבר על התוכנית 
18-23/10בשיעורי חינוך בשבוע שבין 



?מי מתנדב להיות מאושר

מחקרים מצאו כי אנשים שמוכנים לתת  

.מעצמם ולהתנדב הם אנשים מאושרים יותר

?   אז למה אתם מחכים



היבט כמותי-הערכת תלמיד


