דף מידע על מסגרות התנסות אישית במסגרת המעורבות החברתית
תלמידים/ות מצורף בזה דף מידע ובו מידע על מסגרות ההתנסות האישית לעיונכם/ן
אנא קראו בעיון ,לטובת קבלת החלטות מוצלחות למיצוי הפוטנציאל האישי וראייה קדימה לשנים הבאות.

חניכה ועזרה בצהרונים בגנים משולבים אחראית דגנית דקל 052-3124422
לתת מענה חברתי לאותם ילדים/ות וסיוע בגנים בהם יש ילדים/ות משולבים/ות .
הפעילות תתקיים בשעות הצהרים  14:45עד . 16:45החונכים יעברו הכשרה ראשונית ויקבלו ליווי ראשוני
מהאחראית ורק לאחריה יוכלו להיכנס לפעילות.
תלמידים/ות המעוניינים/ות להשתבץ במסגרת מסוימת יעבירו את המידע לרכזת המעורבות שתזמן את האחראית לשיחת
הכנה עם התלמידים/ות ולשיבוצם.אין להגיע עצמאית לגן כלשהו רק לאחר קבלת אישור.
תלמיד/ה שיש להם אח או אחות בצהרון או קרוב/ה עובד/ת מדרגה ראשונה בצהרון לא יהיו רשאים להשתבץ
באותו הצהרון.
אביבים
אגוז
אורנים
איל
אילנות|חבצלת|סייפנים
אילת
אירוס
אלה
אלמוג
ארז
דוכיפת
דולב
הרדוף  -משולב
התאנה
זוהר|כוכב
זית
זמיר
חרוב
חרצית
נחליאלי
ניצן
נרקיסים|רקפת
סיגלית
עצמון
פלג  -משולב
צאלון
קמה|שדמה
ראם
שיזף
שרון|מירון
תלתן

אשר ברש 34
קהילת ציון 30
המגינים 11
בן יהודה 80
הבוסתן 23
אשר ברש 34
עזרא הסופר 2
ההגנה 66
אמה טאובר 8
קהילת ציון 30
דוד שמעוני 21
דוד שמעוני 25
בר כוכבא 113/115
שמואל הנגיד 24
יהודה הלוי 27
רש"י 30
אבן עזרא 9
קורן 45
בר-אילן  24בסמטה
דוד שמעוני 23
פורצי הדרך 32
סמטת הרקפות 5
סמטת שמאי 2
מנדלבלט 2
קורן 43
שמחה הולצברג 4
גבעת החלומות 12
הפיוס 2
נתן אלתרמן 9
בר-אילן 44
רש"י 9
1

ספורט איש קשר –ראובן צוק 052-2459547
כל הבקשות של המסגרות ושל התלמידים/ות שעוסקים/ות בספורט במסגרות ובענפים השונים בבני הרצליה
(כולל להקות שבעת הכוכבים)תועברנה ותרוכזנה על ידי ראובן צוק רכז המעורבות בספורט –אין לאשר לאף
תלמיד/ה או מסגרת לפני מתן האישור העקרוני על ידי ראובן צוק !!
יש לתאם עם ראובן צוק הגעה לבית הספר והוא יסביר לכל התלמידים/ות את המסגרות ואת דרך הפעילות
מולו ומול הענפים השונים שקיבלו אישור.
תלמידים/ות שלא מופיעים במסגרות שאושרו יכולים להגיש בקשה והדבר ייבחן.

כיבוי אש –אחראי משה סבי 052-4412233-
עקב עיצומים בכיבוי אש נדחה הליך החשיפה לתחום זה עד אתמול (שלחתי הודעה)
יש לזמן את האחראי מכיבוי אש לחשיפה ושיחה עם התלמידים והתלמידות המעוניינים/ות .לאחר מכן
השיבוץ יעשה מול כיבוי אש .
מד"א –אחראית הדס 050-8743437
מיועד אך ורק לתלמידים/ות שעברו בשנה שעברה (בכיתה ט' ) קורס מד"א וסיימו אותו בהצלחה.
השנה לא מיועד להתקיים קורס לתלמידי/ות כתה ט'

"יד ביד ביחד לא לבד" -חניכה אישית לגיל השלישי
חניכה אישית בזוגות בבתי קשישים בודדים ומרותקים.
הרעיון המרכזי במסגרת תכנית המעורבות החברתית המופעלת בהרצליה בכתות ט' "אזרחות פעילה"
ובכתות י' וי"א תכנית ה"מעורבות החברתית" יגיעו התלמידים/ות בזוגות לבתי הבודדים והמרותקים
ליצירת קשר רצוף ומתמשך קשר של נתינה וקבלה – קשר בינדורי.
בנוסף למפגשים האישיים יתקיימו מפגשים ואירועים קבוצתיים אירועים לחגים ,הדלקת נרות חנוכה,
משלוחי מנות.טיולים מיוחדים,פעילויות שיא משותפות.
אפשרות ליזמות של חברי הקבוצה.
מידע כללי
המפגש הראשוני עם הקשישים יתבצע בהתחלה בהנחיה צמודה של עובד/ת רווחה המכירים את
האזרח/ית הוותיק/ה.הקשישים הבודדים מאותרים וקיימים במאגרים של מח' הרווחה וגם בעמותת "עזר
מציון " סניף הרצליה.
יינתן ליווי מקצועי כחלק מההכשרה לקראת ההתנדבות של בני הנוער ,על ידי הצוות המקצועי של המדורלרווחת האוכלוסייה המבוגרת שגם במסגרתו נמצאים ומטופלים האזרחים הותיקים.לקבוצה תהיה מלווה
קבועה לקבוצה לצורך הניהול השוטף בעלת אוריינטציה חינוכית .
מתנסי"ם
יש ליצור קשר עם רכזי/ות הנוער במתנסי"ם לברור אפשרות התעסוקה .נוף ים –שרון רם 050-3841601

אמיר אשכול פיס זאב 052-3801925-

מרכז יבור –רוני 050-2106827

עדי נווה עמל (מיום ראשון 052- )22/10
5669777

נחלת עדה -אפרת 054-4898583
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מעון לבצלר תכניות -מעורבות חברתית איש קשר משה מגן050-6223733-
מעון לבצלר הינו בית חם לכ 100 -דיירים (מבוגרים) בעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית.הדיירים לנים במעון ועוסקים בפעילויות מגוונות בתוך המעון ומחוצה לו,
בתעסוקה ,חוגים ופעילות משותפת עם הקהילה.

מס'

התחום

תאור הפעולה

מס' תלמידים

ימי פעילות

שעות

1

רכיבה על תלת
אופן

במעון יש שני זוגות אופניים עם
 3גלגלים ,השגחה על רכיבת
הדיירים עם קסדה ומגינים
ברחבת המעון ,בסבבים.

2

א-ה

16:00-18:00

2

משחק בוצ'ה

זהו משחק כדורת (דומה
לפטאנג) מגלגלים אותו על
מגרשון קטן מדשא סינטטי ומי
שמגיע הכי קרוב לנקודה הוא
המנצח.

2

א-ה

16:00-18:00

2

א-ה

16:00-18:00

2

3

ליווי דיירים

4

בריכת שחייה

5

פעילות מודרכת

לכל  2תלמידים מצרפים 3
דיירים ,שבאופן קבוע בכל
שבוע ,עושים איתם פעילויות
שונות ,כמו ספורט ,שירה,
סיפורים ,עבודות צביעה וכו' ,
לפי בחירת התלמידים.

2
אפשר  5זוגות
של תלמידים

א-ה

א-ה

במעון יש בריכת שחייה
הידרותרפית ,הדיירים שוחים
ומשתכשכים במים ולצידם
התלמידים עושים איתם משחקי
מים.

2

ג'

במעון קיימים חוגים שונים של
ספורט ,טבע ומחשבים,
התלמידים יכולים להשתלב
בקבוצות לצד המדריכים,
כעוזרים למדריכים

2
אפשר  3זוגות
של תלמידים

א-ה

3

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

בית ספר אופק –חינוך מיוחד איש קשר יגאל נבון 050-3222713
בית ספר אופק הינו בי"ס לחינוך מיוחד על אזורי ,לתלמידים על רצף האוטיסטי בגילאי  12-21ברמות
תפקוד שונות .בבית ספר עשר כיתות ,בכל כיתה לומדים בין  6-8תלמידים עם מורה ושתי סייעות.
הלמידה מתבצעת בכיתות האם ,בקבוצות מערך חוגים לתלמידים לקראת סוף יום הלימודים ,במתחם
בית הספר .החוגים ניתנים ע"י אנשי צוות של בי"ס .החוגים הם :אמנות ,מחשבים ,כלכלת בית ,מוסיקה,
משחקי חשיבה ,מחול ,טיפול בעלי חיים ,קריוקי ,ספורט ,צילום ,העצמה אישית ,יומן קריאה ,טבע ,בית

קולנוע ,אוריגמי ,הכנה לחיי העבודה ג'ודו ,קפרואה .ייתכנו שינויים במסגרות החוגים!!
אנו מעוניינים שתלמידי החטיבות העליונות נערים ונערות כאחד ,יבצעו את המעורבות החברתית בבית
ספרינו בשנת תשע"ו .יבחרו באחד מהחוגים המצוינים לעיל .בכל חוג יהיו שניים עד שלושה תלמידים.
החוגים יתקיימו במהלך ימי השבוע וגם בחופשות למשך שעה וחצי בין השעות  .14:45-16:15אם
התכונות
מדובר בשעתיים עגולות אנו מבקשים להגיע לחוגים .14:30-16:30
הנדרשות :אחריות ,אמפתיה ,קבלת השונה ,נתינה ,סבלנות ועזרה לתלמידים ולמנחה החוגים.

מיומנה 
נלמדלהכירמקצביםשונים 
נתופףביחדכקבוצה 
נכירתופיםשוניםנשלבריקוד
בתיפוף

נשמעמוזיקהרגועה 
נכיראתכינורויולהצ'לו
קלרינטאבובחצוצרה 
נציירלפיהמוסיקה 

מוסיקהקלאסית 

ביתקולנוע 
קבלומאתנוהזמנהלסרט ,
הזמנהייחודיתלכיף,לימודוהנאה .
הזמנהלחוותאתהבילויכולו(כולל
התור,קנייתהכרטיסים,הצפייה
המשותפתוכו').

מחשבים 
בואואלינולחוגמחשבים ,
נלמדכיצדיוצריםסרט 
ואיךאותועורכים .
נשלבביןעולםהמציאותוהדמיון 
וניצוריחדקומיקסואלבוםתמונות 

שירהבציבור 
נשיריחדשיריםמוכרים 
נכירקולותגבוהיםוקולותנמוכים 
נקשיבאחדלשני 

יצירהבעקבותסיפור 
נשמעסיפוריםנצייראת
הדמויות,אתהנופיםנשלב
סיפורבצבעים 
 

ספורט
לכלמישאוהבלהזיזאתהגוף
להגיעגבוהמבלילדעתלעוףלכלמי
שאוהבלכדרר,לקפוץולרוץ 
ואםלאבאולםאזאפשרגםבחוץ .

כליהקשה
אתהמנגינההזאתאיאפשר
להפסיקכמהטובשישלנו
מוסיקהשאפשרלהאזין,לחוש
ולהתרגשלתפוסאתהקצב
ולהכיראתהכליםלתופף,לנשוףולהפיקצלילים .

קפאורה 
נכירתנועותחדשות,מקצבים
ומוסיקהמשולביםבתנועותידיים
ורגלים 


הכנתמשחקיםמחומרים 
נגזורתמונותנדביקעלקרטוןביצוע
ונכיןפאזליםגדולים 
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צילום 
העולםשלנויפה
ומרתק .

אימוןלהעצמהאישית
באמצעותמשחק 
"השמייםהםהגבול"–כאן

אז,בואוללמוד
ביחד,כיצדלתפוס
אתהזוויתהנכונה,להצליחלהבליטאת
הצבעים,הרגשותוהיופישבו.ולהנציחאת
הרגע-שניהלפנישהואנעלם .

זולאקלישאה.כלאחדיכול
ומסוגל,בכלאחדישטיפהיותרממהשהוא
מאמין.אםרקנרצה,נשאףוננסה,נוכל
להוציאעודמבפנים,ולגלותבנו,דבריםשלא
הכרנו,ואיךנלמד?במשחק 

שפתהסימנים 
נלמדאותיותומילים
מתחומיםשונים  
בעליחייםארצותצבעים
וחפצים

לימודערבית 
תלמידיםילמדולהגותמילים
בסיסיותבשפההערביתעלמנת 
לנהלשיחהבסיסיתבשפה
הערביתעםדובריהשפההערבית
המדוברת

אומנותבחומריםממוחזרים 
לעיתיםהדבריםשאנו

קריוקי
לאנפסיקלשיר! 

משליכיםהםממשאוצר .
כאןמילתהמפתח-עולם
הממוחזר.לאתאמינו
אילודבריםניתןלחדש
וליצור,נצייר,נפסל,וכמובןנשמורעלהטבע .

אםאתםאוהביםמוסיקה 
אםאתםאוהביםלהופיע 
אםאתםמרגישיםאתהקצב 
ובעיקראםאתםאוהביםלשירעודועוד 
זההמקוםבשבילכם 

אוריגמי 
בפינתהשולחןמונחתערמה
שלדפיםלבנים,רגילים,מה

משחקיחשיבה 
בחוגנשחקבמשחקים 
באמצעותםננסהלחשוב

כבריכוללהיותמענייןבהם? 
לפתע,לקחמישהודףניירועודאחדועוד
אחד...קיפלוקיפלוסובבוקיפל .
והניחעלהשולחןכבמטהקסמים,ברבורים
צחורים,פרחיםופרפרים .

ולצאתאלעולמותקסומים.
בדרךחווייתיתומהנהנשחק
במשחקיחשיבהוזיכרון .
נמצאפתרונותיצירתיים 
לאיןספורחידותואתגרים .

הבעהויצירהבאמצעותציורורישום 
נתבונןבתמונותהטכע
,נעבודעםגירים,צבעי
פסטל,עפרונות,
טושים,פחם,צבעי

מדעים 
נלמדעלחומרים
ותכונותיהם,מהצף
מהשוקע?מהאפשר
למגנט ?

גואשואקריליק.נצייר
מהשנרצה 

נערבבחומריםונבדוקמהקורה?נלמדלעשות
ניסוייםמגניביםשאפשרלעשותבבית!
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חממה 
גינהליגינהלי,גינהלי
חביבה.בואולהיות
גנניםבחממה.לזרוע,

דרבוקות 
מתאיםלמישאוהב
לעשותשמח,ורעש 
לכלמישישלוקצב ,

לשתולוגםלהשקות .
ולראותאיךלפתעמתוךהאדמה,משהונובט,
צומחופורח 

נעשההרעשביחד ....

ארץישראלשלי 

חיזוקתחושתהשייכותאל
הסביבההקרובהכתשתית
לבנייתקשרלארץוהשייכות
אליה. 



מסביבלעולם 
בכלחודש
נבקרבמדינה
אחרת,נלמד
עלהמאכלים
המסורתייםונתנסהבהכנתם,נצפהבסרט
המשקףאתהמדינה,נלמדמיליםבסיסיות
בשפההמדוברתונלמדעלסמליהמדינה .

מקהלה 
נשירביחדשירים
מוכריםנכירקולות
חדשיםהמשתלביםיחד
להורמוניה .

הכנהלעולםהעבודה
נמייןחומריםשונים
נאסוףאותםיחדלקבוצה
אחת,נכירשלביעבודה
ליצירתמוצראחד

אומנות 
כאןכלאחדהואאמן!בואו
לגלותאתעולם 
הצבעיםעולםמלאשל
יצירהודמיוןחומרים,
מרקמיםוחוויותהמון 

מחול 
אצלנוכלאחדנולד
לרקודלהזיזאתהגוף
למנגינותהעולםלהיכנסלכושר,להרגישנפלא 
לתפוסאתהקצבובשמחהגדולה 

פינתחי
בואולבקרבפינתהחילהכיר 
חבריםחדשיםשאוהביםללאתנאי 
ללטף,להאכילולהיותאחראי 
ללמודעליהם,זהמאודכדאי! 


כלכלתבית
מיהמאסטרשףהבאמי
רוצהלדעתלבשללאפות.
לראותאתהפלאשהופך
לעוגותלבחוש,לערבבלתבלולחכות 
להריח,לטעוםובעיקרליהנות 
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גני ילדים וכתות חינוך מיוחד -אחראית דגנית דקל 052-3124422
עזרה חשובה ומשמעותית לסיוע וקידום לילדים/ות בגני וכתות החינוך המיוחד החינוך המיוחד .סיוע לצוות
ופעילות עם הילדים/ות בהנחיית הגננות והמורות/ים(.ייתכנו עדכונים ביחס למסגרות)
התלמידים/ות המעוניינים/ות ישובצו בהמשך בתאום עם מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד הגב' אורנה בירון
ועל ידי דגנית דקל
בימי שישי בין השעות  08:00עד ( 12:00לשעתיים בכל פעם) לכל מסגרות  16גני החינוך המיוחד:
גנים  1עד ( 11כולל) "מעוכבי התפתחות" ילדים/ות עם עיכוב התפתחותי בדבור ובמוטוריקה עדינה.
.1

גן ארגמן -א.ד .גורדון 30

.7

גן ליבנה -מנדלבלט 2

.2

גן דובדבן -הר עצמון 14

.8

גן לוטם  -המקובלים 38

.3

גן דרור  -סמטת מורן 8

.9

גן פטל  -פורצי הדרך 32

.4

גן הגפן – אמה טאובר 8

 .10גן קורל – חנה סנש 10

.5

גן טופז  -הפיוס 2

 .11גן שנהב -רשי 30

.6

גן טל

 -דוד שמעוני 25

בימי שישי בין השעות  08:00עד ( 12:00לשעתיים בכל פעם) גנים  12עד  16גנים תקשורתיים
ילדים/ות עם אבחון על הקשת האוטיסטית.
 .15גן ענבר -שמחה הולצברג 5

 .12גן השחר -רשי 5

 .16גן רימון-

 .13גן לילך  -דורי 13

קורן 43

 .14גן ספיר -הר מירון פינת הר חרמון
בשעות הצהריים א' -ה' מ14:00עד  16:00בגנים התקשורתיים :ילדים/ות עם אבחון על הקשת
האוטיסטית.
 .4גן ענבר -שמחה הולצברג 5

 .1גן השחר -רשי 5

 .5גן רימון-

 .2גן לילך  -דורי 13
 .3גן ספיר -הר מירון פינת הר חרמון

בשעות הצהריים א'-ה' בכיתות התקשורתיות בבתי ספר רגילים:
.1

כיתה א' תקשורתית בבי"ס "לב-טוב"

.2

כיתה ב' תקשורתית בבי"ס "נוף-ם"

.3

כיתה ד' תקשורתית בבי"ס "אלון"

.4

כיתה ה' תקשורתית בבי"ס "אלון"
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קורן 43

מועדוניות בבתי ספר –"אפטר סקול" אחראית שמרית
ככלל ,תפקיד התלמיד/ה הוא לסייע למוביל/ת הקבוצה בהעברת ובניהול הפעילויות .התפקיד כולל עזרה
לילדים בהכנת שיעורי הבית ,עזרה בהפעלת הילדים ועזרה בהעברת חלק מהפעילויות על פי הנחיות מוביל/ת
הקבוצה.
תפקיד נוסף הוא להוות דמות חינוכית עבור הילדים בצהרון ,באמצעות דוגמא אישית ואחריות .אנו מאמינים
כי לתפקיד זה חשיבות גדולה בצהרון.
מסגרת ההתנדבות :
מ 14:30-עד 16:30והילדים/ות מכינים/ות שיעורי בית במשך כשעה ולאחר מכן עוברים אל הלו"ז היומי
הנוסף ,המשתנה מיום ליום וכולל חוגים ,סרטים ,הפעלות ,אטרקציות ועוד.
צהרון הנדיב צהרון אלון צהרון שזר צהרון גורדון צהרון ברנר
צהרון ויצמן צהרון ברנדייס צהרון אילנות צהרון לב טוב
הילדים יתקבלו ע"י מנהל הצהרון ,יערכו סיור והסבר מקיף על הצהרון תפקידיו ותיאום ציפיות .
כל ילד יצורף לקבוצה קבועה בימים קבועים  ,יכיר את המדריכים ואת הילדים .
ילמד את תפקידו בצהרון כחלק בלתי נפרד מהצוות הקיים.
חשוב מאד  :אין להגיע עצמאית לצהרונים!! על התלמידים/ות להשתבץ למועדונית שמעונינים/ות .על
רכז/ת המעורבות לזמן את האחראי/ת מ"אפטר סקול" לתיכון ,לרכז את התלמידים/ות בכתה ונציג/ת
"אפטר סקול " ישבצם.
מועדוניות בבתי ספר " -המשכיל" אחראי בועז 054-8080198

חברת המשכיל פועלת מזה כ 13שנים רצופות ומתמחה בחינוך הבלתי פורמאלי בדגש על הפעלת צהרונים,
מועדוניות וקייטנות במהלך שנת הלימודים והחופשות.
בהרצליה אנו מפעילים שני צהרונים החל מהשעה ההתנסות האישית תתקיים בין  14:30עד .16:30
הצהרונים פועלים בבית הספר ״בן צבי״ ובבית הספר ״יוחנני״ .
חשוב מאד  :אין להגיע עצמאית לצהרונים !!על התלמידים/ות להשתבץ למועדונית שמעונינים/ות .על
רכז/ת המעורבות לזמן את האחראי/ת מ"המשכיל" לתיכון ,לרכז את התלמידים/ות בכתה ונציג/ת
"המשכיל" ישבצם
ממ"צים –(מדריכי מעורבות צעירים).
אחראים על ה"מעורבות החברתית" בשכבה ובכתתם על פי הנחיית רכזת המעורבות החברתית
בתיכון.ביקור במקומות ההשמה של תלמידי/ות הכיתה .מקשרים בין מקומות ההשמה לרכזות
המעורבות בתיכון .מסייעים לחבריהם להתגבר על בעיות במקומות ההשמה  .סיוע בהזנת
המידע במערכת "טריביו" .
ימי הפעילות :במהלך ימי השבוע על פי המטלות ובתיאום מול רכזת המעורבות בתיכון.
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מועדון הנוער -הכוכב השמיני-איתי 054-8080110-

מסגרות הפועלות בכוכב השמיני ויכולות לקלוט תלמידים/ות חדשים:
פרלמנטים  ,מופעי סטנד-אפ ,הופעות ,תחרויות ,הקרנות ובמות פתוחות הם רק חלק קטן ממה שקורה אצלנו
במועדון באמצע-שבוע ובסופ"ש .את כל אלו מפרסם ומשווק הפרלמנט של הכוכב השמיני .בואו והצטרפו
למשפחת הפרלמנט של המועדון.
צוותי צילום וצוותי צילום וניו מדיה" ,קבוצת התנדבות שנתית הכוללת הכשרת ביסודות צילום וידיאו
בדגש על צילום ועריכת סרטונים ויראליים ,הקורס יכשיר אתכם משלב הצילום בשטח אל עריכת חומרי הגלם
בשילוב תמונות ,קבצי קול ואפקטים עד פרסומות ,כתיבת תסריט ועבודה עם תוכנת העריכה .Premierלייצוא
הסרט המוגמר במגוון מדיות ופורמטים.במסגרת ההתנדבות יתעדו בני הנוער הלוקחים חלק את האירועים
העירוניים השונים המתקיימים בחלל
הקבוצה מונחת על  -ידי ענבר רכזת המדיה של המועדון".
צוות בקליינרים" -מופע טוב תלוי בסאונדמן טוב" .המקום ללמוד ולהיות חלק מהאנשים מאחורי הקלעים.
הדקויות ,האיכות וההפקה עומדים על כתפיהם של הבקליינרים .הצטרפו למשפחת הבקליינרים של הכוכב
השמיני ותהפכו למקצועניים".
מוזיקאים צעירים"-תכנית התנדבות חדשה  -נוער מלמד נוער צעיר מוזיקה .למוזיקאים בעלי יכולות הדרכה
ניתנת האפשרות להדריך נוער צעיר בשיעורים פרטניים אחת לשבוע .התכנית תלווה על ידי מנחה מקצועי.
ישראל מתקוונת אליך –-Eye2Israelמסבירים צעירים -לממשיכים/ות מכתה ט'
פרויקט "ישראל מתקוונת אליך"  "Eye 2 Israel" -הוא פרויקט ייחודי של רשת אורט ישראל ופועל שנה
שלישית בבתי הספר בהרצליה ,בשיתוף פעולה עם גורמים במשרד החוץ .הפרויקט מכשיר תלמידים מצטיינים
מבתי הספר של אורט בכל רחבי הארץ להסברה ,דיפלומטיה ציבורית ,מנהיגות ותקשורת בשאיפה לשפר את
תדמיתה החיובית של מדינת ישראל .במסגרת הפרויקט יוצרים התלמידים המשתתפים בו קשרים עם בני נוער
בכל העולם באמצעות אתר אינטרנט ייחודי ופעילות ברשתות חברתיות .התלמידים כותבים ומתעדים את
חייהם בישראל ומעבירים את נקודת מבטם האישית ,במטרה לפנות לבני נוער בחו"ל .קבוצת המסבירים
הצעירים הגיעה בשנים החולפות להישגים מרשימים בעשייה הסברתית בתוך ישראל ומחוצה לה.
בשנת תשע"ז התוכנית מרחיבה את מעגלי ההשפעה שלה בתוך הקהילה ,מתוך הבנה שישנה חשיבות מאוד
גבוהה לשיפור תדמיתה של ישראל בשיתוף כמה שיותר גורמים בתוך בתי הספר – תלמידים ,מורים ,הנהלה
והורים .דגש משמעותי מושם על פעילות הקבוצה הבית ספרית – ובמקרה זה הקבוצה העירונית  -וכך כל בית
ספר בעיר הרצליה ,תוך הכוונה ותמיכה שוטפת מצוות ימ"א כמובן ,יוכל לקדם את הפעילות בתוך בית הספר
ובקהילה.
תלמידים המעוניינים להגיש את מועמדותם לפרויקט יעברו מיונים אשר נכתבו על ידי צוות ימ"א ויועברו על
ידי צוות התוכנית בהרצליה.
במהלך השנה הפעילות בפרויקט כוללת משימות הסברה אישיות וקבוצתיות ,תרומה מתמשכת לפעילות
הדיגיטלית של המסבירים ,העברת פעילויות הסברה בבתי הספר ובקהילה ,מפגשים עם משלחות מחו"ל
ויצירת קשרים אישיים עם בני נוער מחו"ל.
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תלמידי שנה א' המצטרפים לפרויקט יעברו קורס הכשרה מקוון (אשר נכתב על ידי צוות ימ"א) בסיועם של
הרכז העירוני והרכזים הצעירים .החל משנה ב' ,יהיו מסלולים ארציים לתלמידים נבחרים ,שיוכלו להשתתף
בהם לאחר מיונים נוספים .מסלולים אלו ייתנו מענה ליכולות ייחודיות וישמשו כחוד החנית של הפרויקט.
כיום פעילים במסגרת הפרויקט מעל  300בני נוער בכל הארץ .בשנים האחרונות היו המסבירים הצעירים
פעילים מאד במבצע "צוק איתן" וקיבלו חשיפה נרחבת בכל ערוצי החדשות בישראל ובמספר ראיונות
בלעדיים ברשתות תקשורת בעולם .כמו כן השתתפו במשלחת הסברתית ייחודית לניו יורק והיו פעילים
מרכזיים במכביה ה.19-
הפעילות השוטפת כוללת:
מפגש דו או תלת שבועי לתלמידי שנה א' בלבד ,אשר יעסוק בהכשרה ויועבר על ידי הרכזים
•
הצעירים (הקורס הכתוב הוא ממוחשב)
פעילות קבוצתית מתמשכת  -משימות קבוצתיות ובית ספריות ,יוזמות מקומיות ואישיות להגדלת
•
העשייה והחשיפה ,מפגשים עם קבוצות מחו"ל ויצירת קשרים אישיים עם משלחות וקבוצות מחו"ל.
מחוברות (מיועד לבנות בלבד) " זה הזמן להתחבר"
שנה של חברות ,התבגרות ומנהיגות מתועדת בנייד ובמצלמה הכוח בקבוצה מעצים את יכולות ההנהגה,
הביטחון והאסרטיביות שבך.מחוברות זו הדרך ללמוד על עצמך ,להכיר חברות ולפתח את המחשבה.באמצע
השנה תוצג תערוכת צילום של חברות הקבוצה.הפרויקט הינו בשיתוף מנהל נשים הרצליה ובהנחיית רחל לוי
הרץ מנחת קבוצות ומאמנת אישית.

"מורים צעירים" –לממשיכים/ות מט' בלבד!!
התכנית הנה יוזמה של עיריית הרצליה אשר נועדה לענות הן על הצורך בשיעורים פרטיים לתלמידי בתי
הספר היסודיים המתקשים בלימודים ,והן על הצורך במקומות תעסוקה לבני הנוער בעיר .התכנית עונה על
צרכים אלו באמצעות הכשרת אוכלוסייה נבחרת של תלמידים/ות להוראה.
ההשתתפות מותנה בעמידה בתנאי סף והמלצת מחנכ/ת ובמעבר קורס הכשרה של כ 40 -שעות .בנוסף לקורס
התלמידים יתנסו אישית בשעות התמחות (סטאז')והתנסות בעזרה לתלמידים בשעורי בית במרכזי הלמידה
העירוניים כתרומה לקהילה.
מדובר בתלמידים/ות מצטיינים/ות שיאותרו באופן פרטני על ידי צוותי החינוך בחטיבות .
זהו מסלול רב שנתי בעל יתרונות רבים שנמשך גם בכיתה י' וי"א במסגרת "התכנית להתפתחות אישית
מעורבות חברתית".
מאפשר התפתחות אישית בלמידה ,סיוע משמעותי לתלמידים/ות כולל חוויית ההתפתחות וההצלחה שלהם/ן
לאורך זמן.כמו כן התלמידים/ות שיזכו להתקבל ולהיכלל במסגרת זו יוכלו לצבור שעות התנסות אישית גם
במסגרת תכניות הקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודים בכל שנה(.מידע נוסף יימסר על ידי רכזת התכנית)

מערכת הספריות –אשת קשר –דליה וודניק
תלמידים ותלמידות המעוניינים להשתבץ במערכת הספריות (נוף ים,נווה ישראל,ספריה ראשית ,יד
התשעה,נורדאו) להירשם אצל רכזת המעורבות ולהעביר את השמות במייל לגב' דליה וודניק.
(Itonut@herzliya-lib.orgשם  +טלפון ) וייצרו איתם קשר לשיבוץ.
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עמותת אס.או.אס חיות
מתאים לילדים רציניים אוהבי בעלי חיים שמעוניינים לעזור לכלבים וחתולים חסרי בית .מספר המקומות מוגבל .ההרשמה
בכל שבת בחודשים ספטמבר  -אוקטובר ביום האימוץ בהרצליה בשעה 10:30

פעילות

איפה ומתי מתקיים

מס' שעות מחויבות

תיאור קצר

התנדבות בימי האימוץ

יום שבת בכפר שמריהו

כל יום אימוץ =  4ש'

טיפול בכלבים וחתולים,

אחת לשבועיים

עזרה בקליטת הקהל

בהרצליה

 9:00-13:00או
10:30-14:30
משפחה אומנת לכלב
או לחתול

אומנת =  10ש'

צילום סטילס

ביום האימוץ בהרצליה

צילום ווידאו

ביום האימוץ בהרצליה

עריכת סרטי וידאו

בבית  /בבית הספר



המקום ובתפעולו.

כולל הסעה מיום האימוץ

שבוע משבת ב 14:00עד שבת שבוע משפחה
הבאה ב 10:00

שמגיע לאמץ ,באחזקת

חד פעמי

וחזרה שבוע אח"כ .מזון מקבלים
מהעמותה.
חייב אישור הורים .מתאים למי
שמגיע להתנדב בימי האימוץ.

 3ש' (שעתיים ביום

דרושים  2רציניים.

אימוץ +שעה בבית)

מתאים למי שיש לו
רקע בצילום ובעל
מצלמה איכותית.

 4ש' (שעתיים

דרושים  4רציניים.
ביום אימוץ

+
שעתיים בבית)
 4ש' אחת לשבועיים

מתאים למי שיש לו
רקע בצילום ובעל
מצלמה איכותית.
דרושים  4-6ילדים.
מתאים למי שיש ניסיון,
כישרון וידע בתוכנות עריכה.

על התלמידים/ות המעוניינים/ות להירשם אצל רכז /רכזת המעורבות להעביר את שמותיהם
במייל להלן ויצרו איתם/ן קשר sherutsos@gmail.com
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תנועות נוער –
מיועד תלמידים ותלמידות המדריכים בתנועת הנוער או בתפקיד אחר במסגרת התנועה כגון
מחסנאי ,מרכז תחום וכד'
משצי"ם
פעילי הדרכה אחה"צ של הפשצי"ם וכן תכניות מעורבות נוספות בקהילה (,לא כולל ההדרכה
בימי שדה בשעות הלימודים)

תנועת הנוער כנפיים של קרמבו
תנועת נוער לילדים מיוחדים סניף הרצליה –הדרכה וחניכה במסגרת התנועה הפעילות מתקיימת
בבית ספר "יוחנני".

להקת על הבמה .
פרויקט  72שעות
פרויקט יצירה עצמאית בו מעלים תלמידי הלהקות הצגה קצרה בנושאים חברתיים שונים תוך זמן
מוגבל של סוף שבוע אחד ( 72שעות).
לפרויקט יש גם רובד נוסף בו הם מצגים את ההצגות שלהם בפני קהל של בני נוער בחינם.
אירוע התנדבות בשיתוף מתנ"ס נחלת עדה
אירוע האוסף תרומות למען ילדים חולי סרטן – חלקם של תלמידי הלהקה במכירת כרטיסים
לאירוע ,הכנה של חומרים אומנותיים למופע ביום ההתרמה ,תפעול דוכני המכירה ביום האירוע
ואיסוף מוצרים בקבוצות הצעירות יותר של התיאטרון.
פסטיבל הרצליה לסרטי נוער
עזרה בתפעול הפסטיבל ביום האירוע והכנה של סצאנות לסדנת משחק מול מצלמה עם חומרים
המותאמים לנושא הפסטיבל .
עדליידע
הדרכת הקבוצות הצעירות בתיאטרון (כיתות ג-ז) בהכנה לקראת אירוע פורים בעיר כולל סיוע
בהכנת התלבושות ביחד עם ילדי התיאטרון ועזרה בלימוד הריקוד.
ביום האירוע משמשים תלמידי הלהקה כמדרכים על הקבוצות הצעירות ועל הקבוצות מחטיבות
הביניים .
שבוע הספר
הכנה של קטעים מתוך ספרות הילדים הישראלית למיצגים ומיצבים הפעלים במסגרת אירועי
שבוע הספר בעיר .
הופעות במהלך שבוע הספר
אירועי יום העצמאות
הכנה וחזרות להופעה בבמה המרכזית\ במת ילדים בערב יום העצמאות ובטקס גני הילדים
העירוני .

בחירה טובה ומושכלת
דב ירד
מנהל מדור מעורבות
והתנדבות נוער רשותי
האגף לתרבות נוער וספורט
עירית הרצליה
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