
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער

 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער



 
 

 מינהל החינוך הדתי  -המינהל הפדגוגי  -המזכירות הפדגוגית 

 

 

 תעודת בגרות חברתית

 מסלול של מצוינות חברתית

 

 פרטים המצטיינים "מטרת החינוך צריכה להיות:

 ואשר עם זאת במחשבה ובמעשה בעצמאות,

 את משימת חייהם העיקרית" או בשירות למען הכלליר

 אלברט איינשטיין

 

 

 תשע"במפיילוט יישום ארצי 

 מתפתחת לאורך שנות הניסוי טיוטה

 

 

 

 

 

 

 ד"ר יעל ברנהולץ -כתיבה ועריכה

 השתתפו בכתיבה:

 בן גד עופרה ,פאוסטר רחל, גלי צחור,  סימא גוטמן ,שפירא , חיהשיינמן , סיגלשוורץ חנה

 

 בחשיבה ובפיתוח העל תרומ מיוחדת תודה

  ף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויותטליה נאמן, מנהלת אגל

 לאסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית

 לחיה פלג, מנהלת מרכז ההדרכה הארצי דאז

 חברי ועדת היישום במינהל חברה ונוער ל

 שבפיילוט התכנית  ייםספרהמחוזיים והבית למדריכים 

 

 

 



 
 

 מסלול של מצוינות חברתית –גרות החברתית תעודת הב

 תוכן עניינים

  4דבר מנכ"לית המשרד                                                                            עמוד 

 5 עמוד  מסלול של מצוינות חברתית –תכנית תעודת בגרות חברתית  -מבוא 

    7עמוד         הרעיון ודרכי מימושו  -פרק א' 

 רציונל ומטרות התכנית .1

 תנאים לזכאות, הדרישות מהתלמידים, קריטריונים ודרכי הערכה .2

 תנאים לזכאות לתעודה .א

 פירוט הדרישות מהתלמידים המתנדבים וכרטיס התפקיד .ב

 דרכי הערכה .ג

 קריטריונים להערכה .ד

 מרכיבי ההערכה המסכמת שיופיעו בתעודה  .ה

 

    17 מודע      המערך היישומי הכללי -פרק ב' 

 עקרונות ההפעלה . 1

 ספרי-במישור הבית א. 

 במישור הרשותי ב. 

 במישור המחוזי ג. 

 במישור הארצי ד. 

 הכשרה, הדרכה ופיתוח מקצועי לבעלי תפקידים . 2

 .   הכשרת התלמידים3

 מטרות א.

 תחומי הנושאים שבהכשרת התלמידים ב.

 רכים פדגוגיים ללמידה המלווה של תלמידיםמע ג.

 הדרכה והנחיה לתלמידים בשעה הפרטנית לקידום מצוינות חברתית . ד

 מתווה הכשרה לדוגמה ה.

 

     ערכי-תעודת בגרות חברתית כשיא של תהליך חינוכי, חברתי -פרק ג'  

 יסודי-הספר העל-בבית

         סקירת ספרות וביבליוגרפיה מוערת -פרק ד' 

 א. סקירת ספרות בנושא התנדבות נוער

 ביבליוגרפיה מוערת –צירי מאמרים ב. תק

  

 



 
 

 

 

   57עמוד                                                                                           -נספחים 

 כנית תעודת בגרות   : קריטריונים לחלוקת הקצבות עבור ת1נספח                     

 תית, לשנת הלימודים וינות חברמסלול של מצ –חברתית            

 תשע"ב ואילך           

 הספר-א': רכז בגרות חברתית בבית1נספח   

 ב': רכז התנדבות רשותי1נספח   

 לתלמידים  : נוהל אישור והסדרה של מקומות ההתנדבות2נספח   

 : ביטוחים3נספח   

 : שאלוני הערכה על ביצועי התלמיד המתנדב4נספח   

 טופס דיווח –ן התלמיד : יומ5נספח   

 פרופילים של כרטיס תפקיד לתעודת הבגרות  –: כרטיס תפקיד 6נספח  

 החברתית            

 : מעורבות הורים7נספח  

 טופס לדוגמה –: תעודת הבגרות החברתית 8נספח  

 מחוון ומהלך סדנה למדריכיםיומן המסע –: דרכי הערכת עבודת הסיכום  9נספח 

 : חברי ועדות ההיגוי של התכנית 11נספח                 



 
 

 

 דבר מנכ"לית המשרד

"אדם עושה את שליחותו. אין אדם יוצא ידי שליחותו במחשבות נאות בלבד כי אם במעשים 
נאים. לא בכוונות טובות כי אם במעשים טובים. ולא פעם ביובל אלא פעם אחר פעם, כל ימי 

 ".שית עלילת חייואדם עושה את שליחותו כאשר היא נע  היותו
 )אסא כשר(                                                                   

 
 

 אנשי חינוך יקרים,
 
 
 

מערכת החינוך, האמונה על עיצוב הדור הבא, ראתה עצמה תמיד מחויבת להעניק לתלמידיה, לצד 

זו מטרתה הראשונה והמוצהרת  "לחנך אדם להיות אוהב אדם"החינוך האקדמי, גם חינוך ערכי. 

 של המערכת, ולצידה ניצבות מטרות נוספות בעלות מאפיינים ערכיים וחברתיים מובהקים. 

דמות הבוגר הרצוי בהקשר זה, הוא אדם המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית והכלכלית, 

חברתית, מוכן לתרום  מרגיש שייך לעם ולמדינה ומוכן ליטול חלק בעיצובה ובניינה. הוא מעורב ופעיל

 מעצמו למען הכלל ומפגין ערכי סולידאריות חברתית, עזרה לזולת, נתינה וחסד.

לתפיסה עקרונית זו ביטויים רבים בעשייתנו החינוכית השוטפת, וכעת מתווסף לה נדבך נוסף 

   "תעודת בגרות חברתית".ומשמעותי באמצעות 

משקפת מסלול של מצויינות חברתית, המשלבת  פרי יוזמת שר החינוך,, "תעודת בגרות חברתית"

בין מטרות החינוך וצורכי הקהילה, ומגדירה רף גבוה של מעורבות ותרומה. התלמידים הנוטלים חלק 

במסלול זה, מתנדבים שלוש שנים במסגרות קהילתיות שונות הזקוקות לתמיכה וסיוע, ותוך כדי כך 

ל זוכים לקבל בסיומו תעודת בגרות חברתית, לצד חווים תהליך של העצמה והתפתחות. בוגרי המסלו

 זו המסורתית, ויוצאים לדרכם הבוגרת כשבאמתחתם  עדות להצטיינותם הערכית. 

לתכנית ערך רב גם בחיזוק אמון הציבור במערכת שלנו והיא תורמת למיצובנו כמערכת החותרת 

 להנחלת ערכים ולא מסתפקת בהקניית ידע ומיומנויות לימודיות. 

י תקוה כי יהיה בה כדי להרחיב את מעגל הערבות ההדדית, האחווה והחסד, וששיעור האנשים אנ

 בחברה שלנו הרואים בהתנדבות דרך חיים, יגדל משנה לשנה. 

 
 

 בברכת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"                                                    

          
 דלית שטאובר                                                                                       

 

 

 

 



 
 

 

 מבוא: 

 מסלול של מצוינות חברתית –תכנית תעודת בגרות חברתית 

 "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות,

 (0222מתוך מטרות החינוך, ) לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי". רצון לעזרה הדדית, תרומה 

 

שנתית -פי החלטת שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, תופעל בחטיבה העליונה תכנית ערכית רב-על

 ששיאה יהיה מתן תעודת בגרות חברתית לראויים לכך מבין בוגרי כיתות י"ב. 

ענק לבוגרי מערכת החינוך על מעורבות חברתית, קהילתית תעודת הבגרות החברתית תהיה ממלכתית ותו

 . י"ב( בהתאם לקריטריונים-ואזרחית ועל תרומה לחברה במהלך שלוש שנים לפחות )י'

החלטת השר להנהיג תעודת בגרות חברתית מעבירה את המסר שמערכת החינוך מייחסת חשיבות 

פי הישגיהם החברתיים -המערכת יימדדו על להתנסות במעורבות חברתית וכי, בהתאם לכך, הישגי בוגרי

 ערכיים בתרומה לחברה לצד הישגיהם בתחומי הדעת.

תיכוניים אחרים ולצבא הדורש מהם לתת משקל לתעודה זו, -זהו מסר גם למוסדות השכלה אקדמיים ועל

 המעידה על תרומה לחברה, בתהליך המיון לקבלת מועמדים.

קהילתי, רואים בתעודת הבגרות החברתית ביטוי של -חברתי-הערכיבמשרד החינוך, המופקד גם על החינוך 

 מצוינות חברתית ונדבך נוסף במכוונות לחינוך הנוער לאקטיביזם חברתי.

 החלטה זו עומדת בהלימה להגדרת יעד מרכזי של השר: חיזוק הערכים והמידות.

קריטריונים יהיו זכאים האפשרות להשתתף בתכנית ניתנת לתלמידי החטיבה העליונה, ואלו שיעמדו ב

 אשר תהיה נפרדת מתעודת הבגרות בהישגים בתחומי הדעת. –לתעודת בגרות חברתית 

לתכנית ייוחדו שעות חינוך, יתקיימו הכשרות לתלמידים לתפקידם ויוקם מערך ליווי והדרכה לתלמידים 

ספר -נכים. בכל ביתבמקומות הפעילות. התלמידים יכתבו עבודה מסכמת בליווי ובהדרכה של מורים ומח

פי הקריטריונים שנקבעו  לפעילות התלמידים, לתפקוד -ימונה רכז אשר יהיה אחראי ליישום המהלך על

 מקומות ההתנדבות ולתיעוד והערכה של התלמידים.

פיילוט חלוץ בטיפוח מעורבות חברתית נרחבת של תלמידים ובהענקת תעודה על מעורבות חברתית נעשה 

 ת זאת, החלו בשנת תש"ע התנסויות גם במחוזות מרכז וחיפה, כתכניות מקומיות.במחוז דרום. בעקבו

רשויות מקומיות ומועצות אזוריות מכל  75-ספר שב-בתי 164-בתשע"ב החל הפיילוט הארצי ב

 .המחוזות

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. –ידי ראמ"ה -מהלך זה מלווה במחקר של הערכה מעצבת על

הספר בישראל תהיה -להחיל הדרגתית את התכנית בכל רחבי הארץ כך שלתלמידי כל בתיהשאיפה היא 

 אפשרות להשתלב בתכנית ולהגיע למצוינות חברתית הראויה להערכה ולהכרה ציבורית. 

 

מינהל חברה ונוער אחראי להפעלת התכנית בשיתוף המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי ומינהל 

 החינוך הדתי.



 
 

דה עליונה שתלווה את היישום ושתסייע בהפקת לקחים מהפיילוט. בוועדה שותפים נציגים וקמה ועה

מיחידות המשרד: מינהל חברה ונוער, המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, החינוך הדתי, וכן נציגי 

 ספר ואנשי אקדמיה.-השלטון המקומי, מנהלי בתי

 

 

 

 



 
 

 

 פרק א': הרעיון ודרכי מימושו   

 פעולות נמשכים הלבבות""אחרי ה

 ספר החינוך, מצווה טז                         

 רציונל ומטרות התכנית .1

החברה בישראל מתמודדת עם סוגיות הנוגעות לצביונה החברתי, התרבותי, המדיני והכלכלי במציאות 

הספר -תימורכבת. התמודדות זו מציבה אתגרים ייחודיים גם בפני מערכת החינוך. מלבד תפקידם של ב

אינטלקטואליים, הם משמשים מסגרת ערכית, תומכת ואכפתית, הקשובה לצורכי -בהבאה להישגים לימודיים

 בני הנוער והנותנת מענה לשאלות אישיות וחברתיות. 

שנתי, -צמיחת התלמיד והתפתחותו לקראת היותו בוגר אחראי ומעורב בחברה הישראלית הוא תהליך רב

הספר: מורים, מחנכים, יועצים -החינוך ושלו שותף כלל הצוות החינוכי של בית שבו ממומשת מדיניות משרד

 חינוכיים ורכזים לחינוך חברתי.

זה שנים, מוביל מינהל חברה ונוער תכניות המקדמות והמטפחות מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית.  

הוא מכונן  –רוך: לטווח הקצר הספר מקדם מטרות לטווח קצר ולטווח א-קהילתי בבתי-ערכי-החינוך החברתי

חברת נערים המטפחת מנהיגות נוער, שייכות ומעורבות חברתית והמסייעת לתלמידים בבירור זהותם 

 –ידי התנסות במצבי חיים שונים. לטווח הארוך -האישית והחברתית ובבחינת סולם הערכים שלהם על

מקדם את התפתחותם כאזרחים מעורבים החינוך החברתי מכין את התלמידים לחיי קהילה וחברה בעתיד, 

 ]ב[(.  3ואכפתיים ומטפח את מנהיגות העתיד )חוזר המנהל הכללי תש"ע / 

-משרד החינוך רואה בתעודת הבגרות החברתית שיאו של תהליך חינוכי וביטוי למצוינות ערכית

 קהילתית.-חברתית

 

 מטרות התכנית  

 הילתית ואזרחית ולמצוינות חברתית.לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות חברתית, ק .1

 להביא לתפישת ההתנדבות כדרך חיים. .2

 להביא להכרה ציבורית בערך התנדבות הנוער. .3

 

התכנית תאפשר לתלמיד למידה והתנסות, שיתרמו להתפתחות זהותו האישית והחברתית.  בבסיס המתודי 

 נית: של התכנית נמצאת למידה חברתית, שהיא התנסותית במהותה. במהלך התכ

התלמיד ייחשף לממד הערכי של ההתנסות ויתמודד קוגניטיבית, ערכית ורגשית עם   -

 משמעות ההתנסות שלו בעזרה לזולת.

 התלמיד יקבל הכשרה במיומנויות הנדרשות לתפקיד שבו בחר להתנדב. -

התלמיד יקבל הדרכה והנחיה, בדרך של שיח רפלקטיבי עם מבוגר מלווה מקצועי, אשר  -

ערכיות ולחיזוק יכולתו להתמודד עם התפקיד שקיבל על -וח תובנות חברתיותיתרמו לפית

 עצמו.



 
 

יומן המסע באופן שיבטא את  –התלמיד יקבל הדרכה כיצד להכין את עבודת הסיכום  -

תפישתו על אודות פעולתו, על אודות תרומתו לאחר ולעצמו ועל אודות מסקנותיו לגבי 

 חשיבות ערך ההתנדבות לפרט ולחברה.

 

 הערכה בתעודת הבגרות החברתית תהיה על מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית למען הזולת.ה

 ידי משרד החינוך, כמו תעודת הבגרות הרגילה.-תעודת הבגרות החברתית תהיה ממלכתית ותונפק על

ההערכה תהיה פנימית ותתבסס על ההערכות שיינתנו בכל אחת משלוש שנות הפעילות. התעודה תהיה 

 מתעודת הבגרות הרגילה. נפרדת

 

 תנאים לזכאות, הדרישות מהתלמידים, קריטריונים ודרכי הערכה .2

 

 א. תנאים לזכאות לתעודה

 תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית אם יעמוד בתנאים אלו: 

  –פעילות ולמידה נלווית  .1

 שעות. 182ש"ש לשנה =  2י"ב(, -: במשך שלוש שנים )י'עשייה 

 שעות. 02י"ב( = -ש שנים )י': במשך שלוהכשרה  

הספר, מקומות -ההכשרה וההדרכה יתקיימו במהלך שלוש השנים במסגרות בית

 ההתנדבות והרשות המקומית בהתאם לצורכי התפקיד.

 יומן מסע אישי )פירוט להלן(. –עבודת סיכום  .2

 עבודת חקר, לבחירת התלמיד )פירוט להלן(. .3

 
 ב. פירוט הדרישות מהתלמידים המתנדבים

בתכנית תעודת הבגרות החברתית מוגדר לתלמיד מראש פרופיל תפקיד בכרטיס תפקיד המתאר  

את הדרישות ממנו. בהגדרות התפקיד נכלל היבט התפתחותי של מידת האחריות שמגלה התלמיד 

 י"ב. -ושל מורכבות העשייה שלו במהלך שלוש שנות הפעילות שלו בכיתות  י'

)א( סעיפים  6חוזר מנכ"ל תשע"ב / פי הנחיות -דים שימלא ייקבעו עלמקומות ההתנדבות לתלמיד והתפקי
 . (3-2נוהל אישור והסדרה של מקומות התנדבות לתלמידים )נספחים  על אודות 7.0-7

במסמך זה לא נכללו רשימות של מקומות התנדבות, שכן הצרכים ואפשרויות ההתנדבות אינם זהים ברחבי 

מעגלי פעילות ההתנדבות, והוגדרו כמה פרופילים של תפקידים מתוך הארץ. כן נכלל במסמך מתווה של 

 מעגלי הפעילויות.

הספר יאתרו את -הפרופילים המוצעים להלן הם בבחינת אב טיפוס לכלל אפשרויות ההתנדבות בתכנית. בתי

פי -התפקידים העונים לצורכי המקום וישתמשו במודל שלהלן להגדרת כרטיסי התפקיד במקומותיהם על

 ותם עקרונות מנחים.א

 



 
 

 י"ב-. אפשרויות הפעולה במהלך שלוש השנים, בכיתות י'1ב.

 

התלמיד יפעל בתחום התפקיד לפחות שנה אחת שלמה. באפשרותו להחליף מקום ותחום התנדבות 

 בתום שנת הפעילות ולקראת המשך הפעילות בשנה שלאחריה.

ות מעל לשנה צריך לגלות אחריות תלמיד שימשיך באותו מקום התנדבות או באותו תחום התנדב .א

 רבה יותר בתחום ההתנדבות והיבט התפתחותי בתפקיד. 

לתלמיד ניתנת אפשרות להתמקד בפעולות מסוימות מכלל הפעולות המוגדרות בפרופיל התפקיד  .ב

 ש"ש לפחות בכל שנה.  2ולפעול בהן בהיקף  של 

 

 .  כרטיס תפקיד0ב.

 

וצעים לו, אשר יסייע לו בשיקולי דעת בבחירת התפקיד שבו התלמיד יקבל מפרט הגדרות לתפקידים המ

 ירצה לפעול. לצורך זה גם יעמדו לרשות התלמיד מחנכים, מורים, חברים ונציגי מקומות ההתנדבות.

במהלך שלוש השנים תהיה התייחסות להיבט ההתפתחותי בתחום ההתנדבות, דבר שיאפשר לתלמיד 

 חירה שלו הן ברמת המעורבות הקהילתית הן ברמה האישית. לעמוד על יכולותיו ולהתפתח בתחום הב



 
 

 
 

 .  טופס כרטיס התפקיד 3ב.

 הגדרת התפקיד:_____________________________

)מד"צ, מש"צ, חבר מועצת התלמידים, מדריך בתנועת נוער, חונך, ליצן רפואי, פעיל למען איכות 

 1הסביבה, משמר אזרחי וכו'(

 שעות כל שנה. 62ש מהתלמיד במסגרת תפקידו בהיקף של יש להגדיר מראש מה נדר

 

  –פירוט הפעילות בתפקיד בציר התפתחותי  תיאור הפעילות

בכל שנה יוגדר כיצד התלמיד מקבל על עצמו היקף רחב  

 בתפקיד. יותר של פעילות או אחריות רבה יותר

 תפקיד

 

מקום 

 הפעילות

 בכיתה י':

 בכיתה י"א:  

 

 בכיתה י"ב:  

 

 

  

 

                                                           
 .6דוגמות להגדרות תפקיד בנספח   1



 
 

פעילויות לדוגמהמעגלי  -.  תחומי פעילות והתנדבות4ב.  

חוזר מקומות הפעילות יעמדו בדרישות נוהל אישור והסדרה של מקומות התנדבות לנוער, כמוגדר  -
 להלן( 3-2)נספח  7.9-7)א( סעיפים  6מנכ"ל תשע"ב/

 גרות חברתית.ספרית, בנבחרת ספורט וכד' לא תקנה זכאות לתעודת ב-חברות בלהקה בית -

 בין פרט לפרט

 חונכות של חניך בקבוצת הגיל של החונך או בקבוצת גיל צעירה. 

 חולים, לעיוור, לנכה, למוגבל, לנזקק, לילד הצעיר, לעולה חדש, לעזרה בלימודים.-עזרה בבתי

 

  בין פרט לקבוצה

מני מחשבים, מד"צים, מספרי סיפורים, הדרכה בתערוכה ניידת, נא –הדרכת קבוצות ילדים ונוער 

 מש"צים, מדריכים בתנועות נוער וכד'.

 עזרה לעיוורים, לנכים, למוגבלים, לחסרי השכלה, לנזקקים, לעולים חדשים, לחולים וכד'.

 

  בין פרט לכלל התלמידים

 פעילות בין תלמידים בגילאים שונים.  

עילה, ספרייה, נאמני ניקיון, סדרנים, הספר, הפסקה פ-הפעלת לוחות אקטואליה, רדיו פעיל, עיתון בית

 הספר למען תלמידים וכד'.-תלמידים למען תלמידים, תפעול מזנון בית –גישור, תל"ת 

 ספרי וכד'.-ספרית: נציגות במועצת תלמידים, משצ"ים, ועדות, פרלמנט בית-מנהיגות בית

משצ"ים, מדריכי תנועת נוער,  מנהיגות במסגרות קהילתיות: נציגות במועצות תלמידים ונוער, מדצ"ים,

 פרס הנוער הישראלי וכד'.

 תרבותיים.-דוריים ובין-השתתפות במפגשים בין

 בין תלמידים למבוגרים

ספרי, -השתתפות במפגשי שיח ודיון עם מבוגרים בנושאים שעל סדר היום הציבורי, הקהילתי או הבית

 ופעילות משימתית הקשורה בכך.

 תיאטרון נוער עם קשישים, עם עולים וכד'. –צעירים ומבוגרים בקהילה  יוזמות לבילוי פנאי של

 בין פרט לקהילה

 נציגות במועצת נוער יישובית, מחוזית או ארצית, נציגות בשולחן עגול לענייני נוער ברשות.

 חברתית במסגרת תנועת נוער.-פעילות אקטיביסטית

 –ילתית, אינטרסים של היחיד, הקהילה או החברה הבעת עמדה פומבית ופעילות בנושאים של רווחה קה

 איכות סביבה, צרכנות, צדק חברתי. השתתפות במשאלי צרכים בקהילה וכד'.

 מעורבות בפעילות לצמצום התנהגויות סיכון בקרב בני נוער )אלימות, סמים, אלכוהול(.

 בין פרט לחברה ולמדינה 

 איכות סביבה,  צרכנות,  צדק חברתי, ועוד.פעילות למען נושא באופן עקבי ומתמשך, כגון: 



 
 

 

 ג. דרכי הערכה 

 .   הערכה, כיצד?1ג.

ההערכה של הפעילות ההתנדבותית לצורך תעודת הבגרות החברתית היא יוזמה חדשה, אך פעילות  1.1ג.

ההתנדבות עצמה אינה דבר חדש. דרכי ההערכה ניבנו בהלימה ליוזמת תעודת הבגרות החברתית 

בניסיון העבר, דבר המבטיח עמידה בקריטריונים אוניברסאליים של הערכת הישגים. במעשה  ובהסתייעות

ההערכה יחברו יחדיו בעלי תפקידים המעורבים בהדרכת התלמידים לאורך שלוש שנות ההתנדבות והצופים 

 בפעילותם.

הבגרות הספר, והוא יסמיך את רכז תעודת -האחריות להערכת התלמיד מוטלת על מנהל בית 1.0ג.

 החברתית לנהל את מערך ההערכה.  

רכז חינוך חברתי , רכז בגרות  :הספר-ידי מורים מצוות בית-הערכה תהיה פנימית ותתבצע על  1.3ג.

 בהתאם לנושאי העבודות, נציגי מקומות ההתנדבות. –חברתית, מחנכי כיתות, מורים 

פלקציה על בסיס השאלון האישי ההערכה תיעשה בהתייחסות להערכה העצמית של התלמיד ולשיחת ר

 א'(. מומלץ לקיים הערכה בתום כל שנת פעילות ולציינה בתעודה.4)נספח 

 .   מפתח ההערכה 0ג.

 ההערכה המסכמת מבוססת על כמה מרכיבים שיופיעו בתעודת הבגרות החברתית:

  .הערכה על העשייה ועל ההשתתפות בהכשרות ובלמידה הנלווית 

 יומן מסע אישי. – הערכה על עבודת הסיכום 

  כתיבת עבודת החקר נתונה לבחירת התלמיד ואינה תנאי  –הערכה על עבודת החקר

 לקבלת תעודת בגרות חברתית, אך תצוין בתעודה. 

 .  האחראים להערכה3ג.

 ידי מחנך הכיתה בסיוע רכז התכנית -: הערכה שנתית תיעשה עלהערכת שלב העשייה וההכשרה

 בסיס דיווחי אנשי הקשר במקומות ההתנדבות ועל בסיס השאלון למילויורכז ההתנדבות הרשותי על 

 עצמי של התלמיד ובהתייעצות עם הגורם המכשיר והגורם שהתלמיד סייע לו.

 ידי מחנך הכיתה ומורים.-: עליומן מסע אישי – הערכת עבודת הסיכום 

 העבודות בין מורי הספר יהיה האחראי וינתב את הערכת -: רכז אזרחות בביתהערכת עבודת החקר

 האזרחות ומורים אחרים בהתאם לנושא העבודה.

 

 

 

 

 

 



 
 

 ד.  קריטריונים להערכה

 .  הערכת הפעילות והלמידה הנלווית1ד.

 שעות פעילות לשנת לימודים במשך  61: התלמיד פעל למען הזולת בקהילה בהיקף של עשייה

 שעות.  182היקף של   י"ב(, סך הכול-שלוש שנים )י'

  הספר ובמוסד הקולט בהתאם -התלמיד השתתף בתהליכי ההכשרה וההדרכה בבית: הכשרה

 לדרישות התפקיד שבחר למלא.  

 קריטריונים להערכה מסכמת של העשייה ושל הלמידה הנלווית

)תהיה התייחסות גם להתפתחות התלמיד בהיקף התפקוד ובתחומי האחריות  

  במהלך שנות ההתנדבות(

  תמדה.בדייקנות ובהמלאה נוכחות 

   .השתתפות מלאה בהכשרה ובהדרכה לקראת מילוי התפקיד ובמהלך הפעילות                                                                         

                                 .שיתוף פעולה ותקשורת טובה עם מקום ההתנדבות ועם מקבל השירות 

 .יוזמה אישית 

 מנהיגות   

 התמודדות בפתרון בעיות                                                                                              

  .תרומה מעבר לזמן הנדרש 

 

 

 יומן מסע אישי  –.   הערכת עבודת סיכום 0ד.

 יאוחר  העבודה תתייחס לפעילות התלמיד במשך שנתיים משנות ההתנדבות לפחות, ותוגש לא

 מחודש מאי של שנת הלימודים בכיתה י"ב.  

 משוב: רפלקציה על פעילות התלמיד והערכה עצמית של פעילות -העבודה במהותה תהיה תיעוד

זו. מומלץ לתלמיד לנהל יומן על אודות ההתנסות שלו במהלך שנות ההתנדבות כדי להקל עליו 

 את הכנת עבודת הסיכום לאחר זמן. 

 :ודות שלהלןהעבודה תתייחס לנק

תיאור הפעילות במהלך השנה )השנתיים או השלוש(. תיאור מקרה או אירוע משמעותי שקרה  .1

 אפשר לתאר קשיים ודרכי התמודדות. –במהלך תקופת הפעילות 

 תיאור השפעת הפעילות על אדם מסוים או על קבוצת אנשים ועל מקום הפעילות. .2

ד על תחום הפעילות, על עצמו בתפקיד, תיאור תרומת הפעילות לתלמיד עצמו: דבר מה שלמ .3

 דבר מה שהשתנה בו, החלטות חשובות שקיבל בעקבות הפעילות וכד'.

 חברתית.-הסבר חשיבות הפעילות מבחינה ערכית .4

 

 



 
 

 .  פורמט העבודה3ד.

לתלמיד ניתנת אפשרות לבחור את סוג העבודה, כגון: חיבור, סיפור, מאמר, כתבה עיתונאית, בלוג, 

תית ויזואלית לרדיו או לטלוויזיה, סרט, אלבום תמונות, תערוכה, פוסטר, עבודה אמנותסריט, כתבה 

 אינה מילולית, יש לצרף לעבודה התייחסות מילולית. ועוד. אולם, אם העבודה

 

 . קריטריונים להערכת העבודה4ד.

 גם בעבודה שאינה מילולית. –הפעילות מתוארת באופן ברור  .1

ת בעיני התלמיד, הן מבחינת תרומתו לאחר הן מבחינת התרומה יש התייחסות לחשיבות הפעילו .2

 לעצמו ולהתפתחותו במהלך שנות ההתנדבות.

 יש ביטוי לכך שהתלמיד ניתח את משמעות פעילותו )חשיבה רפלקטיבית(. .3

 התלמיד ביסס את חשיבות פעילותו על נימוקים ערכיים. .4

 

 הלן שלוש דרגות הערכה:יומן המסע תהיה מילולית. ל –ההערכה על עבודת הסיכום 

 העבודה עונה על רוב הקריטריונים באופן משביע רצון. – עבודה טובה

 העבודה עונה על כל הקריטריונים באופן מקיף ומעמיק.  – עבודה טובה מאוד

 העבודה עונה על כל הקריטריונים באופן מעמיק ויצירתי ובאיכות גבוהה מאוד. – עבודה מצטיינת

 

 לבחירה –.  עבודת חקר 5ד.

עבודה זו יכולה להשתלב כמטלת ביצוע במקצוע האזרחות, ואת הנחיית התלמידים יעשה מורה לאזרחות.  

 תינתן אפשרות לעבודה אישית או קבוצתית.  

  .התלמידים יעמיקו בלימוד על התחום שבו פעלו 

 וסרית. אזרחית, דילמה מ-התלמידים יעלו סוגיה אחת שיש בה בעיה, קונפליקט, דילמה חברתית

 מוסריות.-אזרחית ואת השלכותיה הערכיות-התלמידים יציגו את הסוגיה החברתית

  התלמידים ינתחו את הבעיה שהעלו לאור הידע שרכשו בתחום ולאור החוויות שעברו במקום

העשייה עצמו. התלמידים יקשרו בין הבעיות המעשיות שנתקלו בהן במקום העשייה לבין הבעיות 

 והאזרחיות שעליהן למדו בהנחיית המורה.  החברתיות, הכלכליות

  התלמידים יציעו פתרון אזרחי לבעיה שאותה ניתחו, שיתבסס על ההתנסות האישית שלהם ועל

הידע שרכשו על הבעיה בכללותה. תינתן אפשרות ליישם את הפתרונות בשנת הפעילות 

 השלישית.  

 התלמידים יגישו עבודה מסכמת ובה שלושת המרכיבים:

 העשייה שהשתתפו בה.תיאור  .1

מקורות מידע  4-3תיאור סוגיה הקשורה לעשייה שבה השתתפו וניתוחה )הניתוח יתבסס על   .2

 עיוניים(.



 
 

התייחסות לסוגיה שהעלו לאור ניסיונם ולאור הידע שרכשו, בצירוף מסקנות של התלמיד והצעותיו  .3

 לשיפור או לשינוי. 

 

 לדוגמה:

קוד של שירותי הבריאות הציבוריים בישראל יוכל לחקור את תלמיד שהתנדב במד"א ונחשף לצורת התפ

ולעומתן את חובות המדינה בנושא זה,  –נושא שירותי הבריאות בישראל ואת זכויות האזרחים והתושבים 

ולהעלות בעיה הקיימת בתחום. ניתוח הנושא והצעת שינויים יתבססו על חומר עיוני )חוק ביטוח בריאות 

ת בעיתונים, אתר משרד הבריאות וכו'(, על תיאור חווית התנדבות המעשית במד"א, ממלכתי, מאמרים, כתבו

 ערכי שבסוגיה.-על דברים שלמד התלמיד מפעילותו ועל ההיבט המוסרי

 ההערכה על עבודת החקר תהיה אף היא הערכה מילולית:

 העבודה עונה על רוב הקריטריונים הנ"ל באופן משביע רצון. – עבודה טובה

 העבודה עונה על כל הקריטריונים הנ"ל באופן מקיף ומעמיק.  – ובה מאודעבודה ט

 העבודה עונה על כל הקריטריונים באופן מעמיק ויצירתי ובאיכות גבוהה מאוד. – עבודה מצטיינת

 הקריטריונים להערכה יעמדו בהלימה למחוון של הפיקוח על האזרחות. 

 
 ה.  מרכיבי ההערכה המסכמת שיופיעו בתעודה 

 .  תיאור העשייה 1ה.

 התיאור ישקף את העבודה ואת השפעתה על מקבל השירות ועל התלמיד המתנדב.

 

 שנתית-דוגמות לתיאור קצר של פעילות תלת שנת הפעילות

 עבודת חונכות עם תלמיד עולה חדש שהתקשה בשפה ובהשתלבות  שנה ראשונה

 החברתית. 

 ש:המשך העבודה עם התלמיד העולה החד שנה שנייה

 החונך קידם את החניך בתחומים נוספים מלבד בתחום קשיי השפה ותרם לשילובו 

 הספר ובשעות הפנאי.-בפעילות חברתית בבית

 המשך העבודה: החונך המשיך ללוות את החניך ובנוסף סייע בהדרכת חונכים שנה שלישית

 לעולים חדשים. 

 



 
 

 . הערכה מילולית על  העשייה 0ה.

רתית אין הערכה שלילית. תלמיד יקבל תעודת זו רק עם עמד בכל בתעודת הבגרות החב

 הקריטריונים. ההערכה תנוסח בנוסח אחיד וקבוע, כדלהלן:

 

 במסירות תפקידיומילא 

 רבה במסירותקידיו מילא תפ

 ובהצטיינות יתרהרבה  מילא תפקידיו במסירות

 

 יומן מסע   –.  הערכה מילולית על עבודת הסיכום 3ה.

 

 .עבודה מצטיינת /עבודה טובה מאוד /עבודה טובה               ה:הערכ 

 לשיקול דעת בית הספר להוסיף בהערכה פנימית:

 __________________________________ סוג העבודה ונושאיה  -

בנושא: עבודה עם קשיש, עם ילד בעל  .חיבור עיוני, סרטון, יומן, תערוכת ציורים או תמונות: לדוגמה

 ם מיוחדים, טיפוח "סביבה ירוקה".צרכי

 

 (ינתן בנפרד ע"י בית הספר-במקרים מיוחדים)הספר  -.  הערכה מילולית נוספת של מנהל בית4ה.

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 מי הכלליהמערך היישו –פרק ב' 

הספר וברשות המקומית ובנוי על עיקרון השותפות -המערך היישומי מתפרש על כמה מישורי פעולה בבית

הכוונה לפעילות וליווי התלמיד במהלכה. רכז ההתנדבות  –הספר אחראי על התהליך החינוכי -והתיאום. בית

פי הנחיות -קידים ראויים, עלאיתור צרכים, מקומות התנדבות ותפ –הרשותי אחראי על התהליך הביצועי 

(, ועל ריכוז נתוני 3-2חוזר מנכ"ל על אודות נוהל אישור והסדרה של מקומות ההתנדבות לתלמידים )נספחים 

המתנדבים. המערך מושתת על אמונה של כל הגורמים בערכי היסוד של התכנית ועל ההכרה בהכרחיות 

-ילות ההתנדבותית של הנוער בקהילה ובביתשיתוף הפעולה בין כל הגורמים לצורך הצלחתה של הפע

 הספר ורכז ההתנדבות הרשותי מופקדים על הבניית המערך המשותף. -הספר. רכז הבגרות החברתית בבית

ספר ורשויות שבהם יש שיתוף פעולה מלא בין בעלי -בהתאם לתפישה זו, נבחרו לפיילוט השנה בתי

 כולו.התפקידים הפועלים.  להלן מתווה למערך היישומי 

 . עקרונות ההפעלה1

 ספרי-א. במישור הבית

 הספר ימנה רכז לתכנית הבגרות החברתית, באישור מפקח מינהל חברה ונוער.-מנהל בית 

 'י"ב )ראה הגדרת התפקיד להלן(.-הרכז יהיה אחראי לתכנית בכל השכבות הפועלות: י 

 הבגרות החברתית, רכז  הספר. בצוות יהיו רכז-ספרי בראשות מנהל בית-יוקם צוות היגוי בית

החינוך החברתי, נציגי הצוות החינוכי, בעלי תפקידים, נציגי תלמידים, נציגות של מורות חיילות, 

הספר. הצוות יהיה אחראי על מעקב -בנות שירות לאומי, בני ש"ש וכד',  לפי החלטת בית

 פעילות ועל תיעוד הפעילויות, ויקיים דיונים להפקת לקחים.

 את עקרונות התכנית בפני הורי התלמידים, והם ישותפו בשיקולי הדעת  הספר יציג-בית

הפדגוגיים והארגוניים במהלך שנות ההפעלה )ראה הצעה למתווה פעילות עם ההורים בנספח 

7 .) 

 הספר ימנה ועדת הערכה לתפקוד התלמידים המתנדבים ולהישגיהם. בוועדה תהיה -מנהל בית

 הל חברה ונוער, של הפיקוח הכולל ושל הרשות המקומית.הספר, של מינ-נציגות של צוות בית

 
 הספר -. תפקיד רכז בגרות חברתית בבית1א.

הספר ימנה רכז לתכנית הבגרות החברתית, שיהיה אחראי הן להיבטים הפדגוגיים הן להיבטים -מנהל בית

 הארגוניים של הפעלת התכנית.  

הספר, שאותו מוביל -קהילתי בבית-נוך החברתירכז הבגרות החברתית יהיה חבר בצוות ההיגוי של החי

קהילתי עם מנחה מועצת התלמידים ועם בעלי תפקידים נוספים מתחום החינוך -הרכז לחינוך חברתי

 הספר. הרכז ישתתף בפורום יישובי או מחוזי של רכזי בגרות חברתית.  -החברתי בבית

 . בחירת המועמד לתפקיד0א.



 
 

או למנות  ולהוסיף לתפקידו תכנית זו תכנית המחויבות האישית ת את רכזמומלץ  למנות לתפקיד רכז התכני

קהילתי, שעבר הכשרה בניהול נושא ההתנדבות או בהנחיית מועצת תלמידים. -לחינוך חברתי את הרכז

 הספר.-שיקולי הדעת יהיו בהתאם לתנאי כוח האדם בבית

ר וישתתף במפגשים המחוזיים לפיתוח ידי מינהל חברה ונוע-עלרכז הבגרות החברתית יוכשר לתפקידו 

 מקצועי במהלך יישום התכנית.

 

 . תפקידי הרכז3א.

 ההיבט הפדגוגי  

  שתופעל במקביל לפעילות ההתנדבותית, בהלימה לתכנית  ערכית-על בניית תכנית חינוכיתאחריות

 קהילתי. -הליבה ובשיתוף הרכז החברתי

 כיים, הרגשיים והארגוניים. בהפעלת התכנית על רבדיה הער צוות המורים הדרכת 

 קהילתי. ההשתלמות -בשיתוף הרכז החברתי הפעלת השתלמות מוסדית קבועה לצוות החינוכי

תכלול: דרכים לטיפוח מעורבות חברתית בקרב הלומדים בהתאם לתכנים שעל הלומדים לדעת 

שלהם יומן המסע  –וליכולות העשייה שלהם, כלים להדרכת התלמידים בהכנת עבודת הסיכום 

 כמתחייב מהדרישות לקבלת תעודת בגרות חברתית, מהקריטריונים להערכת העבודה ועוד.

  באתרי הפעילות, המערך יכלול מחנכים ואנשי מקצוע. קידום מערך ההנחיה והליווי של התלמידים 

 

 

 ההיבט הארגוני

  אישור פי נוהל הסדרה ו-התלמידים בתיאום עם הרכז הרשותי ועלמערך למיון ולשיבוץ בניית

 (.3-2מקומות התנדבות לנוער )נספחים 

  בכל אחד מאתרי הפעילות.  למעקב, לפיקוח ולהערכהבניית  מערך 

  תלמידים פעילים, כמו: טקסים, הפקת תעודות הערכה, אירועי  אירועים להערכה ולתגמולייזום

 יותיה.תרבות וטיולים, אירועים בשיתוף הורים, פרסום ומתן ביטוי פומבי לתכנית ולפעילו

 בין הצוות החינוכי לבין רכזי הפעילות באתרים השונים בקהילה )רכזי הפעילות  תקשורת בניית דרכי

 בתנועות הנוער, במרכזים הקהילתיים, במתנ"סים, במועדוניות, בארגונים הוולונטריים וכד'(.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב. במישור הרשותי

 מינהל חברה ונוער ובתיאום עם  ראש הרשות ימנה רכז התנדבות רשותי מטעם אגף החינוך, באישור

רכז ההתנדבות ביחידת הנוער )בקריטריונים להפעלת הפיילוט בתשנ"ב, הוקצה תקציב השתתפות 

יסודיים -ספר על-של המשרד בשכר רכז ההתנדבות הרשותי ברשויות שבהן יש לפחות שלושה בתי

 המשתתפים בתכנית(.

 הספר למקומות התנדבות של תלמידי בתי-רכז ההתנדבות הרשותי יהיה אחראי לתיאום בין בית-

. 3-2פי מסמך "נוהל הסדרה ואישור של מקומות התנדבות לנוער )נספחים -הספר ברשות ויפעל על

 הגדרת תפקיד הרכז להלן(.

  יוקם צוות היגוי רשותי שבו יהיו שותפים נציגי אגפי החינוך, מחלקות הנוער ומחלקות נוספות

ה; נציגי מקומות התנדבות מרכזיים; נציגות הורים; אם מתקיימת כמו: מחלקת הרווח –רלוונטיות 

 ברשות תכנית עמ"ן, ישותף גם נציג שלהם, ויתכן שישמש כרכז התנדבות עירוני. 

 

 (של מסמך הקריטריונים 2נספח . תפקיד רכז ההתנדבות הרשותי )1ב.

 מנהל ביה"ס

 רכז חינוך חברתי

 רכז תעודת בגרות חברתית

 מחנכים מורים חברי הנהלה

אפשרות לנציגות 

 הורים

 נציגות תלמידים

 מדריך מינהל חברה ונוער

 ספרית,-ועדת היגוי בית

 תעודת בגרות חברתית

התנדבות נציג מקומות נציג יחידת הנוער  

 רשותי רכז



 
 

מעורבות חברתית, קהילתית רכז ההתנדבות הרשותי  אחראי מטעמו של ראש הרשות ליישום המדיניות של 

 ואזרחית של בני הנוער ברשות.

הספר ועומד בקשר עם נציגי ארגונים ומקומות -הרכז הרשותי עובד עם בעלי תפקידים ברשות ובבתי

 התנדבות. 

 להלן פירוט הגדרת התפקיד:

  ת , עם מנהל החינוך ועם יחידת הנוער ברשות ועם הפיקוח ליישום המדיניוראש הרשותעובד מטעם

 בנושא מעורבות חברתית וקהילתית. 

  בתיאום עם בעלי תפקידים במינהל חברה ונוער, עם המפקח הרשותי  תכנית עבודה רשותיתבונה

 .קהילתי-ועם מדריך החינוך החברתי

  בעיר ומארגן את המפגשים המתקיימים בתדירות של אחת  פורום של רכזי ההתנדבותמקים

 לחודש או לחודשיים.  

 ומקשר ביניהם לבין בתי מקומות ההתנדבותא מקומות ההתנדבות: עומד בקשר עם מרכז את נוש-

הספר היסודיים -הספר השונים וכן מקשר בין בתי-הספר, מחלק באופן מאוזן את המקומות בין בתי

 לתיכוניים לשם יצירת רצף. 

  פי נוהל -עללפעילות התנדבות ולמעורבות תלמידים כמענה לצרכים ברשות ו יוזמות עירוניותמרכז

 (.3-2הסדרה ואישור מקומות התנדבות לנוער )נספחים 

 ספריים להצגת אפשרויות ההתנדבות.-בית ימי מוקדהספר לקיים  -מסייע לבתי 

 הספר, -מרכז מידע על פעילות הנוער ברשות ומבצע מיפוי של מידע זה: אחוזי המתנדבים בבית

 אפיון סוגי הפעילות ועוד. 

 בני הנוער המתנדבים, כגון: ריכוז עבודת הוועדה של פרס הפעיל המצטיין  מרכז פעילויות לִתגמול

 בעיר והיערכות לטקס העירוני. 

 מארגן את נושא ההכשרה לתלמידים כמתחייב מהדרישות לקבלת תעודת בגרות חברתית. 

 .מנחה בעלי תפקידים ברשות ליישום התכנית 

 

 ג. במישור המחוזי

 בגרות החברתית בדיוני הסטאטוס.מנהלי המחוזות יכללו את תעודת ה 

  באחריות מרכז ההדרכה, הממונה על החינוך   –הפעלת מערך השתלמויות לבעלי התפקידים

 קהילתי ומדריכים מחוזיים של מינהל חברה ונוער.-החברתי

 א(.1הספר )ראה הגדרת תפקיד בנספח -אישור מינוי רכז "תעודת בגרות חברתית" בבתי 

 ב(.1)ראה הגדרת התפקיד בנספח  ת רשותיאישור מינוי רכז התנדבו 

 הספר ומהרשויות.-מעקב אחר היישום וקבלת תיעוד היישום מבתי 

 קהילתי בהתאם לחוזר המטה.-ידי הממונים על החינוך החברתי-דיווח למטה המינהל על 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד. במישור הארצי

 .הקמת ועדת יישום במינהל חברה ונוער 

 תפקיד הוועדה: ליווי מהלך יישום  י עליונה בראשות מינהל חברה ונוער.הקמת ועדת היגו

הפיילוט הארצי, דיון בסוגיות עקרוניות שוטפות, היוועצות והפקת לקחים לקראת שנות הפעילות 

הבאות. משתתפים: נציגות מזכירות פדגוגית, נציגות מינהל פדגוגי, נציגות חמ"ד, נציגות הנהלת 

ספר, -ל מחוז ומינהל חברה ונוער, נציגות ממונים מכל המחוזות, מנהלי בתיהמינהל, נציגות מינה

 פעמים בשנה. 3-2נציגי השלטון המקומי ונציגים מהאקדמיה. הוועדה תתכנס 

 הספר ולרשויות המקומיות עם חשבות -הגדרת הקריטריונים לתקצוב והעברת התקציב לבתי

 (.1משרד החינוך )נספח 

 פי סעיפי התקציב שנקבעו: להדרכה, להשתלמויות ולעזרי -ה עלמימוש תקציב תכנית הפעול

 הדרכה.

 .)ניהול הידע על אודות היישום )מערכת ממחושבת באמצעות מנב"ס או משו"ב 

 ראש הרשות

 רכז התנדבות רשותי

 מנהלי מחלקות חינוך ונוער

 מפקח כולל מפקח רשותי מינהל חברה ונוער

 מדריך מינהל חברה ונוער

 נציגי מנהיגות נוער רשותית

 נציגות הורים

 ועדת היגוי רשותית,

 התנדבות ומעורבות נוער

 רווחה
מתנ"ס, ארגוני 
 הלים יסודינציגות מנ מתנדבים ופנאי



 
 

 .בניית סביבה אינטרנטית לתעודת בגרות חברתית באתר המינהל 

 .הפעלת הערכה מעצבת באמצעות ראמ"ה 

 הסדרה ואישור מקומות התנדבות לנוער )נספחים פי נוהל -אישור מקומות התנדבות ארציים על

3-2.) 

  .קידום שיתוף פעולה ברמה הארצית עם גופים שונים ליצירת מקומות התנדבות 

  קבלת דיווחים על אודות היישום במחוזות, ניתוח המידע ומתן מענה לצרכים ולסוגיות מקומיות

 ולהשלכתן על המערך הארצי. 

ת בוועדה העליונהשותפויו  
 
 
 

 

    

 הכשרה, הדרכה ופיתוח מקצועי לבעלי תפקידים 0
הספר, -שהיא תכנית חדשה המקיפה מספר רב של גורמים בבית –יישום תכנית תעודת הבגרות החברתית 

אינו פשוט. תכנית בסדר גודל כזה  –ברשות המקומית ובמערך הפיתוח המקצועי וההדרכה במחוז ובמטה 

התפקידים לצורך יישום תפקידם בהלימה מלאה לתפישת התפקידים דורשת הכשרה שיטתית של כל בעלי 

ולעקרונות התכנית. שיתוף פעולה בין בעלי התפקידים יתאפשר אם כולם ידברו בשפה מקצועית משותפת. 

 .לפיכך, נקבע מתווה להכשרה ולפיתוח מקצועי של כל העושים במלאכה

 מזכירות פדגוגית

 מינהל פדגוגי

 חמ"ד

 מינהל חברה ונוער

 מינהלת מחוז מטה ומחוז

 שלטון מקומי
 אקדמיה

 מנהלי 

 ספר-בתי



 
 

  הספר:-בעלי התפקידים בבתי

)תיעשה התאמה לתכנית ההכשרה של רכזי מחויבות הספר -ות חברתית בבתיספר, רכזי בגר-מנהלי בתי

 אישית  ולאלו שבתפקיד(.

קהילתי, רכזי מחויבות אישית ומעורבות, מחנכי -: רכזי חינוך חברתיהספר-בבית בעלי תפקידים משיקים

 כיתות, מורים לאזרחות ומורים נוספים שישתתפו בהדרכה ובהערכת תלמידים.

 רכזים רשותיים, מדריכים במחוזות, מפקחים רשותיים.ברשויות ובמחוז:  בעלי תפקידים

 מודל הדרכה ופיתוח מקצועי של בעלי התפקידים בתכנית תעודת בגרות חברתית

 
הספר, ברשות -יישום והטמעת תכנית תעודת הבגרות החברתית תלויה בביצועי בעלי תפקידים רבים בבית

וזות ובמטה. לפיכך, הוקם מערך הכשרה והדרכה לכלל בעלי המקומית ובמערך ההדרכה והפיקוח במח

 התפקידים, ההולם את עקרונות התכנית והעונה לצרכים. ליבת ההכשרה משותפת לכל בעלי התפקידים.

 ליבת ההכשרה
 –גישה פדגוגית התנסותית 
למידה חברתית, ערכים, 
תכנים, תפיסת תפקיד, 
שותפויות, עבודת צוות, 

 והכשרה.  הערכה, הדרכה
 

 פקידיםבעלי ת
 מפקחים רשותיים,

 ספר,-מנהלי בתי
 מנהל מח' חינוך,
 מנהלי מח' נוער

 ועוד.
 מקומות ההתנדבות 

 מעקב, כרטיס תפקיד,
ליווי והדרכה במילוי 

 התפקיד.

 

רכזי התנדבות 
 ברשות

 מקומות התנדבות,
 ימי מוקד,

 ניהול מתנדבים,
 נהלים ותקנות.

 

 ומורים מחנכים
 ליווי ומעקב,

תכנית  –שעות חינוך 
 הליבה,

 שעות פרטניות,
 שיח רפלקטיבי,

 הערכת תלמידים.
 
 
 
 

 שעה פרטנית
 

 ספריים-רכזים בית
ארגון, הדרכת מורים 

לתפקידם, ניהול 
מתנדבים, עבודה 
בשולחנות עגולים 
 בביה"ס וברשות.

מדריכי בגרות 
 חברתית

 
פי -שנתית על-תכנית עבודה רב

נהלים וקריטריונים, הדרכת 
 רים,מחנכים ומו

מיומנויות תקשורת, ניהול שיח 
 רפלקטיבי. הערכת תלמידים

 
 



 
 

 א. סילבוס הכשרה, הדרכה ופיתוח מקצועי של בעלי תפקידים

 הספר-. לבעלי תפקידים בבית1א.

אוכלוסיית 

 יעד

 שעות מספר נושאים עיקריים

-מנהלי בתי

ספר, מנהלי 

מחוזות, 

מנהלי אגפי 

חינוך 

 ברשויות.

ערכית, פדגוגיה -התפישה החינוכיתהצגת רציונל התכנית:  -
 חברתית.-אקטיביסטית

הספר המעודד מצוינות -תפקיד המנהל בהובלת חזון בית -
 חברתית.

 הספר.-המנהל כמוביל ועדת היישום בבית -
 הספר.-נית בביתהגדרת תפקידי המורים והמחנכים בתכ -
הספר והקהילה, לטיפוח מעורבות -פיתוח שותפויות בין בית -

 חברתית, קהילתית ואזרחית.

 ש' 5

 

-רכזים בית

 ספריים

 

צדק, צדקה וחסד; צדק חברתי; ערבות ערכי: -בירור אישי -
 הדדית וכו'.

פדגוגיה  ,ערכית-התפישה החינוכיתהצגת רציונל התכנית:  -
 חברתית.-אקטיביסטית

 הספר.-בודה משותפת בין בעלי התפקידים בביתמודל לע -
ערכית שתלווה את ההתנסות -בנייה של תכנית חינוכית -

 והטמעתה.
 מיסוד דפוסי עבודה עם  נציגי הרשות ועם מקומות ההתנדבות. -
דרכי פיקוח ומעקב על עמידה בנוהל אישור והסדרה של  -

 מקומות התנדבות למקומות ההתנדבות. 
כרטיס תפקיד" לתלמיד, מיפוי, תיעוד ניהול מתנדבים: יישום " -

 פי מתווה "כרטיס תפקיד".-ומעקב אחר עבודת התלמידים על
תכנון מערך להכשרה של התלמידים, להדרכתם ולחניכתם  -

 במהלך שלוש השנים.
הערכת העשייה, הערכת עבודת : דרכי הערכת תלמידים -

 יומן מסע.  –הסיכום 

 ש' 32

ד; צדק חברתי; ערבות צדק, צדקה וחסערכי:  -ברור אישי - 
 הדדית וכו'.

 ערכית.-התפישה החינוכיתהצגת רציונל התכנית:  -
ערכית  -תכנית חברתית –מעשים וערכים בגרות חברתית:  -

 בשעות חינוך, בימי מוקד ובתחומי הדעת.
 הדרכת תלמידים במהלך שלוש השנים. -
הערכת העשייה, הערכת עבודת דרכי הערכת תלמידים:  -

 יומן מסע. -הסיכום
 דרכי ניהול שיח רפלקטיבי עם תלמידים. -
ספרית וועדת ההערכה, -דרכי פעולת ועדת ההיגוי הבית -

 דרכי שיתוף עם מורים מתחומי הדעת. 
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 . לבעלי תפקידים במערך המסייע0א.

 

 אוכלוסיית יעד

 

 נושאים עיקריים

 
 מספר שעות

מדריכים מחוזיים 

וממוני החינוך 

 החברתי קהילתי.

 

צדק, צדקה וחסד; צדק חברתי; ערבות ערכי: -ר אישיברו -

 הדדית וכו'.

ערכית, פדגוגיה -התפישה החינוכיתהצגת רציונל התכנית:  -

 .חברתית-אקטיביסטית

 ספרי:-עבודה עם המערך הבית -

הספר, -מודל עבודה משותפת בין בעלי התפקידים בבתי -

תיעוד מיומנויות ניהול תכניות חברתיות והדרכה בהן. מיפוי 

פי מתווה "כרטיס תפקיד", דרכי הדרכה -עבודת תלמידים על

והערכה של "יומן המסע", דרכי ניהול שיח רפלקטיבי עם 

 תלמידים.

שתלווה את  ערכית-חינוכית בנייה והטמעה של תכנית -

 ההתנסות בשיעורי החברה ובתחומי הדעת.

 .ניהול מערך דיווח ממוחשב -

י הרשות ועם מקומות מיסוד דפוסי עבודה עם  נציג -

 ההתנדבות.

עמידה על נוהל אישור והסדרה של  דרכי פיקוח ומעקב: -

מקומות התנדבות למקומות ההתנדבות, בשיתוף מפקח 

 רשותי.

תיעוד של פעילות התלמידים ומעקב  ניהול מתנדבים:  -

 אחריה, ניהול ידע ממוחשב.

: ניתוח אירועים מהשדה להטמעת התכנית, למידת עמיתים -

 היוועצות והפקת לקחים.
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מפקחים 

 רשותיים

 ערכית.-התפישה החינוכיתהצגת רציונל התכנית:  -

תכנית הבגרות החברתית   שלפיתוח שותפויות בהטמעה  -

 ברשות.

 ש' 15  

מנהלי מרכזי 

 הדרכה וסגניהם

 ערכית.-תהתפישה החינוכיהצגת רציונל התכנית:  -

הפעלת מערך הכשרה  המערך היישומי ברשות ובמחוז: -

 ופיתוח מקצועי לבעלי תפקידים במחוז.

 ש' 12

 
 



 
 

 

 

 

 . לבעלי תפקידים במערך המפעיל ברשות3א.

רכזי התנדבות  

 רשותיים

: המהות היכרות עם תכנית תעודת הבגרות החברתית -

 החינוכית ודרישות המשרד להענקת התעודה.

: תיעוד של עבודת התלמידים, מעקב יםניהול מתנדב -

אחריה ודיווח, מיפוי התנדבות התלמידים ברשות, פיקוח 

על נוהל אישור והסדרה של מקומות התנדבות למקומות 

ההתנדבות, פיקוח על הכשרת התלמידים והדרכת 

 ההכשרה. 

עם המפקח הרשותי, עם הרכז  מיסוד עבודה משותפת -

נהל חברה ונוער, ספרי ועם מערך ההדרכה של מי-הבית

 ניתוח אירועים להפקת לקחים.

 . דרכי פעולת ועדת ההיגוי הרשותית -

 ש'  32

נציגי מקומות 

 ההתנדבות

, עמידה על נוהל אישור והסדרה של דרכי פיקוח ומעקב -

 מקומות התנדבות למקומות ההתנדבות.

עבודת התלמידים, תיעוד  אחר : מעקבניהול מתנדבים -

 ס תפקיד.פי מתווה כרטי-ומיפוי על

, הדרכה וחניכה של התלמידים תכנון מערך הכשרה -

 במקומות ההתנדבות במהלך שלוש השנים.

 ש 15

 



 
 

 

 . הכשרת התלמידים3

 א. מטרות

 .לברר עם התלמידים את ערכי הנתינה, הערבות ההדדית והמעורבות החברתית 

 נדבות: טיפוח יחסי להקנות מיומנויות הנדרשות למילוי התפקיד ולהתנהלות אנושית במקומות ההת

 אנוש, כבוד הדדי וסובלנות לשונה ולנזקק. 

 .לטפח מוטיבציה למעורבות ולמחויבות חברתית, קהילתית ואזרחית כדרך חיים 

 .לטפח מצוינות חברתית 

 

 ב. מבחר הנושאים בהכשרת התלמידים

 עות.ש 02, בהיקף של י"ב(-הספר ובמקום הפעילות במשך שלוש שנים )י-ההכשרה תתקיים בבית

נושאי ההכשרה והלמידה מתחלקים לשלושה תחומים. יתכנו שינויים קלים בחלוקת השעות לפי סוג 

 התפקיד. 

 שעות 32-חברתי, לכלל המתנדבים, כ-ההיבט ערכי 

ערכי צדק, צדקה וחסד; על נתינה ועל ערבות הדדית בחברה; איתור הצרכים בסביבה החברתית, 

וסריות; תהליך קבלת החלטות; תרבות השיחה והדיון ועוד. הספר ובקהילה; דיון בדילמות מ-בבית

 התפקיד לאורך שלוש השנים; דרכי ההערכה של ביצועי התלמיד; דרישות עבודת הסיכום.

 ימים מרוכזים, שעות חינוך, תחומי דעת. מסגרת: 

 

 שעות  32-הכשרה במיומנויות לקראת התפקיד הנבחר, כ 

 פקיד.הכשרה במיומנויות הנדרשות למילוי הת

 : מקומות ההתנדבות והרשות המקומית.מסגרת

 

 שעות 32-כ, ליווי והדרכה במהלך הפעילות  

 ליווי, הדרכה ורפלקציה על אודות ההתנסות, הפקת לקחים במהלך השנים.

 יומן מסע )בכתב או באמצעי אחר(.  –הדרכה בהכנת עבודת הסיכום 

ידי מחנך כיתה, ובמקומות ההתנדבות -עלהספר או -ידי איש מצוות בית-אישית על : הדרכהמסגרת

 .לפי תנאי התפקיד

 

 

 

 

 



 
 

 

 מערכים פדגוגיים להכשרה ולהדרכה של התלמידיםג. 

 
הפעילויות אמורות להתבצע  להלן הפניה לפעילויות דידקטיות עם תלמידים, בהתאם למתווי ההכשרה דלעיל.

 .בשעות חינוך, כחלק מתכנית הליבה ובימי מוקד ייעודיים לתכנית

הספר יתאימו את הפעילויות למגוון תחומי ההתנדבות של התלמידים. חלק מהפעילויות לא יועדו מראש -בתי

לעיסוק בהתנדבות, לדוגמה: הפעילות "זו בחירתי" עוסקת בבחירת מקצוע, אך נראה לנו שהמהלך מתאים 

 גם לבחירת תפקיד להתנדבות. המורים יתאימו פעילויות אלו לצורך המסוים.

לויות נמצאות במלואן באתר מינהל חברה ונוער. יש להיכנס ל"מאגר ההפעלות" ולרשום את שם הפעי

 הפעילות כפי שמצוין להלן. המאגר מאפשר הורדת טקסט מלא ומעוצב של כל הפעילויות. 

אפשר למצוא פעילויות נוספות על מפרט הפעילויות שלהלן באתר מינהל חברה ונוער לפי מילות המפתח: 

 ת אישית"."מחויבו

 http://noar.education.gov.ilכתובת אתר האינטרנט של מינהל חברה נוער: 

לחיצה על חלק מהקישורים תעביר ישירות לפעילויות ולחיצה על קישורים אחרים תעביר לכרטיסי  הערה:

 מידע שמהם יש קישור לפעילויות.

 

 מי אני

 שאל את עצמך

 אפשר לעזור?

 מה הייתי רוצה שיחשבו עליי

 שאלון –סגנון אישי 

 איך אני מתנהג במקומות אחרים

 איזה מן תפקיד בחרתי
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 לקידום המצוינות החברתית  2הדרכה והנחיה לתלמידים בשעה הפרטניתד. 

 מבוא

י"ב. שנים אלה הן שנים -תכנית "תעודת הבגרות החברתית" נמשכת שלוש שנים, בכיתות י'

יסודי בהשגת היעד של סיום מוצלח של בית הספר. בשנים -הספר העלמשמעותיות לתלמיד בבית 

אלו, התלמידים משקיעים מאמץ בלימודים ובהכנה לבחינות הבגרות, וזמנם הפנוי די מצומצם. 

תלמידים הבוחרים להצטרף לתכנית התנדבות מתמשכת במסגרת תכנית הבגרות החברתית 

 קל.-מקבלים על עצמם אתגר לא

היא חופשית אך אין בזה כדי להקל את ביצועה. בהתנדבות, כמו בכל תפקיד  ההצטרפות לתכנית

שאדם מקבל על עצמו, יש רגעי שיא ורגעי שפל, רגעים של סיפוק ושל תחושת שליחות ורגעים של 

 תסכול. התחושות קשורות בסגנון התפקיד, בהתאמתו ליכולותיו של המתנדב ובתנאים הסביבתיים.

, התלמידים עוברים הכשרה לקראת תפקידם והדרכה במהלכו, לרוב בתכנית הבגרות החברתית

בקבוצות גדולות ובמיקוד בביצוע התפקיד המסוים. אנשי חינוך העוסקים בתכניות להפעלת מתנדבים 

מעידים כי לתלמידים רבים אין בכך די. הם זקוקים לאוזן קשבת באופן פרטני יותר ולהדרכה לחשיבה 

סויות שלהם. העיבוד הרפלקטיבי הוא שמקדם את הלמידה החברתית רפלקטיבית על אודות ההתנ

הנלווית למעשה ההתנדבות והוא הבסיס להפנמת ערכי אחריות, נתינה, סובלנות, אמפתיה ורגישות 

 לצורכי הזולת.

בבית הספר כוחות חינוכיים רבים, ולעתים הם אינם מנוצלים בצורה מרבית. מחנכי כיתות האם 

ערכי, אך רוב המורים לתחומי הדעת אינם שותפים בתהליך זה. רבים מהם -נוכימחויבים לתהליך חי

יכולים ורוצים לתרום את חלקם לקידום מצוינות חברתית לצד מחויבותם לתחומי הדעת שלהם, 

 וזקוקים למסגרת זמן נאותה במערכת השעות כדי לעשות זאת.

הפרטנית תשמש מסגרת זמן השעה השעה הפרטנית.  –אנו מציעים למורים אלה מסגרת זמן 

 לקידום מצוינות חברתית.

                                                           
 בתי ספר שטרם נכנסו לרפורמת עוז לתמורה  יוכלו להשתמש בכלים שלהלן במסגרת זמן אחרת כמו שעות חינוך 2



 
 

 עקרונות השעה הפרטנית

  המתנדבים בתכנית תעודת הבגרות החברתית. הרכב כחמישה תלמידים בכל קבוצה ישתתפו

פי מקומות ההתנדבות או -ידי רכז תעודת הבגרות החברתית בבית הספר, על-הקבוצה ייקבע על

 פי שיקולים אחרים.-על

 עם מורה מלווה קבוע. אחת לשבועפגש כל קבוצה תי 

  ,להנחות את השעה הפרטנית.פי בחירתו-עלכל מורה מצוות בית הספר יוכל , 

  לתלמיד המתנדב.מבוגר משמעותי למורים, זו הזדמנות להיות 

  וסיוע בהתמודדות במהלך ההתנדבות. תמיכה חינוכית מתמשכתלתלמידים, זו הזדמנות לקבל 

 מנהל בית הספר: נית למצוינות חברתית, עלכדי לקיים את השעה הפרט

  לעודד מורים המעוניינים בכך להיפגש עם קבוצת תלמידים מתנדבים במסגרת שעה

 פרטנית אחת בשבוע לטיפוח מצוינות חברתית.

 עשרה שעות, שתכשיר -לקיים בבית הספר סדנת פיתוח מקצועי למורים, בת חמש

ספים בסדנה זו, עד להשלמת אותם לתפקיד זה. בכל שנה, ישתתפו מורים נו

התהליך בקרב כל המורים. את סדנת המורים ינחו רכז תעודת הבגרות החברתית 

של בית הספר והמדריכה הבית ספרית, בסיוע רכז החינוך החברתי בבית הספר 

וממונה החינוך החברתי במחוז, או בסיוע מרכז ההדרכה של מינהל חברה ונוער 

 במחוז.

 מטרות השעה הפרטנית

 תלמידים יקבלו תמיכה מהמנחה ומהקבוצה, שתסייע להם להתמיד בהתנדבותם.ה 

 .התלמידים יזהו את התרומה הערכית של התנדבותם לחברה ולעצמם 

  התלמידים ירכשו כלים לחשיבה רפלקטיבית ולכתיבה רפלקטיבית על אודות ההתנסות שלהם

 בתפקידי ההתנדבות.

 יך ההתנדבות שלהם.התלמידים ילמדו לתעד באופן שיטתי את תהל 

 .התלמידים ילמדו להכיר את עצמם ויזהו את נקודות החוזק שלהם 

 .התלמידים ילמדו לפתור קונפליקטים בביצוע תפקידיהם 

 .התלמידים ירכשו כלים לשיתוף, לפרסום ולהפצת רעיונות 

 .התלמידים ירחיבו את הידע שלהם על תחום התנדבותם 

 צוינות חברתית ולתמיכה במתנדביםתפקידי המורה בשעה הפרטנית לעידוד מ

 .ליצור אקלים חיובי בקבוצה ולבנות בין חבריה תקשורת פתוחה ויחסים של אמון 

  .להקשיב למשתתפים ולעודד אותם לשתף את הקבוצה בחוויותיהם בהתנדבות 

 .לנהל דיאלוג פתוח עם המשתתפים ולהביא אותם ללמוד זה מזה 



 
 

  ולפתח אסטרטגיות על מנת להשיגן.לסייע למשתתפים להגדיר את מטרותיהם 

 .להביא את המשתתפים לחשיבה רפלקטיבית על העשייה שלהם כדי לעודד למידה 

  יומן המסע" שלהם. –להדריך את התלמידים בתיעוד עבודתם ובהכנת עבודת הסיכום" 

 .להעריך את עבודות הסיכום של התלמידים 

הקבוצה בתהליך שבו הוא יסייע לתלמידים התכנית המוצעת להלן מיועדת לסייע למורה המלווה את 

לעבד את ההתנסויות שלהם במסגרת ההתנדבות ולפתח יכולת שיח רפלקטיבי כבסיס להפקת 

פי -לקחים אישיים וחברתיים. כל מורה יבחר את ההפעלות הרצויות לו מתוך ההפעלות המוצעות על

 שיקול דעתו ובהתאמה לקבוצת התלמידים.

 :התכנית כוללת שש יחידות

 , שבה פעילויות לבניית הקבוצה וליצירת אמון בין חבריה.פתיחהיחידת  .1

ארבע יחידות שהפעילויות שבהן ישולבו במהלך השנה בהתאם להתפתחות הקבוצה  .2

 ובהתאם לצרכים של חבריה:

שיתוף אחרים בחוויות ההתנדבות, הצלחות וחוזקות ְמַספרים ומשתפים:  .א

 ממקום ההתנדבות. 

הקשבה בקבוצה, פרגון, ניתוח אירועים, פתרון קונפליקטים מקשיבים ומסייעים:  .ב

 בהתנדבות.

כתיבת יומן התנדבות רפלקטיבי, לקראת עריכת עבודה מתבוננים ומתעדים:  .ג

 "יומן המסע".-מסכמת

עיבוד ערכים וחשיבה רפלקטיבית, הרחבת חושבים ערכים ומרחיבים ידע:  .ד

 הידע בתחומי ההתנדבות ובהקשרם החברתי.

 שבה פעילויות לסיכום שנת ההתנדבות.ום, סיכיחידת  .3

 

ְמַסְפִרים

ּומַשְתִפים

ַמְקִשיִבים 

ּוְמַסיְִעים

ִמְתּבֹונְנִים 

ּוְמַתֲעִדים

חֹוְשִבים ֲעָרִכים 

ּוַמרִחיִבים יֶַדע

סיכום

 



 
 

 תוכן העניינים

 יוצרים קבוצה, בונים אמון –: פתיחה 1יחידה 

 פגישות אישיות  1.1 

  תרגילי חפצים 1.0 

  תרגיל תיאום ציפיות 1.3 

 

  : מספרים ומשתפים0יחידה 

 הצעות לפעילות  0.1 

 הצעות לשאלות 0.0 

 מעשי גבורה גדולים כקטנים  0.3

 

 : מקשיבים ומסייעים3יחידה 

 איך מקשיבים? 3.1 

 "התנינים" שלי 3.0 

  "גדר, כבשה ואיש עם בעיה" 3.3 

   "רק מילה טובה" 3.4 

 

 : מתבוננים ומתעדים )יומן המתנדב(4יחידה 

  ניגשים למשימה 4.1 

   אוספים ומתארים 4.0 

  כותבים ומעבדים 4.3 

 לקראת כתיבת העבודה המסכמת 4.4 

 

  : חושבים ערכים ומרחיבים ידע5דה יחי

  כשאהיה גדול 5.1 

 "קול קרא לי, והלכתי" 5.0 

  על המגזר השלישי 5.3 

 

  : סיכום6יחידה 

 סיכום שנה –קוצים ושושנים  6.1 

  לקראת פרדה 6.0

 



 
 

 

 : יוצרים קבוצה, בונים אמון1יחידה 

, תיאום ציפיות והבהרת מושגים. ביחידה זו פעילויות שמטרותיהן: עריכת היכרות, גיבוש הקבוצה

פעילויות אלו יציבו בסיס איתן ומשמעותי למפגשי הקבוצה לאורך השנה. רעיונות ומתודות שיעלו 

בפעילויות עצמן ובתוצרים הנלווים ישמשו השראה לבני הנוער בעבודתם הקהילתית. על המנחה 

 להאיר את הנקודות הרלוונטיות למקום ההתנדבות.

 תפגישה אישי 1.1
 מטרות 

 .לתאם ציפיות אישיות וקבוצתיות 

 .ליצור היכרות מעמיקה בין חברי הקבוצה 

 עזרים

 דף לתכנון פגישות אישיות

 מהלך הפעילות

 (.1המנחה יחלק לכל משתתף דף "שעון פגישות" )נספח  .1

המנחה יבקש מהמשתתפים לקבוע ביניהם פגישות בשעות המצוינות בדף, ויקדיש לכך דקות  .2

 מספר.

כל המשתתפים תיאמו זמנים לפגישות, המנחה יכריז בקול רם על שעה, לאחר ש .3

והמשתתפים ייפגשו זה עם זה. המנחה יגדיר לכל מפגש נושא שעליו המשתתפים צריכים 

 לדבר.

 המנחה יבקש מהמשתתפים לכתוב דברים מעניינים ששמעו במהלך המפגשים. .4

 נושאי המפגשים:

 ?היכן אני מתנדב? מה תפקידי שם 

 מי גרם להן? מי גרם להן  –משמעותיות שהיו לי בשנה שעברה במקום ההתנדבות  חוויות

 להיות משמעותיות?

  תפקידים חדשים, מטרות אישיות, אנשים חדשים שאני  –כוונות לקראת השנה הקרובה

 עומד להכיר.

 ?מה אני רוצה שיהיה במפגשי הקבוצה? האם יש לי רעיון לנושאים לשיחה 

 פגשים האישיים:המנחה יערוך עיבוד למ .5

 ?האם שמעתם משהו שחידש לכם דבר מה 

  ?האם שמעתם משהו שדומה להתנסות שלכם 

 ?האם שמעתם משהו ששונה מההתנסות שלכם 



 
 

 :למשל
 בכפר בית, ארמון) בתים תמונות ,

 על בית, עתיק בית, פשוט בית

 (הים

 שוטר) מקצועות של תמונות ,

 (נגר, רופא, פסיכולוג, זמר, קוסם

 טבע איתני שלו טבע של תמונות 

, מפל, הרים, זריחה, שקיעה)

 (מדבר, סלעים

. המנחה יסכם ויאמר שלשעה המשותפת יש מטרות שונות, והחשובה שבהן היא שזו תהיה שעה 6

וגלויה בין חברי הקבוצה, וננסה  משמעותית עבורכם. אנו ננסה ליצור כאן אווירה של שיחה אמתית

 ליצור ליווי ותמיכה לאורך השנה בנושא ההתנדבות.

 תרגילי חפצים 1.0

 
חפצים ותמונות יכולים לתרום ליצירת שיחה. כל חפץ עשוי לסמל משמעות אחרת אצל אדם אחר. 

ר רגשות אפשר לשלב תרגילים אלו בפעילות  לתיאום ציפיות אישי וקבוצתי, אך גם בפעילות לאוורו

 וליצירת שיתוף.

 מטרה

 .לסייע לתלמיד להבהיר את ציפיותיו מעצמו ומהקבוצה 

 הצעות לתרגיל

 הגדרת ציפיות אישיות בעזרת חפצים יומיומיים .1

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 :למשל
 מפתח 

 מחדד 

 מחק 

 פנס 

 עונייםצב טושים 

 דבק/שדכן/מהדק 

 מספריים 

 סופג נייר 

  – מפתח: לדוגמה. מעצמו שלו ציפייה המסמל חפץ בוחר תלמיד כל 

 .חדשים לעולמות להיפתח לדעת

  בהתמודדות לו לעזור העשויים דברים המסמלים חפצים שני בוחר תלמיד כל

 את רלהאי אפשרות – ומחדד פנס: לדוגמה(. מסוים פרויקט לפני או) השנה במהלך

 .שיפור הדרוש את ולחדד שונה באור הדברים

  במקום אותו שיראו רוצה היה הוא כיצד המסמל חפץ בוחר תלמיד כל .א

 

  .ב

 . ההתנדבות .ג

 בעזרת ההתנדבות וממקום הקבוצה ממפגשי ציפיות . הגדרת2

 תחום מאותו שונים פריטים של תמונות

. הקבוצה מפגשי את המסמלת תמונה בוחר תלמיד כל .א

 .קרח ארמון או ומשפחתי חם בית: לדוגמה

 .ההתנדבות מקום את המסמלת תמונה בוחר תלמיד כל .ב

 שלו ההתנדבות מקום את המסמלת תמונה בוחר תלמיד כל .ג

 .השנה בסוף שייראה רוצה שהוא כפי

 



 
 

 

 תרגיל תיאום ציפיות 1.3

 )נמצא באתר מינהל חברה ונוער( לקראת חברה הוגנת בבית ספרעיבוד מתוך: 

 מטרות

 ות המשתתפים על מנת ליצור בסיס לאמון בין חברי לתאם בין ציפי

 הקבוצה.

  להכיר בכך שהאחריות על תפקוד הקבוצה וקבלת סיוע הדדי בין חברי

הקבוצה להתמודדות עם תפקידי ההתנדבות שלהם, מוטלת על כל 

 אחד מהמשתתפים בה כמו גם על המנחה

 .לקדם היכרות בין המשתתפים 

 דקות. 45משך הפעילות: 

 ילותמהלך הפע

 . כל תלמיד ימלא את טבלת הצפיות שלו בטופס המצורף.1

ליד כל סעיף ירשום אם הציפייה ניתנת למימוש )מ'( או לא )ל"מ(, וכן אם מימוש 

הציפייה תלוי בו, בחבריו או במנחה )רצוי שהמנחה ירשום הנחיות אלו על גבי 

 הלוח(.

חברי הקבוצה ציפייה . המשתתפים יתחלקו לקבוצות, בכל קבוצה יציג כל אחד מ2

אחת מכל תחום אשר נראית לו חשובה ואפשרית למימוש )אין להציג ציפיות 

 מעצמו(.

 

 . כל אחד מחברי הקבוצה ירשום את הציפיות הנאמרות על דף נייר.3

 . יתקיים דיון קבוצתי בציפיות: 4

 מה הנימוקים לחשיבות הציפייה? -

 מה הסיכויים למימושה? -

 מימושה בפרט ובאיזו מידה הוא תלוי בקבוצה? באיזו מידה תלוי -

. עם תום הדיון, יבחרו הקבוצה חברי הקבוצה שלוש ציפיות החשובות בעיניהם בכל 5

 תחום.

 אחד מחברי הקבוצה ירשום את הציפיות שנבחרו על גבי בריסטול. 

 . הקבוצות יתלו את הבריסטולים על קירות החדר וכל המשתתפים יעיינו בכתוב.6

 חר עיון בציפיות שרשמו הקבוצות השונות, המנחה יציג את ציפיותיו.. לא7

ציפיות מכל תחום המוסכמות על רוב המשתתפים  4-3. יתקיים דיון במטרה לבחור 8

 והנראות להם אפשריות למימוש.

 



 
 

תרגיל זה מחייב את התלמידים לשאת ולתת ולהיות מוכנים לוותר על מנת  למנחה:

ים, יש נטייה לטשטש את ההבדלים על מנת להימנע להגיע להסכמת הרוב. לעת

ממצבי קונפליקט. תפקיד המנחה הוא לסייע לתלמידים לחדד את ההבדלים ולנהל דיון 

 למציאת המכנה המשותף. 

 
 

 טופס תיאום ציפיות
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 : מספרים ומשתפים0יחידה 
מטרת הפעילויות המוצעות ביחידה זו היא לאפשר לכל משתתף לשתף את הקבוצה ואת המנחה 

לצורך אוורור רגשות,  –באירועים שחווה במהלך ההתנדבות. אפשר להקדיש לכך מפגש שלם 

משתתפים ישתף את הקבוצה בחוויות. מצורפות הצעות מספר מוגבל של  ואפשר שבכל מפגש

 לפעילויות והצעות לשאלות לפעילויות.

 הצעות לפעילות 0.1

 סבב "מה נשמע"

עריכת סבב "מה נשמע" קצר בכל מפגש באופן סדיר וקבוע. נוהל זה ייצור בקבוצה ציפייה לשמיעת 

צורפות הצעות לשאלות לסבב כדי החוויות וייצור מעקב אישי וקבוצתי אחר תהליכים ואירועים. מ

 ליצור גיוון בשאלות מפגישה לפגישה.

 

 

 משחקי כרטיסיות

רושמים שאלות מספר על גבי כרטיסיות ומשחקים משחק חברה או משחק לוח וקובייה. חברי  .א

 הקבוצה מרימים כרטיסיות ועונים על השאלות.

בבים בחדר ובוחרים מחלקים לכל משתתף כרטיסייה שעליה רשומה שאלה. המשתתפים מסתו .ב

זוגו את השאלה הרשומה בכרטיס. לאחר קבלת התשובה, בני -זוג. על כל אחד לשאול את בן-בן

 זוג אחר. -הזוג מחליפים ביניהם את הכרטיסיות ופונים לחפש בן

 

 משחקים

על אחד המשתתפים לומר שני דברים שלמד במהלך ההתנדבות. משתתף  – דומינו אנושי .1

ות שלו את אחד משני הדברים שאמר המשתתף הראשון יושב לצדו שאף הוא למד בהתנדב

באחד מצדדיו ואומר דבר מה נוסף שלמד, וכן הלאה עד שכל המשתתפים יושבים זה לצד 

 זה.

כל אחד מהמשתתפים רושם שאלה ככותרת על דף שבו מסורטט ריבוע המרוכב  – בינגו .2

ם מחבריהם תשובות מתשעה ריבועים קטנים. המשתתפים מסתובבים בחדר ומבקשי

לשאלות שרשמו. רושמים את שם כל משתתף שעונה ואת תשובתו באחד הריבועים 

הקטנים. כשהריבועים של כל המשתתפים מלאים בתשובות, המנחה קורא בשמות 

המשתתפים, וכל משתתף מסמן בריבוע שלו את השם שצוין. מי שסימן שורה, טור או 

 אלכסון של שמות קורא: "בינגו". 

רושמים שאלות על ניירות קטנים ומכניסים את הניירות לבקבוק. מסובבים  – או חובה אמת .3

את הבקבוק על הרצפה, המשתתף שאליו פונה פקק הבקבוק מוציא פתק ושואל, המשתתף 

 שאליו

 לנושא הפתיחה סבבב השאלות את לקשר אפשר
 את לנצלו ,מפגש באותו לעסוק ברצונכם בוש העיקרי

 .בתחום סוגיות להצפת סבבה

 
   



 
 

 פונה בסיס הבקבוק עונה.

 

 

0.1  

 הצעות לשאלות

  אמור מילה אחת המסכמת עבורך את השבוע. המילה יכולה לציין 

 קום, מושג, רעיון, חפץ או אדם.מ

 .ציין דבר מה שהפתיע אותך 

  .ציין דבר מה שגרם לך סיפוק 

 .ציין דבר מה ששימח אותך  

 .ספר על רעיון חדש שעלה בדעתך השבוע  

 .ציין דבר מה שגילית על עצמך 

 .ציין שאלה או מחשבה שעלתה בך בעקבות ההתנדבות 

 ד.ספר על אדם שהשאיר עליך רושם חיובי במיוח 

 .ציין דבר מה שהבאת מעצמך לפעילות ההתנדבותית 

 .ספר על חוויה מיוחדת שחווית במקום ההשמה 

 .ספר על אתגר שהתמודדת אתו 

  .ספר על דילמה שעמדה בפניך במקום ההתנדבות 

 .שתף ברעיון שהיית רוצה לפתח במקום ההתנדבות 

 .תאר את התחושות שלך כאשר אתה מגיע למקום ההתנדבות 

  טובה שקיבלת השבוע.שתף בעצה 

 .ציין דבר מה שאתה זקוק לו כדי להצליח יותר במקום ההתנדבות 

 .תאר את הדרך או את השביל שאתה רוצה לסלול לבאים אחריך 

 .תאר רגע מצחיק במיוחד שחווית במקום ההתנדבות 

 

 הצעות לסבב בהתאם ללוח השנה

 חגי תשרי:

 דבר אחד שאני בוחר "להשליך" השנה.  –"תשליך"  .א

 נושא אחד שאני רוצה לקדם במיוחד השנה. –שירבו זכויותינו" " .ב

 חנוכה:

 נקודת אור מהתקופה האחרונה )אפשר להביא נרות חנוכה(. .א

 משהו שלא האמנתי שיקרה וקרה. –"נס גדול"  .ב

 ט"ו בשבט:

 :בינגו ללוח דוגמה
 ?עהשבו אותך שימח מה: ששאלתי השאלה
 שירי
 של חיוך

 חניכה

  דפנה
 צוות

 ההדרכה
 עובדת שאני

 אתו

 מיכל
 תכננתי
 פעילות

 יצאה והיא
 טוב

  מיקי
 הבנתי

 חדש משהו

 יוני
 טוב חבר
 הצטרף שלי

  לפעילות

  הדס
 קיבלתי
 תפקיד
 חדש

 אלון
 שהייתי
 כל בריא

 השבוע

 תומר
 הכרתי
 חדשה חברה

 אסף
 סיפר חניך

 סיפור לי
 מרגש

 



 
 

 דבר שבו צמחתי השנה. .א

 דבר מה שטיפחתי והוא היום פורח. .ב

 פורים:

 ו בהקשר אליו )מאפשר צחוק ופורקן(.דבר מצחיק שקרה לי במקום ההתנדבות א .א

"ונהפוכו": כל אחד מספר על דבר מה שקרה לו דרך עיניו של מישהו אחר שהיה  .ב

 באותו אירוע.

 פסח:

 האם עשיתי מעשה המאפיין את אחד הבנים?  –"כנגד ארבעה בנים"  .א

 מהו חופש בשבילי? –מעבדות לחירות  .ב

 

 

 מעשי גבורה גדולים כקטנים 0.3

קיים פעילות זו כפעילות בפני עצמה או לשלב אותה כמתודה לסיכום בכל פעילות למנחה: אפשר ל

 אחרת.

 מטרות

 לערוך עיבוד אישי להתנסויות ולהישגים במקום ההתנדבות. .1

 לזהות סוגים שונים של מעשי גבורה, קטנים כגדולים. .2

 עזרים

 השיר "עזר לו לבכות" / פאולו קואלו )נספח(

 מהלך הפעילות

 המשתתפים מהו גיבור לדעתם ומהם מעשי גבורה. המנחה שואל את .א

, אוסף קצרצריםמאת פאולו קואלו  )מתוך:  "עזר לו לבכות"המנחה קורא את השיר  .ב

 (, ומקיים דיון קצר:2111סיפורים ומשלים, תרגום: יורם מלצר, ידיעות אחרונות, 

מהי גדולתו של הילד? מדוע זכה בפרס? )הוא מצליח להבחין באחר   .1

 לו רגשות חמים(.ולהעביר 

האם הפרס מגיע לו לדעתכם? האם הייתם מגדירים את שעשה כמעשה  .2

גבורה? )הילד עושה מעט, אך תורם הרבה. השאלה היא אם מודדים את 

 העשייה או את התרומה.(

 המנחה מבקש מהמשתתפים להתרכז ולהיזכר:  .ג

  ?האם הייתי עד למעשה גבורה או שראיתי גיבור כלשהו בשבוע האחרון 

 השבוע? במה הייתי אני גיבור 

 

 
 כולנו: "לשירים הצעות. האישית ההתכנסות בזמן ברקע יריםש להשמיע אפשר
 ". ואחרי ככלות הקול והתמונה", "לתת", "לחסד זקוקים



 
 

 המעוניינים משתפים את הקבוצה במעשה גבורה שהיו עדים לו או בגיבור שראו.  .ד

המנחה מבקש מהמשתתפים להגדיר איזו התנהגות נחשבת בעיניהם כ"גבורה" )אפשר  .ה

 להדגיש תכונות שעלו בסיפורי התלמידים(.

לציין גיבור או מעשה לבקש מהמשתתפים  אפשרבסוף כל מפגש, למפגשים הבאים:  .ו

גבורה שראו השבוע, ואפשר לבחור בסוף כל מפגש גיבור משותף, מתוך הקבוצה או 

 מחוצה לה.

, מיוחד סיפור עולה לא השני או הראשון במפגש אם גם
 ולאחר עיניהם לפקוח התלמידים יתרגלו השבועות במהלך
 .שבוע מדי סיפורים יעלו, הראשון הטוב הסיפור



 
 

 
 נספח 

 
 
 

, מיוחד סיפור עולה לא השני או הראשון במפגש אם גם
 ,עיניהם את לפקוח יתרגלו התלמידים השבועות במהלך
 .שבוע מדי סיפורים יעלו, הראשון הטוב הסיפור ולאחר

 ת שמורות למחברכל הזכויו  ©



 
 

 

 : מקשיבים ומסייעים3יחידה 

הקשבה היא מיומנות אישית וחברתית בעלת ערך רב. הקשבה ראויה בין חברי הקבוצה תגרום 

סף לכך, מיומנות ההקשבה תהיה למשתתפים לעזר כפעילים למפגשים להיות למשמעותיים יותר. נו

 וכמנהיגים במקומות ההתנדבות.

הקשבה היא מיומנות נרכשת שיש ללמוד ולתרגל. רק כאשר המשתתפים ידעו להקשיב זה לזה, הם 

 יוכלו לתמוך זה בזה ולסייע האחד לאחר בפתרון בעיות ובהפקת תובנות.

 איך מקשיבים? 3.1
 

 מטרות

  מושגים הקשורים בהקשבה פעילה.להבהיר 

  לברר את הדרך שבה אנו מבטאים את היותנו

 קשובים.

 .להעמיק את ההקשבה הפעילה בין חברי הקבוצה 

 

 עזרים 

 : "הקשבה אמפתית" / קרל רוג'רס. 1נספח 

 : טבלת ניתוח קשב.2נספח 

 : שיר על הקשבה.3נספח 

 

 מהלך הפעילות

שבה בעיניהם ומדוע היא מרכיב חשוב בהתנהלות המנחה יבקש מהמשתתפים להגדיר מהי הק .1

 קבוצתית.

. המנחה יבקש מאחד המשתתפים לספר על אירוע כלשהו שהתרחש במסגרת ההתנדבות, 2

 ויבקש  משאר חברי הקבוצה להקשיב לו.

 המנחה יבקש מהמספר לומר עד כמה הרגיש שהקשיבו לו ואילו סימנים היו .3

 תגובות מילוליות(.להקשבה או לחוסר ההקשבה )שפת גוף, 

 . המנחה ישאל את המקשיבים: 4

 ?האם הקשבתם 

 ?מה עזר לכם להקשיב 

 ?האם היה ביטוי להקשבה בשפת הגוף שלכם 

 ?האם היה ביטוי להקשבה בתגובות המילוליות שלכם 

 ?האם שאלתם את המספר שאלות 

 במתודה להשתמש אפשר
 שיחה לעורר כדי מתאימה

 .מתאים סיפור לאתר כדיו

הּו, ָך ַמשֶׁ ר לְּ ַספֵּ ֲאִני מְּ שֶׁ  כְּ
ַמן ל ַהזְּ ה כָּ ַאתָּ  וְּ

ִשיב,  ַרק "ֹיִפי, ֹיִפי" מֵּ
עַ ֲאִני   יֹודֵּ

ִשיב. ל ֹלא ַמקְּ לָּ ה ִבכְּ ַאתָּ   שֶׁ
 ,אני הוא הזה והילד :תוךאת: יהודה אטלס. ממ)

 (7711הוצאת כתר, 
 



 
 

 רס'רוג קרל / יתתאמפ הקשבה"

 בהם לנוע, חייו בתוך קלה לשעה לחיות משמעה... יתאמפ באופן אחר אדם של בחברתו ההימצאות"

 את בצד מניח אתה עתה שלעת, משמעו( יהתבאמפ) אחר אדם עם להיות. שיפוטי להיות מבלי, בעדינות

 ,חזקה, מאתגרת, מורכבת הוויה זוהי. קדומה דעה ללא לעולמו להיכנס מנת על, וערכיך השקפותיך כל

 ".ועדינה מעודנת זאת ועם

 ?האם השאלות היו שיפוטיות או ביקורתיות 

 פר?כיצד שיפוטיות יכולה להשפיע על המס 

אם אין הלימה בין מה שהמספר עונה ובין מה שהמקשיבים אומרים, אפשר לשאול: מה  למנחה:

 ניתן לעשות כדי לשדר למספר שמקשיבים לו.

 

. המשתתפים יתחלקו לזוגות. כל זוג יקרא את הקטע "הקשבה אמפתית" של קרל רוג'רס 5

 ( וידון בנקודות אלו:1)נספח 

 ידי הקשבה?-ם לחזק מישהו עלממה עלינו להימנע אם אנו רוצי 

 ?מה חשוב שנדגיש בהקשבה 

 

(, המדגימה שלוש רמות של 2. המנחה יחלק למשתתפים את טבלת ניתוח הקשב )נספח 6

הקשבה. המנחה יעבור על הטבלה עם המשתתפים וידגיש כי היעד הרצוי מתואר בעמודה 

בשיחה לצאת מן המעגל  השלישית: הבסיס לשיחה, לדיון ולהידברות הוא יכולתו של המשתתף

 הצר של עצמו אל עבר זולתו.

 
 



 
 

 : הקשבה אמפתית1נספח 
 
 

 
 להקשיב

 כשאני מבקש ממך להקשיב לי

 -ואתה מתחיל לייעץ לי 

 לא את שביקשתיך עשית.

 כשאני מבקש ממך להקשיב

 ואתה מנסה להשיב

 איך צריך להרגיש ומדוע,

 אתה ברגשותיי רק פוגע.

 לי,כשאני מבקש ממך להקשיב 

 -ואתה מרגיש שעליך לפתור את בעייתי 

 אתה מאכזב אותי,

 אפילו שזה נשמע לא הגיוני.

 הקשב,

 כל שביקשתיך הוא להקשיב.

 לא לפעול, לא לדבר,

 רק לשמוע בלי להגיב.

 אני יכול לדאוג לעצמי,

 אינני חסר ישע.

 אולי חסר ניסיון והססני,

 אך לא חסר אונים.

 כשעושה אתה משהו למעני

 –אני לעשות בעצמי שיכול 

 אתה מגביר את אכזבתי, 

 מנציח את מבוכתי.

 

 אולם, כשמקבל אתה כעובדה פשוטה 

 שאני מרגיש מה שאני מרגיש,

 אפילו אם זה לא הגיוני,

 אזי אינני צריך לשכנע אותך

 ומתפנה להבין את המתרחש בנפשי,

 מוציא את התשובות מתוכי,

 אז צצות מאליהן התשובות ברורות ומהירות,

 ואינני זקוק כלל לעצות

 אני. –כי אני 

 גם רגשות לא הגיוניים

 הופכים למשמעותיים

 כשמבינים את שהם טומנים,

 המקור שממנו הם נובעים.

 יתכן שלכן תפילות עוזרות לאנשים,

 משום שאלוהים מחריש,

 אינו מייעץ, אינו מארגן,

 –הוא רק מקשיב 

 נותן לך לחשוב לבד על הדברים.

 הקשב.לכן, אנא, רק 

 בקש. –אם תרצה לדבר 

 חכה רגע לתורך,

 ואז אקשיב אני לך.
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 : 0נספח 
 שבקטבלת ניתוח 

 
 

 טבלת ניתוח קשב
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 הקשבה מלאה הקשבה חלקית חוסר הקשבה

מתרכז בדברי המספר על מנת  שותק וחושב על עניינים אחרים עוסק בעניינים אחרים 
 להבין אותם

מביט בדובר ומסתכל לכיוונים  ראינו מביט בדוב
 שונים

 מישיר מבט אל הדובר

 מקשיב ושואל שאלות הבהרה מקשיב ושואל שאלות חטטניות  מתפרץ, מתערב, מפריע

 מתייחס למספר  מספר על עצמו: "אצלי זה כך" עסוק בסיפור של עצמו

מתייחס למספר בשיפוטיות 
 ובביקורתיות

של המספר ואת  מבין את מצבו מביע דעתו על הסיפור
 אינו שופט אותו  –נקודת מבטו 

מזמין את המספר למצוא  מציע פתרונות חושב מראש על פתרונות
 פתרונות בעצמו

ארבעת השי"נים 
 להקשבה פעילה

 הייהש

 חזורש

 אילהש

 פת גוףש

 סוגי הקשבה שיש להימנע מהם
הסיפור שאנו  – הקשבה אוטוביוגרפית

שומעים מזכיר לנו חוויה דומה שעברנו, 
 מחשבתנו נודדת לסיפור האישי שלנו.

פרט מסוים בדבר שאנו  – הקשבה סקרנית
שומעים תופס את תשומת לבנו. אנו תוהים 

 לגביו ורוצים לברר עוד מידע.
בינינו לבין עצמנו, אנו  – שבה שיפוטיתהק

את התנהגותו בסיפור, את שופטים את הדובר, 
 שיקול דעתו וכד'.

בינינו לבין  – הקשבה לשם פתרון בעיות
אנו מעלים רעיון לפתרון הקושי של  ,עצמנו

המספר, וחשים רצון לעזור לו ולשתף אותו 
 ברעיון שלנו. 

 

 החשיבה לטיפוח ויס-ברנקו מכון פי-על מעובד

   נים י"הש ארבעת  
 להקשבה פעילה:  
 ייההש

 חזורש

 אילהש

 הגוף פתש
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 "התנינים" שלי 3.0

 מטרות

 .להתנסות בגיבוש חוויתי של הקבוצה 

 .להעלות אתגרים העומדים בפני חברי הקבוצה בפעילות ההתנדבות 

 בוצתיים להתמודדות עם האתגרים.להקנות כלים אישיים וק 

 עזרים

ציורים או תמונות של תנין, של נחש ושל רפסודה )אפשר להביא חפצים שיסמלו כל אחד 

 מהדברים(. 

 מהלך הפעילות

. המנחה יסדר כיסאות כמספר המשתתפים בצד אחד של החדר, ויאמר לכל תלמיד לעמוד על 1

כיל עיגולי קרטון בקוטר של תקליט ולעמוד כיסא )אם יש קושי בעמידה על כיסאות, אפשר לה

 .עליהם(

 . המנחה יאמר למשתתפים: 2

"בצד האחר של החדר יש אוצר המיועד לכם, אך נהר גועש ביניכם לבין האוצר. עליכם להגיע 

לצד האחר של החדר בלי לדרוך על הרצפה )רק באמצעות הכיסאות(. את האוצר תקבלו רק 

 כולם חוזרים לנקודת ההתחלה". –חה. אם אחד יורד מהכיסא אם כל חברי הקבוצה יגיעו בבט

. בזמן שחברי הקבוצה מנסים לעבור מצד אחד לצד האחר, המנחה מניח על הרצפה אתגרים 3

 להתגבר עליהם )אפשר להשתמש בתמונות, בציורים או בחפצים כסמלים לאתגרים(:

 עליהם לעקוף אותו )הוא יכול לזוז במהלך המשחק(. – נחש 

 על חברי הקבוצה להסתדר עם כיסא פחות. –אוכל כיסא אחד  – ןתני 

 מוסיפים כיסא לשימוש הקבוצה. – רפסודה 

 ...כיד הדמיון 

. במהלך המשחק, המנחה יצפה בקבוצה וינסה לאתר בין חברי הקבוצה מילים של תקשורת, 4

 יוזמה, יצירתיות וכדומה. 

 

 

 

 

 

 

 

 יעים לצד הנגדי של החדר. . המשחק מסתיים כאשר כל חברי הקבוצה מג5

 :תצפית בדף ולציידו כצופה הקבוצה מחברי אחד את למנות אפשר
 פרט? המשימה במהלך הקבוצה חברי בין תקשורת הייתה האם. 

 רעיונות אילו? הבעיה לפתרון רעיונות יזמו הקבוצה חברי האם? 

 בקבוצה הדדית עזרה הייתה האם? 

 מנהיג בחרה הקבוצה האם? 
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 המנחה ישאל במליאה:

 איך הרגשתם במהלך המשחק?  .א

 כיצד התגברתם על האתגרים? )אפשר לשלב את ההתרשמות מהתצפית.( .ב

 אילו אתגרים עומדים בפניכם במסגרת ההתנדבות?  .ג

חוזקות והעצמה,  –באילו כלים תוכלו להשתמש כדי להתגבר על האתגרים? )כלים אישיים  .ד

 עזרה הדדית, למידת עמיתים, תמיכה.( –צתיים כלים קבו

במפגשים שלנו אנו מנסים לאתר אתגרים שונים, קטנים כגדולים, ולגלות יחד  המנחה יסכם:

 מה מחזק אותנו ותורם להצלחתנו וכיצד אנו יכולים לעזור האחד לאחר. 

 

 

 

 
 

 

 האוצר
לשלב בדיון מרכיבים של הצבת  אפשר .1

 מטרות כמו:

  איזה "אוצר" מחכה לנו בסוף

 השנה?

  מה אנחנו שואפים לקבל

 מהמשימות שהצבנו לעצמנו?

  מי יכול לסייע לנו להגיע אל

 האוצר?

לחלק לתלמידים בסוף כיבוד קל או  אפשר .2

 ".אוצר"ברכה אישית בתור 
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 "גדר, כבשה ואיש עם בעיה" 3.3
 

   , מאת יעל בירןה ואיש עם בעיהגדר, כבשפעילות באמצעות הספר: 

 מטרות

  קבוצה.בין חברי הלזמן למידת עמיתים 

 .להביא את המשתתפים להעלות בעיות מהשטח ולהציע דרכים להתמודד אתן 

 תמונות של כבשים.עזרים: 

 מהלך הפעילות

יבקש מכל משתתף לחשוב על בעיה או על אתגר יתחיל בקריאת הסיפור והמנחה  .1

 קום ההתנדבות. המטרידים אותו במ

 המנחה יפזר את התמונות של הכבשים על הרצפה וימשיך בקריאת הסיפור. .2

המנחה יבקש מכל משתתף לבחור כבשה המייצגת את האופן שבו הוא התמודד, או  .3

מתמודד, עם אתגרים ועם בעיות.. המנחה יערוך סבב וכל משתתף יספר איזה כבשה 

 בחר ואיזה אופן התמודדות הכבשה מייצגת. 

 היה רוצההמנחה יבקש מכל משתתף לבחור כבשה המייצגת את האופן שבו הוא  .4

להתמודד עם אתגרים ועם בעיות. המנחה יערוך סבב וכל משתתף יספר איזה כבשה 

 בחר ואיזה אופן התמודדות הכבשה מייצגת.

יש דרכים שונות ומגוונות להתמודד עם  ם:וכיס המנחה יסיים את קריאת הסיפור ויערוך
ועם אתגרים, הדרכים משתנות בהתאם לאתגרים השונים ולנטיות הטבעיות של כל  קשיים

אחד. אנו יכולים ללמוד מחברינו דרכים שונות להתמודדות עם בעיות ולהבחין אצלנו 
 במאפייני התמודדות 

 

 www.gaderkivsa.co.ilתגובות ודיונים נוספים בעקבות הספר אפשר למצוא באתר:  

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 . 5557כל הזכויות שמורות ליעל בירן, © 

http://www.gaderkivsa.co.il/
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 : "רק מילה טובה"3.4
 

 מטרות

 .להבהיר את חשיבות העידוד והחיזוק החיובי מצד חברי הקבוצה 

 .להקנות כלים לחיזוק ולעידוד 

 עזרים
חבילה עוברת: הפתעה עטופה בשכבות של עיתונים, בין השכבות כרטיסי שאלה 

 (.1ומשימות )נספח 
 ר "מילה טובה".השי

 מהלך הפעילות
 "טופחים על השכם" -שלב א' 

 משחק: "חבילה עוברת" .1

 המנחה נותן את החבילה )שהכין מראש( לאחד המשתתפים.  .א

המנחה מבקש מהמשתתף לבצע את המשימה ולהעביר את החבילה למשתתף  .ב

 פי ההנחיה שבכרטיס.  -אחר על

ה את כרטיס המשימה המשתתף שקיבל את החבילה מסיר שכבת עיתונים, מגל .ג

עד שאחרון  ,, וכן הלאההמשימה פי הכתוב בכרטיס-הבא ומעביר את החבילה על

 המשתתפים מקבל את הפרס.  

חשוב שהחבילה תעבור בין כל המשתתפים, לחילופין, יש לאפשר לכל משתתף  למנחה:
 לקבל תמיכה ועידוד מהקבוצה. או להביע עידוד כלפי מישהו 

חים את קלפי המשימות במרכז המעגל. כל משתתף בתורו מרים קלף מני אפשרות חלופית:
 משימה ומבצע את הכתוב בו.

 
  המנחה ישאל את הקבוצה: .2

 ?איך הרגשתם כשאמרו עליכם דברים טובים 

  אותם אחרים האם יוצא לכם להחמיא לאחרים או לשבח 

 לעתים קרובות? מתי?

  למי? "רגוןיהפ"מה נותן ? 

 
  לא פעם זה קשה –שלב ב' 

המנחה יחלק למשתתפים את מילות השיר "מילה טובה" מאת יעקב גלעד ויהודית  .3

 רביץ. 

 
 
 
 
 

 השיר מילות את למצוא אפשר
 שירונט באתר כולו

http://shironet.mako.co.il/a
rtist?type=lyrics&lang=1&

prfid=462&wrkid=2124  .
 . השיר את להשמיע גם אפשר

 אמתית טפיחה יףלהוס אפשר
 של מעבר כל עם שכם על

 את מעביר המשתתף: החבילה
 וטופח המשתתפים לאחד החבילה

 . שכמו על
 

  "לא פעם זה קשה
  אבל לרוב מילה טובה

  מיד עושה לי טוב
  רק מילה טובה

 או שתיים לא יותר מזה..."

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=462&wrkid=2124
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=462&wrkid=2124
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=462&wrkid=2124
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=462&wrkid=2124
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 קבוצה:ההמנחה ישאל את  .4

  מדוע "לא פעם זה קשה"? מה הקושי? האם יותר קשה להגיד מילה טובה או לקבל

 מילה טובה?

 " אם  מצד הדובר: למנחה:ולא תמיד?  ) המילה הטובה עוזרתלרוב" למה רק

אם אינן נכונות, אם יש בהן ממד שיפוטי או מתנשא;  לים אינן נאמרות מהלב,המי

יש מצבים ששתיקה או הזדהות ישפרו את המצב או יקלו אותו יותר  מצד המקבל:

 מדיבור.(

  ?האם ניסיתם פעם להגיד משהו מעודד והרגשתם שזה לא שירת את המטרה 

  הרגשה של מישהו? באמת מה אפשר לעשות כדי לשפר 

 : כרטיסי משימה1ספח נ
כרטיסי משימה לחבילה עוברת )אפשר להשתמש רק בחלק מהכרטיסים או להמציא חדשים 

 בהתאם לקבוצה(:

 *המשימות כתובות בלשון זכר, אך פונות לזכר ולנקבה כאחד.

 
 
 

העבר את החבילה 

למי שמגלה כישרון 

רב במקום שבו הוא 

 מתנדב. 

ספר במה מתבטא 

 הכישרון לדעתך.

את החבילה העבר 

למי שמגלה אחריות 

רבה במקום שבו הוא 

 מתנדב.

ספר במה מתבטאת 

 אחריות זו לדעתך.

העבר את החבילה 

למשתתף האכפתי 

ביותר, הסבר מדוע 

 אתה חושב כך.

העבר את החבילה 

למשתתף המגלה 

יצירתיות רבה 

במקום ההתנדבות. 

הסבר מדוע אתה 

 חושב כך.

העבר את החבילה 

למשתתף האמיץ 

ר, ספר במה ביות

 מתבטא האומץ.

השלם את המשפט: 

 כל הכבוד ל... על....

 

העבר אליו את 

 החבילה.

האם מישהו 

מהקבוצה עודד 

אותך פעם? ספר 

על כך והעבר אליו 

 את החבילה.

פרגן לעצמך: ספר 

 על דבר שאתה 

 עושה היטב.

העבר את החבילה 

 יושב לידך.מי של
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 : מתבוננים ומתעדים 4יחידה 
 

תיעוד ולכתיבה רפלקטיבית. ליומן לאורך ההתנדבות יקנה למשתתפים מיומנויות ניהול 

עריכת היומן תסייע להם בזיהוי התרומה הערכית של ההתנדבות לחברה ולמתנדבים. 

ארבע הצעות לפעילות לשלבי הכתיבה השונים. בסיום כל פעילות, נמצאות ביחידה זו 

המתנדב. תיעוד זה יהווה בסיס לכתיבת מצורפות משימות כתיבה נוספות להעשרת יומן 

 "יומן המסע"-העבודה המסכמת

 

 "יומן המסע"-קריטריונים להכנת העבודה המסכמת

 

 קריטריונים להערכה נקודות להתייחסות 

תיאור   תיאור הפעילות במהלך ההתנדבות, .1

מקרה או אירוע משמעותי שקרה במהלך תקופת 

אפשר לתאר קשיים ודרכי  –הפעילות 

 מודדות.הת

גם בעבודה שאינה   הפעילות מתוארת בבירור

 מילולית.

תיאור השפעת הפעילות על אדם מסוים או על  .0

 קבוצת אנשים ועל מקום הפעילות.

, הן לחשיבות הפעילות בעיני התלמידיש התייחסות 

מבחינת תרומתו לאחר הן מבחינת התרומה לעצמו 

 ולהתפתחותו במהלך שנות ההתנדבות.

ר תרומת הפעילות לתלמיד המתנדב עצמו: תיאו .3

דבר מה שלמד על תחום הפעילות ועל עצמו 

בתפקיד, דבר מה שהשתנה בו, החלטות 

 חשובות שקיבל בעקבות הפעילות וכד'.

יש ביטוי לכך שהתלמיד ניתח את משמעות פעילותו 

 )חשיבה רפלקטיבית(.

-הסבר חשיבות הפעילות מבחינה ערכית .4

 חברתית.

יסס את חשיבות פעילותו על נימוקים התלמיד ב

 ערכיים.

 

לתלמיד ניתנת אפשרות לבחור את סוג העבודה שברצונו להכין, כגון: חיבור, סיפור, מאמר, 

כתבה עיתונאית, בלוג, תסריט, כתבה לרדיו או לטלוויזיה, סרט, אלבום תמונות, תערוכה, 

אינה מילולית, יש לצרף אולם, אם העבודה פוסטר, עבודה אמנותית ויזואלית ועוד. 

 לעבודה התייחסות מילולית.
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 ניגשים למשימה 4.1
 

 מטרות

 .להבהיר לתלמיד את דרישות העבודה המסכמת 

 .לעורר מוטיבציה לכתיבה ולביטוי אישי 

 .להקנות כלים לתיעוד 

 (.1הנחיות ליצירת קולאז' )נספח עזרים: 
 עיתונים צבעוניים, מספריים ודבק. 

 מהלך הפעילות

? את פעילותכם? )יש תלמידים עצמכםאת  "מתעדים"חה ישאל: האם אתם המנ .1
שכותבים יומן או בלוג קבוע, אך גם מסרונים, מיילים וסטטוסים מתעדים את 

 הפעולות שלנו.(

המנחה יבקש מהמשתתפים לכתוב את כל האמצעים שבהם הם מתעדים את  .2
רונים, פייסבוק, מכתבים, פעילותם )המנחה יעודד תיעוד וביטוי מכל הסוגים, כמו: מס

 שיחות, יצירה אישית וכדומה.(

 :"אמצעי תיעוד"המנחה יבקש מהמשתתפים לכתוב ליד כל  .3

 לאיזו מטרה אתם כותבים, מצלמים או יוצרים באמצעי זה? .א

 מהם החסרונות ומהם היתרונות של אמצעי זה?  .ב

יטוי, המנחה ישאל: מה נותן לכם התיעוד האישי? )התיעוד נותן מרחב אישי לב .4

מאפשר שימוש בחומרים שתועדו להעלאת זיכרונות ולהתבוננות אישית על תהליכים 

 ועל דרכי התמודדות.(

(, עיתונים צבעוניים לגזירה, 1המנחה יחלק לכל משתתף דף "מי אני" )נספח  .5

מספריים ודבק, ויבקש שכל אחד יצור לעצמו קולאז' בהתאם לשאלות המנחות 

 שבדף.

 ף שיצר וישתף את הקבוצה בשיקולים לבחירת התמונות.כל תלמיד יציג את הד .6

 כל תלמיד מציג את הדף שיצר ומשתף את הקבוצה בשיקולים לבחירת התמונות. .7

אפשר להציג לתלמידים תמונות ויומנים מהאתר: "יומני היקר" המאגד 

 ihayakar.co.ilhttp://www.yomanיומנים יצירתיים  

 

 

 

http://www.yomanihayakar.co.il/
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מסבירים למשתתפים שבמסגרת השעה הפרטנית יינתנו משימות כתיבה ממפגש  .8

 למפגש. 

 
 

 

 המנחה יציע מספר כמה אפשרויות לניהול "יומן המתנדב" של התלמידים: .9

  בתכתובת אישית בין התלמיד למנחה או בפרסום קבוצתי.  –דרך האינטרנט   .א

( שבהם ניתן לפתוח בלוגים ,Google sites Wordpressכמו יש אתרים )

ואתרים אישיים. אפשר גם לפתוח "קבצים משותפים" שרק המנחה והתלמיד 

 . Google docs, Dropbox) -יכולים לראות אותם )למשל באותם 

וימסור  כל תלמיד מכין מחברת שבה יכתוב מפעם לפעם - דרך "מחברת קשר" .ב

 ם נשמרים ואינם מתפזרים. אותה למנחה. היתרון במחברת הוא שהחומרי

לתיעוד שבו הוא ירכז מרכז לכל תלמיד יהיה אוגדן  –פורטפוליו או תיק עבודות  .ג

 . וכדומה את סוגי התיעוד שונים, כמו: כתיבה, הדפסה, תמונות, מזכרות

גם במפגשים אחרים, יוקדשו לכתיבה, אך שמפגשים מספר יערכו משך השנה, הב למנחה:

בהקשר למפגש. לדוגמה: אם עוסקים בקשיים או בדילמות,  –ה אפשר לתת משימות כתיב

 מנחים את התלמידים לכתוב על קושי או על דילמה במקום ההתנדבות.

 נספח: הנחיות ליצירת קולאז'

 נסה ליצור קולאז' העונה על השאלות הבאות )כולן או חלקן(:

 מי אני? -

 אני מתנדב ב...? -

 כדי לעשות...? -

 למה? -

 לי השבוע?משהו מעניין שקרה  -

 דבר שהייתי רוצה שיקרה...  -

 

 או לשבועיים אחת – התדירות את המשתתפים עם להגדיר אפשר. רציפה כתיבה לעודד יש :למנחה

 .למשתתפים המנחה בין בהתכתבות או בקבוצה להיעשות יכולה הכתיבה משימות בדיקת. לשלושה
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 אוספים ומתארים 4.0
 

 מטרות

 .לתרגל כלים להתבוננות ולרפלקציה 

 .לעודד כתיבה על אודות ההסתגלות בהתנדבות 

 .להעלות דילמות וקשיים להתייעצות בקבוצה 

 עזרים

 (.1"משקפיים" לכל משתתף )נספח 

 מהלך הפעילות

וע )שגרתי או יוצא דופן( ממקום המנחה יבקש מכל משתתף לחשוב על איר .1

. המנחה יבקש מכל משתתף לכתוב את סוג מעורב אדם נוסף שבוההתנדבות, 

 האירוע או פרטים עיקריים על אודותיו בפתק. 

 (. 1המנחה יחלק לכל משתתף זוג "משקפיים" )נספח  .2

כל משתתף יכתוב על המשקפיים את פרטי האירוע מנקודת  בכתב: –אופציה א'  .3

 האדם הנוסף שהיה באירוע. מבטו של

כל משתתף יגזור את המשקפיים ויכתוב את שם האדם הנוסף  פה:-בעל –אופציה ב' 

 שהיה באירוע )או כינוי לו(. 

כל משתתף  יספר את סיפור האירוע דרך עיניו של האדם האחר, או יציג את   .4

של: הדברים שכתב )למנחה: אם עולות סוגיות מעניינות, אפשר לפתוח דיון. למ

 הולמת, סיפור הצלחה, קושי ופתרון.(-התנהגות בלתי

 המנחה יקיים דיון בנקודות אלו: .5

אילו כלים שימשו אתכם בתיאור האירועים? )תיאורי רקע וסביבה, תיאור  .א

 פעולות, ציטוטים(.

 איך הרגשתם כאשר תיארתם את האירועים? .ב

 יה לראות?אילו פרטים יכול היה לראות האדם האחר? אילו פרטים לא יכול ה .ג

האם הסיפורים הוצגו מנקודת מבט חיובית או שלילית? )למנחה: אפשר לשאול  .ד

 אם אנחנו ביקורתיים או סלחניים כלפי עצמנו(.
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האם למדתם משהו חדש על אודות האירוע או על אודות עצמכם במהלך  .ה

 התרגיל?

שלהם תיאור של פעילות )מקרה  לכתוב ביומן המתנדבהמנחה יבקש מהמשתתפים  .6

 וים, אירוע משמעותי( ותיאור השפעתה על אדם או על קבוצת אנשים. מס

 למנחה: משימות תיעוד נוספות להתבוננות ולרפלקציה

  נסחו "סטטוס" )של פייסבוק, של טוויטר, של רשתות חברתיות( וכתבו ְלמה מתייחס

 הסטטוס, מי הייתם רוצים שיראה אותו ואם הוא מתאים לרגע מסוים או לאורך זמן.

 מו תמונה במקום ההתנדבות ותארו את האירוע שהיא מנציחה. הסבירו מדוע צל

 בחרתם בתמונה זו או באירוע זה.

  צרפו שיר )מילים או קישור לקליפ( שמתאר את מקום ההתנדבות או פן מסוים של

 הפעילות.

 

 : משקפיים1 נספח
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 כותבים ומעבדים 4.3

 מטרות 

 חברתית.-ות הפעילות ההתנדבותית מבחינה ערכיתלהבהיר למתנדב את חשיב 

  על המתנדב ועל סביבתו..הפעילות ההתנדבותית של השפעות הלבחון את 

 עזרים

  (1דף אפקט הפרפר )נספח  

 ג' אפשר לערוך בנפרד.-למנחה: הפעילות מורכבת משלושה שלבים. את שלבים ב' ו

 מהלך הפעילות

 ' שלב א

דוגמות למעשים משמעותיים שעשו  5-4ל דף המנחה יבקש מהמשתתפים לכתוב ע .1

 במקום ההתנדבות, או אירועים בהם היו מעורבים. 

 השפיע המעשה. על מילכתוב על יד כל דוגמה מכל משתתף המנחה יבקש  .2

 פעמית  או מתמשכת.-המנחה יבקש לכתוב על יד כל דוגמה אם ההשפעה הייתה חד .3

 דר חשיבותן.המנחה יבקש מכל משתתף לארגן את הדוגמות לפי ס .4

המנחה יזמין את המשתתפים לשתף את הקבוצה בדוגמות למעשים החשובים  .5

 בעיניהם.

 

 אפקט הפרפר –שלב ב' 

 המנחה ישאל:  .1

 אילו מעשים היו מתוכננים ואילו מקריים?  .א

 מה היו תחושותיכם בעקבות המעשים הללו?  .ב

פעמיים או למעשים -למעשים חד –לאילו מעשים יש השפעה גדולה יותר  .ג

משמעית. לעתים, גם למעשים -תמשכים? )למנחה: התשובה אינה חדמ

 קטנים יש חשיבות רבה והשפעה ארוכת טווח על תפישות ערכיות חברתיות

המנחה יסביר את הביטוי "אפקט הפרפר": זהו ביטוי המתייחס לשינוי קטן שגורם  .2

כנפי לשרשרת שינויים ומאורעות, המובילים לתופעה בקנה מידה גדול. כמו שמשק 

פרפר עשוי ליצור שינויים קטנים באטמוספרה, ואלו, בסופו של דבר, עלולים לגרום 

 סופת טורנאדו או למנוע אותה. 

 המנחה ישאל את המשתתפים: .3

  ?מה דעתכם על ביטוי זה 
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  ,מהם הערכים המאפיינים מעשים בעלי השפעה לטווח רחוק? )ערבות הדדית

 דאגה לחלש, ראייה לדורות ועוד(. 

  השפעות אפשר לזהות בטווח קצר?אילו 

דוגמה אחרת כל המנחה יבקש מכל משתתף לבחור דוגמה אחת שכתב ברשימה, או  .4

מה הם מעגלי ההשפעה האפשריים של אותו  ולכתוב ביומן המתנדבהראויה לציון, 

 (.1מעשה )אפשר להיעזר בנספח 

 

 רפלקציה אישית – שלב ג'

האירועים שכתבו ולסדר את  המנחה יבקש מהמשתתפים להסתכל שוב ברשימת .1

הפיקו מכל  שהם לפי התועלת – לעצמם האירועים לפי סדר החשיבות של האירועים

 אירוע.

 המנחה ישאל: .2

 האם סידרתם מחדש את האירועים או שהסדר נשאר כמקודם? מדוע? .א

 אילו קריטריונים עלו כשניסיתם לסדר את האירועים?  .ב

 י?האם הייתה למעשים השפעה מידית עליכם? מה .ג

 מהנתינה?  "הרווחתם"מה  .ד

האם האירועים שסיפרתם עליהם, או אירועים אחרים, גרמו לשינוי אצלכם?  .ה

 כיצד?  

מה הם המניעים שלכם להתנדבות או מה הן התפוקות האישיות שלכם  .ו

מהעשייה ההתנדבותית? )למשל: עזרה לזולת, פיתוח אישי, מחויבות לאדם 

 קרוב, קידום אידיאלים או רעיונות.(

על אירוע בהתנדבות שגרם  לכתוב ביומן המתנדבמנחה יבקש מהמשתתפים ה .3

לשינוי אצלם. לכתוב מה היו ההשפעות של האירוע על המשתתף ואילו תובנות 

 אישיות הפיק מכך )שינוי קטן או גדול, שינוי התנהגותי, שינוי בדעות ועמדות ועוד.( 

 

 משימות תיעוד נוספות

  וספרו מה יש בתמונה ומדוע בחרתם בה. "יצדק חברת"צלמו תמונה המבטאת 

 צדק חברתי בסביבתכם -נסחו אייטם לעיתון המתריע על מחדל או על אי

 הקרובה.

  בעיניכם. מהי הצלחהולהסביר  "הצלחה"נסו לצלם תמונה המבטאת 
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 1נספח 

 

 

 הפרפר אפקט
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 "יומן המסע"-לקראת כתיבת העבודה המסכמת 4.4
 

 מטרות

 ות העבודה המסכמת.להבהיר למשתתפים את דריש 

 .להקנות למשתתפים כלים לכתיבת העבודה 

למפגש דברים שכתבו במהלך השנה עמם בקש מראש מהמשתתפים להביא  למנחה:

 במשימות הכתיבה השונות.

 מהלך הפעילות

המנחה יבקש מהמשתתפים לפרוש לפניהם את החומרים שכתבו במהלך השנה )אם  .1

ים מהם להעלות על דף חמישה אירועים המשתתפים לא הביאו דברים שכתבו, מבקש

 בתקופות שונות(. ,שאותם תיעדו במהלך השנה

 פי סדר כרונולוגי.-המנחה יאמר למשתתפים לסדר את האירועים באופן יצירתי, לא על .2

 המנחה יזמין את המשתתפים להציג את הסדר שבחרו ולנמק את הבחירה. .3

ליהם כתבתם? האם יש המנחה ישאל: מהם המאפיינים המשותפים לאירועים שע .4

 –קשרים אפשריים אפשר לאתר אירועים הקשורים זה לזה? מהו טיב הקשר? )למנחה: 

  סיבה ותוצאה, תהליכי התפתחות, התקרבות, הבשלה ועוד.(

המנחה ישאל אם יש רעיונות נוספים לעריכת העבודה ויזמין את המשתתפים לחלוק עם  .5

 האחרים את רעיונותיהם. 

 .רישות הגשת העבודה )מובא בפתח היחידה(המנחה יסביר את ד .6

המנחה יציג את הנקודות העיקריות שאליהן העבודה צריכה להתייחס, ויבאר את  .7

 הקריטריונים להערכתה )מובא בפתח היחידה(. 

 המנחה יערוך פגישות פרטניות עם המשתתפים לקראת עריכת העבודה.  .8
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 : חושבים ערכים ומרחיבים ידע5יחידה 
 

ת ההתנדבות של המשתתפים עומדות תפיסות ערכיות וחברתיות. הפעילויות בבסיס פעול

ביחידה זו עוסקות בבירור ערכי, אישי וקבוצתי, ובהרחבת הידע על תחומי ההתנדבות ועל 

 החברה הישראלית.  

 כשאהיה גדול  5.1
 מטרות
 לברר את מניע המשתתפים להתנדבות. .1

 ם בבסיס ההחלטה להתנדב.ובערכים הנמצאי ,לדון בשונות שבין המניעים .2

 עזרים
 פתקים כמספר המשתתפים.

"כשאהיה גדול"  :השיר
http://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA&feature=player_embedde

d 
 תנדבות.דפים שעליהן כתובות סיבות אפשריות לה

 מדבקות קטנות בשני צבעים )מדבקות מספר לכל משתתף(.

 מהלך הפעילות
 "כשאהיה גדול" –שלב א' 

המנחה יבקש מכל משתתף לכתוב על פתק: "כשאהיה גדול אהיה..." ולהתייחס  .1

 למקצוע או לתחום עיסוק שהוא מעוניין להשתלב בו.

או בתחום זה, בגב הפתק יכתבו המשתתפים את הסיבה לבחירתם במקצוע זה  .2

 וישמרו את הפתק לסיום הפעילות.

עשר )מומלץ גם להשמיע -קוראים את השיר "כשאהיה גדול" מתוך הכבש השישה .3

 את השיר(.

המנחה יבקש מהמשתתפים למצוא את המשותף לשאיפות השונות של הדובר בשיר  .4

 )בכל מקצוע שהוא מעוניין לעסוק, הוא רואה גם את טובת הכלל.(

 ?...ינתייםמה ב –שלב ב' 
 המנחה יבקש מהמשתתפים לחשוב מדוע בחרו במקום ההתנדבות שלהם. .1

המנחה יניח או יתלה את הדפים שעליהם רשומות סיבות אפשריות להתנדבות )על  .2

 כל דף כתובה סיבה אחרת(:

http://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=NmqrLui4xbA&feature=player_embedded
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 סיפוק 

 עניין 

 תעסוקה לשעות הפנאי 

 מעמד חברתי, יוקרה 

 מיצוי עצמי 

 תרומה לחברה 

 הכשרה לעתיד 

 דק חברתילעשות צ 

  להיות עם חברים שמתנדבים 

 קידום רעיונות או אידיאלים 

 התאמה לכישרונות שלי 

  מסורת )ההורים, האחים, השכנים
 שלי עשו את זה(

 עזרה לזולת 

 מקום שנוח לי להגיע אליו 

 ____________ :אחר
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מהם להדביק את המדבקות  המנחה יחלק למשתתפים מדבקות קטנות וצבעוניות ויבקש .3

 הסיבות האפשריות" להתנדבות:" על פתקי

 :לפי  –אתן )מדבקה אחת, שתיים או שלוש  שהם מזדהיםהסיבות  בצבע אחד

 מידת ההזדהות(.

 :אתן כלל )מדבקה אחת, שתיים או שלוש שהם אינם מזדהים סיבות  בצבע אחר

 לפי מידת חוסר ההזדהות(. –

 המנחה יאסוף את הדפים ויציג אותם בפני הקבוצה. .4

 המנחה ישאל: .5

 אילו סיבות קיבלו את הדירוג הקבוצתי הגבוה ביותר?  .א

 אינכם מזדהים? מדוע?אתם עם אילו סיבות  .ב

שקיבלו מדבקות בשני צבעים? מהם הנימוקים בקבוצה האם יש סיבות  .ג

 לחשיבותם של מניעים אלו ומהם הנימוקים לחוסר חשיבותם?

 חרים?אילו מהמניעים הם אישיים ואילו קשורים לרצון לעזור לאנשים א .ד

 אילו ערכים עלו בדיון?  .ה

המנחה ירשום על הלוח את הערכים שעלו ויבקש לאתר אילו הם ערכים אישיים ואילו  .6

 ערכים חברתיים, לאומיים או אוניברסליים. 

 מצוי מול רצוי –שלב ג' 
 המנחה ישאל: .1

אילו מהסיבות שמנינו להתנדבות מתקיימות בפועל? )האם אנחנו  .א

 עתיד, ממצים את עצמנו וכדומה.(מסופקים, מקבלים הכשרה ל

האם הסיבות לבחירת מקום ההתנדבות משפיעות על מעשה ההתנדבות?  .ב

יש מקרים שבהם המניע אינו  –כיצד? )התשובה היא יחסית ואישית 

 משפיע על המתנדב, ויש מקרים שכן(.

המנחה יבקש מהמשתתפים להתבונן בפתקים שמילאו בתחילת הפעילות ויברר  .2

שמו לבחירת המקצוע דומות לסיבות שהניעו אותם בבחירת אם  הסיבות שר

 ההתנדבות.

המנחה יקרא את השיר "כשאהיה גדול", וישאל את המשתתפים אם הם מרגישים  .3

 כבר גדולים.

המנחה ישאל את המשתתפים אם יש מעשים ואופני התנהגות שישרתו אותם גם  .4

 בשנים הבאות.

 



 
 

 
 

  כשאהיה גדול אהיה נגר"

 ,ואבנה בתים אבל לא כלוב

  אהיה זמרכשאהיה גדול 

 .ואשיר שיר שמח למי שעצוב

 

  כשאהיה גדול אהיה רופא

 ,שנותן זריקות לכל מי שכואב

  כשאהיה גדול אהיה אופה

 "ולחם אפרוס לכל מי שרעב

 מתוך השיר:
  כשאהיה גדול

  הכבש השישה עשר
 יהונתן גפן: מילים

 יוני רכטר: לחן

השיר המלא נמצא באתר שירונט 
ובדיסק: "הכבש השישה עשר" 

NMC ,1991 . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 והלכתי" )חנה סנש("קול קרא לי,  5.0
 

 מטרות

 דמותה של חנה סנש ולאור פועלה. לעמוד על משמעותה של השליחות לאור 

 ."לדון במעשה ההתנדבות לאור המושג "שליחות 

 עזרים 

 (.1אחד לכל תלמיד )נספח  –השיר:  "קול קרא והלכתי" 

 "הלכתי כי קרא הקול"   –שלב א' 
  3חנה סנש: המנחה יספר למשתתפים את סיפור חייה של. 1

בהונגריה. לקראת סוף לימודיה בגימנסיה, התחילה לעסוק  1921-חנה סנש נולדה ב
שגדלה בבית ספוג תרבות אירופית של תיאטרון,  –בשאלת הזהות היהודית שלה. חנה 

קונצרטים, ומוזיאונים; חנה שלמדה בבית ספר נוצרי; שלא השתייכה לתנועת נוער יהודית 
דווקא היא זו שעושה מהפך בחייה ומחליטה לעלות לארץ  –לשהו או לכל ארגון יהודי כ

  ישראל.
"אני ציונית ואני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי  : 1038בודפשט,   היא כותבת ביומנה:

בעלת הכרה ובכל מאודי ומטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה... השתניתי 
אדם וחשוב שתהיה לו הרגשה שחייו אינם לגמרי וכה טוב לי ככה. האמונה נחוצה מאוד ל

 לריק, שהוא ממלא תפקיד.." מיותרים, אינם חולפים
, ופונה ללימודים בבית ספר החקלאי בנהלל. רצונה הוא 1939חנה עולה לארץ בספטמבר 

להיות פועלת עברייה, כפי שכתבה ביומנה. באותו חודש שבו עוזבת חנה את הונגריה, 
מתחילה מלחמת העולם השנייה ובמהלכה והשואה הנוראה פולשים הגרמנים לפולין ו

אך זמן רב עבר עד שהידיעות על ֵאיֵמי השואה הגיעו לארץ, ובינתיים סיימה  .מכול
 ים.-את לימודיה בנהלל והחליטה להצטרף לקיבוץ הקטן שדות חנה

                                                           
תר העמותה להנצחת חנה סנש היומן המרתק נמצא באכל קטעי השירים והיומן באדיבות משפחת סנש.  3

 http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.asp?ID=679&S=21ומורשתה: 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=342&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=342&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=464&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=489&lang=1
http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.asp?ID=679&S=21


 
 

 
 

"לרגע שאלתי את עצמי את השאלה: האם לא הייתה זו  :1042נהלל, היא כותבת ביומנה: 
רומנטיקה טיפשית, נגד האינסטינקט, לעזוב את החיים הקלים ולבחור בחיים של עבודה 

 "קשה?

כשנודע לה מחבר פלמ"ח כי מתארגנת משלחת הצלה, "בדיוק כמו שחשבתי", היא 
חנה יצאה לשליחות  .מתנדבת מיד לשליחות. מתגייסת לפלמ"ח, וממנו לצבא הבריטי

טי, צנחה לשטח הפרטיזנים ביוגוסלביה, ושלושה כקצינה במודיעין של חיל האוויר הברי
חצתה את הגבול להונגריה כשברשותה משדר ארוך טווח. לרוע המזל,  –חודשים אחר כך 

 נתפסה חנה עוד באותו בוקר בשל צירוף מקרים אומלל. 

 
לחפש את אושרי  –: "שתי דרכים עומדות לפני 1941היא כותבת ביומנה: נס ציונה,   

עין מהשגיאות אשר מסביבי או להשקיע כוחות במלחמה הורסת וקשה  הפרטי ולהעלים
 ".בעד דברים שהם טובים ונכונים בעיניי

 
 

 

 

 (. 1. המנחה יחלק לתלמידים את השיר "בדרך" )נספח 2

 . המנחה יקרא עם התלמידים את השיר.3

 

 והיום? –שלב ב' 

 שאלות לדיון:

צון להיות משמעותית, מהו הקול שקרא לחנה סנש? )תחושת השליחות, הר .א

 שייכות לעם ולחברה, חוליה בשרשרת הדורות( 

 מה היו המחירים ששילמה חנה סנש בהחלטותיה? .ב

האם הקול הזה עשרה כשבחרה לעלות לישראל, -חנה סנש היתה בת שמונה .ג

אילו "קולות" קוראים לבני נוער היום? מהם הדרכים שבהן  רלוונטי לימינו?

 ות חברתית? יכולים בני נוער לממש שליח

)שירות משמעותי בצה"ל, מעורבות בתנועת נוער, התנדבות בבית הספר או 

 בקהילה, מנהיגות.(

האם ההתנדבות שלכם במסגרת תעודת הבגרות החברתית נובעת מתודעה  .ד

 של שליחות? במה?

  

 לסיכום –שלב ג' 
 לסיכום הפעילות על השליחות, כל משתתף רושם לעצמו:

 עיסוק בנושא השליחות וההתנדבות?מהן תחושותיך בעקבות ה .1

 אילו תובנות העלו בך הדיונים? .2

 מהן ההשלכות המעשיות של הפעילות לגביך?  .3



 
 

 
 

  עד כמה נראה לך שלהתנדבות שלך תהיה השפעה על עתידך? .4

 המנחה מאפשר למשתתפים לשתף ברגשות, בתובנות ובמסקנות המעשיות.
 

 "קול קרא והלכתי" :1נספח 

 נשס חנה/ בדרך

א קֹול רָּ ִתי קָּ ַלכְּ  , והָּ

ִתי ַלכְּ א ִכי הָּ רָּ  . ַהּקֹול קָּ

ִתי ַלכְּ ַבל הָּ פֹול לְּ  , אֶׁ

ַשת ַעל ַאך רָּ ִכים פָּ רָּ   דְּ

ִתי ַתמְּ ן אזַני סָּ   ַהַּקר ַבלֹובֶׁ

ִכיִתי ִתי ִכי ּובָּ ר ִאַבדְּ בָּ  .  דָּ

 5 נספח

 1042נהלל, 

 

רק האם בחרתי בדרך הטובה, אני חושבת שכן. אני חושבת שלא אהיה פועלת 

לעזור, ואני מקווה שאולי  פשוטה, יש לי רצון לחפש את האפשרויות להיטיב, לגדול,

 תהיה לי גם יכולת לכך. 

 

 5 נספח

 סנש חנה/ בדרך

א קֹול רָּ ִתי קָּ ַלכְּ  , והָּ

ִתי ַלכְּ א ִכי הָּ רָּ  . ַהּקֹול קָּ

ִתי ַלכְּ ַבל הָּ פֹול לְּ  , אֶׁ

ַשת ַעל ַאך רָּ ִכים פָּ רָּ   דְּ

ִתי ַתמְּ ן אזַני סָּ   ַהַּקר ַבלֹובֶׁ

ִכיִתי ִתי ִכי ּובָּ ר ִאַבדְּ בָּ  .  דָּ

 8301.01.72בודפשט 

 

רי וכה טוב לי ככה0 האמונה נחוצה "השתניתי לגמ

מאוד לאדם וחשוב שתהיה לו הרגשה שחייו אינם 

 מיותרים, אינם חולפים לריק, שהוא ממלא תפקיד00"

 



 
 

 
 

 

 ר השלישיעל המגז  5.3

 מטרות

  ."להכיר את המושג "המגזר השלישי 

 .להכיר בתרומתו של המגזר השלישי לחברה בישראל 

 עזרים
שלוש מעטפות או קופסות ובהן שמות המגזרים בחברה ותיאור כללי שלהם )נספח 

1.) 
 (.2פתקי "אתגר חברתי" )נספח 

 (.3מידע על המגזר השלישי בישראל )נספח 
 מהלך הפעילות

 על שלושה מגזרים –שלב א' 

המנחה יניח שלוש מעטפות או קופסות שעליהן כתוב: "מגזר עסק ", "מגזר  .1

הקופסה( על דופן ציבורי" ו"מגזר שלישי". על הצד האחורי של כל מעטפה )או 

 (.1מתואר המגזר )נספח 

 ( שעליהם כתובים אתגרים חברתיים.2המנחה יפזר בחדר פתקים )נספח  .2

הכניס כל פתק של אתגר חברתי למעטפה של המגזר המנחה יאמר למשתתפים ל .3

 זה. חברתישצריך להיות אחראי לפתרון אתגר 

המנחה יבקש משלושה משתתפים לפתוח את המעטפות ולהציג את הפתקים  .4

 שהוכנסו אליהן. 

 דיון: .5

 האם הייתה התלבטות לגבי הגורם האחראי על אחד מהנושאים? .א

 ? )לדוגמה:חריות על אותה בעיהכל מגזר ייקח אש אילו השלכות יהיו למקרה .ב

אם המגזר העסקי יעזור למשפחות אלו,   –עזרה למשפחות מעוטות יכולת 

הוא יפגע במטרותיו כמגזר עסקי; זה עלול לפתח תלות של מיעוטי היכולת 

בגופים המסייעים להם; עלול להיעשות למטרות פרסומת וקידום אישי וכו'. 

הוא מושפע וכן טיפול בכל המצוקות, למגזר הציבורי אין משאבים ל –מנגד 

 מתהליכים פוליטיים.(

 המגזר השלישי בישראל –שלב ב' 
על היקף פעילות המגזר השלישי בישראל  פה(-מחלקים דפי מידע )או מסבירים על .1

 (.3)נספח 

  מציגים למשתתפים דוגמות לשמות ארגונים השייכים למגזר השלישי:  .2

 'צרכים מיוחדים של פרטים לספק ארגון המשאיל ציוד רפואי במטרה  –  'יד שרה

 המתמודדים עם קשיים תפקודיים.

 דע על סחר חוץ ועל שיתופי פעולה מספקת מי – התאחדות התעשיינים

 בינלאומיים ליצואנים.

http://www.yadsarah.org.il/index.asp?id=156
http://www.yadsarah.org.il/index.asp?id=156
http://www.industry.org.il/Services/Index.asp?CategoryID=3540
http://www.industry.org.il/Services/Index.asp?CategoryID=3540


 
 

 
 

 משימה כרטיס
 השלישי למגזר השייך ארגון בחר . 

 הארגון של האינטרנט אתר את חפש. 

 האתר בתוך : 

o הארגון של המוצהרות המטרות את חפש. 

o הארגון של הפעילות של רשימה ערוך. 

o ( וכד פוליטיקאים, מפורסמים) מוכרות דמויות יש האם'

 ?בארגון

o הארגון את ייסד מי? 

o הארגון של המימון מקורות הם מה? 

 מסייע בבניית תכניות עסקיות. – ערבי לפיתוח כלכלי-המרכז היהודי 

 '"'"כניות ומועדוניות ות פועלת למעורבות בחינוך ומפעילה חוגים, – קרן קרב

 מיוחדות. 

 דיון: .3

 האם הארגונים שבהם אתם מתנדבים שייכים למגזר השלישי? .א

מה הם תחומי הפעילות החשובים ביותר של המגזר השלישי? )אין תשובה  .ב

אחת, עם זאת יש תחומים שהמענה היחיד שניתן בהם הוא דרך ארגונים ללא 

 (וארגוני צדקה. ,מטרות רווח, כמו תנועות נוער

מה היה קורה אלמלא ארגונים אלו היו מתערבים ופועלים? כיצד אפשר למנוע  .ג

 שונים?הידי ארגונים ממגזרים -כפילויות במתן שירותים לאזרחים על

 :בתוך הארגונים -–שלב ג' 
 המנחה יחלק לכל אחד מהמשתתפים כרטיס משימה אישי:  .1

 
 
 
 
 
 

 המשתתפים יתחלקו לקבוצות וידונו בנקודות אלו: .2

הסיבה, לדעתכם, לפריחת המגזר השלישי בשנים האחרונות? )אפשר  מה .א

 למודעות אזרחית וחברתית.(גם לצרכים חברתיים וגם להתייחס 

מהם המניעים העומדים מאחורי מעורבות קהילתית של ארגונים עסקיים  .ב

 שונים?

 לסיכום, המנחה ישאל את המשתתפים: .3

  האם למדתם דבר חדש על המקום שבו אתם מתנדבים? .א

 במה יכול המידע שרכשתם בפעילות זו לסייע לכם? .ב

, "על מתנדבים בתבונהפעילות נוספת על המגזר השלישי נמצאת באתר מינהל חברה ונוער: 
 . 59סדר היום", גיליון 

http://www.cjaed.org.il/Heb/Index.asp?CategoryID=84&ArticleID=46


 
 

 
 

 
 

 : מעטפות מגזרים1נספח 
  

 
רגונים אשם כולל ל המגזר העסקי

חברות הפועלים ול
צמיחה ללמטרות רווח ו
 כלכלית

 לדוגמה: חברת "סלקום"

 ציבוריהמגזר ה
מוסדות המדינה ורשויות 

 ציבוריות 
רה, לדוגמה: משרד התחבו

הרשות הלאומית לבטיחות 
 בדרכים

כל הארגונים הפועלים  השלישיהמגזר 
ללא מטרת רווח ושאינם 
 חלק ממוסדות המדינה
 לדוגמה: "וראייטי ישראל"

 

 



 
 

 
 

 : 0נספח 
 פתקי "אתגר 

חברתי"

עזרה למשפחות מעוטות 
יכולת לקראת חגים 

 ומועדים

הנצחת חללי צה"ל ונפגעי 
 פעולות איבה ביישוב

פעילות מאורגנת לבני 
נוער בשעות אחר 

 הצהריים

הגנה משפטית וייעוץ 
 יבור אנשיםלצ

פתיחת חדר כושר ומועדון 
 רטספו

תיקון ושיפוץ כביש משובש 
שהתרחשו בו תאונות 

 רבות

מתן שיעורי עזר לתלמידים 
 מתקשים

 שירותי רפואה דחופה

שירותי דת )בתי כנסת, 
 עריכת טקסים וכדומה(

קשרים בינלאומיים, 
 חילופי משלחות ונציגים



 
 

 
 

 
 : המגזר השלישי3נספח 

 י בישראלהמגזר השליש
 Non Governmental)ממשלתיים-הוא מונח כולל לארגונים לאהמגזר השלישי 

Organizations – NGO), - ,ארגוני  עמותות, ארגונים פילנתרופיים, ארגונים וולונטריים
 Nonprofit).  –מתנדבים, תנועות חברתיות וארגונים ללא כוונות רווח )מלכ"ר 

Organization 
גופים ומוסדות המצויים  -– מהמגזר הציבורישי" כדי להבדילו מגזר זה מכונה "שלי

ציבורית מכוח חוק, כמו: משרדי ממשלה, מפלגות, רשויות מקומיות, המוסד  בבעלות
 למטרת רווח.   חברות עסקיות הפועלות  – המגזר העסקיוכיו"ב, ומ לביטוח לאומי

בה שהוא נותן לעצמו העולם של ארגון הפועל במגזר השלישי היא למעשה התשו תפיסת
יש  מי צריך לתת מענה לצורך שעולה בחברה וכיצד עליו לעשות זאת. :בנוגע לשאלה

או בנוסף  ידי הספקת שירותים במקום המגזר הציבורי -הדוגלים במתן מענה לצרכים על
 לו, ויש הדוגלים בהקדשת משאבים לשינוי המצב החברתי. 

י בישראל הם: תרבות ופנאי; חינוך ומחקר; של המגזר השליש תחומי הפעילותעשר -שנים
בריאות; רווחה; איכות הסביבה; שיכון ופיתוח; ארגוני אזרחים; פילנתרופיה; פעילות 

 בינלאומית; ארגוני דת; איגודים מקצועיים; הנצחה. 
אביב וירושלים מספר העמותות הגדול ביותר. בעוד מחוז ירושלים מאופיין -במחוזות תל

אביב בולט חלקן של קבוצות אזרחים ושל ארגונים -ת וחינוך, במחוז תלבריבוי ארגוני ד
לשינוי חברתי. במחוזות הצפון והדרום קיימת עלייה חדה ברישום ארגונים חדשים משנת 

. מחוז חיפה הוא הקטן ביותר מבחינת עמותות וארגוני מגזר שלישי. בישראל 1995
 ונים ללא מטרות רווח. עמותות וארג 34,111-, כ2112פועלים, נכון לסוף 

הבוחרים להצטרף לפעילות  מתנדביםארגוני המגזר השלישי מתאפיינים במעורבות של 
או לארגון, בשימוש במשאבים הניתנים כתרומה )כסף, מקום פעילות, ייעוץ, פיתוח, כוח 
אדם ועוד(, בניהול עצמי, ובפעילות מתוך מוטיבציה אישית. מקורות המימון של ארגונים 

 הם הכנסות עצמיות, מימון ציבורי ותרומות. אלו 
יש הטוענים כי גם אם תצליח החברה לחלק את משאביה באופן צודק ולא תקפח אף 

יהיו תחומים שבהם תידרש מעורבות של הפרט ועשייה אקטיבית שלו ללא  אזרח, עדיין
הישענות על הממסד. מעורבות הפרט תעצים את תחושות הסולידיות, ההשתייכות, 

 חדות והאחריות האישית, ולכן חשוב שהאזרחים יתרמו לעצמם וזה לזה.   הא
 

 מקורות

ליר:  -, מכון וןכלכלי-מילון מונחים חברתי -
http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=61 

-אוניברסיטת בן –לחקר המגזר השלישי  , המרכזמבט מהיר על המגזר השלישי -
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/BA858A30-8095-גוריון )מצגת(: 

57DED534B2583A/147-B09E-41401/מבטמהירעלהמגזרהשלישיבישראל.pdf 
שעתו של המגזר השלישי: עליית החברה האזרחית בעולם אהרן, ישעיהו, -בן -

: ובישראל
el.htmhttp://www.civilsociety.co.il/articles/hevra_ezrahit_sheato_sh 

  /http://www.guidestar.org.ilגאידסטאר, אתר העמותות של ישראל:  -
, ""תרומתם של ארגונים ללא כוונת רווח לחברה האזרחית(, 2113שמיד, הלל ) -

 3קהילה במרכז, גיליון 
 

 
 
 
 
 

http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=61
http://www.vanleer.org.il/heb/content.asp?id=61
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/BA858A30-8095-4140-B09E-DED534B2583A/14757/מבטמהירעלהמגזרהשלישיבישראל1.pdf
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/BA858A30-8095-4140-B09E-DED534B2583A/14757/מבטמהירעלהמגזרהשלישיבישראל1.pdf
http://cmsprod.bgu.ac.il/NR/rdonlyres/BA858A30-8095-4140-B09E-DED534B2583A/14757/מבטמהירעלהמגזרהשלישיבישראל1.pdf
http://www.civilsociety.co.il/articles/hevra_ezrahit_sheato_shel.htm
http://www.civilsociety.co.il/articles/hevra_ezrahit_sheato_shel.htm
http://www.guidestar.org.il/


 
 

 
 

 : סיכום6יחידה 

שוב לסכם את השנה ולהכין את המשתתפים לקראת עם תום שנת פעילות התנדבותית, ח

פרדה מהקבוצה ולקראת סיום הפעילות בה. זו גם הזדמנות להתבוננות רפלקטיבית על 

הצלחות ועל קשיים שעלו לאורך השנה, ולמבט כולל על תרומתה של ההתנדבות 

ראה למשתתפים. רעיונות ומתודות שיעלו בפעילויות עצמן ובתוצרים הנלווים, ישמשו הש

לבני הנוער בעבודתם הקהילתית. על המנחה להאיר את הנקודות הרלוונטיות למקום 

 ההתנדבות.

 סיכום שנה –שושנים וקוצים   6.1

 .2116, אייר תשס"ו, מאי 53 ,על סדר היוםמבוסס על הפעלה מתוך: 

 מטרות 

  להעלות למודעות את החוויות הטובות והנעימות כמו גם את התסכולים ואת

 שחוו התלמידים בהתנדבות.הכעסים 

 .לברר מהי הצידה לדרך שהתלמידים לוקחים עמם בסיום ההתנדבות 

 :  "עלי כותרת"  ו"קוצים" כמספר המשתתפים, כלי כתיבה, סלוטייפ.עזרים

 גזור מראש "עלי כותרת" מבריסטול ורוד ומעוינים מבריסטול לבן או צהוב. למנחה: 

 מהלך הפעילות  

 כותרת" )ורוד( ו"קוץ" )צהוב או לבן(.כל משתתף יקבל "עלה  .1

כל משתתף  יכתוב על "עלה הכותרת"  דברים טובים שהוא זוכר  .2

מההתנדבות במהלך השנה, ועל ה"קוץ" דברים שתסכלו אותו, הכעיסו אותו 

 או גרמו לו עוגמת נפש.  

 אין לכתוב את השם על ה"עלים" ועל ה"קוצים".  .3

לים על רצפת החדר או להדביק אותם המנחה יבקש מן המשתתפים להניח את הע .4
 על הלוח כך שתיווצר צורת פרח, ואת הקוצים להניח כך שתיווצר צורת קוץ. 

המנחה יקרא בקול את  הכתוב על  עלי הכותרת של "הפרחים" ועל חודי "הקוצים"  .5
)אפשר לקרוא את הכתוב על עלי הכותרת ולאחר מכן על הקוצים, או לקרוא לסירוגין  

 (. המשתתפים יכולים להתייחס ולהגיב בזמן הקריאה."רח ו"חוד" של קוץ"עלה" של פ

 שאלות לדיון:
 "קוצים" או "פרחים"? מדוע? -–מה היה קל יותר למצוא  .א

 איזו צידה לדרך אתם לוקחים אתכם מההתנדבות? .ב

 אילו ערכים ותובנות רכשתם במהלך השנה? .ג

 מש שנים?ח ודראה לכם שתזכרו בעוד שנה או בעמה מחוויות ההתנדבות נ .ד

 כיצד תשפיע ההתנדבות עליכם בעתיד? .ה

 האם תמליצו על מסלול התנדבותי לבני נוער אחרים? מדוע? .ו



 
 

 
 

 לקראת פרדה 6.0

 מעורבות בקהילה, תכנית חינוכית –מחויבות אישית הפעילות לקוחה מתוך החוברת 
 
 

כדאי  הפעילות מכוונת לרעיון שפרדה היא תהליך קשה לשני הצדדים המעורבים בו, אך
התחלה חדשה, צמיחה, נקודת עצירה  –להציג גם את הפנים האחרות של הפרדה 

 למחשבה על מה שהתרחש אצלי ועוד.
 
 

להעלות למודעות המשתתפים את הרגשות השונים שיכולים לעלות בעת פרדה מטרה: 
 בעת סיום פעילות.ו

 (.1כרטיסי היגדים או דפי היגדים כמספר המשתתפים )נספח עזרים: 

 לך הפעילותמה

. המנחה יתלה בחדר כרטיסי היגדים כמספר המשתתפים או יותר, או ייתן לכל משתתף 1

דף ובו רשימת כל ההיגדים. על כל משתתף לבחור היגד אחד שאליו ירצה להתייחס 

 ולהשלים את המשפט.

 לקרוא את ההיגד שבחרו ואת השלמת המשפט שלהם.. המנחה יבקש מהמשתתפים 2

 . דיון:3

 רגשות כרוכים בפרדה?אילו  .א

מה לדעתכם הרגיש הצד השני )המטופל, החניך, נציג הארגון( במקרה  .ב

 שהצגתם?

 מה משמעות הפרדה עבורכם? .ג

כיצד, לדעתכם, אפשר להכין את האדם או את הקבוצה שמהם נפרדים  .ד

 לקראת פרדה?

מה אפשר לעשות כדי להקל עליכם ועל מקבל השירות את הפרדה? )מתנות, 

 : היגדים1פח נס(…צ'ופרים

 רשימת היגדים .ה

 בעבר... פרדה שריגשה אותי במיוחד

 אני שמח שהסתיימה שנת הפעילות כי...

 אני עצוב שהסתיימה שנת הפעילות כי...

 הכי קשה לי עם סיום השנה זה ש...

 הכי ריגש אותי השנה...

 הכי טוב היה לי ...

 בכלל לא אכפת לי ש...

 עילות אז...אילו יכולתי להתחיל מחדש את שנת הפ

 לסיום, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוכזב מ...



 
 

 
 

 מתווה הכשרה לדוגמה .ו

להלן דוגמות לתכניות הכשרה לתלמידים במגוון תפקידי התנדבות. מתווה זה ישמש בסיס לרכזים 

 להבניית ההכשרה של תלמידיהם לתפקידי ההתנדבות שאותם הם ממלאים.

 

 

 םטבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכת

 חונכות בלימודים

האחראי,  תכנים  ערכים  

 המבצע 

מסגרת ההכשרה 

 וההדרכה

-היבט ערכי

 חברתי 

 

 ש'  32

 סובלנות -
 עזרה לזולת -
צדק, צדקה,  -

 חסד
 אכפתיות  -

 

טיפוח סביבה   -
 לימודית

 ארגון זמן -
 אסטרטגיות למידה -
 העצמה אישית -
 הקשבה -
 אמפתיה -

 מחנך הכיתה  -
רכז בגרות  -

 חברתית
  רכז חברתי -
 יועץ -
מורים   - 

בתחומי דעת 
 רלוונטיים

 שיעור חינוך  -
 שעות פרטניות -
 יום עיון  -
 הרצאות חיצוניות  -

הכשרה 

 במיומנויות 

 ש'  32

 ענווה בתפקיד -
 נתינה -
אחריות  -

 אישית 
 

מתודות להפעלת  -
 קבוצה 

 מתודות  -
 תקשוב -
 כישורי למידה  -
 חניכה  -
 קבלת החלטות  -
 דרכי הוראה  -
 לקויות למידה   -

 מחנך כיתה -
מורים  -

 מקצועיים
 יועץ    -

 שעות חינוך -
 שיחות אישיות -
 שעות פרטניות -
סדנאות עם גורמים  -

 חיצוניים. 

הדרכה 

במהלך מילוי 

 התפקיד 

 ש'  32

 

 התמדה -
 מצוינות  -
 יזמות  -
 מנהיגות -

שיתוף פעולה עם  -
 מקום ההתנדבות

 משוב  -
 קבלת החלטות  -
חוזקות  –רפלקציה  -

 וקשיים 

 מחנך כיתה  -
מורים  -

 מקצועיים
 יועץ  -
 עובד סוציאלי    -

  -מקום ההתנדבות  -
 שעות חינוך     
 שעות פרטניות -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 טבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכתם

 פעילים למען איכות הסביבה

 האחראי, תכנים ערכים 
 המבצע

מסגרת ההכשרה 
 וההדרכה

יבט ה
-חברתי
 ערכי 

 ש'  32

 נתינה -
שמירה על  -

 איכות הסביבה

טיפוח איכות חיים  -
 וסביבה 

 שימור מול קידמה  -
 אסתטיקה  -
 בריאות הציבור  -

 מחנך כיתה -
מורים בתחומי  -

 דעת רלוונטיים
 רכזי   מקצוע  -

 שעות חינוך  -
 שעות פרטניות -

הכשרה 
 במיומנויות 

 ש' 32

 ענווה בתפקיד -
מעורבות  -

חברתית 
 ואזרחית

אקולוגיה: שיטות  -
ִמחזור, יסודות באיתור 

 מפגעים סביבתיים 
חקיקה הנוגעת  -

למפגעים סביבתיים 
 ודרכי דיווח

כלים לבניית פרויקטים  -
 בנושא

 קבלת החלטות   -
 פרסום, שיווק -
 יצירתיות בתפקיד -

צוות מורי  -
 ביולוגיה 

צוות מורי מדעי  -
 הסביבה 

ם מורי -
 לתקשורת 

 
 

 

 שיעורים מקצועיים -
 שעות חינוך -
 שעות פרטניות -

הדרכה 
במהלך 

 מילוי 
 התפקיד 

 ש'  32
 

 התמדה -
 מצוינות  -
 יזמות  -
 מנהיגות  -

 עבודת צוות  -
 משוב  -
 העצמה אישית -
חוזקות  –רפלקציה  -

 וקשיים

מורים מצוות  -
מדעים ומורים 

 לביולוגיה
 רשות מקומית   -

 ם ההתנדבות, מקו -
 שעות פרטניות -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 טבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכתם 

 משמרות  זה"ב

מסגרת ההכשרה  האחראי, המבצע תכנים ערכים 
 וההדרכה

היבט 
 -חברתי

 ערכי
 ש'  32
 
 

חיים, ביטחון  -
 ובטיחות 

 סולידריות -
מחויבות  -

 לשירות
צדק, צדקה,  -

 חסד

ת שייכו -
 קהילתית

הכרת   -
אוכלוסיות 

 היעד היישובי 

אחראי בטיחות  -
 בביה"ס

 משטרת ישראל  -
מנהל מטה בטיחות  -

 עירוני

 שעות חינוך -
 ימי מוקד  -

הכשרה 
 במיומנויות 

 ש'  32
 
 
 

 התמדה-
 נתינה  -
 ענווה בתפקיד -

 

 חוקי תעבורה  -
הכרת כבישים  -

 וצמתים 
 מרכזיים ביישוב   
ה דרכי הדרכ -

מותאמות 
לאוכלוסיית 

 היעד
כלים לבניית  -

 מערכי שיעור 
עבודת צוות,  -

 שיתוף פעולה

 מורים לאזרחות -
 מורים לתעבורה -
ספרי -רכז בית -

 לבטיחות בדרכים
 משטרה -
 מחנכים -
 רכז מתנדבים עירוני -
 רכז מנהיגות עירוני  -

 מקום ההתנדבות  -
מרכזי הדרכה לבטיחות  -

 בדרכים
 

הדרכה 
מהלך ב

 מילוי 
 התפקיד 

 ש' 32

 התמדה -
 מצוינות  -
 יזמות  -
 מנהיגות -

 משוב  -
 העצמה אישית  -
 למידת עמיתים  -
 –רפלקציה  -

 חוזקות וקשיים

 מחנך -
 רכז מתנדבים עירוני -
 מורים מקצועיים -

 מרכזי הדרכה -
 שעות חינוך  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 טבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכתם 

 משמר אזרחי

האחראי,   תכנים ערכים 
 המבצע

 מסגרת ההכשרה

-היבט ערכי
 חברתי 

 ש'  32
 
 

 סובלנות  -
הזכות לחיים  -

 ולביטחון
 סולידריות   -
 אכפתיות  -
צדק, צדקה,  -

 חסד

 תרבותיות -רב -
סוגיות אתיות  -

 בתפקיד
 

 רכז התכנית  -
קב"ט ביה"ס או  -

 קב"ט עירוני 
 מחנכים  -
מורים בתחומי  -

 ונטייםדעת רלו

 שעת חינוך -
 ימי מוקד  -
 מרכזי  -
 הדרכה   

הכשרה 
 במיומנויות 

 ש'  32
 
 

 אחריות  -
מעורבות  -

חברתית 
 ואזרחית

הכרת הוראות ביטחון  -
 ובטיחות 

הגדרת תפקיד  -
 ותחומי אחריות 

 עבודת צוות -
 דרכי דיווח  -
הכרת סוגי מפגעים  -

 בטיחותיים
 אישית-תקשורת בין -

 מחנכים -
מורים בתחומי  -

 דעת רלוונטיים
קב"ט ביה"ס או  -

 קב"ט עירוני 
משטרת  -

 ישראל 
 

 מקום ההתנדבות -
 משמר אזרחי -
 משטרת ישראל -
 רשות מקומית  -

הדרכה 
במהלך 

מילוי 
התפקיד 

 ש'  32

 מנהיגות  -
 התמדה -
 מצוינות  -
 יזמות  -

 גבולות התפקיד -
התמודדות עם  -

 קונפליקטים 
חוזקות  –רפלקציה  -

 וקשיים

 רכז התכנית -
 מחנכים  -
מקום  -

 התנדבות

 מקום ההתנדבות -
 תחנת המשמר האזרחי -

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכתם

 ליצנות רפואית

מסגרת ההכשרה  האחראי, המבצע  תכנים  ערכים 
 וההדרכה

-היבט ערכי
 חברתי 

 ש'  32
 
 

סולידריות  -
 חברתית 

 הזכות לפרטיות  -
 סובלנות -
 קבלת השונה -
 אמפתיה  -
 צדק, צדקה, חסד -

 אורח חיים בריא -
 הצחוק כמזור -

 מחנך -
 רכז התכנית -
 מקום התנדבות -
 מורים בתחומי  -
 דעת רלוונטיים 

 שעות חינוך -
 שעורי ספורט  -

הכשרה 
 במיומנויות 

 ש'  32
 
 

 מסירות  -
 נתינה -
 כבוד האדם  -
 ותאחרי -
 ענווה בתפקיד -

 

 ידע תיאורטי -
 הומור ככלי   -
 בתפקיד 
 הגדרת תפקיד    -
 ותחומי אחריות  
 חוסן נפשי  -
 חיסיון, חוק  -
 זכויות החולה 
 -תקשורת בין -
 אישית 
 הקשבה פעילה -
 משוב והערכה  -
איפור, קוסמטיקה  -

יצירתיות וגיוון  -
 בתפקיד

רכז מחויבות  -
 אישית

 מחנך  -
רים בתחומי מו -

 דעת רלוונטיים  
  מקום ההתנדבות  -
  

גוף מקצועי במסגרת  -
 אבות-חולים או בית-בית

 הדרכה 
במהלך 

מילוי 
 התפקיד 

 
 ש'  32

 התמדה  -
 מצוינות   -
 מנהיגות   -
 יוזמה -

 התמודדות עם  -
 קונפליקטים 
 צמיחה ממשברים  -
 שיתוף פעולה  -
 עם מקום   
 ההתנדבות  
 ישית העצמה א -
 של המתנדב  
 -קבלת החלטות   -

   –רפלקציה 
 חוזקות וקשיים  

 מחנך -
 מקום התנדבות  -

 אסיפות הורים -
 שיחות אישיות עם  -
 מחנך 
 מקום ההתנדבות -



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טבלת סילבוס להכשרת תלמידים ולהדרכתם 

 נאמני ספרייה

 האחראי, תכנים ערכים 
 המבצע

רה מסגרת ההכש
 וההדרכה

-היבט ערכי
 חברתי 

 ש' 32
 
 
 

 התנדבות  -
 תרומה  -
 לקהילה   
השפה העברית  -

 כערך 
 עזרה לזולת -
 צדק, צדקה,  -
 חסד  

 מנהיגות יצירתית  -
 עזרה בעבודות חקר -
 אוריינות  -
 מוטיבציה  -
 קריאה רהוטה  -

 מחנך  -
 מורים  -
 בתחומי  
 דעת  
 רלוונטיים 

 שעת חינוך -
 מי מוקדי -
 מקום התנדבות -
 ספרייה עירונית -
 מרכזי הדרכה  -

הכשרה 
 במיומנויות 

 ש'  32
 

 מצוינות  -
 שיתוף פעולה -
 אחריות אישית  -
 

 

 מידענות  -
 קטלוג -
 קריאה מושכלת  -
 שיווק ופרסום  -
 יצירתיות בתפקיד -
 עבודת צוות  -
 חניכה  -
 מספרי סיפורים  -

 ספרן  -
מורים  -

דעת  בתחומי
 רלוונטיים

 שעת חינוך -
 ימי מוקד  -
 מקום התנדבות -
 ספרייה עירונית -
 מרכזי הדרכה -

הדרכה 
 במהלך מילוי 

 התפקיד 
 ש'  32

 התמדה  -
 מצוינות   -
 מנהיגות   -
 יוזמה  -

 

שיתוף פעולה  -
 במקומות ההתנדבות 

התמודדות עם  -
 קונפליקטים

חוזקות  –רפלקציה  -
 וקשיים

 מחנך  -
 ספרן -
 רכז  -
 התכנית   

 שעת חינוך -
 ימי מוקד -
 מקום התנדבות -
 ספרייה עירונית -
 מרכזי הדרכה -

 
 

 
 

 



 
 

 
 

ערכי -פרק ג': תעודת הבגרות החברתית כשיא של תהליך חינוכי, חברתי

 יסודי-הספר העל-בבית

 

במסגרות  קהילתי של כלל בני נוער בישראל,-חברתי-מינהל חברה ונוער אחראי על החינוך הערכי

ספריות. פעילותו מתמקדת בהכנת בני הנוער לחיי חברה ותרבות, בעידודם -ספריות וחוץ בית-בית

למעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית ולהתייחסות לנושאים שעל סדר היום הציבורי ובטיפוח 

 מנהיגות צעירה לאור ערכים דמוקרטיים,.

את התלמיד לתפקוד במסגרות החברה  , המכוונת להכשירלמידה חברתיתהתהליך מושתת על 

פי -השונות. בבסיס הלמידה החברתית מונח העיקרון של "למידה מתוך התנסות", עיקרון שעל

 דיואי ואחרים הוא מתודה מרכזית להפנמת ערכים.

 
 ]ב[(: 3יסודי )חוזר מנכ"ל תש"ע / -הספר העל-קהילתי בבית-ממטרות החינוך החברתי

ד, כישרונותיו ותחומי התעניינותו באופן שיביא למיצוי לפתח את אישיותו של התלמי .1

 יכולתו.

לעורר את מודעות התלמיד ורגישותו לצורכי החברה הסובבת, לפתח אכפתיות  .2

 .ונכונות לעזרה הדדית

  

 –הספר, הן לטווח הארוך -לתקופת לימודי התלמיד בבית –מטרות אלו מכוונות הן לטווח הקצר 

 אזרחיים ובוגרים.לקראת יציאת התלמיד לחיים 

סולידריות ואחריות חברתית, טיפוח מנהיגות נוער,  פי אבני יסוד אלה:-החינוך החברתי פועל על

טיפוח זהות ערבית ודרוזית(, חינוך  –טיפוח זהות יהודית וישראלית )במגזרים הערבי והדרוזי 

 לאורח חיים דמוקרטי, מחויבות למדינת ישראל. 

י"ב לטיפוח שייכות, מימוש עצמי -תכנית ליבה לשעת חינוך לכיתות ז'פי עקרונות אלו, נבנתה -על

ומעורבות חברתית. התכנית בנויה באופן שיטתי וספירלי למשך שש שנים, ומוקצבות לה שעות 

 קבועות במערכת.

 

 הצירים המארגנים של התכנית הם:

 ציר ערכי. .א

 ציר התפתחות התלמיד. .ב

 ספרי.-ציר הזמן הבית .ג

 

הספר המתבצעת במגוון מסגרות, -וך היא חלק מכלל העשייה החינוכית בביתהלמידה בשעת החינ

כגון: פעילות מועצת התלמידים וחברת התלמידים, ועדות, טקסים, אירועים במשך שנת הלימודים, 

 הפסקות, פעילות התנדבות ומנהיגות.



 
 

 
 

הכוללת ימי הספר אף יוזם פעילויות מחוץ לכתליו: טיולים קצרים ושנתיים; פעילות של"ח -בית

 תרבותיים.-שדה, גיחות ואירועים; פעילות סל תרבות ומפגשים חברתיים ובין

בכל סוגי הפעילות החברתית, מזומנת לתלמידים אפשרות למעורבות, להתנדבות וליזמות 

 חברתית.

 

 תכנית המחויבות האישית בכיתות י'

גרות קהילתיות ובמסגרת מזה שנים רבות, מופעלת בכיתות י' תכנית חינוכית של התנדבות במס

הספר בוחרים אם להפעיל את התכנית, אך לאחר שמתקבלת החלטה להפעילה, -הספר. בתי-בית

מוטלת החובה על התלמידים כולם וניתנת להם אפשרות לבחור את מקום ההתנדבות ואת 

התפקיד שימלאו. התלמידים מחויבים לפעול שעתיים שבועיות לאורך השנה. לתכנית זו הדים 

וביים לרוב, ויש שהמליצו להרחיבה מעבר לשנת התנסות זו לפי בחירה. תכנית "תעודת בגרות חי

חברתית" נותנת מענה למגמה זו. בנוסף, התכנית נותנת מענה לטענה רבת שנים הגורסת 

שהתנדבות צריכה לבוא מבחירה חופשית: התכנית לקראת תעודת הבגרות החברתית מתחילה 

ם במחויבות אישית, אחר כך ניתנת להם האפשרות לבחור להתנדב בשנת התנסות של התלמידי

 ולתרום לחברה במשך שנתיים נוספות  עד להשלמת הדרישות לקבלת תעודת בגרות חברתית.

 

 תכניות לטיפוח מנהיגות נוער

טיפוח מנהיגות צעירה הוא חלק מיעדיו המרכזיים של מינהל חברה ונוער להכנת בני הנוער לחיי 

 ת ולהכשרתם להיות לאזרחים אחראים, פעילים ומעורבים בקהילה ובמדינה. חברה ותרבו

 התכניות החינוכיות המכוונות ליעד זה כוללות כמה היבטים:
  

בהבנת  –עידוד בני הנוער להירתמות לתפקידי מנהיגות ותרומה לחברה  .א

 .תפקידו של מנהיג במשטר דמוקרטי

פי -לבני הנוער במילוי תפקידי מנהיגות עלהקניית מיומנויות וטיפוח כישורים שיסייעו  .ב

 אמות מידה דמוקרטיות.

בהפקת לקחים מתמדת ובליווי הדרכה, תמיכה  –זימון התנסויות בתפקיד מנהיגות  .ג

 .ומשוב בתהליך היישום

פיתוח יחס חיובי לערכי היסוד של החברה בישראל )ערכי הצדק והמוסר, אהבת העם,  .ד

 הארץ והמורשת(.

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 ר מהתכניות לטיפוח מנהיגות הנוער שבנה מינהל חברה ונוער:להלן מבח
 

 מדריכים צעירים –מד"צים  .א
 

תכנית ההכשרה של המד"צים מיועדת לבני נוער בכיתות ח' עד י"ב המעוניינים לעסוק 

בהדרכה חברתית של שכבות גיל צעירות ולקבל על עצמם משימות חברתיות ומשימות 

נוער מכל שכבות האוכלוסייה למצוא אפיקי פעולה קהילתיות. התכנית מאפשרת לבני 

 מגוונים.

 ומוקנים ערכים המתייחסים לצירים אלו. הציר החברתי והציר הקהילתיבתכנית שזורים 

התכנית חותרת לפיתוח יחס חיובי כלפי ערכי היסוד של החברה בישראל,  בציר החברתי,

 ת המורשת התרבותית.כמו: כבוד האדם, ערכי צדק ומוסר, סובלנות לשונה והעבר

תרבותית שבה מופעלת התכנית -מסמן את הקהילה כסביבה החברתיתהציר הקהילתי 

 וכציר המארגן את מטרותיה ואת הפרויקטים המיושמים בה על הסמלים שבהם. 

 

 

 מדריכי של"ח צעירים –משצ"ים  .ב

ץ המטרות המרכזיות של פעילויות של"ח וידיעת הארץ בקרב בני הנוער הן הכרת האר

ואהבת המולדת. מטרת תכנית המש"צים היא גיבוש קבוצה איכותית, משפיעה ומובילה 

בקרב הנוער, שתהיה עמוד התווך של הפעילות ושל העשייה המיישמות מטרות אלו. 

הספר ובקהילה בפעילויות חברתיות שונות, ופעילים בשדה -המש"צים פעילים בבית

 בפעילויות השל"ח.

נהגתם כרוכים אתגרים אישיים התורמים להתפתחותם בפעילותם למען הכלל ובה

המקצועית, לגיבוש זהותם ולמימושם העצמי. הכשרת המש"צ והתנסותו בתפקידי מנהיגות 

מקנים לבוגרי תכנית זו מודעות אזרחית, מעורבות, אחריות אישית וציבורית, מסירות 

ה ומשמשים דוגמה ומחויבות ערכית לעמם, לארצם ולמולדתם. הם תורמים לקהילה ולחבר

 ומופת לחבריהם.

 

 מנהיגות ייצוגית  –מועצות תלמידים ונוער ג. 

טיפוח מנהיגות ייצוגית המושתתת על ערכים דמוקרטיים בקרב בני הנוער היא אתגר חינוכי 

שמינהל חברה ונוער הציב לעצמו. הפעילות במועצות התלמידים מזמנת התנסות באזרחות 

הספר, -זכויות האדם והאזרח. מעורבות המועצה בביתפעילה ומבוססת על עקרונות 

בקהילה ובחברה מחזקת את תחושת ההשתייכות של בני הנוער לחברה ומטפחת מנהיגות 

 תלמידים.



 
 

 
 

נציגות הנוער במדינת ישראל פועלת בתבנית המכונה "גלגל המועצות": נציגות ממועצת 

ים והנוער ברשות הספר במועצת התלמיד-ספרית מייצגת את בית-התלמידים הבית

המקומית, המייצגת את כל גופי הנוער ביישוב ושנציגים ממנה נשלחים למועצת התלמידים 

 והנוער המחוזית ושממנה נבחרים נציגים למועצת התלמידים והנוער הארצית.

 

אם כן, הענקת תעודת בגרות חברתית היא שיאו של תהליך חינוכי, אשר מטרתו להצמיח 

 קהילתית ואזרחית.  -ולטפח מעורבות ואחריות חברתיתאת המעולה שבכל פרט 



 
 

 
 

 

 פרק ד': סקירת ספרות וביבליוגרפיה מוערת

 

 א. סקירת ספרות בנושא התנדבות נוער

 
בחברה נהוג להתייחס להתנדבות כאל פעולה אלטרואיסטית ולמתנדבים כאל אנשים ערכיים. 

למען הזולת ולמען החברה  התנדבות היא פעילות( הגדיר את ההתנדבות כך: 2114זולפן )

 מתוך רצון חופשי, ללא כפייה וללא קבלת תמורה כלכלית ישירה. 

שבה  –סטרית -מהגדרה זו משתמע כי עבודת התנדבות אינה, כפי שמקובל לחשוב, פעילות חד

אלא זוהי פעילות הטומנת בחובה תגמולים עבורו. התגמולים יכולים להיות   –המתנדב רק נותן 

 שיים או בעלי אופי כלכלי עקיף )רכישת ניסיון בעבודה, יצירת קשרים עסקיים(. חברתיים, אי

ההתנדבות היא עבודה ככל העבודות היות והיא דורשת השקעת משאבים, זמן ואנרגיה. ייחודה 

הוא בכך שהיא נעשית, באופן מודע, ללא רצון לשכר כלשהו, ושהיא כרוכה בהכרה בצרכים של 

 ריות חברתית החורגת ממחויבותו הבסיסית של הפרט החברה ובעשייה מתוך אח

 (. 2111לחברה שבה הוא חי )ארבל, 

 

 (:2111בארון ובירן ציינו חמישה שלבים בתהליך ההירתמות לפעילות התנדבותית )אצל: ארבל, 

 הכרה בכך שיש בעיה בתחום מסוים. – מודעות .1

 מנת לפתור את הבעיה. פירוק הבעיה לגורמים והגדרת הצרכים שיש למלא על – פרשנות .2

 קבלה שכלית ורגשית כי האדם אחראי על מציאת פתרון לבעיה. – תחושת אחריות .3

בירור הפעילות שבכוחו של האדם לעשות על מנת לסייע בפתרון הבעיה, והחלטה  –החלטה  .4

 לעשות זאת.

 עשייה בפועל של הפעילות שהאדם החליט שבכוחו לעשות.  – ביצוע .5

 

היה  2111נדבות בישראל נמסר כי בסקר שנערך בחודש נובמבר בשנת מהמועצה הלאומית להת

, ההשקעה במונחי 31%-שיעור הנשאלים שהשיבו כי הם מקדישים מזמנם לפעולות התנדבות כ

שעות בחודש בממוצע, וסך הערך הכספי של שעות ההתנדבות  18-זמן של כל מתנדב הייתה כ

 מיליארד ש"ח לשנה.  5.1-נאמד בכ

 

לחברה יש פן כלכלי, אך אופיו המיוחד של מעשה ההתנדבות אינו נמדד בכסף. להתנדבות 

לשירות הניתן בהתנדבות יש ערך מוסף שאין במעשים המתוגמלים באופן חומרי. מעמדם המיוחד 

של המתנדבים יוצר בקרב מקבלי השירות תחושה שוויונית ופחות פורמאלית, המצמצמת את 

פשרת מערכת יחסים חיובית בין מקבלי השירות לנותני הריחוק שבין הממסד לקהילה והמא

 (. 2114השירות )והפור ויורק, 



 
 

 
 

 

בני נוער, המשוחררים מדאגות פרנסה ומשפחה, מוצאים בהתנדבות הזדמנות להתנסות במצבים 

ובתפקידים חדשים, לבחון את בגרותם ואחריותם ולהרחיב את קשת ההיכרויות עם אנשים שונים 

 ים )שם(. ועם תחומים מגוונ

 

עלה כי בני נוער מתנדבים נעשים  השפעת ההתנדבות על הנוערמסקירת ספרות שבחנה את 

פחות סמכותיים ויותר דמוקרטיים, מסתגלים טוב יותר למצבים חדשים, מסתדרים בקלות יחסית 

עם מבוגרים, בעלי אוריינטציה לשירות ולעזרה לאחרים, אחראים יותר ומתעניינים בבעיות 

ובפוליטיקה. בני נוער רבים טענו שהם למדו והחכימו מההתנסות בהתנדבות יותר  חברתיות

 –(. התנדבות בני נוער התבררה כמשמעותית גם בהיבט החברתי 1988הספר )צור, -מאשר בבתי

 כיוצרת בסיס לחברה חיובית יותר בעתיד. 

שראל מתנדבים. מבני הנוער במדינת י 47%עולה כי  2111מסקר שנערך בקרב בני נוער בשנת 

 (. 2111במספר בני הנוער המתנדבים תוך חמש שנים )בר,  15%נתון זה מצביע על עלייה של 

  18-14עולה כי יותר מרבע מבני הנוער בגיל  2111מדוח המועצה הלאומית לשלום הילד לשנת 

 ( עסקו בפעילות התנדבותית במהלך שנת הלימודים תש"ע. כמחצית מבני הנוער שהתנדבו28%)

התנדבו בתחומי רווחה  28%(, 47%עשו זאת בתחום חינוך והעשרה לילדים ולבני נוער )

מבני הנוער  45%)קשישים, נכים, מוגבלים וכדומה(. בבחינת המניעים להתנדבות נמצא כי 

 מעידים כי המניע להתנדבות הוא "חוויה של תחושה טובה". 

ית המתנדבים, ההתייחסות אליהם במקומות אף שבני הנוער מהווים פלג נכבד באוכלוסי-אולם, על

ההתנדבות אינה פשוטה. המרכז הישראלי להתנדבות נוער מדווח כי מוסדות רבים אינם מעוניינים 

לקלוט בני נוער בעקבות התנסויות שליליות של בני נוער שפרשו לאחר זמן קצר או מחשש שהם 

 אינם בוגרים ומיומנים מספיק. 

 

 התנדבות הנוער למשמעותיתגורמים התורמים לעשיית 

כדי שנער יתמיד בפעילות התנדבותית יש להשקיע בהכשרה, בהעשרה ובתמיכה לכל אורך 

הדרך. בהכשרת המתנדב יש תרומה הן לעיצוב הזהות של המתבגר והן לעשיית התנדבותו 

 למשמעותית ולרציפה.

ם, מזמן להם המפגש עם אנשי מקצוע בתחומים הקשורים לעבודתם ההתנדבותית של הנערי

 אפשרות לבחון אם מקצוע זה מתאים להם כקריירה עתידית. 

תהליך בניית הזהות הוא תהליך התפתחותי הנמשך לאורך החיים. גיל ההתבגרות הוא שלב 

בחיים שבו מתחילה חשיבה רפלקטיבית מודעת ומתחיל תכנון עתידו של המתבגר. בשלב זה 

תיות, פוליטיות ומוסריות שישפיעו על התפתחות המתבגרים פתוחים לחקור ולגלות עמדות חבר

 (.  1997זהותם ויתנו לה כיוון ומשמעות )יוניס, 



 
 

 
 

כמה  לאור המחקרים ולאור הניסיון המצטבר של מינהל חברה ונוער בעשייה החינוכית, עולים

 גורמים התורמים להיות ההתנדבות משמעותית:

 מעורבות  

גבירה את תחושת האחריות ואת הרצון מעורבות אישית ושותפות בקבלת החלטות מ

להמשיך ולהשקיע עד למילוי המשימה. מעורבותו של הפרט בפרויקט מסוים מגבירה את 

התמדתו במילוי המשימות הנדרשות להשגת המטרה. ככל שהנוער ייזום יותר ויהיה 

ה הוא מעורב, כך יצליח להתמיד בהתנדבות )ארבל, אחראי יותר על ניהול ההתנדבות שב

2111 .) 

 מסוגלות עצמית

היכולת להצליח במשימה היא אחד הגורמים המשפיעים על האדם בבחירת עשייה 

מסוימת ובהתמדתו בה. המסוגלות העצמית אינה מתייחסת למיומנויות ולכישורים של 

ו לעשות דבר מה. על המבוגרים יכולת-הפרט, אלא לתחושתו של האדם לגבי יכולתו או אי

 הסובבים את המתנדבים לטפח את המסוגלות העצמית שלהם.

 
 דוגמה אישית מצד האחראים במקום ההתנדבות ומצד מארגני התכנית

לעובדים במקום ההתנדבות ולאנשי החינוך המלווים את בני הנוער השפעה רבה על 

ם. לדוגמה האישית, ההתפתחות האישית של המתנדבים ועל יכולת ההתמדה שלה

להתלהבות ולמסירות שמגלים מובילי התכנית והמבוגרים במקומות ההתנדבות יש 

 (. 1997השפעה על המוטיבציה של התלמידים, ומכאן גם על הצלחת התכנית )יוניס, 

 
 תיעוד ומדידה 

לתיעוד יש ערך שלא יסולא בפז. באמצעות התיעוד יוכל הנער להעריך את עבודתו ואת 

האישי שעבר במהלכה. גם המחנכים יוכלו להיעזר בתיעוד להפקת לקחים. כדי  התהליך

 לעודד את הנער ולשפר את פעילותו, יש לקבוע מועדים לשיחות הערכה ומשוב.  

     
 הכרה חברתית וציבורית 

לצורך הגברת ההתמדה ולצורך עידוד המעורבות החברתית, על החברה לבטא את 

ל בני הנוער ולזכות את הראויים לכך בתעודות הערכה הערכתה לפעילות המבורכת ש

ספריים, רשותיים, מחוזיים וארציים. ההערכה תעצים את בני הנוער -שיוענקו בטקסים בית

 ותעודד התמדה ונכונות להמשיך ולתרום.

תעודת הבגרות החברתית היא ביטוי משמעותי להערכה עקבית ומתמשכת של מערכת 

 ר.החינוך כלפי התנדבות הנוע

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 ביבליוגרפיה מוערת –ב. תקצירי מאמרים 

 

מאמרים ומחקרים בנושאים הקשורים להתנדבות נוער הנמצאים במאגר  8-להלן הפניה ל

(. את http://noar.macam.ac.ilהמאמרים באתר מינהל חברה ונוער )כתובת האתר: 

א במרכז המשאבים שבמרכז ההדרכה הארצי של מינהל חברה המאמרים במלואם ניתן למצו

 ונוער. במאגר קיימים מאמרים נוספים והוא מתעדכן לעיתים מזומנות.
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יוניס  תרגום הכותר בעברית: שירות בקהילה ואחריות חברתית בקרב בני נוער, מאת: ג'יימס

 ומירנדה ייטס
 

 מידענית –גרינברג  סיכום בעברית: צפרית
 

ייחודו של ספרם של ג'יימס יוניס ומירנדה ייטס הוא בהיותו מבוסס על מחקר יישומי של 
תכנית הדומה לתכנית תעודת הבגרות החברתית. לפיכך מובא כאן תוכנו של הספר 

 בהרחבה.
 

על מטרתו המרכזית של הספר היא להציע תיאוריה המסבירה כיצד שירות בקהילה יכול להשפיע 

 מוסרית בקרב בני נוער ועל מוכנות לגלות אחריות לקידומה. -התפתחות תפישה פוליטית

לדעת המחברים, בהשתתפות בני נוער בפתרון בעיות חברתיות טמון פוטנציאל לפיתוח זהות 

אישית וקולקטיבית. פיתוח הזהות מתרחש בחיבור של בני הנוער עם הדורות הקודמים, חיבור 

ויות העכשוויות והמעניק תקווה לעתיד. השתתפות בני הנוער בפתרון בעיות הנותן משמעות לחו

חברתיות מחייבת את בני הנוער להיות חדורי תחושה שהם יכולים להביא לשינוי בחברה וכן חדורי 

 תחושה של אחריות חברתית.

 המחקר בחן תפישה זאת ואושש אותה.

 

 שירות בקהילה כאמצעי לפיתוח זהות במתבגרים

ים טוענים כי שירות בקהילה מציע הזדמנות ליצירת זיקה בין הפרט לבין החברה. כאשר המחבר

בני הנוער מסייעים לשיפור מצבם של אחרים, הם מפתחים תובנות על עצמם. יתכן וישאלו 

http://noar.macam.ac.il/


 
 

 
 

מדוע יש בחברה שלנו אנשים שחיים בתנאים כל כך שונים ומדוע אין משאבים  –שאלות, כגון 

אוכלוסייה. הם עשויים לשאול לגבי הבסיס הפוליטי שמאפשר את התנאים בסיסיים דומים לכלל ה

השונים הללו ולהטיל ספק בעמדות המוסריות התומכות במצב זה. והחשוב מכול, בני נוער 

שחושבים באופן זה יתחילו לתהות מהי העמדה האידיאולוגית שינקטו בה מתוך אידיאולוגיות 

 ווה או לקבל אחריות ולהיות פעילים ביצירתו. קיימות והאם עליהם פשוט לחיות את הה

 

תהליך בניית הזהות הוא תהליך התפתחותי המתמשך לאורך החיים, אולם גיל ההתבגרות הוא 

שלב בחיים שבו מתחילה חשיבה רפלקטיבית מודעת ושבו מתחיל תכנון עתידו של המתבגר. זהו 

את העמדות החברתיות, השלב בהתפתחות הזהות שבו המתבגרים פתוחים לחקור ולברר 

 הפוליטיות והמוסריות שישפיעו על התפתחות הזהות שלהם ושיתנו לה כיוון ומשמעות.

 

המחברים מבקשים לסתור את ההנחה שבני הנוער עסוקים אך ורק בעצמם והם מנותקים 

מהחברה. ממצאי מחקרים מצביעים על כך שרוב רובו של הנוער נוטה לקבל את הנורמות של 

אלא שהם חסרים ערוצים לביטוי נטייה זו. לכן, יש לאפשר לבני הנוער להשתתף  המבוגרים,

השתתפות פעילה בעשייה ובהתהוות ההיסטוריה. רק כך, יוכלו בני הנוער לפתח ביטחון עצמי, 

 מוסרית שלהם.-לקבל עליהם אחריות חברתית ולקדם את החיברות הפוליטית

 

 יס בוושינגטון פרנס-הספר סנט-תכנית שירות בקהילה, בבית

, שמטרתו לבחון כיצד שירות 1994-1993המחברים מתבססים על מחקר שערכו בשנת הלימודים 

בקהילה משפיע על בניית הזהות. המידע נאסף באמצעות שאלונים, באמצעות כתיבת חיבורים, 

 באמצעות קבוצות דיון ובאמצעות צפייה בתלמידים בכיתה, במקום השירות ובסיורים לימודיים.

הברית, -פרנסיס בוושינגטון, בירת ארצות-הספר סנט-התכנית לשירות בקהילה, שפותחה בבית

התנהלה בבית תמחוי שנותן ארוחות לנזקקים. התלמידים התבקשו להתנדב במהלך שנת 

שעות, והתבקשו להתנדב בימים נוספים במהלך החופשות  21-הלימודים בהיקף של כ

ו התלמידים קורס בנושא צדק חברתי, שבו דנו בנושאים מהלימודים. במקביל להתנדבות, עבר

שונים, כגון: דרי רחוב, עוני בקרב משפחות וילדים, ניצול לרעה של עובדים זרים, אלימות בערים, 

 עונש מוות, איידס, גזענות, אנטישמיות, הומופוביה ויחס לשונה.

 

קות בכל פעם. מטרתו נערך חמישה ימים בשבוע, במשך חמישים ד הקורס בנושא צדק חברתי

הייתה להעביר לתלמידים את התחושה שהם יכולים ומסוגלים להיאבק למען מטרות חשובות. כדי 

להשיג מטרה זו, עודדו המורים את התלמידים לחשוב על אירועים שמתרחשים בסביבתם ועל 

של צדק. המורים הדגישו את משנתו -המשמעויות המוסריות שלהם, ובעיקר על עוולות ועל אי

הנשיא פרנקלין ד' רוזוולט בדבר אחריותה של המדינה לפעול באופן מיטיב כלפיה אזרחיה ולספק 

 להם רשת ביטחון.



 
 

 
 

 

במהלך הקורס נקראו מאמרים, חלקם מעיתונים יומיים, התלמידים צפו בסרטים ובתכניות 

ם לאומיים טלוויזיה, שמעו הרצאות מפי מרצים אורחים, השתתפו באירועים שונים וביקרו באתרי

 )ביניהם גם מוזיאון השואה בוושינגטון(.

 

מן הממצאים עולה שההתנדבות בבית התמחוי כחלק מהתכנית על צדק חברתי עוררה את 

המודעות של התלמידים לסטריאוטיפים הנוגעים לדרי רחוב והביאה אותם לחשוב ולבחון מהם 

ידים ודעותיהם שהושמעו בדיונים הגורמים לקיומם של סטריאוטיפים אלו. החיבורים שכתבו התלמ

שנערכו מצביעים על כך שהם היו מעורבים באופן רגשי וקוגניטיבי בשאלות לגבי דרי הרחוב. 

הדבר בא לביטוי בהבעה רגשית של עצב עמוק ושל כעס, אך גם בהבעת סיפוק לגבי החוויה 

בבית התמחוי, שעברו בבית התמחוי ולגבי משמעותה עבורם. אצל חלק מהתלמידים ההתנדבות 

התוצאות של מעורבותם והבעת דעותיהם בדיונים על חברה צודקת וטובה יותר, עוררו מודעות 

פוליטית והנחו את תהליך בניית הזהות לכיוון משמעותי של מעורבות פוליטית. התלמידים גם 

אלא  הבינו מהי המשמעות של אחריות, וכי פתרון הבעיות החברתיות אינו נתון רק בידי השלטון,

גם בידי חברי הקהילה. התלמידים עברו תהליך התפתחותי שבו ההשתתפות הפוליטית נעשית 

 לחלק מהאישיות של היחיד ולחלק מזהותו.

 

מחשבותיהם ודעותיהם של התלמידים מראות ששירות בקהילה מקדם את תהליך התפתחות 

שמוצגת בספר היא אך הזהות העצמית של היחיד. אין הכוונה לתכנית מסוימת דווקא, התכנית 

דוגמה לדרך שבה ניתן לעורר את תהליך חיפוש הזהות אצל התלמידים ולכלי הניווט שיש לתת 

 להם בדרכם לבגרות פוליטית ומוסרית, בדרכם להיות לאזרחים בוגרים בקהילה.

 

החוקרים בדקו אם תלמידים שהביעו רצון להמשיך בהתנדבות לאחר תום שנת השירות בקהילה 

הספר -יכו בה, ובדקו האם קיים קשר בין הבעת הרצון להמשיך להתנדב בתקופת ביתאכן המש

 הספר. -התיכון לבין התנדבות בפועל בשנים שלאחר סיום בית

 

 ממצאי המחקר

מן הממצאים עולה שקורס הצדק החברתי היה ציון דרך משמעותי עבור הצעירים בתהליך בניית 

ל השירות בקהילה הייתה מפגש עם מציאות של הזהות הבוגרת שלהם. עבור חלקם, השנה ש

בעיות חברתיות בארץ השפע. מפגש זה עורר אצלם רגישות לעוני, לחלוקת העושר, לאנושיות 

שקיימת גם אצל חסרי בית ולאפשרות שהם יכולים להיות שותפים לפתרון הבעיות הללו ולא 

התנדב או כאלה שלא הסכימו להיות צופים פסיביים בתחלואי החברה. גם בוגרים שלא המשיכו ל

עם האידיאולוגיה של הצדק החברתי, הפנימו את המסר שהועבר להם, אם כתזכורת למצפונם 

 ואם כנקודת ציון של הכרעה מודעת.



 
 

 
 

 

-הספר לגבי התכנית, שש שנים לאחר שסיים את בית-כך, לדוגמה, התבטא אחד מבוגרי בית

ארה"ב. איני זוכר כיצד מוצאים זווית של "...איני זוכר מי היה הנשיא השמיני של  הספר:

איני זוכר. אני כן זוכר )מצפייה  –ספר התיכון -משולש קהה. כל הדברים האלה מבית

בטלוויזיה בכיתה( את דמותה הרועדת של אישה מבוגרת... עומדת בפתח דלתה כשכף יד 

צלמת אחת מקופלת בצורת כוס ובשנייה היא עושה תנועה לכיוון פיה. היא נבוכה ממ

הטלוויזיה ונמנעת מלבקש מהמתנדב להביא לה אוכל בפעם הבאה ולכן היא מסמנת לו 

בתנועות ידיה. לתמונה זו הייתה השפעה מתמשכת עלי... איני חולף על פני אדם חסר בית 

ללא שארוקן את כיסי. איני שותק כאשר מישהו לועג להומוסקסואלים. אני מצביע בכל פעם 

נשק... איני יודע היכן נמצא ספר הכימיה שלי, אך הספר מקורס שמוצע להגביל שימוש ב

 הצדק החברתי עדיין נמצא אצלי על המדף".

 

ממצא נוסף שעלה במחקר היה שתלמידים שהבטיחו שימשיכו להתנדב חיו בדרך כלל בסביבה 

חברתית שבה בני משפחה וחברים היו מתנדבים פעילים. למעשה רשת חברתית שהיה בה אתוס 

נדבות הייתה גורם מפתח בהתנדבות של הבוגרים ובבניית הזהות העצמית שלהם, של הת

 שמושפעת מאינטראקציה חברתית.

 

 מתווה לתכנון תכנית שירות בקהילה וליישומה

המחברים מציעים מתווה הכולל עשרה רעיונות לתכנון תכנית של שירות בקהילה וליישומה. 

נסיס ועל ספרות מחקרית בנושא התנדבות בני פר-הספר סנט-המתווה מבוסס על המחקר בבית

נוער והוא משקף את התזה המרכזית של הכותבים: שירות התנדבותי בקהילה יכול לתת 

 למתבגרים הזדמנות לפתח הבנה טובה יותר של החברה ושל אחריותם לעתידה.

 

ול כדי שהשירות בקהילה יהיה בעל השפעה משמעותית על הזהות של המתבגרים, אין הוא יכ

להיות חוויה מבודדת, אלא עליו להיות משולב בחייהם. לפיכך, המתווה מדגיש במיוחד את 

השילוב של פעילות התנדבותית עם תכנית לימודים תומכת ועם בחירת קבוצת האנשים שעמה 

 המתבגרים מתנדבים.

 

 להלן עשרת הרעיונות המוצעים במתווה: 

שמעותית לזהות האישית של היחיד פעילות התנדבותית שהיא מ – פעילות משמעותית .1

כוללת מרכיבים אלו: נותנת מענה לצורך חברתי ברור; מאתגרת את יכולתם של 

המתבגרים לארגן ולקבל אחריות על נהלים שונים; מעודדת את המתבגרים ליצור קשרים 

 ואינטראקציות עם אנשים מאוכלוסיות שונות.



 
 

 
 

משמעותית, המתבגרים עסוקים  בביצוע פעילות התנדבותית – דגש על עזרה לזולת .2

בעשייה שאינה קשורה ישירות לשאיפות הקריירה העתידית שלהם. לשירות ההתנדבותי 

 יש תפקיד רחב יותר.

תכנית השירות בקהילה צריכה להיות משולבת  – ספרית-שילוב באידיאולוגיה הבית .3

עשייה הספר, לא רק ברמה ההצהרתית אלא ב-בחזון, באידיאולוגיה ובמטרות של בית

 היומיומית.

עבודה התנדבותית קבוצתית בפרויקט  – פעילות קבוצתית עדיפה על פעילות אישית .4

משותף מגבירה את המחויבות של חברי הקבוצה בטווח הקצר ובטווח הארוך. הקבוצה 

נותנת לחבריה תחושה של כוח ושל יכולת לעשות שינוי. החוויה המשותפת מאפשרת 

 בהתנסות הקבוצתית. לחלוק רגשות ומחשבות ולדון

משמעית להוסיף -המחקרים השונים מציעים חד – תמיכה אקדמית לחשיבה רפלקטיבית .5

לתכנית השירות בקהילה מרכיב אקדמי שיכין את המשתתפים לתכנית ואף יאפשר להם 

לדון בהתנסות שעברו. אפשר להשתמש ביומנים אישיים ובחיבורים כדי לבטא חשיבה 

נדבות. גם קבוצות דיון של המשתתפים הן בעלות חשיבות רפלקטיבית על תכנית ההת

פדגוגית. הן מאפשרות תהליך של חשיבה משותפת והן משלימות ומרחיבות את התובנות 

 של המשתתפים שבאו לידי ביטוי בחיבורים האישיים.

לאחראים על התכנית יש הזדמנות  – מארגני התכנית כמַתכללים וכנותני דוגמה אישית .6

מידים דרך דוגמה אישית שלהם. להתלהבות ולמסירות שהם מגלים יש לחנך את התל

 השפעה על המוטיבציה של התלמידים, ומכאן גם על הצלחת התכנית.

האנשים העובדים במקום השירות או  –דוגמה אישית של האחראים במקום ההתנדבות  .7

זאת ההתנדבות הם משאב חשוב לדוגמה אישית למחויבות מוסרית. לכן, חשוב להביא 

בחשבון כאשר בוחרים מקום התנדבות. מבוגרים אלה, העובדים לצד המתבגרים, 

משפיעים על איכות התכנית, וכתוצאה מכך גם על ההתפתחות האישית של המתנדבים 

 הצעירים.

חשוב להתייחס להיבטים שונים של המשתתפים  –הכרה בשונות של המשתתפים  .8

ם ההתנדבות(: יכולות, הכשרה מקצועית, )המתבגרים, מארגני ההתנדבות, האנשים במקו

גיל, מין, אינטליגנציה ועוד. השונות בין המשתתפים יכולה ליצור מצבים לא נעימים שיש 

לתת את הדעת עליהם, לדון בהם בקבוצות דיון ולקבל לגביהם משוב מהמשתתפים 

 האחרים.

 לשירות בקהילה יש השפעה –תחושה של השתתפות בעשייה וביצירת מציאות  .9

משמעותית על התפתחות הזהות של המתבגרים כאשר הוא מקדם תחושה של קשר 

לחברה ולתהליכים היסטוריים רחבים יותר. המתבגרים משקיעים בהתנדבות כאשר הם 

 מאמינים שלפעולותיהם יש השפעה על המציאות.



 
 

 
 

שירות בקהילה מקדם אחריות חברתית. דיונים בכיתה, חיבורי התלמידים  –אחריות  .11

כל אלה הם כלים לבחינת שאלות של אחריות אישית וחברתית. הנושא  –ות הדיון וקבוצ

של אחריות צריך להיות המוקד בקורס הצדק החברתי שמתקיים במשולב עם השירות 

 בקהילה.

 לסיכום

המתווה נועד לסייע בבניית תכניות שירות בקהילה שימשכו ושיעודדו בני נוער להיות חברים 

שרה הרעיונות המוצעים הם בעלי חשיבות להתפתחות הזהות של פעילים בקהילה. כל ע

המתבגרים, כיוון שהם כוללים מאפיינים ייחודיים לנקודת הזמן שבה מתפתחת היכולת שלהם 

לחשיבה רפלקטיבית מעמיקה. התפתחות זו היא חלק מתהליך שבו מבקשים המתבגרים להגדיר 

 את תפקידם במסגרת כלל החברה.

 

ו, על תכניות השירות בקהילה לאפשר למתבגרים להיות חלק מקבוצה בהלימה לתפיסה ז

שמתמודדת עם צרכים חברתיים אמתיים. תכניות אלה צריכות להיות ממוקדות בעזרה לזולת 

והמטרות שלהן צריכות להלום את העקרונות של הארגון שמיישם אותן. מסגרת אידיאולוגית 

עקרונות הללו, ותהליך זה עשוי להעצים את מסייעת למתבגרים לחשוב על הערכים שבבסיס ה

תחושת המחויבות שלהם לקבוצה שעובדת למען מטרה חברתית, או לחילופין לאתגר אותם 

 להציע פתרונות אחרים.

 

פרנסיס, -הספר סנט-תכניות שמשלבות שירות בקהילה עם לימוד בכיתה, כגון התכנית של בית

וקהילתו. כדי להטמיע תכנית מסוג זה, נדרשת הספר -יכולות להשפיע רבות על הזהות של בית

 מחויבות עצומה, בעיקר מצד מארגי התכנית, אך זוהי מחויבות שנושאת בחובה פרות רבים. 



 
 

 
 

 
 פורמאלית מחויבות אישית" כפעילות חינוכית בלתי" :. כותר 0

 רובוביץ, משה :מחבר
 רומי, שלמה ושמידע, מרים :עורך
 מאגנס :מו"ל
 2006 :שנה

 משתנה החינוך הבלתי פורמאלי במציאות :בתוך
 409-399 :עמודים

 
 תקווה, טל':-, פתח42ונוער, קפלן  מרכז המשאבים, מינהל חברה: מיקום הפרסום

 13-9181819 
 

|  | קהילה קהילה-ספר-בית | יחסי | נוער | התנדבות | מעורבות מחויבות אישית :מילות מפתח
 | ספר-| בתי פורמאלי-חינוך בלתי

 
המחויבות האישית, את מרכיביה ואת התפתחותה, ומבקש  המאמר סוקר את תכנית :תקציר

 .שבתכנית ועם זאת לשמור על אופייה הבלתי פורמאלי לברר כיצד ניתן לקיים את מרכיב החובה
הספר כמוסד סמכותי, ביורוקרטי ונוקשה יכול להפעיל תכנית חינוכית -השאלה האם בית נשאלת

 יה אינם עולים בקנה אחד עם נורמת ההישגיות. לדעת הכותב,פורמאלית אשר מרכיב בלתי
ידי -תכנית המחויבות האישית מציעה יישום של ממדי החינוך הבלתי פורמאלי, כפי שנוסחו על

פעילות חוץ   (, באופן משמעותי, כיוון שהיא מציעה פעילות מעבר לתכנית הלימודים,1974כהנא )
ולמחנכים ליצירת קשר  כן מפני שיש בה הזדמנות למוריםספרית גם יחד, ו-ספרית ותוך בית-בית

 –שונה עם תלמידיהם. תהליך ההכנה, השיבוץ לפעילות, המעקב והליווי, ההערכה והתגמולים 
הספר, ששומר על -מאפשרים את יישומם של הממדים באופן שאינו מזעזע את מבנהו של בית

ולהיות אחראים, עם  ובביצוע התכנית מעמד המורים ושמאפשר לתלמידים להיות שותפים בתכנון
במכלול החברתי שבו הוא חי  הספר, לתוצאות החינוכיות שלה. התכנית מתייחסת לתלמיד-בית

המבוגרים, לא רק בהיבט  ובהתאם לכך נדרש המוסד החינוכי להכשירו להשתלבות בחברת
תנסות לתלמיד לה האינטלקטואלי, אלא גם בהיבט החברתי. ההשתתפות בתכנית מאפשרת
הזולת ועם השונה  בתפקידים הדורשים אחריות, נתינה, עקביות, ביטוי אישי, היכרות עם

 .חי ומעורבות בקהילה שבה הוא
 
 

 והצלה התנדבות בני נוער בשירותי חירום :. כותר3

 וייסבלאי, אתי :מחבר
 מרכז מחקר ומידע –הכנסת  :מו"ל
 2011 :שנה

 
 תקווה, טל':-, פתח42ברה ונוער, קפלן מרכז המשאבים, מינהל ח מיקום הפרסום:

 13-9181819 
 

| מערכת  | ארגונים | מדיניות מחויבות אישית | | נוער | מתנדבים התנדבות מילות מפתח:
 | החינוך

 
 ראו קישור למסמך המלא :הערות

 
 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02797.pdf :קישור
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החינוך  המסמך מציג את נושא "התנדבות מתבגרים", מביא מידע על מדיניות משרד :תקציר
בני  כנית 'מחויבות אישית'", ומפרט את הנהלים המסדירים התנדבות שלבנושא "ההתנדבות בת

 נוער בפעילות התנדבותית בעלת סיכון.
 :מרכזיות המסמך מציג כמה נקודות

מצביעים  ממצאי מחקרים בנושא "מעורבות של בני נוער בקהילה והתנדבות בארגונים", -
 ה חיובית על תהליךעל כך שאלה הן פעילויות חשובות ומשמעותיות ובעלות השפע

 .ההתבגרות, על גיבוש הזהות של בני הנוער ועל ההישגים החברתיים והלימודיים שלהם
מתנדבים במסגרות שבהן הם עלולים להיחשף  18-15בני נוער בגילאי  11,111-כ -

מתנדבים  4,511מתנדבים במשמר האזרחי,  2,492קשים ומסכני חיים:  לאירועים
ירותי כבאות והצלה. חלק מבני הנוער האלה בכיתה י', מתנדבים בש 2,711-במד"א ו

והתנדבותם מזכה אותם בנקודת זכות  מתנדבים במסגרת התכנית "מחויבות אישית"
תפקיד חשוב במערך הארגוני של הגופים  בתעודת הבגרות. לבני הנוער המתנדבים יש

 .לפעילותם המפעילים אותם, והם תורמים תרומה משמעותית
בארגונים אלה.  אישור על בריאות תקינה הם תנאים הכרחיים להתנדבותאישור הורים ו -

והמגנים  בנוסף,  נקבעו כללים המגבילים את השתתפותם של בני הנוער המתנדבים
המתנדבים  עליהם מפני מצבים שעלולים לסכן אותם או לחשוף אותם למראות קשים. על

המוטלות על בני  רות מאלהבתכנית "מחויבות אישית" מוטלות בדרך כלל הגבלות חמו
 .נוער הממשיכים בהתנדבות בכיתות י"א וי"ב

טראומטיים, ומפנה את -פעילות לאיתור מתנדבים הסובלים מתסמינים פוסט מד"א מקיים -
פסיכולוגי לפי הצורך. בשירותי כבאות והצלה ובמשמר האזרחי אין פעילות  אלה לטיפול

יכול לקבלו, אם כי, עד עתה הדבר לא מי שזקוק לסיוע נפשי  איתור כמו במד"א, אך
  נדרש.

 
 
 

 מישהו להתנדב אתו :. כותר4
 סטויצקי, רמי גרומב, משה; מגן, ציפורה; :עורך
 נדב ספרים –משה גרומב  :מו"ל
 2011 :שנה

 'עמ  409 :עמודים
 

 תקווה, טל' -, פתח42מרכז המשאבים, מינהל חברה ונוער, קפלן   מיקום הפרסום:
03-9180809 

 
 | מגזר שלישי | | חברה ישראלית | מעורבות | ניהול | נוער | מתנדבים התנדבות: ת מפתחמילו

 
התנדבות, בשימת דגש על התנדבות נוער, בעולם  בספר אסופת מאמרים ייחודית עלתקציר: 

בכלל ובישראל בפרט. האסופה כוללת מאמרים עיוניים ומאמרים שנכתבו לאור העבודה 
מציגים גישות  ים משקפים את העשייה התנדבותית המבורכת,ההתנדבותית בפועל. המאמר

 .ותובנות, ומציעים דרכים לפיתוח התחום
 

 בספר ארבעה שערים:
שער זה עוסק באספקטים תיאורטיים ומחקריים של עולם  –ההתנדבות"  "על שער ראשון:

מרים של עיוני לנושא ההתנדבות והתנדבות נוער. בשער זה מופיעים מא ההתנדבות ומספק מבוא
 משה גרומב, פרופ' ציפורה מגן, ליאורה ארנון, רמי סטויצקי, חגית קליבנסקי וצביה כותבים אלו:

 .ולדן
בכל  בשער זה נבדק היסוד ההתנדבותי –מגזרי" -: "התנדבות במרחב החברתי התלתשער שני

ים המאמר אחד מהמגזרים הפועלים בישראל: המגזר הציבורי, המגזר העסקי והמגזר השלישי.
מצביעים על חשיבות שיתוף הפעולה בין המגזרים ועל חשיבות איגום המשאבים  שבשער זה

ההתנדבות בישראל ולהגברת השפעתה החברתית של ההתנדבות.  לפיתוח ולחיזוק תשתיות



 
 

 
 

ליעד נים, סימה בן שמואל, עדי דרי דרור, אשרת גני  ,הכותבים בשער זה: משה גרומב, רונית בר
 .גונן

בשער זה מוצגות תכניות  –וצעירים מתנדבים: מודלים ותכניות"  "בני נוער שער שלישי:
הכותבים בשער זה: נעם אבן,  התנדבות המופעלות בשטח וסיפורים מהעשייה ההתנדבותית.

מיכל כרמיאלי, אלעד צ'אופמן ועומר רותם,  נורית צרפתי, יהודית לוברבום, גילי ברטורא, דן אורן,
 .ארבל טיין, דוביצופית שמר, מאיר אורנש

 
לניהול  בשער זה מתוארים מגוון גישות ומודלים יישומיים –"ניהול ההתנדבות"  שער רביעי:

ועשייתו לתחום  מקצועי של התנדבות והתנדבות נוער, מודגשת בו חשיבות ההתמקצעות בתחום
 .יאורה ארנוןואהרן יורק, ל נלמד ומתפתח. הכותבים בשער זה: רמי סטויצקי, אורי וכטל, מירב לוי

 
  
  
  
  
 
 בשיעור בני הנוער המתנדבים 15%: עלייה של 0212סקר התנדבות נוער  :. כותר5

 בר, רונית :מחבר
 חדשות ועדכונים –התנדבות  בתוך:
 נוער עיר מתנדבת –ג'וינט ישראל ועמ"ן  :מו"ל
 2010 :שנה

 
 וה טל':תקו-, פתח42מרכז המשאבים, מינהל חברה ונוער, קפלן  :מיקום הפרסום
 03-9180809 

 
 | מעורבות | | סקר | נוער התנדבות :מילות מפתח
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ידי עמ"ן באמצעות מכון דחף, אשר בחן את מגמות -סקר ארצי, שנערך על תוצאות תקציר:

מבני הנוער במדינת ישראל  47% ההתנדבות של בני הנוער במדינת ישראל. לפי תוצאות הסקר,
 .שנים ר המתנדבים תוך חמשבמספר בני הנוע 15%מתנדבים. נתון זה מצביע על עלייה של 

המניע להתנדבות הוא "חוויה של תחושה  מבני הנוער אומרים כי 45%לגבי המניעים להתנדבות, 
( ומפתח את 38%מחזק את הביטחון העצמי ) טובה". בנוסף, הם מציינים כי המעשה ההתנדבותי

 (.33%הכישורים החברתיים )
 

( ותחומי 25%ומי המנהיגות החברתית )המובילים בהתנדבות בני נוער הם: תח התחומים
 .)28%צרכים מיוחדים ) התנדבות לטובת בעלי

 
 בישראל מודעות חברתית והתנדבות בקרב בני נוער :. כותר6

 אבו סאפי, נאסר :מחבר
 מכון מנדל למנהיגות חינוכית :מו"ל
 2008 :שנה

 כנס מנדל לחינוך –שנות חינוך בישראל 60  :בתוך
 111-103 :עמודים

 
 תקווה טל':-, פתח42מרכז המשאבים, מינהל חברה ונוער, קפלן  ום הפרסום:מיק

 03-9180809 
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שהם מבצעים  ההתנדבות נתפסת כפעילות רצויה לבני נוער בשל התפקידים והמשימות :תקציר
בבני הנוער  גם להתפתחותם האישית לצד תרומתה לחברה. היא מעוררתבאמצעותה, החשובים 

 .מאמינים יוזמה, אחריות ועצמאות ומציבה במרכז את היכולות שלהם ואת הערכים שבהם הם
 

שימשה ההתנדבות  בחברה הערבית נתפסה ההתנדבות כבעלת ערך עליון. לאורך ההיסטוריה,
ההתנדבות כמקור  חברה הפלסטינית ראתה אתמטרה חברתית בנוסף על האפיון הדתי שלה. ה

היחלשות החברה  לתמיכה חברתית. אולם, תחושת השייכות והדאגה לאחרים אבדה לנוכח
והשתלטות  הפלסטינית בשנים האחרונות, עם היחלשות מוסדותיה, היחלשות המשפחה

ליחה הצ הגלובליזציה. החברה הערבית בישראל, שעברה משבר פוליטי, תרבותי וכלכלי, לא
על עתידה כפי  לבנות כוחות מתנדבים וחברה אזרחית יוזמת ופעילה המסוגלת לקבל אחריות

 .שהצליחה החברה היהודית לעשות

 
ורואה בה ערך עליון. הדבר מעניק כוח לנער  גדולה להתנדבות החברה היהודית מייחסת חשיבות

ותם האישית של בני המתנדב בבואו למפגש עם החברה. החברה היהודית מאמינה בפיתוח זה
הם חיים. מערכת החינוך בישראל תומכת בחינוך  ובחיזוקה ובקירובם לסביבה שבה הנוער

ודואגת להתקשרות פעילה עם המוסדות הקהילתיים  לערכים אזרחיים בתכנית הלימודים
 .המתנדב הקולטים את הנוער הישראלי

השתתפות אזרחית  שתעודד ישראלית לפנות אל המנהיגות במטרה-על מערכת החינוך הערבית
הערבות ההדדית  ותקרא לחינוך לעבודה התנדבותית. רק פיתוח הרגש הקהילתי וחיזוק תחושת

ובקרב החברה  בקרב החברה הערבית יאפשרו לפרטיה להגיע לעמדת מנהיגות בקרב הקהילה
 .הישראלית בכלל

 
 Young People's Volunteering and Skills Development :. כותר7
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 סיכום מחקר מבריטניה –נוער ופיתוח כישורים  תקציר מנהלים: התנדבות בני :הערות
 המקור באנגלית

 
 08045http://www.nya.org.uk/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=1 :קישור

 
 National Youth) הלאומית לנוער בבריטניה הוסמכה הסוכנות 2116באוקטובר  :תקציר

Agency - NYA)  חודשים, שבמהלכו ייבדקו הכישורים, הידע  לערוך פרויקט מחקר בן שישה
התמקד באופן מוחלט  והתפתחות העמדות בקרב בני נוער בתהליך ההתנדבות. המחקר

אחרות שחוו בני הנוער  והתפתחו במהלך ההתנדבות, ולא בחוויות בכישורים ובלמידה שנרכשו
 .המתנדבים

-שילב עבודת שדה של בני נוער מתנדבים ב . הוא2117למרץ  2116המחקר נערך בין נובמבר 

http://www.nya.org.uk/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=108045


 
 

 
 

 .של הספרות הרלוונטית פרויקטים ברחבי אנגליה, עם סקירה 31
 .25-11בני נוער בגילאי  215במחקר השתתפו 

 
 

 :של המחקר מראים כי כזייםהמר הממצאים
שהתפתחו אצלם כתוצאה  הצעירים מזהים מגוון רחב של כישורים אישיים וחברתיים -

 .ולבטאה מההתנדבות, אך אין להם מספיק הזדמנויות לחשוב על למידה זו
העצמי  הממצאים תומכים בספרות המחקרית המצביעה על כך שהדימוי העצמי והביטחון -

ם מפתחים מגוון כישורי תקשורת ומשפרים את יכולתם של הצעירים מתחזקים, ושה
 .אחרים כתוצאה מעבודת ההתנדבות לעבוד עם

באופן יעיל יותר בלמידה ולפתח  ההתנדבות יכולה לפעול כזרז עבור הצעירים לעסוק -
 .כישורים ויכולות

 .פרקטיות שקשורות לעבודתם הספציפית בהתנדבות רבים מהצעירים מפתחים יכולות -

 עולות מן המחקר נות מרכזיותשלוש תוב

 .בהתנדבות טמון פוטנציאל לפיתוח הכישורים והלמידה .1
 .הצעירים מזהים ומצביעים על כישורים ספציפיים שרכשו במהלך ההתנדבות .2
 .בהליכים ברורים לקידום הלמידה וההתפתחות יש צורך .3

 
 המלצות המחקר      

 .נרחב את תוצאות המחקר יש להפיץ באופן -
 .המחקר רים, אנשי מקצוע ומעסיקים בממצאייש לידע צעי -
 יש להגדיר הגדרה ברורה מהי התנדבות )בהתבסס על הגדרות קיימות( ומהן -

 .הפעילויות שבני נוער מעורבים בהן שנחשבות כהתנדבות
להיות גמישות ככל האפשר וצריכות להעצים את הנושא  תכניות ההתנדבות צריכות -

הכישורים, הידע  תהליכים ברורים של תיעוד לשל פיתוח כישורים. הן צריכות לכלו
 והתפיסות, בחינה שלהם ומסקנות לפיתוחם.

לפתח ארגז כלים לפרויקטים של התנדבות כדי לעזור לצעירים להגיע לתובנות  יש -
בבהירות את הכישורים שרכשו בהתנדבות באופן כזה שניתן יהיה לתת להם  ולהביע

 .יותר הכרה פורמאלית
 מוצק של כישורים שיש לכלול בתהליכי המדידה והערכה לצורך המחקר כולל בסיס -

מתן הכרה. תהליכי המדידה וההערכה צריכים להיות גמישים ולכלול תעודות 
ומגוון רחב של דרכי הוקרה שיתאימו לתכנים ולדרישות של  מקומיות, פרסים

 .ההתנדבויות השונות
 .לאמצעים הקיימים היוםההוקרה וההסמכה שיפותחו צריכות להיות מותאמות  דרכי -
 .יותר הכרה בעבודת ההתנדבות כקריטריון בקבלה לאוניברסיטאות יש לעודד -
לבחינת ההשפעה הכלכלית והחברתית על פיתוח הכישורים  נדרש מחקר נוסף -

להבין טוב יותר מהם הכישורים הפרקטיים  באמצעות ההתנדבות. כמו כן נדרש
 .בהתנדבות הנרכשים

 
להתנדב למען קשישים: יישום תיאוריית  משפיעים על נכונות בני נוערהגורמים ה :. כותר8

 ההתנהגות המתוכננת
 ראובני, יהודית :מחבר

 2007 :שנה
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מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך אוניברסיטה",  עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק :הערות
 הספר לעבודה סוציאלית,-והבריאות,  בית אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה

  בהנחיית פרופ' פרלה ורנר.
המחבר פי שם -נמצאת במלואה באתר אוניברסיטת חיפה. ניתן להגיע אליה בחיפוש על העבודה

 .הכותר או
 

 http://digitool.haifa.ac.il :קישור
 

ים על נכונות בני נוער להתנדב למען קשישים. מודל המשפיע המחקר בחן את הגורמים :תקציר
 .המתוכננת שימש כמסגרת מושגית למחקר מורחב של תיאוריית ההתנהגות

 
הפעולה השקולה, כמה הנחות יסוד: א. ההחלטה  לתיאוריה זו, שהיא הרחבה של תיאוריית

הג או לפעול באופן רציונלית ולא ספונטנית. ב. הכוונה להתנ לפעול או להתנהג באופן מסוים היא
  עתידית. מסוים יכולה לנבא התנהגות

התנהגותית מסוימת בסוגיה  הגורמים העיקריים המשפיעים על נכונותו של אדם לנקוט בפעולה
הסובייקטיביות שלו כלפיה. ג. תפיסתו  נתונה הם: א. עמדותיו כלפי הסוגיה. ב. מערכת הנורמות

זו הלכה למעשה. חובה מוסרית נתפסת,  נהגותיתאת מידת שליטתו ביכולתו ליישם כוונה הת
  משפיעים גם הם על תהליך קבלת ההחלטות.–הרגלים והתנהגות קודמים וזהות עצמית 

 
הספר הריאלי העברי בחיפה, בסוף שנת -תלמידי כיתות ט' בבית 258במחקר השתתפו 

שירות  –אישית התנדבות לתכנית "מחויבות  הלימודים, סמוך למועד שבו יצטרכו לבחור תחום
 ."לזולת

 .בנספח שאלון כוונות, עמדות, אמונות וניסיון שבו נעזרה החוקרת לצרכי המחקר
  עולה כי: מן הממצאים

נכונות בני הנוער להתנדב למען קשישים הייתה נמוכה, אך עלתה כאשר הקשיש תואר  -
 .יותר וכאשר תוארו קשישים המתגוררים בבתי אבות כבריא

המודל לבין נכונות בני נוער להתנדב עם קשישים, נמצא  מרכיבי בבדיקת הקשרים בין -
האישית לנכונות, וקשר מובהק וחזק בין העמדות  קשר מובהק וחזק במיוחד בין הזהות

נמצא בין הנורמות הסובייקטיביות לבין הנכונות  לבין הנכונות. קשר מובהק בינוני חזק
 .להתנדב לפעול עם קשישים

ית, עמדות ונורמות סובייקטיביות ניבאו נכונות להתנדב למען נמצא כי זהות איש עוד -
 .של השונות 57.7%והסבירו  קשישים

נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים  בין המשתנים הסוציו דמוגרפיים לבין מרכיבי המודל -
לשליטה נתפשת, נמצא הבדל  לבנות בעמדות, בזהות האישית ובשליטה הנתפשת. ביחס

הדיבור בביתם היא  ת הדיבור בביתם היא עברית לבין מי ששפתמובהק גם בין מי ששפ
צווארון לבן לבין  אחרת. כמו כן, נמצא הבדל מובהק בין ילדי אימהות העוסקות במקצועות
 .הסובייקטיביות ילדי אימהות העוסקות במקצועות צווארון כחול ביחס לנורמות

 
כמסגרת תיאורטית  חבממצאי המחקר מצביעים על מודל ההתנהגות המתוכננת המור

קשישים.  מתאימה להבנת הגורמים המשפיעים על נכונות בני נוער להתנדב למען
 מבחינה מעשית, מומלץ להתוות תכניות התערבות חינוכיות בנושאים הקשורים לזקנה
 ולהפיצן בקרב הציבור הרחב בכלל ובקרב בני נוער בפרט. כמו כן, מומלץ לעודד מפגשי

ר לזקנים ולאפשר להם להיחשף ולהתנסות בפעילות התנדבותית היכרות בין בני נוע
למענם, ובדרך זו לטפח הטמעת ערכים חברתיים בקרב בני נוער אשר יעצימו הן אותם 

 .פעילותם והן את הקשישים כמוטבי עצמם כפרטים
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 נספחים

: מסמך הקריטריונים לחלוקת הקצבות עבור תכנית תעודת בגרות 1נספח מס' 

 סלול של מצוינות חברתית, לשנת הלימודים תשע"ב ואילךמ –חברתית 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער                                                              המזכירות הפדגוגית

 

מסלול של  –קריטריונים לחלוקת הקצבות עבור התכנית  "תעודת בגרות חברתית 

 לשנת הלימודים תשע"ב ואילךמצוינות חברתית" 

 א. התכנית 

 . התפיסה החינוכית 1

יסודי -משרד החינוך רואה בהתנדבות ערך חינוכי, חברתי, ותרבותי, שיוטמע בביה"ס העל

 וברשויות המקומיות. 

התכנית "תעודת בגרות חברתית" תופעל בפרישה ארצית בהלימה למטרות החינוך הממלכתי 

: "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבלת 9ף , סעי2111לפי תיקון תש"ס, 

תפקידים ולמילואם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות 

 וחתירה לצדק חברתי". 

ההחלטה להנהיג תעודת בגרות חברתית מעבירה מסר על החשיבות שמערכת החינוך 

פי מצוינות -הישגי בוגרי המערכת ימדדו על מייחסת להתנסות במעורבות חברתית, וכי

 חברתית לצד הישגיהם במקצועות ההוראה. 

 המסמך שלעיל מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לגברים ולנשים כאחד.

 . מטרות התכנית 0 

   להטמיע ערכי ההתנדבות, המעורבות, האחריות והתרומה לקהילה כדרך חיים בקרב

 בני נוער.

 ים למעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית ולמצוינות לקדם מוטיבציה של תלמיד

 חברתית.

  .להעניק מעמד של חשיבות ציבורית למעורבות ולהתנדבות בני הנוער 

 

 . תנאים לזכאות, קריטריונים להערכה ודרכי הערכה3

 תעודת בגרות חברתית תוענק לתלמיד שסיים כיתה י"ב ושעמד בדרישות שלהלן.

 ידי משרד החינוך, כמו תעודת הבגרות הרגילה.-ק עלהתעודה תהיה ממלכתית ותונפ

 ההערכה תהיה פנימית ותתבסס על הערכות בתעודה בכל אחת משלוש שנות הפעילות.

 



 
 

 
 

 תנאים לזכאות התלמיד לתעודת בגרות חברתית 

 התלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות חברתית אם יעמוד בתנאים אלו: 

 הפעילות והלמידה הנלווית:

 3 –שנים  3ש"ש במשך  2י"ב(, -שלוש שנים )י': במשך עשייהX61  =182  שעות

 בסה"כ.

 בסה"כ. שעות 02י"ב(, -: במשך שלוש שנים )י'הכשרה 

ההכשרה וההדרכה יתקיימו מפעם לפעם מטעם מקומות ההתנדבות, מטעם הרשות 

 במשך שלוש השנים.הספר -המקומית ומטעם בית

 יומן מסע אישי.  –עבודת סיכום 

 אפשרות לבחירת התלמיד.  –עבודת חקר 

 

ב.  קריטריונים לחלוקת הקצבות לרשויות מקומיות )עבור רכז רשותי( ולבעלויות )עבור רכז  

 ספרי(-בית

 . תבחיני סף רשותיים1

 הרשות המקומית תעמוד בכל התבחינים האמורים כדלהלן: 

רתית" יסודיים שהפעילו את תכנית "תעודת בגרות חב-ספר על-בתי  3ברשות לפחות  .1

בשנה שקדמה לשנת הלימודים שעבורה מבוקש התקצוב )לדוגמה: תקצוב עבור תשע"ב 

 יינתן רק אם התכנית הופעלה בתשע"א(.

-הספר העל-יסודיים, כל בתי-ספר על-ביישובים קטנים, שבהם יש פחות משלושה בתי

 יסודיים הפעילו את התכנית בשנה שקדמה לשנה שעבורה מבוקש התקצוב.

ב(, אשר מתכלל את 1מתאם התנדבות או רכז התנדבות רשותי )נספח  ברשות פועל .2

העבודה הרשותית לעניין זה. הרשות תתחייב כי הרכז ישתתף בהשתלמויות השוטפות 

שעות )או היקף אחר שיקבעו היחידות המקצועיות  31שיקיים משרד החינוך, בהיקף של  

 הרלוונטיות במשרד(.

שיתוף גורמים, ארגוניים ומוסדות רלוונטיים הרשות מתחייבת לבצע את התכנית ב .3

בקהילה, אגף החינוך, היחידה לנוער וכו', זאת בכפוף לפיקוח משרד החינוך ולהנחייתו 

ובכפוף לנוהל אישור והסדרה של מקומות ההתנדבות לתלמידים במחויבות אישית 

 (.3-2)נספחים 

 ספריים-. תבחיני סף בית0

 לבחינות בגרות ומפוקח ע"י המשרד. הספר בעל רישיון כדין, מגיש-בית .1

הספר פועלים בעלי התפקידים שלהלן, שאושרו לתפקידם ע"י המינהל, לאחר -בבית .2

הכשרה והשתלמות: רכז מחויבות אישית או רכז מעורבות חברתית )מחוז דרום בלבד(, 

התפקידים הנ"ל מוגדרים בחוזר קהילתי, מנחה מועצת תלמידים )-רכז חינוך חברתי

 יסודי(.-הספר העל-קהילתי בבית-]ב[: החינוך החברתי 3יוחד תש"ע / מנכ"ל מ



 
 

 
 

הספר הופעלה תכנית מחויבות אישית בשנת הלימודים שקדמה לשנה שעבורה -בבית .3

קהילתי במחוז לגבי -מבוקש התקצוב, וניתנה חוות דעת מקצועית של הממונה החברתי

 וער. הספר בתנאי התכנית לפי דרישות מינהל חברה ונ-עמידת בית

 הספר יתחייב כי: -מנהל בית .4

 שעות, בקיץ שלפני  31ספרי ישתתף בהכשרה, בהיקף של -רכז הבגרות החברתית הבית

 תחילת שנת הלימודים שעבורה מבוקש התקצוב או במהלך שנת הלימודים האמורה.

  המורים ומחנכי הכיתות ילוו את התלמידים במהלך התנדבותם בשיח רלפקטיבי על אודות

 ערכיים שעולים ממנה. -ועל המסרים החברתיים ההתנסות

   המורים ישתתפו בהשתלמויות מוסדיות שיכשירו אותם לתפקידי הדרכה, ליווי והערכה

 של עבודת התלמידים בתחומי ההתנדבות שלהם. 

  יקים מערך דיווח וקליטת נתונים על פעילות תלמידים ועל הערכת תפקודם באמצעות 

 הספר.-המופעלות בבית מערכות מנב"ס  או משו"ב  

  יקיים קשר רציף עם רכז המתנדבים הרשותי לאיתור ולשיבוץ, להכשרה, לתיעוד

 ולהערכה. 

ספר העומד -ספרי בכל בית-ש"ש לטובת רכז  בית 2-1הבעלות על ביה"ס תקצה  .5

 בקריטריונים, זאת בהתאמה לשעות שהמשרד מקצה לעניין.

 

ספרי אם הרשות -ת ולקבל תקצוב עבור רכז  ביתספר לא יכול להיכלל בתכני-יובהר, כי בית

שבמסגרתה הוא מצוי אינה עומדת בתנאי הסף האמורים ואינה כלולה אף היא בתכנית. זאת 

 למעט ביה"ס של החינוך ההתיישבותי.

 

 . הגופים והרכיבים המתוקצבים:3

 ספרי -א. רכז בגרות חברתית  בית

קומית או בעלות פרטית )עמותה, רשת חינוך רשות מ –הספר -הבעלות של בית הגוף המתוקצב:

 .וכד'(

כיתות, באלו הרכיב  3-ספר שבהם פחות מ-ש"ש לכל בי"ס, למעט בתי 2  הרכיב המתוקצב:

 ש"ש לכל רכז. 1המתוקצב יהיה 

 ב. רכז התנדבות רשותי  

 הרשות המקומית. הגוף המתוקצב:

ן חלוקה". לא יתוקצב רכז השתתפות במימון שכרו, כמפורט בסעיף "אופ הרכיב המתוקצב:

ברשות שבה פועלת תכנית עמ"ן )עיר מתנדבת נוער(, וכן לא יתוקצב רכז רשותי ברשויות שבהן 

 יסודיים.-ספר על-יש פחות משלושה בתי



 
 

 
 

ע"מ לקבל את השתתפות המשרד, הרכז יועסק ע"י הרשות המקומית בהיקף של לפחות חצי 

 ב, הגדרות התפקידים של הרכזים.1-א ו1משרה בנושא ההתנדבות. מצ"ב, בנספח 

 

 . אופן חלוקת התקצוב4

ספרי ורכז רשותי( -התקציב המיועד לכל אחד מהתחומים )רכז  בית חלוקה ראשונית: –שלב א' 

-הספר העל-יחולק בשלב הראשון למחוזות השונים של המשרד לפי גודלם היחסי, קרי: מספר בתי

 החלוקה. יסודיים שהפעילו את התכנית בשנה שקדמה לשנת

יחולק התקציב שהוקצה למחוז בשלב א' בהתאם למפורט  בכל מחוז חלוקה שניונית: –שלב ב'

 להלן:

ראשית יוקצו השעות לבי"ס בעל שנות הניסיון הרבות  –ספרי -רכז בגרות חברתית בית .א

ביותר בפעילות התנדבותית מוצלחת, בהתאם לדירוג מנומק של היחידה המקצועית, וכך 

ד עד להקצאת מלוא מכסת השעות. היחידה תתייחס בדירוגה, בין היתר, הלאה בסדר יור

למרכיבים אלו: קיומו של רכז בעל ניסיון המתפקד היטב ע"פ מרכיבי התפקיד; קיום קשר 

רציף עם רכז ההתנדבות הרשותי ועם מקומות ההתנדבות; קיום הנחיית מורים לליווי 

ורך איתור הצרכים ומתן מענה להם התלמידים המתנדבים; העלאת יוזמות חדשניות לצ

ע"י התלמידים המתנדבים. אם יהיו בי"ס בעלי מדרג זהה, ייבחרו ביה"ס שאצלם פועלות 

 בהצלחה תכניות התנדבות נוספות.

היקף השתתפות המשרד במימון שכרו יהיה לפי חלוקת התקציב  –רכז התנדבות רשותי  .ב

 שות(.רסכום שווה לכל  תנאים)קריהעומד לטובת נושא זה במספר הרשויות שעמדו בכל ה

 

 . בקרה ועיצומים5

 א. אם יימצא כי הרשות לא עמדה בתנאי הסף, תקוזז ההקצבה לכל שנה"ל.

ב. אם יימצא כי הבעלות לא עמדה בהתחייבויותיה ולא העבירה את התקציב לביה"ס  שבבעלותה 

 המשתתפים בפיילוט, תקוזז ההקצבה לכל שנה"ל. 

הרשותי הפסיק עבודתו ולא מונה רכז רשותי מחליף העומד בתנאי הסף ג. אם רכז ההתנדבות 

האמורים, או אם רכז ההתנדבות הרשותי אינו מתאם את פעילות התנדבות התלמידים עם רכז 

 תקוזז ההקצבה מהמועד שבו סיים את עבודתו. –ספרי -ההתנדבות הבית

ות החברתית הפסיק את עבודתו ד. אם ביה"ס לא עמד בהתחייבויותיו בתנאי הסף או שרכז הבגר

ולא מונה מחליף שאושר ע"י משרה"ח בהתאם לתנאי הסף, או אם רכז הבגרות החברתית אינו 

פי נוהל אישור והסדרה של מקומות התנדבות -משתתף בהשתלמויות כנדרש, אינו פועל על

ו למקומות ההתנדבות, אינו מתאם את פעילות ההתנדבות עם רכז ההתנדבות הרשותי, אינ

תקוזז ההקצבה לכל  –מדריך את צוות המורים והמחנכים לעבודתם עם התלמידים המתנדבים 

 שנה"ל.

 חתימות:



 
 

 
 

                      ____________ _______________  _____________   _______________ 

 מנהל הכלליה            מנהל מינהל חברה ונוער    נציג לשכה משפטית           יו"ר המזה"פ

 

 הספר -א': תפקיד רכז הבגרות החברתית בבית1נספח 

לתכנית הבגרות החברתית, שיהיה אחראי להיבטים הפדגוגיים  הספר ימנה רכז-מנהל בית

 והארגוניים של הפעלת התכנית גם יחד.  

הספר, שאותו -קהילתי בבית-רכז הבגרות החברתית יהיה חבר בצוות ההיגוי של החינוך החברתי

קהילתי עם מנחה מועצת התלמידים ועם בעלי תפקידים נוספים -יל הרכז לחינוך חברתימוב

 הספר. הרכז ישתתף בפורום יישובי של רכזי הבגרות החברתית.  -בחינוך החברתי בבית

 

ולהוסיף רכז "מחויבות  אישית"  מומלץ  לבחור לתפקיד את  – בחירת המועמד לתפקיד

שעבר הכשרה  קהילתי-הרכז לחינוך חברתילמנות לתפקיד את לתפקידו את כיתות י"א וי"ב או 

גם לתחום ניהול נושא ההתנדבות או את מנחה מועצת התלמידים שעבר הכשרה לניהול נושא 

 הספר.-ההתנדבות. שיקולי הדעת יהיו בהתאם לתנאי כוח האדם בבית

גשים המחוזיים מינהל חברה ונוער וישתתף במפ ידי-רכז הבגרות החברתית יוכשר לתפקידו על

 לפיתוח מקצועי במהלך  היישום.

 

 תפקידי הרכז

  ההיבט הפדגוגי     

  בהלימה לתכנית הליבה ובשיתוף הרכז ערכית-על בניית התכנית החינוכיתאחריות ,

 קהילתי. -החברתי

  בהפעלת התכנית על רבדיה הערכיים, הרגשיים והארגוניים.  צוות המוריםהדרכת 

  קהילתי. -, בשיתוף הרכז החברתיקבועה לצוות החינוכיהפעלת השתלמות מוסדית

ההשתלמות תכלול: דרכים לטיפוח מעורבות חברתית בקרב הלומדים בהתאם לתכנים 

שעל הלומדים לדעת ולתפקידים שעליהם להיות מסוגלים למלא, דרכי הדרכת התלמידים 

ת בגרות יומן המסע שלהם, כמתחייב מהדרישות לקבלת תעוד –בהכנת עבודת הסיכום 

 חברתית, קריטריונים להערכת העבודה ועוד.

    ידי אנשי מקצוע-ידי המחנכים ועל-עלקידום מערך ההנחיה והליווי של התלמידים 

 באתרי הפעילות של התלמידים. 

 

 ההיבט הארגוני

  פי עקרונות נוהל -התלמידים בתיאום עם הרכז הרשותי ועלמערך למיון ולשיבוץ בניית

 (.3-2מקומות התנדבות הנהוג בתכנית המחויבות האישית )נספחים אישור והסדרה של 



 
 

 
 

   בכל אחד  למעקב אחר עבודת התלמידים, לפיקוח עליה ולהערכתהבניית מערך

 מאתרי פעילותם. 

  תלמידים פעילים, כמו: טקסים, הפקת תעודות הערכה,  אירועים להערכה ולתגמולייזום

 ום ומתן ביטוי פומבי לתכנית ולפעילויותיה.אירועי תרבות וטיולים, שיתוף הורים,  פרס

  בין הצוות החינוכי  לבין רכזי הפעילות באתרים השונים בקהילה  תקשורת בניית דרכי

)כגון: רכזי הפעילות בתנועות הנוער, במרכזים הקהילתיים, במתנ"סים, במועדוניות, 

 בארגונים הוולונטריים ועוד(.

 

 ב':  רכז התנדבות רשותי1נספח 

ההתנדבות  הרשותי  אחראי מטעמו של ראש הרשות ליישום המדיניות בנושא מעורבות רכז 

 חברתית, קהילתית ואזרחית של בני הנוער ברשות.

הרכז הרשותי עובד עם בעלי תפקידים ברשות ובבתי"ס ועומד בקשר עם נציגי ארגונים ומקומות 

 ההתנדבות. להלן פירוט הגדרת התפקיד:

  ליישום המדיניות בנושא  –ול מנהל החינוך ברשות ומול הפיקוח , מראש הרשותעובד מול

 מעורבות חברתית וקהילתית. 

   בתיאום עם בעלי תפקידים במינהל חברה ונוער, עם  תכנית עבודה רשותיתבונה

 .קהילתי-המפקח הרשותי ועם מדריך החינוך החברתי

  ים בתדירות של בעיר ומארגן את המפגשים המתקיימ פורום של רכזי ההתנדבותמקים

 אחת לחודש או חודשיים.  

  ומקשר בינם  מקומות ההתנדבותמרכז  את נושא מקומות ההתנדבות: עומד בקשר עם

הספר השונים, וכן מקשר בין -הספר, מחלק באופן מאוזן את המקומות לבתי-לבין בתי

 הספר היסודיים לתיכוניים לשם יצירת רצפים. -בתי

  ת התנדבות ולמעורבות תלמידים, כמענה לצרכים ברשות לפעילו יוזמות עירוניותמרכז

 פי נוהל אישור ההסדרה של מקומות ההתנדבות הנהוג במחויבות האישית.-ועל

 ספריים להצגת אפשרויות ההתנדבות.-בית ימי מוקדהספר לקיים -מסייע לבתי 

 ים מרכז מידע על פעילות הנוער ברשות ומבצע מיפוי של מידע זה, כגון: אחוזי המתנדב

 הספר, אפיון סוגי הפעילות ועוד. -בבית

  מרכז פעילויות לתגמול בני הנוער המתנדבים, כגון: ריכוז עבודת הוועדה של פרס הפעיל

 המצטיין העירוני והערכות לטקס העירוני. 

  מתכלל את נושא ההכשרה לתלמידים כמתחייב מהדרישות לקבלת תעודת בגרות

 .חברתית

 רשות ליישום התכנית.מנחה אישית בעלי תפקידים ב 



 
 

 
 

 
 : נוהל אישור והסדרה של מקומות התנדבות לתלמידים0נספח מס' 

 
 

 יפורסם בנפרד
 

                                                                                                               
 
 



 
 

 
 

 ועי התלמיד המתנדב: שאלוני הערכה על ביצ4נספח מס' 

 

 א': שאלון להערכה עצמית של התלמיד 4נספח  

 

 

התלמיד ימלא שאלון משוב בסיומה של כל שנת פעילות, ההערכה העצמית של התלמיד תשמש 

בסיס לשיחת משוב והערכה מסכמת עם מחנך הכיתה. לאור ההערכה העצמית של התלמיד, 

רה, תינתן ההערכה בתעודה בכל אחת שיחת המשוב וחוות הדעת ממקומות הפעילות וההכש

 משלוש השנים. ההערכה המסכמת בתעודת הבגרות תתבסס גם על ההערכות השנתיות.  

 

 שאלון לתלמיד

 לתלמיד שלום רב,
 

קהילתית.  פעילותך בשנה זו -לפניך שאלון על אודות פעילותך בתכנית המעורבות החברתית

יבויות תביא לזכאותך לתעודת בגרות חברתית מהווה חלק ממחויבותך בתכנית. עמידה בכל המחו

 בתום שלוש שנות פעילות.

פי חוות דעתם של גורמים -הספר, על-פי נתונים על פעילותך המצויים בבית-זכאותך תיקבע על

 שונים על פעילותך, ותתחשב גם בחוות דעתך העצמית. נא השב על כל השאלות שלהלן.

 תאר את פעילותך בשנת הלימודים תש_____ .1
 

 תיאור קצר של הפעילות מקום הפעילות
 

 
_________________________

_________________ 
 

 
______________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
__________________________ 

 

 מה דעתך על פעילותך במהלך השנה, במה תרמת? מה תרמה הפעילות לך? .2
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 ל(האם עברת הכשרה והדרכה לפעילות ההתנדבותית שלך? כן/לא )נא לסמן בעיגו .3
 נא התייחס לסוגי פעילות ההדרכה שבהם השתתפת: .4
 

 הספר.-השתתפתי בשעות חינוך, בימי מוקד, בשיעורים ייחודיים, בימי עיון בבית °



 
 

 
 

השתתפתי בקורס הדרכה לתפקיד שמילאתי במקום ההתנדבות, במסגרת הרשות או  °

 הספר.-בבית

 קיבלתי הדרכה וליווי במהלך שנת ההתנדבות. °

הספר, מהרשות -)ממקום הפעילות שלך, מבית הי על פעילותךהאם קיבלת הערכה כלש .5

 המקומית(? כן/לא

 

 אם כן, ציין את סוג ההערכה____________________________ ________

 

 :12-1ציין את טיב העשייה שלך כמתנדב, בסולם 

                                                חלש מאוד                                                                        

 מצטיין

1 0 3 4 5 6 7 8 0 12 

 

 שם התלמיד: ______________מס ת"ז: ___________

 הכיתה:_________________כיתה: _____שם מחנך 

  
 



 
 

 
 

 שירות או מקום ההתנדבותב': שאלון להערכת התלמיד המתנדב ע"י מקבל ה 4נספח 

 
מקבל השירות ימלא שאלון הערכה של פעילות התלמיד המתנדב בסיומה של כל שנת פעילות. 

הספר -הערכות התלמידים יועברו במרוכז לאיש הקשר, וממנו לרכז הבגרות החברתית של בית

ה )או ישירות לרכז בהתאם למערך שנקבע( . ההערכה של מקבל השירות תהווה בסיס להערכ

 כוללת של ביצועי התלמיד, כחלק מהתנאים לזכאותו לתעודת בגרות חברתית.

 

 שאלון למקבל השירות או למקום ההתנדבות

 

לפניך שאלון על אודות פעילות ההתנדבות בתכנית הבגרות החברתית. הפעילות בשנה זו מהווה 

 נות פעילות. חלק מהמחויבות של התלמיד לצורך זכאות לתעודת בגרות חברתית בתום שלוש ש

 נא להשיב על כל השאלות שבשאלון שלהלן.  

 . תאר את פעילות התלמיד בשנת הלימודים תש_______1
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 במה תרמה פעילותו?   –. מה דעתך על פעילות התלמיד במהלך השנה 0
 
 תלמיד?מהי מידת התרומה של ה.  3

 
1                         0                 3                    4                5                     6  

 תרומה מעטה מאוד                                                           תרומה רבה מאוד
 

 ן/לא )נא לסמן בעיגול(האם המתנדב עבר הכשרה לפעילות ההתנדבותית אצלך? כ.  4
 כן, לקראת הפעילות בלבד. °

 כן, לקראת הפעילות ובמהלכה. °

 לא, לא עבר הכשרה. °

הספר, -)ממך, ממקום הפעילות, מבית . האם המתנדב קיבל הערכה כלשהי על פעילותו4

 מהרשות המקומית(?  כן/לא

 אם כן, ציין את סוג ההערכה____________________________ ________

 

 מהי הערכתך על טיב הביצוע של התלמיד לפי הסעיפים שבטבלה המצ"ב: . 5

 ביצוע חלש                 ביצוע מצוין המרכיב בביצוע

 1 2 3 4 5 

      נוכחות בדייקנות ובהתמדה                                                                        

      ד  ועם מקבל השירות                                שיתוף פעולה ותקשורת עם המוס

      יוזמה אישית                                                                                               



 
 

 
 

      תרומה מעבר לזמן הנדרש

השתתפות מלאה בהכשרה ובהדרכה לקראת מילוי התפקיד 

 לות  ובמהלך הפעי

     

 

 

 

. מהו סה"כ טיב הביצוע של התלמיד )שקלול הערכתך לפי כל המרכיבים בהערכתך שלעיל( 6

 :12-1בסולם 

   חלש מאוד                                                                                                                     

 מצטיין

1 0 3 4 5 6 7 8 0 12 

 

 שם התלמיד: ______________מס' ת"ז___________כיתה_____

 הספר:_________________________שם הרשות/העיר _________________-שם בית

 מקום ההתנדבות:_____________שם ממלא הטופס ותפקידו:____________________

 תאריך:________________________

 



 
 

 
 

 מחנך או רכז –הספר -ת התלמיד המתנדב  ע"י ביתג': שאלון להערכ 4נספח  

 
איש צוות חינוכי ימלא שאלון הערכה על ביצועי התלמיד במסגרת תפקיד ההתנדבות שלו 

 בסיומה של כל שנת פעילות. ההערכה תתבסס על: 

 דיווח ממקום ההתנדבות.  .א

 שאלון הערכה עצמית שימלא התלמיד. .ב

 על בסיס הנ"ל.שיחת משוב והערכה מסכמת עם מחנך הכיתה  .ג

מנב"ס ותירשם -ההערכה שתינתן תתועד בכרטיס התלמיד במערכת הממוחשבת

בתעודה בסוף כל שנת פעילות. ההערכה המסכמת בתעודת הבגרות תתבסס על 

 יומן המסע.   –ההערכות השנתיות ועל עבודת הסיכום 

 

 טופס דיווח למחנך/לרכז בביה"ס

 
שנת פעילות של התלמיד, לקביעת זכאותו להלן שאלות מנחות להערכה מסכמת של כל 

 לתעודת בגרות חברתית בתום שלוש שנות פעילות.

 

 נא להשיב על כל השאלות בשאלון שלהלן.

 . תאר את פעילות התלמיד בשנת הלימודים תש_____1
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
 
פי התרשמותך מהדיווח העצמי ומהשיחה עם התלמיד, מה דעתך על פעילות -. על0

 התלמיד במהלך השנה, במה תרם ומה תרמה הפעילות לו? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
הספר -. האם המתנדב השתתף בכל פעולות ההכשרה וההדרכה שהתקיימו בבית3

 ות שלו? כן/לאובמקום ההתנדב

הספר, -)ממקום הפעילות, מבית . האם המתנדב קיבל הערכה כלשהי על פעילותו4

 מהרשות המקומית(?  כן/לא

 ____________________________ ________אם כן, ציין את סוג ההערכה



 
 

 
 

 

תעד את ההערכה על טיב הביצוע של התלמיד שקיבלת ממקום ההתנדבות לפי . 5

 הסעיפים שבטבלה: 

ביצוע חלש                 ביצוע   מרכיב בביצועה

 מצוין

 1 2 3 4 5 

      נוכחות בדייקנות ובהתמדה                                                                        

      שיתוף פעולה ותקשורת עם המוסד ועם מקבל השירות                                

      אישית                                                                                               יוזמה 

      תרומה מעבר לזמן הנדרש

השתתפות מלאה  בהכשרה ובהדרכה לקראת מילוי 

 התפקיד ובמהלך הפעילות  

     

רכתך לפי הסעיפים . ציין את סה"כ טיב הביצוע של התלמיד )המשקלל את הע6

 :12-1שלעיל ולפי תשובותיך לעיל( בסולם 

חלש מאוד                                                                                                                   

 מצטיין                         

1 0 3 4 5 6 7 8 0 12 

 

תעודה )זכאים לתעודת בגרות חברתית אלו שציון בחר את ההערכה לתלמיד ב

 ומעלה(: 7הערכתם יהיה 

 

 

 שם התלמיד: ______________מס' ת"ז ___________כיתה________

הספר:_________________________שם -שם בית

 הרשות/העיר_________________

 מקום ההתנדבות:_____________שם ממלא הטופס:___________________

 יד ממלא הטופס:________________ תאריך:__________________תפק

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 טופס דיווח –: יומן התלמיד 5נספח מס' 

בסיומה של כל שנת פעילות, התלמיד יתעד את פעילותו בתחומי העשייה שלו בהתאם לנדרש 

-במסלול לקראת זכאות לתעודת בגרות חברתית.  הנתונים יתועדו במערכת הממוחשבת של בית

 ר.הספ

 לתלמיד/ה שלום רב,
לפניך טופס דיווח על פעילותך במהלך שלוש שנות פעילות לצורך זכאותך לתעודת בגרות 

 פי הנתונים בהלימה לדיווחי מקום ההתנדבות.-חברתית.  זכאותך תיקבע על

 שנת תש____ 

 כיתה י'

 —שנת תש

 כיתה י"א

 —שנת תש

 כיתה י"ב

    מקום ההתנדבות

    התפקיד

    

 דה, הכשרה, הדרכה:למי

השתתפתי בשעות 

 חינוך )ציין נושאים(

   

    השתתפתי בימי מוקד

השתתפתי בימי עיון 

 הקשורים להתנדבות

   

עברתי קורס הכשרה 

לתפקיד )היכן, כמה 

 שעות(

   

קיבלתי הדרכה 

במהלך שנת 

 ההתנדבות

 )היכן ומי הדריך(

   

    

השלמתי את עבודת 

 יומן מסע –הסיכום 

 . בנושא:1

. סוג העבודה )יומן, 2

חיבור תיאורי, סרט 

 קצר, אחר(:

 

------------------ 

  

 
 

 



 
 

 
 

 

 פרופילים של כרטיס תפקיד לתעודת בגרות חברתית –: כרטיס תפקיד 6נספח מס' 

 
פי -פעולות מבוצעות על  פירוט התפקיד הגדרת התפקיד סוג התפקיד

עקרון של התפתחות 

 בתפקיד

 חונכות למתקשה בלימודים  - לימודים חונכות ב חונכות 

קשר עם מורה מקצועי ועם  -

 המחנך של הילד

העברת פעילות לקבוצת  -

 תלמידים לעזרה בלימודים

הכשרת תלמידים השולטים  -

בחומר מסוים ללמד 

 תלמידים מתקשים

אח בוגר לאחד החניכים  -

 בנוסף לחניכה בלימודים

 

 

 

 

חניכה חברתית או 

הדרכה של קבוצת 

 תלמידים

 ביה"ס ב

הכנת עבודות יצירה  -

מחומרים שונים עם 

 התלמידים

 הימצאות אתם בהפסקה -

שיחה עמם ועידודם כשרע  -

 להם

 חגיגת ימי הולדת אתם -

יציאה אתם לפעילות חוץ    -

 ספרית-בית

עבודה משולבת עם הקבוצה  -

 ועם ילדים נורמטיביים

העלאת הופעות לחיזוק  -

 הדימוי העצמי עם הילדים

 קשר עם בעלי מקצוע  -

 בביה"ס  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

סוג 

 התפקיד

הגדרת 

 התפקיד

-פעולות מבוצעות על פירוט התפקיד 

פי עקרון של 

 התפתחות בתפקיד

שירותי 

 הצלה

 עזרה משרדית בתחנה מדי פעם - מד"א 

מתן עזרה ראשונה בזמן פינוי פצועים על   -

 אמבולנסים 

 מגיש עזרה ראשונה בביה"ס -

 ריכוז מתנדבים חדשים -

 כמע"ר  ספרית-סיירת פנים בית -

 ריכוז תלמידים מתנדבים במד"א  -

 

 הכנת מצגת ושיעורים לחניכים חדשים - מכבי אש 

 הדרכת קבוצות חדשות -

 הכשרת הכבאית ליציאה למשימה -

 סיפור על הנושא בשעות חינוך -

 גיוס תלמידים נוספים לתחנה -

השתתפות פעילה באירועים ובתרגילי חירום  -

 פי הכשרתו המקצועית-על

 

סיור בשכונות לאיתור מפגעים בטיחותיים  - משמר אזרחי 

 ואנשים  משוטטים בליווי מבוגר

דיווח ומעקב  –עבודה משרדית בתחנה  -

 לרשויות על מפגעים סביבתיים 

 שותפות במערך הבטיחות של ביה"ס -

 שותפות במערך הבטיחות בשעת חירום  -

 הסברה בתוך בתיה"ס -

 חברות בוועדות עירוניות  -

 נישותפות בכתיבת תקנון עירו -

 הסברה בשיעורי חינוך על תפקידו  -

  



 
 

 
 

 
סוג 

 התפקיד

הגדרת 

 התפקיד

-פעולות מבוצעות על פירוט התפקיד 

פי עקרון של 

 התפתחות בתפקיד

נאמני 

נושאים 

 חברתיים 

 הספר-סידור ספרים בספרית בית - ספרייה 

 עריכת קטלוגים -

 המלצה על ספרים -

 עידוד קריאה בקרב באי הספרייה -

 הקראה בשעת סיפור -

 ייעוץ והכוונת צעירים להיות נאמני ספרייה  -

 הפעלת שעת סיפור  -

  

איכות 

 הסביבה

 

 

 

 

 הקמת גינות אקולוגיות -

הדרכה לשימוש בפחי אשפה ולהפרדת  -

 פסולת לצורך מחזור

 הדרכה בבתי"ס יסודיים -

 איתור מפגעים ודיווח לרשויות. -

 בניית צוות נאמנים והדרכתם -

 בניית מערכי הסברה לשעת חינוך   -

  

 סיוע לילדי משמרות הזה"ב  - זה"ב 

ספר -העברת מערכי שיעור לתלמידים בבית -

 יסודי ובגנים לחציה בטוחה

 הכנת משחקים בנושא -

 גיוס מתנדבים לפעילות  -

 פעילות בפורום מקוון בנושא -

  

נוער  עילותפ

 מים,ס נגד

 אלכוהול,

 אלימות

 הובלת פרויקט פוסטרים בנושא -

 יתייצוג ביה"ס בתחרות עירונ -

 הדרכה לתחרות פוסטריםליווי כיתות ו -

 

 הופעה במחלקת ילדים בבי"ח   - ליצנות רפואית  

 הדרכת קבוצת תלמידים לתפקיד -

 הופעה באירועים עירוניים -

 

 הדרכת התכנית בבתי"ס יסודיים - אור ירוק  

 הכנת פעילות והדרכת קבוצות -

 יציאה לקהילה בנושא -

 

 



 
 

 
 

 י"ב-ספרית  י'-ידים ביתכרטיס תפקיד למועצת תלמ

 הספר בבחירות דמוקרטיות. -ידי תלמידי בית-נציג הוא מי שנבחר על -
 פי יסודות אמנת המועצות: אחריות, מעורבות, שותפות וכבוד הדדי. -הנציג יפעל על -

מסגרת של  תיאור מרכיבי התפקיד
בחירה / 

 חובה 

בחירת פעולות לפי עקרון 

 של התפתחות בתפקיד

 כל שלוש השנים  חובה  ספרית -סדירה בכל ישיבות המועצה הביתנוכחות 

 כל שלוש השנים  חובה ספרית -השתתפות בפעילויות המועצה הבית

 השתתפות בפורום או בוועדה, או הובלתם: 
עיתון בי"ס, עיתון קיר, תיבת תלונות, ועדת הגינות  

 וכו'

   חובה

 השתתפות בקבוצות משימה ובמבצעים:
 ילה, לוח מבחנים,הפסקה פע

 אירועי תרבות ופנאי, מוזיאונים ועוד

  

השתתפות בניהול תקשורת עם כלל התלמידים 
 ובהבאת דבר המועצה בפני באי ביה"ס: 

 אתר ביה"ס, פייסבוק, לוח מודעות, מנשר, רדיו בי"ס 

 
 חובה

 

בעל תפקיד במזכירות המועצה )יו"ר, סיו"ר, מזכ"ל, 
 יו"ר ועדת פרסום, ביקורת(

 
 חובה

 

ייצוג ביה"ס במועצה הרשותית או המחוזית, בוועידה 
 המחוזית או בוועידה הארצית 

 
 חובה

  

יידוע תלמידי ביה"ס בנושא 'חוק זכויות התלמיד', 
 ופעילות בנושא

 
 חובה 

  

 ייצוג המועצה 
 בכתיבת תקנון ביה"ס 

   חובה

 ייצוג ביה"ס באירועים שונים ברשות 
 ות וימי זיכרון( )חילופי שלטון, עצר

 
 חובה 

 

  חובה עדכון חברי כיתת האם בדיוני המועצה ובהחלטותיה 

  חובה הכנת מערכת הבחירות ויום הבחירות 

   בחירה  הדרכת מועצות תלמידים בביה"ס היסודי

  הספר במועצת תלמידים ונוער רשותית -ייצוג בית
 בחירה 

  

ס: השתתפות בישיבות עם מקבלי החלטות בביה"
הכנה לצה"ל , טיולים שנתיים, שעות חינוך, תכנון 
מסיבות, אירועי תרבות , פנאי, סיורים במוזיאונים 

 ועוד, ישיבות עם ועד הורים, עם המועצה הפדגוגית 

   בחירה

טיפוח ביה"ס: חדר המועצה, איכות הסביבה, 
 בטיחות ומוגנות ועוד

 
 בחירה 

 

ילוניים, ח -תרבותיים ברשות: דתיים-מפגשים בין
 עולים וותיקים

  בחירה

 
 

 י"ב -כרטיס תפקיד בתנועות הנוער י'

לזכאות לתעודת בגרות חברתית יחשבו רק תפקידי הדרכה ותפקידים ב"צוות עוטף פעילות", ולא 
 חברות רגילה בתנועה.
פי שבועת האמונים של התנועה: אחריות, מעורבות בקהילה, שותפות, -החבר בתנועה יפעל על

 דדי, חברות וערכי מוסר הומאניים. כבוד ה
 ש"ש. 15-8בין  – בכל תנועות הנוער, החברים פועלים בהדרכה וכחלק מצוות –פעילות 
 שעות בכל שנה. 102-82בין  – בכל תנועות הנוער, החברים עוברים הכשרה –הכשרה 

 מתווה התפתחותי בתפקידי ההדרכה:
 וטף הדרכה.ו' או פעיל בצוות ע-מדריך כיתות ד' –שכבת י' 



 
 

 
 

ח', מדריך קורס, ראשג"ד, ראש צוות פרויקט או פעיל בצוות עוטף -מדריך כיתות ד' –שכבת י"א 
 הדרכה.

ח', מדריך קורס, רכז צעיר, ראש צוות פרויקט, ראשג"ד או פעיל -מדריך כיתות ד' – שכבת י"ב
 בצוות עוטף הדרכה.

 תיאור מרכיבי 
 התפקיד 

מסגרת זמן 
 שבועית

 שכבת י' 

גרת זמן מס
 שבועית

 שכבת י"א 

מסגרת זמן 
 שבועית

 שכבת י"ב 

מסגרת של 
בחירה / 

 חובה 

הדרכת קבוצות חניכים )גיוס 
 חניכים, הכנת חומרים וכד'(

השתתפות בימי פעילות )צוות עוטף 
 הדרכה(

 6מינימום 
 שעות 

 6מינימום 
 שעות 

 

 6מינימום 
 שעות 

 חובה 

 נוכחות בכל ישיבות הצוות הכולל 
 

 2נימום מי
 שעות 

 2מינימום 
 שעות 

 2מינימום 
 שעות 

 חובה

נוכחות בכל ישיבות צוותי ההדרכה 
 או צוותי פעולה

 

 2מינימום 
 שעות

 2מינימום 
 שעות

 2מינימום 
 שעות

 חובה

 2מינימום  נוכחות בפעולות שכבה
 שעות

 2מינימום 
 שעות

 2מינימום 
 שעות

בחירה, אך 
במחויבות 

 רבה

ם שבטיים השתתפות בפרויקטי 
 שעות בחודש 12-4

     
 

 חובה

השתתפות בפרויקטים של 
 שעות 6-0התנדבות בקהילה 

)טקסים יישוביים, התרמות,  בחודש
 אירועים בקהילה וכד'(

 חובה   

השתתפות בפורומים של מנהיגות 
 הנוער היישובית

 בחירה שעות  2 שעות  2 שעות 2

השתתפות בפורומים מחוזיים של  
שעות  4-0בין ה הנהגת התנוע

 בחודש

 
 

 
 

 
 

 
 בחירה

השתתפות בפורומים של מנהיגות 
 הנוער היישובית

 בחירה שעות  2 שעות  2 שעות 2

יציאה למסעות, מחנות וטיולים: 
בין פתיחת שנה, חנוכה, פסח וקיץ 

 יום בשנה 02-10

 
 

 
 

 
 

 
 חובה

 
 
 

ית תעודת בגרות דוגמה למתווה שותפות הורים בתכנ -: מעורבות הורים7נספח מס' 

 מסלול של מצוינות חברתית –חברתית 

בתכנית זו, המזמנת לתלמיד אפשרות להתנדבות נרחבת, יש חשיבות עליונה להסכמת 
ההורים להקדשת הזמן של בניהם ובנותיהם להתנדבות בתקופה שבה הם נדרשים למאמץ 

 מוגבר בלימודים לקראת בחינות הבגרות.
נית ולקידום נכונותם להשתתפות בה, מוצע בזאת מהלך של לקירוב ההורים לרעיון של התכ

 שלושה מפגשים משותפים למורים, להורים ולתלמידים. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 מטרה תוכן משתתפים תכנית המפגש

ראש הרשות, בעלי  מפגש ראשון 
-תפקידים ברשות, בבית
הספר ובמערך הפיקוח 

וההדרכה במינהל חברה 
 ונוער ובפיקוח הכולל. 

לקת )מפקח רשותי,  מח
החינוך העירונית, רכז 

מתנדבים עירוני, מנהלי 
 ספר, מנהלי מתנ"סים -בתי

רכזים למחויבות אישית 
-ומצוינות חברתית  בבתי
הספר, מחנכים, מורים 

-מקצועיים, ועדת היגוי בית
ספרית( נציגות מועצת 

 הנוער הרשותית 

הצגת התכנית, חשיפת  -
ההורים למטרות 

התכנית ולפעילות 
 ילדיהם.

רכי בין תלמידים שיח ע -
קהילה  –הורים מורים  –

על משמעות החסד, 
הנתינה, ועשיית צדק 

 חברתי.
הזמנת ההורים  -

לשותפות במאמץ 
החינוכי, לתמיכה 

בילדיהם ולעידודם 
בפעילותם 

 ההתנדבותית.

מתן מעמד  -
רשותי -ציבורי

לתכנית הבגרות 
החברתית כמיזם 

רשותי בעל 
חשיבות המוכרת 
 בקהילה מקומית.

שותפות מיסוד  -
ההורים בתוכנית 

 תכנית.
גיוס ההורים  -

לתמיכה בתוכנית 
 תכנית. 

ספרי -הצגת מיפוי בית - הורים, מורים, תלמידים. מפגש שני 
של מקומות ההתנדבות 

 של תלמידיו.
הצגת תכניות ההכשרה  -

 לתלמידים.
דיון פדגוגי וארגוני  -

בדרכי קידום המצוינות 
 החברתית.

יצירת דפוסי שותפות  -
קהילה, -סבי"-הורים

כולל בחירת נציגות 
הורים לוועדת ההיגוי 

 ספרית.-הבית

שיתוף הורים  -
 במידע עדכני.

התייעצות עם  -
 ההורים.

הגדרת מדדי  -
 הצלחה.  

ראש הרשות, מקבלי  - מפגש שלישי 
החלטות ברשות 

המקומית, בבתיה"ס 
ובמקומות התנדבות, 

נציגי מועצת הנוער 
 הרשותית, הורים 

'יום התנדבות  -
שובי':ביקור הורים י

 במקומות ההתנדבות.
ישיבת נעילה מסכמת  -

לשנת ההתנדבות 
 במעמד ראשי הרשות.

היכרות בלתי  -
אמצעית של 
ההורים עם  

מקומות 
 ההתנדבות 

הצדעה לבעלי  -
התפקידים 
 ולתלמידים.



 
 

 
 

 טופס לדוגמה –: תעודת הבגרות החברתית 8נספח מס' 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 

 ת חברתיתתעודת בגרו

 ניתנת לתלמיד/ה___________________________________

 הספר______________________________________-מבית

 בשנת הלימודים____________________________________

 על תרומה במעורבות 

 חברתית, קהילתית ואזרחית

 בשנים__________________________

  הפעילות:תחומי תיאור 

            

             

 

 

 הערכה מסכמה )לבחור מתוך הר"מ(:

 מילא/ה חובתו/ה בהתמדה. 

 מילא/ה תפקידיו בהתמדה, באחריות ובמסירות. 

 מילא/ה תפקידיו בהתמדה, באחריות, במסירות ובהצטיינות יתרה. 

 

 

 יומן המסע והערכתה: –נושא עבודת הסיכום 

           

            

 ת החקר והערכתה )עבודת רשות(:נושא עבוד

            

 )אפשרות להוספה ע"י מנהל ביה"ס(: תרומה ויוזמה ייחודית

            



 
 

 
 

 
 תעודת הבגרות החברתית –"יומן מסע"הערכת עבודה מסכמת 

 השתלמות מדריכים במינהל חברה ונוער

 0213ספטמבר, ב 15 ,תשרי, תשע"דביום שני,  י"ב 

נדרשים להגיש עבודה התלמידים  ,ם פרויקט "תעודת בגרות חברתית"בסיול: הסבר הרציונ

שלוש שנות שבו מתוארת העשייה ב"יומן מסע" של התלמידים  שהיא מעין ,מסכמת

 תרומתה לתלמיד ולחברה. על התנדבות ורפלקציה על הפעילות ההתנדבותית וה

מצטיינת". כבכל מקרה ד" או "ו"טובה", "טובה מא –ש דרגות להערכה ויש של ,פי המתווה-על

, חשוב שלבודקים יהיו אמות מידה ברורות בעיקרה איכותנית אשל הערכת עבודה, שהי

אנו מוסיפים הבהרות ומחוון ככלי  ,בקשות שקיבלנולאחר ו לאחר הניסיון בשדה  להערכה.

 .תםהספר ולמדריכים והרכזים שיעבדו אלמורים בבתי 

  מטרת הסדנה

  ההערכה. דרכיאת וערכת יומן המסע להלהבהיר את הקריטריונים  

 להציג מתווה להדרכת הרכזים והמורים. 

 מהלך הסדנה

מקבלת: עבודה מסכמת  קבוצהמשתתפים. כל  שלושחלוקת המליאה לקבוצות בנות  .1

)נספח  עבודה( ומחוון להערכת העבודהאותה קבוצות מקבלות  ארבעכל  – 3-1)נספחים 

4.) 

דקות(: "טובה",  11-)כ לפניה ולנמק את בחירתהת העבודה שעל כל קבוצה להעריך א .2

 ד" או "מצטיינת". ו"טובה מא

 מליאה. התכנסות ב .3

בחירתה ולנמק משתפת את לשתף בדיווח הקבוצות: קבוצה ראשונה שמעוניינת 

העריכו אותה בצורה אם הן  ,המליאה. בודקים אילו קבוצות נוספות קיבלו אותה עבודה

מתייחסים . כך ומדוע במה, יש לבדוק תה שונותיאם הי .אם הנימוקים היו זהיםזהה ו

 .לשלוש העבודות

 דיון .4

בהירות מילולית )למה -מה הם הקשיים העיקריים בהערכת העבודה? ניסוחים מגוונים, אי .א

  .םהוא מתכוון?(, הטיות רגשיות, תיאורים מפורטים אך לא רלוונטיי

 כיצד ניתן להתגבר עליהם? .ב

את לשאול  אפשרה? אילו שאלות מנחות תהכנד בתהליך איך משדרגים עבודה של תלמי .ג

 לנקודות הטעונות שיפור? ולבאת תשומת כדי להסב התלמיד 

אודות ההתנסות שלהם על חשיבה רפלקטיבית בתלמידים לעשות כדי לקדם  אפשרמה  .ד

של  תערכי-לחשיבות החברתיתוערכיים התייחסות לנימוקים בההתנדבות  במהלך

 ההתנדבות?

 מקדם?ו עוזר, ונות לשיפור המחוון? האם המחוון ברורהאם יש רעי .ה

 כיצד נעבוד עם רכזים ומורים על הערכת העבודות? .ו

בתחום החינוך החברתי והערכי? תכניות הערכה שלובהאם מחוון זה יכול לעזור במדידה  .ז



 
 

 
 

 חברתיתתעודת בגרות למחוון להערכת עבודת סיכום 

נקודות להתייחסות 
 עבודהב

 בודהמחוון להערכת הע

 ג ב א

תיאור הפעילות במהלך 
  השנה

 )השנתיים או השלוש(

מידע כללי  מספקהתיאור 
על הפעילות במהלך 

 שנות ההתנדבות.
 

מידע  מספקהתיאור 
על היקף  מפורט

  המהותועל  ההתנדבות
 משקף אותם בצורהו

 ברורה. 

על היקף מידע מפורט  מספקהתיאור 
ומשקף אותם  המהותעל וההתנדבות 

התלמיד הדגים ו ,ברורה בצורה
מקרים או אירועים משמעותיים שקרו 

 במהלך תקופת הפעילות. 

תיאור השפעת הפעילות 
 על מקבלי השירות: 

קבוצת על על אדם מסוים, 
מקום  או עלאנשים 

 ההתנדבות

של יש התייחסות 
השפעת התלמיד ל

על האחר,  ופעילות
 :הלדוגמ

"במשך כל השנה הייתי 
י, אוזן קשבת לצוות של

הרגשתי שאני מצליחה 
גם להעמיד אותם במקום 

ולהציב להם גבולות 
 ".כשצריך

של התלמיד יש התייחסות 
להשפעת פעילותו על 

גם בהתייחסות  האחר,
, רותימקבל השלתחושת 

  :הלדוגמ
"המשחק הזה גרם 
לחניכה לקבל המון 

 .מחמאות שחיזקו אותה
כי בו הרגשתי באמת 

שהצלחתי לשנות משהו 
"גרמתי  ,ים."אצל החניכ

להם להשקיע ולעבוד 
 בשביל מטרה."

יש התייחסות של התלמיד להשפעת 
בהתייחסות גם  ,פעילותו על האחר

יש ביטוי ו ,לתחושת מקבל השירות
לכך שהתלמיד ניתח את משמעות 

 פעילותו )חשיבה רפלקטיבית(.
 :הלדוגמ

"בסוף המחנה, כאשר חשבתי על מה 
שעברתי עם החניכות, הבנתי 

י לגרום להן להשתנות שהצלחת
לטובה, להיות יותר פתוחות אחת 

לשנייה, יותר חברות אחת לשנייה, 
אחת את השנייה ולהיות יותר לקבל 

 ".יותר קבוצה, אחת, מאוחדת וחזקה

תיאור תרומת הפעילות 
 לתלמיד עצמו

דבר מה של תיאור 
למד על תחום התלמיד ש

תרומתה על הפעילות ו
 לעצמו. 

ון "תפקיד זה דורש המ
היה  .השקעה ואחריות

י לקרוא להם יעל
ם, למפגשים של לימודי

לקרוא לפעילות במשמר, 
תם על קשר לשמור א

 ,".לוולעזור להם בכ
" זה לימד אותי המון 

על לחיים, המון על ניהול ו
 עבודה עם אחרים."

תיאור של דבר מה 
שהתלמיד למד על תחום 

הפעילות ועל תרומתה 
על  ניתן הסברו ,לעצמו
דה של התלמיד על הלמי

 עצמו בתפקיד.
"זו הייתה שנה מיוחדת 

בשבילי, שפיתחה ד ומא
אותי המון בתור בנאדם. 

יותר למדתי להיות קשוב 
וסבלני, עוזר ופתוח, והיא 
הסבה לי הרבה אושר 

  וסיפוק."

תיאור של דבר מה שהתלמיד למד על 
תחום הפעילות ועל תרומתה לעצמו, 

יד יתן הסבר על הלמידה של התלמנ
דבר מה  , ופורטעל עצמו בתפקיד

שהשתנה בו, החלטות חשובות 
 שקיבל בעקבות הפעילות וכד'.

"לפני שהגעתי לצופים הייתי ביישן 
ובקושי דיברתי עם זרים, אך ד ומא

כעת אני מתנהל הרבה יותר בנוחות 
"המשטרה תרמה לי , עם אנשים."

 ,א עזרה לי ללמוד ולהתפתחהי .המון
ומעורבת במה  יותרלהיות אחראית 

 שקורה אצלנו בארץ."

הסבר חשיבות הפעילות 
 חברתית-מבחינה ערכית

יש אזכור של ערכים 
 לדוגמה:  לאורך העבודה.

"חניכים לומדים לסמוך 
אחד על השני ולשתף 

 פעולה כקבוצה."

יש אזכור של ערכים 
וביסוס   לאורך העבודה

חשיבות הפעילות על 
 נימוקים ערכיים.

יך ולתת "אני למדתי להער
לכל אחד עד כמה שרק 

פתוח תמיד להיות  .אפשר
שצריך ולא  ולעזור למי

, "משנה מי עומד מולי...
"אני גם מאפשרת לנערים 
צעירים ללמוד ולהתפתח 

ולהתקבל למסגרת חשובה 
שהיא גם שיעור מאוד 

  חשוב לחיים."

יש אזכור של ערכים לאורך העבודה, 
ביסוס חשיבות הפעילות על נימוקים 

והסבר חשיבות הערכים כיים ער
   לעתיד ולחברה.

גוף המשטרה עצמו, אני "אני עוזרת ל
קשר עם צעירים במסייעת לו 

מה שעוזר לצעירים  ,הפעלתםבו
להשתלב בחיים האזרחיים וללמוד על 
זכויותיהם ובכך הם הופכים לאזרחים 

 ".טובים ותורמים יותר

 



 
 

 
 

 
 עבודה מסכמת - " יומן מסע"  מספר 1

 תנועת הצופים –     –בגרות חברתית תעודת 

בכיתה  בתל אביב.  האחרונות אני לוקח חלק בתפקוד הפעיל של שבט  םבשלוש השני

י' הייתי מדריך של בנות בכיתה ה', בכיתה יא' הייתי מדריך של בנים בכיתה ז' וכעת, בכיתה יב' 

סגרת השכבה הבוגרת של אני ראש גדוד של חניכים וחניכות בכיתה ה'. בנוסף לכל אני פועל המ

בפורימון, בפסטיבל השבטי  ;השבט הרבה, בכך שהייתי אחראי על מבנים במפעלים שונים

 ובמחנה הקיץ.

בכיתה ה'. הייתי חלק מצוות של     בכיתה י', הדרכתי קבוצת בנות מביהס 

ו בנות. ז 12ארבעה מדריכים, כולם בשנת שישית, ורשג"דית אחת מכיתה י"ב. הקבוצה מנתה כ

הייתה קבוצה קשה, מכיוון שהבנות לא היו ממושמעות, לא מתמידות ומאד מפונקות. במהלך 

 לגרום לבנות להיות יותר אנושיות ויותר מודעות לעצמן.  השנה הייתה לי מטרה עיקרית אחת:

 .1122אני עם חלק מהחניכות במחנה קיץ        ]תמונה[

עתי מאמצים רבים על מנת שהחניכות גם ייהנו השנה הזאת הייתה אתגר מאד גדול בשבילי, והשק

וימשיכו להגיע לפעולות, אך גם ילמדו מהפעולות וישפרו את עצמן. היה קשה להגיע לשפה 

משותפת איתן, בעיקר כי הן בנות ואני בן, וגם בגלל הפרשי הגילאים, אבל לבסוף הצלחתי 

י. במהלך השנה ממש להתחבר אליהן. דבר שעזר לי מאד לעבור את השנה היה הצוות של

התחברנו, והפכנו לחברים טובים גם מחוץ לצופים. בילינו הרבה זמן ביחד בשנה הזאת, בכתיבת 

 פעולות, בטיולים, בפעולות עצמן, ותמיד תמכנו אחד בשני ברגעי משבר.

 אני והצוות בטיול פסח.]תמונה[ 

למדתי להיות יותר קשוב  זו הייתה שנה מאד מיוחדת בשבילי, שפיתחה אותי המון בתור בנאדם.

 וסבלני, עוזר ופתוח, והיא הסבה לי הרבה אושר וסיפוק.

בכיתה ז'. בתחילת השנה    בכיתה י"א נבחרתי להדריך חניכים מבית הספר שלי, 

הייתי חלק מצוות של עוד שש מדריכות ואני, אך כעבור שלושה חודשים החליטו מרכזי השבט 

במקום שני גדודים של בנים ובנות הם יצרו גדוד בנים אחד  ששכבת ז' צריכה שינוי ועשו מהפך.

וגדוד בנות אחד. את גדוד הבנים הדריכו בנים ואת גדוד הבנות הדריכו בנות, כדי שהחניכים יזכו 

לפעולות המתאימות למאפיינים שלהם. וכך התחלתי להדריך עם עוד שלושה מדריכים ורשג"ד 

זה היה מאד כיף. בצוות מאד נהנינו, התגבשנו מיד  בנים מכמה בתי ספר שונים. 17גדוד של 

ועשינו הרבה צחוקים. העברנו לגדוד פעולות שמותאמות לבנים, משחקי כדור, הוצאת אנרגיות 

וכו', והיינו פעילים מאד בשכב"ג )השכבה הבוגרת(. במהלך השנה אני הייתי אחראי על ספינת 

ורי של מחנה הקיץ. כחלק מהבנייה שלו הפירטים בפורימון השבטי, וגם על מבנה השער האח

לקחתי חלק בתהליך ארוך של תכנון המבנה, דיגום שלו )הכנת דגמים על מנת שהוא יעבור אישור 

של מהנדסת( וימי עבודה בשבט וביער להכנתו. תהליך זה אורך כמה חודשים, ודורש השקעה של 

 קיץ.המבנה שלי במחנה ה ]תמונה[-----  שעות רבות לטובת הצופים.

תוך כדי כך, המשכנו להעביר פעולות לחניכים. היה רגע שפל בשנה הזו, כאשר לקראת השנה רוב 

החניכים הפסיקו להגיע לפעולות, בגלל שהם העדיפו לעסוק בדברים אחרים, כמו לגלוש על 

סקייטבורד. זה היה שלב מאד מתסכל בשנה, ונאלצנו לעבוד מאד קשה על מנת להחזיר אותם 



 
 

 
 

גרום לכך שהם יהיו מוכנים למחנה הקיץ. במחנה הקיץ ישנה תחרות בין כל חניכי כיתה לצופים ול

ז' בהנהגה, שנקראת "יום הישרדות", ובה החניכים מתחרים בביצוע משימות מחנאיות בשבט ועל 

חניכים לצאת  12-מורל קבוצתי. לאחר שהצלחנו להחזיר את רוב החניכים חזרה לצופים, וגרמנו ל

נו גם לזכות במקום הראשון בתחרות. זה היה רגע מאד מיוחד בשבילי, כי בו למחנה, הצלח

הרגשתי באמת שהצלחתי לשנות משהו אצל החניכים. גרמתי להם להשקיע ולעבוד בשביל מטרה. 

חניכים שמגיעים לפעולה לגדוד עוצמתי שמצליח לגבור על שאר  2-השינוי הקיצוני הזה של מ

ק אדיר ולתחושת הצלחה. לקחנו בשנה הזאת גם את פרס הגדודים בהנהגה גרם לי לסיפו

המחנאות הגדודית של השבט )המחנה הגדודי של גדודי ז' היה היפה והמושקע מבין כל הגדודים(, 

 ואלה היו רגעי השיא שלי בשנה הזאת.

 ]תמונה[ הפרס על בניית המחנה הגדודי הטוב ביותר. 

י מתפקד כראש גדוד של חניכים וחניכות בכיתה בשנה האחרונה שלי, זאת שאני מסיים כרגע, אנ

ה' מבית הספר אהבת ציון בתל אביב. אני אחראי על הגדוד בפעולות ובטיולים, מעביר מפקדים 

ומתפל בבעיות של החניכים, אך את מרבית העבודה אני עושה מול צוות המדריכים שלי. אני 

מעבירים את הפעולות בפועל לחניכים.  בנות ובן אחד בכיתה י', אשר הם 4מדריכים,  5אחראי על 

אני כותב איתם את הפעולות, מוודא שהן ברמה הדרכתית גבוהה, מוודא שהמדריכים מעבירים 

את הפעולות כמו שצריך ומבצעים את עבודתם כנדרש. בנוסף לכך, גם השנה אני אחראי על מבנה 

מבנה. במהלך השנה היו במחנה, הפעם על השער הראשי שלו. אני כרגע בתהליך התכנון של ה

מספר נקודות שפל. הן קרו כאשר היו מחלוקות בין הצוות לביני, או כאשר חבר צוות אחד פרש 

)בתחילת השנה היו שישה מדריכים, אך אחד פרש בגלל לחץ בלימודים כעבור מספר חודשים(, 

 אך הצלחנו להתגבר עליהם והיום אנחנו ממש נהנים אחד עם השני.

י הרבה מאד במהלך שנותיי בצופים. למדתי להתנהל הרבה יותר טוב עם אנשים אני אישית למדת

ולהיות פתוח. לפני שהגעתי לצופים הייתי מאד ביישן ובקושי דיברתי עם זרים, אך כעת אני 

מתנהל הרבה יותר בנוחות עם אנשים. בנוסף לכל, הצופים לימדו אותי לקחת מנהיגות על דברים, 

לת להוות דוגמא טובה. נהייתי יותר סבלני ויותר אכפתי. היכולת הזאת ובכלל נתנו לי את היכו

להתאפק כאשר חניך מחרב לך את הפעולה או להמשיך לפעול גם כשחניכים לא מגיעים התפתחה 

אצלי במהלך התקופה שלי בצופים. אני חושב שכעת אני אדם יותר טוב משהייתי לפני שהגעתי 

למדתי להיות יותר קשוב לאנשים ולצרכיהם. היו פעמים  לצופים. במהלך תקופתי בתור רשג"ד

רבות שבהם הייתי צריך להתגמש בנושאים שבהם אני דוגל בכדי שלאחרים יהיה יותר רצון 

 ומוטיבציה לפעול בעתיד.

הפעילות בצופים היא פעילות מאד ערכית וחשובה לדעתי. חוץ מהמפגש עם חברים במסגרת זו, 

רכים חשובים באמצעות פעולות וטיולים בנושאים שונים. כל פעולה ישנו דגש גדול על העברת ע

עוסקת בנושא אחר, ומנושא זה אני לוקחים מספר ערכים שבהם מתמקדת הפעלה, ואותם 

ערכים של שאיפה למצוינות אך מנגד לדעת  –מעבירים לחניכים. )פעולה על סיפור אקרוס ודדלוס

מאד. חניכים לומדים לסמוך אחד על השני ולשתף  את מגבלותיך ועוד.(. זוהי גם מסגרת מגבשת

-מול-פעולה כקבוצה. בעולם של היום, כשהתקשורת הופכת להיות יותר אלקטרונית ופחות פנים

פנים, חשובה מאד המסגרת הזו שבה ילדים יכולים לשחק אחד עם השני. אני אישית הרגשתי 



 
 

 
 

ניכים, ותורם לעיצוב דמותם במהלך שלוש השנים הללו שאני מעביר מעצמי, מאמונותיי לח

  ולשיפורם, ועל כן אני בטוח שהצופים היא מסגרת ערכית חשובה ביותר. 

 

 עבודה מסכמת - "יומן מסע " מספר 0:

  חברתיתתעודת בגרות  - יומן מסע אישי

 

 יב'.  -שעות בכיתות י' 081כל תלמיד שרוצה לקבל "תעודת בגרות חברתית" צריך להתנדב 

 שעות שלי אני מבצעת בדרך מיוחדת ובכמה מקומות. 081-החלטתי שאת ה

 מקומות, וכל מקום מסמן קרבה מסוימת אלי. 3-החלטתי לתרום ב

פירוט קצר על שלושת המקומות בהם התנדבתי )ופירוט רחב יותר על אחד מהמקומות בדפים 

 הבאים(:

ד הבית השני בית הספר שלי, אפשר להגי -. המקום הראשון הוא המקום הקרוב אלי ביותר0

 שלי. 

במסגרת מערכת השעות שלי אני נמצאת הרבה שעות בבית הספר ולומדת. אני דוגלת ברעיון 

שכדי להשפיע על סביבה מסויימת, או על העולם כולו, צריך קודם כל להתחיל במקום הקרוב 

ואם כל אחד יתרום בסביבה הפרטית שלו העולם יראה  -אלי ביותר, בסביבה הקרובה אלי

יותר טוב. ולכן אין מקום יותר טוב ממועצת תלמידים בבית הספר כדי לנסות ולתחיל  הרבה

 לשנות דברים, לשמר דברים ולשפר אותם.

הייתה לי את     -. המקום השני בו החלטתי לתרום הוא העיר שבה אני חיה2

בעלי מצוקה כלכלית.   ההזדמנות לקחת חלק בפרוייקט שעוזר לאנשים נזקקים 

וייקט הייתה לעזור לאנשים אלו לחגוג את חג הפסח בצורה טובה יותר )ע"י תרומת תכלית הפר

מצרכים שאספנו בסופרים השונים ברמת השרון(. השתתפתי בפרויקט זה כאשר הייתי 

". ביחד עם עוד כמה חברים 2100תלמידה בכיתה י', הפרויקט היה מטעם "חווית אינטרנשיונל 

ם שנתרמו ולהביא אותם למקום מסוים. לאחר שאספנו את ארגנו צוות שהתנדב לאסוף מצרכי

כל המצרכים, הכנסנו אותם לארגזים )לקח שעות ארוכות( ולאחר מכן התחלנו לעשות סיבובים 

עם המכוניות ברמת השרון לחלק לאנשים. עברתי חוויה מדהימה. כל תהליך איסוף המצרכים, 

היה כייף לראות את החיוך של האנשים  ולראות את הנתינה של אנשים היה כייף גדול. בנוסף

 שקיבלו את החבילות ולראות כמה הם היו מאושרים ושמחים. 

לאנשים בארץ שלי. החלטתי  -   . המקום השלישי שבחרתי היה מחוץ 3

להתנדב "בבית ספר און", בית ספר של ילדים בעלי מוגבלויות שונות מאזורים שונים בארץ. 

כסאות הגלגלים(, עם  \שונים לנוע בבית הספר )עם ההליכוניםבבית ספר און עזרתי לילדים 

עם הבנות בכיתה יא' בעיקר. והופתעתי מאוד  -הילדים הבוגרים היו לי שיחות מאוד מעניינות

לגלות שהילדים האלה בעלי שמחת חיים ענקית, עם חיוכים על הפנים, צוחקים )רוב הילדים 

למרות המצב שבו הם נמצאים הם עדיין בעלי שפגשתי(, וזה עשה לי הרגשה מאוד טובה, ש

תקווה, עם חיוך על הפנים ואפשר לשוחח איתם ממש כמו עם כל בן אדם רגיל, ושמחתי 

 שהייתה לי את האפשרות לעזור להם. 

 

 ההתנדבות במועצת תלמידים:

מהרגע הראשון שעליתי לתיכון ידעתי שאני רוצה להיות במועצת תלמידים ובמועצת השכבה 

הספר. ידעתי שבמקומות האלו יש לי את הדרך להשפיע, להביע את דעותיי השונות, בבית 

ואת היכולת לשמר, לשפר, לבטל, או להציע הצעות שונות. כי זה המקום שלנו )התלמידים( 

 להשפיע בבית הספר.

שנים. כל שבוע אנחנו נפגשים בהפסקה קבועה ביום  3אני נמצאת במועצת התלמידים כבר 

ועצה, יושבים סביב שולחן ארוך וסיוון )המורה האחראית על מועצת התלמידים( קבוע כל המ



 
 

 
 

מעלה כל מני נושאים חשובים שמתרחשים. אנחנו, בתור מועצה, מגיבים לדברים, מעלים 

 רעיונות בתחומים ונושאים שונים, ולרוב מבצעים את מה שאנחנו רוצים ומוסכם על כולם.

 

 י פעילות:מועצת התלמידים עוסקת בכמה תחומ

בבית הספר הוקמה באמצעות מועצת התלמידים  -ה"דובר" של התלמידים מול ההנהלה. 0

תלונה שהתלמידים רוצים להגיש להנהלה. אנו בודקים \הצעה\תיבה, שבה ניתן לשים כל רעיון

את ההצעות שבתיבה, או שאנחנו שומעים מהחברים שלנו ומעלים הצעות אלה בפגישה 

שיפורים להנהלה \ת מנוסחות כראוי אנחנו שולחים את ההצעותמסודרת. לאחר שההצעו

 מקדמים את ההצעות שעלו.\ונפגשים איתם פעמיים בשנה במטרה לחשוב איך מיישמים

 

מועצת התלמידים דואגת לתלמידי בבית הספר לקצת הנאה,  -לא רק לימודים אלא גם הנאה. 2

ארטיקים בהפסקות, קישוט בית הספר, וכייף בין שעות הלימודים ע"י הפסקות פעילות, חילוק 

 חילוק סוכריות לב ביום הראשון של בית הספר ועוד.

 

ישנן הפסקות קבועות מראש כהפסקות פעילות. מה זאת הפסקה פעילה  -הפסקות פעילות*  

בתיכון? הפסקה פעילה בתיכון היא הפסקה שלאורכה מושמעת מוזיקה ע"י הדיגי שלנו )גם 

. עושה את ההפסקה נעימה יותר ובעלת אווירה     -הוא חבר במועצה(

 שמחה יותר.

יש כמה הפסקות בשנה בהם בית הספר מפנק את התלמידים  -חילוק ארטיקים בהפסקות* 

בארטיק קרח )במיוחד בתחילת השנה( ואנו, מועצת התלמידים דואגת לחלק את הארטיקים 

 לתלמידים בבית הספר.

מועצת התלמידים מכינה שלטים שונים ותולה אותם כאשר יש חג קרב,  -קישוט בית הספר* 

( תלינו בבית 2..0על חלונות בית הספר כדי ליצור אווירת חג. למשל בחג האהבה האמריקאי )

 ALL YOUהספר, על כל החלונות בקומה הראשונה מלא לבבות, וציטוט משיר של הביטלס "

NEED IS LOVE.האווירה הייתה מאוד נחמדה ." 

כל שנה, ביום הראשון של בית הספר, אנחנו עומדים בשער הראשי ומחלקים  -סוכיריות לב* 

 סוכריות לב לכל מי שנכנס לבית הספר. חוויה נהדרת. 

 

 מועצת התלמידים אחראית על הפעילויות השונות לקראת החגים. –. חגים 3

תן תיבות )תיבה לכל שכבה( ולכל תיבה ני 3בראש השנה אנחנו מכינים  -חג ראש השנה* 

למורים. התיבות מונחות שבוע מראש )אם ניתן והחג לא \לשלשל מכתבים לילדים בבית הספר

יוצא בשבוע הראשון של בית הספר(. ביום האחרון לפני ערב החג אנחנו )מועצת התלמידים( 

 מחלקים את המכתבים בכל השכבות לכל הכיתות.

ת ולראות את הילדים השנה לקחתי חלק בחילוק המכתבים. נהנתי מאוד להכנס לכיתו

מופתעים שקיבלנו מכתבים, סקרנים לראות ממי, והכי חשוב, לעלות להם חיוך ענק על הפנים 

 כשהם מקבלים את המכתב. 

בט"ו בשבט השנה, מועצת התלמידים נטעה ביחד עם הגנים ובתי הספר  -ט"ו בשבט* 

 בזמן הזה. היסודיים עצים. לא לקחתי חלק בנטעיה כיוון שהיה ל מבחן במתמטיקה

בחג פורים מועצת התלמידים מארגנת הפקה עצומה. הבית ספר מקושט בצורה   -חג הפורים* 

ע"י חברת הפקות. כל שנה נבנית במה וישנה תחרות תחפושות. מועצת  -יוצאת מן הכלל

 התלמידים מודיעה מי הזוכים בתחרות, ועוזרת בכל הארגון והפרסום של הארוע.

יחד וחשבנו אם אנחנו רוצים נושא מסוים ועלו הצעות כמו קרנבל  השנה, לפני החג, ישבנו

 גדול, ועוד רעיונות מדליקים שחלקם הושמו בחג פורים האחרון.

 

הפנינג תחילת שנה ותרומות  -ישנה מסורת בבית הספר -. הפנינג תחילת שנה והתחושון.

 לתחושון.

. מוזמנים אליו אנשים רבים, הפנינג תחילת שנה הוא ההפנינג הכי כייפי שבית הספר עושה



 
 

 
 

בדרך כלל ראש העיר מגיע, שכבה ט' מחטיבת עלומים וכל התלמידים והמורים בתיכון 

רוטברג. בהפנינג הזה כל כיתה אחראית לארגן דוכן ולמכור בו משהו )אוכל, מגני לאייפונים, 

ברמת השרון ילדים  -שתייה, מגנטים ועוד..(. כל הכסף שנאסף בהפנינג עובר לילדי התחושון

שיש להם בעיות שונות )בריאותיות(. עם הכסף הזה, מעבירים להם )כיתות שונות בבית 

הספר, וגם אנחנו, מועצת התלמידים(  סדנאות במהלך השנה. השנה השתתפתי בסדנא מטעם 

מועצת התלמידים ועשינו להם סדנא לקראת חג חנוכה. הכנו יחד )עם הילדים( חנוכיות, וכל 

רה, שרנו ביחד שירים של חנוכה, וחילקנו להם סופגניות. הילדים מאוד נהנו, וגם מני דפי יצי

 אני מאוד נהנתי 

 

גם תחרות זו היא מסורת בבית הספר. את התחרות מארגנים מועצת  -. תחרות כוכב נולד5

שירה,  -התלמידים. ישנם אודישינים לכל מי שרוצה להשתתף )מילדי בית הספר(, בתחומים של

תיאטרון, ועוד. מי שעובר את האודישנים )כלומר ההופעה שלו לא עוברת קווים  ריקוד,

אדומים( מצטרף לתחרות. בתחרות מתכנסים כל ילדי בית הספר והמורים וכל ילד מציג את 

כשרנותיו. חבר השופטים ממורכב ממורים וגם חלק מאיתנו, מועצת התלמידים )השנה הייתי 

ניינת ונהנתי מאוד. בתור שופטת הרגשתי שאני חלק חשוב שופטת(. התחרות הייתה מאוד מע

בתחרות הזו, ויש לי השפעה רבה. הייתי אובייקטיבית מאוד, ושמחתי לקחת חלק, ושמישהו 

 יהנה מהזכייה שמגיעה לו. 

 

(   כל שנה ישנו ערב פתוח בו ילדי כיתות ט' )מחטיבת  -.  יום פתוח לכיתות ט'6

ה אנו, מועצת התלמידים, תחילה עומדים בשער בית הספר מוזמנים לבית הספר. בערב הז

ומקבלים את הילדים והוריהם ומחלקים סוכריות ומדבקות של תיכון רוטברג. לאחר מכן 

עוברים לאולם אורי, שם יש היכרות והסברה ככללית ע"י מנהלת בית הספר על המגמות 

ברי ברכה לילדים שמגיעים השונות. בין הדברים הנאמרים גם אנחנו עלינו לבמה ונשאנו ד

וספרנו על הצד החברתי והפאן הכייפי בבית הספר. )גם בכיתה יא', וגם ביב' דיברתי בשם 

מועצת התלמידים(. בהמשך הערב אנחנו עוזרים לילדים להגיע למגמות עליהן הם רוצים 

 לשמוע, ועוזרים בכל מה שצריך. 

 תרומתי למועצה:

 

 לקחתי חלק כמעט בכל דבר שהמועצה עושה.אני חושבת שתרמתי המון למועצה. 

עמדתי על הבמה וקיבלתי בברכות )יחד עם שאר חברי המועצה( את תלמידי  -היום הפתוח

 כיתות ט'.

 

 הייתי בעמדת הכספים והייתי אחראית לאסוף את הכסף מאנשים. -בהפנינג

 חילקתי מכתבי האהבה לילדי השכבה. – 2..0-בראש השנה ו

 

 נדב בתחושון עצמו והכרתי ילדים מדהימים.הלכתי להת -תחושון

 הייתי שופטת בתחרות. -כוכב נולד

 

 תמיד נכחתי והצגתי נושאים חשובים. -ישיבות הנהלה

ההתנדבות במועצת התלמידים העניקה לי המון. למדתי על עצמי דברים חדשים, כמו: הרצון 

קשים והזמן העצום שאני העז להשפיע, ולשנות דברים שמאוד חשובים לי, ולמרות הלימודים ה

משקיעה בלימודים, מצאתי לי את הזמן לתרום למען המועצה. במידה מסויימת המועצה עזרה 

לי לייעל את הזמן שלי כאשר הייתי במצבים לחוצים בזמן. המועצה נתנה לי את ההזדמנות 

 פיע. להראות את עצמי, את היכולות שלי ואת הנתינה שלי, את המקום בו אני יוכל באמת להש

 



 
 

 
 

 

 

 אירוע משמעותי:

  

 הפעילות המשמעותי במועצה )בשבילי( היא הפעילות בנושא גלעד שליט.

עדיין שבוי. החלטנו במועצה כי אנחנו מרגישים  היה כאשר הייתי בכיתה י', גלעד שליט

שאנחנו חייבים לעשות משהו. בהתחלה זה היה רעיונות של תהלוכות או הפנינג, אבל לאחר 

החלטנו שאנחנו רוצים לעלות את המודעות למצב, לשמוע מה יש לתלמידים  מחשבה ארוכה

על המצב כי כאשר עושים הפנינג למען גלעד שליט, לא באמת מתרכזים במצב ומר בתיכון ל

 ובגלעד ומה שעובר עליו.

יב'( שיעור בו הנושא הוא גלעד -החלטנו שאנחנו מעבירים לכל תלמידי בית הספר )כיתות י

 שליט. 

 

 לך השיעור:מה

נכנסנו לכיתות וביקשנו מהתלמידים להתיישב במעגל כיוון שככה נהוג לשבת כאשר מנהלים 

באווירה שונה מ"ישיבת לימודים". לאחר מכן חילקנו להם סרטים לעיניים ועל כל  -דיונים

המטרה הייתה לנתק את התלמיד מכולם, ליצור אווירה של  –תלמיד היה לקשור את עיניו 

 -ו שגלעד מרגיש(. לאחר שכולם קשרו את העיניים השמענו את הקלטת של גלעדבידוד )כמ

 שנשלחה לישראל כמה שנים קודם. 

לאחר שגלעד סיים לדבר ביקשנו מכולם להוריד את הסרטים מהעיניים והקרנו מבזק חדשות 

ובו מסופר על גלעד. כששתי הפעילויות האלו הסתיימו ישבנו במעגל והתחלנו לשאול שאלות 

במטרה ליצור דיון ולראות מה התלמידים חושבים על המצב. היו הרבה חילוקי דעות על 

 העניין, שמעתי המון דעות )כיוון שהנחתי את הפעילות בהרבה כיתות(. 

תרמה להרבה ילדים, העלתה את המודעות שלהם ואת הרצון לעשות  ואני חושבת שפעילות ז

כיוון ששמעתי דעות שונות שרובן תמכו בדעה משהו בנידון. הפעילות עצמה תרמה לי המון 

 –שלי ורק חיזקו אותה יותר. מתחילת הפעילות ועד סופה שמתי על היד את הצמיד הצהוב 

צמיד שתומך במאבק להחזיר את גלעד. וכשגלעד חזר, הרגשתי סיפוק אדיר, וידעתי שגם אני 

 עשיתי משהו במאבק, גם אני תרמתי במשהו. 

 לסיכום: 

הייתי ילדה אחראית, רצינית, שתמיד רוצה לנסות ולהפוך את העולם למקום טוב  מאז ומתמיד

 יותר, לתקן אותו עד כמה שאפשר ורק לנסות ולעזור בכל מקום שאני יכולה. 

וכל מה שעובר בגיל הזה,  -בשלוש שנים האחרונות, עם כל הלחץ של הלימודים, וחברים

בעצמי על כך. אני חושבת שכל אדם צריך מצאתי את הזמן לתרום לסביבה שלי, ואני גאה 

להתנדב ולעשות משהו קטן ממנו בשביל האחר, אני יודעת שתמיד אני אעזור לאנשים 

כי אין דבר משמח יותר מלראות חיוך של בן אדם  -שצריכים עזרה ואמצא את הזמן להתנדב

 אחר מפעולה שאתה ביצעת למענו.



 
 

 
 

 תר, וגם בשביל מי שתורם.אני חושבת שתרומה חשובה בשביל עולם טוב יו

למדתי המון מכל פרויקט שלקחתי בו חלק, למדתי דברים חדשים על עצמי, למדתי על אנשים 

אחרים ועל הסביבה שבה אני חייה, למדתי דברים חדשים על העולם, ואין ספק שהכיף הגדול 

  הוא שמישהו בסופו של דבר אומר לך תודה על מה שאתה עושה, ומחייך.

 
 

 :3"יומן מסע" מספר  –כמת עבודה מס
 

 הקדמה על ההתנדבות במשמר האזרחי:
 5. אני מתנדבת במשמר האזרחי כבר במשך   ואני תלמידת כיתה י"ב    שמי 

 שנים וכמובן שאני מתכוונת להישאר ולהמשיך בהתנדבות.
התחלתי את דרכי במשמר האזרחי מתוך פרויקט מחויבות אישית. לאחר שעברתי קורס 

 התנדבותי והתאהבתי במקום. התחלתי את
 

במשך שנת המחויבות אישית שלי פעלתי כמעט כל השבוע במשמר בחגים בשישי ואפילו בשבת. 
יצאתי לסיורים לשמירות ואבטחות . אחרי שסיימתי אם פרויקט המחויבות המשכתי להתנדב 

 מתוך רצון לעזור ותת מעצמי למקום ולחברה.
  

וק יותר בעניינים מנהלתיים של המשמר האזרחי, בשנה השנייה להתנדבותי התחלתי לעס
קיבלתי מפתחות למקום והפכתי למפעילה קבוע של הבסיס בימי שני. כמו כן עשיתי סיורים 
בניידות בערב , אבטחות של אירועים, סיורים רגליים ובנוסף תרמתי בשם המשמר האזרחי 

לחג לנזקקים וגם הבנו  בפסח לתוכנית "קמחה דה פסחא" שבא עזרנו לארוז מזון ומטעמים
להם אותם. בשנה זו התנסתי בתפקיד אחראית נוער מחויבות אישית מטעם המשמר האזרחי.  
בתפקיד זה אני אחראית על קליטת כיתות י' מבתי ספר באזורנו ולעזור להם להתקבל 
להתנדבות במשמר האזרחי, תפקיד זה דורש המון השקעה ואחריות  היה עלי לקרוא להם 

 של לימודים, לקרוא לפעילות במשמר, לשמור איתם על קשר ולעזור להם בהכל.  למפגשים
בשנה השלישית להתנדבותי קיבלתי על עצמי להוביל את פרויקט מחויבות אישית  מטעם 
המשמר האזרחי, וכל העניינים שקשורים לכך: קשר טלפוני, מסמכים, מיילים, קביעת תאריכי 

בתי הספר, קליטת התלמידים, שילוב שלהם בפעילויות קורס, תיווך בין המשמר האזרחי ל
המשמר האזרחי, עניינים מנהלתיים, איסוף אישורים וכו'. בנוסף תוך כדי תהליך הלמידה 
שהם עוברים על מנת להתקבל להתנדבות במשמר האזרחי )קורסי לימוד בסיסיים( אני דואגת 

הם בעצמי דברים שלא הצליחו להבין שכולם יבואו בזמן, יבינו את הנלמד וכמובן גם מסבירה ל
 או שהיו חסרים וצריכים השלמה.

  
בשביל להחזיק פרויקט כזה ולגרום להצלחתו צריך הרבה יוזמה אחריות והתמדה לתפקיד, זה 
דורש המון זמן הרבה טלפונים מיילים סובלנות כוח ורצון. אני מאוד אוהבת את התפקיד הזה 

ה להפעיל את הבסיס בימי שני קבוע ומכורח תפקידי הנוסף וגם מצליחה בו. כמו כן אני ממשיכ
כאחראית מחויבות אישית, אני גם באה בימים אחרים ונותנת שעות נוספות של התנדבות מכל 
הלב. אני יוצאת לסיורים מדי פעם מתנדבת בכל החופשים והחגים. בסיורים בניידות אנו 

נותנים מענה לאירועים שהמשטרה  שומרים שלא יהיו קטטות , שיהיה שקט בערב, וכמובן
בהם צריכה עזרה. באבטחות אנו שומרים באירועי של הופעות שונות או משחקים על בטחון 

שעות כל ערב מסדרת לוח סיורים בניידות  8הצופים. אני מפעילה את הבסיס בימי שני במשך 
י שיהיו לחודש הקרוב, רושמת פעילות של כל מתנדב, מסדרת ובודקת מסמכים שונים כד

תיקנים, קולטת אנשים רגילים שרוצים להתנדב במשמר האזרחי ונותנת מענה לציבור שפונה 
כדי לקבל עזרה ומפנה אותו לגורם המשטרתי הנכון במידה ואיני בעלת סמכות להתערב במצב. 
אני מאוד אוהבת לבוא ולהתנדב במשמר האזרחי ולא רק בגלל שאני מאוד רוצה לתרום אלא 

ות צעירים ללמוד  \שאני עוזרת לאנשים ומגנה עליהם, אני גם מאפשרת לנערים גם  מכיוון
ולהתפתח ולהתקבל למסגרת מאוד חשובה שהיא גם שיעור חשוב לחיים. כמו כן אני עוזרת 
לגוף המשטרה עצמו, אני מסייעת לו לקשר עם צעירים והפעלתם מה שעוזר לצעירים להשתלב 

תיהם ובכך הם הופכים לאזרחים טובים ותורמים יותר, אני בחיים האזרחיים וללמוד על זכויו
נותנת מענה לאנשים שזקוקים לעזרה ובכך מסיעת למשטרה להוריד מהעומס, אני עוזרת 
למשטרה בצורה עקיפה בשמירה על החוק ואכיפתו. אני נותנת מעצמי לחברה וכמובן גם 

את ההרגשה שעשתי משהו מקבלת חזרה ממנה את הסיפוק של עזרה לזולת ועזרה לאנשים, 
בשביל מישהו שהיה זקוק לעזרה. המשטרה תרמה לי בהמון היא עזרה לי ללמוד ולהתפתח 
להשתלב באזרחות החיצונית, להיות יותר אחראית ומעורבת במה שקורה אצלנו בארץ. 



 
 

 
 

ההתנדבות גם עזרה לי חברתית הכרתי אנשים חדשים, את גורמי אכיפת החוק ודרך פעולתם. 
מת לחברה ולאזרחים בתור דמות מגוף מוסמך שנותן עזרה ומענה ובצורה כזו אני תור

האזרחים מרגישים בטוחים ורגועים יותר במדינה. אני תורמת לשמירת הסדר והמשמעת 
במדינה וגאה בכך. אני למדתי להעריך ולתת לכל אחד עד כמה שרק אפשר תמיד להיות פתוח 

לי. אני מאוד אוהבת את ההתנדבות שלי ואני בטוחה ולעזור למי שצריך ולא משנה מי עומד מו
שזו ההתנדבות בין ההכי משמעותיות וחשובות שיש לא רק מבחינה ביטחונית אלא גם מבחינה 
חברתית, רוחנית, וריאלית. התנדבות במשמר האזרחי נותנת כלים ושיעורים חשובים לחיים 

ת. בהתנדבות זו אני נתרמת כל בכלל, וכמובן את הרגשת הסיפוק העוצמתית של העזרה לזול
 כולי ותורמת ומשפיע על כולם מכיוון שכולם צריכים את המשטרה ואת עזרתה.

 
 יומן על המשמר אזרחי:

.......... 
 יום שני:

קיבלתי היום טלפון מהמשמר, שאול דיבר. שאול זה השוטר האחראי על כל המתנדבים הוא 
קשה להאמין שהוא שוטר כי הוא פשוט אדם ממש נחמד תמיד רגוע ומדבר בנחמדות כזאת. די 

 טוב מידי חחחחחחח 
: הוא שאל אותי אם אני יכולה לבוא 5קיצר הוא צלצל אלי ואמר לי שאישרו אותי יאיייייי 

לסיור ביום חמישי..... איזה מין שאלה ברור שכן. הוא אמר גם שחייבים לבוא אם מכנס ארוך, 
נו אני מניחה שהוא צודק הרי גם מתנדבים צריכים  נעליים סגורות, וחולצה עם שרוולים טוב

 לכבד את התפקיד בכל זאת גוף מסוים של המשטרה :(
 :..........יום חמישי

. 
 יום שלישי:

אני מתנדבת במשמר האזרחי כבר כמעט חודשיים, הייתי כבר במספר סיורים בכל פעם אם 
ופר מיוחד. באמצע הסיור הודיעו אנשים אחרים. היום גם היה סיור והייתי בו אבל היום היה ס

לנו בקשר שיש איזה אירוע של פצצה בבני ברק, ברגע ששמענו הודענו שאנחנו בדרך הדלקנו את 
הסירנה שלנו ופשוט דהרנו בשיא המהירות עד לבני ברק. הנסיעה הייתה פשוט טרוף עברנו 

נו לבני ברק יצאנו ברמזורים אדומים, כל המכוניות נתנו לנו זכות קדימה...... ברגע שהגע
מהניידת והקפנו את המקום והרחקנו אנשים עד שיגיעו חבלנים. לאחר שהגיעו החבלנים הם 
ביקשו מימני ומעוד מתנדב ללכת איתם ולגבות עדויות על מה שקרה. בסוף האירוע היה לא 
כזה רציני, סה"כ צעצוע ישן שהתחמם והשמיע קול פיצוץ. אבל בכל זאת זה היה יום מיוחד 

 ומעניין מאוד. אני מקווה שיצא לי לצאת לעוד כמה סיורים מאתגרים שכאלו :( 
 

 יום שני:
עברה כמעט חצי שנה מאז שאני במשמר האזרחי. אחרי כל הסיורים שלי למדתי לדבר במכשיר 
הקשר, לתפעל אותו, לרשום דוחות, לרשום פעילות של אנשים, לבדוק רישיונות ותעודות זהות. 

ונה. אנחנו אבטחנו משחק כדורגל באצטדיון. היו המון אנשים הם פשוט לא אבל היום היה ש
הפסיקו להגיע וכמה רעש.......... היה כזה בלגן מכוניות, חניות, פקקים, אנשים, תורים, צעקות 
זה היה יום ממש קשה אבל הסתדרנו פעם ראשונה נתנו לי להתנסות בהכוונת תנועה אהבתי 

לי במיוחד עם האוטובוסים הם יותר מידי גדולים <_> "......... את זה למרות שלא ממש הלך 
לבסוף המשחק יסתיים וברוך השם ללא מאורעות בלתי צפויים. עוד מעט פסח יהיה הרבה 

 עבודה במשמר האזרחי כדאי לנוח כמה שיותר לפני החגים.
 

 יום ראשון:
לא שאני אבוא ...... ואו  שאול צלצל עלי הוא אמר שיש עבודה לפסח ואפילו לפני החג. אמרתי

 החופש הזה אני עומדת לבלות במשמר האזרחי........ טוב נו ממילא אין מה לעשות בפסח.
 

 יום רביעי:
 

---------- 
 

 יום שישי:
את הפסח הזה אני לא אשכח לעולם. היו כל כך הרבה אירועים ומה לעשות. בפסח עשינו 

ר לפקחים של הפארק להסתדר עם כל חפ"קים שזה מעיין מוקד משטרה בתוך הפארק שעוז
ההמולה שמתרחשת שם. באמת שזה היה מעניין כל יום היה משהוא חדש. ממש הפתיע אותי 

בד ילד קטן אכמה אנשים באמת זקוקים לנו, למתנדבים בימים האלו. כמעט כל חמש דקות נ
משפחה  רים כמואו שאנשים מגיעים למקום ולא מתמצאים בו. היו גם דברים מצחיקים ומוז

מילדיה או איש שהחליט שחם לו ובא לו לשחות באגם ביחד עם  75בד שבבת אחת הצליחה לא



 
 

 
 

????  חחחחחחחח לסיכום היה לי חופש נהדר וגם תורם אני מניחה אוףףף חבל  5.5הברווזים 
 שחוזרים ללימודים.

 
 

 ...יום ראשון:
 יום שלישי:

מוד. טוב נו כבר י"א לא נותנים לנו איזה מבאס, על היום הראשון של בית הספר התחלנו לל
להתפנק. ואיי בשבוע הבא ביום שני יש לי משמרת במשמר האזרחי, אבל הפעם זה לא סיור 
אלה זה עבודת מנהלה. בחופש שאול נתן לי בפעם הראשונה להתנסות בעבודת המנהלה 

ונים במשמר האזרחי. זה ממש לא פשוט כמו שזה נראה הרבה מסמכים, שמות ,אנשים, טלפ
אני לא מבינה איך הוא מסתדר אם כל זה???? אבל לא כזה נורא אני אלמד אם הזמן וגם יש לי 
את לינדה, היא מדהימה היא מתנדבת מאוד ותיקה במקום היא האחראית על העניין המנהלתי 

 ועוזרת לשאול. אם היא יכולה אז גם אני אצליח :( 
------ 

 יום שני:
ת המנהלה ששאול הראה לי. זה כבר הולך די חלק שמות של עבר חודש מאז התנסיתי בעבוד

: התחלתי גם 5משמרות, חישוב שעות וכמובן אני כבר זוכרת הרבה שמות של מתנדבים אצלנו 
לעשות טלפונים למתנדבים לתזכורים לגבי סיורים שיש להם בהמשך השבוע. סוף סוף אני 

תבייש, הביטחון העצמי שלי עלה אני יודעת איך לדבר בטלפון אם המתנדבים בלי לפחד או לה
ממש מרוצה :( שאול הציע לי להפוך למפעילת בסיס, מה שאומר שאני אקבל מפתחות למש"ק 
)מרכז שיטור קהילתי( ככה הבסיס שלנו נקרא. אני ממש מקווה שזה יהיה בקרוב אני כבר לא 

 יכולה לחכות לרגע הזה.
 

 יום ראשון:
ום היום היום זה קרה שאול אמר לי שאני מתאימה ואני אהההההההההההההההה........... הי

היום שאול הביא לי את המפתחות למש"ק וגם  :|(יכולה להיות מפעילת בסיס ישששששששש 
למשרד שמעכשיו הוא גם המשרד שלי. מעכשיו אני פותחת את המש"ק כול יום שני קבוע. 

י איך לסדר סיורים, זאת עומדת להיות לי הרבה עבודה כי שאול אמר לי שגם ילמדו אות
 אומרת שאני ארשום אנשים לסיורים בנידות. אין ההתרגשות משהו........

 
 יום שני:

היום היה היום הראשון שלי כמפעילת בסיס קבוע. הגעתי ערכתי סיור סביב המש"ק זה 
פרוצדורה חיונית שאני חייבת לבצע כל פעם שאני באה למשמר האזרחי ופוצחת את המש"ק. 

טר חפצים חשודים שיכלו להשאיר מסביב לבניין או כל דבר חשוד אחר, זה למען כדי לע
בטיחות. ישבתי במשרד ועשיתי את כל העבודה אפילו טיפה אקסטרה. שאול גם השאיר לי 
כמה פתקים של דברים שהוא רצה שאני אעשה. בקיצור הרגשתי ממש מיוחדת אני כבר מחכה 

 בקוצר רוח לשבוע הבא.
 

 יום שני:
עוד חודש, אני כבר מרגישה ממש בנוח והולך לי ממש חלק כל עניין המנהלה הזה. אני  עבר

עושה פחות סיורים וזה קצת חבל אבל..... עדיין אני ממש מבסוטה מהבחירה שלי. התחלתי 
להכיר הרבה יותר מהמתנדבים במש"ק בנוסך גם הכרתי יותר טוב את אריק שהוא השוטר 

עט יגיעו למש"ק מתנדבים חדשים של מחויבות אישית שאול אמר הקהילתי בבסיס שלנו. עוד מ
שהוא רוצה שאני אתנסה בעבודה איתם ואם זה יצליח אז אולי שנה הבא אני אהיה האחראית 
על המחויבות אישית. ואו... הכול הולך כל כך מהר, ואני מתקדמת ומצליחה יותר ויותר אני כל 

מי נהנית ומאושרת. ההורים שלי אפילו אומרים כך שמחה גם עוזרת נותנת ותורמת וגם בעצ
שאני מבלה יותר מידי במשמר האזרחי חחחח זה כמו בית שני בשבילי והצוות שם זה כמו 

 המשפחה השנייה שלי :(
 

 יום חמישי:
זה כבר שנה וחצי שאני במשמר האזרחי, הכול פשוט נהדר, אבל גם בגן עדן יש צרות לפעמים. 

טר היה ממש עמוס והרבה אנשים. אני הסתובבתי עם התלמידים של היום אבטחנו אירוע בווינ
המחויבות אישית, היה קשה כי היה הרבה רעש והיו הרבה אנשים. אחד מהתלמידים של 
המחויבות אישית החליט שהוא לוקח יוזמה בעצמו ובלי לגיד לאף אחד יורד לשורות 

בהלתי כשהבנתי שהוא לא איתנו הראשונות כדי לראות טוב יותר מה קורה במגרש. אני ממש נ
אמרתי לשני התלמידים שנשארו איתי ללכת ולהצטרף למתנדב אחר בזמן שאני מחפשת את זה 
שנעלם לי. ניסיתי לצלצל עליו ולקרוא לו אבל כלום. למזלי שמתי לב שיש משהוא אם אפוד 

תי לא שזה זוהר בשורות הראשונות והחלטתי ללכת לבדוק וגיליתי שזה הוא. ממש כעסתי אמר



 
 

 
 

לא בסדר ושיבוא איתי. אבל הוא אמר שלא בא לו ולא איכפת לו. באותו הרגע הרגשתי ממש 
אבל ממש כעס אדיר בתוכי. רציתי לצעוק עליו ולקחת אותו משם בכוח אבל עצרתי בעצמי 
ולקחתי כמה דקות כדי להירגע. אחרי שנרגעתי צלצלתי לשאול ושאלתי אותו מה לעשות. הוא 

יד לו שיבואי איתי ונידת תיקח אותו בחזרה למש"ק. דיברתי עם אותו התלמיד אמר לי להג
ובקשתי מימנו שיבואי איתי אחרי מספר בקשות כאלה הוא בא איתי. בזמן שחיכינו לניידת 
הסברתי לו שמה שהוא עשה זה ממש לא בסדר ולא מכובד. כשהניידת הגיע ולקחה אותו 

יחמיר אתו יותר מידי אלא רק ידבר איתו. לבסוף צלצלתי שוב לשאול וביקשתי ממנו שלא 
אחרי שהאירוע יסתיים אני חזרתי לבסיס וכשחזרתי הופתעתי לטובה. אותו תלמיד ישב וחיכה 
לי, הוא ביקש ממני סליחה ודיברנו קצת. בסופו של דבר הוא אדם טוב, סלחתי לו וביקשתי 

פעם. אני שמחה שהצלחתי  שזה לא יחזור על עצמו שוב. הוא הבטיח שזה לא יקרה עוד
להתמודד אם המקרה. זה גרם לי להיות חזקה יותר. אומנם עירבתי בזה את שאול אבל עדיין 
אני חושבת שעשיתי את הדבר הנכון, ובצורה הנכונה ביותר. אני שמחה שהכול יסתדר בסוף 

 ושהתלמיד הבין אותי ואני אותו.
 

 יום שני:
שה. לשמחתי הצלחתי לסדר הרבה מתנדבים ולא רק יום העצמאות עבר, וטוב שכך היה ממש ק

של מחויבות אישית. היו הרבה אירועים באותו היום. בהתחלה היה קשה כי לא כול המתנדבים 
הגיעו בזמן והיה צריך להתקשר ולזרז אותם. אחרי שהם הגיעו היה צריך למצוא לכל אחד 

מו תמיד לא הייתה קליטה אז אי עבודה ומה לעשות. היו כל כך הרבה ילדים שנאבדו ולרעתנו כ
אפשר היה להשתמש בטלפונים רק במכשירי קשר, וגם היה רעש נוראי מה שהקשה עוד יותר 
על המצב. היו גם קטטות ומריבות בקיצור היה הרבה עקשן. כל כך הרבה לחץ, כל כך הרבה 

אמר לי  אחריות ומה לעשות, והצלחתי אני כל כך מאושרת........ אריק שחרר אותי השבוע
שאני עשיתי המון ומגיע לי מנוחה :( חחחחח אני לא התנגדתי גם אני חושבת כך. אבל את 
העצמאות הזה אני לא אשכח לעולם לא רק בגלל שאני עשיתי בו המון אלה גם כי ראינו את 
הזיקוקים מהמקום הטוב ביותר, ואין כמו לראות זיקוקים בערב יום העצמאות אם אנשים 

ם שאוהבים. אני באמת מרגישה שהפחתי רשמית לחלק מהמשפחה של שאוהבים, במקו
המש"ק. אני באמת התפתחתי והשתנתי, נהיתי אחראית יותר, מסודרת יותר וגם שמחה יותר. 
קשה להסביר את זה במילים אבל ההתנדבות הזאת זה לא רק למען הקהילה אלא גם למעני זה 

 <5ממש מספק אותי נפשית. ^.^ 
 

 יום שני:
עט מסתיים בית ספר ואני? אני סוגרת עוד שנה נהדרת ומוצלחת במשמר האזרחי :( זו עוד מ

הייתה שנה מאוד אינטנסיבית ומלאת הפתעות. אני מקווה שגם שנה הבאה תהיה כזאת אבל 
בניתים אני אתרכז בבגרויות שלי ובקיץ, בקיץ אני אחזור ואתנדב כמה שיותר קצת חסר לי 

  :|(לחזור לכושר  הסיורים בנידות הגיע הזמן
 

 יום חמישי:
שנת הלימודים החלה אני כבר י"ב. לא להאמין איך הזמן טס... בקיץ הייתי בחו"ל הדרכתי 
במחנה קיץ, עשיתי המון דברים אבל הכי חשוב התנדבתי במשמר האזרחי. בקיץ לא היו 

להיות  אירועים מרגשים במיוחד אבל עדיין יצאתי להרבה סיורים ממש נהניתי. השנה עומד
ממש אינטנסיבי. שאול ואריק הציעו לי להיות אחראית נוער וגם אחראית מחויבות אישי. אני 
הסכמתי ללא היסוס בכלל. אני יודעת שזה ידרוש מימני המון זמן, רצינות והתמדה. אבל אני 
בטוחה שאעשה עבודה נהדרת. עכשיו צריך להתרכז במטלות החדשות שלי יאללה שיהיה לי 

 !!!!!!!!בהצלחה!!!
 

 יום שלישי:
היום היה יום ההסברה למחויבות אישית, עבר בסדר גמור. היו הרבה מאוד שהתלהבו 

מקומות, אני מקווה שנקבל את הטובים ביותר. אני  70מהמשמר האזרחי אבל יש לנו רק 
אנחנו עובדות ביחד אני     בקשרים טובים אם הרכזת של המחויבות אישית 

ם בית הספר. אני ממש אוהבת עזת מחויבות אישית ואריאל מטמטעם המשמר האזרחי כרכ
* עוד מעט נקבל את השמות -אותה היא מתייחסת עליי ממש ברצינות וגם עוזרת לי אין עליה :

 של המתנדבים החדשים ואז יתחיל המרתון האמיתי.
 

 יום שני:
לוח קורס,  הקורס כבר התחיל, אני עבדתי ממש קשה כדי לקבוע את הימים של הקורס עשיתי

תאמתי, עדכנתי, וכמובן גם עשיתי מיליוני טלפונים. זה המון אחריות וגם המון זמן, אני 
מרוצה מעצמי הופתעתי לגלות עד כמה אני מסוגלת להצליח :( התלמידים עצמם מצליחים 



 
 

 
 

יפה, הם מבינים לומדים ומגיעים בזמן ובנוכחות מלאה. אין כמו לראות איך העבודה הקשה 
 מת לי בסוף.שלי משתל

 
 

 יום שני:
עברו חודשיים, המתנדבים החדשים סיימו את הקורס אבל התעוררה בעיה חדשה. נוצרה בעיה 
ארצית בעניין הביטוח של המתנדבים הצעירים, ולכן אסור להפעיל אותם. מה שאומר 
שמעכשיו ועד להודעה חדשה הם לא יכולים לפעול. זה באמת מאכזב ולא רק אותי, הרי שזה 

גם בתלמידים שצריכים את השעות שלהם אני מקווה שהעניין יסתדר בקרוב אבל בינתיים  פוגע
צריך להתרכז בשער העבודה שיש לי סידור סיורים והפעלת מתנדבים. זאת הולכת להיות שנה 

 ארוכה מאוד.....
 

 יום חמישי:
לו כל חופש פסח הייתי במשמר האזרחי מהבוקר עד הערב. המחויבות האישית החדשים כא

מקסימים אני מסתדרת איתם נהדר הם תורמים המון ומאוד רציניים הם מקשיבים ולומדים 
מהר. עשיתי הרבה סיורים רגליים בפארק בפסח עזרתי להורים למצוא את ילדיהם שנאבדו 
להם, וגם להפך למצוא את ההורים של הילדים. זה עבודה לא קלה לנסות ולהרגיע הורים 

מבוהלים, אבל זה בסדר זה לא פעם ראשונה שלי ולכן הסתדרתי  מודאגים או ילדים קטנים
 ממש טוב וכמו תמיד הכול הסתדר לטובה.

 
 יום שני:

שבוע הבא יום העצמאות היום סוף סוף סיימתי לארגן את האבטחה והמתנדבים לאירוע. זה 
יום היה ממש לא קל אבל הצלחתי ואני מקווה שהכול ילך כמתוכנן. כמו בשנה שעברה את ערב 

העצמאות אני אבלה במשמר האזרחי, אבל אני לא מתלוננת אני ממש שמחה כי זה אחד 
המקומות האהובים עלי ואני גם יודעת שזה עומד להיות עוד פעם ערב בלתי נשכח. שאול 
ואריק מאוד סומכים עלי במיוחד בגלל שלינדה פרשה ולכן גם העבודה שהיא הייתה עושה 

י המתווכת העיקרית בין המתנדבים לשוטרים ולכן יש עלי הרבה עברה לידיים שלי. עכשיו אנ
 אחריות. אני יודעת שאני אסתדר ואני אצליח כמו שעד היום הצלחתי. 

אני מסיימת לכתוב כאן כי מה יהיה בעתיד אני לא יודעת........ אני משערת שיהיה טוב, כרגע 
אוהבת את המקום ורוצה אני שואפת להתגייס לשח"מ ולשרת בתור שוטרת כי אני באמת 

לתרום כמה שיותר והרי שאם אהיה שוטרת לכל דבר אוכל לעזור ליותר אנשים ולתת יותר 
 מעצמי.......... 

לסיכום אני התבגרתי והתפתחתי במשמר האזרחי והוא תרם לי המון המון לאישיות, ליכולת, 
י עוד הרבה הרבה למחשבה להכל... אני לא מתכוונת להפסיק אני אמשיך את ההתנדבות של

 זמן אני בטוחה בכך אז שיהיה לי הרבה בהצלחה :(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 : חברי ועדות ההיגוי של התכנית 12נספח 

 - בגרות חברתית - רשימת חברי ועדת יישום פנימית במינהל חברה ונוער
 תשע"ד

 יעל ברנהולץ, יו"ר
 

 פקידה(החליפה את חיה שפירא בת( ממונה ארצית על חינוך חברתי קהילתי -חנה ארז 
 אגף חברתי קהילתי -סיגל שיינמן 

 אגף חברתי קהילתי  -גילי דנה 
 אגף חברתי קהילתי  -מזל לוי 

 מפקח רשותית מחוז המרכז  -ץ אאביבית ק
 מרכז הדרכה  מחוז תל אביב  -איריס בנטוב 

 מפקח שלח וידיעת הארץ -דן אבידן 
 ממונה חברתי קהילתי במגזר העברי -עלי הייכל

 ממונה חברתי קהילתי מחוז הצפון -ושן )אב"ש( אברהם בן ש
 מדריכה מחוזית על מחויבות אישית ותעודת בגרות חברתית  -מיכל ורדי 

 מנהל חברה ונוער מחוז הדרום  -אלי שטרית 
 לחילופין-ממונה חברתית קהילתית מחוז הדרום -רינה מסיקה 

 

 תשע"ד - רשימת חברי הועדה העליונה לתעודת הבגרות החברתית
 

 מנכ"לית המשרד נתנה חסות וכינסה את הועדה.
 יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהל מינהל חברה ונוער לא היו חברים בוועדה אך השתתפו.

 

 החברים:

  yaelbar@education.gov.il -מינהל חברה ונוער  , יו"ר,ד"ר יעל ברנהולץ
  estherro@education.gov.il -סט, מרכזת המזכירות הפדגוגית גב' אסתר רו

  dasibe@education.gov.il -גב' דסי בארי, מנהלת האגף העל יסודי 
 וך הממלכתי דתי, מינהל החינוך הדתימר רם זהבי, מנהל תחום חינוך על יסודי בחינ

  hayashi@education.gov.il - גב' חיה שיטאי, מנהלת מחוז תל אביב
  ov.ilabdallahch@education.g -מר עבדאללה חטיב, ממונה ארצי מגזר ערבי 

 -גב' טליה נאמן, מנהלת אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות 
taliane@education.gov.il  

  lhanasch@netvision.net.i -גב' חנה ארז,  מפקחת ארצית חינוך חברתי קהילתי 
 חנה שוורץ, מנהלת חברה ונוער מחוז תל אביב

 elish2@education.gov.il -מר אלי שטרית,  מנהל חברה ונוער במחוז הדרום 
  imanuelda@013.net -ד"ר דליה עמנואל, מכללת בית ברל 

ופ' אריאל כנפו, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית פר
msarielk@mscc.huji.ac.il 
 נציגי בתי ספר מיישמים:

 הרב שלום מלול, מנהל התיכון וסגן ראש ישיבת בני עקיבא לפיד מודיעין 
  חברתית, מרכז חינוך ליאו בק, חיפה             גב' מירי וילף, רכזת  תעודת הבגרות ה

avi-מרכז השלטון המקומי   -מר אבי קמינסקי, יו"ר אגוד מנהלי מחלקות חינוך 

k@rosh.org.il  
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 גב' מיכל מנקס, ראש מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי.
 נוער, מרכז השלטון המקומיזיו בר, ראש תחום חינוך ו

 


