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28-11-15 

 תשע"ו – הכשרת מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך

 רקע

בשנים האחרונות מקדם משרד החינוך את תחום ההתנדבות כדרך מרכזית להטמעת ערכים של מעורבות 

ומחויבות חברתית. קיימות תכניות רבות ברשויות השונות המוקדשות לעידוד ההתנדבות ולפיתוח מעורבות 

בשנה הקרובה חברתית בקרב בני נוער מחד, ולשילוב מתנדבים מבוגרים בתחום החינוך הפורמאלי מאידך. 

 . בכיתות י' וי"א התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" ותוטמעתמשיך לפעול 
 

נוער בישובו. מנהל ההתנדבות הרשותי פועל כדי לפתח ולהטמיע תוכניות התנדבות ומעורבות חברתית של 

. כמו כן, הוא פועל הנוערלפעול במקצועיות בניהול והפעלת ו בעל תפיסה חינוכית מקצועיתהוא נדרש להיות 

, מסגרות התנדבות והתנסות הבית ספרייםהחברתית לקדם שיתופי פעולה משמעותיים בין רכזי המעורבות 

 לבין מנהל ההתנדבות הרשותי. 
 

מפתחים תהליכי עבודה משותפים שבמרכזם מיצוב איש מקצוע  ,משרד החינוך בשותפות עם ג'וינט ישראל

 משמש כתובת מקצועית לניהול והובלת כלל תוכניות ההתנדבות ,בחינוךמנהל התנדבות רשותי ברשות. 

 ,על מנת ליצור רצף חינוכי עבור בני הנוער המתנדבים ועבור מתנדבים מבוגרים ,ברשותוהמעורבות החברתית 

 המשולבים בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.  
 

 מטרות הקורס

  המשתתפים יבינו את תחום החברה האזרחית ותפקיד הרכז בקידום אחריות חברתית 

  בחינוך  יםהתנדבות רשותי ימנהלכ םמקצועית בתפקידהמשתתפים יגבשו תפיסה 

  בתחום החינוך הפורמאלי ינהלו ויפעילו נוער ומבוגרים במסגרות התנדבות והתנסות המשתתפים

 והבלתי פורמלי )נוער ומבוגרים( 

 ומיומנויות ניהול בתפקידם אישית מנהיגות פתחו המשתתפים י 

  המשתתפים יתכננו פרויקטים לניהול שיתופי פעולה ולגיוס משאבים בפועלם 
 

 נושאים מרכזיים

 מגמות בהתנדבות בחברה הישראלית ובעולם 

 21-ניהול והפעלת מתנדבים במאה ה  

 ניהול התנדבות בשעת חירום 

 להפעלת מתנדבים שימוש בטכנולוגיות כאמצעי 

   ניהול שותפויות בעולם ההתנדבות בראייה תלת מגזרית 

  פיתוח מנהיגות ומיומנויות ניהול בתפקיד מנהל התנדבות 

  שיווק העשייה ההתנדבותית ברשות 

  התנדבותית -תכניות חברתיותיזמות ופיתוח 
 

 מתכונת

 מפגשים  16וכולל שנת לימודים אחת שעות, פרוש על פני  120הקורס בהיקף של 

 חובות הקורס

 הצגת חקר מקרה מעולם התוכן עמו הם מתמודדים המלווה בהכנה ובכתיבה מלווה

 מהמפגשים   80% -נוכחות והשתתפות ב

 

 



 קהל היעד

רכזי נוער, רכזי הקורס מיועד לעוסקים במלאכת פיתוח וקידום התנדבות נוער ומבוגרים בתחום החינוך: 

מעורבות חברתית ברשויות, רכזי התנדבות בעמותות העוסקות ומשולבות בחינוך פורמאלי, רכזי התנדבות 

 בקהילה, ואנשים המעוניינים להתפתח מקצועית וניהולית בתחום ההתנדבות.  

 

 תעודה

 . מנהל התנדבות רשותי בחינוך –, תוענק תעודת סיום בכל חובות הקורסלעומדים 

 

 

 תכנית מפגשים

 מנחה  נושאים  שעות  תאריך

9.12.2015 
1  

התנדבות 
והתנדבות 

 נוער

  התכנסות  9:00-9:30
 ברכות  9:30-11:00

 פתיחה והכרות
, ג'וינט רונית בר

 אשלים -ישראל
גילי דנה, מנהלות 

, מה"ד וממונות תחום
 מנהל חברה ונוער

  הפסקה 11:00-11:15

 מנחת הקורס תיאום ציפיות  11:15-12:00
  הפסקת צהרים 12:00-12:30

)כולל מודל ה  התנדבות נוער כערך מחנך 12:30-14:00
flexsivol) 

איריס פינקלשטיין, 
 אשלים  -ג'וינט ישראל

  הפסקה 14:00-14:15

 מנחת הקורס למידת עמיתים 14:15-15:30
30/12/2015 

2 
ניהול והפעלת 

 מתנדבים 

  התכנסות   9:00-9:30

 צעדים 12 -ניהול מתנדבים ב 9:30-11:00
 מניעים להתנדבות 

 הגדרות תפקידים למתנדבים 

 דיתי ורדי

  הפסקה  11:00-11:15

 מירב לוי גיוס ומיון מתנדבים  11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

למידה מהשטח: "התפתחות אישית ומעורבות  13:15-14:15
 חברתית"

מיכל ורדי ורעות 
ארליך, מנהל חברה 

 ונוער 

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
13/1/2016 

3 
מנהיגות 
 בתפקיד 

פיתוח מנהיגות בתפקיד מנהל התנדבות  9:00-17:00
 רשותי 

 תפיסת תפקיד 
 הנעה ורתימה לקידום 

ODT –  יום למידה
 ארוך

 לילך דורה

28/1/2016 
4 

ניהול והפעלת 
 מתנדבים

 
 

9:00-9:30    

 צעדים 12 -ניהול התנדבות ב 9:30-11:00
 קליטת המתנדב לארגון 

 

 מימי סימבליסטה

  הפסקה  11:00-11:15

 דיתי ורדי ת המתנדבכהכשרה והדר 11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

 דורון בכר למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
10/2/2016 

5 
ניהול והפעלת 

  התכנסות    9:00-9:30

 צעדים 12 -ניהול התנדבות ב 9:30-11:00
 שימור מתנדבים

 ליאורה ארנון



 מתנדבים 
 

  הפסקה  11:00-11:15

 ארנוןליאורה  הערכה ומשוב של מתנדבים  11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

  למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30
 למידת עמיתים  14:30-15:30

 
 מנחת הקורס

24/2/2016 
6 

שיווק ומיתוג 
 התנדבות 

  התכנסות   9:00-9:30

 רז-ד"ר ענת לוי שיווק ומיתוג תכניות התנדבות  9:30-11:00

  הפסקה  11:00-11:15

  שיווק ומיתוג תכניות התנדבות  11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

 מחוז דרוםמנחת  למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
9/3/2016 

7 
ניהול שיתופי 

פעולה 
 ושותפויות 

 

  התכנסות   9:00-9:30

ארז רואימי, יועץ  שותפויות וגיוס משאבים לקידום התנדבות 9:30-11:00
מומחה לתחום 

השותפויות וגיוס 
 המשאבים 

  הפסקה 11:00-11:15

  שותפויות וגיוס משאבים לקידום התנדבות 11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15
 אסנת סטוצ'ינר למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
23/3/2016 

8 
יזמות ופיתוח 

תוכניות 
התנדבות 
 בקהילה 

  התכנסות   9:00-9:30

 'לצאת מהקופסא' 9:30-12:30
 יזמות וחדשנות במרחב החברתי

עמותת לצאת 
ירון  -מהקופסא

 הרשקוביץ 

  הפסקת צהרים  12:30-13:00

 עיריית בת ים  -ביקור ביחידת הנוער/חינוך  13:00-14:30
 

 -רבקה שטנצלר
 עיריית בת ים 

 מנחת הקורס עיבוד הלמידה/למידת עמיתים  14:30-15:30
6/4/2016 

9 
התנדבות 
אוכלוסיות 
 מיוחדות 

  התכנסות   9:00-9:30

חני פרידמן, איריס  התנדבות של נוער עם מוגבלות בקהילה  9:30-11:00
פינקשלטיין, יפעת 

 קליין 

  הפסקה  11:00-11:15

איריס אביעוז, מורן  התנדבות של נוער בסיכון בקהילה  11:15-12:45
  מוסט

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

 רונן כהן/אופירה מור למידה מהשטח: סח"י, בונים קהילה 13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
4/5/2016 

10 
פוליטיקה 

ארגונית וזיהוי 
מוקדי עוצמה 

בהובלת 
 התנדבות 

  התכנסות   9:00-9:30

פוליטיקה ארגונית בהובלת התנדבות  9:30-11:00
 בהובלת התנדבות בקהילה 

 רונית בר

  הפסקה  11:00-11:15

בירור מוקדי העוצמה בהובלת התנדבות  11:15-12:45
 בקהילה 

 רונית בר

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

 שעיה-רינת מגידו למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
17/5/2016 

11 
למידה 

ממנהלים, 

  התכנסות   9:00-9:30

 רות קנולר מנהיגות נוער בקהילה  9:30-11:00

  הפסקה 11:00-11:15

 יום משותף למנהלי  –למידת עמיתים  11:15-15:30



מעמיתים 
 וממוטבים 

 התנדבות ותיקים וחדשים

1/6/2016 
12 

רתימת 
הקהילה 
לקידום 
 התנדבות

  התכנסות   9:00-9:30

-ד"ר ענת פסטה רתימת הקהילה לקידום התנדבות  9:30-11:00
 שוברט

  הפסקה  11:00-11:15

 שעיה-רינת מגידו רתימת הקהילה לקידום התנדבות 11:15-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

 מנהל חברה ונוער 2016הכנת היציאה לקיץ  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים  14:30-15:30
15/6/2016 

13 
התנדבות 

 ירוקה 

בשיתוף פארק אריאל  פיתוח התנדבות בתחומי איכות הסביבה   9:00-9:30
 שרון

 עדי ברזון מגמות ושינויים –איכות הסביבה  9:30-11:00

  הפסקה 11:00-11:15

שרון הרשקוביץ גולן,  תכניות מובילות -איכות סביבה 11:15-12:45
 יעל בנין

  הפסקת צהרים 12:45-13:15

 ענת ליברמן יזמות ירוקה –למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה  14:15-14:30

 מנחת הקורס למידת עמיתים 14:30-15:30
6/7/2016 

14 
מנהיגות 
אישית 

בתפקיד 
מנהל 

 התנדבות 

  התכנסות  9:00-9:30

  מפגש סיום חגיגי 9:30-11:00

 ורדידיתי  צעדים: פרידה והוקרה 12ניהול מתנדבים ב   11:00-12:45

  הפסקת צהרים  12:45-13:15

  למידה מהשטח  13:15-14:15

  הפסקה   14:15-14:30

 מנחת הקורס ומשוב קורסלמידת עמיתים  14:30-15:30

 

שעות כל אחד להכנת משימה מקוונת המבוססת על הנלמד  3יתקיימו שני מפגשים מקוונים בני 

 בקורס.

 27.3-31.3של ה : בשבוע 1מפגש 

 19.6-26.6של ה  : בשבוע2 מפגש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 התכנית נתונה לשינויים 

 

  ,אל: הגורם הממונה ברשות על מנהל ההתנדבות

 שלום רב,

 

 , יתקיים אחת לשבועיים ויכלול  ששה עשר מפגשים9.12.15 -קורס הכשרת מנהלי התנדבות יחל ב 

 .)מתוכם שני מפגשים מקוונים(

 (.17:00)למעט מפגש ארוך אחד שיסתיים בשעה  15:30ל  9:30כל מפגש בן שש שעות בין השעות 

 פתח תקווה. 42הקורס מתקיים בסמינר שיין, רח' קפלן 

 

ידוע לי כי קורס זה מהווה חלק מהכשרתו המקצועית של מנהל ההתנדבות, והינו תנאי להשתתפות 

 מנהל חברה ונוער בשכרו של מנהל זה. ידוע לי כי חלה חובת נוכחות בקורס.

 

 החתום:על 

 שם      _______________________

 רשות   _______________________

 תפקיד  _______________________

 

 

  :יש לשלוח אישור חתום זה למנחת הקורס, דיתי ורדי לכתובת דוא"לditivr@gmail.com 

 052-5401825דיתי ורדי טל: 

 

 

mailto:ditivr@gmail.com

