בס"ד
שלום רב,
הנדון :מעורבות חברתית בכיתות ט' ,י' ,י"א ,י"ב
תלמידים והורים יקרים,
כל תלמיד חייב במעורבות חברתית קהילתית ,אשר תהווה מרכיב זכאות לתעודת
הבגרות.
בנכם קיבל רשימה של מקומות השמה אפשריים למחויבות אישית.
עליו לבחור מקום התנסות וליצור קשר בעצמו עם איש קשר במקום ההתנסות
בקשר טלפוני או באמצעות מייל.
אם בנכם מתקשה בבחירת מקום התנסות  ,כדאי ורצוי שתסייעו להם בבחירת
המקום .כדאי להתחיל את המעורבות החברתית כבר בחופש הגדול כדי שיהיה
פחות עומס על התלמיד בשנת הלימודים.
המעורבות החברתית נעשית בכל בתי הספר בארץ בכיתות ט' ,י' ,י"א ,י"ב.
התלמידים מתנדבים במקום כלשהו פעם בשבוע במשך שעתיים במשך כל השנה.
הם מקבלים על כך הערה מילולית בתעודה הן במחצית א' והן במחצית ב'.
כאמור ,מילוי המעורבות החברתית הינו תנאי סף לזכאות לתעודת בגרות.
אם התלמיד לא ימלא את חובותיו במעורבות חברתית ,הוא לא יקבל תעודת בגרות.
מטרת הפעילות היא שהתלמידים יחוו נתינה ויתרמו לקהילה ,ועל ידי כך הם יהיו
אזרחים טובים ואכפתיים גם בהווה וגם בעתיד.
על התלמיד להיות אחראי למילוי הפנקס הכחול שלו ,לפי תאריך ושעות ,וחתימת
האחראי .הכרטיס יוגש לי למעקב כמה פעמים במשך השנה.
על התלמיד יהיה להגיש לי מדי פעם מחברות שלו במעורבות חברתית .במחברת זו
הוא יכתוב בפירוט מה בדיוק הוא עושה במעורבות החברתית ,איפה הוא עושה זאת
ואלו חוויות הוא חווה שם ,אלו קשיים יש לו ואיך הוא מנסה להתמודד עם
הקשיים.
התלמידים יצטרכו גם להגיש לי באמצע השנה עבודה  .יומן מסע .העבודה תכיל
שאלות שלי ,והתלמיד יצטרך לענות על השאלות.
אנא עודדו את בנכם בפעילותם ותמכו בהם .זו הזדמנות עבור התלמיד לקבל על
עצמו אחריות ולעמוד בה תוך כדי תרומה לחברה.
בכבוד רב ובתקווה לשיתוף פעולה,
המורה חני וידר
רכזת מעורבות חברתית
hanniv10@gmail.com
052-6632339

חובות התלמידים לפי מספר השעות:
בכיתות ט' –  30שעות של פעילות אישית.
בכיתות י'  30 -שעות של פעילות אישית
ועוד  9שעות של פעילות קבוצתית .
בכיתות י"א  30 -שעות של פעילות אישית
ועוד  21שעות של פעילות קבוצתית .
בכיתות י"ב  27 -שעות של פעילות קבוצתית.
ההתנסות המעשית הקבוצתית צריכה להיות בקבוצות של  3תלמידים לפחות,
אפשר גם יותר תלמידים בקבוצה .
את ההתנסות המעשית הקבוצתית אפשר גם לעשות כל הכיתה יחד .
בפעילות הקבוצתית אתם צריכים ליזום דברים בעצמכם ולדווח לי על מה שעשיתם
במייל.
במשרד החינוך רוצים לראות יוזמה של תלמידים ,לא פעילות שאני מארגנת
בשבילכם ,אלא פעילות שאתם יוזמים בעצמכם ,מארגנים בעצמכם.
למשל :צביעת קיר יחד עם קשישים ,יצירת קבוצת תמיכה לאחים של ילדים עם
צרכים מיוחדים שחווים קשיים כי אחיהם עם צרכים מיוחדים .ועוד ועוד.
ההתנסות המעשית הקבוצתית יכולה להיות באירועים חד פעמיים ,ואילו ההתנסות
המעשית האישית צריכה להיות רצופה על פני כל השנה ולא באירועים חד פעמיים .
מקומות התנסות:

מדריך בבני עקיבא (או בתנועת נוער אחרת)
חונכות לתלמיד לעזור לו בשיעורי בית ,בהכנה למבחנים – חונכות
לתלמיד מהישיבה או מבית הספר היסודי שבו התלמיד למד בעבר או
בבית ספר יסודי אחר.
גן ילדים להקריא סיפורים לאחד הילדים ולעזור לגננת במה שהיא
תבקש
בית ספר יסודי חונכות לתלמיד/ים
בית אבות
לימוד תורה בחברותא עם נער כלשהו
בית כנסת עזרה בקידושים ,סעודה שלישית ועוד

אח בוגר – להיות אח בוגר למישהו שהוא לא אחיך( .לשחק איתו,
ללכת איתו לגינה ,להקריא לו סיפורים מספר קריאה).
לאמהות שיש להן ילדים קטנים יש עבודה מאד קשה בבית .תעזרו
להן .תאמצו את אחד הילדים שלהן ותהיו לו כמו אח בוגר ,בכך תקלו
על האם.
ספריה ציבורית
ספריית הישיבה (צריך לבקש רשות לזה מהספרן)
בית חולים כלשהו
בית חולים רעות שדרות החיל ( 2או שדרות הבריגדה היהודית החיל  )2תל אביב
שכונת יד אליהו (זה חמש דקות הליכה מבית ספר מודיעים).
יש הרבה חולים שיושבים בכניסה בחצר  .אפשר לבוא לשוחח איתם ,להביא להם
סוכריה ופתק קטן שכתוב עליו רפואה שלמה .ועוד.
תלמידים שלנו ניסו להיכנס לבית חולים רעות ,והשומר לא נתן להם להיכנס .אולי
אם תגיעו עם חבילת סוכריות ביד ומכתב ממני (שבו בקשה שיכניסו אתכם) אז אולי
השומר ייתן לכם להיכנס כי תסבירו שבאתם לחלק סוכריות לחולים.
מועצת תלמידים עירונית לכיתות י' ,י"א  .נחשב ל 30 -שעות.
עינב 0506-817767
רובין 052-4583451
מועצת תלמידים בישיבה נחשב למעורבות חברתית.
אפשרות טובה למעורבות חברתית פעילות אישית או קבוצתית או זוגית
הצטרפו לקהילת המתנדבים של המיזם הלאומי "עכשיו זה הזמן" ובואו לבקר ניצול/ת
שואה פעם בשבוע בביתו ,למפגש חברתי אישי וקרוב שישמח אותו וגם אתכם.
לרישום להתנדבות חייגו  077-8994140או שלחו לנו מייל:
mitnadvim@matav.org.il
כשהולכים לבית של מישהו במסגרת מעורבות חברתית לא הולכים לבד ,אלא הולכים שני
נערים יחד.
לרגו סיכומים ברשת
לתלמידים שבסיכומים שלהם הם יכולים לעזור לתלמידים אחרים.
התלמיד כותב סיכום לכל מיני עניינים במקצועות שונים ומעלה לאינטרנט.
לפרטים לפנות לנאוה אשת הקשר
054-8115987

"כנפיים של קרמבו" – זאת תנועת נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים .אתם יכולים

להיות פעילים בתנועה או מדריכים בתנועה.
פועלים בימי א' אחה"צ בבית ספר תיכון עירוני ט' .ברחוב לה גרדיה בתל אביב.
בשכונת יד אליהו בתל אביב.
דניאל 050-8551186
רכזי מנ"ש(=מרכז נוער שכונתי)
"בית תמי" לדבר עם מאי 054-8020890
מנ"ש נוה צדק לדבר עם דנה 050-5418675
מנ"ש לב יפו לדבר עם ארקדי 052-3788846
מנ"ש טובן לדבר עם שלום 052-4888813
מנ"ש צפון
מנ"ש ג' רוזין  054-5264094לדבר עם רעות
מנ"ש נוה שרת לדבר עם יחיא
054-6675560
מנ"ש דרום מזרח
מנ"ש ברבור לדבר עם ספיר 050-2606385
מנ"ש נוה אליעזר לדבר עם איתי
053-2813381
מנ"ש בת ציון לדבר עם כנרת 053-3763800
מנ"ש ברמת ישראל לדבר עם יניב
050-9922300
דרום
מנ"ש שפירא לדבר עם שלהבת
052-3350116
מנ"ש קרית שלום לדבר עם לירן
054-6745054
מנ"ש נוה עופר לדבר עם אביחי
052-7432464
מנ"ש ביאליק רוגוזין לדבר עם אופיר 052-7503606
"השומר החדש" – אני לא יודעת מה עושים שם .צריך לברר .אני חושבת שזה
מתאים לפעילות קבוצתית.
עינת יעקב הרכזת
050-8818217
ארגון "דור לדור"
נערים מבקרים קשישים בבתיהם בתל אביב.
מי שמעוניין להתנדב שם יצטרף לדרך אתר האינטרנט www.dorldor.org.il
או באמצעות דף הפייסבוק" :אירגון דור לדור".
מנ"ש ברבור – לה גארדיה  78תל אביב
03-5285964
ספיר המנהלת 050-2606385
יש קורס מדצים עירוני ט' כולל תעודה רשמית של משרד החינוך וסמינר עירוני בקיץ.
יש גם מרכז למידה שבו עוזרים לילדים בהכנת שיעורי בית ובהכנה לבגרויות.

פעילות בגן ילדים -אתם יכולים לבחור גן ילדים ליד ביתכם או ליד הישיבה.
עוזרים לגננת לפי רצונה ,מספרים פרשת שבוע לילדים ,מקריאים סיפור לשניים-
שלושה ילדים לפי הדרכתה של הגננת .צרו קשר עם גן בקרבת ביתכם או בקרבת
הישיבה .
חונכות בבית ספר יסודי  -אתם יכולים לחנוך תלמיד בבית הספר היסודי שבו
למדתם .תפנו ליועצת ביה"ס היסודי או לאחת המחנכות שם.
ספריות עירוניות -עוזרים לספרנית .אתם יוצרים קשר בעצמכם עם ספריה ציבורית
בקרבת ביתכם .יש ספריה בשכונת שפירא .אפשר גם בספריות עירוניות במקומות
אחרים.
מפגשי קריאה עם ילדים ( בעיקר אתיופים) ביפו בספריה הציבורית
ליאור054-6276163 -
שירה 050-6395719
בית אבות -לבקר קשיש  ,לשוחח איתו ,לשחק איתו שש בש  ,דמקה ,ללמד אותו
לעבוד במחשב ,להקריא לו כמה קטעים מעניינים מהעיתון.
יש קשישים בודדים שבני משפחתם ,לצערנו ,לא באים הרבה לבקר אותם.
ספריית יאיר השולמי -רחוב טירת צבי נחלת יצחק תל אביב .אפשר גם בספריות
ציבוריות אחרות.
עמותת "יד לחיים טובים יותר" אתי צמח  052-3507318מיון מוצרי מזון וחלוקתם
לנזקקים
 עמותת "אחים"  -ילדים עם שיתוק מוחין .רובם בכסאות גלגלים .רחלי עמיאל 0544-919146
יעקב זוסמן 058-7190950
בית חולים וולפסון ציפי רכזת מתנדבים 050-6296964
צער בעלי חיים ברחוב הרצל בת"א ליד בי"ס לטבע  .יניב עובדיה 054-7952326
חלי או אריאל 03-5136500
בית הכנסת "הראל" בבת ים -איש הקשר דניאל יהושע  054-5714340לעזור בשבת
בהכנת סעודה שלישית .אפשרי גם בבתי כנסת אחרים.
"משפחה אחת" 02-5479789 -יש להם כמה מוקדים .לא רק בירושלים .הם
מחפשים "אח בוגר" לילדים של משפחות שנפגעו מטרור.
עמותת רחשי לב  -עמותה זו דואגת לילדים חולי סרטן .יש ליצור קשר עם אשת
הקשר רותי ע"י שליחת מייל ruthie@r-lev.com

.03-7341000
אפשר לעשות ביקורי בית אצל ילדים חולי סרטן או לבקר אותם בבית החולים תל
השומר או איכילוב במחלקות אונקולוגיה.
מעון פנימיה שיקומי – מטפל בילדים מתבגרים עם צרכים מיוחדים ,פועל גם בימי
שישי .נמצא ברחוב עוזיאל  66בני ברק אשת הקשר אסתי בן אבו .יש ליצור איתה
קשר ע"י שליחת מייל
ester_s@aleh.org
( 03-6711702זה מס' הטלפון במעון .אסתי נמצאת שם אחה"צ).
מד"א (=מגן דוד אדום) -רחוב אלקלעי  2מתחם בזל ת"א.
הפעילות :עולים על אמבולנס כאשר יש קריאה לעזרה ועוזרים לחובש.
אנשי הקשר :ירון חתוכה  ,052-4643702אור ( 054-9075115אור יושבת במד"א
בקומה  .)2במד"א ת"א יהיה יום מרוכז  .מי שרוצה להתנדב שם ולעבור שם את
הקורס ,צריך להגיע ליום המרוכז.
תצטרכו לעבור קורס עזרה ראשונה .תתקשרו לברר מתי הקורס הקרוב .יש קורס
בחופש הגדול ויש קורס במשך השנה .בעבר קורס החל בחול המועד סוכות והסתיים
בחנוכה בערך .ייתכן מאד שהקורס הבא רק בקיץ הבא .תבררו זאת.
מדריכים בתנועת נוער (בני עקיבא ,עזרא ועוד) .מי שעדיין לא מדריך בפועל ,חייב
לעשות מחויבות אישית במקום אחר עד שייכנס להדרכה .אם ייכנס להדרכה,
יפסיק עם הפעילות במקום הקודם .אבל אם לא ייכנס להדרכה ,ימשיך בפעילות
במקום הראשון .רובכם עדיין לא מדריכים ולא בטוח שתהיו מדריכים גם אם אתם
אחראים ורציניים (לפעמים יש "פוליטיקות" פנימיות בסניף).
יהודה וישראל -משחקים עם ילדים במשחקיה אחה"צ.
גיתית  0544-552012אשת קשר ב"יהודה וישראל".
"יהודה וישראל" טל'03-5102128 :
ספריית הישיבה -עוזרים לספרן במחשב ובסידור ספרים במדפים.
אחראי מיקרוגל בישיבה -רק תלמיד אחד .נמצא בהפסקות של  12.00ושל  14.15ליד
המיקרוגל שליד השומר כמעט כל יום ומשגיח שהמיקרוגל לא יינזק ושהכול ילך
כשורה בעניין חימום האוכל.
סידור בית הכנסת של הישיבה -איסוף הסידורים וסידורם במקום.
האחראי הרב ישראל שפירא מנהל התיכון .רק מי שיקבל את אישורו של הרב
שפירא.
מדצי"ם -אנשי קשר שירה ויניב.
שירה (הרכזת)  ,052-6805776יניב דוידי (חייל בשנת שירות) .050-9922300
בית ספר יסודי דתי "עציון" – עזרה לתלמידים מתקשים .היועצת אתי שרייבר 058-
.7667042

קמפוס נוער בחולון רחוב משה הס  .03-5588944 33להתקשר בשעות הבוקר או
הצהרים ולדבר עם המנהלת ,יעל כהן .במקום זה עוזרים לאנשים מבוגרים או
לקשישים לעבוד במחשב .עומר זרגרוף (בוגר ביה"ס) פעל שם כשהיה בכיתה י' .הוא
לימד אישה מבוגרת לעבוד עם המחשב .הוא קיבל ממני תעודה "מצטיין
המצטיינים".
צמר"ת במתנס בחולון -אשת הקשר :חן בויאר  . 052-8797874עושים שם כל מיני
פעולות התנדבות.
הכלביה העירונית בתל אביב -מטיילים עם כלבים שחיים בכלביה (כי אין להם
משפחה אוהבת משלהם) .נותנים להם חום ואהבה( .מסיימים שם בשעה ). 15.00
צער בעלי חיים -יש ערים שיש בהם סניף של צער בעלי חיים .אפשר לטפל שם בחיות
עזובות שמטופלות בסניף .צרו קשר עם סניף שקרוב לביתכם.
טלפון.03-6042051 ,03-6044673 :
בית אבות בחולון – ברחוב יבנה  .ענת עובדת סוציאלית 03-7199227
אפשר ללכת גם לבית אבות במקום אחר.
מעון נווה צדק – במעון זה גרים אנשים בעלי צרכים מיוחדים ,נכים ,מפגרים .ביפו
ברחוב יפת ,קרוב לרחוב בלפור בבת ים .טל' המנהלת אמירה  ,0505-294109במעון
טל'.5194202 ,5194222 :
אשת הקשר אילנה (הבן שלה היה חניך במעון)  0523-763069או תמרה רכזת
החוגים .0505-900526
אפשר לחנוך אדם אחד .לשמש לו חבר .לשחק איתו שש-בש ,דמקה ,להקריא לו
קטעים מעניינים מהעיתון ,לדבר איתו.
בית ברבור -יד אליהו תל אביב .עזרה לנוער בשכונה .רכזת שירה 052-6805776
חונכות בבית ספר "נתיב זבולון" במודיעין– אחראית יעל קרפ.
בית חולים נאות לה גארדיה 03-6310519 -לדבר עם קשישים.
נוער מכבי -עוברים קורס שבו לומדים דברים על גוף האדם  .בסיום הקורס חייבים
לפעול בקופת חולים או בבית חולים .אי אפשר רק לעשות את הקורס ואחר כך
לעבור לתחום פעילות אחר.
אשת הקשר ציפי .03-6461515
ארגון יד לבנים בתל אביב – הפעילות היא שמירת קשר עם הורים שכולים בודדים
(שאיבדו בן בצבא) לדבר עם רחל לניאדו 03-5629351
(אפשר להתקשר אליה בשעות  8.00עד  16.00בימים א-ה).
עמותת "חיים" למען ילדים חולי סרטן – מבקרים ילדים חולי סרטן.
אתר אינטרנט  www.hayim.org.ilדואר אלקטרוני .Shirley@hayim.org.il
מחלקת הנוער בעמותת "משפחה אחת" ,עמותה לשיקום משפחות נפגעות טרור.
אפשר ליצור קשר עם נער ממשפחה כזאת ולהיות לו כמו אח בוגר ,לתמוך בו ,לדבר
איתו ,לטייל איתו ,לעזור לו בשיעורים.

מעון כלנית – מעון פנימייתי לאנשים בעלי פיגור שכלי (מגיל  14עד  .)60המעון נמצא
ביפו .יש להם ביטוח צד ג'.
 .03-6836920 ,03-6817173רחוב מגן אברהם  12יפו .גם ביום שישי.
יפית רכזת חינוך ותרבות 052-8731326
תחנת משטרה -בסניף הקרוב לביתכם או לישיבה .צריך ממני אישור בשבילם.
תבקשו ממני אישור בכתב.
עמותת "חברים לרפואה" עוזרים לצעירים נכים ,לחולי סרטן ולחולי .)c.p
שמואל הנביא  4בני ברק טל' ,03-5792220 :פקס.03-5792223 :
ארגון "לתת תקוה" בבתי חולים עוזרים לילדים חולים ולבני משפחותיהם.
www.latettikva.co.il
טל' 03-6162399 :סניף מרכזי גוש דן.
פקס03-6169716 :
עמותת "קו לחיים" – עוזרת לילדים נכים (בכסאות גלגלים בגלל ניוון שרירים או
שיתוק מוחין) .חונכות אישית  .צריך לדבר עם בת שירות.
ירושלים 02-8483333
סניף מרכז ,פתח תקווה .03-9250510
עמותות נוספות שתוכלו לנסות לברר עליהן באינטרנט:
"חסדי עירית"" ,להושיט יד"" ,חסדי נעמי"" ,שכן טוב".
גני ילדים עירוניים בתל אביב:
שם הגן":דן" .רחוב מעפילים פינת התשעים ושלוש ת"א .טל' .03-6393590 :הגננת
רחל אלגרבלי (ממלכתי דתי) .יש גנים נוספים.
בתקווה לשיתוף פעולה ולהתייחסות רצינית,
המורה חני וידר
052-6632339
hanniv10@gmail.com

