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 תכנית התנדבות שנתית תשפ"א
 מחלקת הנוער כוכב יאיר צור יגאל

 
מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת  "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"התכנית 

ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי ותחושת שייכות לקהילה. התכנית מבוססת על 
ופיתוח כשורי שיח  הגישה הפדגוגית שמטרתה קידום למידה משמעותית תוך התנסות

משך. התכנית החלה לפעול בחטיבה העליונה, עבור כיתות י' בשנה"ל רפלקטיבי מת -ערכי
תשפ"א ותמשיך ללוות את הנערים/ות  בהמשך וקיומה הינו תנאי סף לקבל תעודת 

נדבים במגוון רחב של תחומים צור יגאל מת -הבגרות. בני/ות הנוער במועצת כוכב יאיר
 השנה אף הורחב הצע מקומות ההשמה לנוער במקומות רבים בישובכבר מכיתה ח' ו

 
 :פעילות התנדבות ברשת 

o :נוער מתנדב בחירום 
 בואו ותצטרפו למערך המתנדבים של נוער כוכב יאיר צור יגאל.

התקופה האחרונה לימדה אותנו כי ערבות הדדית וסולידריות הם שם המפתח 
 להעצמת הקהילה.

יתן ליקרוא גם הפוך וזה אומר שמי שנותן הוא גם זכרו, שאת המילה "נתן" נ
 מקבל.

 רוצים לדעת מה תקבלו????
תרשמו בקישור הבא ובמהלך תקופת ההתנדבות תזכו לגלות כמה מתנות תקבלו 

 בתמורה ותגלו עולם טוב יותר.

 ��מחכים לכם אלופים
o /mwP6bmTwt2swVVTY8https://forms.gle 

 
o :נאמני קורונה 

 נוער כיצ"י גודעים את שרשרת ההדבקה!
מחלקת הנוער כיצ"י, נוער מד"א ומועצת ארגוני הנוער קוראים לבני הנוער בגילאי 

 ומעלה להתגייס למערך ההסברה לגדיעת שרשרת ההדבקה בקהילה. 15
ארגון נוער מד"א הנרשמים יעברו קורס נאמני קורונה ייחודי ומקצועי בהובלת 

 ויקבלו בסיומו יקבלו תעודת נאמן קורונה, אוגדן פעילות וערכת נאמן קורונה.
 שימו לב, האחריות לירידה בתחלואה תלויה רק בנו!

 זה הזמן לקחת אחריות אישית ולהוביל את הקהילה לחיות נכון בצילו של הנגיף.
  אז קדימה, כנסו לקישור והירשמו:

https://forms.gle/tnXtQ2eibGXCKrt86 
 

 מועצת נוער רשותית 
נבחריה, יישוב. גופי הנוער ב של כלל הרשמי גוףיישובית הינה המועצת הנוער ה

 מהיישוב. ספר, תנועות הנוער, ארגוני הנוערה-עשו דרכם מבתיי
אחראים הנבחרים גם  ,צההמועמעבר לעבודתם השוטפת לייצוג הנוער מול 

מספר אירועים ביישוב כמו: יום חילופי שלטון, יריד תעסוקה לתפקודו השוטף של 
 .ופעילות הקיץ

 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

https://forms.gle/mwP6bmTwt2swVVTY8
https://forms.gle/tnXtQ2eibGXCKrt86
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  ערוץ קהילתי ברשת. –שיווק פעילות נוער 

שיווק פעילות הנוער ברשת ויצירת תכניות קהילתיות המשקפות את פעילות הנוער 
 . כתיבת התכנית, צילומים, עריכה ופרסום ע"י קבוצת המשווקים.ביישוב

 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:
 

 פאב נוער ללא אלכוהול 
די בני נוער. הפאב י-בני הנוער ללא אלכוהול המנוהל עלל חברתי מקום מפגש

באמצעות סביבה תומכת והכוונה  מספק מקום מפגש ותמיכה עבור מגוון בני נוער
 הם הייחודיות. בבעיותי
בר מזון  ,משחקי חברה הינם בעלי אופי מסיבתי וכולליםהפאב לנוער מפגשי 

בלתי אמצעי למפגש  מקוםומשקאות קלים מוזלים וחצר ישיבה ומספקים לנוער 
שבו הוא יכול להתבטא בחופשיות, להכיר ולחלוק חוויות עם חברים וחברות 

 הנמצאים בסיטואציה דומה. 
המתנדבים משמשים כאוזן קשבת לבני הנוער הפוקדים את הרכזים ובנוסף 

 .הנוער ביתוהפקת אירועים שונים ב תמסייעים לתחזוקהמתנדבים  .המקום
 054-6448314אופיר בן יוסף  איש קשר:

 
 מועדון הסרט 

המתנדבים אחראים  .ומעלה 3י לגילא , אחת לשבוע,הקרנת סרט -קולנוע לילדים
על כניסת הילדים, סדרנים, אנשי סאונד והקרנה וחלוקת הצ'ופרים תוך כדי 

 הסרט.
 054-6448314אופיר בן יוסף  איש קשר:

 
 קורס הפקות אירועים 

ו מנצח של תזמורת ממש כמ מאסטרו. -מילה אחת ב -מפיק אירועים הוא 
סימפונית, גם מפיק ומנהל האירועים חייב להיות טעון באנרגיות גבוהות ובעל 

מהמעצבים, דרך המסעדנים, ועד  :יכולת ניהול של תזמורת שלמה של ספקים
הדיילות. רק ניהול נכון ומדויק יבטיח שכולם יעבדו יחד בהרמוניה מושלמת, 

  .שצריך מבלי לזייףויופק אירוע מצוין שעובד כמו 
בקורס ניהול, עיצוב והפקת אירועים הרכבנו תכנית לימודים מושלמת, אשר 

כל הכלים והֶידע  י בני הנוערמשלבת תיאוריה ועבודה בשטח. בסיומה יהיו ביד
 ר.הנחוצים כדי לעצב, להפיק ולנהל אירוע, בכל סדר גודל, ברמה הגבוהה ביות

יעניק כלים בנושאים שונים בתחום זה, ויעסוק בכל המרכיבים אשר  הקורס
 שכחים. נ-הופכים אירועים רגילים למפגשים בלתי

, ביצוע ובקרת אירועים, מבוא וסוגי אירועיםבין הנושאים הנלמדים בקורס: 
יהול צוות, עיצוב אירועים, שיווק בניית פרויקטים קהילתיים, ניהול תקציב, נ

 ותאורה, בטחון ובטיחות באירוע ועוד. ופרסום, הגברה
בסיום הקורס יקבל כל חניך תעודת מפיק אירועים בקהילה. המצטיינים של 

 הקורס ישתלבו בעבודה בחברות אירועים בארץ.
כל האירועים ביישוב ופעילויות כהתנדבות, אבל  אינו נחשבבתשלום ולכן  הקורס

 ות ההתנדבות.הקורס למען הקהילה הינן בהתנדבות ונחשבות כשע
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
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 חדר חזרות ללהקות והרכבים 

זר במגברים, מערכת תופים, רמקולים, מקצועי, מאוב-חדר מוסיקה אקוסטי
 מיקסר ומיקרופונים.

 החדר מהווה בית חם ותומך ללהקות הנוער המקומיות ולמוזיקאים הצעירים. 
ם חדשים ומופקים ערבי להקות לטובת בתוך הפעילות נוצרים הרכבים מוזיקליי

 בני הנוער ביישוב.
כהתנדבות, אבל  אינן נחשבותבתשלום ולכן ההשתתפות והחזרות בחדר כרוכות 

ארבעה ערבי להקות בשנה של החדר, השתתפות בתחרויות ואירועים נחשבים 
 להתנדבות בקהילה.

 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:
 

 להקת נוער ייצוגית 
 וער הייצוגית של כוכב יאיר צור יגאל.להקת הנ

להקת הנוער הייצוגית תבנה לאורך השנה. ההכשרות הינן בתשלום ולכן אינן 
כן  בטקסים ובאירועים שונים ביישוב ביישובהופעות נחשבות כהתנדבות, אבל ה

 ייחשבו להתנדבות כולל החזרות עבורם.
ורך השנה על חומרים הלהקה תייצג את היישוב בתחרויות, אירועים ותעבוד לא

 .ייחודיים
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

 
 )אימוני כושר ברשת )בשיתוף חמש אצבעות 

בשידור חי  יערך כשעה וישודר לנוערהאימון אימוני ספורט לנוער אחת לשבוע. 
 ם מנוסים מטעם. את הליווי וההדרכה יקבלו בני הנוער ממאמניבאינסטגרם

 "חמש אצבעות".  עמותת
 054-2122360מאיה ברנר  ש קשר:אי

 
 חונכות אישית וחברתית 

 . חונכות אישית של תלמידי השכבה לילדים מבתי הספר היסודיים ביישוב
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

 
 וקשר  צ"ח 

מרכז חברתי לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, המטפח מעורבות ותרומה ל 
 הקהילה בעשייה משותפת.

י משפחתי המקבל ומכבד כל אדם באשר הוא. בני נוער ומבוגרים מקום בעל אופ
המתנדבים במרכז משתתפים בפעילויות ועוזרים למדריכים ולחניכים. חונך 
 במרכז מהווה חבר בוגר תומך ועוזר להשתלב בפעילות בצורה הטובה ביותר.

 אנו מזמינים את תושבי האזור להצטרף אלינו.
 

 יםמרכז למידה לבתי הספר היסודי 
מפגשים שבועיים לאורך בתי הספר היסודיים. סיוע לימודי וחברתי לתלמידי 

 בבית הנוער. השנה
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:
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 מתחמדע 

העברת פעילויות העשרה בנושא מדע במתחם המדע בבית הספר לילדים מבתי 
 .לאורך כל השנה, פעם בחודש. הפעילות תתקיים הספר היסודיים ביישוב

 054-2122360מאיה ברנר  ש קשר:אי
 

 א ברשת(ת)סב 
 םסלולרייעבוד עם מחשבים ועם מכשירים קבוצה להכשרת בני הגיל השלישי ל

 חכמים.
ילמדו את הקשישים את רזי המחשב. לאחר מכן יכתבו את סיפור חייו  בני הנוער

 .של כל קשיש. יתמקדו במשחקים ששיחקו פעם
ישים ומספר מפגשים קבוצתיים של בני עם הקש מפגשים שבועיים לאורך השנה

 הנוער להכשרה בתחילת השנה ובמהלכה.
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

 
 ספריה 

 
 פעילויות בבתי הספר היסודיים 

. ימי פעילויות העשרה בתחומים שונים לתלמידי בתי הספר היסודיים ביישוב
 ההתנדבות יתקיימו מספר פעמים במהלך השנה.

 054-2122360ברנר מאיה  איש קשר:
 

 קשר רב דורי 
מפגשים שבועיים . מפגשים עם ניצולי שואה, למידה בבית ספר לאזרחים ותיקים

 .לאורך השנה
 054-2122360מאיה ברנר  איש קשר:

 
 שומרי מסך 

. לשימוש נכון ברשתהפקת פרויקטים, פעילויות העשרה להגברת המודעות 
בנוסף לתכנון וביצוע פרויקטים פעילות שוטפת לאורך השנה ב מפגשים שבועיים

 .בקבוצות
 054-6448314אופיר בן יוסף  איש קשר:

 
 

 :י"ב(-)כיתות י' תוספת לתיכונים
 צופים, בני עקיבא. תנועות הנוער:

 .כנפיים של קרמבו, נוער מד"א, איג"י ארגוני נוער:
 
 

למיד יש לציין, כי ההתנדבות בתנועות הנוער מאושרות ע"י מחלקת הנוער. על כל ת
 לוודא כי קיבל אישור לכך.

 

 לרישום עבור מקומות ההשמה:
https://forms.gle/Ed2RzkSY3XLAsT6t8 

 

https://forms.gle/Ed2RzkSY3XLAsT6t8

