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תוכנית "מחויבות אישית" -
מעורבות ב(הי6ה
רציונ 6התוכנית
התוכנית "מחוייבות אישית" הינה תוכנית חינוכית ערכית המתבססת ע% %מי"ה
התנסותית בשתי מערכות שונות :בבית הספר ומחוץ %כות%י בית הספר  -במוס"ות
ובארגונים ב3הי%ה.
מטרתה העי3רית היא %הכין את הת%מי" %השת%בות בחברה ה"מו3רטית הבוגרת -
כאזרח מעורב ופעי ,%המוכן %תרום %שיפור איכות החיים ב3הי%ה בפרט ובמ"ינה
בכ.%%
התוכנית מתבססת ע %התנסות מעשית ש %הת%מי" ,המאפשרת תרגום מעשי ש%
הערכים הנ%מ"ים בכיתה  -נתינה ,עזרה %זו%ת ויצירת מחוייבות %צורכי הפרט
וה3הי%ה.
במה%ך התוכנית פוגש הת%מי" %ראשונה תופעות חברתיות ומצבי חיים ש%א התנסה
בהם 3ו"ם %כן ,תוך כ"י מתן סיוע אנושי ה"ורש התמ"ה ,אחריות ויצירת ת3שורת
בינאישית עם אוכ%וסיות נז33ות שונות ,כגון :ז3נים ,נכים ,חריגים ,עו%ים ח"שים
וכו'.
התנסות זו מחז3ת אצ%ו את תחושת האכפתיות ,השייכות %מ3ום ותחושת המסוג%ות
האישית.

5רישות התוכנית
 .1פע% %מען ה3הי%ה %פחות  60שעות במה%ך שנה אחת.
 .2השתתף בתה%יכי ההכשרה והה"רכה בבית הספר ובמוס" ה3ו%ט בהתאם
"%רישות התפ3י" שבחר %מ%א.
 .3הגיש עבו"ה בכתב או באמצעי אחר שמתע" את התנסויותיו ומתאר את השפעת
פעי%ותו ע %מ3ב %השירות עצמו.
)מתוך" :מחוייבות אישית מעורבות ב3הי%ה",
הוצאת משר" החינוך  -מנה %חברה ונוער ,ירוש%ים .(2005
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שם הארגון :מרכז הנוער ב"בית ראשונים"  -פרוי(ט "אח בוגר"
כתובת :רח' גור5ון  24גבעתיים
ט6פונים03-6727322 ,054-6303433 :

כמה מי6ים ע 6הארגון :פרוי3ט "אח בוגר" הינו פרוי3ט ייחו"י %מרכז הנוער "בית
ראשונים" ופוע %במרכז כבר מזה ש%וש שנים ,בספרייה העירונית "י"%-בנים" .מטרת
הפרוי3ט בני נוער חונכים חניכה חברתית ו%ימו"ית ת%מי"ים בכיתה ה'-ו' אשר אותרו
כבע%י פערים בתחומים א%ו.
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון% :כ %חונך ישובץ חניך ע %פי התאמה אישית איתו
הוא ייפגש אחת %שבוע ,במ3ום ובשעה 3בועים .הזמן יח"יו מיוע" %היכרות מעמי3ה,
הכנת שיעורי בית ועבו"ה ע %המישורים בהם הי "%צריך חיזו .3בנוסף ,כ %החונכים
והחניכים מתאספים יח"יו ועוברים פעי%ות חברתית כייפית וס"נאות מיוח"ות
בתחומים שונים.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :הנרשמים "%אח בוגר" עוברים ראיון 3ב%ה
אישי עם רכז הנוער .בני הנוער המתאימים יעברו הכשרת חונכים ש %כחמישה מפגשים
)כשעה וחצי כ %מפגש( ובהם % -מי"ת מיומנויות ה"רכה שונות ,היכרות וגיבוש חברתי
בין מ"ריכי הפרוי3ט% ,מי"ת הגי %המו"רך ועיצוב המ3ום האישי ממנו כ %חונך מגיע
%פרוי3ט.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :פעם בשבוע ,כשעה וחצי-שעתיים  -חניכת
ת%מי" בכיתה ה'-ו'% ,יווי ש %כ %חונך וישיבת צוות חונכים אחת %כמה זמן %פי הצורך.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :ה"רישה החשובה ביותר מהמתנ"בים
בפרוי3ט "אח בוגר" היא רצון %עזור ו%תרום מעצמם %מען ה3הי%ה ויכו%ת %ג%ות
סב%נות וה3שבה .מאפיינים אישיים :רגישות 3הי%תית ,כבו" ה""י ,כישורים
חברתיים ,סב%נות ,אחריות ועמי"ה ב%וח זמנים.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :אחת %שנה אנו יוצאים %תרום 3%הי%ה ב"רך
מיוח"ת שבה אתם והחניכים ש%כם תוכ%ו %תרום .בנוסף ,ס"נאות העשרה ,השתתפות
בפרוי3טים אחרים במרכז הנוער "בית ראשונים" וברחבי העיר ,הזמנות %אירועי נוער
עירוניים בע"יפות ראשונה.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :מתנ"בים אשר יאותרו כבע%י פוטנציא%
מנהיגותי והתאמה %תפ3י" ייבחרו %צוות ה"רכה בשנה הבאה.

3

שם הארגון :מרכז העצמה ש5ה בו(ר " -מ(צב"
כתובת :רח' ש5ה בו(ר  10גבעתיים
ט6פון03-7310586 :
איש (שר בארגון  :ענת אשרוב

כמה מי6ים ע 6הארגון :מרכז העצמה %י"%ים מכיתות "'-ו' מכ %בתי הספר בעיר.
מטרת המרכז היא %העצים י"%ים בע%י יכו%ת %מי"ה שביתם מסיבות שונות אינו יכו%
%עשות זאת עבורם.
במרכז כ 26-י"%ים .הי"%ים מגיעים אחרי ביה"ס ,אוכ%ים ,מכינים שיעורי בית,
משתתפים בחוגים ובשיחות טיפו%יות.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א' ,ב' ,ה'  .18:00-13:00ג'.16:00-13:00 '" ,
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :עזרה בהכנת שיעורי בית ,חונכות ,עזרה %מ"ריכי
החוגים ,פעי%ות חברתית.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :פגישת היכרות עם הצוות והסבר ע %עבו"ה
עם י"%ים.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות 4-2 :שעות שבועיות.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :ניסיון בעבו"ה עם י"%ים ,ניסיון בעזרה
בהכנת שיעורי בית ,י"ע מ3צועי בתחומים ר%וונטיים %י"%ים ו%ב רחב.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :מסיבות בחגים ,טיו%ים ,סיורים ,חגיגת ימי הו"%ת
ועו".
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :הצטרפות %טיו%ים ו%סיורים ,תעו"ת
הו3רה ,המ%צות %פי הצורך.

4

שם הארגון :מרכז 6מי5ה 6י56י עו6ים
כתובת :רח' ש5ה בו(ר  10גבעתיים
ט6פון) 03-5722382 :נא 6הת(שר בשעות הבו(ר(
איש (שר בארגון ( :ארין עמיא - 6רכזת מתנ5בים

כמה מי6ים ע 6הארגון :מרכז %מי"ה %י"%י עו%ים אשר מת3שים בהכנת שיעורי הבית.
מיוע" %ת%מי"ים בבי"ס יסו"י .במרכז כ 15-ת%מי"ים ,אשר יו"עים עברית אך ז3ו3ים
%עזרה בשיעורים  -בשפה העברית.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :ג'18:30-17:00 '" ,
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :עזרה בשיעורי הבית בשפה העברית.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :במרכז ה%מי"ה נמצאות שתי מורות והן
י"ריכו את המתנ"בים.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :שעה וחצי בשבוע בימי ג' או "' %משך כ %שנת
ה%ימו"ים.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :סב%נות ,יכו%ת %סייע בשיעורי בית.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :מפגשים חגיגיים בחגים.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :מתנות בחגים.

5

שם הארגון :ויצ"ו
כתובת5 :רך בן גוריון  216גבעתיים
ט6פון03-7322466 :
איש (שר בארגון :ני6י הנ65

כמה מי6ים ע 6הארגון :מוע"וניות אשר פוע%ות ברוב גני הי"%ים בעיר בשעות
הצהריים .מוגשת %י"%ים ארוחה חמה ופעי%ויות העשרה ע" שההורים באים %אסוף
מהגן.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :כ %יום  .16:30-13:30בחופשות ש %הגנים )מ%ב" יו%י-
אוגוסט( הפעי%ות בין השעות .15:00-07:45
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון% :עזור בהגשת האוכ ,%בפינוי השו%חנות ו%אכו %עם
הי"%ים .בנוסף ,יש צורך %הפעי %את הי"%ים% ,שח 3עימם ב3בוצה או אח" ע %אח",
%ספר סיפור% ,שיר ו%ר3ו" עם הי"%ים.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :הנחייה תינתן ע"י הצוות.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :שעה וחצי בשבוע מספטמבר ע" יוני )כו.(%%
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :מתנ"בים המתאימים %הפע%ות שצוינו
ובוגרים ברוחם.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :הפע%ות מיוח"ות 3%ראת החגים ובמוע"ים.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :צוות ויצ"ו רואה במתנ"בים ח 3%מהמרכז.
המתנ"בים י3ב%ו תעו"ות הו3רה.
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שם הארגון :מוע5וניות בבתי-ספר יסו5יים
איש (שר בארגון  :רכז/ת מחויבות אישית

כמה מי6ים ע 6הארגון :מוע"וניות אשר פוע%ות בבתי הספר היסו"יים בעיר בשעות
הצהריים .מוגשת %י"%ים ארוחה חמה ,פעי%ויות העשרה ועזרה בשעורי בית ע"
שההורים באים %אסוף מבית הספר.

ימים ושעות פעי6ות הארגון :כ %יום .16:30-13:30

תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון% :עזור בהגשת האוכ ,%בפינוי השו%חנות ו%אכו %עם
הי"%ים .עזרה בהכנת שיעורי בית% ,הפעי %את הי"%ים ו%שח 3עימם ב3בוצה או אח"
ע %אח".

תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :הנחייה ע"י הצוות.

הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :שעה וחצי בשבוע מספטמבר ע" יוני )כו.(%%

כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :מתנ"בים המתאימים %הפע%ות שצוינו
ובוגרים ברוחם.

פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :הפע%ות מיוח"ות 3%ראת החגים ובמוע"ים.

5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :המתנ"בים י3ב%ו תעו"ות הו3רה.
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שם הארגון :ספריות גבעתיים
מנה6ת  :וי(י וינגר
 .1ספריית י6 5בנים  -הספרייה המרכזית
כתובת  :רח' גור5ון  26גבעתיים
ט6פון 03-6720444 :
איש ה(שר  :שי חפץ  -ספרן
ימים ושעות פעי6ות :א' ,ג' ,'5 ,ה'  , 19:00-10:00ב'  ,14:00-10:00ו' 13:00-09:00
 .2ספריית בית א6ון
כתובת :רח' אי6ת  8גבעתיים
ט6פון03-5732720 :
איש (שר בארגון  :יהו5ית רייף  -מנה6ת הספרייה
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א' ,ג' ,'5 ,ה'  .19:00-15:00ב'  ,'5 ,ו' 14:00-10:00
 .3ספריית שז"ר
כתובת :רח' יבניא6י  30גבעתיים  -מרכז (הי6תי שז"ר
ט6פון03-5730150 :
איש (שר בארגון  :מי(י גצ6י(  -ספרנית
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א',ג','5,ה'  ,19:00-14:00ב' 14:00-09:00
כמה מי6ים ע 6הארגון :הספרייה ש %ימינו היא מרכז תרבות %כ %%האוכ%וסייה ,הנותן
מענה %צרכי מי"ע ובי%וי שעות הפנאי %כ %ה3הי%ה ,ע %בסיס ע3רונות ה"מו3רטיה
ושוויון הז"מנויות .כ %השירותים ניתנים %%א תש%ום.
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :סיוע בהשא%ת ספרים ,סי"ור הספרייה ,טיפו%
בספרים  -תי3ונים ועטיפה ו/או עזרה %י"%ים בהכנת שיעורי בית ,סיוע בפעי%ות עי"ו"
ה3ריאה %גי %הרך.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :מפגש היכרות עם הספרייה ,הסבר ע %התוכנה
%השא%ת ספרים וחניכה ע"י הצוות.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות% :אורך כ %השנה במשך שעות פעי%ות הספרייה.
שעתיים שבועיות) .ע %פי מספר השעות שי3בע ע"י בית הספר(.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :אהבת הספר ,א"יבות אחריות" ,יי3נות,
א"יבות ,רצון טוב ויכו%ת %ת3שר עם 3ה %המבוגרים והי"%ים.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :תעו"ת הערכה והענ3תה בסיום הפעי%ות,
המ%צות %פי הצורך.
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פרוי(ט מספרי סיפורים בספריות גבעתיים
מנה6ת  :וי(י וינגר
 .1ספריית י6 5בנים  -הספרייה המרכזית
כתובת  :רח' גור5ון  26גבעתיים
ט6פון 03-6720444 :
איש ה(שר  :שי חפץ  -ספרן
ימים ושעות פעי6ות :א' ,ג' ,'5 ,ה'  , 19:00-10:00ב'  ,14:00-10:00ו' 13:00-09:00
 .2ספריית שז"ר
כתובת :רח' יבניא6י  30גבעתיים  -מרכז (הי6תי שז"ר
ט6פון03-5730150 :
איש (שר בארגון  :מי(י גצ6י(  -ספרנית
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א',ג','5,ה'  ,19:00-14:00ב' 14:00-09:00
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :עי"ו" ה3ריאה %גי %הרך ע"י הפע%תם בשעות
סיפור ופעי%ות יצירה סביב הספרים שהו3ראו.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :ההכשרה תת3יים כחו"ש ובמה%כה נ%מ" את
ע3רונות ה3ראת הסיפור וכיצ" מספרים סיפור ומרת3ים את ה3ה.%
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :צוות מספרי הסיפורים ייפגש אחת %שבוע
כאשר כ %שבוע נציג אחר יספר סיפור וחבריו יעזרו %העביר את הפעי%ות .אחת %חו"ש
רכזת הפרוי3ט תשב עם ה3בוצה ויח" יבחרו את הסיפורים ויכינו יח"יו את הפעי%ות.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :רצון %הופיע בפני 3ה %צעיר ,אהבת הספר,
א"יבות אחריות" ,יי3נות ,רצון טוב ויכו%ת %ת3שר עם 3ה %המבוגרים והי"%ים.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :תעו"ת הערכה והענ3תה בסיום הפעי%ות,
המ%צות %פי הצורך.

9

שם הארגון :אגף הרווחה  -פרוי(ט תיעו 5ניצו6י שואה
כתובת :רח' המפנה  4גבעתיים
ט6פון5722223 ,5722396 :
איש (שר בארגון :מיש ,6מימי
כמה מי6ים ע 6הארגון" :ור ניצו%י השואה %אט %אט הו%ך ונע%ם ,ע %מנת שסיפור
חייהם %א ישכח %עו%ם אנו מנסים בימים א%ו %תע" כ 300 -סיפורים אישיים ש %ניצו%י
שואה המתגוררים בעיר גבעתיים ו%אג"ם %ספר.
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :בני נוער ייצאו בזוגות %תע" 3שישים ניצו%י שואה
ע %מנת שסיפורם ייזכר %ע" .במה%ך התיעו" תוכ%ו %הציץ %עו%ם ש %הניצו%ים ו%הכיר
3צת יותר את ה3שישים בעירנו.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :ית3יימו מספר מפגשי הכשרה ובהם בין היתר
נפתח את מיומנויות התיעו" ,הכרות וגיבוש בין צוותי התיעו" ומ"ריכי הפרוי3ט,
הכרות עם עו%ם ש %ה3שישים ומאפיינים ייחו"ים ש %ניצו%י שואה.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :פעם בשבוע ,כש%וש שעות בהן יתבצע התיעו",
כשעתיים ושעה נוספת %ה"%3ת המסמך .בנוסף% ,אחר הכשרה בת3ופת ההתנ"בות
ית3יימו מפגשים 3בוצתיים  /אישיים %תמיכה ו%יווי עפ"י צורך.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :ה"רישה הראשונה והחשובה ביותר היא
%עבור ראיון הכרות אשר יתבצע ע"י רכזות הפרוי3ט .מתנ"ב אשר רוצה %התנ"ב
בפרוי3ט התיעו" ,חשוב שיהיה %ו רצון %עזור ו%תרום מעצמו %מען ה3הי%ה ויכו%ת
%ג%ות סב%נות וה3שבה.
מאפיינים אישיים :רגישות 3הי%תית ,כבו" ה""י ,כישורים חברתיים ,סב%נות,
אחריות ועמי"ה ב%וח זמנים.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :ס"נאות העשרה.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :מתנ"בים אשר יאותרו כבע%י פוטנציא%
יוכ%ו %המשיך %פרוי3טים נוספים בין"-וריים.
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שם הארגון6 :ה"ב  -העמותה 6מען ה(שיש בגבעתיים
כתובת :רח' ההסת5רות  2גבעתיים
ט6פון052-4354014, 03-6730222 :
איש (שר בארגון :אסנת 6יבוביץ'
כמה מי6ים ע 6הארגון :העמותה %מען ה3שיש ,נותנת מענה %צורכי 3שישי העיר
ומפתחת שירותים 3הי%תיים 3%שישים ו%גמ%אים בעיר .ה3הי%ות התומכות נותנות
מענה 3%שיש בביתו ומספ3ת שירותי %חצן מצו3ה ,שירותי אב בית ,הממונה ע%
אחז3ת הבית ושירותים חברתיים כמו :הרצאות ,מסיבות ,טיו%ים ,ע%ון "ו חו"שי
ועו".
ימים ושעות הפעי6ות הארגון :ה3הי%ות מספ3ות שירותים  24שעות ביממה 365 ,יום
בשנה .הפעי%ות החברתית מת3יימת אחת %שבועיים בשעות אחה"צ %משך כשעתיים.
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :הפעי%ות מתמ"3ת ב3שר בין"-ורי ,ומתבטאת
במפגשים אחת %שבועיים ,במבנה ש %העמותה )במרכז היום  -רח' ההסת"רות( עם
מ"ריכה ,ע %מנת %הגיע %מוצר סופי  -ספר המהווה ע"ות ע %מ3ימי העיר וותי3יה.
תיאור תה6יך ההכשרה :מפגש עם עוב"י ה3הי%ות התומכות ,נציגת עמותת ע%ה ו%יווי
%אורך הפרוי3ט ע"י עוב"י העמותה.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות 12 :מפגשים בני כשעתיים כ %אח" והמשך
פעי%ות ע" הש%מה  60-%שעות.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :יכו%ת ת3שורת עם האוכ%וסייה המבוגרת,
התמ"ה ,כבו" %זו%ת ו%שונה ממך ,יכו%ת %שתף בחוויות וסיפורים.
פעי6ות מיוח5ת במה6ך השנה :מפגשים באירועים שונים המאורגנים ע"י ה3הי%ות
התומכות ,כגון :מסיבה ,הרצאה ,סרטים.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :הוצאת ספר בו יופיעו בני הנוער המבוגרים
השותפים בפרוי3ט .הספר יע%ה בכתב את החוויות המשותפות ש %המבוגרים ובני
הנוער.
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שם הארגון :מגן 5ו 5א5ום )מ"5א( מרחב 5ן
כתובת :משר 5ראשי תחנת ר"ג :רח' הג6ג 42 6רמת-גן
ט6פון משר 03-6198831 :5פ(ס 03-6180776
איש ה(שר בארגון :אבו 5ין אנואר  -מתאם פעו6ות התנ5בות מרחב 5ן
anuara@mda.org.il

כמה מי6ים ע 6הארגון :מ""א הינו ארגון ההצ%ה ה%אומי ש %מ"ינת ישרא %ועוס3
בפעי%ות הומניטארית .מ""א מ3ב3 %ריאות חירום וסע" חיים מת"3ם מה3הי%ה
ומגיע %מ3ום הימצאם ש %הנז33ים בכ %שעות היממה בכ %ימות השנה .צוותי מ""א
מורכבים מאמבו%נסים רגי%ים אשר מעני3ים סע" חיים בסיסי וניי"ות טיפו %נמרץ
שמעני3ות סע" חיים מת"3ם .צוותי התגובה ש %מ""א מורכבים ממתנ"בים ועוב"ים.
מתנ"בים במ""א מוכשרים בהכשרות בסיס כמגישי עזרה ראשונה ,הכשרות המשך
כחובשי רפואת חירום וגם כפארמ"י3ים מתנ"בים אשר מטפ%ים ברמת סע" חיים
מת"3ם.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :מ""א פעי %בכ %שעות היממה בכ %ימות השנה .מתנ"בי
הנוער )ע" גי 18 %וסיום תיכון( מבצעים משמרות ערב  .23:00-15:00במה%ך חופשות
מה%ימו"ים ,מתנ"בי הנוער מבצעים גם משמרות בו3ר  .15:00-07:00בסיום משמרת
ערב אמבו%נס מחזיר את בני הנוער %ביתם.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :מתנ"בי הנוער במ""א ע %מנת %התחי%
%התנ"ב עוברים 3ורס עזרה ראשונה במשך  60שעות .במה%ך ה3ורס הם %ומ"ים %טפ%
במ3רים מסכני חיים ו%עבו" בצוות תגובה ש %אמבו%נס %בן .ה3ורס במה%ך החופש
הג"ו %נמשך ברצף במה%ך כשבועיים .במה%ך שנת ה%ימו"ים ה3ורס מתבצע בערב
פעמיים בשבוע מהשעה  18:00ע"  22:00ונמשך כ 8-ע"  10שבועות.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :מתנ"בי הנוער ש %מ""א מתחייבים %הגיע
פעמיים במה%ך כ %חו"ש במשך כשנתיים .ע %פי רוב מתנ"בי הנוער ש %מ""א ממשיכים
%התנ"ב ע" %גיוסם %צבא ,ח3%ם נ%3טים בהכשרות הצבאיות כפארמ"י3ים צבאיים
בשירות ס"יר.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :המתנ"ב נ"רש %עבור בהצ%חה את 3ורס 60
השעות .ו%בצע %אחריה  8-10משמרות חניכה% .אחריהן המתנ"ב יכו% %המשיך
ו%התנ"ב כרצונו ויכו%תו .מתנ"ב הנוער נ"רש %עבו" בצוות התגובה ש %מ""א ו%עבו"
תחת האחראי במ3ום המתנ"ב מבצע מט%ות בהתאם %ניסיונו הנרכש בשטח.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :במה%ך חגי ומוע"י ישרא %מתנ"בי מ""א עוס3ים
בפעי%ות הומניטרית ב3הי%ה .בחו"שי ה3יץ מ""א פותח מחנות 3יץ %בני הנוער שבהם
מ3ב%ים הכשרות רפואיות נוספות.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :מתנ"בי מ""א %ו3חים ח 3%פעי %בנציגויות
בש%יחויות %חו" ,%בכ %שנה נבחר מתנ"ב מצטיין מ3רב בני הנוער .בכ %תחנה
מתרחשים אירועים חברתיים %כ %%המתנ"בים.
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שם הארגון :משטרת ישרא 6משמר אזרחי א("מ  -אגף (הי6ה משטרה
כתובת :רח' ויצמן  76גבעתיים
ט6פון03-5724444 :
איש (שר בארגון  :אושי בו(סנבוים
כמה מי6ים ע 6הארגון :הא"3מ באמצעות המשמר האזרחי מאפשר הפע%ת בני נוער
במס%ו %חברות וכמסייעים במס%ו %המחוייבות האישית .מטרת הארגון היא אבטחת
העיר בצמו" %משטרה בעזרת בני נוער .סוג הפעי%ות :סיורים רג%יים/ממונעים,
מחסומים ,סרי3ות וחיפוש נע"רים.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :בני נוער ישותפו בפעי%ות ע" השעה % ,24:00מעט ערבי
שבת/חג וחוה"מ בהם תותר פעי%ותם ע" .02:00
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :בני הנוער יהיו צמו"ים %מתנ"בים בוגרים או
%שוטרים אשר יכשירו אותם בכ %פעי%ות המשטרה .הם יעברו הרצאות והכשרות ,יצאו
במשותף עם בוגרים %סיורים רג%יים/ממונעים ,ה3מת מחסומים %בי3ורת ,חיפוש
נע"רים ושמירה ע %העיר בפעי%ות שוטפת.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :התאמת המתנ"בים %א"3מ תיב" 3הן ע"י
הגוף השו%ח והן ע"י רמ"3מ% .אחר ה3ב%ה %א"3מ המתנ"בים יעברו אימון והכשרה.
בוגרי מחוייבות אישית יוכ%ו %המשיך ו%התנ"ב כנוער מתנ"ב.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות 60 :שעות במסגרת המחוייבות האישית במה%ך
השנה  -בסיום מ3ב%ים תעו"ת סיום .במסגרת התנ"בות רגי%ה ,ח %מינימום ש 4 %שעות
בחו"ש.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :בראש ובראשונה רצון %התנ"ב .ראש ג"ו,%
3%ב %ו3%חת אחריות ,ראש פתוח.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :ימי כיף ,כנסים ,הרמות כוסית בחגים,
תעו"ות הו3רה והערכה.
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שם הארגון :שרותי כבאות והצ6ה עיריית גבעתיים
כתובת :רח' המעיין  ,38גבעתיים
ט6פון03-5712122 :
איש (שר בארגון  :יניב ארב6י
כמה מי6ים ע 6הארגון :מטרת הע %ש %שרותי הכבאות וההצ%ה במ"ינת ישרא %הינה
הצ%ת נפש ורכוש3 .ה %היע" הינו כ %אזרח ו%מעשה כ %%האוכ%וסייה .פעי%ות הכבאים
רבה ומגוונת ועי3ריה טיפו %בשריפות במבני מגורים ,תעשיה ,כ%י רכב ,שטחים
פתוחים ,פעו%ות חי%וץ והצ%ה שונות ,טיפו %בת3ריות חומרים מסוכנים ,סיוע %גופי
החירום השונים ו%אזרחים ועו".
ימים ושעות פעי6ות הארגון 24 :שעות ביממה 365 ,יום בשנה.
תיאור פעי.ות המתנ)בים בארגון :כח עזר %כבאים המ3צועיים במשימותיהם
וסיוע בהגברת המו"עות ב3רב האוכ%וסייה בנושאי בטיחות באש ומניעת "%י3ות.
%מעשה המתנ"בים נוט%ים ח 3%בכ %שגרת יומו המבצעית והמנה%תית ש %הכבאי
המ3צועי.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :מי"י שנה בין החו"שים נובמבר %אפרי) %חצי
שנה( ,מת3יים 3ורס "צופי אש" בשרותי הכבאות וההצ%ה גבעתיים בה"רכת צוות
הכבאים בתחנה ,נושאים מרכזיים :הכרת מערך הכבאות ,בטיחות ,מהות האש,
סו%מות ,הגנת הנשימה ,חומרים מסוכנים ,מטפים ועו".
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות3 :ורס "צופי אש" מת3יים אחת %שבוע ביום
3בוע )ש%ישי או רביעי ב"רך כ (%%בין השעות % ,17:00-20:00אחר ההכשרה ישובץ
המתנ"ב באח" מימי השבוע מראשון ע" חמישי ,ובשעות הערב במערכת.
מוע" סיום ההתנ"בות :יוני.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :כיתה י' ומע%ה ,רצון %תרום 3%הי%ה ,אישור
הורים ,אישור רפואי ע %בריאות ת3ינה ,משמעת ,מוטיבציה ,אומץ %ב  ,יכו%ת %עבו"
בצוות ,כושר גופני ועו".
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :ת3ופת ההכשרה מאתגרת ובע%ת תכנים %א
שיגרתיים% ,אחר ת3ופת ההכשרה הצטרפות %צוות הכבאים המ3צועי במשימותיו
השונות והמגוונות ,תרגי%ים ואימונים מעשיים ,תצוגת ראווה %משפחות ,ערב גיבוש
ועו".
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :כ %מתנ"ב שעומ" ב"רישות ה3ורס מ3ב%
כ%ים %התמו""ות עתי"ית במצבי חירום ה3שורים באש ,תעו"ת סיום מכוב"ת
ושימושית ותמונת מחזור .בנוסף מצטייני המתנ"בים יהיו מועמ"ים 3%ב%ת תעו"ות
הו3רה והצטיינות במסגרת גופי המתנ"בים השונים ב3הי%ה.
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שם הארגון" :הרוח החיה בחבורה"  -חינוך 6סוב6נות ואהבת בע6י חיים
כתובת :משר 5החינוך
ט6פון054-3452340 :
איש (שר בארגון :רח 6פוג ,6מ5ריכה מחוזית

כמה מי6ים ע 6הארגון" :הרוח החיה בחבורה" הינה תכנית שמשותפת %משר" החינוך
ו SOS-חיות ומיוע"ת %אותם א%ו שאינם נשארים א"ישים %בע%י חיים% ,אותם א%ו
שאיכפת %הם מכ%בים וחתו%ים שנו"%ים ואין %הם "ורש .בע%י חיים אי%ו מוש%כים
%רחוב ,נ"רסים ,חשופים %התע%%ות ,מושמ"ים או מתים ממח%ות ורעב .בתכנית זו
נושא בע%י חיים יהווה מכנה משותף ,המ3שר בין י"%ים צעירים %בין פיתוח אחריות
אישית ,מעורבות ומנהיגות.
החונכים י%מ"ו את הת%מי"ים 3%ב %ו%הבין את השונה ,הח%ש וחסר הישע באמצעות
בע%י חיים% ,שאת באחריות ו%עזור %זו%ת ,ויהוו "וגמה אישית %אהבת בע%י חיים.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :ו'  ,12:00-08:00בבתי הספר היסו"יים בעיר במשך כ6-
מפגשים.
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :הפע%ת ת%מי"י כיתות ג' ב3בוצות 3טנות,
משח3ים ,יצירה ,סיפורים וחומרים אחרים שיינתנו בהכשרה )תינתן גם אפשרות
%יוזמה ,רעיונות ויצירתיות מצ" החונכים(.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :הת%מי"ים י3ב%ו הכשרה בסוף יום
ה%ימו"ים בבית הספר  -מפגשים אחת %שבוע/שבועיים במשך  5פגישות .במפגשים
י3ב%ו חומרים המתאימים %ת%מי"ים ,רעיונות %הפע%ת הת%מי"ים וכן כישורי
הנחייה.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :הכשרה ש %כ 5-מפגשים במרכז הנוער ש"ה
בו3ר .פעי%ות בימי שישי בכיתות ג' בעיר 2 ,בכ %כיתה ,כ 6-מפגשים .ארגון יום שיא
%משתתפי הפעי%ות )ת%מי"י ג' מבתי הספר שישתתפו בפעי%ות(.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :נ"רשת אהבת %בע%י חיים ,אהבת א"ם
וניסיון בה"רכת ובהנחיית י"%ים )ר3ע ש %תנועת נוער3 ,ייטנה וכו'(.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :בארגון יום שיא וכן אפשרות 3%שר עם עמותת SOS

חיות.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :תעו"ת הערכה מטעם  SOSחיות.
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שם הארגון :צער בע6י חיים רמת-גן והסביבה
כתובת :רח' חפץ חיים  4ת-6אביב
ט6פון054-6229303 :
איש (שר בארגון :יר5ן פונ ,(5רכזת מתנ5בים
כמה מי6ים ע 6הארגון :אגו"ת צער בע%י חיים רמת-גן והסביבה היא אגו"ה מהותי3ות
בישרא ,%ונוס"ה בשנת  1944ע"י 3בוצת מייס"ים בהוב%ת גב' גרטה בירן ז" .%מאז
פוע%ים חבריה במסירות אין 3ץ %הצ%ת מאות בע%י חיים נטושים או במצו3ה ,מתן
טיפו %רפואי ו"אגה מ"י יום %רווחתם ואיתור בתים מאמצים ואוהבים עבורם .עי3רון
מובי %ומייח" את צער בע%י חיים רמת גן והסביבה הוא עי3רון ש %אי המתת בע%י חיים.
בשם העי3רון החשוב הזה אשר חרתנו ע" %ג%נו ,מגיעים %בית המחסה ש%נו בע%י חיים,
מכ %גי %ובכ %מצב בריאותי ,ואצ%נו הם זוכים %ת3ווה מחו"שת% ,חיים ח"שים וטובים
יותר מתוך י"יעה כי %עו%ם %א נזנח אותם %אנחות!
העמותה מ3יימת פעי%ויות הסברה ע %ה3שר ש%נו כבני א"ם %בע%י חיים ,בבתי ספר
ותנועות נוער ,וכן מ3יימת פעי%ות עם י"%ים במוס"ות טיפו%יים ,י"%ים עם צרכים
מיוח"ים ובכ %מ3ום בו המגע עם בע%י החיים ש%נו יכו% %סייע ו%תמוך ב3הי%ה.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א'-ה'  ,17:00-11:00ו'  ,14:00-11:00שבת 15:00-11:00
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון :סיוע בבית המחסה ,הוצאת כ%בים %טיו%ים ,משח3
עם חתו%ים ,סיוע בעבו"ה א"מיניסטרטיבית ,גיוס תרומות ,ה"רכות במסגרות חינוכיות
וכו'.
פעי%ות העמותה היא ענפה ומגוונת וכ %מתנ"ב יכו% %מצוא ביטוי %כישוריו וכישרונותיו
המיוח"ים.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :המפגש הראשון עם הת%מי"ים מתרחש בבית
הספר ,שם הם פוגשים את צוות החינוך ש%נו ושומעים ע %ה3שר המיוח" בין בני הא"ם
%בע%י חיים ,ע %מצב בע%י החיים הנטושים בארץ וע %העשייה ש %העמותה .בהמשך ,הם
מוזמנים %בי3ור מתואם בבית המחסה ,שם% ,צ" חווית המפגש עם בע%י החיים ,יציאה
%טיו %או %יטוף חתו%ים ,הם מ3ב%ים טפסים %מי%וי %טובת המשך התנ"בות.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות :פעם בשבוע כשעתיים.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :כ %אח" יכו% %התנ"ב ו%תרום.
פעי6ויות מיוח5ות במה6ך השנה :ערבי מתנ"בים ,ימי אימוץ ,ערבי התרמה ,אירועי
העשרה )הרצאות וס"נאות שמעבירים אנשי מ3צוע(.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :ערבי מתנ"בים ,אירועי העשרה ,תעו"ות
הו3רה ותו"ה %ת%מי"ים שב%טו והש3יעו במסגרת פעי%ות בעמותה.
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שם הארגון :ע6ם  -הפוך ע 6הפוך
כתובת :רח' טבריה  ,8פינת בוגרשוב  ,37ת-6אביב
ט6פון03-6953839 :
איש (שר בארגון :נ5ב (ניגסוויין )(054-9773763
כמה מי6ים ע 6הארגון :במרכז "הפוך ע %הפוך" ,המעוצב כבית 3פה ,מת3יים מפגש
המאפשר שיח ב"גובה העיניים" ש %מתבגרים עם אנשי מ3צוע ומתנ"בים ,וכן ש%
נערים ,בינם %בין עצמם .המפגשים מת3יימים באווירה ש %פתיחות ,יחס חם ,חיבה
וכבו" .במרכז מת3יימות שיחות אישיות ו3בוצתיות – ספונטניות ויזומות ,וכן ס"נאות
בנושאים המעניינים את המתבגרים ,כ"וגמת :אהבה וזוגיות ,מיניות ויחסי מין ,סמים
וא%כוהו ,%ועו" .הצעירים המגיעים %מרכזי "הפוך ע %הפוך" ,הם %רוב בני נוער בגי%אי
 ,18-13החיים בבית ו%ומ"ים בבית הספר.
ימים ושעות פעי6ות הארגון :א' ב' ג' "' בין השעות 20:00-16:00
תיאור פעי6ות המתנ5בים בארגון3 :בוצת "נוער מתנ"ב" הינה 3בוצה תה%יכית-
משימתית ,המת3יימת במה%ך שנת ה%ימו"ים .ב3בוצה עוברים הנערים הכשרה
ו%אחריה %ו3חים ח 3%בהפע%ת המרכז בתפ3י"ים שונים כגון :אוריינטציה %נערים
ח"שים ,הפע%ת הבר ,וכן פרוי3טים התנ"בותיים במרכז ומחוצה %ו.
תיאור תה6יך ההכשרה ש 6המתנ5בים :תה%יך ההכשרה אורך כחו"שיים שמטרת
ההכשרה היא %ה3נות %בני הנוער כ%ים %אירוח וייעוץ המותאמים %ע3רונות העבו"ה
בהפוך .ההכשרה מעו""ת ומחז3ת את היכו%ות הטבעיות ש %המתנ"בים .ההכשרה
מאפשרת פיתוח מו"עות עצמית ויכו%ת %התייחס %רגשות ש %העצמי וש %האחר.
הי(ף ההתנ5בות ות(ופת ההתנ5בות 4-2 :שעות שבועיות במשך שנת ה%ימו"ים,
וכש%מתנ"בים יש אפשרות %המשיך בתפ3י" גם %שנה הבאה עם אחריות מורחבת.
כישורים ויכו6ות נ5רשות אצ 6המתנ5ב :אין צורך בי"ע מו"3ם .אנו "ורשים כנות
ויכו%ת %נה" %ו-שיח כמו כן ,אחריות ,רצינות ומחויבות ,בשי%וב עם אכפתיות ורגישות
כ%פי בני הנוער.
5רכי הו(רה והערכה 6מתנ5בים בארגון :יחס אישי %כ %בני הנוער ,ערבי כיף %נוער
המתנ"ב )סרט ופיצה ,ועו"( ,תעו"ת הו3רה ,המ%צות %פי הצורך.
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ט6פונים חשובים
מח"$ת נוער ו$הי"ה 03-5722227/3 -
רכזת מעורבות והתנ/בות נוער ,מימי סימב"יסטה 03-5722341 -
רכז מנהיגות נוער ,גי" עוגן 03-5722227/3 -
מרכז $הי"תי בית ראשונים  ,03-6739383/42 -מרכז נוער בית ראשונים 03-6727322 -
מרכז $הי"תי ש/ה בו$ר  ,03-5731493 -מרכז הנוער ש/ה בו$ר 03-5714913 -
מרכז $הי"תי שז"ר  ,03-5719052 -מרכז נוער שז"ר 03-5732672 -
ט6פונים 6שעת הצורך
ער"ן :עזרה ראשונה נפשית בט"פון :מכ %ט%פון"% 1201 :וברי רוסית,1-800-24-1201 :
מו "3ארצי %בריאות הנפש09-8621201 :
"י" בי"" -אוזן 3שבת03-6204999 :
נוער מ$שיב "נוער03-6919765 :
מרכז סיוע "נפגעי/ות ת$יפה מינית :מכ %ט%פון% ,1202 :גברים ונערים03-5179179 :
מיט""  -המרכז הישרא%י %טיפו %בפגיעות מיניות בי"%ים02-5630428 :
$ו חירום ארצי "מניעת א"ימות במשפחה1-800-22-0000 :
א""י 3 -ו חירום "%יווח ע %התע%%ות בי"%ים1-800-22-3966 :
המועצה "ש"ום הי"$ - /בי"ות י"/ים02-6780606 :
א"-סם  -ייעוץ %נוער והורים בנושא סמים03-5463587 :
ה$ו ה"בן 3 -ו תמיכה %הומואים% ,סביות ,בי ,טראנס ובני משפחותיהם03-7325560/80 :
הוע" /מ"חמה באיי/ס 3 -ו פתוח %שא%ות בנוגע %איי"ס ומח%ות מין03-5108787 :
ח.ס.ן  -חו"י סרטן נ"חמים  -סיוע תמיכה ומי"ע1-700-506-600 :
בשבי" החיים  -עמותת תמיכה %משפחות שי3יריהם התאב"ו03-9698501 :
"י" /נ$טפים" 3 -בוצות תמיכה %משפחות שכו%ות נפגעות תאונות "רכים03-5337338 :
הימורים כפייתיים בישרא"  -ייעוץ %משפחות ו%מהמרים1-800-355-333 :
עמותת אפשר  -א%כוהו %והימורים  -תחנות יעוץ %הורים ו%בני נוער:
רח' אר%וזורוב  1רמת-גן03-6733228 ,
ע"ם  -העמותה %מען נוער במצבי סיכון ומצו3ה ,03-6953839 :טבריה  8ת"א )פינת בוגרשוב (37
מ$ום אחר  -מרכז סיוע %בני נוער מחוסרי 3ורת גג -
רח' יהו"ה ה%וי  8ת-%אביב03-5173282 ,03-5176246 ,
מרכז הגנה "י"/ים ו"נוער ,בית "ין  -מענה ראשוני %בני-נוער ו%י"%ים שנפגעו פיסית ,מינית
או נפשית 02-6448844 :או  *3200מכ %ט%פון
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פרוי(ט מחויבות אישית  -שכבת י'  -בחירת מ(ום השמה
שם הת%מי"/ה:
כיתה:

מגמה:

* ברצוני %התנ"ב ב:
נימו 3סיבת הבחירה:

**אני כבר מתנ"ב ב:

פירוט הפעי%ות:

חתימת האחראי:
אני מב3ש %הכיר בפעי%ות הנ" %במסגרת המחוייבות האישית.
חתימת הת%מי"/ה:
מכיתה
אנו הורי הת%מי"/ה
מאשרים את התנ"בותו במ3ום ההשמה הנ".%
בברכה,

,

חתימת ההורים:
***ת%מי" %א יח %בהתנ"בות במ3ום ב%י 3%ב %אישור מרכז/ת מחוייבות אישית.

בהצ"חה "כו"ם!

זיכרו ,מישהו מחכה 6כם וצריך את עזרתכם!
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