ביחד ,אחד למען השני ,ולמען קהילת הנוער -
נוער גזר ותנועות הנוער מתגייסים למען הנוער בשעת חירום
ליצירת

המעטפת החברתית-קהילתית

המעטפת החברתית-קהילתית:
במסגרת המעטפת הקהילתית יוכלו הילדים ובני הנוער להיפגש במיקום מאורגן תוך שמירה
על בריאותם ,לקיים פעילות חברתית  /לימודית  /קהילתית בקבוצה יישובית מצומצמת
ומאורגנת ,פעילות העשרה וכן תמיכה במשימות לימודיות.
צוות היגוי והפעלה:
בכל יישוב יוקם צוות שיכלול את בעלי התפקידים הבאים:
• רכז/ת נוער יישובי/ת
• נציג/ת ועדת נוער
• נציג/ת ועד מקומי
• מלווה מטעם מחלקת חינוך חברתי-קהילתי
• מלווה מטעם אגף החינוך או נציג בית הספר במידת הצורך.
צוות זה יהיה אחראי לתכלל את הפעילות ביישוב במסגרת המעטפת החברתית-קהילתית

מבנה המעטפת החברתית-קהילתית
הגורמים בקהילה שלוקחים חלק במעטפת

צוות היגוי וליווי
יישובי

רכז הנוער היישובי

מבוגר מלווה
ש"שינים ,מתנדבים
מהקהילה

חניכים
ילדים ובני נוער
מכיתות ה-ח

חונכים
בני נוער מכיתות ט-י"ב

מבנה המעטפת החברתית-קהילתית
סוגי המפגשים של המעטפת

מפגש חונך  -חניך
)בנוכחות הורה(

מפגש קבוצת
חונכים וחניכים עם
מבוגר מלווה )רכז
נוער ,ש"ש,
מתנדב(

מפגש קבוצת
חונכים בלבד עם
רכז נוער יישובי /
ש"ש

מפגש קבוצה של
חניכים עם חונך אחד
עם מבוגר מלווה )רכז
נוער ,ש"ש ,מתנדב(

מבנה המעטפת החברתית-קהילתית
מקומות המפגש של המעטפת

בחצר הבית של חניך
או חונך בהינתן שיש
מבוגר בבית

במבנה ציבורי של
היישוב )סניף
התנועה ,בית העם,
מועדון ,ועוד(..
בנוכחות מלווה מבוגר

במרחבי בישוב
החיצוניים בנוכחות
מבוגר מלווה

מבנה המעטפת החברתית-קהילתית
זמני המפגש של המעטפת

19:00-22:00

מפגש חברתי
חונכים

16:00-19:00
מפגש חברתי
חונכים-
חניכים

13:00-16:00

מפגש חברתי
חונך -חניך

08:00-13:00

מפגש לימודי
חונכים

08:00-13:00

מפגש לימודי
חונך-חניך

מתחילים?

אז איך מתחילים?
•
•

הקמת צוות היגוי וליווי יישובי לפעילות המוצעת.

מינוי נציג יישובי  /ועדת נוער שמוכן לרכז את הפעילות ולשמש
כאיש /אשת קשר.

•

קיום מפגש ראשוני של הצוות המוביל לצורך בניית מתווה הפעילות
המתאים ליישוב.

שלבים לביצוע:
•

גיוס מתנדבים מהישוב שיכולים לעבות את המעטפת וללוות את
הפעילויות.
• איתור מרחבי פעילות אפשריים ביישוב

• מיפוי ילדי היישוב לפי גילאים )נתונים ניתן למצוא גם אצל מחלקת
הנוער ובאגף החינוך(.
• הכנת לו"ז המעטפת  -בניית סדר יום ,בניית לו"ז פעילות שבועית.
• הצטיידות בחומרי יצירה ,משחקים וכד'.

בניית תהליך החניכה
תהליך האיתור ,השיבוץ והבנייה של הקבוצות יעשה במשותף עם בית הספר,
רכז הנוער ,ובמידת האפשר גם נציג ועדת חינוך או נוער של היישוב.

1

2

איתור חונכים :בני נוער מכיתות ט-יב שמוכנים לחנוך
בני נוער מכיתות ה-ח.

שיבוץ זוגות חונכות :שיבוץ והתאמה של חונך -חניך
בהתאם ליכולות של החונכים ולצרכים של החניכים.

איתור חניכים :בני נוער מכיתות ה-ח שזקוקים או
רוצים לקחת חלק בתהליך החניכה

3
בניית קבוצות חונכות:
 .1oבניית קבוצות של  4חונכים שותפים שיוכלו
להיפגש עם החניכים שלהם ולייצר קבוצה
משותפת של  4) 8חונכים ו 4-חניכים(.
 .2oבניית קבוצה מחוברת של חונכים בלבד :חיבור
שתי קבוצות חונכים של ארבעה כל אחד לכדי
קבוצה של  8חונכים.

בתכנון הפעילות חשוב לקחת בחשבון:
• קבוצות עד  10משתתפים במבנה סגור ועד  20משתתפים בחוץ.
• פעילות מגוונת – יצירה ,התנדבויות ,פעילות גופנית ,משחק בחוץ
• יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות.
• עטיית מסכות ,היגיינה ,שמירת מרחק
• בהמשך -עבודה על פי מתווה הרמזור והנחיות משרד הבריאות.

תפקידים ואחריות

הקהילה  -והרכז היישובי:

מחלקת חינוך חברתי-קהילתי באגף
החינוך:
מחלקת בתי הספר באגף החינוך:

תכלול הפעילויות השונות המתקיימות ביישוב
ותיאום ביניהן.
תהליך איתור ,שיבוץ ,ובנייה של החונכויות
היישוביות.
הפעלת כוח האדם  -ש"ישינים ,מתנדבי היישוב,
מדריכי תנועה ועוד.
ליווי בפועל של פעילויות שונות בשטח במהלך היום
והדרכת החונכים.
קשר יומי עם המועצה ובתי הספר להפקת לקחים,
דיוק ,ותכנון הפעילות ליום המחרת.

תכלול התחום של רכזי הנוער ,ותנועות
הנוער להקמה וביצוע של התכנית
ביישובים.
ליווי תהליך האיתור ,השיבוץ ,והבנייה של
החונכויות היישוביות.
סיוע בבניית המודלים הישוביים השונים.
ליווי ותמיכה ברכז הישובי.

חיבור צוותי בתי הספר לתוכנית.
מינוי איש קשר לתיאום בין היישובים לבתי הספר
לסנכרון ,דיוק והפקת לקחים יומית.
סיוע פדגוגי לבניית תכניות.

גמישות המתווה המודולארי :
ישובים יוכלו לבחור אחד או יותר ממגוון האפשרויות של מפגשים שונים בהתאם לרצונם וליכולתם להוציא לפועל
בוקר
08:00-13:00

צהרים
13:00-16:00

תיאור המענה

מענה לצורך

מיקום

אחראי  /מלווה

אפשרות של מפגש חונך-חניך לצרכים לימודיים ,ובלבד
ששניהם יכולים לנהל את הלמידה שלהם במקביל.

לימודי

בית החניך
בית החונך
בחוץ
במרכז היישובי הנבחר  /סניף
התנועה

באחריות רכז יישובי ונציג הישוב בליווי של בתי הספר היסודי
והעל-יסודי במשותף.

אפשרות של מפגש בני נוער בלבד ,קבוצה קבועה של בני
נוער ,לצרכי למידה משותפת

לימודי

חצר בית חונך
במרכז היישובי הנבחר /סניף
התנועה
בחוץ
בית החניך
בית החונך
בחוץ
במרכז היישובי הנבחר  /סניף
התנועה

באחריות רכז יישובי ונציג הישוב בליווי של בתי הספר היסודי
והעל-יסודי במשותף.

•

•
אחרי הצהרים
16:00-19:00

ערב
19:00-22:00

מפגש חונך-חניך למתן מענה לצרכים לימודיים של
השלמת פערים ,מילוי משימות לימודיות ועוד או לחלופין
למתן מענה רגשי בתהליך דומה ל"אח בוגר" שיכלול
שיחה ,משחק ,טיול וכדומה.
מפגשי חברתיים של קבוצות קבועות של שכבות ה-ו בליווי
מבוגר מלווה  /מתנדבים מהקהילה  /הורים מתנדבים

לימודי – חברתי

חברתי

מפגש של קבוצה קבועה של חונכים – חניכים קבועים
•
לצורך של מענה חברתי-רגשי ,שיכלול משחקים ,בעיקר
בחוץ.
מפגשי חברתיים של קבוצות קבועות בליווי מבוגר מלווה /
•
מתנדבים מהקהילה  /הורים מתנדבים
אפשרות של מפגש חונכים בלבד ,קבוצה קבועה של  8חונכים ,חברתי
לצרכים חברתיים.

באחריות רכז יישובי ונציג הישוב בליווי של בתי הספר היסודי
והעל-יסודי במשותף.

במרכז היישובי הנבחר  /סניף
התנועה
בחוץ

בליווי רכז יישובי  /נציג ועדת נוער  /נציג ועדת חינוך /
מתנדבים יישוביים וכדומה ,ובמידת הצורך ,גם מלווה בית
ספרי.

במרכז היישובי הנבחר  /סניף
התנועה
בחוץ

בליווי רכז יישובי  /נציג ועדת נוער  /נציג ועדת חינוך /
מתנדבים יישוביים וכדומה ,ובמידת הצורך ,גם מלווה בית
ספרי.

