שם מקום ההתנסות

פנימיית הרי ירושלים  -חונכות
בית דוד  -פעילות משותפת

בית דוד -מכירת שתילים
תאטרון כנפיים

מוזאון ישראל  -עוזר מדריך

מועדון היהלומים

רווחה מבשרת  -ביקור בבתים של
בעלי מוגבלויות
ספריית הר אדר  -הקראה ללקויי
ראייה

תיאור ההתנסות
התלמידים יעבדו במסגרת בית הספר .הם יתנו סיוע פרטני לילדים במסגרת שיעור אחד ובנוסף יקיימו
"הפסקה פעילה" בת חצי שעה בהתאם ליכולותיהם  -כגון קריאת סיפור ,נגינה ,משחק כדורגל ,שחמט
וכדומה.הגעה עצמאית .קו  185מגיע עד לסמוך לפנימיה.
בית הספר הינו בית נעים ,עוטף ותומך .המתנדבים יקבלו הדרכה וליווי צמוד וסיוע מיידי בכל בעיה מצד
אנשי הצוות.
במסגרת הפעילות בנות בעלות כשרון מסוים תצור יחד עם אחת הדיירות שהיא אישה עם מוגבלות שכלית
ואוהבת לעסוק באותו תחום  -לדוג' בישול ואפייה /שירה  /נגינה  /ציור  /אומנות  /צילום  /תאטרון  /מחול /
מחשבים וכו .המועד השבועי יקבע בתיאום עם לוח הזמנים של הדיירות.
ההתנסות כוללת סיוע במכירת שתילים עבור בית דוד בקניון מבשרת בימי שני או רביעי אחה"צ .יתכן
שבהמשך תתרחב הפעילות לקניון רמי לוי החדש .המכירה מתבצעת בשיתוף פעולה עם אחת מדיירות
הבית שהוכשרה בנושא שימוש בכסף ויושר אישי ,ניהול קופה ואחריות על הכספים הנמצאים בה ,ניהול מו"מ
ודרכי תקשורת .הן למדו את שמות השתילים ואופן הטיפול בהם על מנת לדעת להשיב על שאלות הקונים,
ולארוז את קניות הלקוחות.
ההתנסות מגוונת  -החל בסיוע טכני הקשור בעזרי במה )סרטון אנימציה ,פס קול( ועד משחק ובימוי.
התלמידים ילוו את פעילות המשתתפים בחוג .שיתוף פעולה זה מאפשר מיצוי הפוטנציאל האישי של כל
משתתף כמנוף מעצים  .החוגים  :ביום ראשון - 13.00-14.30חוג אילנות ביום שני  – 14.00-15.30נוער
דובר אמנות .ביום שלישי  – 16.30-18.00פוירשטיין ביום רביעי מ  - 18.30- 17.00למבוגרים הנרשמים
ישירות מן הקהילה .ביום חמישי בין  09.00 - 10.30נוער הנרשם ישירות מן הקהילה.
מועדון היהלומים הוא מועדון במבשרת ציון המיועד לאנשים בוגרים בעלי צרכים מיוחדים .טווח הגילאים של
החניכים נע בין  15-40והתסמונות איתם הם מתמודדים כוללות :תסמונת דאון ,אוטיזם ,פיגור ועוד .במהלך
השבוע המועדון מעביר חוגים שונים כמו מוזיקה ,ריקוד ,אומנות ,בישול ודרמה.התפקיד כולל השתלבות
בפעילות הרגילה של המועדון ,ליווי חניכים והשתתפות בישיבות צוות.
במבשרת יש מגוון גדול של בעלי צרכים מיוחדים שזקוקים לסוגי עזרה שונים בבתיהם  -עוורים שזקוקים
להקראת וכתיבת מסמכים ,ילדים עם אוטיזם או פיגור שצריך להעסיק ולהשגיח עליהם כדי שההורים יוכלו
להתפנות לילדים האחרים במשפחה ועוד .תלמידים שירצו לעסוק בתחום חסד זה יוזמנו לשיחה ובה אורית
תברר יחד עם התלמיד איזה סוג עבודה מתאימה לו ביותר.התלמידים נכנסים לבתים פרטיים בזוגות בלבד
ומקבלים ליווי והדרכה צמודים מהעובדת הסוציאלית שמטפלת במשפחות.
המתנסה יקריאו לתושבים לקויי ראייה או עוורים שיש להם רצון לקרוא ספר לא מונגש .לא כל ספרי הקריאה
מונגשים ללקויי ראייה על ידי כתב ברייל או הקלטה.

פוירשטיין  -לימוד כישורי חיים
בית דוד בשיתוף אורות הבמה -
שיעור מחול

מועדון היהלומים  -חוג דרמה
מרכז הבגד  -יצירת פסיפס
ספריית הר אדר  -שעת סיפור
ספרית מבשרת  -שעת סיפור
תיכון הראל ופוירשטיין  -להקה
משותפת עם בעלי מוגבלות
תיכון הראל  -חונכות מוסיקית
לתלמידי החטיבה

גן החיות התנ"כי
הדרור  -פינת החי

מועצת מבשרת  -כלבנות טיפולית

ההתנסות תכלול יצירת קשר אישי עם אחד הדיירים ובילוי או עשייה משותפת בהתאם ליכולות ולרצונות של
המתנסה ושל הדייר/ת .למשל :עזרה לימודית ,לימוד כישורי חיים ,הליכה לקניון ,משחק ספורטיבי ,נגינה
משותפת ,חברותא ,יצירה  ,לימוד מחשב וכדומה.
המתנסות יעבירו שיעור מחול לנשות בית דוד שהביעו רצון ומסוגלות לכך בסטודיו של אורות הבמה .לאחר
השיעור המתנסות והחניכות תצאנה בזוגות לשתות כוס שתיה משותפת בקניון באדיבות בתי העסק בקניון.
בסיום ישבו המתנסות כרבע שעה למשוב ותכנון השיעור הבא .המפגשים מלווים על ידי צוות בית דוד
בימי ראשון בשעות  1830-2000פועל חוג דרמה במועדון מזה  10שנים ,שכל שנה מרים מופע בסיום
השנה .המשתתפים הם בוגרים בעלי צרכים מיוחדים .טווח הגילאים של החניכים נע בין  15-40והתסמונות
איתם הם מתמודדים כוללות :תסמונת דאון ,אוטיזם ,פיגור ועוד .בחוג משחקים משחקי תאטרון ומעלים
מופעים קצרים ומופע סיום .המתנסים יסייעו בפיתוח המיומנויות של משתתפי החוג באמצעות פסיכודרמה.
המתנסים יצרו על קיר מרכז הבגד פסיפס בהדרכת רחל כהן.
המתנסים יקריאו ספרים לילדים ופעוטות הבאים לספרייה ושרוצים לקרבם לספרי קריאה.בנוסף  -אחת
לחודש המתנסים יכינו שעת סיפור הכוללת שימוש באביזרים שהזמנה אליה תפורסם בישוב.
המתנסה יקריאו ספרים לילדים ופעוטות הבאים לספרייה ושרוצים לקרבם לספרי קריאה.בנוסף  -פעם או
פעמיים בחודש המתנסה יכין שעת סיפור הכוללת שימוש באביזרים שהזמנה אליה תפורסם בישוב.
המתנסה יתאמן יחד עם דיירי פוירשטיין לקראת מופע מוסיקלי משותף
המתנסה יחנוך תלמיד מהחטיבה בתחום המויסקלי לקראת כניסתו למגמה בשנת הלימודים הבאה
הגן הוא מקום מקסים ,ומי שיתנסה אצלנו יזכה לחוויה קרובה לחיות ויכיר אותם מזוית אחרת .ההתנסות
כוללת עזרה למטפלים בגן  -האכלת החיות ,נקיון ועבודה מול קהל  -הדרכה ,ליטופי חיות וכדומה .ניתן
לפעול בימי רביעי בשעות הבוקר המוקדמות )החל משבע( או בימות השבוע החל מ 14:00או בימי שישי
החל מ.11:00
תחזוקת פינת החי וטיפול בבעלי החיים בפינת החי  -נקיון ,האכלה וכן ליווי של תלמידים האחראים על טיפול
בחיות.
כלבנות טיפולית הוא משולש לו שותפים הילד ,הכלב והמדריך .העבודה עם הכלב היא כלי טיפולי .בעזרת
המיומנויות הנרכשות ניתן לסייע ולהתמודד טוב יותר עם האתגרים השונים  ,כולל ובייחוד בתחומים
החברתיים ,אשר בתחום זה מתקשים היום ילדים רבים ,ובמיוחד אלו השייכים לאוכלוסיות המיוחדות .
המתנסים יסייעו לאביגייל בהעברת חוג במועדוניות הרווחה או יתמכו בילדים הדורשים תשומת לב מיוחדת
בחוג במתנס רקפת .1

שע"צ  -סיוע לאחיות

מד"א

נוער מכבי
ויצו לילך
ויצו מעוז
מועצת הר אדר  -גני ילדים
מועצת מבשרת  -משחקייה לאחים
של ילדי צרכים מיוחדים
מועצת מבשרת ציון  -גני ילדים
מרכז צעירים  -אמהות בחופשת
לידה
מועצת הר אדר  -עוזר רבש"ץ

המתנסים יעסקו בסיוע למערך הסיעוד )האחיות( בשליחויות בתוך בית החולים וחלוקת מזון לחולים.
העבודה נעשית ביחידים בכל המחלקות )לרוב של מבוגרים( .ניתן לקבוע את ההתנסות לשעות הבוקר או
לשעות אחה"צ  -ערב  .17:30-20:30לא מדובר בעבוד במחלקת ילדים .משרד המתנדבים נמצא בבית
הספר לסיעוד .באחריות המתנסה לבוא להרשם במשרד בכל פעם שהוא מגיע להתנסות.
למעלה מ 7,500 -בני נוער בגילאי  15עד  18מתנסים במגן דוד אדום ו"עושים חיים"  -תרתי משמע  -הם
מבצעים החייאה ברמה מתקדמת ,מצילים נפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה ,סועדים חולים בשעות
קריטיות .כל זאת הם מבצעים לאחר הלימודים בשעות הפנאי ללא קבלת תמורה  ,בני הנוער רואים
במשימות הקשות והתובעניות האלה שליחות אישית ולאומית.
נוער מכבי מוכשר בקורס של  20שעות  13 -מפגשים )כולל שיעור על החייאה ומבחן החייאה ,תזונה,
סוכרת ,קרדיולוגיה ועוד( .הקורס יתקיים בימי ד' החל מה  16/11/15בשעות  16:30-18:00לאחר הקורס
מסיימי הקורס מתחייבים ללפחות  45שעות פעילות בסניף במבשרת במגוון תפקידים בין היתר בחדר אחיות
בסיוע בלקיחת מדדים ,בליווי מבוטחים כו' ,במשרד הסניף בעבודות מזכירות שמטרתן קידום בריאות הציבור
ועוד בהתאם לתחום העניין והיכולות של המתנסה.
סיוע לגננות ועבודה פרטנית מול ילדים בגני ויצו  -בחצר ,משחקי קופסא ,יצירה וכדומה .בשעות הבוקר
העבודה היא במסגרת הגן ובשעות הצהריים  14:00-16:30במסגרת הצהרון .עבודת המתנסים תלווה
בהדרכה מצד צוות הגן
סיוע לגננות ועבודה פרטנית מול ילדים בגני ויצו  -בחצר ,משחקי קופסא ,יצירה וכדומה .בשעות הבוקר
העבודה היא במסגרת הגן ובשעות הצהריים  14:00-16:30במסגרת הצהרון .עבודת המתנסים תלווה
בהדרכה מצד צוות הגן
סיוע לגננות ועבודה פרטנית מול ילדים בגני העירייה  -בחצר ,משחקי קופסא ,יצירה וכדומה .בשעות הבוקר
העבודה היא במסגרת הגן ובשעות הצהריים  14:00-16:30במסגרת הצהרון .עבודת המתנסים תלווה
בהדרכה מצד צוות הגן
המתנסים ישחקו ויפעילו אחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים שיבואו לשעה קלה שבה תשומת הלב
והמיקוד של סביבתם תהיה רק עליהם .המתנסים יהוו מעין "אח גדול" ויקבלו הדרכה כיצד לסייע לצרכים
המיוחדים של אוכלוסיה זו
סיוע לגננות ועבודה פרטנית מול ילדים בגני העירייה  -בחצר ,משחקי קופסא ,יצירה וכדומה .בשעות הבוקר
העבודה היא במסגרת הגן ובשעות הצהריים  14:00-16:30במסגרת הצהרון .עבודת המתנסים תלווה
בהדרכה מצד צוות הגן
המתנסות יעזרו בארגון פיזי של המפגשים ובשמירה על התינוקות במהלך המפגש כך שהאמהות יכולות
להתעמל .בנוסף יסייעו לתיאום הלוגיסטי של פרוייקט "סירי לידה"  -אמהות מבשלות עבור יולדות.
התלמידים יסייעו לרכז בטחון שוטף ,עמית שטיינהרט ,בביצוע עבודות הקשורות בבטחון הישוב כגון חיזוק
גדרות הישוב ,ניקוי נשקים ,תחזוק ציוד חירום וכד'

מועצת מבשרת  -יחידת חילוץ
והצלה נוער

משמר אזרחי
מועצת מבשרת  -צהרונים בבתי
הספר היסודיים
השלום  -לימודיה
השלום  -סייעים בכיתות
הדרור  -סייעים בכיתות
חטיבת היובל  -חוכנות לימודית
חטיבת היובל  -לימוד עברית עולים
חדשים
חטיבת היובל  -סיוע בכיתות
המקדמות
יסודי הר אדר  -חונכות אישית
יסודי הר אדר  -סייעים בכיתות

בשוטף  -המתנסים יעסקו בנקיון ,שיפוץ והכשרת מקלטים עירוניים ויסייעו לרכז בטחון שוטף ,גדעון ,בביצוע
עבודות הקשורות בבטחון הישוב כגון חיזוק גדרות הישוב ,תחזוק ציוד חירום וכד' .במקרה של אירוע אמת
המתנסים יפעלו בכל שידרש תוך כדי זמינות גבוהה ,מוכנות לעבוד שעות ארוכות ורציפות ,בכל תנאי מזג
אוויר .במהלך השנה המתנסים יעברו הדרכה ,רענון ותרגילים על מה שלמדו בשנה שעברה.
יחידת המשמר האזרחי והשיטור הקהילתי במבשרת מזמינה את תלמידי תיכון הראל לקחת חלק במערך
הפעילות ההתנדבותית שלה .תחומי הפעילות במשמר האזרחי רבים ומגוונים וכוללים הכשרה בסיסית
בתחנת המשטרה או בבית הספר לפני תחילת הפעילות .הפעילות אינה כוללת שימוש בנשק .המשימות
הרווחות במסגרת זו הן :סיורים רגליים למניעת עבריינות ,תצפיות ,עבודה עם שוטר קהילתי ,מניעת תאונות
דרכים ,ביקורי קשישים ,סימון רכוש ,סיוע במחשבים ועוד .הפעילות מתקיימת בישוב מבשרת ציון ובהר אדר
ההתנסות כוללת להיות חלק מצוות הצהרון של ילדי א-ג  -סיוע בהגשת ארוחת צהריים ,סיוע בהכנת
שעורים ,הכנה למבחנים ,משחקי קופסא ,משחקי חצר ומשחק לימודי .הצהרונים קיימים בכל בתי הספר
היסודיים  -השלום ,הדרור ,חמדת השקד ומולדת
חונכות אישית  -מפגשים עם תלמיד מבית הספר היסודי -כיתות א-ו .המפגשים יתקיימו בבית ספר השלום,
באופן קבוע ,אחת לשבוע בימי ג או ד ב .13:30המפגש הוא לצורך משחק ,שיחה ,הכנת שעורי בית וכו'.
אפשרות נוספת היא מפגש למידה עם קבוצה קטנה של  2-3ילדים
ההתנסות כוללת סיוע פרטני לתלמידים תוך כדי שיעור בהתאם לצרכי המורה בכיתה .התלמיד ישובץ לתחום
הדעת החזק שלו ויונחה על ידי המורה המלמדת בכיתה.
תומך הוראה  -כניסה לכיתות וסיוע למורה על פי בקשתם  -בימי רביעי בבוקר.
ההתנסות כוללת יצירת קשר אישי וחונכות לימודית או אישית של תלמידים )לשנות לא רק של ט( .הגדרת
התפקיד המדויקת תקבע בתיאום עם מחנכת הכיתה על בסיס היכולות האישיות של התלמיד והצרכים של
התלמידים.
המתנסה יעבדו עם תלמידים עולים חדשים על חיזוק העברית  -בדיבור ,קריאה וכתיבה .המתנסים ינהלו
שיחה ,יעבדו עם חוברות ,יקראו ספרים וישחקו משחקים עם העולים לצורך מטרה זו .בסיום כל מפגש שבועי
תערך פגישת סיכום והנחייה עם רכז התחום
ההתנסות כוללת יצירת קשר אישי וחונכות לימודית או אישית של תלמיד בכיתה המקדמת .הגדרת התפקיד
המדויקת תקבע בתיאום עם מחנכת הכיתה על בסיס היכולות האישיות של התלמיד והצרכים של התלמידים.
החונכות תתקיים בבית הספר  13:30-15:30מטרת ההתנדבות :ליווי וסיוע לימודי של ילדים החונכים יקיימו
פגישות עם אשת הקשר להכשרה ותיאום ציפיות במהלך השנה .נותרו מקומות לבנות בלבד
בבית ספר "הר אדר" תלמידים רבים הזקוקים לסיוע בלימודים .ההתנסות כוללת סיוע פרטני לתלמידים תוך
כדי שיעור בהתאם לצרכי המורה בכיתה .התלמיד ישובץ לתחום הדעת החזק שלו ויונחה על ידי המורה
המלמדת בכיתה.

מוזאון המדע
מולדת  -חונכות אישית
מולדת  -סייעים בכיתות
מועצת הר אדר  -מדריכי אתרים
רווחה מבשרת ציון  -לימודייה
ספרית מבשרת  -מרכז למידה
השלום  -משחקים ממוחשבים
במתמטיקה
מג"ש  -חונכות חשבים

מג"ש  -חכמים על פלאפונים

אנו מציעים מגוון אפשרויות להשתלבות במסגרת פרויקט "מעורבות חברתית" במוזיאון המדע :עבודה
טכנית :במסגרת ההדרכות במוזיאון ,נעשה שימוש בציוד רב הן להדגמות שונות והן לפעילויות בנייה
מדעיות .תלמידי המחויבות בתפקיד זה ,יסייעו בהכנת הציוד להדרכות .שעות הפעילות הן 14:00-16:30או
 .16:00-18:30עוזר מדריך חוגים :המוזיאון מקיים חוגי מדע במסגרת מיוחדת .את החוגים מעבירים מדריכי
המוזיאון .עוזרי החוגים מסייעים למדריכים הן בהכנת הציוד למפגשים והן בליווי ילדי קבוצת החוג תוך סיוע
למדריך .שעות הפעילות :הגעה חצי שעה לפני החוג )בסביבות השעה  (13:30וסיום חצי שעה לאחר סיום
החוג .משך החוג שעה וארבעים וחמש דקות .הפעילות בשני התפקידים נמשכת עד סוף חודש יוני!
חונכות אישית  -מפגשים עם תלמיד מבית הספר היסודי -כיתות א-ו .המפגשים יתקיימו בבית ספר מולדת,
באופן קבוע ,אחת לשבוע בימי ג או ד ב .13:30המפגש הוא לצורך משחק ,שיחה ,הכנת שעורי בית וכו'.
אפשרות נוספת היא מפגש למידה עם קבוצה קטנה של  2-3ילדים
ההתנסות כוללת סיוע פרטני לתלמידים תוך כדי שיעור בהתאם לצרכי המורה בכיתה .התלמיד ישובץ לתחום
הדעת החזק שלו ויונחה על ידי המורה המלמדת בכיתה.
התלמידים ילמדו על האתרים המצויים בתחומי הישוב הר אדר וידריכו ילדי גנים ,תלמידים וקבוצות תיירים
המגיעים ליישוב .בהנחיית יאיר פישר רכז הבטחון
המתנסים יכינו שיעורי בית וילמדו למבחנים עם תלמידים מבתי ספר יסודיים וחטיבת הביניים .הלימודיה
תתקיים בתיכון הראל .הפרויקט מלווה על ידי מתנדבת בוגרת של מחלקת רווחה
חונכות של תלמידים מבית ספר יסודי בספריה במבשרת ציון .המתנסים יעזרו בהכנת ש.ב ,.מציאת
ביבליוגרפיה והדרכה כיצד להשתמש בה לצורך עבודות חקר וכן ידריכו בכתיבת עבודות ,בניית מצגות
ושימוש במחשב לבניית העבודה.
המתנסים יבנו מבחנים ומשחקי למידה מתוקשבים בחשבון לתלמידי יסודי בהנחיית רכז תקשוב של בי"ס
השלום
התלמידים ישמשו כמתרגלים בקורס לגמלאים שרוצים להיות עצמאיות יותר להפעיל מחשב ,להשתמש
בתוכנות אופיס ,לחפש באינטרנט ,לשמור קבצים /תמונות /מוסיקה .ההדרכה תתבצע בתיכון בחדרי המחשב
גמלאים רבים מתקשים בניצול כל הפונקציות המוצעות בפלאפונים החכמים וזקוקים לאדם שילמד אותם
כיצד להשתמש בו בהתאם לצרכיהם .נעמי ,אחראית הפעילות ,תחלק את הלומדים לקבוצות על פי סוג
הפלאפון שיש ברשותם ,הידע ונושאים שהם רוצים ללמוד  -אנשי קשר ,ווטסאפ ,שימוש במצלמה ,הורדת
אפליקציות ,סנכרון לוח שנה עם המחשב וכו' על התלמיד להכין מערכי שיעור בדגש על חזרות ,התנסות
חוזרת ,התנסות בין התלמיד למבוגר ,בין המבוגרים לבין עצמם.

מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' ,בתנועת הנוער בני המושבים .על המדריך למלא את מחויבויות המקצוע ככלל
התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים.על המדריך לדווח באופן מיידי במידה והדרכתו הופסקה לעינת,
רכזת מעורבות חברתית.

בני המושבים  -הדרכה
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' ,בתנועת הנוער העובד והלומד במבשרת ציון .על המדריך למלא את מחויבויות
המקצוע ככלל התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים.על המדריך לדווח באופן מיידי במידה והדרכתו
הופסקה לעינת ,רכזת מעורבות חברתית.

נוע"ל  -מדריכים ורכזי הדרכה
צופי בית זית  -מדריכים ,רכזים
צופי הר אדר  -מדריכים ,רשג"דים,
רכזי וועדות

צופי הר אדר  -פעילים
צופי מבשרת  -מדריכים ,ראשגדים
ורכזים צעירים

צופי מבשרת  -פעילים ורכזי ועדות
חוגי סיירות  -הדרכה

מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' או רכזים צעירים בתנועת הנוער הצופים בבית זית יוכרו כפעילי מעורבות חברתית
באופן גורף .על בעלי התפקידים למלא את מחויבויות המקצוע ככלל התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע
פרוייקטים.על בעל התפקיד לדווח באופן מיידי במידה ופעילותו הופסקה לעינת ,רכזת מעורבות חברתית.
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' או ראשי גדודים או רכזי ועדות המעבירים פעולות לועדות מדי שבוע בתנועת
הנוער הצופים בהר אדר יוכרו כפעילי מעורבות חברתית באופן גורף .על בעלי התפקידים למלא את
מחויבויות המקצוע ככלל התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים .על המדריך או בעל התפקיד לדווח באופן
מיידי במידה ופעילותו הופסקה לעינת ,רכזת מעורבות חברתית.
פעילי ועדות שעובדים בתפקיד מתמשך ונושאים באחריות בשבט ו/או מחליפים מדריכים בטיולים או
בפעולות בשוטף .פעיל שיתמיד בפעילותו במהלך כל השנה יוכרו לו באופן גורף )ללא החתמה(  20שעות
ביוד ו 10-שעות ביא )מי שימשיך למצוינות ביא ויב יוכר כ 20שעות פעילות כמו היודים( .במידה והפעיל
הפסיק פעילותו מכל סיבה שהיא עליו לדווח מיד לרכזת מעורבות ולהגדיל בהתאם את נפח הפעילות בארגון
הנוסף .על הפעיל לכתוב יומן מסע ,להשתתף בפרוייקטים ככלל התלמידים.
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' או ראשי גדודים הפועלים מדי שבוע בתנועת הנוער הצופים במבשרת ציון יוכרו
כפעילי מעורבות חברתית באופן גורף .על בעלי התפקידים למלא את מחויבויות המקצוע ככלל התלמידים -
יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים.
פעילים ורכזים של ועדות שעובדים מדי שבוע בתפקיד מתמשך ונושאים באחריות בשבט .בנוסף ,יעסקו
בעבודה קהילתית קבועה ביוזמת הועדה .פעיל ו/או רכז ועדה שיתמיד בפעילותו במהלך כל השנה יוכרו לו
באופן גורף  20שעות ביוד ו 10-שעות ביא )מי שימשיך למצוינות ביא ויב יוכר כ 20שעות פעילות כמו
היודים( .במידה והפעיל הפסיק פעילותו מכל סיבה שהיא עליו לדווח מיד לרכזת מעורבות ולהגדיל בהתאם
את נפח הפעילות בארגון הנוסף על הפעיל לכתוב יומן מסע ,להשתתף בפרוייקטים ככלל התלמידים.
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' ,בחוגי סיור במבשרת ציון .על המדריך למלא את מחויבויות המקצוע ככלל
התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים.על המדריך לדווח באופן מיידי במידה והדרכתו הופסקה לעינת,
רכזת מעורבות חברתית.

חוגי סיירות  -פעילים

רווחה מבשרת  -מועדוניות
רווחה מבשרת  -מועדונית קסטלו

רווחה מבשרת ציון  -משחקיה
מרכז צעירים  -משחקייה

מדריכים שאינם מדריכים קבוצות רציפות וקבועות אלא עובדים מדי שבוע בתפקידי הדרכה משתנים ונושאים
באחריות בתנועה .על הפעיל לדווח על פעילותו ככלל התלמידים  -להחתים כרטיס אצל יוחאי על כל פעילות,
לדווח באתר ,לכתוב יומן מסע ,להשתתף בפרוייקטים .ימי טיול יוכרו כעד  8שעות פעילות ביום .
מחלקת הרווחה מפעילה ברחבי מבשרת ארבע מועדוניות לילדים בסיכון .מדובר בילדים רגילים שמסיבות
שונות לא יכולים לחזור מיד הביתה .המועדוניות פועלות בשעות  13:00-17:00ובהן מקבלים הילדים ארוחת
צהריים ,סיוע בשיעורי-בית וכן הם משתתפים בחוגים שונים .הפעילות המוצעת כוללת 14:00 :סיוע בהכנת
שיעורי בית  15:00המתנסה יפעיל  1-3ילדים בתחום בו הוא מרגיש חזק  -משחקים קבוצתיים  /מוזיקה /
ספורט וכד'  1645ליווי ההסעה מהמועדונית לבתים תוך שמירה על אווירה נעימה והתנהגות הולמת בהסעה
ההתנסות מיועדת לתלמידי כיתה י"א ומעלה בלבד .מדובר במועדון נוער חברתי לבנים בגילאי ז-ט .המטרה
היא ליצור קשרים אישיים ,באמצעות משחקים ופעילויות משותפות .המתנסים יקבלו הכשרה לפני הכניסה
ויודרכו וילוו על ידי הצוות הטיפולי במועדונית
המשחקייה מופעלת בשיתוף מתנדבים שעושים שנת שירות בקיבוץ צובה .במשחקייה ישנם משחקים
המתאימים לכל הגילאים .המתנסים ילוו ילדים מביתם ,ישחקו איתם במשחקיה ויחזירו אותם הביתה .מדובר
בילדים שמשפחותיהן מטופלות ברווחה וזקוקות לסיוע בטיפול בילדים מסיבות שונות .בנוסף ,נשמח ל 2
נערים/ות שיהיו חלק מצוות המשחקייה וישהו במקום ויקבלו את הילדים שיגיעו לשם באופן עצמאי
המתנסים יפעילו וישחקו עם ילדים בגיל הרך ובגיל בי"ס יסודי בזמן שהוריהם מקבלים הדרכה הורית.
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' ,בתנועת הנוער תל"ם .על המדריך למלא את מחויבויות המקצוע ככלל התלמידים -
יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים .על המדריך לדווח באופן מיידי במידה והדרכתו הופסקה לעינת ,רכזת מעורבות
חברתית.

נוער תל"ם  -הדרכה ומלווי הדרכה

משחקייה הר אדר
הדרכה בתנועות נוער  -אחר
בית דוד  -עבודת גינון ומשתלה

בהר אדר נפתחת משחקייה חדשה עבוק ילדים בני  .0-10המשחקייה היא מהקהילה ועבור הקהילה.
הילדים ,שבאים עם ההורים ,יכולים לשחק בכל מיני משחקים ,לצייר ולקרוא ספרים .פעם בחודש נקמה
לקיים אירוע מיוחד .המתנסים יפתחו את המשחקייה פעם בשבוע ל 2-2.5שעות .הם יכולים להציע לשחק,
לקרוא או לפעול באופן יצירתי עם הילדים .כל רעיון מעשי יתקבל בברכה .בסיום הפעילות על המתנסים
לדאוג לסדר ולנקיון המקום .פעם בשבועיים יערך מפגש עם הייקה לצורך הכשרה ,משוב ותכנון האירוע
החודשי.
מדריכים כיתות ד' ה' ו' וז' בתנועות נוער מחוץ למבשרת ציון והר אדר יוכרו כפעילי מעורבות חברתית באופן
גורף .על בעלי התפקידים למלא את מחויבויות המקצוע ככלל התלמידים  -יומן מסע ,ביצוע פרוייקטים.
ההתנסות כוללת עבודה במשתלה עצמה בעבודות תחזוקה ,גינון ,הכנת שתילים למכירה.

גני ילדים מבשרת  -הדרכה בתחום
איכות הסביבה

התחנה לחקר ציפורי ירושלים

מועצת מבשרת  -הדרכה חקלאית -
שמלת הישובים

עין המבשר

עמק הצבאים
גן לאומי קסטל  /עין חמד
תיכון הראל  -גינון
הפועל הרי ירושלים  -עוזר מאמן

המתנסים יעברו השתלמות קצרה בנושא הדרכת ילדי גן בנושא סביבה וקיימות  -הפרדת פסולת ,הטמנת
פסולת ,קומפוסטרים ,בניית גן ירק ,משחקים בנושא איכות הסביבה ,לימוד על החי והצומח ,חשיפה
לסרטונים העוסקים בתחום .המתנסים יפעלו ב 5גנים במבשרת ציון  -ארבל חובה ,בוסתנים ,יסמין קדם
חובה ,הכרמים והראשונים .ניצה קרניאל לוי ,המדריכה הפדגוגית בנושא ,תבקר בגנים לאורך השנה ותדריך
את המתנסים בשטח.הגורם האחראי בשטח על פעילות המתנסים הן הגננות ,שכולן הוכשרו בנושא קיימות
ואיכות הסביבה.
המתנסים משתלבים בכל האספקטים של תפעול האתר .משימות לדוגמא בתחומים השונים:טיפוח
הצמחייה :גיזום ,נטיעות ,השקייה ,חיבור צנרת .פיתוח השטח :הקמת ותחזוק טראסות ,סימון שבילים,
מריחת שמן פשתן .דאגה לבעלי החיים :מילוי פינות האכלה ,ניקוי ומילוי שוקת לשתייה ,ניטור ומעקב .סדר
ונקיון :איסוף זבל ,טאטוא ,סידור
המתנסים יפגשו אחת לשבוע לשעה\ת הכנה ולימוד ובשעה נוספת ידריכו בזוגות כיתה ו' בבתי הספר
היסודיים בעבודה חקלאית בסביבת בית הספר .במסגרת הפעילות תשוקם מדי שנה מדרגה חקלאית )
טרסה ( ויגדלו בה גידול חקלאי) .חיטה ,כרם  ,זית  ,עצי פרי ארץ ישראליים ( .את הכיתה תלווה מורה
מטעם היסודי שתהיה אחראית על המשמעת והמדריכים יעסקו רק בתכנים .ההדרכההיא חלק מפרוייקט
שתפקידו לצור טבעת ירוקה מסביב למבשרת.
ההתנסות כוללת עבודה פיזית לימוד והכשרה בתחום החקלאות העירונית .העבודה המעשית בעין המבשר
היא לעיתים מאומצת  -בנייה באמצעים טבעיים ,שיקום חקלאות טרסות ,טיפוח גינה קהילתית ,הכשרת
חלקות למשפחות ויצירת מקום מפגש נעים עבור תושבי מבשרת .אז שתתבקשו לעשות דברים שדורשים
מאמץ  -אל תגידו שלא אמרנו לכם!!!
המתנסים משתלבים בכל האספקטים של תפעול האתר .משימות לדוגמא בתחומים השונים:טיפוח
הצמחייה :גיזום ,נטיעות ,השקייה ,חיבור צנרת .פיתוח השטח :הקמת ותחזוק טראסות ,סימון שבילים,
מריחת שמן פשתן .דאגה לבעלי החיים :מילוי פינות האכלה ,ניקוי ומילוי שוקת לשתייה ,ניטור ומעקב .סדר
ונקיון :איסוף זבל ,טאטוא ,סידור
ניתן לפעול בגן לאומי קסטל או בגן הלאומי עין חמד .ההתנדבות כוללת עבודות תחזוקה שוטפות  -ניכוש
עשבייה ,צביעה ,סידור שבילים ,עקירת אורנים מתפשטים ,גיזום וטיפול בעצים ,ניקוי הנחל )בעין חמד( כמו
כן המתנסים יכינו עזרים לפעילויות חינוכיות בגן.
השתלבות במערך הגינון של התיכון .גיזום ,ניכוש עשבים ,שתילה ,זריעה ,השקייה  -תוך כדי לימוד על עולם
הצומח והמקצוע.
המתנסים יפעלו כעוזרי מאמן ,בהדרכה של הילדים הצעירים ,ילדי כיתות א-ד  ,ערבים ויהודים .עוזרי המאמן
יצטרכו להדריך את הקבוצה באופן מקצועי וכן לפעול לקידום ערכי הסובלנות והקבלה של שני המגזרים.

מועצת מבשרת  -קבוצת ספורט
לבעלי מוגבלויות
מתנ"ס הר אדר  -עוזר מאמן כדורגל
מתנ"ס מבשרת  -בית הספר
לכדורגל
מתנ"ס מבשרת  -עוזר מאמן כדורגל
מעון הרופא סיעודי  -פיזיו

אור ירוק  -קבוצת פעולה
מועצת הר אדר -מועצת נוער
עירונית
מועצת מבשרת ציון  -מועצת נוער
מועצת מבשרת ציון  -קבוצת פעולה
בנושא מגדר ומיניות בריאה
בית הורים הררית מעלה החמישה -
קשר אישי עם קשישים
רווחה מבשרת ציון  -הפגת בדידות

המתנסים יכינו ,יפעילו וישתתפו בשיעור ספורט משותף להם ולבעלי צרכים מיוחדים .משתתפי החוג בדרך
כלל בכושר גופני נמוך והשיעורים יבנו באופן מדורג ובהתאם ליכולות של המשתתפים .אחרי כל שיעור
המתנסים יקיימו פעילות הפגתית  -חברתית עם החניכים .המתנסים יונחו וילוו על מנת להתאים את הידע
שיש להם על ספורט לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
המתנסים יסייעו למאמן בהדרכת ילדים במסגרת חוג כדורגל במתנס.
המתנסים יסייעו למאמן בהדרכת ילדים ביסודי במסגרת חוג כדורגל במתנס.
המתנסים יסייעו למאמן בהדרכת ילדים כיתות ז' והלאה במסגרת חוג כדורגל במתנס.
המתנסה יעבוד עם הפיזיותרפיסטית של המחלקה ויקבל ממנה הנחייה כיצד להפעיל פיזית את הדיירים על
ידי משחק או תרגילים פשוטים ועדינים.
פרוייקט קבוצות הנוער של עמותת "אור ירוק" מכשיר בני נוער בלהיות פעילים בקהילה בתחום הבטיחות
בדרכים .כמו כן הקבוצה עוברת פעילויות של גיבוש חברתי ופיתוח מנהיגות .המתנדבים בקבוצה יישמו את
שלמדו בפעילויות בקהילה כמו חלוקת פליירים ,העברת שיעורים ,מרחב האינטרנט ,פנייה לנציגי ציבור וכד'
המפגשים הם בתיכון הראל
מועצת נוער תכנון וארגון אירועים ,פעילות וקבלת החלטות הנוגעות לחיי הנוער ביישוב.
מועצת נוער תכנון וארגון אירועים ,פעילות וקבלת החלטות הנוגעות לחיי הנוער ביישוב .מאחר והבחירות
בדצמבר ,תלמיד שיתמיד במועצת הוער בכל השנה יוכרו לו כל שעות הפעילות הנדרשות .תלמיד שיפעל עד
דצמבר יוכרו לו כ 15 -שעות )יקבע בשיתוף עם נדב(
בקבוצת הפעולה נלמד יחד מה זה מיניות בריאה?)מיניות זה לא רק סקס -בדרך כלל האסוציאציה הראשונה
למילה מיניות( ,נלמד לחשוב ,נשבור סטיגמות ומיתוסים ונלמד לאהוב מחדש את עצמנו! בהמשך נצא
החוצה אל הקהילה /הסביבה ע"י עבודה מעשית בה נסביר ,נפיץ ונעורר את הסביבה לחשיבה.
המתנסה ילווה קשיש במשך שנת ההתנסות ,ישהה איתו כשעתיים במהלך השבוע ,בהן יוכלו לשוחח,
להקריא סיפור או עיתון ,לטייל בשבילי הקיבוץ ,לארח חברה לקשיש או להשתתף איתו בפעילות העשרה.
המתנסים יצרו קשר טלפוני עם כ 1000קשישים בקהילה וישאלו שאלות על פי שאלון מובנה כדי לזהות את
הצרכים .בשלב השני חלק מהתלמידים יתקשרו לשיחת טלפון שובעית עם הקשיש/ה וחלק מהתלמידים יצאו
בזוגות לביקורי בית .הפרוויקט כולו מלווה על ידי מתנדבת בוגרת של מחלקת רווחה

רווחה מבשרת ציון  -צוותא  -מועדון
קשישות עצמאיות
מעון הרופא סיעודי  -קוסמטיקה
מעון הרופא סיעודי  -קשר אישי

מעון הרופא מוגן  -קשר אישי
מרכז יום לקשיש
קהילה תומכת  -ביקורי בית אצל
קשישים
קהילה תומכת  -מועדון קשישים

מועצת מבשרת ציון  -תיעוד
החוצבים
מרכז הבגד  -התרמה

השתלבות בפעילות המועדון הכוללת ארוחת בוקר ,התעמלות ,יצירה וכדומה .הנשים עצמאיות ושמחות
לקשר בסגנון סבתאי עם נערות צעירות .האווירה במקום חמה וביתית .כמו כן ,ישנן נשים שצריכות חיזוק
בלימוד השפה העברית וישמחו לעבוד עם תלמידה על מיומניות שיחה ,קריאה וכתיבה בסיסיות
המתנסה תתן שירותי קוסמטיקה פשוטים לקשישות המעוניינות בכך ואינן מסוגלות לצאת לטיפול כזה מחוץ
למחלקה .לדוג'  -סידור ציפורניים ,לק ,פילינג ,איפור קל ,הורדת שיער וכו
המתנסה יעבוד עם דיירי המחלקה בכל תחום שמעניין אותו  -שיחה ,קריאה ,משחקי שולחן ,משחקי חשיבה
בטבלט ,נגינה ,חוג סרטים ,סריגה ,ארגון ימי הולדת ,ארגון מסיבות ועוד
ההתנסות כוללת ביקור שבועי אצל דייר/ת הדיור המוגן .משחק קלפים ,משחקי קופסה ,קריאה ,לימוד
מחשב ,לימוד פלאפון ,צפייה בטלויזיה יחד ועוד .תלמידים שהתנסו בעבר דווחו על חוויה משמעותית ונעימה
גם עבורם ,כמעין "סבתא וסבא" עבורם .נשמח לתלמידים שיבקרו דיירים ,יצרו איתם קשר אישי ויעבירו
איתם פרקי זמן נעימים.
המתנסים ישחקו עם הקשישים משחקי קופסא ,ילמדו את הקשישים מחשבים ,עברית בסיסית ,ישחקו עמם
בינגו .בנוסף יותאמו פעילויות בהתאם לרצון התלמידים
המתנסים יבקרו קשישים בביתם  -יארחו להם חברה ,יסייעו בהתאם ליכולת ולצורך ,יעשו סידורים קטנים
כגון קניות במכולת ,דואר וכדומה .חלק מהקשישים לא יודעים קורא וכתוב וזקוקים לסיוע בקריאה וכתיבה
של דואר ,ליווי בהליכה בחוץ .חלק מהקשישים מרותקים לביתם בשל קשיים אופייניים לגיל .ההתנסות היא
בזוגות בלבד .ביום הרביעי האחרון של כל חודש יערך מפגש הדרכה חובה ב 13:30בתיכון הראל.
המתנסים ישתלבו בפעילות השוטפת של המועדון  -הרצאות ,שיעורים התעמלות ופעילויות משתנות בשעות
 10:00-12:00בנוסף המתנסים יכינו פעילויות להפעלת הקשישים במועדון בהתאם לכישוריהם .ביום הרביעי
האחרון של כל חודש יערך מפגש הדרכה חובה ב 13:30בתיכון הראל.
המחצבה שהיתה כבר קיימת בצידו הדרומי של היישוב הנוכחי בהקמתו ,שימשה כמקור פרנסה חשוב
ועיקרי לתושבי מעוז ציון משנות ה 50-ועד שנות ה ,90-ועבדו בה רבים מתושבי מעוז ציון )הקסטל( .סיפורי
המחצבה הם חלק מהזכרונות וההווי של בני שכונת מעוז ציון המבוגרים ,וחלק משמעותי מההיסטוריה של
היישוב .מטרתו של פרויקט המחצבה הוא איסוף ותעוד הסיפורים על המחצבה מפיהם של בני הדור המבוגר
וראשוני המתיישבים  -תושבי הקסטל .אז אם ההיסטוריה של הישוב שלך מעניינת אותך וחשוב לך לשמר
אותה ,אם אתה מרגיש נוח לדבר עם אנשים מבוגרים ולהקשיב לסיפורים שלהם  -הפרויקט הזה הוא
בשבילך.
מרכז הבגד זקוק לתרומות לצורך קניית מוצרי בסיס למשפחות קשות יום כמו מזון ,חיתולים וכיוצ"ב.
המתנסים יתרימו בזוג בדוכן בקניון מבשרת הישן בימי חמישי או שישי ובנוסף יביאו קופת התרמה
לקפיטריה בתיכון הפסקה אחת גדולה בשבוע כל אחד.

מרכז הבגד  -חנות למטרות צדקה
ספריה הר אדר  -מחשוב וספרנות
ספריהמבשרת ציון  -מחשוב
וספרנות
יוזמה אישית באישור עינת
תיכון הראל " -בשביל"

תיכון הראל  -הפקת אירועים,
השתתפות וארגון טקסים

תיכון הראל  -מדריכי מעורבות
חברתית
תיכון הראל  -מועצת תלמידים
תיכון הראל  -מרכז למידה תיכון
הראל
תיכון הראל  -נבחרת בנות כדורעף

העבודה במרכז כוללת :מיון הבגדים ,סידור מדפים ,העברת חבילות ביגוד ממיכל שבחוץ לתוך המרכז.
הכנת חבילות מזון לנזקקים ממצרכים שבמחסן המזון שבמרכז ועוד על פי הצורך והנחיית מנהלת המרכז.
האווירה במקום מאד נעימה ומקבלת .הנעשה במרכז חשוב ותורם לקהילה ובעיקר למי שיותר קשה לו
בחיים.
העבודה בספריה כוללת מחשוב הספריה וכן סיוע לספרניות בכל הנדרש  -עטיפת ספרים ,מיון ,קטלוג,
השאלה.
העבודה בספריה כוללת מחשוב הספריה וכן סיוע לספרניות בכל הנדרש  -עטיפת ספרים ,מיון ,קטלוג,
השאלה.
מקומות התנסות ביוזמה אישית של תלמידים -באישור רכזת מעורבות בלבד לתחילת תהליך האישור  -יש
לבקש ממנהל המקום לשלוח לי מכתב למייל בו הוא יסביר במה יפעלו שעה  /שעתיים בשבוע.
המתנסים ילמדו את השיעור השבועי של יוד בנושא מעורבות חברתית וכן יחנכו את היודניקים הנמצאים
בקבוצתם באופן אישי על מנת לקדם עשייה משמעותית במעורבות החברתית .בנוסף ישתתפו המתנסים
בבית מדרש אחת לשבוע.
המתנסים בפעילות זו יסייעו לרכזות השכבה ,בארגון והפקת טקסים ואירועים בית ספריים .התפקיד כולל
הכנת הציוד הדרוש  /השתתפות בטקס  /פירוק לאחר הפעילות .הפעילויות והטקסים מתקיימים בכל שעות
היום ,כולל ערב .השתתפות בטקס תחשב  10שעות פעילות גלובאליות ויש להחתים את רכזת השכבה על
הפעילות.
הממ"צ -מדריך מעורבות צעיר מהווה את הגורם המקשר בין תלמידי הכיתה לבין הרכז .תפקידיו של
הממ"צ .1 :להיות בקשר עם חבריו לכיתה ,להיות אוזן קשבת לתלמידים המתנסים ולהציף בעיות אלו כלפי
מעלה .2 .ירכז ויארגן את הפרוייקט הכיתתי השנתי  .3יתחזק את לוח מעורבות חברתית בשכבה ואת מדור
מעורבות חברתית באתר בית הספר .לממ"צ חשיבות רבה משום שבידיו היכולת לגרום להצלחת או אי
הצלחת תלמיד בפרוייקט המעורבות החברתית .הממ"צות תחשב  12שעות פעילות גלובאליות
מועצת התלמידים תפעל לאורך כל השנה בתחומים שונים בבית הספר .תלמידים שיקחו חלק במועצה יפעלו
בועדות שונות שיעסקו בתחומים שונים הנוגעים לתלמידים ,לאוירה בבית הספר ולקשר בין בית הספר
לקהילה ולמדינה.
תלמידים מצטיינים מבחינה לימודית ילמדו שיעורים פרטיים בלשון ,מתמטיקה ,אנגלית או רבי מלל )ספרות,
תנ"ך ,היסטוריה ,מדעי החברה ,מחשבת ישראל( את עמיתיהם לשכבה .הלימוד יהיה בהסכמת הלומד
במידה והוא מאותה שכבה .המתנסים יקבלו ליווי מקצועי והדרכה קבועה.
המתנסות יתאמנו וייצגו את תיכון הראל בליגה וימשיכו להתאמן גם לאחר סיום העונה כהכנה לשנה הבאה.
הנבחרת תזום ותוציא לפועל פרוייקט חברתי בתחום הספורט במבשרת ציון עם סיום העונה

תיכון הראל ופוירשטיין )רציך לגור
סופית מול פוירשטיין ומאמן
הנבחרת בתיווך של איתי( -נבחרת
בנים כדורסל
תיכון הראל  -ספריה
תיכון הראל  -עזרה לאבות בית
תיכון הראל  -עיתונאות

תיכון הראל  -צילום עבור בית
הספר והאתר
תיכון הראל  -קישוט ועיצוב בית
הספר

תיכון הראל  -רגישות לנגישות
בית דוד  -תחזוקת בתים
השלום  -סיוע לאבות הבית

המתנסים יאמנו את נבחרת פוירשטיין .הנבחרת תייצג את תיכון הראל בליגת העל וימשיכו להתאמן גם
לאחר סיום העונה כהכנה לשנה הבאה .הנבחרת תזום ותוציא לפועל פרוייקט חברתי בתחום הספורט
במבשרת ציון עם סיום העונה
העבודה בספריה כוללת :הורדת סרטים שחוקי להורידם ,צפייה בסרטים וכתיבת המלצות .סיוע לספרניות
בכל הנדרש  -עטיפת ספרים ,מיון ,קטלוג עיצוב לוח משתנה אחת לכמה זמן.הנחיית תלמידים בחיפוש
בספריה.
ההתנסות כוללת ייזום וביצוע של פרוייקטים פיזיים בתחומי בית הספר ,תחזוקה שוטפת ,שמירה על תקינות
מתקני ביה"ס ,שליחויות ,הכנות לפני טקסים ואירועים הנערכים בבית הספר ופירוקם לאחר האירוע.
המתנסים יקבלו משימות כתיבה או איסוף כתבות או תמונות ממורי ותלמידי התיכון ויסייעו לחיה להכין אחת
לחודש את המידעון לפרסום
במסגרת אתר האינטרנט של התיכון פועל מאגר גדול ומקיף של תמונות מאירועים ופעילויות .תפקיד
התלמידים הוא לתעד בצילום את האירועים השונים הרבים המתקיימים בבית הספר וכן מספר אירועים מחוץ
לבית הספר .התלמיד/ה צובר/ת שעות התנסות עבור כל אירוע שצילם/ה .רכזת השכבה היא שתפנה את
המתנסה לצילום האירוע .במידה ואין אירוע יש לפנות לעינת ולצלם פעילות של המעורבות החברתית באותו
שבוע .את הצילומים יש לשלוח ערוכים לאיש המחשוב של בית הספר.
 2נציגים מכל גוש יפעלו בתחום העיצוב הבית ספרי ו/או קישוט השכבה או הכיתות .רכזת השכבה היא
שתתן למתנסה את המשימות לביצוע .ניתן להתייעץ עם צוות מורי אומנות על הבחירה האומנותית .לעיתים
התלמידים יסייעו בארגון טקסי בית הספר.
התלמידים המתנסים יגדירו את תחומי הנגישות בהן ירצו לעסוק .יעברו בין מקומות בילוי ומבני ציבור וימלאו
דו"ח נגישות  -שיכלול מידע עד כמה המקום מאפשר לבעלי מוגבלויות להנות מהשירותים כמו שאר האנשים
בקהילת מבשרת .הדו"ח יפורסם באתר מבשרת ,ב"זמן מבשרת" ובתיכון ,והתלמידים יצרו קשר בעניין עם
הגורמים המתאימים במועצה ומחוץ לה .מטרת הפעילות היא לצור קהילה שמכילה את כל חבריה ,תוך לחץ
על מנהלי המקומות לשפר את הנגישות ואת הלקוחות לבחור לרכוש שירותים במקומות נגישים.
המתנסים יסתובבו עם אבות הבית של בית דוד בין בתי המגורים של הדיירות בשעות שהן בעבודה ויטפלו
בתחזוקת הבתים ובארגון טכני שלהם  -בין היתר צביעה ,ניכוש עשבים ,שתילה והשקייה בגינות ,הובלת
מזון וכדומה.
ההתנסות כוללת סיוע לאבות בית בכל משימותיהם הנחוצות לבית הספר ,בתחום התחזוקה ,ארגון ציוד
וכיוצ"ב.

מולדת  -עזרה לאבות בית
רווחה מבשרת ציון  -צוות מעשים
טובים
פוירשטיין  -תחזוקת דירות
קהילה תומכת  -תחזוקת בתי
קשישים

ההתנסות כוללת ייזום וביצוע של פרוייקטים פיזיים בתחומי בית הספר ,תחזוקה שוטפת ,שמירה על תקינות
מתקני ביה"ס ,שליחויות ,הכנות לפני טקסים ואירועים הנערכים בבית הספר ופירוקם לאחר האירוע.
הצוות יעסוק בשיפוצים קטנים ,גינון ,צביעה ,סידור ארונות ועשיית מעשים טובים בבתים של משפחות
קשישים ,משפחות מעוטות יכולת או אנשים בעלי מוגבלויות במבשרת ציון.
המתנסים יסתובבו עם אב הבית בין בתי המגורים של הדיירים ויטפלו בתחזוקת הבתים ובארגון טכני שלהם -
בין היתר צביעה ,תיקונים ,שיפוץ רהיטים ,הובלת מזון וכדומה.
המתנסה יתלווה לאב הבית של הקהילה התומכת בביצוע עבודות תחזוקה בבתי ,בגינות ובחצרות קשישים.
אב הבית מגיע על בסיס בקשת סיוע מחברים בקהילה התומכת.

