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 ומנהליה דבר מייסדי  עמותת "לשובע"

  שלום רב 

ש.ש ) .רות ( הירות הלאומי ומתנדבי שנת השיאנו מקבלים בברכה את מנהלי בתי הנוער, בנות הש
  המצטרפים לצוות ההדרכה של בתי הנוער "קדימה". 

דום  ילדים יהיו בפניכם אפשרויות רבות ומגוונות, ובחרתם  לפעול  בקדמת  החזית הלאומית,  ק
. פעולתכם למענם הנה שליחות ומניעת הידרדרותם. ובני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה קשה

ומעריכים עד מאד את בחירתכם בעמותת לשובע/ רשת בתי  לכםלאומית רבת חשיבות. אנו מודים 
הנוער קדימה כמסגרת  לשליחותכם והתנדבותכם. נעשה כל שביכולתנו לאפשר את הצלחת 

  פעולתכם.  

ם אותם בלימודים, להעשיר את עולמם בחוגים לקד ,זכות גדולה היא לכולנו  לפעול עם ילדינו
שבעתיד ישתלבו ילדינו  ,חשובים ולהקנות להם את מיטב החינוך הערכי, וכל אלה נועדו להבטיח

  במרכז החברה הישראלית ויהיו אזרחים לתפארת.

 -אלא עבודה קשה, יומיומית. בתחום החינוך אין תוצאות בזק –בתחום החינוך אין מבצעי בזק 
  שה למדוד את ההצלחה, וגם זאת רק עם חלוף שנים אחדות.ובכלל ק

  ואת התוצאות האמיתיות נדע רק בעוד שנות דור.  ,המשימה קשה שבעתיים - בתחום החינוך הערכי

  תשומת הלב של עם ישראל בכלל, ומנהיגיו בפרט, ממוקדת בעיקר בבעיות הבוערות וכתוצאה מכך,   

הראשון   -ים  ונדחקים לתחתית סולם העדיפויות. לצערנו נושאים מרכזיים ואפילו קיומיים נדח
  בהם הנו  תחום החינוך, וחינוך לבני הנוער במצוקה בפרט.

ואל לנו לומר לילדים  –אין לדעת מתי נושא החינוך יזכה לעלות כראוי לו לראש סדר היום והעדיפות 
  סדר העדיפות ישתנה .והמתינו עד שהמצב ישתנה  –ולנוער בסיכון 

הזכות והחובה לפעול ולהבטיח את  ,כל אחד ואחד מאיתנו שהדבר ביכולתו וכפי יכולתו ,כולנו על
עתידם של הילדים ובני הנוער במצוקה, ובכך להבטיח את חוסנה ושלמותה של החברה הישראלית 

  כולה.

 ,רשת בתי הנוער "קדימה" מהווה שותפות נפלאה ומעין תזמורת של עשרות נגנים, ובראשם אתם
  הנמצאים עם ילדינו בכל יום, כל השנה, כל השנים.  ,הלים וצוותי  הדרכהמנ

עמכם בשליחות במסגרת בתי הנוער "קדימה", תורמים  מישראל ומחו"ל, חברות מסחריות 
מנים את הפעילות. אלפי מתנדבים ובהם חיילים ביחידות המאמצות, עובדים בחברות מוקרנות, המ

בים מעמותות אחרות, מתנדבים מהפדרציות היהודיות בחו"ל. מסחריות, סטודנטים מפר"ח, מתנד
ראשי ערים ועובדי החינוך והרווחה בערים בהן אנו פועלים, וכמובן התורמים,  -עמנו גם הממסד 

מי בכסף ומי בציוד ובמזון, וגם אנחנו בצוות העמותה, חברי העמותה וכל עובדיה, ובראשם כמובן 
  .במשימה הלאומית החשובה כולנו יחד -הרכזות בבתי הנוער  

וזאת מטרתנו. נשיג זאת  ,כל ילד זכאי להזדמנות נאותה ואמיתית להתקדם ולמצות את יכולותיו
שילוב יומיומי של עבודה קשה, מסירות, סבלנות, הבלגה,  -באמצעות פעולתכם על פי נוסחת הפלא

  גדול.הם ראויים לה, וב -והאמינו לנו , אחריות,  והחשוב מכל אהבת הילדים

אנו בטוחים ששנת פעולתכם בבית הנוער קדימה תהא פורייה וגדושת פעילות, שנה שבמהלכה 
שנה שתיחרט בזיכרונכם   –יה חברתית במיטבה ישנים לפחות, שנה של סיפוק מעש 5-תתבגרו ב

  כשנה נהדרת.

  קדימה !!! –תודה שאתם עמנו  במשימה, וביחד  

  עד חריש-שרונה וגיל

    מייסדי ומנהלי עמותת "לשובע"  
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  רשת בתי הנוער "קדימה" תדבר מנהל

  יקר קדימה הצוות 

 שלום רב,

הפרוסים מקריית שמונה ועד ערד ומשמשת  ,בתי נוער20נוער "קדימה" מפעילה הרשת בתי 
היא  פועלת תחת עמותת "לשובע"הקדימה רשת מסגרת למאות רבות של ילדים ובני נוער. 

, ולתת כלים לתת הזדמנויות לילדים ולבני נוערשם לו ה ,גדול של עשייה חינוכיתלמעשה מפעל 
ימתנו הראשונית היא בשולי החברה הישראלית. מש ,כדי שאלו יוכלו לצאת מהמעגל בו הם חיים

נשירה שוטטות, ל ר השגחה. היעדר השגחה עלול להובילמחוס הידרדרות הילדים כתוצאהמניעת 
מטרתנו אם כך היא לייצר מרחב יציב, קבוע  .ביותררכים הבסיסיים צה הזנחתלו מבתי הספר

   ולהתקדם. לטפלן -לסייע, למצוא את החוזקות  ובטוח בו ניתן לראות, להקשיב,
  

לברך את כל מי שבחר להצטרף או להמשיך בשליחות חשובה ומורכבת זו לטובת  תראשית מבקש
מדובר במשימה לא קלה הדומה לריצה  הילדים בבתי הנוער ולטובת החברה הישראלית כולה.

  למרחק ארוך ביותר, היא דורשת מכולנו סבלנות ואורך רוח, התגייסות, התמדה ודוגמא אישית. 
  

לצד מגוון פעילויות ופרוייקטים נרחב, מעגלי התערבות שונים וציון ארועים חשובים, בכל בית 
לבית הנוער, לסביבתם הקרובה ולחברה יום יום ושנה שנה מכוונת העשייה לחיבור חניכינו  -נוער 

הישראלית. בית הנוער מאפשר לחניכים מקום ליצירת מעגלים חברתיים נוספים, יצירת קבוצת 
שווים ומפגש עם דמויות בוגרות מטיבות. בתוך כל אלו חשוב שנזכור כי יותר מכל אנו מסגרת 

ירותיהם, מוכנים לדרוש שנותנת הזדמנות לאלו הרוצים להתאמץ, לקחת אחריות על עצמם ובח
  מעצמם ומנסים לעשות שינוי משמעותי בחייהם.

  
שותפים, המביאים  –לשם השגת מטרותינו וקידום ילדנו אנו נעזרים במתנדבים, נכון יותר לומר 

איתם רצון גדול לעזור. עלינו לתרגם ולתעל רצון זה לטובת קידום הילדים. מדהים לראות כי 
-צרכיו, הקריירה וההגשמה האישית במרכז, כשהתקשורת הביןדווקא בימים אלו כשהפרט ו

אישית דורשת פחות ופחות מאמץ עוד ועוד אנשים מחפשים להתקרב, לעזור, לחזק ודרך כך 
  להתחזק בעצמם.  

  
יחד עם היותנו רשת המכתיבה סדר יום, ערכים, כללים ונהלים (על כל אלו תוכלו לקרוא בהרחבה 

עם ייחוד ומאפיינים משלו ועם מקום רב  אוטונומיתבחוברות זו), כל בית הנוער מתנהל כיחידה 
ליצירתיות ושוני. כל מסגרת ברשת מובלת ע"י מנהל/ת מקצועי/ת, יחד עם צוות הדרכה צעיר 

, המורכב מש"שינים או מבנות שירות וכן ממערך מתנדבים/שותפים מסייע. על כולנו וקבוע
מוטלת המשימה לבדוק עצמנו שוב ושוב כדי לשפר עצמנו כל הזמן בהתאם לצרכים השונים 

  והמשתנים של ילדי בית הנוער.
  

קה יחס כל אלו חוברים יחדיו כדי להעניק לילדנו סביבה בטוחה ומכילה, מאפשרת נראות ומעני
אישי ותחושת שייכות. אנו מאמינים כי ע"י העצמת החוזקות, חיזוק תפיסת המסוגלות האישית 

 -נוכל לטפח שכבת בוגרים עם תפיסה ערכית   -ותוך עיצוב עולם ערכי ותרבותי עשיר ומגוון 
הומניסטית מעורבת ואכפתית בחברה וכן דור של אזרחים בעלי קשר משמעותי לחברה ולמדינת 

  ל.ישרא

  לעצב את עולמם של ילדים ונערים.פיע ו, להשהיותר כי נפלה בחלקנו זכות גדולה לחשוב שנזכו
  

  מתוך תחושת שליחות ובהערכה רבה לכל הנוגעים בדבר
  

  בהצלחה לכולנו
  

                                                                                                                             נגה חילו 
  רשת בתי הנוער קדימה תמנהל
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  חזון רשת בתי הנוער "קדימה"

  

ים ובני נוער, רשת קדימה מהווה מסגרת חינוכית , חמה, תומכת, מצמיחה ומעשירה עבור ילד

המתגוררים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. בתי הנוער פועלים ע"מ לתת מענה 

הוליסטי, כדי שבוגר בית הנוער יצליח להשתלב בחברה הישראלית, לממש את עצמו ולהיות אזרח מועיל 

  ותורם.

  

  התפיסה החינוכית של רשת בתי הנוער "קדימה"

  

  

  

דוגלת בראייה הומניסטית  " קדימה"רשת בתי הנוער 
בבתי הנוער אנו  . הוליסטית של בני הנוער

באיתור  , מתמקדמים בפיתוח סביבה תומכת ומקדמת
,  וטיפוח נקודות החוזק של כל אחד מבני הנוער

תפקיד בית  . בהעמקת החינוך הערכי ובקידום לימודי
הנוער הוא להכשיר את בוגרי בית הנוער כך שיצליחו  

לממש את עצמם , להשתלב בחברה הישראלית
.  ולהיות אזרחים מעורבים ותורמים

קידום לימודי

קידום אישי  
לכל אחד 
מילדי בית  

הנוער  
בתחומי  
הליבה  

הנלמדים  
, בבית הספר

כך שכל אחד 
יוכל להשתלב  

בלימודי  
המשך ולפתח  

את עתידו  
.  המקצועי

חינוך לערכים

חינוך לערכים   
,  הומניים

דמוקרטיים  
ואישיים  

המאפשרים  
לכל אחד 
מילדי בית  

הנוער חיבור  
,  לסביבה
לארץ 
.  ולמורשת

איתור וטיפוח נקודות  
חוזק

איתור  
הכישרון  

היחודי של כל 
אחד מילדי  
בית הנוער  
וטיפוחו כך 
שיהיה בעל 
דימוי עצמי 
גבוה ובעל  
תחושת  
.  מסוגלות

סביבה בטוחה

יצירת  
סביבה  
,  בטוחה
,  מכילה

אוהבת  
ומוגנת אשר 
תאפשר לכל  
אחד מילדי  
בית הנוער  
להרגיש  

אהוב  , שייך
.  ורצוי
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  החינוכית בבתי הנועריישום התפיסה 

  

יצירת סביבה בטוחה, מכילה אוהבת ומצמיחה, אשר תאפשר לכל אחד מילדי בית הנוער להרגיש 

  שייך, אהוב ורצוי.

אברהם מאסלו רואה במילוי הצרכים הבסיסים של האדם חשיבות מכרעת להשגת  מימוש עצמי. הוא 

חתית הפירמידה, מעליהם צרכי מדרג את הצרכים באופן היררכי, כך שהצרכים הבסיסים הם בת

  ביטחון, שייכות, כבוד והערכה ורק לאחר מכן, לפי דבריו, יוכל האדם להגיע לידי מימוש עצמי. 

בתי הנוער של קדימה שואפים לתת מענה לצרכים השונים במקביל. עם זאת, הנחת היסוד היא שצרכים 

  מי. בסיסיים הם חיוניים והכרחיים לאפשר התקדמות לעבר מימוש עצ

אנו מחויבים ליצירת מקום שמאפשר לכל ילד בבית הנוער הזדמנות להרגיש שייך, אהוב, בטוח, במקום 

  שהוא נמצא בו, זוכה ליחס של כבוד והערכה הן מצד הילדים והן מצד הצוות. 

  אנו מחויבים לפעול כדי לאפשר לכל ילד הזדמנות להתקדם באופן אישי לעבר מימוש עצמי. 

  דרכי פעולה:

 מדי יום כל ילד בבית הנוער ייהנה מארוחת צהריים חמה ומזינה וארוחת ערב.  –זונה ת  

  בית הנוער אינו סובלני כלפי אלימות מכל סוג שהוא. מרחב בית הנוער נקי  –ביטחון פיזי

 מאלימות. 

  כל ילדי בית הנוער מתקבלים בברכה, בחום, ביחס אישי מצד המדריכים  –ביטחון רגשי נפשי

ומנהל בית הנוער. הצוות מחויב להיות רגיש ולגלות ערנות כלפי כל שינוי רגשי של הילדים. 

 הצוות יפעל למען גיבוש קבוצת הילדים ולהתנהגות מכבדת כלפי כל אחד. 

  ל ללא ליאות כדי לאפשר לכל אחד להרגיש שייך ורצוי. ילדי בית צוות בית הנוער יפע –שייכות

 הנוער יהיו שותפים לעריכת הסכם של כבוד ולקיום ניהול עצמי בשכבות הבוגרים. 

  צוות בית הנוער מחויב לשמירה על כבוד הילדים ושמירה על נורמות התנהגות  –כבוד והערכה

מחויבים לאפשר לכל אחד מהילדים הזדמנות קבועות. בנוסף, צוות ההדרכה ומנהל בית הנוער 

 להערכה מצד חברי הקבוצה. 
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איתור הכישרון הייחודי של כל אחד מילדי בית הנוער וטיפוחו, כדי שיהיה בעל דימוי עצמי גבוה 

   ובעל תחושת מסוגלות.                                 

  עצמי שלושה מקורות:על פי מקורות רבים ניתן לייחס להיווצרות דימוי 

  חיזוקים חיוביים ושיקוף  

  השוואה שהילדים עושים ביחס לקבוצת השווים (מי יותר יפה, חכם,  –השוואה חברתית

 מצחיק וכדו')

  היכולת של הילד להצליח. –מסוגלות 

אנו בבית הנוער פועלים בשלושת המישורים על מנת לאפשר לכל אחד מהילדים שלנו לבנות לעצמו דימוי 

 מי חיובי וגבוה. עצ

על פי תפיסה זו אנו מייצרים הזדמנויות רבות במהלך היום, בהן הילדים יוכלו להצליח ולהרגיש בעלי ערך. 

מדריכי בית הנוער מכוונים לאתר את הכישרון הייחודי של כל ילד ולטפח אותו בדרכים שונות. כך לדוגמא, 

אותה בחוג ריקוד בבית הנוער או מחוצה לו, נאפשר  אם חניכה בבית הנוער אוהבת לרקוד, אנחנו ננסה לשלב

לה להביע את הכישרון בטקסים, במסיבות ובימי שיא, כך שתוכל לזכות בהערכה וחיזוקים חיוביים הן מצד 

  קבוצות השווים והן מצד ההורים.  

דימוי טיפוח נקודות החוזק של הילדים מאפשר לכל ילד להרגיש הצלחה, להרגיש בעל ערך ולהעלות את ה

  העצמי שלו. 

  דרכי פעולה:

  לכל ילד יש תוכנית קידום אישית. תוכנית זו נועדה, בין השאר, לבחון  –תוכנית קידום אישית

את הדרכים בהן אנחנו מעצימים את הילדים, מטפחים את החוזקות שלהם ועובדים דרכם על 

  אותן נקודות הדורשות חיזוק. 

  אפשר לכל ילד להכיר תחומים נוספים שהוא יכול חשיפה זו ת –חשיפה לתחומי דעת שונים

 להצטיין בהם.

  פעילות פנאי לפי תחומי עניין של הילדים. הפעילות מאפשרת לכל אחד לעסוק בתחום  –חוגים

 הפעילות האהוב עליו וכך לחוות הצלחה וסיפוק.

  נת צוות ההדרכה ינסה בכל דרך להעצים כל אחד מהילדים בדרך שונה על מ –העצמה אישית

 לאפשר חוויה של הצלחה. 

  מפגשים אישיים עם חונך סביב כישרון / יכולות ייחודיות ללמידה אישית, קרובה  –חונכויות

 וייחודית.
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חינוך לערכים  הומאניים, דמוקרטיים ואישיים המאפשרים לכל אחד מילדי בית הנוער הזדמנות 

  לגבש לעצמו זהות אישית 

מחלוקות רבות התעוררו בשם החינוך לערכים. היו רבים שראו בחינוך לערכים אי אמון יסודי בטבע האדם, 

וכי חינוך זה אינו נחוץ ואף הורס, יחד עם זאת, כולם מאוחדים בכך שחינוך לערכים צריך שיהיה חינוך 

  להפעלת שיקול דעת, חינוך לשיפוט ערכי מוסרי  הכולל מרכיב של בחירה. 

הנוער אנו מוכוונים לקיים פעילות בנושא ערכים שלוש פעמים בשבוע. הפעילות  מאפשרת לחניכים  בבתי

  היכרות מעמיקה יותר עם הנושא, בירור אישי לגבי הערך והתנסות מעשית בערך הנלמד. 

  מלבד העיסוק בערכים אלו אנו מקדישים זמן לפעילות סביב חגים, אירועים וימים מיוחדים בלוח השנה. 

  דרכי פעולה:

  דוגמא אישית של המדריכים  

  (בתי הנוער הצעירים) פעמים בשבוע אנו מקדישים לפעילות ערכית. פירוט  3 –שעת פעילות ערכית

 בהמשך.

  (פעולה ארוכה ומתודית לבתי הנוער הבוגרים) "בין פעם לפעמיים בשבוע, פירוט בהמשך. –"פעולה 

  טקסים/אירועי שיא 

  טיולים בארץ 

 ישית בערכים מחוץ לבית הנוער התנסות א 

 התנדבות 
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קידום אישי לכל אחד מילדי בית הנוער בתחומי הליבה הנלמדים בבית הספר, כך שכל אחד יוכל 

 להשתלב בלימודי המשך ולפתח את עתידו המקצועי

חזון רשת בתי הנוער קדימה מתייחס לבוגר קדימה כאדם שעתיד להשתלב בחברה הישראלית, לממש את 

ולהיות אזרח עצמאי, חזק, מועיל ותורם.  לצד חשיבותה של המסגרת הבית ספרית כשדה חברתי עצמו 

הצלחה בבית הספר מקדמת באופן משמעותי את   -וכמערכת שמחייבת את הפרט להשתלבות במסרגת 

שוויון ההזדמנויות.  דרישות הסף ללימודים  גבוהים מחייבות לרוב תעודת בגרות מלאה וככל שזו תהיה 

טובה יותר,  מגוון האפשריות שנפתח גדל.  אנו שואפים לאפשר  לכל אחד מבני הנוער  לבחור  את עתידו 

המקצועי והחברתי. לשם  כך, עלינו לסייע לבני הנוער להבין את החשיבות להצליח בלימודים ולהשיג 

  תעודת בגרות שתאפשר בחירה רבה ככל שינתן.

לת של כל אחד מילדי בית הנוער להצליח בלימודים, מחויבים לפעול אנו בבית הנוער מחויבים להאמין ביכו

בשיתוף פעולה עם בית הספר על מנת לקדם כל אחד מילדי בית הנוער על פי רמתו האישית. לא פחות חשוב 

הוא להציב רף גבוה לכל אחד מהילדים, להכיל את הקשיים ועם זאת, לא לוותר על פעילות מתמדת 

  להצליח בלימודים. 

  רכי פעולה:ד

 קיום שעת למידה  

 שיתוף פעולה עם המורים 

 גיוס חונכים אישיים 

 מועדון למידה 

 משחקי למידה 

 קוראים קדימה 
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  מטרות בית הנוער

  

  יצירת סביבה בטוחה, מוגנת, מכילה ואוהבת עבור בני הנוער .1

 העלאת תחושת הרווחה האישית של כל ילדי בית הנוער וצוות ההדרכה 

  גיבוש הקבוצה והעלאת תחושת השייכות  

  

  איתור וטיפוח נקודות חוזק  .2

 פיתוח תחומי עניין מגוונים בבית הנוער 

 העצמה אישית של בני הנוער  

  

  

 העמקת החינוך לערכים .3

  .התנסות מעשית בערכים חברתיים במסגרת בתי הנוער 

  פיתוח מיומנויות חברתיות בקרב ילדי בית הנוער  

  למורשתהכרת החגים וחיבור  

  

  קידום לימודי .4

 צמצום פערים לימודיים במקצועות הליבה 

 טיפוח למידה מעמיקה וחווייתית בבתי הנוער 
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  מסגרת הפעילות 

 ה' כל שבוע במהלך השנה מלבד חוה"מ פסח וחודש אוגוסט. -ימים א' ימי הפעילות

  מיד לאחר בית הספר.  במהלך הלימודים: שעות הפעילות

      18:30עד השעה  –ה'  -צעירים: ימים א'

  21:00בוגרים: ימים א', ד' : עד השעה 

  18:30ימים ב', ג' ה': עד השעה             

 16:00החל מהבוקר ועד השעה בחופשות: 

ארוחת צהריים, שעת למידה, פעילות ערכית, חוגים, פעילות חברתית  מדי יום: תוכן הפעילות

  וארוחת ערב 

שעת למידה, פעילות ערכית, סדנאות, טיולים, ארוחת צהריים, מפגשים  בחופשות:

 רשתיים

  תוכנית "מזנקים קדימה" –ו' -כיתות א'  תוכניות 

 'תוכנית רצים קדימה" –ח' -כיתות ז"  

 'מובילים קדימה" –י"ב -כיתות ט" 

  קוראים קדימה  פרויקטים 

 התנדבות בקהילה 

  איסוף בקבוקים 

  טקס סובלנות  טקסים

 טקס לזכר יום השואה  

 טקס לזכר יום הזיכרון לחללי צה"ל  

 טקס לנופלים במסע מסודן 

חגים ואירועים 

 מיוחדים 

ראש השנה, תחרות סוכות, תערוכת אורות, מסיבת חנוכה, מסיבת פורים, 

תערוכת עולים ביחד, יום המשפחה, ט"ו בשבט, תחרות חושבים נקי, טקס 

 שבועות וחגיגות הספר.

כישרונות צעירים, אולימפיאדה, תערוכת אורות, תערוכת אנרגיה/יקום (אירוע   אירועי שיא

שיא של רצים קדימה), מסיבת בר מצווה, אירוע פתיחת קיץ, טקס סיום קורסי 

  קיץ
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  בקדימה מחולקות לשני חלקים: התכניות החינוכיות

. תכנית חינוכית פדגוגית, מושתת על ערכים הומניסטים, חגי ישראל ולוח השנה, המתקיימת בכל שכבות 1

 הגיל, בכל בתי הנוער, בהתאמה לאופי הקבוצה והגיל.

א . תכנית חינוכיות ייעודית, מותאמת שכבה, המתקיימת בצורה ייחודית בכל שכבת גיל.  אירועי השי2

  עבור כל תכנית רשתיים.

  ערכית בקדימה. -חלק ראשון: תכנית חינוכית

  רציונל: 

רשת קדימה מהווה מסגרת חינוכית , חמה, תומכת, מצמיחה ומעשירה עבור ילדים ובני נוער, המתגוררים 

בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. בתי הנוער פועלים במטרה לתת מענה הוליסטי, כדי 

  שבוגר בית הנוער יצליח להשתלב בחברה הישראלית, לממש את עצמו ולהיות אזרח מועיל ותורם.

: העצמה אישית של כל אחד מהחניכים בהתאם לצרכיו, כישוריו ויכולותיו לצד קיום דיאלוג מטרת על

  ערכי ועידוד מתמיד ללמידה מעמיקה וחווייתית. 

  מטרות 

 ות אישיתיצירת מרחב בטוח, אוהב ומכיל להתפתח 

 .העצמה אישית של כל אחד מהחניכים 

 חיזוק יסודות הלימוד בדרך חווייתית 

  דיאלוג ערכי 

  העשרה 

  יעדים בהתאם למטרות: 

  מטרה:

  יצירת מרחב בטוח, אוהב ומכיל להתפתחות אישית 

  יעדים: 

ם מדי יום, המדריכים אוספים את החניכים הצעירים מבית הספר מיד עם סיום הלימודים. החניכי .1

 הגדולים מגיעים עצמאית.

 מדי יום המדריכים מגישים ארוחת צהריים חמה באופן אישי לכל ילד בשעה ההגעה שלו.  .2

 המדריך מקיים שיחות אישיות באופן בלתי פורמלי עם כל הילדים במהלך היום.  .3

 המדריך מוודא שכל אחד מהילדים אוכל ארוחת צהריים וארוחת ערב.  .4

פתיחת יום קבוצתי ומפגש סיכום יום קבוצתי. במהלך המפגש המדריך  המדריך מקיים כל יום מפגש .5

 מאפשר לכל אחד להעלות משהו טוב ומשהו פחות נעים שקרה לו היום. 

 המדריך נמצא תמיד עם קבוצת הילדים ולא משאיר את הקבוצה ללא השגחת מבוגר.  .6

במהלך היום ויקבל נקודות  בסוף כל יום יקבל כל חניך שיקוף על התנהגותו -תכנית עיצוב התנהגות .7

בהתאם. מדריך הקבוצה יבחר אחת ליום מצטיין יומי ואחת לשבוע מצטיין שבועי. הצטיינות יכולה 

 להיות במגוון תחומים: חברות, סיוע לילדים, סיוע לצוות, יצירתיות, הקשבה, הישגים ועוד..

קה ואו כל דבר שנראה לו המדריך אחראי לדווח למנהל בית הנוער על התנהגות שונה, סימני מצו .8

 חריג. 
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  מטרה: 

  העצמה אישית של כל אחד מהחניכים 

  יעדים:

 המדריך יקיים שיחות אישיות עם כל ילד על מנת לאתר את החוזקות של כל חניך.  .1

המדריך יהיה אחראי לטפח את נקודת החוזק של כל אחד מהחניכים באמצעות חוגי העשרה,  .2

 תפקידים בבית הנוער ופעילויות העשרה מיוחדות. 

 המדריך יכין תוכנית קידום אישית לכל אחד מהחניכים. .3

 המדריך ידאג שלילד יהיה מענה בצורת חוג העשרה בבית הנוער בהתאם לחוזקות שלו. .4

  ת הנוער יקבל תחום אחריות אישית. כל חניך בבי .5

  מטרה:

 עידוד לקידום לימודי 

  יעדים:

 המדריך יהיה בקשר אחת לשבוע עם מורים של כל אחד מהחניכים. .1

 המדריך יהיה בבית הספר בבוקר התנדבות אחת לשבוע. .2

 כל יום, המדריך אחראי שכל ילד יכין את ש"ב שקיבל בבית הספר בשעת למידה. .3

 ודה לכל ילד לפי רמתו האישית.המדריך יכין דפי עב .4

 עד ה' , המדריך יקיים אחת לשבוע פעילות "קוראים קדימה" לעידוד הקריאה.  -בקבוצות הצעירים .5

עד ה' , המדריך יקיים אחת לשבוע חוג למידה חווייתית לעידוד למידה מעמיקה  -בקבוצות הצעירים .6

 של יסודות המתמטיקה, האנגלית והעברית. 

וחות המבחנים של כל אחד מהחניכים ויידע להיערך ולהכין כל אחד מהחניכים המדריך יידע את ל .7

 לקראת המבחנים. 

בקבוצות ו' ומעלה צוות המדריכים ייערך פעמיים בשבוע לקיום מועדון למידה בשעות הערב. כאן  .8

 יוכלו הילדים לקבל ליווי פרטני בהתאם לצורך.

 בהתאם למסגרת הפעילות ולכוח האדם בבית הנוער.במידת הצורך יהיו חניכים שיקבלו סיוע פרטני  .9

במידת הצורך, המדריך אחראי להפנות למנהל בית הנוער כל ילד שנראה לו שיש לו לקות למידה ואו  .10

  בעיות קשב וריכוז. 

  מטרה: 

  קיום דיאלוג ערכי 

  יעדים:

 המדריך יעביר פעילות ערכית בנושא השבועי על פי הנחיות בנושא.  .1

ל קיום דיאלוג ערכי בכל הזדמנות בו הוא רואה דוגמאות לחיוב ולשלילה מצד המדריך אחראי ע .2

 החניכים. 

  אחת לשבוע תתקיים שיחת אקטואליה בהנחיית מנהל בית הנוער. .3
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 שנתית -ערכית -תוכנית פדגוגית

  

  

  

  

 אירועי שיא  תתי נושאים: התאמה צעירים/ בוגרים נושאים  חודש 

הכרות, גיבוש,  ספטמבר  
תיאום ציפיות, 

 התחלות. 

תיאום ציפיות: לקיחת אחריות, אקטיביזם, .
חלוקת אחריות, יוזמה, ועדות, הדרכה, עזרה בבית 

 הנוער, הצגת התוכנית השנתית, סולם הערכים.

 טקס פתיחת שנה
 אסיפת הורים 

 בחירת ועדות/ חוגים. 

מפגש פתיחת שנה ארצי  והסתה.גזענות, פלורליזם, דעה  סובלנות  אוקטובר 
 בוגרים

 תחרות הסוכה חגי תשרי, 

מחאות חברתיות,  ועדות , -אחריות חברתית  אחריות נובמבר 
 דמוקרטיה.

 טקס סובלנות
 בחירות למועצת חניכים   

תרבות בוגרים:  דצמבר
 נוער

תרבות הצריכה, אלימות ושתייה,  מין ומיניות 
 הרשת החברתית, נוער מוביל נוער, לחץ חברתי 

 כשרונות צעירים 
 חנוכה 

מהו חבר, תופעות חברתיות, חרם, לחץ חברתי,   צעירים: חברות  
  עזרה הדדית, מודל א.פ.ר.ת

  

הגשמה מול מימוש עצמי, שאיפות, חלומות,  הגשמה עצמית  ינואר 
 תפקידים, מסלולי המשך , אל עצמי. 

 מסלולי המשך.  -סיור חיצוני
 שבוע מקצועות. 

אנשים ששינו את העולם, המצאות ששינו את  יזמות וחדשנות  פברואר
 העולם , מהפכות, עתידנות. 

 טו בשבט
 יום המשפחה 

מעורבות בקהילה, בשכונה, אחריות  מעורבות חברתית  מרץ
 חברתית,התנדבות, מנהיגות חיובית 

 נשף פורים
 יום המעשים הטובים 

 יום האישה 

 פסח  חירות ישעיהו ברלין, שואה ,האדם מחפש משמעות. חירות ובחירה  אפריל 
 זכרון בסלון 

מיעוטים, צורות חיים אחרות, פערים בחברה  החברה הישראלית  מאי
 הישראלית.

 שבועות 

כישורי חיים  יוני
 והרחבת ידע

זכויות עובדים, התנהלות פיננסית, ראיון עבודה, 
 ניהול לוח זמנים ארגון יומן, מחשב.

 פרידה ממתנדבים 

שיבוצי הדרכה, פרידות, התמודדות עם שינויים,  פרידה וסיום  יולי 
 התחלות חדשות. 

  טקס כניסה לבוגרים
 קורסי קיץ 
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  תכניות חינוכיות ייעודיות לפי שכבות גילחלק שני: 

פרט לתכנית החינוכית הפדגוגית הערכית המועברת באופן מותאם בכל הבתים בהתאם לגילאי החניכים 

  בכל בית: צעירים/בוגרים, לכל שכבת גיל תכנית ייחודית לה.

  מטרות התוכניות:

 .יצירת ייחודיות של קבוצות הגיל השונות 

  צרכי הגיל.יצירת תכנית מותאמת ל 

  נראות, השתייכות ומחויבות אירגונית. -אירועי שיא רשתיים 

  

  תכנית "מזנקים קדימה" 

  ו'-תוכנית לחניכי כיתות א'

  רציונל: 

השנים הראשונות של הילדים בבית הנוער הן הזדמנות מיוחדת לאפשר זינוק קדימה ולמנוע את החסכים 

הלימודיים והחברתיים שמתפתחים עם השנים.  מבחינה לימודית אפשר לומר, שחומר הלימוד שנלמד 

חומים בשנים הללו מהווה את הבסיס לשנים הבאות, כך שיש חשיבות מכרעת לפיתוח יסודות מוצקים בת

הללו. גם מהבחינה החברתית אנו שמים דגש על העצמה אישית, שמאפשרת לכל חניך לבנות דימוי עצמי 

  חיובי כמפתח להצלחה הן מבחינה לימודית והן מבחינת חברתית. 

מטרת על: העצמה אישית של כל אחד מהחניכים בהתאם לצרכיו, כישוריו ויכולותיו לצד קיום דיאלוג 

  ללמידה מעמיקה וחווייתית.  ערכי ועידוד מתמיד

  מטרות 

 יצירת מרחב בטוח, אוהב ומכיל להתפתחות אישית  

 .העצמה אישית של כל אחד מהחניכים 

 עידוד לקידום לימודי 

  דיאלוג ערכי 

  העשרה 
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  ה-פרוייקט צעירים: א

  שיקוף צרכים:

הגילאים הצעירים בבתי הנוער נמצאים בתהליך רכישת מיומנויות למידה, רכישת מיומנויות שפה. יש 

חשיבות רבה לשמור על גבולות וכללי המסגרת, לייצר שיגרה מתוך הבנה כי השגרה נותנת ביטחון לילדים 

  צעירים. 

  מטרות:

 החניכים יחוו את עולם הספרים כעולם חוויתי, בעל ערך ותוכן מוסף 

 הספרים יהיו כלי חינוכי בתוך המסגרת הערכית של קדימה 

 .קיום תכנית ייחודית לצעירים המתאימה למאפייני הגיל ולצרכים שלהם 

 .ייצור נראות של שכבת הצעירים בבתי הנוער. יצירת ייחוד של גילאים אלו 

 .גיבוש קבוצתי דרך משימות משותפות ויצירת תוצר משותף 

 תהליך כתיבה קבוצתי 

הנוער כיום מתרחשת שעת קריאה מסודרת המהווה פעילות ערכית לכל דבר. ההנחיה הפדגוגית היא  בבתי

בחירה של ספר התואם את הנושא השבועי, קריאתו וקיום פעילות בהתאם לתוכן. אל תוך רעיון עידוד 

הקריאה אנו שואפים לייצר מסגרת נלוות שתאפשר העמקה בתכנים המועברים דרך עולם הספרים. 

שמעות פרויקט זה הוא העמקה של חוויות הקריאה בגילאים הצעירים ושילוב בין עולם הספר לעולם מ

  המעשה והכתיבה. 

בקבוצות הצעירות בבתי הנוער יש לקיים שעת קריאה "קוראים קדימה" ובה לבחור ספר התואם את 

  ערכי.-הנושא השבועי. המטרה היא להשתמש בספר ככלי להעמקת השיח החינוכי

  סף של פרויקט הצעירים הוא משבצת נוספת, העוסקת בעולם הספרותי דרך נושא שנתי. התו

  שישה חודשים. בכל חודש יש לקיים ארבע פעילויות הכוללות:  -אורך הפרויקט

 קריאת הספר וקיום שיח על הספר .1

 צפייה בסרט/הצגה במידה ויש,  .2

 ביצוע משימה בעקבות הקריאה .3

אר את סיפור הקבוצה ואת הפעילות שהייתה בחודש העובר. צילום המשימה וכתיבת עמוד המת  .4

  ניתן להוסיף איורים בהתאם לכישוריהם של הילדים.

   יוני. -מועד התחלה: דצמבר

  פרוייקט ו':

הדגש בקבוצה זו יהיה על לכידות חברתית והעצמה אישית. הקבוצה תעבוד על בניית פרויקט קבוצתי הקשור 

אנו מנסים לטפח את נקודות החוזק של כל אחד מהילדים ולאפשר להם לקיים  בשנה זולחקירת נושא מדעי. 

עבודת חקר קבוצתית שנותנת מקום לכל אחד.  בדרך זו כל אחד מהילדים לומד להעמיק את החקר בתחום 

  נבחר ולהציגו בפני כולם ולקבל חיזוקים חיובים הנחוצים להתפתחות דימוי עצמי גבוה.  

  מפגשים:  -ר שלביםהפרויקט יעבור דרך מספ

 העמקת הידע בנושא .1

 בחירת תת נושא עליו ירצו החניכים לעבוד .2

 חקירת הנושא הנבחר .3

 סיור לימודי בנושא .4

 הצעת רעיונות לבניית הפרויקט, תכנון. .5

 בניית התוצר (שלושה מפגשים) .6

  תערוכה בה יוצגו כל התוצרים. .7
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   ו' -הצעה ללו"ז קבוצות א'

  

  

  

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

הגעת צוות  לבית  10:00-11:00

  הנוער

הכנת פעילוית 

  ערכיות

הכנת חוגים   הכנת דפי למידה 

  ולמידה חווייתית. 

  התנדבות בבתי הספר 

 -שיחת פתיחה 11:00-11:30

  צוותית

 -שיחת פתיחה

  צוותית

 -שיחת פתיחה

  צוותית

 -שיחת פתיחה

  צוותית

  צוותית -שיחת פתיחה

אישית אחריות  11:30-13:00

  מדריך

הכנת פעילויות + 

  עזרים

הכנת חוגים   הכנת דפי למידה 

  ולמידה חוויתית

הכנות לפעילות סיכום 

  שבועי.

א.צ + משחק  13:00-14:45

  חופשי

א.צ + משחק 

  חופשי 

א.צ  ומשחק 

  חופשי 

א.צ  ומשחק 

  חופשי 

  א.צ  ומשחק חופשי 

  שיחת פתיחת יום  שיחת פתיחת יום  פתיחת יוםשיחת   שיחת פתיחת יום  שיחת פתיחת יום  14:45-15:00

 למידה למידה  למידה למידה למידה  15:00-16:00

 הפסקה  הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה 16:00-16:30

פרוייקט חינוכי  פעילות ערכית פעילות ערכית פעילות ערכית 16:30-17:15

 לפי גיל

 קוראים קדימה

 הפסקה  הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה  17:15-17:30

אקטואליה וסיכום  חוגים  למידה חווייתית    חוגים למידה חווייתית    17:30-18:15

 שבוע  

שיחת סיכום  18:00-18:15

 ואחריות אישית

שיחת סיכום 

 ואחריות אישית

שיחת סיכום 

 ואחריות אישית

שיחת סיכום 

 ואחריות אישית

שיחת סיכום ואחריות 

 אישית

 ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב ארוחת ערב 18:15-18:30

שיחות אישיות עם  צוות -סיכום יום 18:30-19:30

 הילדים.

  סיכום יום צוות -סיכום יום

 ביקורי בית 

 צוות -סיכום יום
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  יב' –תוכנית חינוכית לחניכי כיתות ז'  –נוער קדימה 

  רציונל:

יב נמצאים בתחילתה של תקופת ההתבגרות, שכידוע מאופיינת ברצף של שינויים פיזיולוגיים, -ילדי כיתות ז

משפחתיים, המצריכים הסתגלות מחדש. גיל זה מתאפיין גם במעבר מתלות בהורים  -רגשיים וחברתיים

  לעצמאות ולזהות עצמית, ומכאן גדלה חשיבותה של קבוצת השווים. 

על סמך צרכי הילדים, כפי שבאו לידי ביטוי בשאלונים, בתצפיות ובשיחות אישיות.  תוכנית זו נבנתה

התוכנית פועלת לקידום כל אחד מהחניכים בנקודות החוזק שלו ובנקודות החולשה הן בתחום הלימודי, והן 

ת בתחום האישי, ובמקביל, פועלת להגברת הלכידות החברתית וגיבוש הקבוצה, מתן אפשרות בחירה ולקיח

  אחריות.

התכנית בנויה כך שיש מעבר מדורג מחניך צעיר בבית הנוער לחניך בוגר. עם עליה בשלבים גדלה מידת 

  המחוייבות והאחריות כלפי בית הנוער, ואיתה גם גדלה הבחירה במסגרת ובפעילויות.

 מטרות 

 במטרה ליצור מחויבות אישית וחיבור למסגרת.  מסגרת יותר וולנטריתהפיכת המסגרת ל .1

ע"י יצירת מחויבות ואחריות   הפיכת השכבה הבוגרת לראש החץ בבתי הנוערבהמשך למטרה הראשונית,  .2

בתחום ההדרכה, ההתנדבות וחיזוק  -אישית, נתינת מקום ואחריות לשכבה ומיצוי פוטנציאל החניכים

 מקום השכבה בבית הנוער.

 תפיסת בתי הנוער כבתים למצוינות ומיצוי פוטנציאל ופחות עזרה לנוער נזקק.   .3

 וחיבור בין השנים. ליצור המשכיות, ותהליכיות יצירת תוכנית רב שנתית לכלל שכבות הגיל שמטרתה  .4

פיתוח קבוצה מגובשת ומלוכדת סביב גורם חיובי, המאפשרת לכל אחד מחברי הקבוצה להרגיש שייך,  .5

וחברתי, שבה כל חניך לוקח  ץ.  הקבוצה מאפשרת מרחב התנסות ולמידה בתחום הערכי, לימודי אהוב ונחו

  . אחריות אישית וחברתית ופועל למען מימוש כישוריו ויכולותיו

 

  שנת בר/בת מצווה -פרויקט כיתות ז'

  מטרות:

 , הדת...בירור מרכיבי הזהות של כל ילד מול עצמו: המשפחה, המוצא, השפה, התרבות, המסורת .1
התנסות ראשונית בהובלת פרויקט בבת הנוער: יצירת קבוצה  -יצירת פרויקט קבוצתי משותף .2

 מגובשת סביב פרויקט משותף, לקיחת אחריות.
 ציון המעבר בין ילדות לבגרות. .3
 חיזוק החיבור לארגון.  .4
 טכנולוגיה והעולם הדיגיטלי –חשיפה לעולמות תוכן חדשים  .5

  

שנת בר מצווה מאפשרת לנו הזדמנות מיוחדת להעצמה של בני הנוער ולגיבוש הזהות האישית של בני 

הנוער. שנת הפעילות מזמנת לנו התנסות חווייתית במשימות הקשורות למעגלי החיים של החניכים תוך 

  כדי יצירה עצמית המתעדת את עצמה לאורך התהליך. 

ות המאפשרות גילוי עצמי, משימות קבוצתיות המאפשרות משימות שנה זו מחולקות למשימות אישי

התנסות בלקיחת אחריות אישית וקבוצתית, משימות קהילתיות המאפשרות לבני הנוער חיבור עמוק יותר 

  לקהילה מסביב לבית הנוער ומשימות הקשורות לשורשים המשפחתיים והדתיים. 
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יוחד ובו הסבר על שנת בר המצווה, מהות עם פתיחת שנת הפעילות המדריך של  הקבוצה מקיים ערב מ

השנה, הציפיות שלו מכל אחד מהחניכים, ההזדמנות של כל אחד בשנה זו והמשימות העומדות בפניהם 

בשנה זו. עם סיום המפגש המדריך מחלק לכל אחד מהילדים אלבום משימות שנתי שילווה אותם מהיום 

נסות וכיף וסובבות סביב מעגלי השייכות השונים.  ועד סוף השנה. המשימות משלבות לימוד, עשייה, הת

  כל חודש יהיו משימות הקשורות לנושא אחר . 

  פירוט הנושאים, דוגמאות לפעילות שיא, הסבר מפורט יועבר בפורום מדריכים. 

  תהליך שנתי –שחב"ק (שכבה ח' בוגרים בקדימה) 

  

  מטרות:

הכרת תכנית "מובילים קדימה"  –הכנת חניכי שכבת ח' לקראת כניסתם לקבוצת הבוגרים  .1

 ותפיסת הבוגר המשמעותי בכלל ובקדימה בפרט.

 עידוד מפגשים וקשרים חברתיים משמעותיים וחיוביים עבור בני הנוער בקדימה. .2

 חיזוק תחושת השייכות והגאווה לקדימה כארגון נוער. .3

ם על בוגר התנסות ראשונית במימדי האחריות אשר מוטלי  –יוזמה, ביקורתיות ואקטיביזם  .4

 התנדבות והובלת פרויקטים בתוך בית הנוער. –בקדימה 

  

כחלק מתהליך המעבר מתלות לעצמאות יש מקום חשוב לתחושת המסוגלות של בני הנוער. תחושה זו 

מאפשרת לחניכים לשאוף להתמודד עם אתגרים משמעותיים. יש כמה גורמים המסייעים לפיתוח תחושת 

תנסות והישגים. בשנים הללו אנו מנסים להעמיד בפני בני הנוער אתגרים, מסוגלות כשהעיקרי בהם הוא ה

שיוכלו להתנסות בהם ולהצליח, ובכך לפתח תחושת מסוגלות שתאפשר להם להתנסות באתגרים 

  משמעותיים יותר. 

פעילות התנדבות מעבירה מסר עקיף של "אני מתנדב, משמע יש לי מה לתת, אני יכול, אני מסוגל" כך 

ה ח' אנחנו נצא ביחד עם בני הנוער להתנדב בקרב אוכלוסייה נבחרת. יש לשקול מקום התנדבות, שבכית

שיאפשר לכל אחד מבני הנוער לקחת חלק פעיל בקידום ותרומה לאוכלוסייה זו. תהליך ההתנדבות יהיה 

בהכנה כרוך בלווי מקדים של המדריך ומשוב לאחר הפעילות. במחצית השנייה של השנה הקבוצה תתנסה 

של תוצר אשר יש בידו לסייע לאוכלוסייה זו. כך לדוגמא אם האוכלוסייה שנבחרה היא אוכלוסיית אמהות 

עולות חדשות, שאינן דוברות עברית, הכוונה היא לסייע להן בתרגול השפה.  כל ילד יישב באופן פרטני עם 

ן איזה מוצר יכולים אחת האמהות במשך מחצית השנה הראשונה ובמחצית השנייה כל הקבוצה תבח

  לעשות על מנת לסייע לקבוצה זו. 

  

קורס הכניסה לקבוצת הבוגרים של  –קורס שכבה ח' בוגרים קדימה (השחב"ק)  – שיא בסוף שנת הפעילות

  קדימה.

הקו המנחה של קורס שחב"ק הינו ושנת ח' כולה, היא מעבר מעולם החניכות בקדימה לעולם האחריות 

של בוגרים בבתי הנוער. מדובר על שנה בה חניכי כיתה ח' יעברו בין מעגלי  המעשית ותחושת המשמעות

אחריות מתרחבים אשר בסופו של תהליך יחוו קורס הדרכה ראשוני ובו גם "טקס כניסה" לקבוצת 

  הבוגרים היוקרתית של קדימה.
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רות, ברצוננו שנה זו תאופיין במפגשים בעלי אופי חברתי המותאמים לגיל החניכים ולצרכי גיל ההתבג

לקיים מרחבים מתרחבים בהם חניכי ח' מתגבשים עם קבוצת המקומית (בכל בית נוער) ובמקביל מכירים 

קבוצות ויחידים מבתי נוער אחרים אשר יעשירו את חוויית המעבר שלנו בקדימה. מתוך בחינת מציאות 

  הנוער, מדובר בעוגן אשר יהווה בסיס בטוח לעבודה עם הנוער שלנו.

 

 ה ללוז בבתי הנוער הצע

 ח' -ז' -ביניים 

 חובה -חמישי  חובה-רביעי חובה  -שלישי חובה  -שני  בחירה-ראשון 

 א.צ א.צ א.צ א.צ א.צ 

ועדות/ מועצת  שעת למידה חובה 1משבצת 
 חניכים

תוכנית חינוכית  שעת למידה
 שכבתית

 שעת למידה

זמן קבוצה  חובה 2משבצת 
 פתוח למדריך 

פעולה ערכית 
תוכנית  -ארוכה

 פדגוגית. 

פעולה ערכית 
בהעברת -ארוכה

 המד"צים

משבצת מנהל/  חוגים 
 אקטואליה 

משבצת ערב 
 בחירה 

אחת  -ערב כיתה
לחודש/ ביקורי 

בית/ שיחות 
 אישיות 

  מועדון למידה   מועדון למידה 
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  יב-ט –קבוצת הבוגרים 

  חזון תוכנית בוגרים:

יצירת קבוצה משמעותית בבית הנוער, אשר מצד אחד מאפשרת לכל בוגר למצות את הפוטנציאל הטמון 

  בו, ומצד שני משמשת דוגמא ומודל לשאר חניכי בית הנוער ומהווה עמוד תווך מרכזי בבית הנוער. 

  מטרות:

 מתן מענה לבוגרי בית הנוער בתחומים: לימודי, ערכי, חברתי  

 ים בתחומי החיים השונים .פיתוח מיומנות וכישור 

 יצירת רשת חברתית לכלל בוגרי בתי הנוער 

  .יצירת הזדמנויות להשפיע על אורחות החיים בבית הנוער ובקהילה 

 

  

  

  "מובילים קדימה" –סדר יום בבית הנוער 

  מבוא:

בית הנוער פתוח כל יום לפעילות הבוגרים. עם זאת, כל בוגר נדרש להגיע לכל הפחות לשלושה ימי פעילות. 

ימי הפעילות יתואמו עם המדריך בהתאם לצרכי כל אחד מהבוגרים. עם זאת, כל בוגר מחויב להשתתף 

קיים אחת במשצות החובה: פעילות ערכית המתקיימת אחת לשבוע, במפגש עם מנהל בית הנוער המת

  לשבוע, ובפעילות חברתית המתקיימת אף היא אחת לשבוע.  

  מטרות:

 יצירת שיגרת פעילות מוכרת וקבועה  

 התאמת הפעילות לצרכי הבוגרים 

 שמירה על מסגרת התואמת את מטרות בית הנוער  
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  מובילים קדימה –תחום לימודי 

  מסגרת הפעילות:

למוד בכל יום בבית הנוער. מדריך קבוצת הבוגרים נמצא בבית בית הנוער מאפשר לבוגרי בית הנוער להגיע ל

הנוער מדי יום כדי לסייע בתחום הלימודי. במקביל, המדריכים יוצרים קשר עם מורי התיכון על מנת לדעת 

במה ניתן לקדם את בוגרי בית הנוער. בבית הנוער תתקיים שעת למידה קבועה אליה יוכלו החניכים להגיע, 

גם הוא משבצת של בחירה.  האחריות הישירה להכנת ש"ב  -מועדון למידה בשעות הערב ופעמיים בשבוע

ומטלות לימודיות הינה של הבוגרים בלבד. במידת הצורך, מדריכי בית הנוער יכולים להישאר שעות נוספות 

   לאחר הפעילות כדי לסייע לבוגרים, שלא הספיקו לעמוד במטלות בית הספר בזמן פעילות בית הנוער.

בנוסף, מושם דגש על גיוס מתנדבים מקצועיים לסיוע בהכנה לבגרויות. כמו כן, ניתן להיעזר בכלל מדריכי 

  ר לסיוע לימודי לקבוצת הבוגרים. בית הנוע

  מובילים קדימה –תחום ערכי 

  מבוא:

שאנו "אני מאמין שהחיים בעיקרם אינם אוסף השעות והימים שבין לידתו של האדם למותו, אלא התוכן 

  יוצקים לתוכו.

  הביטוי היותר חזק של הקיום איננו זרימת הזמן לאורך חייו של אדם,

  אלא אוסף החותמות שהוא מטביע על הסובבים אותו מכוח אישיותו ומעשיו, 

  -ואוסף החתימות שהעולם מטביע בו 

  דרך רגישותו ופתיחותו לגוונים היותר חזקים של החיים.

  כמעט ולא חי. -ם, ובמובן המסוים הזה יש מי שניתנו לו חיים ארוכי

ויש מי שחי חיים קצרים ומלאים. למד, ואהב, ולחם, וחינך לוחמים, התלבט בבעיות היותר עמוקות של 

  לחייך, לטייל, לפרוח, לשיר "   -ונשאר עם זאת רגיש ופתוח  -חיינו 

  מיומני יוני נתניהו.  

בחון אותם תכנים, שאנו רוצים ליצוק לחיינו כדי ליצור שעת פעילות ערכית בבתי הנוער נועדה בין היתר ל

חיים משמעותיים, חיים בעלי תוכן. בשעה זו ניחשף לערכים חברתיים ואישיים היכולים לסייע לנו בתהליך 

  גיבוש הזהות האישית והחברתית.  

ומנטאליים. נעסוק בנוסף, אנו נתמודד עם השינויים המלווים אותנו במהלך גיל ההתבגרות. שינויים גופניים 

  באותן סוגיות המעסיקות בני נוער בגיל זה כגון: דימוי הגוף, עישון, חברות ואהבה, סמים, לחץ חברתי ועוד. 

  מטרות:

 מתן אפשרות לקיום דיאלוג ערכי  

 בניית סולם ערכים אישי וחברתי 

 סיוע בתהליך גיבוש הזהות 

 חיבור לחברה הישראלית 

  חברתיות. טיפוח כישורי חיים ומיומנויות 
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  מסגרת פעילות:

  יש לקבוע יום ושעה מתאימים בשבוע לקיום הפעילות. יש להתמיד  –בניית מסגרת פעילות קבועה

  בשעה זו.

  חשוב מאוד ליצור אווירה שקטה ורגועה כדי לאפשר לבני הנוער פתיחות והעמקה  –אווירה נעימה

 בנושאי הפעילות.

  לעשות התאמות לתוכנית לפי הנקודות הבאות: בקשות רצוי ונכון יהיה לפנות מקום ו -התאמות

  של הבוגרים, מענה לאירוע קונקרטי בבית הנוער או בחברה הישראלית, צורך בשטח.

  מובילים קדימה –תחום  חברתי 

  מבוא:

גיל ההתבגרות הינו גיל בו יש מקום משמעותי לקבוצת השווים כחלק מתהליך גיבוש הזהות האישית. 

תית בבית הנוער בלווי המדריך יכולה לסייע בעיצוב החיובי של המתבגר. בנוסף לכך, האינטראקציה החבר

  המפגש יכול לאפשר הזדמנות לרכישת מיומנויות חברתיות נדרשות. 

  מטרות:

 גיבוש חברתי  

 סיוע בתהליך עיצוב הזהות האישית 

  יצירת כיף 

  .פיתוח מיומנויות חברתיות 

  מסגרת פעילות:

יש לקיים ערב מפגש חברתי חווייתי. המפגש יכול להתקיים בבית הנוער לאחר  אחת לשבוע או שבועיים

שעות הפעילות. רצוי מאוד לשתף פעולה עם בתי נוער שכנים מדי פעם במיוחד בבתי נוער בהם קבוצת 

  הבוגרים מצומצמת. דוגמאות לפעילות : סרט, הכנת ארוחת ערב, יצירת סרט, הצגה, ערב חוויתי, פויקה.
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  מובילים קדימה –בית הנוער  /תמפגש עם מנהל

  מבוא:

משמעותי לבני הנוער הבוגרים. יש חשיבות מכרעת לקשר של  /תבית הנוער מהווה דמות של בוגר /תמנהל

המנהל עם בני הנוער. אנו עדים לכך שכאשר הקשר עם הבוגרים הוא מעמיק, הבוגרים מרגישים ביטחון 

  רות גבוהה ולקחת חלק פעיל בבית הנוער. בבית הנוער, שואפים להגיע בתדי

  מטרות:

 חיזוק הקשר של מנהל בית הנוער עם קבוצת הבוגרים  

  מתן הזדמנות לקיום דיאלוג סביב נושאים שעל הפרק 

  .מאפשר דיון מעמיק ביקורתי סביב סוגיות אקטואליות 

 בניית מודל חיובי בעיני הבוגרים של מבוגר מעורב 

 הבוגרים יצירת ייחודיות של קבוצת  

 מסגרת פעילות :

אחת לשבוע מנהל בית הנוער מקיים מפגש עם קבוצת הבוגרים. המפגש מתקיים בשעות פעילות בית הנוער. 

תכני המפגשים נתונים לשיקול דעתו של המנהל. מנהל בית הנוער יכול לייצר שיח פורה ועמוק בעזרת דילמות 

  ערכיות אקטואליות, סוגיות בבית הנוער, דמויות מפתח בחברה וכדו'. 

  בחור ביום פעילות בו כל בוגרי בית הנוער יוכלו לקחת חלק. חשוב ל

  מעורבות הבוגרים  בחיי בית הנוער

  מבוא:

כאשר מדברים על חינוך למעורבות, אנחנו מתכוונים שברצוננו לטעת בבני הנוער בראש ובראשונה מידה של 

  אכפתיות כלפי הסביבה, ושמידה זו תהיה מתורגמת למעשים.

ים בבית הנוער ובקהילה יכולה  להיראות כנטל, שאנו כופים על הבוגרים, אך למעשה המעורבות של הבוגר

  זהו תנאי הכרחי ליצירת תחושת חיבור למקום ולחינוך לאחריות ולמעורבות. 

  מטרות:

 .חיזוק הקשר והמשמעות שבין קבלה ונתינה  

 .חיזוק תחושת האחריות והשייכות לבית הנוער 

 ושת מסוגלות הנרכשת מעצם הנתינה.העצמת הבוגר על ידי יצירת תח 

  מסגרת פעילות:

לכל בוגר בבית הנוער יש תוכנית מעורבות אישית. התוכנית כוללת שני תחומי מעורבות עיקריים: אחריות 

על הסביבה הפיזית של בית הנוער לדוגמא:  ניקיון, הגשת אוכל וכ"ו. התחום השני הוא מעורבות חינוכית 

  המתחלקת לשניים. 

על הסביבה הפיזית: כל בוגר ביחד עם המדריך יבחר לעצמו תחום אחריות פיזי בבית הנוער. תחום  אחריות

  זה יהיה תחת אחריותו לאורך כל השנה. (במידת הצורך, ניתן לשנות את תחומי האחריות במהלך השנה.) 
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חד מהבוגרים יוכל לאחר מיפוי צרכים שנעשה ע"י מדריכי בית הנוער, כל א -מעורבות חינוכית: חלק ראשון 

לבחור לעצמו תחום מעורבות בהתאם לרצונו ויכולותיו. לדוגמא: העברת חוג כדורגל, סיוע בהכנת ש"ב 

  הדרכה וכ"ו.  -לשכבה הצעירה, סיוע חברתי לילדים מתקשים, מד"צים ומד"מים

  כל פעילות כזו תעשה אחת לשבוע.   

  ער על עצם הביצוע וטיבו. יש לערוך מעקב אחר הביצוע ולקיים משוב עם בני הנו

  מובילים קדימה –מפגשים בין כלל בתי הנוער 

  מבוא:

פיתוח תחושת השייכות הינה משמעותית בכל גיל ובעיקר בעלת חשיבות בגיל ההתבגרות. מפגשי הבוגרים 

 של כלל בתי הנוער יכולים לטעת בבני הנוער תחושה שהם לא לבד, יש עוד אחרים דומים לי ואני חלק ממשהו

  גדול מאוד. תחושות אלו יכולות להקנות תחושת ביטחון ושייכות המסייעות לצמיחה של בני הנוער. 

  מטרות:

 היכרות מעמיקה יותר בין כלל בוגרי בתי הנוער  

  יצירת חוויה חברתית 

  העצמת בוגרי בית הנוער 

  עידוד לעשייה חברתית 

 בבתי הנוער. יצירת הזדמנויות למעורבות והשפעה של הבוגרים על הפעילות  

  מסגרת פעילות:

כלל הבוגרים בכל בתי הנוער של הרשת, והן ברמה המקומית  –מפגשי הבוגרים מתקיימים הן ברמה הארצית 

  מפגש בין בוגרים של בתי נוער שכנים.  –

המפגשים הרשתיים מתקיימים שלוש פעמים בשנה, וכוללים מפגש חברתי סביב נושא מוגדר. בערבים אלו 

  ערכי המנחה את המפגש. המפגשים מתקיימים בחופשות בית הספר.יש מוטיב 

המפגשים האזוריים בין בתי נוער שכנים ייערכו אחת לחודש ויהוו חלק מסיכום הנושא הערכי החודשי 

  הנידון ברשת בתי הנוער. 

  מובילים קדימה –הכנה לצה"ל 

  

  מבוא: 

ניכר, כי אלו ששירתו בתפקידים משמעותיים  שירות משמעותי בצה"ל מהווה נתיב ניעות בחברה הישראלית.

  מכהנים גם לאחר השירות בתפקידים משמעותיים בחברה הישראלית. 

כחלק מהתפיסה החינוכית של רשת בתי הנוער "קדימה", הרואה את הבוגרים כאזרחים עצמאיים ותורמים 

  לחברה, יש חשיבות מרובה להכנה לצה"ל.
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  מטרות:

 משמעותי בצה"ל או בשירות לאומי עידוד בני הנוער לשרת שירות  

 .מתן כלים לבני הנוער להצליח בשירותם הצבאי 

  מסגרת הפעילות:

  ההכנה לצה"ל כוללת התייחסות לנושאים הבאים: 

 ת האפשרויות השונות בשירות צבאיהנגשת המידע אודו  

 העלאת המוטיבציה לשירות משמעותי 

 ליווי בבחירת האפשרות המתאימה 

  הכנה לבחינות  

  קורסי הקיץ של מובילים קדימה–קורסי מנהיגות 

  מבוא:

מדי שנה במהלך חופשת הקיץ מתקיימים קורסי מנהיגות לבוגרי בתי הנוער ולמסיימים כיתות ח'. שכבת 

תלמידי כיתות ח' עוברים קורס הכשרה הנועד "להכניס" אותם לעולם הבוגרים. שכבת בוגרי כיתה ט' 

  לאה. עוברים קורס הכשרה מתקדם וכך ה

קורסי מנהיגות אלה מתקיימים בנפרד עבור כל שכבת גיל וכוללים פעילות שטח, דיאלוג בנושאים חינוכיים 

חברתיים, התנסות מעשית בערכים חברתיים והתמודדות עם אתגרים. הקורסים מיועדים לכלל הבוגרים 

  של רשת בתי הנוער  ומהווים חוויה משמעותית כבוגרים בבתי הנוער. 

  מטרות:

 טיפוח מנהיגות בקרב בני הנוער  

  עידוד לשיח פתוח בנושאים ערכיים 

 חיבור רשתי של כלל בוגרי בתי הנוער 

 מתן כלים להדרכה בבית הנוער 

 עידוד למעורבות חברתית בבתי הנוער 

 מסגרת הפעילות:

עה קורסי הקיץ מתקיימים כל שנה בחופשת הקיץ. הקורסים מתקיימים באכסניית נוער למשך שלושה/ ארב

  ימים מרוכזים. הקורסים מועברים על ידי מדריכי קבוצת הבוגרים ומתקיימים בנפרד עבור כל שכבת גיל. 

 כניסה לתכנית הבוגרים של קדימה. -קורס שחב"ק 

השחב"ק הינו שיא של עבודה שנתית עם חניכי כיתות ח' ברשת בתי הנוער קדימה. במהלך קורס 

  למעברם לקבוצת הבוגרים. השנה יעברו החניכים פעילויות הנוגעות

ילמדו להוביל תכנים, יתנדבו בקהילה באופן קבוע, ייפגשו עם בני נוער מכל החברה הישראלית בתוך 

יבנו  -לצמצום תופעות של גזענות בחברה ולקיחת אחריות על השונה וגם –קונטקסט של היכרות 

  משחק מנהיגות אשר שיאו בקורס ההדרכה שחב"ק ביולי.



27  
 

  כיתות ט' -הדרכהשנת קורס  

שנת הקורס מטרתה להכשיר את חניכי שכבת ט' להיות מדריכים צעירים בבתי הנוער של קדימה. לפיכך 

עלינו קודם כל להעניק לחניכים את הכלים לבקר את הנעשה בחברה שמקיפה אותם. מתוך אותה ביקורת 

דריך צעיר בקדימה הוא בן עלינו לזרוע בהם את האומץ לרצות ולשנות, לרצות לקום ולעשות מעשה. מ

  נוער שבוחר לקחת אחריות על קבוצת חניכים הצעירים ממנו, להוות דוגמא אישית ולהיות מחויב לה. 

  מטרות על:

 לימוד והעמקה במצבה של החברה הישראלית מנקודת מבט ביקורתית, בדגש על תרבות הנוער. .1

 בחירה בחינוך לשינוי החברה. .2

 הכנת פעולות.מתן כלים לעמידה מול קבוצה ו .3

 יצירת עמוד שדרה חינוכי ומנהיגות פנימית של החניכים בבית הנוער. .4

 יצירת תחושת שליחות וייעוד היסטורי. .5

  נושאים מרכזיים:

  בחינה ביקורתית בדגש על תרבות הנוער. –החברה הישראלית  .1

  בחירה באלטרנטיבה וברצון לחולל שינוי.  -חיזוק האמונה בעתיד טוב יותר  .2

 ובה: מה זה חינוך ולמה? חינוך כתש .3

  התנסות בהדרכה. .4

  בחירה בהדרכה  .5

  תהליך שכבת י' –שנת הדרכה צעירה בבתי הנוער  

  מטרות:

 יצירת במת בהתנסות בהובלה ובמנהיגות צעירה בבתי הנוער. .1

 התמודדות בהעברת תכנים ערכיים לקבוצה המודרכת. .2

שיתוף בפעילויות מוצלחות  שיתוף בחוויות ההדרכה, הצפת קשיים, –מתן במה לשיח עמיתים  .3

 ובדרכי התמודדות עם קשיים.

 העשרה ומתן כלים למדצי"ם בנושאים הקשורים להדרכה בבתי הנוער. .4

 חיבור תחושת השייכות והזהות ל"קדימה". .5

  מסגרת ההדרכה:

 ההדרכה מתבצעת בזוגות הדרכה אשר נקבעו מראש. .1

 ההדרכה היא לקבוצה צעירה קבועה אשר נקבעה מראש. .2

 רביעי על המד"צים להעביר פעולה ערכית. כל יום .3

 על המד"צים להגיע עם חולצות ההדרכה כאשר הם מעבירים את הפעולה! .4

 אחת לשבוע יתקיים ליווי הדרכה לזוג על ידי אחד ממדריכי בית הנוער (מדריך קבוע). .5

פורום אשר יכלול את כלל המדריכים  –אחת לשבועיים יתקיים פורום מד"צים בבית הנוער  .6

 עירים בבית הנוער.הצ

 אחת לחודשיים יתקיים פורום מד"צים מחוזי. .7

  פנים קדימה לחברה הישראלית: -פק"ל-יב' –תהליך יא  

  מטרות:
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 יציאה למסע חקר אישי של מעגלי שייכות הולכים ומתרחבים המקיפים את החניך: .1

  מאיפה המשפחה שלי הגיע ומה המסלול שעברה, מהם  –המעגל הפרטי  והמשפחתי שלי

 השורשים המשפחתיים שלי, מסורות משפחתיות, משמעות השם שלי וכדומה.

  השכונה, בית הספר, קבוצת הכדורגל/חוג, בית הנוער וכדומה. –הקהילה המקיפה אותי 

  מהם היסודות הערכיים והחברתיים של מדינת ישראל וכיצד יסודות  –החברה הישראלית ואני

 אלו קשורים אלי.

ותחושת השייכות לחברה הישראלית על ידי בניית סיפור חיים קוהרנטי חיזוק הזהות הישראלית  .2

 של החניך תוך כדי חיבור כלל מעגלי השייכות שמקיפים אותו לסיפורה של החברה הישראלית.

 י'ב בתוך בית הנוער. –עיצוב תפקיד חדש ומדיד לחניכי שכבות י'א  .3

ר לקחת איתי לקראת התחנה מהם הדברים אותם אני בוח –מתן כלים לקראת הגיוס לצה"ל  .4

  הבאה בחיים שלי (הגיוס לצה"ל).
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 הצעות ללו"ז בבתי הנוער הבוגרים:

 בוגרים ט'

 חמישי  רביעי שלישי שני  בחירה -ראשון 

 ארוחת צהריים

ועדות/ מדצים/  זמן למידה  בחירה1משבצת 
 מועצת חניכים

 זמן למידה  זמן למידה  זמן למידה 

זמן קבוצה  חובה  2משבצת 
 פתוח למדריך

 פעולה ערכית משבצת מנהל  משבצת קורס  פעולה 

  ארוחת ערב

שיחות אישיות/  משבצת ערב
 ביקורי בית 

מועדון למידה 
 בחירה

מועדון למידה  ערב בוגרים 
 בחירה 

 

  

 י"ב  -בוגרים  י 

 בחירה -חמישי  חובה-רביעי חובה  -שלישי חובה  -שני  בחירה-ראשון 

 ארוחת צהריים

ועדות/ מדצים/  זמן למידה   1משבצת 
 מועצת חניכים

 זמן למידה  זמן למידה  זמן למידה 

ליווי מדצים/  חובה 2משבצת 
 משובים/תק"א

פעולה ערכית 
תוכנית  -ארוכה

 פדגוגית.

פעולה ערכית 
 מדצים-ארוכה

ליווי מדצים/  משבצת מנהל 
 משובים/תק"א

  ארוחת ערב

משבצת ערב 
 בחירה 

ביקורי בית/ 
 שיחות אישיות 

מועדון למידה 
 בחירה 

מועדון למידה  ערב בוגרים 
 בחירה 

ביקורי בית/ 
 שיחות אישיות 
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  תחומי אחריות מנהל בית הנוער

  

  טחון והבטיחות יתחום הב

  מדי יום המנהל מחוייב לבדוק את שלמות המבנה ולוודא  –אחריות על שלמות המבנה

שאין מפגעים בטיחותיים. יש לוודא שלמות התאורה, שולחנות, כסאות, ארונות דלתות 

וחלונות. במידה ומנהל בית הנוער מוצא מפגע חובה עליו לדווח ישירות ולציין זאת בדוח 

 לוגיסטי. 

  בבית  המטפיםהריהוט, הציוד ו חובה לוודא תקינות –מטפים יוד וצאחריות על תקינות

. חובה על המנהל לדעת כיצד להשתמש במטפים של המטפים ולוודא זמן תפוגה הנוער 

 בשעת שריפה. 

  חובה לשמור על רמת נקיון גבוהה בבתי הנוער. רמת  –אחריות על נקיון בית הנוער

ל אחריות אישית של כל הילדים בבית הנוער. הניקיון מחייבת פיקוח על המנקה ופיקוח ע

חובה לוודא שכל הצוות והילדים לוקחים חלק פעיל בשמירה על נקיון בית הנוער ברמה 

במקרים ובהם יש בבית הנוער אם בית הדואגת לתחזוקה של הבית יש לתכנן גבוהה. 

 תוכנית עבודה מפורטת לכל יום. 

  

  תחום תזונה 

  חובה לבדוק את ארוחת הצהריים לפני שהיא מוגשת לילדים. חובה  –ארוחת צהריים

כאשר השולחנות נקיים ומסודרים, יש לנסות בכל לדאוג שארוחת צהריים תהיה מוגשת 

המאמצים לדאוג לכך שיהיו בארוחת צהריים ירקות חתוכים באופן מזמין ושהילדים 

 יאכלו גם ירקות. 

 כל הילדים חייבים לאכול צהריים. המנהל חייב לעשות  – דאגה לתזונה של הילדים

מאמצים שכל ילדי בית הנוער יאכלו. במידה והילדים לא אוכלים את הפחממה יש לוודא 

שיש לכך חלופה אחרת כמו לחם עם חומוס. בכל מקרה, צריך לוודא שהידלים לא 

 נשארים רעבים במהלך היום. 

  כלים ארוחת ערב באופן מסודר. ז"א מדי יום יש לוודא שכל הילדים או –ארוחת ערב

ואוכלים. ארוחת ערב צריכה מוקדשת חצי שעה לארוחת ערב כאשר הילדים יושבים 

 לכלול תפריט עשיר עד כמה שניתן. 

  לווי צוותי הדרכה  

  מדי בוקר יש לקיים ישיבת צוות מיד עם הגעת המנהל. בזמן  –קיום ישיבות צוותיות

שיחות אלו נועדו לתיאום ציפיות, היערכות לקראת היום  הישיבה כל הצוות נוכח.

 והשבוע, חלוקת עבודה, נהלים, טיפול בבעיות בשטח ועוד.

  מדי ערב יש לקיים שיחות סיכום יום. השיחות מאפשרות  –שיחות סיכום יום

למדריכים וונטילציה על הנעשה במהלך היום בבית הנוער ומאפשרות להם לצאת 
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נה. חשוב ששיחות אלו יתקיימו מדי יום. ביחד עם זאת, בבתי בתחושה נעימה לקומו

הנוער הבוגרים בהם ימי העבודה מסתיימים מאוחר יותר יש לקיים שיחות אלו 

 באופן אישי עם המדריכים. 

  אחת לחודש יש לקיים יציאת צוות. היציאה נועדה לכיף, גיבוש   –יציאות צוות

 ש"ח למדריך.  20ך הוא ויצירת חווייה משותפת. הסכום המוקצה לכ

  יש לערוך שיחות אישיות עמוקות יותר אחת לשבועיים עם כל  –שיחות אישות

מדריך. השיחות נועדו להעמיק את הקשר בין מנהל בית הנוער למדריך ולאפשר 

למדריך התקדמות בתפקידו. לקראת מחצית השנה יש לערוך שיחת משוב עם 

 המדריכים. 

  

  בנייה ושימור של שיתופי פעולה עם גורמי חוץ 

  מנהל בית הנוער צריך מיד עם תחילת השנה לקבוע פגישה היכרות  –קשר עם בית ספר

ותיאום ציפיות עם מנהלי בית הספר, יועצים, מחנכים ומורים מקצועיים. המנהל אמור 

מתקיימות במהלך ללוות את צוותי ההדרכה בפגישה ראשונה זו ולוודא שפגישות אלו 

 השנה.

 .קשר רציף עם רפרנט/ית בית הנוער מטעם מח' הרווחה ברשות 

 ים פגישה ראשונית עם עו"ס המטפל, לתאם ציפיות יש לקי – משפחה קשר עם עו"ס

 ולפעול בהתאם במהלך השנה.

  מח' מנהל בית הנוער צריך לפנות למחלקת חינוך,  –קשר עם גורמים נוספים בעירייה

קהילה ועוד גורמים רלוונטים כדי לבחון שיתופי פעולה מתנדבים, רים, הנוער והצעי

 אפשריים וכדי לשמר את שיתופי הפעולה הקיימים. 

  מנהל בית הנוער צריך לערוך מיפוי של העיר ואו שכונת  –קשר עם גופים שונים בקהילה

בת בית המגורים של בית הנוער ולראות כיצד ניתן לשתף פעולה עם גורמים שונים בסבי

 הנוער והעיר. 

 .קשר עם חברות עיסקיות הפועלות בעיר לשיתופי פעולה רחבים 

 .(נוהל בהמשך) קשר עם מאמץ בית הנוער 

  וועדות היגוי בשיתוף הגורמים הקהיליים  2יש לקיים במהלך השנה  –קיום וועדות היגוי

 הרלוונטים. 
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  מתנדבים)(מצורפת חוברת מידע על עבודה על  גיוס ושימור מתנדבים

 .ככלל, מנהל בית הנוער צריך לפעול על פי ההנחיות מטעם מנהלת  מתנדבים של העמותה 

  עם פתיחת השנה מנהל בית הנוער צריך להתקשר למתנדבים הקיימים  –שימור מתנדבים

 ולהזמין אותם לפגישת היכרות והמשך שיתוף פעולה בשנה הקרובה.

  מנהל בית הנוער יפעל בלווי מנהלת מתנדבים להגדלת מכסת המתנדבים  –גיוס מתנדבים

 בבית הנוער. 

  

  תוכנית עבודה שנתית של קדימה  יישוםאחריות על 

  מנהל בית הנוער צריך לוודא שתוכנית העבודה השנתית של קדימה מיושמת בבית הנוער

 בצורה הטובה ביותר.

 ש פירוט מלא של תכני הפעילות המועברים בבית הנוער מנהל בית הנוער מחוייב להגי

 לאישור מנהלת פדגוגית.  )12:00אחת לשבועיים (בימי רביעי עד העה 

 ערכי קדימה ולא לאשר תכנים בעלי זיקה דתית ואו  מנהל בית הנוער מחוייב לפעול ברוח

 פוליטית. 

  המעוברות מדי חודש.מנהל בית הנוער מחוייב לפעול בהתאם להנחיות הפדגוגית  

  שיתוף הורי הילדים בנעשה בבית הנוער

  מנהל בית הנוער מחוייב להזמין כל הורה לשיחת פתיחה בבית הנוער.  -היכרות ראשונית 

  מנהל בית הנוער מחוייב לשתף את הורי הילדים בתוכנית העבודה  -תיאום ציפיות

 השנתית ובחוקי בית הנוער.

  מנהל בית הנוער יעשה את מירב המאמאצים על מנת  -חיבור ההורים לנעשה בבית הנוער

בכלל זה, המנהל צריך לשתף את ההורים  לחבר את ההורים לנעשה בבית הנוער.

 בתוכניות מיוחדות, בהתקדמות אישית של ילדם ועוד.

  ות מיוחדת מנהל בית הנוער מחוייב להזמין את ההורים לכל פעיל -אירועים מיוחדים

 הנעשית בבית הנוער.
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  קידום ילדי בית  הנוער 

  גיוס ילדים ועמידה ביעד המספרי שנקבע לבית הנוער.  –גיוס ילדים לפי התכנון  

  מנהל בית הנוער מחוייב לבנות תוכנית אישית בעזרת  -בניית תוכנית קידום אישית

 בתחום הערכי והחברתי.הצוות לקידום כל ילד בבית הנוער הן בתחום הלימודי והן 

  מנהל בית הנוער מחוייב להעצים כל אחד  -איתור וטיפוח נקודות חוזק של הילדים

 מהילדים בבית הנוער על פי נקודות החוזק האישיות של כל אחד.

  מנהל בית הנוער מחוייב לעשות מאמצים לקידום רמת הלימודים של כל  -קידום לימודי

 ילד בבית הנוער.

  הל בית הנוער צריך לוודא שכל ילד בבית הנוער מקבל יחס חם, אוהב, מנ –יחס אישי

מכיל ומחזק מהמדריכים שלו בקבוצה. התייחסות אישית זו כוללת קיום שיחות אישיות, 

  ערנות למצב בבית. ביקורי בית, 

  ניהול שוטף

  ניהול כספי קופה קטנה, הגשת הקופה בזמן ותכנון הוצאות. –ניהול קופה קטנה 

  לוגסיטיים ודוח נוכחות של הצוות שבועיים והגשת דוחות יומיים,  –הגשת דוחות

 והעובדים.

  ניהול מעקב שוטף אחר הכנסות מתרומות והוצאות בהתאם. –מעקב אחר תרומות 

  מעקב יומי אחר הגעת הילדים באופן מסודר לבית הנוער,  –מעקב אחר נוכחות הילדים

 ל איחורים והשעיות. בחינה של סיבות היעדרות, הקפדה ע
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  חוגים 

  רציונל:

שלהם ולטפח הצמיח את הילדים היא לאתר את נקודות אחת הדרכים המשמעותיות בהם ניתן ל

  אותם. אנחנו מחוייבים למצוא בכל ילד את החוזקות שלו ולהעצים אותם בכל דרך אפשרית. 

יש מספר דרכים לטפח את נקודות החוזק של הילדים כאשר אחת מהם היא דרך השתתפות בחוגי 

  בחירה של הילדים. 

  החוגים צריכים לאפשר  לכל אחד מהילדים להרגיש בעל ערך ומוצלח בתחום מסויים.  

  פעילות ערכית ושעת למידה.או שלש פעמים בשבוע לאחר שעות /החוגים מתקיימים פעמיים ו

  עושים את זה ?!איך 

  כבר בשבוע היערכות בבית הנוער יש לעבור על התקאות שהמדריכים משנה קודמת

 . יש לנסות למפות את החוזקות של הילדים ולבנות מערך חוגים מתאים. הכינו

  יש לבחון מה כל אחד מהמדריכים יכול ומעוניין להעביר.  –בחינה של כוחות המדריכים

 מדריכים בהתנדבות.  במידה ואפשרי ניתן גם לגייס

  יש לבחון מהם הימים בהם תשבצו חוגים  –בחירה של ימי הפעילות המיועדים לחוגים

 ומה הימים שבהם תשבצו חוגי למידה חווייתים. 

  יש לוודא שכל מדריך אחראי על פעילות בחוג מסויים.  –חלוקת אחריות למדריכים 

  ס לחוג שהוא מנהל. יש לציין אירועי מדריך צריך להכין סילבוכל  –בניית תוכנית עבודה

 שיא ונ.צ לאורך השנה. 

  עם פתיחה השנה יערכו המדריכים הפנינג חוגים ובו כל אחד  –תוכנית שיווק החוג

מהילדים צריך לשבץ את עצמו לחוג. ההפניניג יכלול פעילויות קצרות שיועברו בסבב כך 

 לבחור מה החוג המועדף עליו. שכל אחד מהילדים יוכל להתרשם מכל החוגים ולאחר מכן 

  המלצות שלנו לחוגים:

  כדורגל                            
 אומנות                                  
 שירה                                         
 בישול                           
 ריקוד  

 מדעים 
 משחקי קופסא 
 תיאטרון 
 דרמה 
  פילוסופיה 
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  :פרויקטים  בבית הנוער

אנחנו מעודדים יוזמה אישית של מנהלי בתי הנוער וצוותי הדרכה להפקת פרוייקטים לפי בחירה 

  בבתי הנוער. ביחד עם זאת, כל פרוייקט ייחודי בבית הנוער צריך לקבל אישור מהנהלת קדימה. 

  יש כמה פרוייקטים רשתיים שאנחנו מפעילים מדי שנה. 

 פרוייקט חינוכי: צעירים, ו'. .1

 וטכנולוגיהמדעים  .2

 התנדבות בקהילה .3

 איסוף בקבוקים .4

 קוראים קדימה .5

 יש חשיבות רבה להפעלה של פרוייקטים בבתי הנוער מהסיבות הנ"ל: 

  פרויקט זו הזדמנות מצוינת לצאת קצת משגרת היום יום ולהוסיף תוכן ועניין לצוות

  ולילדים.

 פיק אצל הילדים.אין כמו פרויקט רציני כדי להמחיש וליישם נושא אשר לא הופנם מס 

 .הפרויקט עשוי להוביל את הילד לחשיבה עצמאית ובוגרת  

  התנדבות בקהילה:

פעם בחודש יש לקחת את הילדים להתנדבות בקהילה . ההתנדבות מפתחת בילדים מודעות 

סביבתית ומאפשרת להם להיות בתפקיד הנותן ולא בתפקיד המקבל. בנוסף ההתנדבות מעצימה 

ומכאן חשיבותה הגדולה. חשוב  -בעצמם וביכולתם להטיב  לסביבתםאת האמונה של הילדים 

לתכנן את מהלך הפעילות עם הילדים ויחד איתם לקבוע מה היו רוצים לעשות במקום שנקבע 

  להתנדבות.

  מס' רעיונות להתנדבות:  קשישים,  טיפוח סביבתי, בית חולים, ילדים בעלי נכות פיזית וכדו'. 

  

   –איסוף בקבוקים 

התנדבות כללית המתקיימת בכל בתי הנוער: איסוף פחיות ובקבוקים למחזור ותרומת הסכום 

הפועלת לטפול, קידום ושקום ילדים, בני נוער ומתבגרים בעלי  -ל"ה עשנאסף למען עמותת 

פסיכו מוטוריות קשות. על ידי פרויקט התנדבותי זה, הילדים לומדים גם לשמור על  מוגבלויות

 ₪ 10וגם לתרום למען אחרים. כל בית נוער צריך לסיים לאסוף את הכספים (איכות הסביבה 

  עבור כל ילד בבית הנוער) עד כשלושה שבועות לפני פסח.
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  קוראים קדימה 

ההרפתקאות המתרחשות בעולם הדימון בזמן קריאת הספרים מאפשרות לילדים להכיר עולמות 

הספר ולרכוש באופן עקיף את מיומנויות השפה חדשים, להתנסות במצבים חברתיים דרך גיבורי 

והבנת הנקרא.  בדרך קסומה הם לומדים קרוא וכתוב ומשכללים את הכלים הנדרשים להצלחה 

  בלימודים.

כוש תכנית קוראים קדימה פועלת על מנת לחבב את עולם הספר על הילדים ולאפשר לכל ילד לר 

  בהצלחה את מיומנויות הקריאה.

  מטרות:

 ומנוית השפהשליטה במי  

 פיתוח הסקרנות והדמיון  

 טיפוח מוטיבציה לקריאת ספרים 

  

  

  תיאור התכנית

יום אחד בשבוע מוקדש לשעת סיפור בקבוצה ופעילויות קבוצתית בעקבות  בבתי הנוער הצעירים

בחירת הספר אותו יקראו בקבוצה תהיה בהתאם לתכנית הערכית. זאת אומרת ספרי ילדים.  

קדימה הינה חלק בלתי נפרד מהתכנית הערכית. הספר הנבחר צריך להיות שמשבצת קוראים 

  תואם לנושא החודשי ויש לערוך סביבו פעילות עיבוד קריאה.

  

  שנתית בקוראים קדימה פעילות

  :בפתיחת השנה

עם פתיחת השנה יש לתכנן פעילויות שיא המיועדות לעידוד הקריאה בבית הנוער.  בנוסף, כדי 

  וער יש ליצור בכל בית נוער פינה מזמינה לקריאת ספרים.לעודד את בני הנ

  המלצות:

  יש לדאוג למקום מיוחד לספרים בבית הנוער. חשוב להכין פינה חמה עם מקום  –בולטות

 ישיבה, שטיח, ספות, ושולחן עם ספרים מומלצים לקריאה.

  יש לסדר את הספריה כך שתהיה מושכת ויש לעודד השאלת ספרים מהספרייה.  –ספריה 
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  המדריך ואו המנהל צריך להסביר את חשיבות הקריאה, איך  –פעילות הכנה בכיתה

 אנחנו בבית הנוער נפעל ליישם את הקריאה, שוק צ'ופרים ועוד.

  ים לשעת סיפור ראשונה רצוי להזמין סופר או מספר סיפור –פעילות שיא בבית הנוער

בכיתה או בבית הנוער. רצוי לשלב פעילות קריאה עם מוזיקה ואו הפעלה אחרת. בתי 

 הנוער יכולים להיעזר בספריות העירוניות. 

  רצוי שכל כיתה תכין כרכה / פוסטר / סימניה   –פעילות כיתתית לעידוד הקריאה

ות על הכרזות המנצחות. בכל המעודדת את קריאת הספרים. בסוף שבוע ניתן לקיים תחר

  אופן, רצוי לתלות את כל התוצרים בבית הנוער.
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  טקסים

 שנלמדו לנושאים קשור להיות עליו, מסוים בנושא הפעילות את המסכם שיא אירוע הוא הטקס

 בו ייקחו ילדים שיותר ושכמה בטקס יעבור הערכית מהפעילות שהמסר חשוב. ערכית בפעילות

 .פעיל חלק

 :הנחיות

 לכל חשוב. הטקס את שמרכיבים הקטעים כל את אליו המחבר) מרכזי רעיון( נושא טקס לכל

 הטקס של המרכזי הנושא את יכירו הילדים

 , בהתאם לזמן שנקבע.יעל לאישור הטקס תכנית את לשלוח חובה

ביום השנה לרצח יצחק רבין, טקס יום  -הטקסים אותם אנו עורכים ברשת הם: טקס סובלנות

  טקס יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה, טקס לזכר הנופלים במסע מסודן.השואה, 

 לשלוח יש יעל אצל ההזמנה אישורה לאחר, מראש שבועיים לפחות לאישור הזמנה לשלוח חובה

ההזמנה תכלול את השם המלא של בית  .הנוער בית מאמץ על בדגש השותפים לכלל ההזמנה את

 הנוער (כולל מאמץ), סמל קדימה, פרטים טכניים: כתובת הטקס, שעות.

, מורים, מהורים החל – שותפים שיותר כמה אליו להזמין יש וככזה שיא אירוע הוא טקס

 ממנו ולבקש מהעירייה נציג להזמין יש טקס לכל –. העירייה של ונציגות למאמץ ועד מתנדבים

 .השתתפות להבטיח כדי לברך

 .המופיעים אלו על בדגש הלבוש על ולהקפיד הטקס בזמן ההתנהגות על הילדים עם לדבר יש

 להקפיד יש קריאה קטע או שלט, מצגת בכל, הנוער בית ולשותפי למאמץ להודות יש טקס בכל

 .והמלא הרשמי שמו יהיה הנוער בית וששם עמוד בכל יופיע והעירייה המאמצת החברה שלוגו

 .התקווה בשירת מסתיים טקס כל

 : נוספים דגשים

 את היטב יכירו שהילדים חשוב. מראש חודש לטקס החזרות את להתחיל יש – לטקס חזרות

 !המעמד את תכבד שההקראה כדי –. וברור רם בקול וידברו הקטעים

 .ישראל ודגל נרות להניח יש הזיכרון ביום. הולמת תפאורה להכין יש – תפאורה

 . הטקס בזמן חיצונית הפרעות ללא שקט מקום לבחור יש – הטקס מיקום

 .להגיע לאורחים לאפשר כדי 17:30 מ מאוחר טקסים לקיים יש – הטקס שעת

 מערכת עם חזרה ולערוך המערכת תקינות את לבדוק, טובה להגברה לדאוג חשוב – הגברה

 . ההגברה

 ) .הצוות שגם כמובן. (לבנות חולצות ילבשו הנוער בית ילדי שכל חובה – לבוש
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 . בטקס הנוער מבית ילדים שיותר כמה לשתף – משתתפים

 הקריאה קטעי בין והצגה ריקוד, שירה, קריאה קטעי לשלב מאוד חשוב – תוכן

 .ומכבד מזמין באופן האורחים את מקבל הנוער בית מנהל – האורחים פני קבלת

 .אותו וסוגר הטקס את פותח הנוער בית ת/מנהל

 .מקריאים/  מציגים הם אותם הטקסטים את מבינים שהילדים לוודא יש

 , העמותה הנהלת, העירייה מטעם גורמי, הילדים הורי שמוזמנים לוודא יש טקס לכל

 .קודמות משנים וצוותים קודמות משנים מנהלים, הנוער בית מתנדבי התורם

 ראש, שנה פתיחת: הכלל מן יוצא ללא הנוער בבתי ויחגגו ילמדו, יצוינו ישראל חגי שכל לוודא יש

 יום, הזיכרון יום טקס, השואה יום טקס, פסח, פורים הפנינג, בשבט ו"ט, חנוכה, סוכות, השנה

  . ושבועות בעומר ג"ל, העצמאות

  פורמט להכנת טקס בבתי הנוער

  הערות  פירוט  

  כאן המקום לכתוב מה המסר המדוייק שאנו רוצים להעביר בטקס.  מסר

  

  

פעילות 

  מקדימה

כאן המקום לכתוב מהן הפעילות הערכיות הנעשות לפני הטקס במטרה  

  לחבר את הילדים לתוכן הטקס?

  

  

חיבור 

הילדים 

  לטקס

כאן המקום לכתוב איך מאפשרים לילדים להרגיש שותפים לטקס על 

  מנת שבמהלך הטקס ירגישו חיבור לטקס. 

  רעיונות: 

מהטקס.(תפאורה, שירה, לכל קבוצה יש אחריות על חלק  .1

 ריקוד, הכנת טקסטים, הכנת מקראות וכדו')

 כל הקבוצות עבדו על תכנים של הטקס לפני הטקס. .2

 הילדים חיברו קטעים מהטקס .3

  

  

חלוקת 

  תפקידים

כאן המקום לכתוב מי האחראי על כל אחד מהסעיפים. רצוי מאוד 

  לשתף את הילדים בכל התפקידים שאפשר. 

בשלב ראשון יש לבחור אם הטקס יתקיים בחוץ או  – מקום .1

בפנים. יש לבדוק את המקום מבחינת הסחות דעת, שקט, 

 אקוסטיקה וגודל המקום.

האחראי יתכנן מראש את התפאורה, ציוד  – תפאורה .2

לתפאורה, בעזרת מה לתלות אותה, התאמה של התפאורה 
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למסר שרוצים להעביר, חסכון בחומרים, אסטתיקה ומתי 

 ריך להתחיל בהכנתה. צ

את מי מזמינים, איך מזמינים, הכנת הזמנה מספיק  – הזמנות .3

 זמן מראש ושליחת ההזמנות.

יש לנסות לדאוג למיקרופונים איכותיים, ברקו  – ציוד אורקולי .4

במידת הצורך, מסך ועזרים נלווים. במידת האפשר רצוי מאוד 

לא ניתן, לקיים חזרות עם הציוד כדי להרגיל את הילדים. אם 

 מומלץ לקיים חזרות כאשר הילדים מחזיקים טוש ביד. 

יש להכין רשימת ציוד מפורטת הכוללת נרות,  – קניות ציוד .5

בד, שמניות בריסטול, ניירות צלופן, פרחים ועוד. (רצוי -אל

 לבדוק עם אודי אולי יכול לעזור במשהו לפני שאתם קונים)

יש להכין ולתכנן לוח זמנים מדוייק לטקס. יש  – לוח זמנים .6

 לקחת בחשבון זמן הקראה של כל קטע, זמן מצגת וכו'.

יש לתכנן מועדים מדוייקים לחזרות, יש לוודא מי  – חזרות .7

האחראי על ביצוע החזרות לכל קטע/ שיר/ ריקוד. תחילה יש 

לקיים חזרות פרטניות עם כל אחד מהילדים על קטעי 

השירה והריקוד. רק לאחר מכן יש לקיים חזרות הקריאה, על 

 כלליות.

יש לבחור מי האחראי לנקיון לאחר הטקס ולפני  – נקיון .8

הטקס. יש לוודא שהמקום בו מתקיים הטקס מסודר, נקי, 

 שתוף, וכן החצר, המבואה והשירותים. 

יש לתכנן מראש איפה יושבים הילדים במהלך  – סדר ישיבה .9

תתפים בטקס במהלך הטקס, היכן הטקס, היכן עומדים המש

 יושבים האורחים ולוודא שהילדים יודעים זאת לפני הטקס. 

  יש לוודא מראש שלכל ילד יש חולצה לבנה.  – הופעה חיצונית .10

מבנה 

  הטקס 

  כאן המקום לפרט: 

  קריין, הורדת דגל, דברי המנהל והדלקת נרות. -פתיחה

  גוף: קטעי קריאה, שירה, ריקוד, מצגת ועוד.

  סיום: שירת התקווה.

  

    לאחר שהשלמתם את כל הנדרש יש מקום לצרף את הטקס.   הטקס
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  היערכות בתי הנוער לקיץ

  

  תכנון קייטנה 

  

לפני פתיחת קייטנות הקיץ יש לקיים אסיפת הורים ולעדכן את ההורים –אסיפת הורים  .1

וכך גם  יחתמו עליהעל תוכניות הקיץ. בנוסף, יש להוציא תוכנית קיץ מפורטת שההורים 

 . ללא חתימת הורים ילד לא יוכל להשתתף בפעילות קיץ. אישורי הורים לכל פעילות בנפרד

. גם בבתי נוער שיש  1.7לבתי נוער של צעירים הקייטנה נפתחת ב –מועד פתיחת הקייטנה  .2

  .1.7בהם בוגרים מועד פתיחת הקייטנה הוא 

הראשון בפעילות מיוחדת ולא שגרתית. בעיקר יש לציין את היום  –יום ראשון של הקייטנה  .3

 !פעילות כיפית. היו יצירתיים

. 11:00ועד השעה  10:00פתיחת היום תיעשה החל מהשעה  –זמני פעילות בבית הנוער  .4

ולאחריו ארוחת ארבע  15:30כינוס בוקר. סיכום סגירת יום יתקיים בשעה  11:00בשעה 

 מבית הנוער.  16:00צאים בשעה וחלוקת תפקידים בבית הנוער  . הילדים יו

בימים שבהם אין פעילות מחוץ לבית הנוער תתקיים שעת למידה  –סדר יום בבית הנוער  .5

 מורחבת, (פירוט בהמשך) פעילות ערכית, חוגים וחזרות למסיבת סוף שנה. 

בימי הקייטנה, זו הזדמנות לצמצם פערים לקראת שנת הלימודים  –שעת למידה מורחבת  .6

ם הפערים ייעשה בעיקר במקצועות הבסיס. ז"א: יש לעיין בחוברת של משרד הבאה. צמצו

מה הדרישות שהיו צריכים ללמוד במהלך השנה ולנסות להתמקד בחומרי לימוד  :החינוך 

אלו. במקרים בהם יש לילדים פערים רבים יותר וקודמים יותר יש להתמקד בהם. לדוגמא: 

ים אבל הוא עדיין לא יודע לוח הכפל אז לוח אם ילד בכיתה ו' צריך לדעת שברים פשוט

הכפל קודם. במקרים בהם יש מדריכה שיודעת ללמד מתמטיקה אפשר להעביר זאת בצורת 

עיקר ההתמקדות תהיה בהקניית מיומנות קריאה  –חוג לילדי הקבוצות השונות. באנגלית 

דה לפי רמת כתיבה ורכישת אוצר מילים. יש להתאים את חוברות הלימוד וקבוצות הלמי

הילדים. חשוב לזכור שמכיוון ששעת הלמידה בבוקר ואין לרוב מתנדבים בבית הנוער יש 

לתת הסבר קצר ברור ומדויק מה נדרש ואיך עושים. אפשר גם להראות דוגמא פתורה 

 בראשית כל נושא. 

בתי נוער שרוצים להעביר את שעת הלמידה בחדר מחשבים וללמוד  –למידה חווייתית  .7

האתר של מט"ח מוזמנים בשמחה. חשוב לשם כך לקבל הדרכה כדי שיוכלו לעקוב בעזרת 

אחר הפעילות של הילדים באתר. למי שאין מחשבים יכול גם להפוך את הלמידה לכיף. 

לדוגמא: כל שבוע מכריזים על תחרות שבועית בנושא מסוים: למשל אלופי לוח הכפל. יש 

ולגרום לכך שהילדים ירצו ללמוד את לוח לתת את הדעת מראש איך לשווק את התחרות 

הכפל בעל פה. או דוגמא אחרת : כל שבוע נבחרת רשימת מילים חדשות בעברית או 

באנגלית ועליהם יש תחרות. אפשר את התחרות לעשות קודם כל בכתב ואחר כך בסיכום 

שבועי בעלפה. אפשר בכל שבוע להתמקד בתחרות בכל המקצועות כך אפשר לתת סיכוי 

לדים רבים יותר לזכות בתחרות. ( תזכרו שכדי לזכות בתחרות צריך בעיקר רצון... ) לי
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וכמובן שאפשר להעביר חוג למידה חווייתית במתמטיקה בעזרת ערכות משחקים שבבתי 

 הנוער.

בריכה:  כל בית נוער יכול ללכת לבריכה פעם בשבוע. מספר  -פעילות מחוץ לבתי הנוער  .8

לבריכה)  יוצאיםלא  –פעמים. (בשבוע של פארק מים  2יעלה על  הפעמים שיצאו לבריכה לא

 יש לבדוק כבר מול העירייה הנחות ואו כנסיה בחינם. הנחיות לכנסיה לבריכה בקובץ נוסף.  

במהלך הקיטנה יש לקיים שני ימי טיול כאשר אחד ל:  וטי –פעילות מחוץ לבתי הנוער  .9

 עומס חום. בטבע, במסלול המותאם לתנאים של -מהם לפחות

 פרטים בהמשך.  -פארק מים  .10

מצ"ב בקובץ נפרד. אנא שימו לב להוראות  –כללי בטיחות לפעילות מחוץ לבית הנוער  .11

 הבטיחות. 

יש לקבוע כבר בהקדם את תאריך מסיבת השנה כדי שלא תהיה חפיפה  –מסיבת סוף שנה  .12

 בין בתי נוער שונים. דגשים למסיבת סוף שנה בהמשך. 

תישלח לכל  מנהלת תחום משאבי אנושתיעשה במהלך חודש יולי.  –חדשים  חפיפת צוותים .13

בית נוער את רשימת המדריכים לשנה הבאה, יש להזמינם ביחד  לשלושה ימים.  תדרוך 

 .מנהלת משאבי אנושחפיפת מדריכים חדשים ולו"ז ייעשה מול 

נית שנקבעה יש לבחון שוב את תק"א ולהשלימו ולבחון מצב הילד בהתאם לתוכ –תק"א  .14

  למלא בהתאם לכל ילד.. –לו בתחילת השנה..בנוסף, שאלון סוף שנה 

  

  דגשים למסיבת סוף שנה

 לקיים את מסיבת סוף שנה באולם גדול,ממוזג עם מערכת הגברה.  יש 

  יש להזמין את כל השותפים, ממנים, הורים, מתנדבים, עוס"ים, ראשי עיר ומנהלי מחלקות

 חינוך ורווחה.

  .ולשלוח לכל לאשר אותן מול יעל, יש להוציא הזמנות לאירוע לפחות שבועיים מראש

 המוזמנים.

 .באירוע סוף שנה יש מקום מיוחד להודות לשותפים ולהוקיר את המתנדבים 

 יש להמחיז הצגה קיימת או לכתוב מחזה ולהעלותו על ידי הילדים 

  השנה.יש להקרין מצגת הסוקרת את הפעילות וימי השיא במהלך 

  ,חשוב מאוד לשלב את כל ילדי בית הנוער בהופעה. אפשר לשלב מקהלה, ריקוד,הופעה

 קריינות, ועזרה מאחורי הקלעים.

  .יש לשלוח את תוכן ההצגה לפני שמתחלים לעבוד עליה כדי לקבל אישור 

  אפשר להיעזר במחזות מוכנים. יש ספריה של מכון סאלד בירושלים, מרכז קציר בירושלים

ום מומלץ מאוד עם מאגר אין סופי של מחזות שיכולים להתאים לכולם.. סמינר מק –

 הקיבוצים, אוני' תל אביב ועוד. 

 .חשוב לערוך דיון עם ילדי בית הנוער על נושא, המלצות העדפות ועוד 

  . יש לקיים חזרות בשעות מיועדות לכך 
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  הם אחריות על תפעול חשוב לשלב אותם בהכנות ולהעביר לידי –בבתי נוער שיש בוגרים

 וארגון הערב..

  

  

  

  פורמט למסיבת סוף שנה

  

מה   פירוט  סעיף

קורה 

  בפועל? 

, שותפים בקהילה, מתנדבים, מאמצים - יש להזמין את : מממנים  הזמנות 

עו"ס, מחנכות, יועצות,הורים, הנהלת העמותה. יש לשלוח את 

יש לשלוח הזמנה במייל  ההזמנות כשבועיים לפני מועד המסיבה.

לכולם + הזנמנות אישיות מודפסות.חובה לצרף לוגו של קדימה 

והשותפים לבית הנוער בהזמנה.  יש לשלוח את ההזמנה לאישור יעל 

  לפני ששולחים.

  

יש לבחור מקום מתאים למסיבה. במידה ומקיימים מחוץ לבית הנוער   מקום

בו חזרות מראש. יש  יש לוודא שהמקום מתאים בגודלו, ניתן לקיים

  לבדוק מקור מימון ואו לקבל בתרומה.

הנוער  במידה ומקיימים בבית הנוער יש לבחון איך לסדר את בית

  כךשיכיל את כל המשתתפים. 

  

  

תוכן 

  ההצגה

יש לשלוח את ההצגה לאישור של יעל לכל הצגה חייב להיות נושא, 

לתקן ולשלוח לפני שמתחילים לעבוד עליה. במידה ויש תיקונים יש 

  שוב.

  קטעים שכתובים באופן ציני ואו לא מכבד.יש להימנע מ

במידה ובוחרים הצגה מוכנה יש לוודא שעורכים התאמות לבית 

  הנוער.
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איזה כיבוד יינתן באירוע. יש להכין מראש  /רויתיש לבדוק מול אודי  כיבוד 

   את הכיבוד ולסדרו באופן מכובד!

  לפחות יום מראש.יש לוודא שהכיבוד אצלכם 

  

  

דברי 

  פתיחה

בדברי הפתיחה יש להזמין את: מנהלת בית הנוער, נציג הנהלת 

העמותה, נציג העירייה, נציג ההורים, נציג המדריכים, נציג הילדים. 

  במידת האפשר רצוי לדעת מראש מה כל אחד אומר.

  

  

ייה, עם הפתיחה יש להודות ל: מממנים את בית הנוער, שותפים בעיר  תודות 

  מתדנבים, הנהלת העמותה, הורים ומדריכים.

  

  

יש לשאוף לכך שכל ילדי בית הנוער יהיו שותפים בהצגה /ריקוד   משתתפים 

/שירה. כל אחד ייקח חלק בתחום שיכול. בוגרי בית הנוער יכולים 

  לעזור בהפקה.

   

  

יש לקיים חזרות כמה שצריך. חשוב שהילדים ידברו בקול רם ברור   חזרות 

  ויעמדו זקוף. יש לקיים חזרה גנרלית ביום האירוע במקום האירוע 

  

  

במידה וההגברה כרוכה יש לדאוג לאמצעי הגברה הולמים לאירוע.   הגברה

  בתשלום יש להעביר בקשה כבר בטופס הוצאות.

  

  

משך 

  האירוע

חשוב לקיים אירוע מכובד. עם זאת, לא מומלץ להאריך מעבר לשעה 

  שעתיים.  –וחצי 

  

  

  שירת התקווה  סיכום
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  הנחיות ליציאה לבריכה:

ביום של אסיפת הורים כל הורה מתבקש למלא את רמת השחייה של הילד ולחתום על  .1

שהילד יודע לשחות הטופס. יש להסביר שלא תינתן כניסה לעמוקים ללא אישור הורים 

 בכל מקרה ילד עד כיתה ד' לא נכנס למים העמוקים. היטב.

בכל מקרה, ביום בריכה הראשון מומלץ שהמציל יערוך מבדק שחיה לילדים שאושרו  .2

 להיכנס לעמוקים.

כל הילדים שלא יודעים לשחות נכנסים למים רדודים. גם במידה ויש להם גלגל, מצופים  .3

 ועוד. 

 לא חולצה עם שרוולים קצרים.לא נכנסים למים ל .4

 יש לוודא שכל הילדים מרוחים במשחה נגד שיזוף. .5

אף אחד מהילדים לא נכנס למים לפני שיש מדריך אחד במים ועוד מדריך משגיח. ככלל כל  .6

המדריכים צריכים להיות במים או ללוות ילדים אחרים לשירותים. באם המדריכים לא 

 לבריכה. נכנסים למים אין להוציא את הילדים 

המדריכים צריכים להיות בכל שטח הבריכה וליד ילדים. לא להשאיר ילדים לבד ללא  .7

 השגחה. 

 לא יוצאים לשירותים לבד. יש ללוות את הילדים לשירותים ולמקלחות.  .8

לפני כניסה למים יש לוודא שכל הילדים שתו מספיק. עצירות של שתיה יש לערוך כל חצי  .9

ים מים בהפסקות שתיה אלו. ראוי להקפיד שלכל ילד יהיה שעה ולוודא שכל הילדים שות

 בקבוק מים גדול של לפחות ליטר וחצי וכי הוא שותה את כולו במהלך שהותו בבריכה. 

יש להיערך מראש לכריכים ביום של בריכה. הילדים נוטים להיות מאוד רעבים. לא מספיק  .10

 כריך אחד או שניים. 

שחקים אלו כוללים קפיצות, הטבעות, צלילות אין לשחק משחקים מסוכנים במים: מ .11

מתחת ילדים אחרים, השפרצות, החזקת ראש מתחת למים וכל דבר אחר שנראה לכם 

 מסוכן..

 במידה ויש מגלשות מים יש לשלוח את הילדים בליווי מדריך בלבד.  .12

 אין לאשר לילדים לקנות ממתקים בשטח הבריכה.  .13

בכל מקרה וילד לא מקשיב למדריכים או עושה מעשים מסוכנים יש להוציאו מהבריכה  .14

לפרק זמן שנתון לבחירת מנהלת בית הנוער. ילד שמסכן ילדים אחרים לא יוכל להשתתף 

  בפעילות בבריכה. 
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  7201קדימה  -נהלי יציאה מבתי הנוער

  הכנות לטיול:

  מחייבת אישור ההורים בכתב. אין תוקף לאישור טלפוני. כל יציאה מבית הנוער .1

יש לפרט להורים את כל מסלולי הטיול ולצרף את מספרי הטלפון של המדריכים לצורך  .2

 תקשורת.

יש לקחת לכל יציאה מבית הנוער דף עם מספרי הטלפון של ההורים, מספרי ת.ז של הילדים  .3

תפים יש לקחת מספר העתקים ורשימת קופ"ח אליהם משתייך הילד. בטיול רב משת

 שיחולקו בין אנשי הצוות.

עיות רפואיות בלקראת כל טיול יש להכין תיק טיול ובו: מצבת הילדים הכוללת רשימת  .4

בהתאם לדיווחי ההורים באישורים הרפואיים, רשימה שמית של המלווים, טופס הטיולים 

ישלח אליכם לאחר  -יוליםלו"ז, מסלול, עצירות, אישור בטחוני מלשכת תיאום הט -מפורט

מפת המסלול  -הזנה במערכת, טלפונים למקרה חירום, פירוט מסלול הטיול, טיול טבע

(סימון שבילים), הפעלות, אישורי הורים חתומים, הזמנות וכרטיסי כניסה לאתרים וכל 

 מסמך רלוונטי לטיול) 

ם. יש לשמור על יש לוודא ולתדרך את הצוות כי על הטלפוני הסלולאריים להיות טעוני .5

 הבטרייה למקרה חירום.

 יש להכין את הילדים בנוגע לצפוי להם בטיול וללמדם אודות המסלול וההיסטוריה שלו. .6

מול הצוות בלבד  -. הראשוןתדריכים 3יש להעביר לפחות  -לקראת כל יציאה מבית הנוער .7

ת, מי עומד מי מכין ארוחת בוקר, מי אחראי על הפעלו -(ציפיות, מידע, חלוקת אחריות

 כיומיים -השני )...מי מאסף ,ם שהביאו את כל הציוד, מי ראשוןבשער ובודק בתיקי הילדי

לסביר לאן הולכים, מה לוחות הזמנים, מה צריך להביא.  -מול כלל הילדים -לפני הטיול

בבוקר הטיול לפני היציאה.  -להסביר מה מותר ומה אסור לעשות במהלך הטיול. השלישי

 ילדים יותר מוכנים= פחות בעיות משמעת. -םיותר תדריכי

ילדים לגבי אפשרות בה אחד הילדים התנתק צוות והיש לתדרך את ה -נוהל נתק .8

מהקבוצה. במידה וקרה דבר חריג כזה על הילד להישאר במקום ולחכות לחילוץ. במקרה 

הקבוצה בעצירה הבחינה כי חסר לה חניך, יש לעצור במקום ולשלוח שני אנשי צוות  ובו

עם טלפון סלולארי חזרה במסלול לחיפוש הילד. יש לחפש את הילד בנקודה האחרונה שבה 

יש לחזור אחורה  -עצרתם ובה בוצעה ספירה. במידה וילד נשכח והתבצעה נסיעה עם רכב
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י המקרים הנ"ל לא אותר יש להתקשר לחדר מצב ולדווח ולאסוף אותו. במידה והחניך בשנ

 והם יזעיקו כוחות רלוונטים. בנוסף יש לעדכן את נגה, שני/יוגב ויעל אודות האירוע.-על כך

 יש להבהיר להורים שההשתתפות בטיולים הינה חובה. .9

הליכה סגורות,  נו מצויד בכובע מצחייה שלם, נעליילד לא ייצא לטיול במידה והוא אי .10

 ליטר מים.  3רם הגנה ובלפחות ק

על הילדים להגיע כחצי שעה לפני מועד היציאה  לטיול, על מנת שהמדריכים יוכלו לבדוק  .11

 את ציודם של הילדים וכדי שהטיול יוכל לצאת בזמן שתוכנן.

יש לאסור על הילדים להביא איתם לטיולים: כסף, פלאפונים ומכשירי מוסיקה למיניהם  .12

 אישיים שלהם.ולבדוק את התיקים ה

יש לתכנן את רכישת האוכל עבור הילדים מול מפקח על  –רכישת מזון לטיולים ולבריכות  .13

 בית הנוער.

 יש לקחת שקיות, מגבונים ובגדים להחלפה למקרי הקאה באוטובוס. .14

 יש לקחת ערכת עזרה ראשונה לטיול. .15

ידה ואין מדריך יש לקיים טיול הכנה למסלול אליו לוקחים את הילדים (במ –טיולי הכנה  .16

 מוסמך), אין להוציא בשום פנים ואופן ילדים למסלול שאינו מוכר ע"י איש צוות.

לעדכן אותם  -יום לפני הטיול יש ליצור קשר עם נהג האוטובוס והמאבטח (במידה ויש) .17

 לגבי המקום ממנו אתם עתידים לצאת, לוח הזמנים והמסלול.

מים נוספים שהצוות ישא עמו במנשאי מים, יש לוודא  ליטרים 15יש לדאוג ל  .18

 שבכל בתי הנוער קיימים מנשאים ולעדכן במידה ולא קיימים.

 יש להכין תכנית פעילויות לאורך המסלול. .19

יש להגיש טופס טיול עם פרטי הטיול המלאים ופרטי טיול  -אישור לקיום הטיול .20

לצאת לטיול ללא קבלת אישור ההכנה לפחות שבועיים לפני קיום טיול ההכנה. אין 

 הזנה ממוקד טבע. יש לוודא כי טופס הטיול התקבל ע"י יעל והוזן.

  

  נסיעות:

יש לוודא כי נהג האוטובוס ערני. יש לבדוק שהאוטובוס תקין. יש לוודא  -אוטובוס .1

 שהאוטובוס נקי בכניסה אליו וביציאה ממנו. 

אליהם אנו נכנסים, אנא יש להקפיד ולשמור על ניקיון האוטובוס והאתרים  .2

 הקפידו לקחת עמכם שקיות זבל מבית הנוער.

 במהלך הנסיעה יש לערוך הפעלות והסברים על המקומות בדרך. .3
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 מדריכים לא ישנים בזמן נסיעה וערניים למתרחש בדרך. .4

 כל נוסעי האוטובוס חוגרים חגורת בטיחות ללא יוצא מהכלל! .5

דוק המצאות ארגז עזרה ראשונה, שאין באוטובוס חפץ חשוד, יש לב יש לוודא .6

 ערכת מילוט ואלונקה מעל תא הנהג.

 שנים. 10גיל האוטובוס לא יעלה על  .7

 יש לבדוק אצל הנהג אישור בטיחות חודשי תקף מטעם קצין הבטיחות של החברה. .8

 יש לבדוק אצל הנהג אישור הסעת תלמידים ברישיון או בטופס מצורף. .9

של לפחות שנתיים בנהיגה באוטובוס בו אתם  על נהג האוטובוס להיות בעל נסיון  .10

אל תעלו  -במידה ומשהו לא תקין באוטובוס/ בנהגאנא ודאו זאת.  -נוסעים

 לאוטובוס!

ספסלים מפקח מדריך או  4על המדריכים להתפזר ברחבי האוטובוס, כך שעל כל  .11

 מלווה.

רה יש לערוך רשימה שמית של כל הילדים עם עלייתם לאוטובוס. ולאחר כל עצי .12

 ועליה לאוטובוס לבדוק שוב את הרשימה. 

 אין להשאיר תלמיד/ה באוטובוס ללא השגחת מורה מלווה. .13

 הירידה אך ורק מהדלת הקדמית שליד הנהג בפיקוח מלווה.  .14

 חל איסור מוחלט להוריד ציוד מתא המטען במהלך הפיזור מהצד הפונה לכביש. .15

שאחרון החניכים ירד. יש  צוות ההדרכה והמנהל/ת לא יעזוב את האוטובוס לפני .16

לבצע סריקה בתום הנסיעה בכדי לוודא שלא נרדם חניך, או נשאר ציוד 

 באוטובוס.

 בתא מטען בלבד –ציוד  .17

 במהלך הטיול

 יש ללוות את הילדים לשירותים ולהקפיד שהם אינם הולכים וחוזרים ללא השגחה. .1

של אתר יש לבצע  בכל עצירה בטיול יש לבצע ספירה של הילדים. בכל הגעה ועזיבה .2

 בדיקה שמית של הילדים. -בנוסף לספירה

 יש לערוך עצירה מסודרת במהלך הטיול מדי שעה וחצי לשירותים והתרעננות. .3

בטיולים עצמם יש לבדוק כי הילדים שותים כמות מספקת של מים וכי הם חובשים  .4

 כובע לאורך כל הטיול.

(מלווה, יעל  את הנהלת קדימהעל כל פציעה של ילד יש לעדכן טלפונית בזמן אמת  .5

  .ונגה)
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ילד המראה סימנים של התייבשות יש לפנותו מיד למקום מוצל ולהעבירו לטיפול  .6

המע"ר. במידה והילד לא מתאושש תוך זמן קצר, יש ליידע את נגה והמפקח/ת על 

 בית הנוער ולפנותו לקבלת עזרה ראשונה (מגן דוד אדום).

 מות מסוכנים, גם אם המסלול מאפשר זאת.אסור לילדים לטפס או לקפוץ ממקו .7

 במידה ומאחרים לשעת החזרה המשוערת, יש לעדכן את ההורים טלפונית. .8

במידה ומגיעים לאחר שעת החשיכה, יש לדרוש מההורים לאסוף את הילדים, או  .9

 לפזר את הילדים לבתיהם (יש לתאם מראש עם נהג האוטובוס).

במקרה חירום, לדיווח ובקשת סיוע.  חדר מצב הינו הגוף איתו יש ליצור קשר .10

-02במקרים אלה חדר מצב יפעיל כוחות חילוץ וסיוע בהתאם לצורך. טלפון: 

שעות  24, משמש מרכז מידע, דיווח והנחיה למוסדות החינוך. פועל 6222211

 ימים בשנה. 364ביממה, 

ווים אתם, צוות ההדרכה, מהווים דוגמא אישית לילדים ולכן אף איש צוות כולל מל .11

 לא יצאו בלי כובע, מים, נעליים נוחות וכו'.

לנגה   SMSלפני כל יציאה מבית הנוער ומיד לאחר החזרה יש לשלוח הודעת  .12

 למפקח/ת על בית הנוער וליעל. 

  במתקנים ואטרקציות:

 בכל פעילות המתוכננת מול גורם חיצוני יש לוודא כי בידי המפעיל שני האישורים הבאים:

כל אתר קבוע הנחשב כעסק ששוהים או מבקרים בו במשך הטיול מחויב  –רישיון עסק  .1
פעילות אתגרית לסוגיה, אתרי לינה מסודרים, פארקי מים  –ברישיון עסק. בכלל זה 

 ושעשועים וכו'. 
יש לוודא כי לכל מפעיל חיצוני במקומות כגון המפורטים לעיל ישנו ביטוח  –ביטוח  .2

הספר. בנוסף, כל מדריך מקצועי כגון -בצע ביתבתוקף, המכסה את הפעילות אותה מ
מדריך רכיבה, גלישה וטיפוס, אומגה, שיט וכדומה, חייב להיות בעל תעודה בתוקף 

מדריכי טיפוס וגלישה -מטעם הסמכות החוקית האחראית על תחום הפעילות (לדוגמה
ה ממשרד התחבור –חייבים להיות בעלי תעודת מדריך ממכון וינגייט, מדריכי שיט 

  וכו').
 

  

החיים קודמים לכל! שמרו  -שיהיו לכולנו טיולים משמעותיים חווייתיים ומהנים ובעיקר זיכרו

  על עצמכם ועל הילדים והחזירו את כולם בריאים ושלמים!
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  דוגמא לאישורי הורים -נספח א

  

  

  

  יציאה לטיול בירושלים. –אישור הורים לחתימה 

  בת ים בית הנוער "ליטל דרים"

  נצא כל בית הנוער, בהסעה מאורגנת, לטיול בירושלים. 11.7.16ב' ה  ביום

  לוח הזמנים היומי:

  .8:15יש להגיע עד 

  שיחת פתיחה ותדריך ליציאה. -8:30

  נסיעה לירושלים 9:00-10:00

  ארוחת בוקר 10:00-10:30

  סיור במיני ישראל 10:30-12:00

  נסיעה למוזיאון המדע בירושלים. 12:00-13:00

  ארוחת צהריים. 13:00-13:30

  סיור מודרך במוזיאון המדע. 13:30-15:15

  נסיעה חזרה לבית הנוער 15:15-16:15

  :יש לשלוח את הילדים עם.

  ליטר מים, קרם הגנה, נעליים סגורות. 3תיק גב, כובע, 

  אין לשלוח את הילדים עם מזון, חטיפים, ציוד יקר ערך, כסף.

  : טלפונים חשובים

  050-8292973 –סיגל מנהלת בית הנוער 
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  נא להקיף בעיגול את המקום המתאים:

o  לפי מיטב ידיעתי בני/בתי כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתתף בפעילות הנ"ל ולא חל

 במצבו/ה הבריאותי לאחרונה.שום שינוי 

o  ף אישור מצור –שאינן מונעות השתתפות בפעילות הנ"ל יש לבני/בתי מגבלות בריאותיות

 רפואי לכך.

o  מצורף  –לבני/בתי מגבלות בריאותיות המגבילות/מונעות את השתתפותו/ה בפעילות הנ"ל

 אישור רפואי לכך.

  הערות:______________________________________________________________

  קראתי את תכנית הפעילות ליום הטיול בירושלים ואני מסכים לה.  בברכה,

ההורה:_________  טלפון:_________  שם הילד: _________ ת.ז של שם 

 הילד:___________  חתימה:______________   תאריך:________________
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  נהלים
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 דברים שכל בית נוער מכיל  

  הלי עבודה בבית הנוערנ

  בכל בית נוער  

 נהלי בטיחות וביטחון   

   שעות עבודה  

   היעדרות  

   דוחות יומיים  

   חופשות ומחלות  

   יציאה מבית הנוער 

 נוהל קליטת אם בית 

 נוהל פרידה ממדריך 

 צוות – בקשת טיסה לחול 

 היעדרות מחלה 

 .יציאה לחופשה  

  ם בתחום הפדגוגיהנהלי 

   נוהל הגשת פעילות ערכית 

 דפי חשיבה 

 נוהל קידום לימודי ומעקב ציונים   

  וסיכום שבועי) צוות (פתיחת סגירת יוםנוהל שיחות  

 מצטיינים שבועיים 

 אקטואליה שיחות נוהל   
  

  נהלים מול ילדי בית הנוער 

   קליטת ילדים חדשים  

   נוכחות ילדים  

   ענישה  

   השעיות  

   הוצאת ילד  

   מחלת ילד  

   פציעה ילד  

   אבל במשפחה  
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  נהלים מול גורמים שונים בקהילה  

   שיחות עם הורים 

 ביקורי בית 

 קשר מול בית ספר  

   מפגשים עם מחלקת רווחה וחינוך 

  נהלים מול שותפים  

   

  נוהל כספים 

   עבודה מול הנהלת חשבונות  

   גיוס כספים ותרומות  

   נהלי לוגיסטיקה  

   תקלות 

  נהלי מזון 

   קבלת מזון  

   חימום  

   בטיחות במזון  

   הגשת מזון  

   צ'ופארים  

  נהלי ניקיון בבית הנוער 

  נהלי דירות קומונה 
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  נהלי עבודה בבתי הנוער

  בכל בית נוער

   משרד:

  פוסטר למניעת הטרדה מינית

  תלוי על לוח מודעות –חזון קדימה מנויילן או ממוסגר 

  דף קשר מעודכן של העמותה

  רשתית (נמצא בנספחים) דגשי הבטיחותרשימת 

פ. סעד, קב"ט, משטרה מקומית, כיבוי אש, טבלת איכון של מוקד  –טלפונים בחירום רשימת 

  .הרעלות ארצית, דגל ישראל

  הכוללת את כל פרטי הילדים לרבות ת.ז וקופת חולים. רשימת נוכחות נגישה ומעודכנת

  

  בבית הנוער:

בכניסה שלט עם מספרי טלפון למקרה הצורך (מספר של מדריך/כה עם מפתח, מנהל/ת , 

  רי/ת, מנהל קדימה).מנהל/ת אזו

  תמונת צוות משנים קודמות.

  תמונה הכוללת את כל ילדי בית הנוער

  שלטים במקומות שונים ובהם כתוב לשמור על הציוד. 3
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  נהלי ביטחון ובטיחות בבית הנוער

   

  השמירה על בטחון ובטיחות ילדי בית הנוער הינה בראש סדר העדיפות. יש לעשות כל 

  מאמץ כדי לוודא שילדי בית הנוער יהיו בטוחים במהלך כל שעות הפעילות. 

  יש לערוך כל יום סיור עם פתיחת היום ולבדוק את תקינות המבנה והציוד. בנוסף, עם 

  סיום היום חובה לערוך סיור נוסף כדי לוודא שאין כל תקלה בבית הנוער. 

  בו הדגשים הבטיחותיים עליהם יש על לוח המודעות במשרד המנהל/ת יהיה תלוי טופס ו

  להקפיד. יש לשים לב במיוחד לנקודות הבאות: 

  חשמל 

   יש לוודא שאין שום שקע חשמלי שייצא, שבולט כלפי חוץ,  –שקעים חשמליים  

  שמקולקל. 

   יש לוודא שאין לילדי בית הנוער גישה לחדר חשמל או לארון חשמל.  –חדר חשמל

  ן החשמל ואו את חדר החשמל. במידה וכן, יש לנעול את ארו

   יש להניח את מפתח חדר החשמל במקום גבוה , בטוח שאינו נגיש  –מנעול חדר חשמל  

  לילדי בית הנוער. יש ליידע את המדריכים על מיקום המפתח לשעת הצורך. 

   במידה ויש חדר חשמל יש לוודא שהוא ריק מכל שימוש אחר ואינו  –נקיון חדר חשמל

  משמש מחסן. 

   במידה ויש נורות המותקנות על התקרה יש לוודא שהנורות יציבות ואינן  –נורות חשמל

  מטות ליפול. 

  ציוד בית הנוער 

   יש לוודא שהשולחנות שבני הנוער יושבים עליהם מוחזקים חזק ואינם  –שולחנות  

  לא  –מתנדנדים. במידה ויש בורג מתנדנד יש לחזק אותו. במידה והבעיה חמורה יותר 

  להשתמש בשולחן ולעדכן על הצורך בתיקונו. אין לשבת על שולחן. 

   יש לוודא שכסאות בית הנוער שלמים ולא שבורים. אין לשבת על כסא שבור.  –כיסאות  

   יש לבדוק שהארונות המצויים בכיתה לא מתנדנדים . יש לוודא שכל הרגליים  –ארונות

ח הלוגיסטי. אין לשבת על יותר מכיסא יש לעדכן בדו –שלמות והארון יציב. במידה ולא 

  אחד 
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   יש לוודא שכל דלתות בית הנוער נפתחות ונסגרות בקלות. יש לדאוג שלכל דלת  –דלתות

בציר יהיה פלסטיק ביטחון כדי למנוע סגירה על ידיים. יש לוודא שיש מפתח לכל דלת 

  והדלתות לא נטרקות. 

  יש לוודא שהחלונות יכולים להיסגר ולהיפתח. שכל החלונות שלמים ושאין סדק  -חלונות

  או שבר בחלון. במידה וכן, יש לעדכן ארז טלפונית ולרשום זאת בדוח הלוגיסטי.. 

   יש לבדוק את שלמות המדרגות בבית הנוער. לוודא שאין מדרגה שבורה. יש  –מדרגות

  גות. להתקין פסים למניעת החלקה במדר

  חומרי ניקיון 

   .יש לשמור את חומרי הניקיון בארון נעול כך שלא יהיה נגיש לילדי בית הנוער  

   .יש לדאוג שכאשר המנקה מוציאה את חומרי הנקיון שלא יהיו נגישים לילדים  

   .יש לוודא שחומרי הניקוי שמורים במיכלים מקוריים כדי למנוע בלבול  

  געת בחומרים מסוכנים כגון אקונומיקה לצורכי ניקיון אין לאפשר לילדי בית הנוער ל

  בית הנוער. 

  חצר בית הנוער 

   במידה ויש מגרש לבית הנוער יש לבדוק שאין מכשול לדוגמא: לבנה  –מגרש משחקים

  שבורה, רצפה עקומה, גדר פרוץ ועוד 

  במידה וישקוציםרביםסביב בית הנוער ישלפעול בנחרצות לסלקן כדי למנוע –קוצים  

  אפשרות של נחשים בסביבת בית הנוער. 

   במידה ויש מתקני ספורט בחצר בית הנוער יש לבדוק את בטיחותם –מתקנים בחצר 

לבדוק שאין ברזל שיכול לפצוע את ילדי בית הנוער. אין להשתמש במתקנים אם אינם 

  בטיחותיים. 

  מקלט 

  ער. יש לבדוק כיצד עם תחילת הפעילות יש לבדוק מהו איזור מוגן בסביבת בית הנו  

  נכנסים אליו ומי מחזיק במפתח המקלט בשעת חירום. 

   במידה ויש מקלט בשטח בית הנוער יש לוודא כי הוא גדול מספיק ועומד בתנאים  

  חובה לבדוק מול הרשות המקומית מקלט באיזור בית הנוער.  –הדרושים. אם לא 

   יש לקיים תרגיל ירידה למקלט  

  מטבח 

   יש לוודא שהתנור, מקרר, פלטות, מיקרו וכל ציוד חשמלי אחר תקין. במידה ולא, יש  
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  לפנות לדווח על בדו"ח הלוגיסטי. 

   ,אין להרשות לילדי בית הנוער להכניס את השקעים לחשמל, לחמם אוכל לבד במיקרו גל

  לקחת אוכל לבד מפלטות ההגשה או לחמם בתנור לבד. 

   ארוחת צהריים וערב אחד המדריכים עומד ליד כלי ההגשה יש לוודא שבמהלך כל שעת

והוא מחלק את ארוחת הצהריים, או לחלופין האוכל מחולק (ע"י הצוות) בכלים כלליים 

  לשולחנות. 

   המדריך בלבד יכול להדליקו ולמזוג תה חם בשעת הצורך.  –קומקום חשמלי  

   .אין לאפשר לילדי בית הנוער להשתמש בסכין חדה לפריסה של לחם או ירקות  

  מטפים 

   .יש לבדוק תאריך תפוגה של מטף ולוודא הם ברי תוקף  

   .יש לוודא שהמטף מלא  

   .על המנהל/ת להכיר מיקום המטפים ואופן תפעולם  

  שירותים 

  ח מפתח בדלת השירותים. יש לוודא שכל דלתות השירותים נפתחות וננעלות. אין להני  

   .יש לוודא שבכל שירותים יש נייר טואלט לשימוש בני הנוער  

   .יש לוודא שבכל חדר שירותים יש סבון לשטיפת ידיים  

   .אין להניח בשום אופן חומר לניקוי שירותים במקום נגיש לילדי בית הנוער  

   .יש לדאוג לניקיון חדר השירותים בתדירות גבוהה  

  קה יש לוודא שמדריך בודק מפעם לפעם את חדר השירותים. בשעת ההפס  

   .יש להגדיר לילדים (בנים ובנות) לא נכנסים יחד לאותו תא  

  

אין לחניכים כניסה ללא נוכחות בהגדרה המקום היחידי בבית הנוער אליו  –משרד 

 מנהל/ת. בשל החומר הרגיש המצוי במשרד, הציוד האישי של הצוות מתנדבים והמנהל/ת

הקפידו על נוהל זה. בכל מקרה לא תהיה אפשרות לעמותה  –ולפעמים גם של חניכים 

  לפצות בעבור ציוד שנגנב.

   -שעות עבודה

  .  18:45 -(עם הגעת הילדים) ל 12:00פעילות בית הנוער מתקיימת מדי יום בין השעות 

יומיים בשבוע מלבד  19:30כל יום בשעה ומסיים  10:00/ 9:00הצוות מגיע לבית הנוער ב 

   .21:00בית הנוער יסגר ב -בהם מתקיים מועדון למידה

  . 19:30ומסיימת עם שאר הצוות ב 11:00מנהל/ת בית הנוער מגיעה ב

  . 16:00 -ל 10:00בימי חופשה בבתי הספר הפעילות תתקיים בין השעות 
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  . 08:00-הצוות יגיע ב 

   09:00מנהל/ת יגיע/תגיע ב

  

   -היעדרות

כל ה מבית הנוער יש להעביר קוד נוכחות (שעון/טלפון). מדובר בחוק המחייב בכניסה וביציא

   יומי. דיווחעובד ללא יוצא מהכלל ב

במידה והמכשיר /טלפון מקולקל על המנהל/ת להודיע להנהלת  -ובאחריות של כל מנהל/ת 

  חשבונות, לעדכן את המנהלת האיזורית ולרשום את התקלה בדו"ח הלוגיסטי. 

דרות לא צפויה של מנהל/ת /ש"ש /בת שרות לאומי, יש לידע את המנהלת האזורית על כל היע

  של בית הנוער. 

במקרה של היעדרות מנהל/ת, יש ליידע ולשלוח טופס רלוונטי הנמצא בנספחים למנהל/ת כח 

  אדם אשר ת/יידע את הנח"ש . 

יש ליידע את יציאה מוקדמת של אנשי הצוות באישור מנהל/ת בית הנוער \הגעה מאוחרת 

  המנהלת האיזורית של בית הנוער. 

  יציאה מוקדמת של מנהל/ת תבוצע באישור המנהלת האיזורית. \הגעה מאוחרת 

במידה ומנהל/ת בית הנוער נעדרים כתוצאה ממחלה יש לעדכן את המנהלת האיזורית 

  ולהעביר להנה"ח אישור על יום מחלה. 

   –דו"ח יומי 

טגורית טפסים). על מנהל/ת בית הנוער להעביר מדי יום דו"ח (ראה דו"ח יומי ולוגיסטי בק

  סיכום יומי מפורט במייל . 

                             . , מנהלת קשרי קהילה, מנהל/ת אזורי/תלת פדגוגיתמנהל קדימה, מנהל

בבתי נוער מסויימים יש לכתב גם אותם (יש להתעדכן מול  -הגורמים המאמצים שת לפי דרי

  איל). 

  הליקויים והתקלות בבית הנוער ובדירות יוצא גם דוח לוגיסטי ובו  אחת לשבוע

   office.kadima@gmail.comהקומונה, לדוח זה יש לכתב את אודי ואת הכתובת 

   

  אישור ליציאה מבית הנוער 

ל יציאה של ילד מבית הנוער מחייבת אישור הורים. (גם יציאה הקרובה לבית כ -בני הנוער 

  הנוער) 
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  יציאה מבית הנוער תהיה באישור מנהל/ת בית הנוער.  –צוות 

גם אם התקבלו אישורים  –כל פעילות מחוץ לבית הנוער מחוייבת אישור המנהלת הפדגוגית 

 מבעלי תפקידים שונים, היא היחידה שמאשרת פעילות מחוץ לבית הנוער.

 

  אם בית קליטת

  שעות עבודה בכל יום פעילות. 3לכל בית נוער יש אישור להעסיק אם בית ל 

יש לפרסם ולחפש מועמד/ת מתאימ/ה באזור בית הנוער והשכונה, רצוי  -למציאת אם הבית 

  פרסום מודעה גם בשכונה.  -ה, קהילה, סביבת בית הנוערלהיעזר ברווח

אם בית שנמצאה מתאימה, לפני תחילת העבודה יש לדווח למנהל/ת כוח אדם, להחתימה על 

  הטפסים ולהעבירם להנהח"ש:

  חוזה עבודה אישי

  101טופס 

  כרטיס נספח לעובד

  להעביר צילום של ת.ז. וספח

  צילום של שיק) אישור חתום על חשבון בנק (אפשר להביא

  ודוח אחרון של פוליסת פנסיה קיימת (במידה ויש)

במידה ורוצים לפטר את אם הבית, מנהל/ת בית הנוער מתייעצת עם מנהל/ת כוח האדם ובכל 

 מקרה מקיימת שיחת שימוע לפני פיטורים.

  

  

  

  

   נוהל פרידה ממדריך

המלווה של בית הנוער במידה והמדריך/ה לא מתאים לתפקיד הדרכה בקדימה, יש לערב את 

לפני הודעה למדריך יש לערב את  -ולחשוב על דרכי פעולה. במידה והוחלט על פרידה מאותו מדריך

באחריותה לעדכן את הגוף המשלח, את ההורים ואת הגורמים הרלוונטים  -מנהל/ת כוח אדם 

לערב את בעמותה. יש לקיים עם המדריך שיחה המסבירה מדוע הוא אינו מתאים ובמקביל יש 

  ההורים.
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   בקשת טיסה לחול

יש לעדכן בזאת את צוותי  -חשבון פעילותם בבתי הנוער. -יש איסור על טיסות מדריכים לחו"ל על

חופשות בחול למעט מקרים  אין לאשר  –ההדרכה כבר בתחילת השנה. במידה ויש בקשה חריגה 

ש להפנות למרכזת תחום של אימרועים משפחתיים מדרגה ראשונה. במקרה של אירועים כאלו י

  של קדימה לבדיקה הנושא.  שנת שירות או למנהל/ת הארצי/ת

אין לתת אישור במסגרת בית הנוער ולהעביר את הנושא לאישור ההנהלה.  –לאור מקרי העבר 

עדיין יש ליידע את הגוף המשלח (דרך  -במידה ומדובר בטיסה בימים בהם בתי הנוער סגורים

  השהייה בחו"ל שכן האחריות הביטוחית במקרה כזה היא עליהם. מנהל/ת כוח אדם) בזמני

  העדרות והיעדרות בשל מחלה

  על כל יום היעדרות של מדריך/כה או מנהל/ת יש לדווח טלפונית למלווה. 

חיסור יום בשל מחלה מחייב את המנהל לדווח למלווה (לא על ידי מסרון אלא בשיחת טלפון) 

  השעות.למלווה ולציין זאת בדיווח 

חשוב לציין כי העמותה מתחייבת לשלם משכורת לכל עובד/ת שהחסיר יום אחד בשל מחלה 

לשם כך יש להעביר יחד עם דיווח השעות את  –(לעובדים שמקבלים שכר גלובלי ולא שעתי) 

  אישור המחלה.

  בקשת יציאה לחופשה

מעבר לימי החופשה המופיעים בלוח הפעילות במידה ויש רצון או צורך ביום נוסף יש לבקש לכך 

שימסר כל בקשה לחופשה מתבצעת ע"י מילוי טופס בקשה, אישור מהמנהל/ת האזורי/ת. 

האישור  קבלת לאחר בטופס מוסברת הבקשה ליציאה. -למנהל/ת האיזורי/ת שבועיים מראש 

  שבונות לעדכון ולתיק אישי של כל מנהל/ת.הטופס ויועבר להנהלת ח
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  :נהלים בתחום הפדגוגיה 

  פדגוגיה: 

  פעילויות ערכיות: 

  מנהל בית הנוער אחראי להעביר למדריכים תדרוך חודשי מפורט לפי התוכנית הפדגוגית.. 1

עם  יםהעוקב ייםכנית ערכית לשבועיש לשלוח לאישור המנהלת הפדגוגית תו ועיים. מדי שב2

התכנון מוגש לבדיקה ואישור  –. ביום רביעי 12:00שעה . יש לשלוח את התכנון עד פירוט

להוסיף פעילות  ויש כוונהבמידה ועליו לכלול את כלל הפעילויות המתוכננות בבית הנוער. 

ללא אישור זה אין  – מחוץ לבית הנוער יש לקבל עליה אישור ספציפי מהמנהלת הפדגוגית

 בהתאם הפדגוגיתלמנהלת  יועברו קייטנות ימי של פדגוגיים תדריכיםת. לבצע את הפעילו

 אירועי, טקסים לגבי גם כך. חופשה ובה פעילות במתכונת קייטנה כל לקראת שתצא להנחיה

  .ומסיבות שיא

  . מדי יום יש לדווח בדו"ח היומי על הפעילות הערכית שהתקיימה: באיזו מידה הצליחה, 3

  קשיים, התאמה לגיל, הצעות הצוות לשיפור. 

. יש לוודא שכל בית נוער עומד בתכנית קדימה ומתקיימת בו פעילות ערכית מידי יום לפי 4

  הנושא השבועי שתוכנן. 

בבתים  -בבתים הצעירים, שעה ורבע -דקות 45-כ. יש לוודא שכל פעילות ערכית נמשכת 5

  . הבוגרים

ת הערכיות של אותו שבוע מסתיים בפעילות מסכמת אשר בה . יש לוודא שמערך הפעילויו6

  ישנה סיכום של החומר הנלמד. 

. יש לוודא שפעילות ערכית אינה מבוטלת או מוחלפת בתוכן כל שהוא אחר למעט מקרים 7

  חריגים במיוחד. 

  

  דפי מחשבה 

בכל בית נוער יהיה מאגר של דפי מחשבה בנושאים שונים (יחס לחברים, יחס למדריכים,  

מידת שת"פ, קללות וכיו"ב). הדף עוסק ישירות במעשה אותו עשה הילד תוך התבוננות 

עצמית, לקיחת אחריות על המעשה וניסיון לתיקון. יש לשבת עם הילד לשיחה לאחר מילוי 

ולעבד את אשר כתב. כל דפי המחשבה יתויקו בתיקים האישיים הדף, לעלות נקודות נוספות 

  של ילדי בית הנוער. 
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  :  לימודי קידום

  :אופנים במספר יתבצע הנוער בבתי לימודי קידום

  .יום בכל למידה שעת קיום  .1

  הלמידה בשעת החומר את לתרגל יוכל עימם, בקבוצה חניך לכל למידה דפי התאמת  .2

 עזרה תינתן בהם, ומעלה' ו מכיתות לקבוצות בשבוע פעמיים למידה מועדוני קיום  .3

  .ועוד עבודות הגשת, למבחנים התכוננות, מוגבר לסיוע הזקוקים לחניכים פרטנית

 משחקי). ה-א( הנמוכות הגיל בקבוצות לשבוע אחת לפחות חוויתית למידה חוג קיום  .4

  אנגלית או עברית בחשבון בכיתה הלימוד בנושא יהיו הלמידה

  .חניך כל של המקצועיים המורים עם קשר קיום  .5

 כלל עם רציף קשר וקיום החניכים מגיעים מהם הספר בבתי לשבוע אחת התנדבות  .6

  .לסיוע המורים וגיוס סיוע), החניכים וחסיון פרטיות על שמירה תוך( מידע החלפת. המורים

 הזנת. הספר בבתי מחצית סיכום בכל -בשנה פעמיים הילדים של ציונים אחר מעקב  .7

  .הנתונים ניתוח לצורך הרשת של הפדגוגית למנהלת ושליחתם הנתונים

  .החניך של המבחנים לוח אחר מעקב  .8

  :צוות שיחות

ניתן להגדיר שיחה זו  .הצוות עם יום פתיחת שיחת לקיים יש 11:00 בשעה יום בכל  .1

להמשך  משימות מתן בדיקה של הנעשה בעבודת הבוקר, תכלול השיחה  -כשיחה טכנית 

 רלוונטי נושא וכל הצוות תורנויות, יומי ז"לו על מעבר, קיימות משימות אחר מעקב, היום

  .אחר

לעבור על הנעשה  הינה השיחה מטרת - יום סיכום שיחת תתקיים, היום בסוף, יום בכל  .2

שיחות אלו חשובות ביותר  .חינוכיות התמודדויות ולמשב הצוות של ונטילציה לאפשרהיום, 

  אסור להתעלם מצורך זה. –לצוות 

 לשקף יש השיחה במהלך. שבוע סיכום שיחת תתקיים, בבוקר חמישי בימי, לשבוע אחת  .3

 שלהם החוויות מה, שלומם מה לשמוע יש. לעשות עוד ושיש שנעשו הדברים את לצוות

  .חיובית באווירה השבוע את ולסיים השבוע עבודתם על הצוות את לחזק יש. מהשבוע

  : מצטיינים

 בני שאר. היומי המצטיין יהיה הנוער מבני אחד, בקבוצות היום סיכום בשיחת, יום בכל  .1

 שעת:  לנושאים היום חלוקת לפי היום במהלך להתנהגותם בהתאם חייכנים יקבלו הנוער

  '.  וכו הפסקות, הלמידה
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 בית כל. השבועי המצטיינים טקס נוער בית בכל יתקיים, חמישי בימי – לשבוע אחת  .2

 בתעודה. קבוצה בכל אחד לחניך הצטיינות תעודת תוענק זה בטקס. בטקס נוכח יהיה הנוער

  .וחגיגית מכבדת בצורה מודפסת תהיה התעודה. הצטיינותו את החניך קיבל מדוע יכתב

  

  :אקטואליה שעת

 שעת. הנוער בית ת/מנהל ידי על לשבוע אחת אקטואליה שעת תועבר הנוער בתי בכל

 מסרים ותכלול ולמדינה לחברה והן לילדים הן רלוונטי בתוכן לעסוק צריכה האקטואליה

 האקטואליה שעת את לפצל יש גדול גילאים פער יש בהם הנוער בבתי.  פוליטיים -א חינוכיים

  הבוגרים ועבור הצעירים עבור בנפרד ולקיימה

   

, פעילות במתכונת קייטנה, מסיבות סוף שנה ויציאה לבריכה חגים וטקסים בבתי הנוער

   בחוברת זו בנפרד לפני פרק הנהלים יםמפורט

  

  

  הנוער בית ילדי בתחום נהלים

  

  קליטת ילדים חדשים 

  כמתאים חשיבות קליטת ילד לקדימה הינה קריטית להסתגלותו למסגרת. החל ממציאתו 

  לפרופיל קדימה ועד לשיחה של תאום ציפיות איתו ועם הוריו. 

נמוך. שאינו נכלל  אקונומי -לקדימה הינו בעל רקע משפחתי סוציו . פרופיל ילד המותאם1

  בהגדרת החינוך המיוחד או בעל צרכים מיוחדים ויכול להשתלב במסגרת. 

החינוך של אותה עיר על ידי . הפניות של ילדים לבתי הנוער מתקבלות ממחלקות הרווחה או 2

  שליחת טופס הפניית ילד חדש לבית הנוער. 

. יש לקיים ועדת קבלה בה יהיו נוכחים רפרנטית מטעם הרווחה ו/או החינוך ומנהל/ת בית 3

  הנוער בית הנוער, על מנת לבחון את מידת התאמתו של הילד והצפי להסתגלותו לקדימה. 

הילד והילד. בשיחה יסופר לילד ולהוריו על מטרות בית  . יש לזמן לשיחה ראשונית את הורי4

הנוער וכללי המסגרת, במידה וימצא עצמו הילד מתאים והוריו ירצו בכך יש לבנות איתם 

תכנית כניסה לבית הנוער ולהחתים אותם על חוזה קבלה לבית הנוער. החוזה כולל, מידע 

ר, מחלקת הרווחה וקופת החולים אישי על הילד והוריו, כתב ויתור על סודיות מבית הספ

וחתימת ההורה והילד על נהלי וחוקי בית הנוער. יש להדגיש בפני ההורים והילד כי מדובר 

  בתקופת ניסיון של שבועיים. 
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. קליטת הילדים מתבצעת באופן מרוכז בסוף שנת העבודה (תחילת יוני) לקראת פתיחת 5

מלאה של ילדים, וכמו כן במרוצת השנה החדשה, על מנת להתחיל שנה חדשה עם מכסה 

  השנה במידה וישנה נשירה של ילדים או מקרה דחוף. 

. כדי להמשיך בהתנהלות תקינה על בית נוער לשמור לאורך כל השנה על יחס מספרי של 6

  ילדים. קליטת ילדים היא באחריות המנהלת.  10מדריך לכל 

  

  קבלת חניך לבית הנוער 

  ר שלבים: תהליך קבלת הילד מורכב ממספ

. קבלת הפנייה מהרווחה על גבי טופס קליטת ילד חדש בו מופיעים כל פרטי הילד וסיבת 1

  הפנייתו (ראו טופס קבלת ילד חדש). 

  . שיחה עם העו"סית על מנת להבין את מצב הילד, משפחתי ואישי. 2

  ם. . זימון הורי הילד והילד לשיחת הכרות והסבר על בית הנוער חוקיו נהלים ותנאי3

  . חתימת ההורים על חוזה קליטת ילד חדש לבית הנוער (ראו טופס קליטת ילד חדש) 4

  . הגעת הילד לבית הנוער לתקופת הסתגלות במידה ומעוניין בכך. 5

   קבלת המידע הסוציאלי :. 6

  קבלת המידע הסוציאלי על הילד ומשפחתו תתקבל על ידי העו"סית המשלחת לפני

  קליטת הילד על מנת להבין את התמונה המלאה על מצבו ומצב משפחתו. 

  העובדת הסוציאלית המקשרת על מנת להתעדכן  לשמור על קשר רציף עם יש

מקשרת פעם המצב אצל ילדי בית הנוער על ידי קיום ישיבה עם העו"סית ה בשינוי

  בחודש. 

   יש לדווח לעובדת הסוציאלית על כול אירוע חריג הנצפה אצל הילד בעת שהותו

  בבית הנוער. 

   במקרים של חובת דיווח, אלימות במשפחה, פגיעה מינית או אמירות/ מעשים

  אובדניים, יש לדווח מידית לעו"סית ולפקידת הסעד הן טלפונית והן בכתב. 

  ת הסוציאלית או ממנה יש להעביר ישירות מנהל קדימה, כל דיווח חריג לעובד

  מפקחת 

  וכן לתייק את הדיווח בתיק האישי של הילד.  בית הנוער

   רשימת העו"סים המטפלים:. 7

  בטבלת הנתונים הקיימים בבית הנוער יש לציין ליד שמו של כול ילד את שם

  העובדת הסוציאלית המטפלת בילד ובמשפחתו. 
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   יש לתלות על לוח המשרד רשימת טלפונים של כלל העו"סיות המטפלות בילד

 ובמשפחתו וכמו כן טלפון של פקידת סעד תורנית. 

 

  נוכחות חניכים בבית הנוער 

על מנת שנוכל ליצור תהליך של שינוי אצל הילד נוכחותו היומיומית בבית הנוער הינה 

הכרחית. יש משמעות גדולה לנוכחות סדירה של ילדים ליציבות המסגרת. וחשיבות גדולה 

להתייחסות ובירור (להבדיל מהתעלמות השלמה) מול הילד ולפי הצורך מול גורמים נוספים 

  כל העדרות כדי למנוע מהדבר להפוך לתופעה שחוזרת על עצמה. (הורים, רווחה וכיוב') ל

  . יש לערוך מדי יום רשימת נוכחות. 1

. על כל חניכי קדימה להגיע מדי יום חמישה ימים בשבוע לבית הנוער. במידה והילד נעדר 2

תחילה יש לקיים שיחה עם הילד, אם הדבר קורה שוב יש לקיים שיחה  –ללא סיבה מוצדקת 

ד וההורים, במידה ועדיין הדבר חוזר על עצמו יש לקיים שיחה עם העו"ס ולציין זאת עם היל

  בתיק האישי. יש לערב את מפקחת בית הנוער בתהליך כולו. 

 . יש לרשום מדי יום את סיבת ההיעדרויות של הילדים בדו"ח היומי 3

  . על מדריכי הקבוצות להיות אחראים על רשימת הנוכחות. 4

  ד לא מגיע עד לשעה ארבע יש להתקשר לביתו לבדוק את סיבת ההיעדרות. . במידה ויל5

המחלה  . במידה וילד אינו מגיע לבית הנוער בשל מחלה יש להתעניין בשלומו. לאחר יום6

   השלישי יש לערוך ביקור בית אצל הילד.

  תגובות חינוכיות  -ענישה 

בבתי הנוער קיימת מערכת חוקים ענפה אשר באה לשמור על הסדר במקום, על בטחון הפיזי 

והנפשי של החניכים. על מנת שתתאפשר קרקע נכונה ורגועה ללמידה והעשרה. חשוב להדגיש 

שהתגובות החינוכיות אינן מטרה בפני עצמה אלה אמצעי להשגת השתלבותו של החניך במסגרת. 

  ו תהליך חינוכי לכל דבר. אנו רואים בתגובה ז

  .כל תגובה למעשה הילד תלווה בשיחה בעלת אופי חינוכי . 1

  . יש להשתדל להשתמש בדפי מחשבה כתגובה לסקאלה רחבה של התנהגויות 2

  (קללות, ונדליזם שאינו חמור, התחצפויות, שקרים וכ"ו). 

  ה הוא יושעה. . במידה והחניך נהג באלימות כלפי חניך אחר או כלפי צוות ההדרכ3

. כל תהליך של השעיה ילווה בשיחת משמעת בעלת אופי חינוכי בה הילד יחשף 4

  לאלטרנטיבות בהן יכל להשתמש במקום לנקוט באלימות. 
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. כל השעיה מבית הנוער תלווה במילוי דוח של מנהל/ת בית הנוער בטופס "השעיה" טופס 5

זה יתויק בתיקו החסוי של הילד . כמו כן ישלח הטופס במייל למנהל קדימה, מנהלת פדגוגית 

  ומפקח/ת בית הנוער. 

ות . במידה ולילד היו שלוש השעיות באותו החודש יש לזמן את ההורים ולגייסם להתערב6

  יותר רחבה. 

  . אין להשעות ילד באותו היום , אלא, אם יש מי שיקבלו בביתו באישור ההורים. 7

  .על כל השעיה ,גם אם היא למחרת היום, יש ליידע בע"פ את הורי הילד. 8

. להשתדל לא להשעות ילדים על חשבון טיולים ופעילויות כיף, אלא אם יש חשש כי לא 9

  ד בשל מצבו הנפשי וההתנהגותי. תוכלו לקחת אחריות על היל

. ילד הבורח מבית הנוער לא יוכל לחזור לקדימה ללא שיחה אישית עם הוריו. במידה 10

והבריחות חוזרות יש לערב את גורמי הרווחה ואם ההתנהגות אינה נפתרת יש להוציאו 

  מקדימה. 

   . מנהל/ת בית הנוער היא הסמכות היחידה שיכולה להשעות ילד מפעילות.11

  השעיה והוצאה מבית הנוער 

השעיה מבית הנוער הנה עונש חמור עבור הילד אשר יתקיים רק לאחר מתן תגובה לגבי המעשה 

אותו עושה הילד ורק כמוצא אחרון. ההשעיה תתבצע רק באישור המנהל/ת בית הנוער בליווי של 

בה מוסברת לילד  בטרם ההשעיה יש לקיים שיחה עם הילד ע"י המנהלת בלבד, -תהליך ההשעיה 

  חומרת התגובה ולאחר מכן יש לעדכן את ההורים ולוודא שיש מישהו בבית שממתין לילד. 

. כל השעיה מבית הנוער תעודכן בדוח היומי באירועים חריגים, תוך פירוט המעשה והתהליך 1

  שהוביל להשעיית הילד. 

בית הנוער  המחוזי של המנהל/תוער תתבצע רק לאחר שיחה עם . השעייה לצמיתות מבית הנ2

  ותוך עירוב של כלל הגורמים הנוגעים לילד, עו"ס המשפחה והרפרנטית מטעם העירייה. 

אשר מבהיר את המעשה, התהליכים  למלא טופס השעיה .כאשר מושעה ילד מבית הנוער יש3

שנעשו לפני החלטה על השעיה, השיחה שקוימה עם הילד, תגובת הילד למעשיו וזמן ההשעיה 

  בו נתון הילד. 

.הדוח יתויק בתיקו האישי של הילד על מנת לאפשר מעקב ולראות האם ישנו תהליך שיפור 4

  או חזרה על התנהגות קודמת. 

רים את ה"סיפור" של משפחת הילד, ולהתאים את תוכן .יש לברר לפני השיחה עם ההו5

  השיחה לכך. הורים מכים, חוסר נוכחות הורית בבית בשעות הפעילות וכדומה. 

.ילד לא יושעה מבית הנוער לפני שקוימה שיחה עם הוריו בה הודיעו להם כי ילדם מושעה 6

  בילד גם בביתו. מבית הנוער, מה הוא עשה וכיצד אנו רואים לנכון את המשך הטיפול 
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  . יש לעדכן את עו"ס המשפחה בהשעייתו של הילד ובסיפור המקרה. 7

. במקרים חוזרים של השעיית ילד מסוים, יש לקיים מפגש עם העו"סית ההורים והילד על 8

  מנת לנסות ולבנות תהליך משמעותי ונכון לקידום הילד גם עם הוריו. 

ית הנוער ולהשתפר יש לקיים עם הילד שיחת .במצבים בהם מראה הילד נכונות לחזור לב9

  הבהרה, לכתוב ולחתום עימו על חוזה חדש ולאפשר לילד ניסיון נוסף לחזרה לבית הנוער. 

   . יש להגדיר את אורך ההשעיה וליידע את הילד מתי היא מסתיימת.10

  נוהל פציעה וחולי 

  במקרה של פציעת חניך בזמן פעילות בית הנוער . 

   יש להיעזר בתיק עזרה ראשונה אשר מצוי בבית  -במקרה של פציעה קלה

 הנוער.(פירוט תוכן התיק בנספחים) אין לטפל בפצע פתוח ללא כפפות חד פעמיות! 

  שעות להעביר דו"ח פציעה/תאונה של חברת הביטוח מגדל ולשלוח למנהל  24תוך

 העמותה.מנהלת הארגון ולנירה האחראית על ביטוחי -המחוזי, לנגה

  :במקרה של פציעה הדורשת טיפול מקצועי יש לנהוג כך  

  .לידע את הורי החניך 1 

. יש לפנות ע"י מנהל בית הנוער את החניך לטיפול בקופת החולים/ מל"רם .באם ההורים 2

  יכולים להגיע ( על מנת לפנות את החניך) בזמן קצר לבית הנוער ,יש להעדיף אפשרות זו. 

 3 . העביר דו"ח פציעה/תאונה של חברת הביטוח מגדל ולשלוח שעות ל 24תוך

  מנהלת הארגון ולנירה האחראית על ביטוחי העמותה.-למנהל המחוזי, לנגה

  במקרה של חניך שחש לא בטוב יש 

  . לידע על כך את הורי החניך. 1

  . החניך ימתין במשרד מנהל בית הנוער עד הגעתם של הורים . 2

   מכל סוג.–בים אין לתת לחניך משכך כא. 3

  . הזמנת ניידת אמבולנס תיעשה במידת הצורך באישור הורים בלבד. 4

   

  אבל במשפחה

   

לצערנו, במהלך השנים התמודדנו בקדימה עם מס' ילדים שאיבדו את הוריהם כתוצאה 

ממעשה עבריינות, מחלה או מעשה אובדני. חשיבות ליווי הילד הינו קריטי ליכולתו להתמודד 
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עם המציאות החדשה. חשוב, דווקא ברגעי משבר לתפקד כמשפחה מורחבת עבור החניך 

ומנגד לשים לב ששום מדריך לא ממלא מקום של הורה או של המשפחה הקרובה עבור הילד 

  ולא לוקח את האחריות על המקרה לבדו. 

   .על מנהל/ת להיות בקשר עם גורמי הרווחה והחינוך לגבי מצב המשפחה  

  מנהל/ת בית הנוער והמדריכים האישיים של הילד ישתתפו בהלוויה. מומלץ ש  

   יש להגיע לשבעה לראות כיצד הילד מתמודד עם המצב והאם המשפחה זקוקה

לאחר המקרה יש להמשיך ולשמור על קשר תקופתי סדיר עם  –לסיוע כלשהו. 

  המשפחה. 

  ב ולצייר יש לשוחח עם ילדי בית הנוער על המקרה ולתת להם אפשרות לכתו

  ציורים לילד שאיבד את אחד מהוריו. 

   מומלץ לבקש סיוע מהשרות הפסיכולוגי החינוכי לשיחות פרטניות וקבוצתיות עם

  הילדים בבית הנוער 

   כמו כן, אין לשכוח את צוות בית הנוער המתמודד עם האירוע. על המנהל/ת בית

הנוער לעקוב אחר כל אחד מחברי הצוות ולראות שהם מתמודדים היטב. מומלץ 

 להיעזר בעו"ס 

  מטעם הרווחה לשיחה עם כל הצוות ושיחות פרטניות. 

  עבודה קהילתית בתחום נהלים

  עבודה מול הורי החניכים: 

מהמטרות המרכזיות של קדימה היא העבודה עם הורי החניך.חשוב להדגיש בפי אחת 

ההורים כי אנו יחדיו בתהליך שמטרתו, טובת הילד והתקדמותו, וכמובן לא לשכוח ולהגיד 

הטובים ונקודות החזקה של ילדם. יש להקשיב להורה ולבעיותיו, על מנת  גם מהם הדברים

ולעזור לו בכל אשר ניתן, ככל שמערכת היחסים עם  שיבין כי אנו נמצאים פה גם בשבילו

  ההורים תהיה טובה יותר ונעימה, ככה התהליך והתקדמות הילד יהיו משמעותיים יותר. 

. בכל בית נוער ימצא דף קשר בו יהיו כתובים פרטי ההורים ומספרי הנייד שלהם על מנת 1

  שיוכל להיווצר עמם קשר מידי בעת הצורך 

אינו מחזיק בטלפון נייד עליו לתת לבית הנוער טלפון בו יוכלו להשיגו  . במידה וההורה2

  במידת הצורך או איש קשר מטעמו אשר יוכל להעביר אליו מידע רלוונטי. 

  . דף הקשר חייב להיות מודפס ולהילקח עם הצוות לכל יציאה מבית הנוער. 3

  . על ההורה להיות מעודכן בכל השעיה או פציעה של ילדו. 4

  לצד ימי ההורים יש להזמין את ההורים לאירועים משמעותיים בבית הנוער. . 5

רועים יעל חוזה ובו מופיעה הסכמתם להגיע לא . בפתיחת כל שנה יש להחתים את ההורים6

  .משמעותיים שמתקיימים בבית הנוער
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  ביקורי בית

העוטפות  העבודה בקדימה הינה עבודה מערכתית בה אנו מתערבים חינוכית בכל המסגרות

הילד (משפחה, חינוך, רווחה, קבוצת השווים). לביקורי הבית משמעות רבה בהבנת  את

  המערכת המשפחתית ממנה מגיע הילד, זיהוי מצוקות ואפשרות להתערבויות משמעותיות. 

. כחודש לאחר תחילת השנה, לאחר שההורים הכירו את הצוות באסיפת ההורים של תחילת 1

  וך את ביקורי הבית. השנה, יש להתחיל לער

. אין להגיע בהפתעה לבית הילד. אנו מודיעים טלפונית להורה כי אנו מעוניינים להגיע לאחר 2

  שעות בית הנוער עם החניך לביקור בית. 

. את ביקור הבית הראשון יש לעשות עם המנהל/ת בית הנוער. אם נראה שהצוות מסתדר 3

  המנהל/ת. אפשר לתת לו להמשיך בביקורים ללא ליווי 

  . לעולם אין להגיע לבד לביקור בית. אלא, בזוגות בלבד. 4

. יש לעשות הכנה לקראת ההגעה לבית הילד, חשוב להגיע לבתי הילדים לא במשקפיים 5

שיפוטיות או ביקורתיות. אנו לא באים לבדוק האם ההורים מתפקדים. אנו באים לראות את 

הילד בסביבתו הטבעית. וזה מה שאנו משדרים להורים. יש לשוחח איתם בלבביות ובגובה 

  העיניים. 

ושאים המצריכים דיווח. יש לדווח לרווחה עם העתק למפקחת ולמנהל . במידה ועלו נ6

הרשת. (לדוגמה: לילד אין מיטה משלו, אין רהיטים בבית, בית מוזנח, אלימות פיזית 

   64אלכוהול וכו') \שימוש בסמים ומילולית, דמויות מפוקפקות המסתובבות בבית,

  ליידע בכך את העו"ס.  אך יש ד.או היל . אין להגיע לביקור בית כנגד הסכמת ההורים7

  . יש למלא דוח ביקור ולתייקו בתיק האישי של הילד. 8

  תלונות מצד ההורים 

  . . יש לעדכן את המפקח/ת בכל תלונה אשר עלתה מההורה טלפונית1

. יש להתייחס לתלונות ההורים בכובד ראש, להקשיב לטענותיהם ולנסות לגייסם לטובת 2

  בית הנוער והילד כמובן. 

  . ניתן ורצוי להעזר בעו"ס לגישור מול ההורים לאחר התייעצות עם הפיקוח. 3

  סיוע להורים: 

  מזון למשפחות ובגדים לילדים 

ילד שאינו לבוש כיאות אינו פנוי למשימות  מזון ובגדים אלו צרכים בסיסיים לרווחה אישית.

השונות של היום. כמו כן, ילד רעב אינו יכול לתפקד ולבצע מטלות קוגנטביות, רגשיות 
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ופזיות. לעמותת לשובע יש פרויקט לאיסוף בגדים. כמו כן יש אפשרות לסייע במתן מזון או 

  למשפחות הזקוקות לכך.  –דרך כרטיס לשובע 

   על מחסן הבגדים בעמותה אם יש צורך בבגדים במידות יש לפנות לאחראי

  מתאימות או בהתאמה לעונת השנה . 

   יש לסייע להורים בהתמודדותם מול בתי הספר והגופים הרשמיים בנושא שפה

  (תקשורת שלרבים מהורי ילדנו מאוד קשה) 

   .יש להציע להורים בדיסקרטיות ובצניעות את הבגדים  

  שפחות הנזקקות ביותר את עודפי המזון שנשאר מדי יש להציע בדיסקרטיות למ

יום. יש לשמור להם את המזון במכלי פלסטיק ולבקשם להביא את המכלים מדי 

  יום. 

   .במידה וישנה בעיה כלכלית לרכישת מזון יש לנסות ולהגיש בקשה לכרטיס לשובע  

  פג בשום פנים ואופן אין לשלוח לבית הילדים מוצרים יבשים או דברי חלב ש

  תוקפם. 

  מעקב אחר ציונים  -בתי הספר קשר עם

אחת המטרות המרכזיות של קדימה היא קידום משמעותי של הילדים מבחינה לימודית. 

הצלחות לימודיות משפיעות ישירות על דימויו העצמי של הילד ועל תחושת המסוגלות שלו. 

עותית דבר אשר ישפר את כמו כן, אנו מאמינים שכל ילדינו יכולים להשיג תעודת בגרות משמ

הסיכויים להשתלבותם במסגרות אקדמאיות ולאחר מכן להשתלבותם במרכז החברה 

  הישראלית. 

. בתחילת השנה יש להתעדכן לגבי מערכת השעות של התלמיד. המערכת תתויק בתיק 1

  החסוי של הילד. 

ספר והצוות . עוד בימי היערכות על מנהל/ת בית הנוער לקבוע ישיבות עם מנהלי בית ה2

המקצועי. בישיבה זו המנהלת תציג את תכנית קדימה ואופי שיתוף הפעולה המצופה עם בתי 

  הספר. כמו כן יוצג צוות בית הנוער בפני הצוות המקצועי של בית הספר. 

. צוות ההדרכה יבקר פעם עד פעמיים בשבוע בבתי הספר כדי לערוך מעקב אחר מצבם 3

זה הרבה  -נים ואופן תדירות הביקורים לא תרד מפעם בשבוע). הלימודי של הילדים. (בשום פ

  אבל הכרחי ביותר 

  . בכל פגישה עם מחנכת, מורה מקצועי , יועצת יש למלא דו"ח תיעוד הפגישה4

  (ראה נספח).  

. יש לוודא בשבוע האחרון של אוגוסט שכל ילדי קדימה משובצים במסגרות לימודיות 5

המתאימות להם. במידה וילד אינו הולך למסגרת בית ספרית או שיש קשיים עם המסגרת 

  אליו שובץ , יש לערב מיידית את קצין הביקור הסדיר וליידע ישירות את ראש מנהל חינוך. 



72  
 

וודא שלכל התלמידים יש את ספרי הלימוד להם הם נזקקים. . עד תחילת אוקטובר יש ל6

  רווחה). \(חינוך מול הרשויות -במידה ולתלמיד חסרים ספרים יש לסייע לו בהשגת הספרים

. עד סוף אוקטובר יש לוודא שנערכו ביקורים בכל בתי הספר של כל החניכים. ונקבעו יעדים 7

  לעבודה לימודית אישית עם הילד. 

את לוח המבחנים של הילד לרבות מועדי הגשת העבודות ולהיות עם היד על  . יש לקבל8

  הדופק לגבי הכנה למבחנים והגשת העבודות בזמן. 

. יש לספק לילדים את כל האמצעים האפשריים ללמידה אפקטיבית. לרבות מקום מתאים, 9

  חונכים וכו'. 

מקצוע בו הוא מתקשה. יש . יש לשאוף שלכל ילד יהיה לפחות שיעור פרטי אחד בשבוע ב10

  להתאים ולבחון איזה מתנדב מתאים למשימה. 

. יש לבקש מכל ילדי קדימה להביא את התעודות אותן הם מקבלים במהלך השנה לבית 11

  הנוער. 

. יש לצלם את התעודות ולתייקם בתיק החסוי של הילד ובקלסר מיוחד של תעודות 12

  התלמידים. 

  התלמיד ולראות היכן הוא צריך תגבורים. של לעקוב אחר ציוניו . יש13

. יש להתייחס לחיסורים, היעדרויות ובעיות משמעת המופיעות בתעודה כמדדים 14

  להתייחסות וטיפול. 

. באמצע שנה יש לשלוח הציונים במתימטיקה, אנגלית ועברית למנהלת הפדגוגית. בסוף 15

רמת בית הנוער של ציוני כל השנה בנוסף לשליחת הציונים יש לערוך גרף אישי וגרף ב

החניכים. הגרף מתייחס למקצועות אנגלית, מתמטיקה ועברית. גרפים אלה מסייעים לנו 

להעריך את מידת קידום החניכים לאחר שנה בבית הנוער. בנוסף, גרפים אלה חשובים לצורך 

  בקשת קרנות ומענקים. 

מחברת (בתנאי שהילד בבית . במקרה שיש חשש כי הילד אינו מעתיק את שיעורי הבית ל16

ספר יסודי)מומלץ לנהל מחברת קשר עם המורים. במחברת כל מורה יכתוב את מטלות 

  שיעורי הבית. 

  

  קשר עם גורמי רווחה: 

  קבלת הילד: תהליך קבלת הילד מורכב ממספר שלבים:  

   קבלת הפנייה מהרווחה על גבי טופס קליטת ילד חדש בו מופיעים כול פרטי הילד

  וסיבת הפנייתי (ראו טופס קבלת ילד חדש). 

   .שיחה עם העו"סית על מנת להבין את מצב הילד, משפחתי ואישי  
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   .זימון הורי הילד והילד לשיחת הכרות והסבר על בית הנוער חוקיו נהלים ותנאים  

  ים על חוזה קליטת ילד חדש לבית הנוער (ראו חוזה קליטת ילד) חתימת ההור

  בנספחים. 

   .הגעת הילד לבית הנוער לתקופת הסתגלות במידה ומעוניין בכך  

  קבלת המידע הסוציאלי : 

   קבלת המידע הסוציאלי על הילד ומשפחתו תתקבל על ידי העו"סית המשלחת לפני

  ה על מצבו ומצב משפחתו. קליטת הילד על מנת להבין את התמונה המלא

   יש לשמור על קשר רציף עם העובדת הסוציאלית המקשרת על מנת להתעדכן

בשינוי המצב אצל ילדי בית הנוער על ידי קיום ישיבה עם העו"סית המקשרת פעם 

  בחודש. 

   יש לדווח לעובדת הסוציאלית על כל אירוע חריג הנצפה אצל הילד בעת שהותו

  בבית הנוער. 

  של חובת דיווח, אלימות במשפחה, פגיעה מינית או אמירות/ מעשים  במקרים

  אובדניים, יש לדווח מידית לעו"סית ולפקידת הסעד הן טלפונית והן בכתב. 

  ,כול דיווח חריג לעובדת הסוציאלית או ממנה יש להעביר ישירות למנהל קדימה 

  מנהלת פדגוגית ומפקח/ת בית הנוער. 

   :רשימת העו"סים המטפלים

 שם את של כול ילד שמו לציין ליד בבית הנוער יש הקיימים בטבלת הנתונים 

  העובדתהסוציאלית המטפלת בילד ובמשפחתו. 

   יש לתלות על לוח המשרד רשימת טלפונים של כלל העו"סיות המטפלות בילד

  ובמשפחתו וכמו כן טלפון של פקידת סעד תורנית. 

   

  מול הנהלת חשבונות –כספים 

נשלחת פעם בחודש מבית הנוער להנהלת החשבונות בעמותה. תהליך מילוי קופה קטנה 

להקל על ההתנהלות מוקדש  כדי להבין איך עובד הדבר וכדי -הטפסים נראה מורכב וארוך. 

פחות בפעם סעיף ולמלא את הקופה (ל-לכך זמן בימי ההערכות בנוסף מומלץ לעבור סעיף

  מנהל/ת הארצי/ת.הראשונה) יחד עם ה

יש להקפיד על הזמנים,  –להדגיש כי אין אפשרות לשלם קופה קטנה שלא הגיעה בזמן. חשוב 

   על אופן ההגשה ואין לחרוג מהסכומים המאושרים בקופה.
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   -כספים

למטרת  1000₪ סכום של /הכל מנהל/ת בית הנוער מקבל/ת בתחילת עבודתו -קופה קטנה

ניהול הקופה הקטנה של בית הנוער, יש לצמצם הוצאות כמה שניתן. לאחר כל קניה יש לבקש 

  חשבונית מס ע"ש עמותת לשובע. 

במקביל יש לשלוח הדוח ש, ודלכל ח 20ב יעברו ,  ייסגרו מסהחשבונית + כל  קופה קטנה

א תוכל לשלם החזר יש לחתום על טופס הקופה שבמעטפה. העמותה להנה"ח. רונית מבמייל ל

  ללא חשבונית מס.

  ! מראש של מנהל רשת קדימהבכל מקרה, אין לחרוג מסכום זה! כל חריגה מחייבת אישור 

לצרף דיווח על נסיעות העבודה ברכב למעטפה שנשלחת להנהלת החשבונות יש  -נסיעות 

יש למלא את הנסיעות שנעשו בחודש החולף ולא להכניס  –פרטי שהתקיימו בחודש האחרון 

  לטבלה נסיעות מתוכננות שטרם נעשו.

זוהי  –לכל בית נוער יש טבלת מעקב אחר תרומות נכנסנות והוצאות מתרומות  –תרומות 

אחריות מנהל/ת בית הנוער לעדכן את הנה"ח (אגני ורונית) על הכנסת תרומה ועדכונה 

מול אגני ע"י שליחת הטבלה כקובץ  –כל חודש יש לסנכרן את הטבלאות עם הנה"ח  –בטבלה 

  במייל בו מוגשת הקופה הקטנה.

  קבלת תרומות: 

שימו לב! חל איסור על פנייה לחברות גדולות (כגון אוסם, חברת חשמל וכיוב'.. פנייה שכזו 

  . אילתעשה לאחר בירור מול 

הן להנהלת חשבונות והן להנהלת  להיות מדווחת ת בבית הנוער חייבתכל תרומה המתקבל

   קדימה.

  יש לנהוג באופן הבא: –במקרה של תרומת כסף בהמצאות המחאה או מזומן 

  . להפקיד ההמחאה/ כסף מזומן לחשבון העמותה.1

  . לשלוח צילום של ההמחאה להנח"ש / לשלוח מכתב המציין סכום התרומה(במזומן). 2

. לשלוח את אישור ההפקדה להנח"ש עם פרטי התורם המלאים . לחילופין יש אפשרות 3

  למסור ההמחאה/כסף מזומן להנח"ש להפקדה. 

  במידה והתורם הפקיד ישירות את הכסף לחשבון הבנק של העמותה ,יש לבקש ממנו

  את אישור ההפקדה על מנת מעקב תקין של העמותה על התרומה. 

  כתובת למשלוח דואר כמו כן באם תרם  שם, לאים מהתורם,חשוב לקבל פרטים מ

הכסף למטרה מוגדרת לבית הנוער (למשל רוצה שבית הנוער ישתמש בכסף בזמני 

  קייטנה) 
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  עד, איל , והנה"ח -יש לשלוח דיווח באמצעות מייל אודות התרומה שהתקבלה לגיל

.יש להתייעץ עם ובו פירוט של שם התורם, התרומה שהועברה (בכסף או שווה כסף) 

  בית הנוער לגבי ניצול כספי התרומה.  איל

  יש לנהל דו"ח אקסל של הוצאות התרומה שהתקבלה ולמלא דוח קבלת תרומה (ראה נספח). 

שימוש בכסף שלא הופקד בחשבון  –אין להשתמש בכסף לפני הפקדתו 

  העמותה מהווה עבירה על החוק.

  תשלומי הורים

לנוהל גביית תשלומי הורים על מנת לחזק את  2016בשנת  ברשת בתי הנוער הוחלט לעבור

המחוייבות וההערכה לבתי הנוער מצד ההורים והחניכים. כמו כן, אנחנו פועלים בקהילה 

ובסמיכות למוסדות אשר גובים כספים ולקחנו על עצמנו לתמוך באמירה החינוכית שיש 

  ע"י תשלום סמלי. –במחוייבות ההורים הבאה לידי הורים 

  שקלים לפעילות הקיץ: 150שקלים +  300תשלום שנתי של  -להלן פירוט הגבייה

  .₪ 150ישלמו תשלום ראשון של  –בספטמבר, עם חתימת ההורים על ההסכם השנתי 

   ₪ 150יעבירו את התשלום השני על סך  –פברואר -בינואר

ו על כל ביוני, באסיפת ההורים אשר מתקיימת לקראת פעילות הקיץ ובה ההורים יחתמ

  שקלים נוספים. 150ישלמו  –אישורי היציאות והבריכות 

  יש פנקסים בכל משרד). –על כל תשלום מנהל/ת בית הנוער תספק במקום קבלה (ידנית 

המנהלת תוציא קבלה נוספת עם הכסף המועבר (סה"כ  –בעת העברת התשלום להנה"ח 

להסתייע בפעם הראשונה יש  –הכסף המופקד בחשבון העמותה). מנהלות/ים חדשות/ים 

  במנהל/ת האזורי.

  נהלי מזון

  מגיעה מידי יום ארוחת צהריים חמהלבית הנוער 

   .יש להניח את מיכלי האוכל על שולחן /שיש. אין להניח את מיכלי האוכל על הרצפה  

  יש להכניס במיידי למקרר. -מזון אשר זקוק לקירור  

   יש לבחון את המזון שמתקבל מיד עם קבלתו; בדיקת ריח, טעם וצורה. בכל מקרה

בו יש לכם חשד כי האוכל מקולקל, אין לתת אותו לילדים, יש ליידע מיד את אודי 

  ואת המנהלת האיזורית על מנת שתצא התראה מיידית ליתר בתי הנוער. 

   אים ולהוסיף דיווח בדוח יש לדווח מיד כדי למצוא את הפתרון המת –חוסרי מזון

הלוגיסטי, במקרה של אי שביעות רצון מהמזון יש לדווח בדוח הלוגיסטי. (נשמח 

  לקבל גם תגובות חיוביות כמו גם דיווחים על עודפי מזון). 
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   .יש לחמם האוכל על פלטת חימום או בתנור  

  אין לחמם האוכל במיכלי הפלסטיק.יש להעביר האוכל למיכלי מתכת המיועדים 

  לחימום. 

   את האוכל יש לחמם פעם אחת בלבד.יש לערבבו כל כמה דקות בזמן החימום, על

  מנת שהאוכל יתחמם באופן שווה. 

   .אוכל המגיע קפוא ,לאחר הפשרתו אין להקפיא בשנית  

   אין לשמור מזון מבושל למחרת היום. עודפי מזון שנשארו יש לזרוק. או לחילופין

  היום.  עבור משפחתם בצורה דיסקרטית ,בסוף–לילדים ניתן לתת את עודפי האוכל 

   .בזמן חלוקת המזון , מכסה הקונטיינר חייב להיסגר לאחר כל הגשה  

  אין ומזמינים מתאימים "בעמדת הגשה", בכלי הגשה לילדים את האוכל להגיש 

  לתת לילדים לקחת לבד מזון מהפלטה. 

  מזון יבש 

  בחודש הכולל בתוכו מוצרים לשדרוג  בית הנוער מקבל אספקת מזון יבש פעם

  ארוחות הצהריים ולהכנת ארוחת הערב. 

  אין  -את המוצרים יש לאחסן במקום סגור בתוך ארונות באופן מסודר ואסטטי

   לאכסן מזון בארון הכיור. יש לשמור בצורה קפדנית על ניקיון הארונות.

   .אין להניח אוכל על הרצפה גם אם הוא במארז סגור או בקרטון  

  ,יש לדווח בדוח היומי.  אי שביעות מהמזון. חוסרי מזון  

  רים: צ'ופ

. הצ'ופרים יחולקו אחת לחודש על בסיס כמויות הצ'ופרים שנמצאים במחסן ובשווה לכלל 1

  בתי הנוער. 

  דריכים תהייה נגישות אליהם. . את הצ'ופרים יש לאחסן במקום סגור ככה שרק למ2

רים לילדים בצורה מאורגנת תוך חשיבה על אירועים ונקודות ציון . יש לחלק את הצ'ופ3

  בות לאורך החודש על מנת שיספיקו חשו

  שטיפת כלים : 

  . יש לוודא כי כול ילד בבית הנוער שוטף את כליו בתום הארוחה. 1

. יש לעבור בסיום האוכל על כלל הכלים ולדאוג כי אלו אשר אינם שטופים כראוי ישטפו 2

  בשנית. 

. יש לשטוף את מיכלי הפלסטיק עוד באותו היום על מנת למנוע הידבקות התבלינים 3

  לפלסטיק עצמו, ולהחזירם לנהג החלוקה נקיים ויבשים. 

  . יש לשטוף את כלי החימום באותו היום. 4
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   לוודא ניקיון המטבח בתום יום הפעילות.. יש 5

 

  :כשרות  

  . בכלל בתי הנוער יש להקפיד על שמירת כלים וכיורים מופרדים בשר וחלב. 1

  . יש להקפיד על כריות לשטיפת כלים חלבי ובשרי. 2

  . יש לשים לב כי אנו לא מגישים חלב ובשר לילדים במקביל בארוחה. 3

חצי שעה בין ארוחה ן ארוחה בשרית לחלבית וטווח של שעות בי 6. יש לדאוג לטווח של 4

  חלבית לבשרית 

  נוהל חלוקת מזון וחומרי ניקוי לדירות השרות:

   אחת לחודש יסופק מזון יבש, צ'ופרים ושימורים לדירת הקומונה על פי בקשה

  שתשלח לאודי במייל ע"י נציג הדירה. 

  בנות ,לא תישאר בת  2ם או חייב להיות נציג בדירה בעת קבלת המזון (אחד הבני

לבד)תאום יעשה יום לפני החלוקה. לחילופין ניתן להגיע למחסני המזון של העמותה 

  בתאום מראש עם אודי. –

  שלומי חשמל מים וועד: ת

 חשבונות המגיעים לקומונה (וועד בית, חשמל, וכדומה) יש להעביר לעמותה בהקדם לתשלום

  . במיידי) –(לרונית מהנה"ח 

  ביקורת תחזוקה וניקיון: 

פעם בארבעה חודשים תתקיים ביקורת בקומונות על ידי צוות ההנהלה והלוגיסטיקה על מנת 

  לוודא כי הדירות נשמרות במצב ראוי ותקין. 

  תחזוקה תקלות: 

.בכול קומונה יוגדר איש קשר הדואג לרכז את כול בעיות הקומונה מבחינה לוגיסטית: 1

  יקיון. תקלות, מזון וחומרי נ

של בית הנוער ממנו מגיע אחראי הקשר בסיום הדוח היומי .את התקלות יש לכתוב במרוכז 2

  בקומונה. 

.התקלות יתוקנו על ידי איש התחזוקה של העמותה או איש מקצוע אשר יתואם על ידי אודי 3

  /מנהל/ת. 

.ההגעה לצורך תיקונים תיקבע יום לפני תוך ניסיון שיהיה בשעות הבוקר על מנת לא לפגוע 4

  בתפקוד המדריך/כה באותו היום בבית הנוער. 



78  
 

  .דחיפות התיקון תקבע את זמן ההמתנה לו כאשר הוא לא יעלה על שבוע ימים. 5

  בנות.  2.בזמן הגעת הגורם המטפל לקומונה יהיה נוכח בקומונה אחד הבנים או 6

  נוהל עבודה והתייחסות למאמצי בתי הנוער 

התורמים המאמצים את בתי הנוער  הם הבסיס לפעילות בתי הנוער, ללא התורם המאמץ אין   

קיום לבית הנוער.  בטוחני שכל בר דעת מבין היטב את חשיבות התורמים , ואת החשיבות הקיומית  

  לשמור על הקשר הטוב וההדוק עמם כל השנה.

אור האמור,  נקבע בזאת נוהל מחייב שעל כל מנהל בית נוער קדימה ועל כל דרגי הניהול בעמותה,  ל 

לבצע ולוודא באופן שוטף, חסר חריגות וחריקות ,  וללא הסברים ותרוצים   מיותרים , את כל 

  האמור להלן:

ני מצרף לכל בית נוער שם , שבדרך כלל נושא את שם התורם  המאמץ  , א  - שם בית הנוער .1

בכל ענין, בכל שלט , בכל    -לכאן את  רשימת השמות המעודכנת של כל בתי הנוער קדימה 

כרזה , פוסטר, בכל מכתב  לכל גורם פנימי וחיצוני , בכל נאום ובכל שיחה , חובה להשתמש 

בשם המלא והנכון של בית הנוער ולא בכל קיצור .  המנהלים וחברי הנהלת העמותה ורשת 

בקשים להקפיד ולתת דוגמה , ולהעיר לכל מי שמפר הנחיה כה ברורה וכה קדימה מת

 פשוטה זאת  .

התורם המאמץ הנו גורם חשוב מאד בבית הנוער. על   -הזמנה לאירועים , טכסים ומסיבות .2

כן,  חובה להזמין את התורם המאמץ לכל אירוע של בית הנוער . יש לשלוח הזמנה מכובדת 

שבועות  3) , לפחות  על ידי יעל המנהלת הפדגוגית של קדימה אשר אושרהומעוצבת יפה (

עד -לפני מועד האירוע .  את ההזמנה יש לשלוח במייל באמצעות  יו"ר עמותת לשובע, גיל

, עם העתק לכל חברי הנהלת רשת קדימה, מנכל    giladharish@gmail.com מייל    -חריש

 office@lasova.org.il  –העמותה איל גלס,  ולמזכירות העמותה 

ובראש   -לכל מי שקשור לאירוע   להביע תודהבכל אירוע טכס  מסיבה  יש כמובן   .3

תורם המאמץ ,  גם אם הוא לא נמצא פיזית יש לציין בתודה ובהוקרה  את ה ובראשונה

 במקום האירוע.  

יש לשלוח לתורם  ברכה יפה ואישית, לא סתם קשקוש  לקראת ראש השנה, חנוכה, ופסח  .4

זו  –סטנדרטי . בראש השנה עדיפות לתמונה עדכנית של הילדים וצוות ההדרכה החדש 

 תמונה שתשרת אתכן/ם לאורך השנה כולה.

ועיים  האחרונים של חודש דצמבר ובשבוע האחרון של חודש יולי  יש בשב -פעמיים בשנה  .5

, בו יספר מנהל בית הנוער על החניכים, הצוות, על עצמו דוח תקופתילשלוח לתורם המאמץ 

וחוויותיו כמנהל , וכמובן על הפעילות, וכל דבר חדש ו/או  מעניין אחר והכל בלוויית 

-ת. את הדוח  התקופתי נא להעביר במייל  לגילתמונות  יפות של הילדים הצוות והפעילו

 עד חריש , שיצרף אליו מכתב נוסף ויעביר לתורם המאמץ.

זה חשוב לתורמים המאפשרים את הפעילות וזה חשוב  -אנא הקפידו   לקיים הוראות נוהל זה

 לכולנו .
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טפסים 

  ונספחים
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   –שמות בתי הנוער  ימתרש 

בכל אזכור של שם בית הנוער, מן ההכרח להשתמש בשם הנזכר במלואו ובאופן מדוייק. יש 
  להקפיד שלכל אירוע בכל בית נוער, יוזמנו גם המאמץ וגם העובדים בחברה. 

   

   בית הנוער קריית שמונה קדימהBMC   

   בית הנוער בצפת קדימה סאסא  

   בית הנוער בבית שאן קדימה  

   בית הנוער חדרה קדימה  

   בית הנוער כ"ס קדימהSanDisk   

   בית הנוער פ"ת שמיר קדימה  

   בית הנוער בת ים קדימהLittle Dream   

   בית הנוער כפר שלם קדימהLittle Dream   

   בית הנוער אור יהודה בוגרים קדימהLittle Dream   

   בית הנוער אור יהודה צעירים קדימה  

  קדימה  בית הנוער יפו חץ  

   בית הנוער רמלה חץ קדימה  

   בית הנוער רחובות חץ קדימה  

   בית הנוער ת"א שפירא קדימה קסירר  

   קדימה קסירר וולפסוןבית הנוער   

   גולדמןבית הנוער יבנה קדימה  

   בית הנוער קרית גת קדימה  

   בית הנוער ערד קדימה אריה  

   בית הנוער פרדס כץ קדימה צ'מפיון 
   אופקים אלייד בית הנוער קדימה  

   

  

   בכל עניין הקשור לבתי הנוער בחדרה ובאור יהודה צעירים, יש להזמין את
  עדי ואבנר גולדבנרג.  –המאמצים 

  

   בכל עניין הקשור לבית הנוער בחדרה, יש להזמין גם את גב' אורנה אלשייך מקרן
  גלנקור 

  

   יש להזמין את גב' יעל  –בכל עניין הקשור לבתי הנוער בפ"ת, קריית גת ובית שאן
  וייס מקרן בנמיי. 

  

   ,כל הזמנה לתורמים הבאים: ערד, רמלה, רחובות, יפו, שפירא, עוז, אוי"צ וחדרה
  עד.  -צריכה להיעשות בתאום עם גיל
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  שאלון פנייה לבית הנוער

   

השאלון מיועד לעובדי חינוך ולעובדים סוציאליים, ימולא ע"י מחנכת/ יועצת/ עו"ס. שאלון 
שיחסרו בו פרטים יוחזר. כמו כן לא יתקבל שאלון ללא טופס הסכמת ההורים והתחייבותם 

  חתום ע"י ההורה. 

  פרטי המועמד לבית הנוער 

  כיתה   בי"ס  ת.ז  ת. לידה  שם משפחה   שם פרטי
  

  
  

          

  

  כתובת_________________________________________ 

  טלפון_____________________ 

  ויש__________________________________  כתובת וטלפון נוספים במידה

  בעיות רפואיות של הילד/ תרופות שאסור לו לקבל ______________________ 

_________________________________________________________________
____________  

  

  רקע משפחתי: 

  ____ :* שם האב: __________ מצב משפחתי: ______מס' ילדים: ____ מיקום הילד

  _______________________________________ :מקור הכנסת האב \עיסוק

  ארץ לידה:_____________ שנת עליה: ___________ 

   :___הילד משפחתי: ______מס' ילדים: ____ מיקום* שם האם: __________ מצב 

  __ ____________________:________________מקור הכנסת האם \עיסוק

  ארץ לידה:_____________ שנת עליה: ___________ 

  פרטי אחים: 

  הערות  מסגרת( מעון/ גן/ בי"ס/ צבא / עבודה)  תאריך לידה   שם
        
        
        
        

  

  מצב סוציואקונומי: 

  ________ __________________'):מצב הבית (מס' חדרים, אוכל, ריהוט, ניקיון, וכו
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________  

   : _____________________________________________קשרים משפחתיים

___________________________________________________________  

  ____________________________________________:היסטוריה משפחתית

___________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

   

סיבת הפנייה: 
_________________________________________________________ __

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________  

   

  האם הילד נמצא בטיפול אחד מהגורמים (נא להקיף בעיגול במידה וכן) 

  מח' רווחה/ מרפ' בריאות הנפש/ שירות פסיכולוגי/ אחר____________________ 

   

  מצב לימודי: 

   

  __________________קריאה_____________________________________

 ________________________________________________________  

  

כתיבה____________________________________________________________
______________________________________________________  

   

  

  חשבון_______________________________________________________

 ________________________________________________________  

   

  אנגלית______________________________________________________

 ________________________________________________________  

   

  ____________________________________________ :חדבמה מתקשה במיו

  : ________________________נוטל ריטאלין \האם הילד סובל מבעיות קשב וריכוז 
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  ____________________________נוכחות בדירה בבי"ס או איחורים: ________

  ___________________התנהגות כללית: ____________________________

___________________________________________________________  

  

  ___________________________ חבר): –תלמיד  –מעמדו בחברה: (יחסי מורה 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

  

  ____________________________ם עם בי"ס ומעורבותם: _______קשר ההורי

  : __________________________סביבתית) \פיסית  \האם קיימת הזנחה רגשית 

___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

   

   ______________________________לילד בעבר אירועי אלימות: ____ האם היו

  _____________________________האם המשטרה הייתה מעורבת: ________

   

  שם הגורם המפנה_____________________ תפקיד__________________ 

  חתימה_____________ 
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  טפסים לקבלת ילד חדש

   

  רשת בתי נוער  -קדימה

  מיסודה של עמותת לשובע 

   

  הורה יקר!

כדי להבטיח את קידום ילדך קיימים בבית הנוער נהלים שונים המתייחסים להתנהגות 
במסגרת, בטיחות, למודים. וכדומה. אנא, קרא את הסעיפים בעיון וודא כי הנהלים ברורים 

  ומוסכמים. חתימתך על החוזה הכרחית להשתתפות ילדכם במסגרת. 

  בברכה ,

  צוות בית הנוער.

  להלן הנהלים : 

  מתחייב לדאוג כי ילדי יגיע כל יום לבית הנוער. .אני 1

בבית,  -, ללא כל עצירות בינייםישירות מבית ספר. אני מתחייב כי ילדי יגיע לבית הנוער 2
  אצל חברים וכו'. 

 -.אני מתחייב לדאוג כי ילדי יהיה בבית הנוער לאורך כל שעות הפעילות: בימים כסדרם3
   10:00-16:00בין השעות . -בחופשים. ו19:00מסיום הלימודים עד השעה 

. במקרים מיוחדים בהם אין אפשרות לקיים את אחד הסעיפים שנאמרו להלן אני מתחייב 4
  כי הדבר ילווה בהתרעה מראש למנהל/ת בית הנוער בית הנוער ובתיאום איתה. 

. במקרה בו אתבקש להגיע מיידית לבית הנוער בעקבות בעיית משמעת/בעיה רפואית וכד' 5
  הקשורה לילדיי, אני מתחייב להגיע בהקדם האפשרי. 

  . במידה והילד חולה/ לא הגיע לבית ספר, אין להביאו באותו יום לבית נוער. 6

ורים/ מסיבה . אני מתחייב לשתף פעולה עם המסגרת ולהגיע לכל שיחה/ אסיפת ה7
  שתתקיים בבית הנוער. 

. במקרים של ענישה/ השעיה מבית הנוער אני מתחייב לתת לבית הנוער גיבוי מלא מול הילד 8
  ולהסביר לילדי את חשיבותם של כלל בית הנוער. 

  . יש להתייחס לצוות בית הנוער בכבוד. 9

  ו הביתה. חובת ההורים ללוותו אל בית הנוער וממנ –. ילד מתחת לכתה ד' 10

   

  

  כללי בית הנוער 

  .אין לנהוג באלימות בבית הנוער, ילד שינהג באלימות יושעה מיידית מבית הנוער. 1

  .אין לקלל בבית הנוער. 2
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  .יש לכבד את המדריכים בבית הנוער ולהישמע להם. 3

  .יש לאכול ארוחת צהריים בבית הנוער. 4

  .אין להביא לבית הנוער כסף ואוכל. 5

יע כל יום לשעת למידה בבית הנוער ולהכין את כל שיעורי הבית. בימים בהם לא .יש להג6
  יקבל הילד ש"ב יחולקו דפי עבודה במקומם. 

  בית הנוער: פעילות ערכית, חוגים, טיולים וכו'.  להשתתף בכל פעילות . יש7

ודיע . יש להגיע בצורה סדירה גם בחופשים מבית ספר. במקרה של היעדרות מתוכננת יש לה8
  על 

  כך מראש. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

  בית נוער-הסכם הורים

  אני מתחייב בזאת לקיים את כל הסעיפים הנ"ל. אני מודע לכך כי במידה ולא אקיים את 

  התחייבותי לא יוכל ילדי להשתתף בפעילות בית הנוער. 

 19:00אני מסכים שהבן/בת___________ שלי ישהה מדי יום, מסיום הלימודים ועד לשעה 
  בבית הנוער. 

אני מתחייב להשתתף בכל התוכנית הטיפולית שתקבע לגביי ולגבי הילד ולשתף פעולה עם 
  מדריכי המועדונית והעו"ס. 

   

  תאריך________________ 

  שם ההורה ____________ 

  ______ חתימה__________

   

  : _____________ (שם הילד/ה)  שאלון פרטים רפואיים של

  (סמן/י בעיגול את התשובה)

  . האם הילד סבל פעם מהתעלפויות ? כן / לא . 1

  . האם הילד סבל פעם מפרכוסים , או האם אמרו לך פעם שהוא חולה במחלת הנפילה 2

  (אפילפסיה) ? כן / לא . 

  מחלת הנפילה ? כן / לא .  . האם הילד נוטל תרופות נגד3

  מתי היה ההתקף האחרון של המחלה ? ____________________  

. האם הילד סובל מכאבי ראש תכופים המגבילים את פעילותו , או הוגדר כסובל ממיגרנות ? 4
  כן 

  / לא . 

  . האם הילד סובל מ : 5
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  לחץ דם נייד . כן / לא                                                מחלת לב . כן / לא 

  מחלת כליה . כן / לא                                                  אסטמה . כן / לא 

  בעיות במיתרי הקול . כן / לא                                                   סכרת . כן / לא  

  בעיות אורטופדיות . כן / לא                             ת במערכת העיכול . כן / לאבעיו 

  . האם הילד נוטל תרופות כלשהן באופן קבוע ? כן / לא . 6

  אם כן ציין/י אלו תרופות , ונגד מה מיועדות :  

 _________________________________________________  

  . האם הילד סובל ממחלה כרונית אחרת ? כן / לא . אם כן , פרט/י 7

 _________________________________________________  

  ,פרט/י:  . האם הילד היה פעם בייעוץ או בטיפול פסיכולוגי / פסיכיאטרי ? כן / לא . אם כן8

 _________________________________________________  

 _____ ____________________________________________  

   

  ___________                ______________              _____________  

  תאריך                             שם ההורה                       חתימת ההורה 
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  הצהרה רפואית

   

  _________ אפוטרופוס _____________ אם ________אני החתום מטה, אב __

בתי אינם סובלים מבעיה \של: (שם הילד) ________________ מצהיר בזאת כי בני
  בריאותית כלשהיא ואינם נוטלים תרופה כלשהיא באופן קבוע. 

  על החתום _____________ חתימה_________________  

   

במידה וילדך סובל מבעיה בריאותית כלשהיא (אלרגיות, אסטמה, סכרת, אפילפסיה, אחר) 
  נא לפרט פרטים אודות המחלה וחומרתה : 

_________________________________________________________________
_________________________________________  

  (רטלין וכדומה). יש לפרט: במידה וילדך נוטל תרופה מסוג כלשהוא 

_________________________________________________________________
_________________________________________  

  שם רופא מטפל ומספר טלפון איתו אפשר ליצור קשר במידת הצורך: 

_________________________________________________________________
________________________________________  

  לאיזו קופת חולים הילד משתייך ? _____________________________ 

  כתובת קופת החולים בה הילד רשום : ___________________________ 

   

  הנוער לקבל מידע רפואי אודות  –אני מאשר לצוות בית 

   בתי (שם הילד) : _______________ \בני  

  מרופא המשפחה או מהצוות המטפל. על החתום:___________________ 

   

ביתך היו בייעוץ פסיכולוגי / פסיכיאטרי (כולל ייעוץ דרך שירותי הרווחה או בית \במידה ובנך
  הספר) אנא פרט אודות הטיפול ומשך התקופה: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________  
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  דף פרטים אישיים

  שם פרטי (של הילד): ___________ שם משפחה: _____________ 

  מין: בן / בת (להקיף). 

   

  ת. לידה: _____________ מספר ת. זהות: ________________ 

   

  שם האם: _________ ארץ לידה:____________ 

  שם האב: _________ ארץ לידה:____________ 

   

  ארץ לידה: של הילד/ ילדה ____________ 

  שנת עלייה של הילד/ה: ______________ 

   

  _____________ כתובת: _______________________________

  כיתה: ______ בי"ס : _____________ שם המחנכ/ת : __________ 

  קופ"ח: __________ טלפון בבית: ______________ 

  נייד אם: _________________ 

  נייד אב: _________________ 

  טלפון של שכנים למצב חירום: _________________  

  מידע חיוני לדעתכם שיש לדעת על הילד/ה: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
____________  

  סודיות ויתור על 

  אני החתום/ה מטה, אב _____________ אם _______________ 

  של: _________________ ת.ז. : _______________________  

מסמיך/ה אתכם בזאת לקבל ולמסור אודותיי ואודות ילדי הן משרותי הרווחה / חינוך והן 
מכל מסגרת לימודית/ חינוכית בה ילדי ילמד, כל מידע הנחוץ למטרת הטיפול בבני/ ביתי. 

הריני מצהיר/ה ומאשרת בזה, שהנני מוותר/ת על כל חובת הסודיות החלה עליכם על פי כל 
  דין. 

_________ חתימה : ______________ שם : _______________ ת.ז. : תאריך : ____
 _______________  
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