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 תחום שלב בהתפתחות הקבוצה שבוע
 נושא הפעולה

-6/9 

  שלב ראשון
 שלב ההתקשרות –

 היכרות ובניית אמון בין
 חברי הקבוצה למדריךה

 הכרות ותיאום ציפיות בניית הקבוצה
 תיאום ציפיות וחוזה קבוצתי בניית הקבוצה 13/9-
 חוזה קבוצתי ונהלים בניית הקבוצה 21/9-
 כיף גיבוש והנאה בניית הקבוצה 27/9-
 מעגלי שייכות ומרכיבי זהות חשיפה- נושא שנתי 4/10-

 מרכיבי זהות בקבוצה | מה מחבר בינינו? נושא שנתי 11/10-
 מעורבות חברתית | האם היא רלוונטית אליי? פרויקט 18/10-
 חיים בקהילה | המשמעות של להיות חלק נושא שנתי 25/10-

 בני נוער מעורבים חברתית | איפה זה פוגש אותי? פרויקט 1/11-

-8/11 
 פרויקט או לבחירת

 המדירךה
  צרכנות- החניך כלקוח בבית הנוער |

 ערך ההתנדבות- לתת ולקבל בחזרה פרויקט 15/11-

 בחירת פרויקט התנדבותי פרויקט 22/11-

-29/11 
 בחירת פרויקט התנדבותי | פרזנטציות של חניכי הקבוצה או חשיפה של עמותות אירוע שיא העמקה

 שמחפשות מתנדבים

-6/12 

 שלב שני
 שלב ההיפרדות

  וההיבדלות –
 הבנת השונות בין חברי
 הקבוצה- איך מנהלים
 קונפליקטים בין חברי

 הקבוצה.
 גיבוש זהות ביסוס כוח

 ושליטה בקבוצה

 יום התנדבות 1 פרויקט- פעילות חוץ
  מי זו הקהילה הזאת? | עיבוד יום התנדבות פרויקט 13/12-
 יום התנדבות 2 פרויקט 20/12-
 מעברים מו' לז' - תחילת עיבוד התהליך | קבוצות שייכות זהות וקהילה 27/12-

 יום התנדבות 3 פרויקט 3/1-
 מעברים- מכיתה ו' לז' | קשרים בין אישיים עמוקים זהות וקהילה 10/1-
  יום התנדבות 4 זהות וקהילה 17/1-
 אידיאל היופי | למה חשוב לי איך אני נראה.ית? זהות וקהילה 24/1-
 יום התנדבות 5 פרויקט 31/1-

-7/2 
 זהות וקהילה

 "לחץ קבוצתי" | לחץ חברתי והשפעת קבוצת השייכות

 יום התנדבות 6 פרויקט 14/2-
 פאדיחות של גיל ההתבגרות | ערב קבוצתי זהות וקהילה 21/2-

 יום התנדבות 7 פרויקט 28/2-
 חיבור לקהילת קדימה | קבוצה- בית נוער- אזור- ארצי- ז'- ח' זהות וקהילה 7/3-

 יום התנדבות 8 פרויקט 14/3-



 

 
 

-21/3 

 שלב שלישי
 השלב האינטימי –

 קרבה, הדדיות, שיתופי
 פעולה, הזדהות

 ואמפתיה בין חברי
 הקבוצה. חיבור עמוק בין

 החניכים בקבוצה

 טיול רשתי או מחוזי בקדימה- היכרות בין הקבוצות ובין הפרויקטים טיול פסח

 יום התנדבות 9 פרויקט 4/4-
 I have a dream | אחריות והובלה בקהילה זהות וקהילה 11/4-
 יום התנדבות 10 פרויקט 18/4-
 פעילות מסכות- זהות בדויה זהות וקהילה 25/4-

 יום התנדבות 11 פרויקט 2/5-

-9/5 
 תחילת עיבוד

 הפרויקט
 זיהוי חוזקות | מה אני מתחיל ללמוד על עצמי סביב התנדבויות?

 יום התנדבות 12 פרויקט 23/5-
 מפגש עם מודל לחיקוי - זהות אותנטית עיבוד נושא שנתי 30/5-

 יום התנדבות 13 פרויקט 6/6-

-13/6  
 שלב רביעי

 תהליכי פרידה וסיום –
 איך אורזים את החוויה

 הקבוצתית? איך
 מסכמים את התהליך

 שעברנו ביחד, איך
 נפרדים מהמדריךה

 גיבוש זהות | מי אני? לאן אני שייך? עיבוד נושא שנתי

-20/6 
 אירוע שיא נושא

 שנתי
 ערב השקת תוצרים | ערב הוקרה לקבוצה על התנדבויות

 דפוסי פרידה | איך אני עם פרידות? זהות וקהילה 27/6-
 יום התנדבות 14 פרויקט 4/7-

 השארת חותם והכנת מתנות למקום ההתנדבות |זמן עבודה פרויקט 11/7-

 תוספת פעילות
 פרויקט בחופשת הקיץ

 אירוע סיום נושא שנתי- יום התנדבויות אחרון 15
 מה למדנו מהנתינה?

 פעולה אחרונה ופרידה מהמדריךה סוף שנה  18/7-


