


מעשהארגון 
שוויוןלקדםבמטרה2004משנתהחלפועלמעשהארגון

עלהתנדבותמסגרותהפעלתבאמצעות,בישראלהזדמנויות
.21-18בגילאיהפריפריהתושבילצעיריםתיכוניות

,הבאהצעד:לנוערהמיועדותתכניותמספרמפעילבנוסף
רחוקורואיםנעורים

מסגרותבמספרות/מתנדביםמאותשנהבכלמפעילמעשהארגון
ל"ונחצבאיתקדםמכינה,שירותשנת:הכוללותצבאיותטרום

.קהילתי

תושביוצעירותצעיריםהינםמעשהבמרכזמהמתנדבים90%
ההזדמנותכהעדניתנהלאלהןמוחלשותמשכבות,הפריפריה

.פנימיותבוגריהינםמהצעירים25%.ולהנהיגלהתנדב

2-משיגובכךהפריפריהתושבילצעיריםפונהמעשהמרכז
:מטרות

הכוונהעלבדגש)האישיבצירוקידומםהצעיריםהעצמת•
.(והשכלהלתעסוקה

להוותובכךשינויולהוביללהנהיגוהכישוריםהמיומנויותחיזוק•
.הפריפריהתושבינוספיםצעיריםעבורמודל 1



הבאהצעד 
למעורבותתוכנית,הבאהצעדתוכנית

היהודיתמהחברהספרבבתיפועלת,חברתית

ערכיבהקנייתעוסקתהתכנית,והערבית

עליית,התוכניתלחניכייוהתנדבותמנהיגות

חברתיותלסוגיותהחניכיםבקרבהמודעות

משמעותיתלהתנדבותכליםמתןתוךבישראל

ידיעל

יציאה להתנדבות , הכנה להתנדבות

בפועל ועיבוד התהליכים כמנוף

.להתפתחות אישית

maase.org.il/he/ הבא-הצעד-תוכנית
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להעצמהככליוהמנהיגותההתנדבות•
ומעורבותמודעותפיתוחוסביבתיתאישית

בסוגיותביקורתיתראייה,חברתית
.בישראלחברתיותאקטואליות

המצטרפיםהבוגריםאחוזיהגדלת•
ומעצימותמשמעותיותהתנדבותלמסגרות

שנותהחינוכיתהמסגרתסיוםלאחר
.צבאיתקדםמכינה/שירות

התכניתמטרות 

התכנית מוציאה לפועל את החזון של משרד החינוך  
והיא רואה , "ס"תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית בביה"ב 

יחד עם , ת כשותף מרכזי לקיום והצלחת הפעילות/ת החברתי/ברכז
.שותפות מול הרשויות המקומיות בהן התכנית פועלת
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שיינתןמקוצרוממסלולמלאאידיאליממסלולמורכבתהתוכנית
.במלואההתוכניתאתלבצעניתןלאבהםחריגיםבמקריםרק

,גילשכבתלפימותאמותתוכןמיחידותמורכבתהתוכנית•
.בשטחוהתנסויותממפגשיםהמורכבת

אינטגרליכחלקהתנדבותתתקייםתוכןיחידתבכל•
יחידתתחילתתיתכןלאכןעל,מטרותיהומהשגתמהתוכנית

.יחידהכלבסיוםהתנדבותהתקיימהולאבמידהנוספתתוכן

במתודותשימושיכללוהתיאורטייםהמפגשים•
.אינטראקטיביות

כללאתאחדליוםמאחדאשרשיאליוםיצאוהתוכניתחניכי•
.הארץמרחביהתוכניתמשתתפי

ולהתנדבויות,(ב"ילשכבת)בחיייום,שיאליוםיציאהלצורך•
.הארגוןמטעםהסעותיתואמו

.ההתנדבותמקומותמולוליוויבקרה,עיבודיבוצעו•

החינוכיתהתוכנית 
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ס"בביהומעורבות חברתיתתכנית התפתחות אישית 

6

לתלמידימיועדתחברתיתומעורבותאישיתהתפתחותתכנית
מעודדתהיא.בגרותתעודתלקבלתתנאיומהווה,ב"י-'יכיתות
,עיוניתלמידהבאמצעותוזאת,הסביבהלמעןחברתיתעשייה

.ורפלקציהמעשיתהתנסות

למידהשלפדגוגיתגישהעלומבוססתשנתיתתלתהיאהתוכנית
service)שירותמתוך learning)משמעותיתלמידהומקדמת
למידהביןמשלבתהתוכנית.בקהילהמשמעותישירותעלבדגש
שלושהוכוללתהעיוניתהלמידה.מעשיתלהתנסותעיונית

:מרכיבים

שכבתיתאוכיתתיתבמסגרתלמידה•

קטנותבקבוצותותמיכהליווי•

(פרויקט)קבוצתיתהתנסות•

י משרד החינוך כגורם  "היא תכנית מאושרת ע' הצעד הבא'
מפעיל בבתי הספר לטובת תכנית התפתחות אישית  

ומעורבות חברתית
החינוךמשרדאתר:מתוךאוחזר
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שכב
מסלול ליווי כללי  המסלול המלאה

המחולקים לשתי יחידות תוכן וליחידת  מפגשים 7-5•ב"י
הליווי הייחודית

התנדבות משותפת עם קבוצת שנת  –" יום בחיי"•
מכינה/שירות

יום חשיפה שכבתי לשנות שירות ומכינות•
כולל הסעיםיציאה להתנדבויות •

מפגשים5-3•
יום חשיפה שכבתי•
כולל הסעיםיציאה להתנדבויות •

מפגש פעם בשבוע כחלק ממערכת השעות •א"י
יחידות תוכן4-המחולקים ל 

בכל יחידת תוכן תתקיים התנדבות ייעודית-התנדבות •
שכבתית/יציאה לפרויקטים של התנדבות כיתתית•
כולל הסעים להתנדבויות•

יחידות  3-המחולקים ל מפגשים לאורך השנה 10•
תוכן

בכל יחידת תוכן תתקיים התנדבות  -התנדבות •
ייעודית

שכבתית/יציאה לפרויקטים של התנדבות כיתתית•
כולל הסעים להתנדבויות•

מפגש פעם בשבוע כחלק ממערכת השעות •'י
יחידות תוכן4-המחולקים ל 

בכל יחידת תוכן תתקיים התנדבות ייעודית-התנדבות •
שכבתית/יציאה לפרויקטים של התנדבות כיתתית•
כולל הסעים להתנדבויות•

יחידות  3-המחולקים ל מפגשים לאורך השנה 10•
תוכן

בכל יחידת תוכן תתקיים התנדבות  -התנדבות •
ייעודית

שכבתית/יציאה לפרויקטים של התנדבות כיתתית•
כולל הסעים להתנדבויות•

שלנוהמסלולים 
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'חלק ג'חלק ב'חלק א

–סליחה על השאלה ?מה לי ולהתנדבות
החברה הישראלית

!  ברור שאכפת לי
התנדבות ככלי לשינוי

הזהותמעגליבשאלתעיסוק
מהותובשאלתהחניכיםשל

.האחרלמעןהעשייה

ומובניתמשמעותיתהתנדבות
בביתפעילההפסקה:דוגמה)

,בעירמיוחדיםלצרכיםספר
,חוליםבביתמשמחתפעילות

,אבותבביתמפעילביקור
('וכדחופיםניקיוןמבצע

חברתיותלסוגיותחשיפה
תפיסהגיבוש,בישראל
ביןהקשרויצירתחברתית

חברתיתומעורבותהתנדבות
.שינוילהובלת

היה השינוי שאתה רוצה "
(גנדי)"  לראות בעולם

עלרפלקטיביתהתבוננות
.זהלשלבעדהעשייה

שעצםבהבנההתעמקות
שישכמיעליימכריזההנתינה

והיאלאחרים'לתתמה'לו
.כשלעצמההמעציםהדבר

במסגרתלהתנדבותיציאה
.ומשמעותיתגדולה,שכבתית

א"י-' שכבות ייחידות תוכן 

?מה יצא לי מזה

ביןההקשריםיעשוהזהבשלב
שינויביצרתשלנוהיכולת

.החניךשלהקרובהלסביבה
דמותעםמפגשיתקיים

שעשתהשליבעירמשמעותית
הסינרגיהבסוגייתעיסוק,שינוי

מאירקטןאורכיובאמונה
.ממושכתחשכה

הסוגיותלפילהתנדבותיציאה
במפגשיםשיועלו

'חלק ד
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'חלק ג'חלק ב'חלק א

,כשאהיה גדולהחברה הישראלית
?איזה אדם ארצה להיות

ליווי בתהליך הגיוס וההשמה  
למסגרות קדם צבאיות

העמקה בסוגיות חברתיות בחברה  •
הישראלית

אני כמוביל שינוי•
התנדבות ככלי למוביליות חברתית•

יציאה להתנדבות  –" יום בחיי+ "
משותפת עם קבוצת שנת שירות או 

מכינה  

העמקה  –" ?מתי אלמד לבחור נכון"•
בסוגיית הבחירה

מונהגVSמנהיג •
העברת  : ב"מיומנויות ליום שאחרי י•

הצגה עצמית  , עמידה מול קהל, מסרים
כחלק מהכנה לימי המיונים' וכו

יום חשיפה לשנות שירות ומכינות+ 

פרטנית את /ליווי ברמה קבוצתית•
המתעניינים במסגרות קדם 

,  הכנה כללית למיונים–הצבאיות 
תמיכה ומוקד מקשר  , תיאום ציפיות

עם המסגרות השונות

ב"שכבת ייחידות תוכן 
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היוםבסדרההתנדבותנושאאתלשיםהחינוכיתהמסגרתעל1.
הפעילותבתחוםשנתיתעבודהמתוכניתכחלקשלההחינוכי

.פורמאליתהבלתי

הצלחתלמעןמגויסלהיותמתחייבהחינוכיתהמסגרתצוות2.
.התוכנית

שיובילומוסכםידועקשראישלהעמידהחינוכיתהמסגרתעל3.
אתילווה,מעשהמרכזוצוותהמנחיםמולהתהליךאת

.השנהבמהלךהשיאולימיההתנדבותלמסגרותהתלמידים

השנהבלוחמוגדרזמןלפנותמתחייבתהחינוכיתהמסגרת4.
כתנאיהתוכניתלביצועהשבועיתהשעותובמערכתהשנתי

.פעילותלתחילת

צוותאישי"עההתנדבותלמקומותתלווהמתנדביםקבוצתכל5.
.החינוכיתהמסגרתמטעם

לקיום התוכניתתנאי סף 
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הספרבביתהתנדבותשלמסורתיצירת•

התכניתהצלחתמדדי 

אחריותשלשיח-במוסדהחינוכילשיחתרומה•
.(אזרחיתחברהבנושאיידעהקנייתתוך)חברתית

סדירבאופןהתוכניתממשתתפי80%שלהשתתפות•
.ההתנדבותבמפגשי

ומתענייניםמתמייניםב"יבכיתותמהמשתתפים40%•
,התנדבותשנת)18גילמעללצעיריםהתנדבותבמסגרות

.(צבאיותקדםמכינות,שירותשנת
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וחוויותהמלצות 
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להיותשלהמשמעותהבנתשלמבחינהמשמעותידיהיהבשבילי,מעשהמרכזשלהבאהצעדתכנית
לפיפעילותלתכנןואיך,מכירהלאשאנילחניכיםלגשתאיךלמדתי.לחניכיםאישיתדוגמאולתתמדריכה
.בחייםולהתנהלותבעבודהאמתעללפעולעוזריםשעכשיוכליםהרבהליהביאו.לישישהקבוצה

.גדולהואוהסיפוקגדולהמאודאחריותלזהושישקללאזהמדריכהשלהיותהבנתיפתאום
אתמייןשבצבאכדיצבאיותקדםמכינותלחפשוהתחלתיהעתידעלמחשבותהרבהלינתןגםהקורס

.הדרכהאופיקודשללתפקיד
פואודנןדיאנה 
"כפר חסידים"כפר הנוער , א"כיתה י

לגיבושהשפיעההתוכניתתלמידהבתור.חדשותמתודותהמוןאותילימדההתוכניתמדריכהבתור
כנראההתוכניתשבלימהכיתהילדיםולהכירלהתפתחאישיבאופןליעזרהמאודהתוכנית.הכיתה

.הרגילההספרביתמחווייתטובהממשחוויההייתההתוכנית...איתםמדברתהייתיפחות
קצתמשהו-בתיכוןלחוותצריךתלמידכלשלדעתימשהומהשיעוריםחוץספרבביתשישאחרמשהו

.בעתידומכינותשירותשנותומעודדהתנדבותמעודדשמגבשאחר
רינת שקד

ס אורט שרת נצרת עלית"ביה' כיתה י

חניכי התכניתחוויות 
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חניכי התכניתחוויות 
עםשעשינוהמפגשים.חדשיםאנשיםלהכירלינתןשזהמכיווןטובהדיהייתהמעשהבמרכזשליהחוויה

הדעותאתשינולקבוצהמחברישהמוןראיתיוגםדבריםעלמבטנקודותלינתןנוערבנישלשונותקהילות
עזרהועלמנהיגותעלמלמדתוגםהארץמכלנוערבניביןמחברתהתוכנית.האלההקהילותכלפישלהם
.מדיקצרליהרגישזהכימפגשיםיותרמוסיפהשהייתילמרות.מהתוכניתחלקלהיותשמחתימאודלכןלזולת

וואסהירוסאלם
כפר הנוער נחלת יהודה, ב"כיתה י

מנהיגלהיות,אחריותלקבל,השונהאתלקבלאותךומלמדתאותךשמובילהתוכניתהיאמעשהמרכזשלהתוכנית
שזההתיכוןבזמןאותהשעברתיבגללדווקאעצמיאתלפתחמאודליעזרההתוכנית.עצמךאתלהוביל,קבוצהולהוביל

אנרגטיתסופרמדריכהאותיליוותה,לחייםוביציאהההמשךלקראתכליםעודולקבלעצמךעללעבודמאודחשובזמן
המידעאתלהביןיוכלמאיתנואחדשכלככהאלינולפנותואיךאנחנומימאיתנוולמדהלנוהקשיבהשתמידותומכת

.ובילינולמדנו,התנדבנו,שונותאוכלוסיותעםנפגשומקומותמינילכליצאנומדהימההייתההתוכנית,אלינושמועבר
!בעתידליויעזרואותיילוועודאליישהועברושהתכניםבטוחהואנימעצימהמאודהתכנית

,קוישמןגילה 
כפר הנוער נחלת יהודה, ב"כיתה י
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חניכי התכניתחוויות 
כלאתחידד,הזההענייןאתחיזקזה,לחברהתרומהכלליבאופן,שירותשנתשלהנושאלכלחשפההתוכנית
.אותהוחיזקוהנקודהאתהאירובהחלטהסדנאותאבללפניאותושידעתימשהו,הערכים

דבחאבישי 
כפר הנוער אשל הנשיא, ב "כיתה י

היא פתחה לי ! אני רוצה להגיד שהתוכנית תרמה לי מלא. שמי דוד ושנה שעברה השתתפתי בתוכנית מרכז מעשה
את עולם המכינות ושנות השירות השונות נורא אהבתי את הנושאים ואת הפעילויות והיום אני הולך למכינת גל ובלי  

מרכז מעשה כנראה שלא היה לי את המידע הנחוץ וחוץ מזה נהניתי מאוד במהלך התוכנית חובה על כל נער  
!ב להיות בתוכנית לדעתי"א ו י"בכיתה י

לומאיהדוד 
סילברכפר , ב"כיתה י

מארק שפירא
סילברכפר , ב"כיתה י

דיברלאזהבהתחלה.מכינותעללנוסיפרהמעשהממרכזהמנחה.סילברכפרמפנימייתשפיראמארקאני
.למכינהללכתלבסוףהחלטתימפגשיםכמהלאחר.חייבלאשאנימהלעשותאוהבלאאניכיאלי
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"
שכבותמכל,הצעיריםאתשמעודדגוףהינומעשהמרכזעמותת"

שווההזדמנותניתנתתוך,בקהילהולהתנדבלתרום,האוכלוסייה
.ותיוגחסמיםללאאישיפוטנציאלולממשלחלוםלהתפתח

שותפיםהמלצות 

יכוליםהםבולתלמידיםהעוברהמסראתרבהבחשיבותרואיםאנו
.בחברהשוויםולהרגישלהלתרום,מהקהילהשווהחלקלהרגיש

מתוך מכתב המלצה של  
צוות ריכוז חברתי ומעורבות אישית

תיכון למלונאות ותיירות עתיד חיפה
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"
אתאיתוולעבדהמתנדבהנועראתללוותהואהמדריךתפקיד"

שקשורמהבכלולהתפתחללמוד,ההתנדבותבמהלךחווהאשר
."מעורבתאזרחות"וללנתינה

שותפיםהמלצות 

ההתנדבותבתחוםמובילכגוףמעשהמרכזעלבחוםממליציםאנו
.בקהילה

מתוך מכתב המלצה של  
מנהל בית הספר  , גיא אלוש

קצרין  -וייס גולןברנקוהתיכון 
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"
עםערכיתלפעילותהפרויקטמטעםמדריכהמגיעהבשבועפעם"

עםביחדיוצאיםהתלמידיםשבועותבשלושהפעם...התלמידים
בעירשוניםהתנדבותבמקומותלהתנסותהכיתהומחנךהמדריכה

.לעירמחוץאו

שותפיםהמלצות 

עשייההמשךעלממליצההספרבביתחברתיתמעורבותכרכזת
הספרביתביןהפורההפעולהשיתוףעלמברכתואניספרינובבית

."מעשה"תוכניתובין

מתוך מכתב המלצה של  
כרכזת מעורבות , דודלזקמוניקה 

חברתית בבית הספר
אורט שרת נצרת עילית
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"
ייחודיתחברתיתמעורבותמסגרתנבנתהמעשהמרכזעםמלאבשיתוף"

מעורבותשעותקיוםלתלמידינואפשרה,זומסגרתלתלמידינוהמותאמת
לקייםמתקשיםהםתלמידינושלהייחודיאופייםבשל.ב"י-'ימכיתהחברתית

.הלימודיםשעותלאחרהחברתיתהמעורבותשעותאת

שותפיםהמלצות 

.מעצימהחברתיתמעורבותלקיוםומשמעותיהולםפתרוןלנונתןמעשהמרכז
לצייןחייבתאניהשלישיתהשנהזוספרינובביתמתקייםוהפרויקטמאחר

.רבהתלמידינועלשהשפעתו
.לסדנאשמגיעיםוהנערותהנעריםאתומעצימיםמועצמיםתלמידינו

הרחבתאתשוקליםואנוהמשותפתבעשייהעצוםסיפוקמביעיםהתלמידים
.לסדנאנוספותכיתותבקבלתהפרויקט

שלהמלצהמכתבמתוך
שטראוסחגית

ערכיתחוםמנהלת
מוצקיןעתידספרבית 18



בשטחאנחנו 
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קשרליצירת 
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maase.org.il/he/ הבא-הצעד-תוכנית

חפשו עוד על מרכז מעשה ברשת

דנילובאנה
הבאהצעדתכניתמנהלת

052-8082629annad@maase.org.il

אדוניאוחיוןחגית
עמותת מרכז מעשה, מנהלת תוכניות הנוער

052-4237579hagito@maase.org.il


