
מתכון לחיים

קשר בין דורי עם הגיל השלישי להפגת 

בדידות

המלגאי יפגש במשך השנה עם אזרח 

ותיק מקבוצת הגיל השלישי למפגשי שיח 

ופעילות משותפת

חיבור לטבע הקרובסיורים לקהילה

, הדרכת סיורים בטבע הקרוב למשפחות

ילדים ומבוגרים

העץ הנדיב

צמצום בזבוז מזון וערך , קטיף פירות

חינוכי חברתי

תיאום , פרסום קול קורא- ניהול הפרויקט 

קטיף מול מחלקת נוער והעברת הקטיף 

לעמותות רווחה

פיתוח עזרים, טיפול בחיות, הדרכהחקר ולמידה, טיפול בבעלי חיים, חינוכיגן זואולוגי אחלה חי

.קידום החינוך הבלתי פורמאלי במועצהפרויקטים

, עזרה בפעילויות ופרויקטים מחלקת נוער

בדגש על חופשים ועל שביל ישראל

צ לנוער בסיכון"מכינה קדבית אסף מצפה אילן

ליווי אישי עם " מנטור לחיים"תכנית . 1

העברת . 2. חניך במהלך השנה

יכול להיות )סדרת שיעורים/הרצאות

שיעורים בסיסיים 

התנהלות כלכלית וכל ,גיטרה,במחשב

העולה על הדמיון שיכול להעשיר ולתת 

העברת אימוני .3 (ה שלנו'כלים לחבר

. 5חניכת וועדות שוטפות במכינה .4כושר 

המכינה ... פתוחים לרעיונות נוספים

שמה לה לחזון צמצום פערים בחברה 

הישראלית ומתעסקת עם נוער 

!תודה. מהפריפרייה החברתית

הדרכה חברתית

פעילות חברתית אחר הצהריים 

למטופלים

 3-4בכל מחלקה שתשתתף בפרוייקט 

סטודנטים לפעילות חברתית אחר 

פעילות משותפת קבוצות עניין . הצהריים

, אומנות , טיפוח החן, כמו אקטואליה

.שירה ועוד

חונכות במערך לטיפול בנפגעות 

טראומה מינית

ליווי חברתי למטופלות באשפוז הממוקד 

לטיפול בטראומה מינית במטרה להפיג 

.בדידות

ות טראומה /במוסדנו פועל מערך נפגעי

. מינית כחלק מהמחלקה הפתוחה

ות /במסגרת המערך מתאשפזים נפגע

לאשפוז ממוקד במצבי משבר למשך 

במהלך האשפוז המטופלים . שבועיים

מקבלים טיפול פרטני וקבוצתי אינטנסיבי 

אולם בשעות אחה, בשעות הבוקר

עזרה בספריהספריה

. יש הרבה אפשרויות ויש הרבה גמישות

/ סידור הספריה / אפשר לסייע בהשאלה

כמו כן . ארגון טכני בזמני פעילות מיוחדת

עזרה - יש מקום ליוזמות של הסטודנטים 

יוזמה של שעות , בלימודים לתלמידים

הפעלה לפי יכולות , משחק בספריה 

פתוחים לרעיונות ויוזמות. הסטודנט ועוד

להחזיר את מרכז החיים לשכונהשכונתיות

רכזים שכונתיים לפעילות שבועית 

שמחברת את תושבי המרחב 

רחובי הרכז מארגן את הפעילות /השכונתי

' חומרים עזרים וכו, תוכנית)במקום 

(יסופקו



לדאוג לשלומם של קשישי קצירטוב שכן קרוב

יצירת קשר עם קשישים בודדים או 

המטרה לייצר קשר . מבוגרים מאוד

טלפוני או פנים , תקופתי עם הקשישים

לראות מה שלומם ולארח , אל פנים

בימים רגילים ובימים חס וחלילה . חברה

במידה ועולים צרכים או . של מקרי חרום

הפנייה לגורמים הקהילתיים או , קשיים

.הטיפוליים

כפר הנוער אלוני יצחק

השתלבות מתנדבים בפרוייקטים שונים 

משק , מרכז למידה סיוע לימודי- בכפר

פעילות חברתית ועוד, חקלאי 

כפר הנוער אלוני יצחק כולל פנימיה 

אנו נשמח , (יב-ז)חינוכית שש שנתית 

למתנדבים אשר ישתלבו בפעילות 

מגוון האפשרויות רחב והוא . הפנימיה

חונכות לימודית במרכז : כולל לדוגמא

, הפעלת חוגים , חונכות חברתית, הלמידה

אנו פתוחים . עבודה במשק החלקאי ועוד

גם להצעות ורעיונות על פי נטיית ליבם 

ת נדרשים /המתנדב. של המתנדבים

.להגיע לשיחת היכרות 

עידוד נערות לטכנולוגיה

עידוד נערות לבחור בתחומי הטכנולוגיה 

לבגרות

המלגאים יקחו חלק בתכנית אותה 

מקיימתה חממה בשיתוף פעולה עם 

במטרה לעודד תלמידות , "נטפים"חברת 

. לבחור בתחומי הטכנולוגיה' בכיתה ט

התכנית תתקיים בחממה האקולוגית בעין 

תפקיד . שמר על בסיס שבועי מתמשך

לפי , המלגאים לסייע בהעברת התכנים

.כישוריהם

נוער בסכנת נשירה

לסייע בפעילות חינוכית למניעת נשירה 

של בני נוער ממערכת החינוך

המלגאים יסייעו בהעברת פעילות חינוכית 

למניעת נשירה של בני נוער ממערכת 

. גוונים/ מבתי הספר מבואות , החינוך

כי הפעילות מתקיימת בחממה , להדגיש

המלגאים יסייעו למדריכי . בעין שמר

החממה בעבודה עם הנוער

הפקת אירועים סביבתיים

הפקת אירועים סביבתיים לקהל הרחב 

בחממה

המלגאים יסייעו בהפקת אירועים 

סביבתיים וקהילתיים בחממה האקולוגית 

לקהל הרחב של תושבי , בעין שמר

.המועצה

להנגיש את תכני החממה לציבור הרחבבניית תוכן מקוון

המלגאים יסייעו בכתיבת תוכן מקוון 

במטרה להנגיש תכנים , לאתר החממה

שפותחו בחממה לקהל הרחב ולתלמידים 

מאזור מנשה

פ סביבתי"מו

עזרה לבני נוער מצטיינים לבצע מחקרים 

בתחומי הסביבה

המלגאים יסייעו לבני נוער בביצוע 

. המחקרים אותם הם מקיימים בחממה

, המחקרים הינם בתחומי הסביבה

המלגאים . מדע וטכנולוגיה, החקלאות

יכולים לסייע הן בצד המעשי של הקמת 

והן בצד של כתיבה , הניסוי והפעלתו

.(או/ו)



צומחים יחד

חיזוק הקשר בין בני נוער יהודים וערבים 

והסרת דעות קדומות

המלגאים יסייעו למדריכים של החממה 

בהעברת התכנים לתלמידים במסגרת 

יוכלו המלגאים , במסגרת זו. התכנית

: לבצע אחת או יותר מהמשימות הבאות

עבודה ישירות עם תלמידים הצריכים . 1

, מדריך החממה יוביל את הפעילות)עזרה 

תסייע בעבודה פרטנית עם /ת י/המלגאי

עזרה . 2. (ות עזרה/ות הצריכים/תלמידים

למדריכים ללא עבודה ישירה עם 

המלגאים יסייעו , במקרה כזה. התלמידים

המלגאים : תיעוד. 3. בהכנות לפעילות

.יתעדו את התכנית בצילום ובעריכה

הפגת בדידותביקור ידידותי

ה לביקור /המלגאי יגיע לבית הוותיק

שבועי למפגש חברתי

תיעוד והנצחהארגון ארכיון ברקאי

עזרה של מספר שעות בשבוע לארכיונאי 

של ברקאי במשך מספר שבועות

העברת חומר מארכיון ישן לתוכנת 

ארכיון תקנית

להעביר את כל החומר השמור מזה מעל 

 שנה לתוכנת ארכיון תקנית75

לימוד . 2לימוד כללי על מבנה הארכיון . 1

תוכנת הארכיון הישנה והדרך להעברת 

-סך הכל כ - החומר לתוכנה החדשה 

! תיקיות 10,000

עוזר קהילתי ועוזר לחינוך חברתי קהילתי

עזרה למנהלת הקהילה בפרוייקטים 

חברתיים

סיוע בפרויקטים קהילתיים במושב 

חיבור למשפחות , הכוללים תרבות

וקליטה למושב, צעירות

הרחבת מעגל הצעיריםרכז צעירים

מיפוי הקבוצה ויצירת קבוצת צעירים 

הגדלת הקהילתיות- פעילה ומגובשת 

13חונכות לילד בן 

זמן איכותי משמעותי מחוץ לביתו וחיבור 

לקהילה

שילוב בפעילוית , שיחה , משחק, זמן טיול

של בני גילו

מפגש של כשעתיים אחת לשבועמבוגר משמעותי/ גאוות יחידה/ גיבוש מפגש שבועי לילדי הבלתי פורמלי

הנגשת פרסומי המועצה לתושביםדיגיטל ופרסום

עדכון : ניהול פרוייקטים בדיגיטל כגון. 1

, אינסטגרם, הפקת ניוזלטר, אתר מנשה

הפקת תוכן . 2. קבוצות פייסבוק ועוד

, כתבות תוכן קצרות לאתר: לדיגיטל כגון

עסקים /עובדים/ראיונות של תושבים

הפקת חומרים גראפים . 3. מקומיים 

בבית דפוס

חברים וותיקים- סיפור חיים 

תיעוד והנצחה של סיפור חיים של 

וותיקים

פגישות שבועיות לצורך בניית ספר עם 

תיעוד החיים כולל הדפסה

כולל , ל במועצה"פרסום ושיווק שי

עדכונים

ל לידיעת "הפצת השירות של שי

התושבים

המילגאי יסייע באמצעות שימוש במדיה 

הדיגיטלית לסוגיה השונים לקרב את 

ל לתודעת התושבים"שירות הייעוץ של שי

פרוייקט מדידה והערכה

סיוע בתחום מדידה והערכה תכניות 

סטודנט רפרנט- חברתיות 

ידע ורצון להתנסות בתחום המדידה 

והערכה הפצת שאלונים וסיוע ארגוני 

למדידת תכניות חברתיות אשר מופעלות 

במחלקה

חונכות לילדים אחים למוגבלויות

סיוע אישי וחניכה לילדים שהם אחים 

לילדים עם מוגבלויות

ילד ופעילות - מפגש שבועי מלגאי 

משותפת

סיירת סטודנטים

הגברת נוכחות צופה במרחבי זירות 

הלילה במועצה

 24:00 עד 21:00אחת לשבוע סיור לילי 

 ) סטודנטים 2-3ביישוב אחד בצוות של 

 ( סטודנטים8-12-  יישובים4מיועד ל 

לשיח עם מתבגרים



ליגות וטורנירים מנשה

ארגון והפקת ליגות וטורנירים בענפי 

הספורט השונים לתושבי המועצה

ניהול והפקה , ארגון, המלגאי יסייע ביוזמה

של ליגות וטורנירי ספורט בענפי הספורט 

אירועים המיועדים ליישובי , השונים

המועצה

שם זמני- בנק התנדבות 

לקשר בין מתנדבים למי שמחפש עזרה 

בתחומים שונים

המיזם בעצם יוצר מערך התנדבות 

מי שצריך עזרה טכנית - בקהילה

סיוע , עזרה בקידוח חור הקיר, במחשבים

, מחלה, לידה)בארוחות למי שזקוק 

בייביסיטר עבור משפחה , (וכו. שבעה

שאחד ההורים במילואים או בהעדרות 

וכו וכו כיד הדמיון הטובה ..ממושכת

ח "המיזם הוא בעצם גמ. והצרכים שיעלו

של מעשים טובים ונתינה לקהילה ומי 

 (המלגאי בשיתוף ועד מקומי)שינהל אותו 

ינהל בצורה דיסקרטית ויבצע חיבורים אלו

צעירים במצר

חיזוק התקשורת עם הצעירים ושילובם 

בקהילה

שילובם בועדות , ליווי וריכוז הצעירים

בניית צוות צעירים , ובמעורבות בקהילה

שישולב בדיאלוג מול נההגת היישוב 

באיתור צרכים ובניית תכנית עתידים 

(אופק למגורים ולחיים במצר)לצעירים 

ספורט לקהילה

חיבור בין תושבי המועצה למתקני 

הספורט

המלגאי יהיה איש הקשר שיחבר בין 

הפעילות במתקני הספורט ברותם לבין 

יצירת : העבודה תכלול. התושבים בקהילה

שריון שעות , קשר מול קבוצות קיימות

הקמת קבוצות חדשות /מציאת, באולם

ניהול , שמעוניינות להשתמש במתקנים

.פתרון בעיות ועוד, לוחות הזמנים

יזמים צעירים במנשה

חשיבה על כיווני + דטה בייס - מיפוי 

פעולה

יצירת קשר טלפוני ומיפוי בעלי עסקים 

שתפ מעברים -צעירים במנשה 

והקונטיינר

חברת ילדים מאור

יצירת מסגרות חינוכיות משלימות לילדי 

צ"מאור בשעות אחה

ו -סיוע למדריך וליווי שכבות גילאי א

סיוע בלימודים , צ"בפעילות בשעות אחה

עזרה בגיבוש , לתלמידים במרכזי הלמידה

וביסוס חברת הילדים ביישוב לצורך חיזוק 

הזהות היישובית

עבודה עם,  שעות פעם בשבוע4איתור ומניעת התנהגויות סיכון במרחבמרחב בטוח מנשה

העסקת נוער נושר בחקלאותחוות בין התלמים

ריכוז וניהול קשריי - שירות לקוחות. 1

אפשרות - טלפונים שבועיים- לקוחות

/ שיוויק וניהול מדיה. 2. לעשות מרחוק

/ סטודנט מעולם שיוויק- עיצוב גרפי

שינוע סלי . 3. אפשרות מרחוק- עיצוב

. ירקות וחלוקה בנקודת החלוקה במועצה

עבור כל האפשרויות שילוב באירועי * 

שיא בחווה

מיתוג תיירות מנשה ברשתות החברתיותמיתוג תיירות מנשה ברשתות החברתיות

יום בשבוע למיתוג תיירות מנשה דרך 

מוצר / אתר החודש / תיירן החודש 

אחזקה .... תמונת החודש ועוד/ החודש

שותפת של המדיה החברתית בתחום 

.התיירות בעיקר סביב פיסבוק ואינסטגרם



חיזוק החיים המשותפים בקרב בני 

הנוער

חיזוק שייכות לישוב למועצה ולמדינה 

יהודים וערבים

שותפות בהנחייה וביישום הצעות שיעלו 

במעגלי שיח משותפים של נוער ערבי 

וייהודי במסגרות הפורמלי והבלתי פורמלי

 בתוך בתי הספר1/1סיוע לימודי וחברתי סיוע לתלמידים מרקע סוציו אקונומי נמוךסיוע לתלמידים


