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 אופני הפעילות

 

 מי אנחנו?

 

 
 

 

 

 

כיום המהווה בית שני לילדים ולבני נוער על רצף הסיכון. הינו מסגרת חינוכית מקיפה והוליסטית,  בראשון לציוןהבית למדע ועמדה 

השתייכות  בתחומים האישי, חברתי, לימודי והעשרתי. 8-88בגילאים  חניכים 350 כ מעניקה מענה למגוון צרכיהם של זו מסגרת

לחניכים התגברות על קשיים שונים דרך חיזוק הכלים והיכולות האישיות, בניית הביטחון העצמי, השתייכות למסגרת מאפשרת 

 לקבוצה משמעותית וליווי אישי של מדריך בוגר. 

 משמעות השם הינה חיבור בין שלושת המושגים: 

 . ון אוכל, מחסה, מקום, העונה גם על צרכים פיזיים כגמקום בו מצויים חום, שייכות, אהבה והכלה – "בית"

 עידוד ופיתוח הסקרנות ואהבת הלמידה.  למידה חוויתית, – "מדע"

 על הסביבה.  ניסטית ועידוד לקיחת אחריותהומפיתוח תפיסת עולם  - "עמדה" 

ם, רגשיים או קשיים לימודיים, חברתיים, משפחתיי החווים', בי-'בילדים ונוער על רצף הסיכון בגילאי  אל הבית למדע ועמדה מגיעים

  .אישיים. החניכים מאותרים על ידי גורמי הרווחה והחינוך העירוניים

רואה בשיתוף פעולה מלא עם גורמי החינוך והבית למדע ועמדה ראשל"צ הינו חלק מאגף הנוער והצעירים ראשל"צ. 

 והרווחה בשכונה כאלמנט משמעותי ומרכזי בפעילות.

 

במטרה ליצור מענים  2891נוסדה בשנת  החלוץ"-יה דרור"דרור בתי חינוך ע"ש גימנסעמותת 

מכינה לנוער בסיכון,  שתי פנימיותהעמותה מפעילה  בתי ספר  לאוכלוסיות של נוער מנותק ונוער בסיכון.

 2,111-עשרות מרכזים חינוכיים לילדים ונוער ופרויקט התנדבות ארצי הכולל למעלה מקדם צבאית, 

 מתנדבים. 

מיסודם של בוגרי תנועת "הנוער העובד  –מדע ועמדה חברים בתנועת "דרור ישראל" המדריכים בבית ל

בחברה ובאדם ולהגשמת ערכי השוויון,   תנועה ציונית חלוצית של מחנכים הפועלים בכל המגזרים לחיזוק האמון והפעולה - והלומד"

 ההתאגדות והאחריות החברתית במציאות. 

 

ת במספר פנים: לימודי, חברתי, ערכי, אישי והעשרתי. הפעילות מתקיימת במבנה קבוצתי, ע"פ הפעילות בבית למדע ועמדה מתקיימ

 יחד יוצרים חברת ילדים אוטונומית, המפתחת כלים של מנהיגות, אחריות ומעורבות. שכבות גיל.

ימים  5 -הבוקר וימים בשבוע בשעות  4הבית למדע ועמדה פועל במבנה המשמש כבית לחניכים משעות הצהרים ועד הערב,  

בשבוע בשעות אחה"צ. כל קבוצה מודרכת ע"י מדריך בוגר, שמקיף את חיי החניכים בבוקר בביה"ס ואחר הצהריים בפעילות 

  אישית וקבוצתית בבית למדע ועמדה ובביקורי בית בבית החניך.

תיים במגוון נושאים. בתוכנית מושם דגש על הפעילות בבית כוללת תוכנית אישית לכל ילד, תוכנית פעילות קבוצתית וחוגים יציר 

העצמה אישית וקבוצתית וכן על שיפור ההישגים הלימודיים והחברתיים של החניכים. פעילות אחר הצהריים מקושרת לפעילות 

מודל המקיף את חיי  רהבוקר, וכך נוצ

 החניך על כל מעגלי חייו.

בנוסף לפעילות בבית למדע ועמדה  

פרטנית נוספת  מקיים כל מדריך עבודה

ביקורי בית, מפגש אישי עם  –עם חניכיו 

 הילד ועוד.

יחודיים הלמידה נעשית באופנים י 

גיבוש עמדה פורמאליים תוך -בלתי

  ערכית.

 ראשון לציון -הבית למדע ועמדה

  ישראל-מרכז חינוכי קהילתי בהפעלת חברי תנועת דרור 

  אגף נוער וצעירים
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 קן רמב"ם. –במקביל לפעילות פועל בתוך הבית למדע ועמדה קן הנוער העובד והלומד  

קבוצות בשכבות ז' עד יב'.  הקן מציע   7ו' , ו–ד' קבוצות בשכבה הצעירה בגילאי  7בקן פועלות  

לחניכי הבית למדע ועמדה חברות בתנועת נוער, פעילות קבוצתית ערכית ומקום למרד והגשמה. 

 לאורך השנה חניכי הביתל'ה משתתפים בטייולים, סמינרים ומפעלים של תנועת הנוער העובד והלומד.

 

 

 

בנוסף הבית ית למדע ועמדה אירוע קהילתי הפתוח לכלל תושבי השכונה. אחת לחודש ובחגים ומועדים מתקיים בב 

 מהווה מקום לקבוצות מבוגרים ולאירועי התנדבות קהילתיים.

 

 

 

 
 בבית הספר היסודיים תרבות ורוזן:הדרכת גדר  

ר במתכונת של "המחנך לכל בי"ס מוצמדים שני מדריכים בוגרים הפועלים בשכבות ד' ה' ו' בשיתוף פעולה מלא עם צוות בית הספ

 החברתי". המחנך החברתי נמצא בקשר רציף עם המחנכות, היועצת והמנהלת. בנוסף לקשר עם הורי החניך.

 פרויקטים בבי"ס :

  " פעילות כיתתית שילדי הכיתה בונים ומעבירים ביחד עם המחנך החברתי. – "זמן כיתה 

  "אלימות, גזענות וכו'..( ותפעל על מנת לשנות אותם. –ון קבוצה מהכיתה שתזהה בעיות בשכבה )כג –"קבוצת משקפת 

  "פעילות חונכות אישית. ליווי לימודי ורגשי בשיתוף פעולה עם היועצת וע"פ צרכי בית הספר. –"חנוך לנער על פי דרכו 

  :קיר פעיל, מרחב מדע ועמדה  בבי"ס, שיעורי חברה, השתתפות בישיבות ח"ד פדגוגיות. אופנים נוספים 

 

פעמים בשבוע הכוללת ארוחת צהרים, חונכות, פרויקטים אישיים ומרכז למידה  3פעילות מועדונית רווחה  –" מוקדמתה" 

 לגילאי ד' עד ו'.

הפרויקט מופעל  ע"י הרווחה והבית למדע ועמדה. אחת לשבוע מדריכי מחויבות אישית מדריכים וחונכים   –פרוייקט נתי"ב  

 כבות א' עד ג'. חניכים המאותרים ע"י הרווחה בש

 . 20:11-29:11  חניכים מאותה השכבה שלוש פעמים בשבוע 25: כל "מחנך חברתי" מדריך קבוצה של כפעילות אחר הצהריים  

 אופני הפעילות בצעירה:

  וצה" עליו אחראית הקבוצה. "מועדון הקב –פעילות ערכית בקבוצות. לכל קבוצה מוקצה חדר פעילות  –היום הקבוצתי

 לאורך השנה כל קבוצה בוחרת פרויקטים קבוצתיים שונים ופועלת בהם במשותף.

 סרט קבוצתי, הצגה, פרויקט התנדבות ועוד.. לדוגמא:

 חוגים קבוצתיים בנושאים שונים: רובוטיקה, נגרות, מבוכים ודרקונים, אומנות, מוזיקה, ספורט.  - קבוצות עניין 

  כל ועדה אחראית על "ענף משק" אחר כגון: גינת ירק, מאפייה, שיפוץ ובניה, עיתון. –פעילות בועדות  –הבית היוצר 

 הפעילות בבית מתווה

 

 עילות הנוער העובד והלומדפ

 פעילות קהילתית

 

 פעילות השכבה הצעירה
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  :קבוצות נוע"מ )נוער מתנדב( 

קבוצות נושאיות המשלבות פעילות חוגית עם תרומה לקהילה בשכבות ח' 

 וט'.

 : נגרייה ח', נגרייה ט', בישול ח'.הקבוצות

 

 ':פעילות גדר במקיף ז 

 י'( מלווה  ע"י מדריך בוגר אשר מקים מתוך השכבה קבוצת גדר.-קבוצות גדר: כל שכבה )ז' 

 תלמידים שנבחרו  ע"י היועצת, רכזת השכבה והמחנכות.  25עד  21: כל קבוצה מורכבת  מאופי הקבוצה

ים אשר זקוקים אנו פונים לחניכים הזקוקים להעצמה הן לימודית אך בעיקר חברתית. תלמיד :פורפיל החניכים

 לדמות בוגרת מכוונת אשר תעזור להם להתמודד עם האתגרים השונים הניצבים בפניהם.

 כניסה לכיתות אחת לחודשיים עם מערכים חברתיים בהתאם לתכנית הלימודים.שיעורי חברה וחינוך חברתי:  

 פעילות חברתית מפעילה בשיתוף פעולה עם מדריכת המוגנות. הפסקות פעילות: 

כניסה למערכים בנושא התנדבות ועידוד התלמידים למחויבות משמעותית ולהמשיך  –המחויבות אישית בשכבה י'  ליווי 

 לתעודת בגרות חברתית.

 קבוצות הנוער: 

בכל שכבה קיימות  קבוצות סביב נושא אחר. הקבוצה מורכבת מחניכי הגדר  

מדריכים. שאותרו ע"י היועצות ושירותי הרווחה או מחניכים שגויסו ע"י ה

 הקבוצה נפגשת פעם עד פעמיים בשבוע:

  קבוצת בר מצווה, קבוצת ג'אגלינג, קבוצת נוע"ל – שכבה ז'

 קבוצת בישול, קבוצת נגרות, קבוצת נוע"ל – שכבה ח'

 מעורבות חברתית, קורס לקראת הדרכה, קבוצת נגרות –קבוצת "אח גדול"  – שכבה ט'

 נוער יוצא אתיופיה המודרכת ע"י שני מדריכים בוגרים פעמיים בשבוע.קבוצה רב גילאית ל –קבוצת "הצ'יפסים"  

 פעילות מועדון פתוח לכל נער ונערה משכבה ז' ומעלה.  -המועדון"" 

 פעילות התנדבותית במסגרות שונות במטרה לעודד התנדבות ומעורבות בקהילה.  -מחויבות אישית ותעודת בגרות חברתית  

   וטיקה, פרוייקט נתי"ב, אומנות, חדר המוסיקה, הנוער העובד והלומד.: נגריה, רובמסגרות המחויבות

 

 בברכה,

 רכז הבית למדע ועמדה  -עומר פרטר 

 וצוות המדריכים.

abupreter@gmail.com 

1540-739919  

 צראשל" 22מרגולין  -למדע ועמדה   הבית

 פעילות הנוער

 

mailto:abupreter@gmail.com
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כי הבית למדע ועמדה ע"דצוות מדרי  

 שם מדריך תפקיד תפקידים נוספים

 הדרכת גדר בבי"ס תרבות.
 הדרכה במועדונית "המוקדמת". 

 הדרכת קבוצת ד' תרבות.
 הדרכה קבוצת עניין.

 חנוך לנער.

 מיכל קוטלר מחנכת שכבה ד' תרבות

 הדרכת גדר בבי"ס רוזן.
 הדרכה במועדונית "המוקדמת". 

 זן.הדרכת קבוצת ד' רו
 הדרכה קבוצת עניין.

 הדרכת קבוצת נוער יוצא אתיופיה.
 חנוך לנער.

 אורי אמודאי מחנכת שכבה ד' רוזן

 הדרכת גדר בבי"ס רוזן.
 הדרכה במועדונית "המוקדמת". 

 הדרכת קבוצת ה' רוזן.
 הדרכה קבוצת עניין.

 חנוך לנער.

 עידו שושני מחנך שכבה ה' רוזן

 הדרכת גדר בבי"ס רוזן.
 במועדונית "המוקדמת". הדרכה 

 הדרכת קבוצת ה' תרבות.
 הדרכה קבוצת עניין.

 חנוך לנער.

 נמרוד פלדמן מחנך שכבה ה' תרבות

 ליווי צוותים: 
 צעירה, נוער, נגריה.

 הדרכת קבוצת נוער יוצא אתיופיה.
 הדרכת קבוצת עניין.

 עומר פרטר רכז הבית למדע ועמדה

 הדרכת גדר במקיף ז'
 "מ בישול.הדרכת קבוצת נוע

 מרכז מחויבות אישית.
 הדרכת קבוצת ח'.

 הדרכת מועדון פתוח.
 מלווה מד"צים בנתי"ב.

 חנוך לנער

 גיא פאול מחנך שכבה ח'

 הדרכת גדר במקיף ז'
 הדרכת קבוצת "אח גדול" בט'

 הדרכת קבוצת י'.
 הדרכת מועדון פתוח.

 רכז חדר מוזיקה.
 חנוך לנער

 גיא כהן שלו מחנך שכבה ט' +י'

 דרכת גדר במקיף ז'ה
 הדרכת פרוייקט בר מצווה בשכבה ז'.

 הדרכת קבוצת ז'
 הדרכת מועדון פתוח

 חנוך לנער

 שירה שלוש מחנכת שכבה ז'

 מדריך קבוצת נוע"מ המשך.
 מדריך פרויקט אדם חברה וטבע

 הדרכת הנגרייה הפתוחה
 זיו אלון רכז נגרייה

 נוע"ם נגרות 
 ו' -קבוצת עניין ד'
 ת אישית ותעודת בגרות חברתית.קבוצת מחויבו

 הדרכת הנגרייה הפתוחה

 ישי בקל מדריך נגרייה

 נוע"ם נגרות 
 ו' -קבוצת עניין ד'

 קבוצת מחויבות אישית ותעודת בגרות חברתית.
 הדרכת הנגרייה הפתוחה

 יוחאי לוריא מדריך נגרייה

 מלווה פעילות צעירה בקן
 מדריכת שכבה ט'

 מדריכת יא'
 ורקורל ג קומונרית

 מלווה שכבה מתבגרת בקן
 מדריך קבוצת י'

 מדריך קבוצת ג'אגלינג
 שי שבת קומונר
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