
 

 

  

 

 מי קורונהחיזוק לי - השבועיהדף 

 מרכזייה החינוכיתמה

 ." ~  

 כהזדמנות לבני הנוער בפנימייה הקיץ
 )כתבה וערכה אביבית קאופמן(     

גיל ההתבגרות ידוע בהיותו תקופה לא פשוטה עבור  
בני ובנות הנוער שחווים אותה, ורבים מהם נתונים 

במהלכה למצבי רוח משתנים, חשים חוסר סבלנות 
ולעתים מסתגרים בתוך עצמם. במצב שכזה נראה 

. בקיץ בגרים הוא לא קטןשהאתגר שניצב בפני המת
האתגר גדול אף יותר, איך יוצרים מסגרת נכונה לבני 

מה חשוב הנוער בקיץ? איזה אתגרים עומדים לפניכם? 
 לכם להעניק לבני הנוער שלכם בקיץ? 

פעילות פנאי כל השנה ובמיוחד בקיץ זו הזדמנות 
לפתח כישורים חדשים, ליצור יחסים חברתיים,  

שות, ככל שהפעילות תהיה להתנסות בזהויות חד
וולונטרית היא תקדם התפתחות של אוטונומיה אישית, 

קיץ הוא זמן  כישורי קבלת החלטות ופיתוח עצמאות.
של חופש ולעיתים מצטייר אצל בני הנוער כפריקת עול 

אבל חופש אמיתי נמצא בתוך גבולות ומסגרת 
 מתאימה.

כדאי כדי לפתח תוכנית קיץ מותאמת למתבגרים שלכם 
 להתייחס לעקרונות הבאים:

מתי  ;למשל .לייצר דיאלוג עם בני הנוער ולחשוב יחד על המסגרת שהיו רוצים בחופש -שיתוף
? אילו תכנים מעניינים אותם? לבנות יחד את התוכנית כדי ומתי מסיימים מתחילים את היום

יצירת הסכם. , שישתפו פעולה לאורך כל הקיץ. כתיבת כללים יחד לקיץ  
קיץ זו הזדמנות לחבר'ה להרוויח כסף לייצר תוכנית שמשלבת אפשרות לעבוד וגם לקבל  -ודהעב

  תכני העשרה.
הקיץ זו הזדמנות לצמצם פערים לימודים למי שזקוק ואפשר לשלב בתוכנית גם זמני  -למידה

למידה. למידה זה לא רק בית הספר אפשר ללמוד תחום שמעניין, לפתח כישורים חדשים כמו 
.וד על כלי נגינהלימ  

הכי חשוב לזכור לכייף ולהנות בכל זאת החופש הגדול. -כיף והנאה  
 

החבר'ה על זמן גלישה, זמן להחליט יחד עם  -שיתוף

שימוש בפלאפון לייחד זמן במהלך כל יום לגלישה 

 מהו מרחב בטוח. משותפת. שיח על

לימוד תוכנות אקסל, פוואר פוינט,  לימוד —למידה

, כתיבת בלוג. לימוד על רשתות קורסים דרך המדיה

. לימוד גרפיקה במחשב חברתיות יתרונות וחסרונות

 ועיצוב חזותי.

חידה יומית בווטצאפ, משחקי מחשב,  -הכיף והנא

סדנת יוטיוב,  בניית אפליקציה, פעילויות ניווט עם 

 ברקוד ועוד...

https://yeladim.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7

-%97%D7%91

D7%91%D7%98%D7%95%D7%97/% 

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%92_%D7%96%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%A8
https://yeladim.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97/
https://yeladim.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97/
https://yeladim.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%97/


 

 

   
 

 
חשובה

 

https://he-  -בצפון לול ארט /https://www.hasadna100.comהסדנא פשוט לעשות  -במרכז שפלה   

il.facebook.com/ItsLolArt/ בחפץ כפיה בית מלאכות עתיקות  -בירושליםhttp://melachot.co.il/ 

 

. בפנימייה: להדריך את הקטנים, להצטרף לצוות תחזוקה ך הפנימייה או מחוצה לה וזו הזדמנות להתנדב בתהקיץ 

עם  -או מטבח, לצבוע את המבנים לקראת השנה החדשה, לחנוך את החניכים הקטנים בתחומי למידה שונים. מחוץ לפנימייה 

ן בגמ"ח, ניקוי אנשים מבוגרים ) ביקור בבתים, עזרה בקניה בסופר, עזרה בצביעת הבית, ניקיון או בסידורים אחרים(, חלוקת מזו

 העיר. 

https://www.beitgalgalim.org.il/chavaya 

-https://stepper.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa

%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99

בניית תוכנית לשבוע אחד מהחופש או שבועיים שבו כל יום  

 . יוצאים לטייל במקום אחר

בישול בטבע, שדאות, יום היסטוריה, יום מוזיאון,  מרכז מהותי, 

 מסלולי טיול, חלקים משביל ישראל, יום בירושלים, יום ים ועוד  

ויח כסף והקיץ זו הזדמנות להר✓

שיוצא לעבודה צריך כל נער 

לדעת את הזכויות שלו חשוב 

 לו את הזכויות. ושתתווכ

https://www.kolzchut.org.il/he/%D

7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%

7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%95D

D7%A2%D7%A8% 

אפשר לערוך יריד עבודות ✓

בעזרת הקהילה או רשות הנוער 

במועצה/ עירייה שבה הפנימיה 

 נמצאת.

לערוך סדנאות של כתיבת קורות ✓

  .חיים והכנה לראיון

-התנהלות כלכלית ✓

ttps://www.paamonim.orh

7%91%D7%A0%D7g/he/%D

-%99

D7%A0%D7%95%D7%A2%

מיהו מנהיג, היכרות עם דמויות מנהיגות  -קורס מנהיגות❖

בעבר ובהווה, התנסות בהובלת קבוצה, בניית פרויקט 

 עד ת' בתוך הפנימייה או מחוצה לה והוצאתו לפועל. 'מא

סדרת מפגשים עם דמויות שמייצגות מנהיגות   -מנטורים❖

 .ובכלל מהפנימייה, מהקהילה

הולך בדרך הזו  ." מנהיג הוא אדם שיודע את הדרך

 ון סי מקסוול'ג ומראה אותה לאחרים"

https://www.hasadna100.com/
https://he-il.facebook.com/ItsLolArt/
https://he-il.facebook.com/ItsLolArt/
http://melachot.co.il/
https://www.beitgalgalim.org.il/chavaya
https://stepper.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/
https://stepper.co.il/%d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/
https://www.paamonim.org/he/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C/

