
 מחלקת הנוער

 עיריית חולון

 מרכז הדרכה 

 לחינוך חברתי ערכי



יצירת מרחב חינוך ולמידה מבוקר עד ערב   

  חיבור ויצירת סינרגיה בין מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי

 פורמאלי בעיר חולון

איתור חוזקות ויכולות ,ה /ראיית כלל מעשיו של הנער

 והעצמתן

 אמונה כי כל ילד נחשב וכל ילד יכול לתרום לחברה ולהפוך

 למנהיג

 

 

 תפיסת המרכז



 מטרות המרכז
 

  תכלול החינוך החברתי ערכי ועבודה מול כלל

 מערכות החינוך בעיר

 מיפוי של כלל התוכניות הקיימות בעיר 

 בניית מוקד ידע שיאתר צרכים בתחום החינוך

החברתי ערכי ויפתח כלים וחומרים שיענו על  

 צרכים אלו

 

 



 מטרות המשך

  מקום מפגש והתייעצות לכל העוסקים בחינוך

 חברתי ערכי

  פיתוח והכשרת צוותים חינוכיים 

  סיוע למחלקת הנוער בפיתוח תכנים ותוכניות

 לתחומי הליבה  

הכשרת נוער מדריך 

 



 ספריית הדרכה 

 ומרכז ייעוץ

 מרכז משאבים/

 פרויקטים

 ייחודיים
 

 

 הכשרות צוות 

 בחינוך הפורמאלי

 והבלתי פורמאלי

 

 

 

 ייעוץ 

 לתחומי הליבה 

 של מחלקת

 הנוער

 

 

 מעגל חינוך

 חברתי 

 ס"בביה 

 

 

 

 מרכז הדרכה 

 לנוער מדריך

 

 

 מרכז הדרכה 

 לחינוך 

 חברתי ערכי



תכניות המוכתבות לבתי הספר על ידי משרד החינוך 

 שעות מחנך 

  נושא מרכז שנתי 

 יוזמות פרטיות של בתי הספר 

מועצת תלמידים בית ספרית 

מחויבות אישית 

(נוער מתנדב) מ"נוע תוכנית 

 

 החינוך החברתי בבתי הספר  
 

 

 



תפקידי מרכז ההדרכה בחינוך  

 הפורמאלי
שיתוף פעולה וסנכרון מלא עם מנהל חברה ונוער 

  יצירת שותפויות עם החינוך הבלתי פורמאלי בשכונות 

בפיתוח כלים ומיומנויות  , ליווי רכזי החינוך החברתי  בתכנים 

כנסים, תכניות משותפות, בניית תכנית עבודה שנתית  ,

 ס"הכשרות בביה

ימי עיון לשכבות גיל  , ימי עיון לחטיבות הביניים והתיכון•

 רחבות   

 

 
 



 ספריית הדרכה 

 ומרכז ייעוץ

 מרכז משאבים/

 פרויקטים

 ייחודיים
 

 

 הכשרות צוות 

 בחינוך הפורמאלי

 והבלתי פורמאלי

 

 

 

 ייעוץ 

 לתחומי הליבה 

 של מחלקת

 הנוער

 

 

 מעגל חינוך

 חברתי 

 ס"בביה 

 

 

 

 מרכז הדרכה 

 לנוער מדריך

 

 

 מרכז הדרכה 

 לחינוך 

 חברתי ערכי



  

 חינוכיות  תוכניותאחריות על פיתוח
 חברתיות בפריסה עירונית ויישומן

 

ייעוץ וליווי לראשי התחומים 

 

 הכשרה תוכניותהובלה והנחייה של 

 
. 

           

 :פיתוח וליווי תוכניות בתחומי הליבה
 



 :תחום התנדבות וקהילה

 
. 

 מ"נוע  

ט-'פיתוח ובניית מערך התנדבות תלת שנתי ז  ' 

 מ"נועימי הכשרות לצוות רכזי ומדריכי  

 מספרי,עיצוב מ"נוע)ליווי קורסי הכשרה עירוניים 

 (סיפורים

   מחויבות אישית

פורום מלוות המחויבות האישית בבתי הספר 

  

 



ליווי והכשרת מועצת הנוער העירונית  

         פורום מנחי מועצות תלמידים בחינוך הפורמאלי

 והבלתי פורמאלי  

   פיתוח מועצות נוער שכונתיות 

 סדנאות מנהיגות והעצמה למועצות בית ספריות 

 סמינר מנהיגות עירוני 

 תחום מנהיגות



 תחום מניעה

  בניית ימי הכשרה לצוות עובדי הנוער בנושאי

 מניעה והתנהגויות סיכון

  סיוע בפיתוח מיומנויות וכלים 

סיוע בפיתוח תכנים וחומרים 

 



 ספריית הדרכה 

 ומרכז ייעוץ

 מרכז משאבים/

 פרויקטים

 ייחודיים
 

 

 הכשרות צוות 

 בחינוך הפורמאלי

 והבלתי פורמאלי

 

 

 

 ייעוץ 

 לתחומי הליבה 

 של מחלקת

 הנוער

 

 

 מעגל חינוך

 חברתי 

 ס"בביה 

 

 

 

 מרכז הדרכה 

 לנוער מדריך

 

 

 מרכז הדרכה 

 לחינוך 

 חברתי ערכי



 

 ליווי וחונכות לצוותי הנוער המדריך 

פיתוח והעצמה, סדנאות הכשרה 

 "לכלל מדריכי הנוער" בית חם 

ייעוץ -מענה מגוון: הקשבה לצרכי המדריכים ,

 תכנים,  הדרכה, הכוונה

 

 הכשרת מדריכים צעירים



 ספריית הדרכה וייעוץ שוטף

 (  פיזית ווירטואלית)ספריית הדרכה עשירה ומגוונת 

 

פיתוח תכנים ומערכים ייחודיים 

 

פרסום תכנים אקטואליים בהתאם ללוח השנה 

 

 תגובה עכשיו" -פרסום על נושאים בוערים" 

 

מקום מפגש והתייעצות 

 



 פרויקטים

 ייחודיים

 

 

 הכשרות צוות 

 בחינוך הפורמאלי

 והבלתי פורמאלי

 

 

 

 ייעוץ 

 לתחומי הליבה 

 של מחלקת

 הנוער

 

 

 מעגל חינוך

 חברתי 

 ס"בביה 

 

 

 

 מרכז הדרכה 

 לנוער מדריך

 

 

 מרכז הדרכה 

 לחינוך 

 חברתי ערכי



  פיתוח מקצועי של כלל אנשי המקצוע העובדים עם
 נוער בעיר 

 

  חיזוק מיומנויות הדרכה ומתן כלים חדשניים לעבודה
 .חינוכית עם בני נוער

 הנחייה בפועל של הכשרות  , תוכניותפיתוח

 והשתלמויות

 

 

 

 הכשרות ופיתוח מקצועי



 אתגרים ודילמות 

יצירת נראות ברמה העירונית, מיתוג המרכז 

 הפיכת מרכז ההדרכה המסורתי למרכז הדרכה

מודרני ומתקדם שיכלול ספריית הדרכה 

עמדות  , (בניית אתר אינטרנט)וירטואלית 

 ציוד אורקולי ומקום מפגש והתייעצות, מחשב

איתור מבנה פיזי לקיום הפעילות 



מרכז הדרכה עומד לרשות קהילת המחנכים בעיר ,

במשך כל , הן הפורמאלי והן הבלתי פורמאלי

-12:00מידי יום בין השעות )שעות הפעילות 

על מנת   ומבקרים בו באופן שוטף( 19:00

בספריית ההדרכה  , להיעזר בצוות המרכז

,  שירותי צילום)לקבל שרותי תפעול , העשירה

שימוש במחשבים  , השאלת ציוד אור קולי, פקס

 (.  ציוד מתכלה ועוד, כריכת חוברות, ואינטרנט

 לכל העוסקים בחינוך  " בית חם"המקום מהווה

 .הבלתי פורמאלי

 



 :ד"דו שבועיים במה/מפגשים קבועים חד

 
 חברתיות חינוכיות תוכניותצוותי חשיבה ופיתוח. 

הכשרות לפיתוח צוותי מדריכי הנוער בעיר. 

סדנאות מתן כלים למדריכים צעירים. 

ישיבות צוות פורום נוער. 

מפגשי מועצת תנועות נוער  . 

 ב"חצמפגשי מועצת. 

רכזים של תנועות נוער/ישיבות קומונרים  . 

  מפגשי ליווי וחניכה של צוותי הבתים עם מדור תנועות

 .הנוער

 ב"חצישיבות צוות. 

 



 :צרכי מרכז ההדרכה
 90.) 'וכומסך , מקרן: מאובזר בציוד אור קולי. איש 60חדר פעילות להדרכות עד  

 (.'מ 9*10 -ר"מ

 (.'מ 6*5 -ר"מ 30. )איש 30חדר פעילות קטן לסדנאות והכשרות קטנות עד 

3+ עמדות מחשב לטובת ספרייה ממוחשבת  4+ ספריית הדרכה  -חדר ספרייה  

 (.ר"מ 40. )אנשים כל אחד 6שולחנות עבודה עגולים עד 

(.ר"מ 16. )אנשים 3 -משרד צוות מרכז הדרכה המתאים ל 

(.ר"מ 12. )אנשים 2 -משרד צוות מדור תנועות נוער המתאים ל 

 (.ר"מ 10)מחסן ציוד כבד וציוד מתכלה 

(.ר"מ 4. )מחסן ציוד אור קולי להשאלה מבוטן עם דלת פלדלת 

(.ר"מ 8)'  גיליוטינה וכו, כריכה, ניילון, מכונת צילום: חדר תפעול ומנהלה 

 ('מ3*2 -ר"מ 6)מטבח 

(.ר"מ 8. )תאים 3 -שירותים 

גידור מעטפת  . המתאימה לפעילות חברתית פתוחה -חצר -מרחב פעילות חיצוני

 .גג   מגודר עם פרגולה לפעילות ומתחמי נוער+ המבנה 

באי מרכז ההדרכה ולצוות מחלקת נוער, ציוד למשאילי -חניה. 

 


