
סר"ן הדר גולדין ז"ל

מעורבות חברתית
 בחטיבת הנעורים "ליאו-באק"
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית ואחריות חברתית

 
"בחיים אתה יכול לבחור להתעסק בעצמך או לבחור לעשות דברים גדולים"

מעיין בן אבו

רכזת מעורבות חברתית 
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

מרכז חינוך "ליאו באק" רואה שליחותו בחינוך דור
וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות בארץ ובעולם

לאור ערכיה המתחדשים של היהדות ומורשת
הציונות. אנו שואפים לבנות במדינת ישראל מארג
של מרכזי חינוך וקהילה, אשר יהיו מושתתים על

דמוקרטיה, על לימוד, על תרבות כללית ועל ערכי
היהדות עם מחויבות לתיקון עולם - צדק חברתי,
עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות. אנו שואפים להוות
בית יוצר למנהיגות ישראלית מודרנית נושאת דגל

חברתי ויהודי, הרגישה לצרכי הפרט והחברה. 
 

אנו בחטיבת הנעורים "ליאו באק" מאמינים שאתם,
בני הנוער בגיל ההתבגרות, צריכים להיות מעורבים
בחיי בית הספר ובחיי הקהילה בה אתם חיים. אנו

בטוחים ביכולתכם לקחת חלק בקבלת ההחלטות,
בהנהגה ובמעורבות בחיי הקהילה.

מטרת התכנית היא להעמיק את מעורבות תלמידנו
בחיי בית הספר והקהילה תוך יצירת נורמה של

מנהיגות נוער פעילה, מעורבת, אכפתית

ואחראית.
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

 
תלמידים שישתתפו בתכניות השונות יגלו את הכוח
הטמון בהם תוך מימוש יוזמה, מעורבות וכוונה. הם

יתנסו בתפקידי מנהיגות שונים תוך לימוד מתמיד
ויישומו בליווי הדרכה, תמיכה ומשוב. וירחיבו

אופקים בתחומי דעת נלמדים או שאינם נלמדים
כחלק מתכנית הלימודים הכללית.

 
בסוף שנת הלימודים תלמידים שיקחו חלק פעיל
במפגשי התכניות השונות במעורבות החברתית

יסמנו נוכחות לאחר כל מפגש בפנקס הנוכחות.
ינקיטו יוזמה לפעילות של הקבוצה וביצועה.

ויתנו דוגמה אישיתבהתנהגותם בפעילות,
יקבלו תעודת הערכה ושתי נקודות בונוס

לממוצע הכללי של התעודה.
 
 

 תחילת הפעילות הרשמית 18.10.22 
 

יש להרשם לתכניות השונות בקישור
https://forms.gle/9dX5htpZCwYNPyzp9

 
יש למלא את השאלון עד ה-27.9.22

 
 

https://forms.gle/9dX5htpZCwYNPyzp9


התכנית
מיועד

לשכבת גיל
מנחה

מעיין בן אבוח'מנהיגות שכבתית

דר כפירז'-ט'מגדר

אבלין זהרז'-ט'מועצה ירוקה

ז'-ט'מועדוניות
ליאו באק, רמות,

טשרנחובסקי

אלינה קרסנושצוקז'-ט'מועצת תלמידים

יועצותז'-ט'חונכות

חיה ספירז'עמיתים משפיעים

צוות חינוך מיוחדז'-ט'חברים

EXCLUSIVE
INTERIOR

תחומי ההתנדבות
והפעילות במסגרת

המעורבות החברתית

S T A R T  F R O M

1 ,500,000$

התכנית
מיועד

לשכבת גיל
מנחה

בוגרי ח"חז'-ט'חינוך חברתי

יונתן סגלכיתות ספורטמנהיגות ספורט

קטיה קליין מייסטרז'-ט'נאמני ספריה

מאיה דוידוביץז'-ט'יזמים צעירים

זוהר איל רמוןז'-ט'נבחרות ספורט

צוות של"חח'-ט'מש"צים 

מדריכי התנועהז'-ט'תנועות נוער

אשרת מורגז'-ט'קלבת שבת
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

קבוצת מנהיגות, אשר עוסקת בנושאי נתינה,

מעורבות, מנהיגות וסולידריות חברתית. מטרת

הקבוצה היא לקדם תהליכים חברתיים בתוך

השכבה, ליצור אקלים שכבתי חיובי ומגובש

ולפעול למען קהילת תלמידים מעורבת. 

התלמידים קשובים לצרכי השכבה ופועלים

למענם, מקדמים יוזמות שכבתיות ומהווים דוגמא

אישית למנהיגות ערכית.

מיקום: חטיבת נעורים
זמן: יום חמישי שעה 13:00

מנחה: מעיין בן אבו
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

קבוצת מנהיגות לומדת, אשר דנה בשיח עכשווי

בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים ומעלה סוגיות

רלוונטיות לנושא. התכנית מבקשת להנחיל

תפיסות של שוויון ערך האדם בהקשרם המגדרי

ולייצב עמדות שוויוניות יותר בקרב תלמידים

ותלמידות. קבוצת המגדר מעבירה "שיר של

יום", נפגשת עם אנשי חזון מהתחום ועוד. שבוע

השיא - ארגון שבוע המגדר בחטיבת הנעורים.

מיקום: חטיבת הנעורים
זמן: יום רביעי בשעה 14:30

מנחה: דר כפיר
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

חברי המועצה הירוקה פעילים חברתית במסגרת בית

הספר בתחום ה"קיימות". במועצה דנים בבעיות

הקיימות בבית ספר, פועלים להעלאת מודעות לנושא

ומקיימים פעילויות ואירועי שיא, שיעזרו לנו לשמור על

העולם שלנו ועל הקהילה שלנו. המועצה הירוקה תהיה

המסגרת המרכזית והמובילה בתהליך הפיכת חטיבת

הנעורים ל"בית ספר ירוק".

מיקום: חטיבת נעורים
זמן: יום רביעי בשעה 14:30

מנחה: אבלין זהר
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

שיתוף פעולה בין תלמידי חטיבת הנעורים

לתלמידי חטיבת כיתות היסוד בליאו-באק ובבתי

ספר יסודיים באזור.

תלמידי חטיבת הנעורים מהווים חלק מצוות

המועדונית. התלמידים משולבים בעזרה לימודית

וחברתית, בחוגים, בפעילויות שונות ועוד. 

מיקום: מועדונית ליאו באק יסודי

זמן: שעה וחצי בין 13:00-17:00

מנחה: בועז עזרא
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

 מועצת התלמידים פועלת על פי עקרונות

האמנה הבית ספרית.

 נציגי המועצה הם תלמידים בעלי יוזמה,

אחריות ומנהיגות, אשר נבחרים על ידי

חבריהם לכיתה. במהלך המפגשים הנציגים

מובילים מהלכים תוך הקפדה על תרבות הדיון

ומבצעים מטלות ופעולות למען התלמידים.

מיקום: חטיבת נעורים 
זמן: יום ראשון בשעה 14:30
מנחה: אלינה קרסנושצוק
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

תלמידים עושים למען תלמידים אחרים במסגרת

בית הספר ועוזרים בתחום הלימודי. החונכות

מסייעת גם לחונך, גם לחניך וגם לבית-הספר.

החונך רוכש שליטה מעמיקה יותר בחומר הנלמד,

החניך מועצם במישור הלימודי והחברתי

ובית-הספר בונה לעצמו מנהיגות צעירה,

שמובילה תהליכים חינוכיים-חברתיים ויוצרת

גאוות יחידה.

מיקום: חטיבת נעורים
זמן: יקבע עם יועצת השכבה

מנחה: יועצות השכבות
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

"עמיתים ומשפיעים" - מחשיבה לעשייה

תכנית המכשירה בני נוער מנהיגים, מובילי דעה

בתכנון ובהפעלת תכניות בנושאים :טבק, אלכוהול,

סמים ורשתות חברתיות. בכיתה ז' נתמקד בעישון,

נרגילות, סיגריות אלקטרוניות ורשתות חברתיות.

במפגשים נרכוש ידע וכלים להנחייה. נתמקד בקידום

שיח פתוח עם בני קבוצת הגיל, המאפשר גיבוש

עמדות ובניית תחושת מסוגלות להתמודדות במצבי

חיים שונים. ניזום פעילויות בתחומים שצויינו.

 מיקום: חטיבת נעורים
זמן: יום רביעי 13:00

מנחה: חיה ספיר
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

 תכנית המתמקדת ביצירת קשרים חברתיים בין

התלמידים בשכבה. במסגרת התכנית מתקיימות

פעילויות משותפות בין תלמידי הכיתות התקשורתיות

לבין תלמידים בשכבה על מנת להעצים את התלמידים,

ליצור קשר מתמשך בין שני הצדדים ולהגדיל את מעגל

החברים. התלמידים, אשר ייטלו חלק בפרויקט, ייפגשו

אחת לשבוע עם תלמידי הכיתות התקשורתיות וישתתפו

בפעילויות שונות.

מקום: כיתות תקשורתיות בחטיבת הנעורים
זמן: יום שלישי 14:30

מנחה: צוות חינוך מיוחד בחטיבה
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

צוות החינוך החברתי שותף לעיצוב תכנית

חברתית-ערכית בחטיבת הנעורים ולהוצאתה לפועל.

התלמידים לוקחים חלק בתכנון השבועות המיוחדים,

צופים במופעי תרבות ובוחרים את המתאימים ביותר,

יוזמים פעילויות ומנחים סדנאות. במפגשים מתקיימים

דיונים ערכיים, חשיבה משותפת באשר לתכנים

ולפעילויות עבור תלמידי החטיבה בהנחיית בוגרי ח"ח.

בנוסף, מתקיימות פגישות עבודה עם גילה לוטטי סגנית

מנהלת לחינוך חברתי ומנהיגות.
זמן: יקבע עם מנחי הקבוצה

מקום חטיבת הנעורים
מנחה: בוגרי ח"ח
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

פיתוח מנהיגות בספורט כדרך להקניית ערכים

בחברה ובקהילה. בתכנית נשים דגש על שיתוף

פעולה ועבודת צוות. בנוסף, יתקיימו מפגשים עם

אנשי מקצוע בתחום הספורט והבריאות. 

תלמידי כיתות הספורט שיבחרו לקחת חלק בתכנית

יעבירו פעילויות העשרה ספרטיביות, יקבלו כלים

להתנהלות בריאה ואורח חיים בריא. 

מיקום: אולם הספורט בחטיבת הנעורים

זמן: יום שלישי בשעה 13:00

מנחה: יונתן סגל
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

צוות מרכז המשאבים הבית ספרי פועל מתוך

שותפות בין הספרנית לבין התלמידים. התלמידים

משמשים כנאמני ספרייה ומהווים גוף מקשר בין

הספרייה לבין קהל התלמידים. המנהיגות הצעירה

יוזמת רעיונות ומשתתפת בתכנון ובביצוע פעילויות

בהתאם לצרכים ולרצון קהל היעד.

המידענים מטפלים בקיים ומשפרים אותו ויוזמים

פעילויות שונות שמקדמות את הספרייה.
מקום: מרכז המשאבים בחטיבה

זמן: בהתאם למערכת אישית
מנחה: קטיה קליין מייסטר



ם 
מי

ז
י

ם 
רי

עי
ˆ

מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

בתכנית התלמידים והמנחה יקימו "מיני חברה" עסקית,

יבחרו וימנו בעלי תפקידים, ילמדו ויתנסו בניהול ועבודת

צוות, בגיוס הון, בבחירת מוצר או שירות, בהכנת תכנית

עסקית ובביצוע סקר שוק. התלמידים יתנסו בשיווק ובמכירה,

בניהול כספים ובדיווח. בתום התכנית הם יפרקו את החברה,

יחלקו רווחים או יחליטו על מתן תרומה לקהילה.

במסגרת התכנית נפתחות בפני הנער אפשרויות לאפיקי

עשייה, לפיתוח יכולות וכישורים אישיים, להשתלבות

בעבודת צוות, לפיתוח רעיונות ומימושם וליצירת קשרים

עסקיים עם חברות פעילות במשק. נבחרת העסקים של

החטיבה תשמש דוגמא ותייצג את בית הספר בפעילות

אזורית וארציות.
מקום: חטיבת הנעורים
זמן: יום ראשון 14:30
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

 ההשתתפות בנבחרות מאפשרת לתלמידים בעלי שייכות
לעולם הספורט ולתלמידים בעלי כישרונות ונטיות בתחום

הספורט למצות את הפוטנציאל שבהם ובכך להוביל ולייצג את
בית הספר להישגים חינוכיים וספורטיביים נאותים.כחלק

מתכנית הנבחרות מתקיימים אימונים משותפים לכל משתתפי
הנבחרות, ואימונים מקצועיים בנפרד, פעם/פעמים בשבוע

במתקנים של החטיבה ובחדר הכושר. התלמידים המתמידים
ייצגו את בית הספר בנבחרות התחרותיות השונות :

נבחרת כדורסל בנים /בנות (3*3), נבחרת ניווט, נבחרת מרוצי
שדה, נבחרת טניס שולחן ונבחרת רוגבי ( לשכבת ז' בלבד)
זמן: יום שישי בשעה 7:15 ובמועד נוסף אותו ייקבעו המאמנים.

מקום: מתקני הספורט בחטיבה וחדר הכושר
אחראי: זוהר אייל רמון



ם
ˆי

"
˘

מ

מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

תכנית מנהיגות צעירה, המהווה מנוף לקידום

מטרת העל בתכנית השל"ח - הכרת הארץ

ואהבתה. המש"צ הוא מנהיג ומדריך צעיר, אשר

מתכנן ימי שדה, גיחות ומסעות חינוכיים ומוציאם

לפועל. תפקידי המש"צ באים לידי ביטוי בשלושה

מעגלים: בכיתה, בבית הספר ובקהילה. במסגרת

הפעילות מתקיימים מפגשים שבועיים, ימי שדה

ייחודיים, כנסים וקורס מש"צים.

מקום: חטיבת נעורים

מנחה: צוות של"ח
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

תנועות הנוער בישראל יוצרות מסגרת חברתית

וחינוכית למשתתפים בה. תנועות הנוער

מקיימות קשר עם חטיבת הנעורים ליאו-באק

וחורטות על דיגלן את הערכים המשותפים עימה,

כגון: ערכים של נתינה, מעורבות חברתית,

הכלה, יוזמה ומנהיגות.

תנועות הנוער הפועלות בחטיבה: הצופים, הנוער

העובד והלומד, צופי-ים, כנפיים של קרמבו, חוגי

סיור, איגי, תנועת תרבות.
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מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

אוהבים/ות לשמח א.נשים? לשיר? לנגן? להקריא

טקסטים? קבוצת קל"בת שבת בדיוק בשבילכן.ם!

בואו להיות חלק מקבוצה שמחה ומוכשרת

שמכינה קבלות שבת לחטיבת הנעורים,

לקשישים, לשורדי שואה, למבוגרים בעלי צרכים

מיוחדים ועוד. גם תשמחו הרבה מאד אנשים

וילדים, וגם תקבלו סיפוק ומשמעות. בקבוצה שלנו

נשב יחד ונחשוב על שירים אהובים ומודרניים לצד

שירים יותר מסורתיים, נבחר טקסטים מתאימים

ונבנה יחד מעמדים וקבלות שבת.



מעורבות חברתית בחטיבת הנעורים 
תכנית לטיפוח מנהיגות אישית

 ואחריות חברתית

 

 
להנהיג ~ לעשות ~ להשפיע


