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מי אנחנו:
האומץ להיות

האומץ להיות - עמותת האומץ להיות הוקמה במטרה לקדם את החינוך הבלתי 
פורמלי בקרב ילדים ובני נוער. העמותה מפעילה פרויקטים חינוכיים מגוונים 

ובהם צהרונים בגנים ובבתי הספר, תוכניות העשרה באנגלית, לימודי ג'ודו 
ושפע חוגים נוספים.

תחומי הפעילות מתרחבים כל העת כדי לתת מענה לביקוש מצד הרשויות 
המקומיות וההורים. למייסדי העמותה ניסיון עשיר בפיתוח ובהפעלה של 

מיזמים חינוכיים. שירותי העמותה ניתנים בערים וביישובים רבים כמו רמת 
השרון, חולון, שערי תקווה, אלקנה, אורנית והמועצות האזוריות דרום השרון 

ושומרון. העמותה משתפת פעולה עם הרשויות המקומיות וכן עם גופים ארציים 
כמו המועצה לקידום נשים וספורט )אתנה(, איגוד הג'ודו ואיגוד הטניס.

החזון שלנו
אנחנו מאמינים שכל ילד ראוי לממש את הפוטנציאל הגלום בו. על פי תפיסתנו 

הדרך לעשות זאת היא באמצעות חינוך חוויתי, מהנה ומעשיר, השונה משיטת
החינוך השמרנית המקובלת במערכת החינוך.

הלימודים והפעילויות מתקיימים תוך דגש על העצמה אישית של הילדים, ניתוב 
לחשיבה מחוץ לקופסא, עידוד להתנסויות חדשות ולהתמודדות עם אתגרים. 

הפעילויות שלנו מקנות כלים לפיתוח מיומנויות אישיות וחברתיות, שיהוו יתרון 
ומדרגה לתפקוד בחברה הבוגרת. שיטות הלימוד שלנו מותאמות לעובדה שדור 

הילדים הנוכחי נולד לעולם הדיגיטלי ושעבור רבים מהם היטשטשו הגבולות 

בין המרחב הווירטואלי לזה הממשי. אנחנו מנצלים את נקודת מוצא זו למינוף 
יכולותיו וכישוריו של כל ילד.

הערכים שלנו
הילד כאינדיבידואל:  כל ילד הינו יחיד ומיוחד, בעל עוצמות וחולשות המאפיינות 

אותו, לא בכדי העמותה נקראת ״האומץ להיות״. תפקידנו להעצים ולחזק 
את הילד בכלים שיהפכו את חולשותיו )ע"פ תפיסתו( לחוזקות ע"י כך שנרבה 

בחיזוקים חיוביים נעצים אותו ונטמיע בו חשיבה חיובית ואופטימית.

כל ילד אוהב ומוערך: אנחנו מאמינים שכדי שילד ימצה את הפוטנציאל שטמון 
בו, עליו להרגיש בסביבה בטוחה, נאהב ומוגן. לצורך כך קודם כל נתעניין 

בשלומו ובתחושותיו של הילד עוד לפני שנעסוק בתכנים הלימודיים.

לימוד חוויתי: אנחנו מפתחים ומשכללים כל הזמן את שיטות העברת תכנים 
מתוך הבנה שהעולם רץ קדימה, ואיתו גם אופן התפיסה של הילדים. נציגי 

העמותה מבקרים במוסדות חינוך בחו"ל, כדי להיחשף לשיטות הלימוד 
החדשניות ביותר.

נשמח לעמוד גם לרשותכם בהפעלת מיזמים חינוכיים.

1 סניף תל אביב: רח׳ הר סיני 
25 סניף שערי תקווה: רח׳ היהלום 

054-7891082 טלפון: 
054-3367950 טלפון: 

Oz@omets.org חוגי העשרה, הפעלות וצהרונים
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השירותים שלנו בתחומי החינוך:

חדשנות )גם( בשירות:המשאב האנושי שלנו:

מפעלי קיץ מיוחדים.  •
הפקת ימי שיא ואירועים קהילתיים.  •

קייטנות מתגלגלים.  •
מחנות אימון וסדנאות מיוחדות.  •

קייטנות ומחנות העשרת אנגלית.  •
צהרונים מועשרים בתקן תכנית "ניצנים" ובפיקוח ממשלתי.  •

קייטנות מפוקחות ממשלתית.   •
חוגי העשרה שנתיים לילדים.  •

מרכזי מצויינות בענפים אולימפיים.   •
קייטנות קיץ בגנים עם תוכנית תכנים מועשרת.  •

מרכזי אורח חיים בריא למבוגרים ונוער.  •
פרוייקט ״מוגנות ברשת" - כהכנה לקבלת טלפונים חכמים לכיתות ב'-ד'.  •

חלום טוב - תכנית לשיפור איכות השינה בקרב ילדי הצהרונים.  •

הרצאות, סדנאות ותמיכה להורים בנושאים חינוכיים.  •

פרויקט אח גדול- תכנית חונכות חוייתית בין חניכים מקבוצת הבוגרים  •

לחניכים הצעירים בצהרוני בית הספר.  

עמדות VR ללמידה חוויתית בצהרונים בית ספריים.   •

שיתוף פעולה עם ארגוני יהדות התפוצות: פעילויות עם בתי ספר בקנדה     •

וארה"ב בהן הילדים נחשפים לשיח באנגלית ולעולמם של הילדים בקהילות   

יהודיות מחוץ לישראל.

לולה בד - לולאת לייקרה באמצעותה אפשר לשחק, להיפגש ולהקרב.  •

סדנת DJ  - באווירה שמחה, צעירה וחוויתית המותאמת לילדים.  •

סדנת כלים למנהיגות מודרנית - סדנת כלים למנהיגים שרוצים להצליח בכל מצב!  •

משחקי ענק - מגוון הפעלות ופעילויות חברתיות ומקוריות של משחקי ענק   •

מחומרים שונים.

אנחנו שמים דגש על תהליך מעמיק ומובנה לגיוס כח האדם, כל מפעיל עובר:

ראיון אישי	 
צפיה בשטח	 
בדיקת הכשרות ונסיון קודם.	 

אנחנו מעודדים מדריכים בעלי תארים והסמכות מיוחדות להצטרף אלינו:

איתור כח אדם בשיתוף פעולה עם מכללות חינוך ובתי-ספר למאמנים 	 

ומדריכים.
מעניקים מלגות לימודים בתחומי החינוך והטיפול לצוות העמותה.	 
דורשים אישור המפעילים ותכניות הלימוד במשרד החינוך.	 

.ON-LINE ביטול השתתפות

כניסה בלחיצה לקבוצת הפעילות.

רישום און-ליין בהוראת קבע.

.CRM מתן שירות לקוחות מיידי ואישי  הנתמך במערכת

אנחנו מבצעים הכשרות והרחבות לכלל הצוות לעידוד רכישת כלים לקידום 	 
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, התפתחות מוטורית נכונה לגיל הרך, 

תזונה לילדים ועוד...

מציעים ליווי של יועצת חינוכית להנחיית צוות המדריכים, ההורים 	 
והילדים. 
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תוכניות חינוך והעשרה
״באומץ להיות״:

מוגנות ברשת בטלפון החכם-כללי התנהגות ב-"ווטסאפ" לתלמידי כיתות ב'-ד'.	 

אנגלית חווייתית - לגנים וחניכי בי"ס יסודי באמצעות משחק, תנועה ומוסיקה.	 

״חלום טוב״- תכנית אימוני שינה לילדי בי"ס יסודי וגנים.	 

משחקי קלפים - להבעת רגשות ומשחקי הבעה עצמית בפיתוח עמותת האומץ להיות.	 

ג'ודו והגנה עצמית לקטנטנים -  אומנות לחימה יפנית, חינוך למצוינות, בטחון גופני ושיפור היכולות הבין אישיות.	 

לולה בד - לולאת לייקרה באמצעותה אפשר לשחק, להיפגש ולהקרב.	 

סדנת כלים למנהיגות מודרנית - סדנת כלים למנהיגים שרוצים להצליח בכל מצב!	 

משחקי ענק - מגוון הפעלות ופעילויות חברתיות ומקוריות של משחקי ענק מחומרים שונים.	 

סדנת DJ  -  באווירה שמחה, צעירה וחוויתית המותאמת לילדים.	 

*עמותת ״האומץ להיות״ מפתחת תכני העשרה חוויתיים לאורך כל השנה בנושאים אקטואליים משתנים.
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תוכנית מוגנות ברשת וכללי התנהגות 
במרחב הוירטואלי

תאור השיטה:

• שיטה חדשנית לחינוך ילדינו כיצד להתנהג במרחב הוירטואלי.

• מבוססת על למידה חוויתית המקנה כלים להתמודדות במרחב הוירטואלי. 

• מאפשרת תוך זמן קצר שיפור כללי ההתנהגות והגברת המודעות לסכנות ברשתות החברתיות.

• משלבת בקרה בזמן אמת על התנהגות הילדים ברשת החברתית.

• מבטיחה הצלחה בטוחה לשיפור הידע והמודעות בקרב 100% מהמשתתפים**.

נושאים עיקריים:
• למידת כללים להתנהגות נכונה בוואטסאפ, לרבות פתגמים סמויים.

• הגברת המודעות לסכנות ברשת באמצעות שיח על מקרים קונקרטים.

• חובת הדיווח, אחריות אישית וערבות הדדית בין הילדים.

• קביעת מגבלת זמן שימוש במסכים, על מנת למנוע נזק בריאותי, התמכרות ובזבוז זמן.

8 - 13 לתלמידים בגילאי 

** בהתאם למדגם שבוצע על כ- 700 תלמידים

נית
חדש

שיטה  
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תוכניות העשרה באנגלית

לילדי הגן ובתי ספר היסודי

חלק מהותי בפעילות עמותת האומץ להיות  הוא תוכניות העשרה חווייתיות ללימוד 
אנגלית לילדים ובני נוער, מגיל הגן ועד לתיכון. מתוך ההכרה שכיום, בעולם 
הגלובלי, ידיעת אנגלית היא כלי בסיסי שהכרחי לכל אדם לצורך השתלבות 
בחברה, בשוק העבודה ובאקדמיה - העמותה שמה לה למטרה לחשוף את 
הדור הצעיר לשפה. תוכניות ההעשרה מנפצות את מחסום הפחד מניהול 

שיחה באנגלית, ומקנות אוצר מילים שימושי לחיי היום יום.

איך אנחנו מלמדים?
אנחנו לא מלמדים אנגלית – אנחנו פשוט נהנים באנגלית. זה המוטו שמוביל 

אותנו בלימוד השפה בקרב ילדים. אנחנו מציעים לילדים מגוון רחב של 
פעילויות כיפיות בתחומים שונים, ובינתיים הם מתאהבים בשפה ומתרגלים 
להשתמש בה. בתחושה שלהם הילדים מבלים, בזמן שבפועל הם נחשפים 

למושגים באנגלית ולאוצר מילים עצום בכל תחומי החיים.
צוות המדריכים שלנו דוברי אנגלית כשפת אם, והם בעלי רקע וניסיון עשיר 

בחינוך ובעבודה עם ילדים. המדריכים מקבלים ליווי מקצועי צמוד. עידוד 
החניכים נעשה בשיטת התמריצים, בהתאם לגיל הילדים והכול כמובן מלווה 

בחיזוקים חיוביים רבים. לאור דרישת ההורים, לעיתים המדריכים גם לומדים עם 
החניכים לקראת מבחנים באנגלית שמתקיימים בבית הספר.

מסלולי ההעשרה באנגלית לשכבות הגיל השונות:

ילדי הגן
ככל שהחשיפה לאנגלית מתחילה בשלב מוקדם יותר, כך השפה נקלטת 

בטבעיות רבה יותר עוד לפני שמתפתחים החששות ממנה. עם ילדי הגן אנחנו 
שרים, משחקים, מדקלמים, יוצרים יצירות ומשחקים דמויות מתוך שירים. הכול 

באנגלית כמובן, תוך לימוד מושגים שקשורים לנושא. זוהי פעילות שוברת 
שגרה שכולם נהנים בה ולכן היא נחרטת בזיכרון כחוויה חיובית.

תלמידי בית ספר יסודי
בשלב הזה המטרה היא הפחתת החששות שנוצרו וחשיפה לאוצר מילים. 
בניגוד ללימוד "לפי הספר" בבית הספר, אנחנו בוחרים בפעילות שיוצאת 

מהשגרה. למשל, אנחנו מקיימים פעילויות בשלל נושאים כמו מדע, הייטק, 
בישול, ספורט, יזמות וכדומה – הן פשוט מתקיימות באנגלית והחניכים 

מקבלים בנק מילים מהתחום. ברוח הנושא, החניכים מבצעים דפי עבודה 
חווייתיים שמאתגרים בכיף את החשיבה )כמו תפזורות ומבוכים(, עורכים 

ניסויים מדעיים ומסיירים בחוץ.
בנוסף לתוכנית השוטפת, בכיתות ג' עד ו' החניכים מונחים להעביר שיעור 

בנושא כלשהו בכיתה שלהם בבית הספר. כך אנחנו מעודדים את הילד ללמוד, 
הוא נחשף לחומר מסקרן ומגלה עולם חדש ואף מעודד את חבריו לכיתה 

ללמוד.

A-ZA-Z
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משחקי הבעה רגשית בפיתוח האומץ להיות

לילדי הגן ובתי ספר היסודי

8



חלום טוב.

לילדי הגן ובתי הספר

סדנת אימוני השינה שלנו מקנה לחניכים כלים ומודעות, אשר יעניקו להם יכולות 
שינה בריאות ואיכותיות, הסדנה מועברת במפגשים קבוצתיים במסגרת פעילויות 

הצהרון שלנו באמצעות דמיון מודרך ומשחקים מותאמי גיל.

מרכזת התכנית ד"ר רימה טרנבסקי.

ם?
היו

ום 

על מה נחל

תכנית ייחודית המקנה כלים, מיומניות וכישורים חברתיים באמצעות שינה איכותית ועולם החלימה. 

כיצד אנו מבטיחים שינה איכותית ממנה יתעורר הילד עם חיוך על הפנים?	 

כיצד מניעים את הילד לישון מרצונו?	 

כיצד מאמנים לשינה איכותית?	 

שינה איכותית מגבירה את כושר הלמידה, מעלה יכולת התמודדות עם שינויים וגורמי לחץ, 	 

תורמת להתפתחות בריאה של כלל מערכות הגוף לרבות תפקוד המח והמערכת החיסונית.

מנחת הסדנה:

מירב מורנו סניור, מטפלת ומנחה ילדים ונוער 

בשיטת תרפיה נוירו-אקטיבית
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מרכז הג'ודו וחוגי העשרה נוספים

מגיל 4 ומעלה

מרכז הג'ודו של עמותת האומץ להיות מפעיל תשעה בתי ספר לג'ודו, שבהם 

מתאמנים כ- 400 ספורטאים מגיל 4 ומעלה. מעבר לאימונים השוטפים, 

המרכז מפעיל קייטנות ספורט, מחנות אימון ותחרויות. המרכז רואה לנגד עיניו 

את עתידו של כל ילד, ולפיכך מתייחס לפעילות גם כמסגרת חינוכית מעבר לזו 

הספורטיבית.

אימוני הג'ודו מתאימים לבנים ולבנות, ותורמים רבות לילד בהיבטים השונים. 

בין היתר משפרים את הכושר הגופני הביטחון העצמי, שיווי המשקל, הגמישות, 

הקורדינציה, ומהירות התגובה. הג'ודו מפתח גם את יכולת החשיבה, הריכוז 

וניתוח מהלכים.

בהתאם לחזון העמותה פיתחנו שיטות למידה חווייתיות המותאמות לדור 

הילדים העכשוי.

כך למשל, מעברי הדרגות לבני 4 עד 10 נעשים באמצעות אלבום איסוף 
מדבקות של תרגילים שנלמדו באימון במקום ביצוע מבחני מעבר מלחיצים.

אנו מאמינים כי אימוני ג'ודו יכולים להיות מסע אישי חשוב ומעצים לכל חניך, מסע 

שבו יגלה את העוצמות והיכולות הגבוהות שלו. החניכים מקבלים כלים להתמודד 

עם אתגרים קשים ומפנימים שהם מסוגלים להצליח במטלות הקשות שהם לא 

שיערו שיעמדו בהן. הם מתנסים בהתמדה, ביכולת לשמור על רמת קשב וריכוז 

גבוהה ובהתאוששות מהירה מכישלון . כל אלה מקנים כלים חשובים להצלחה בכל 

תחומי החיים. כל חניך מתקבל אצלנו בחום ובאהבה מהרגע הראשון ולומד להחזיר 

באותה מטבע גם למדריכים ולתלמידים האחרים. המושג "ואהבת לרעך כמוך" 

מוטמע במהירות באמצעות דוגמה אישית מצד צוות ההדרכה. נוסף לכך, חניכים 

בגיל 10 ומעלה יוצאים למחנות גיבוש הכוללים לינה שבהם אנחנו מתקדמים גם בפן 

החברתי במטרה להעמיק את תחושת השייכות לקבוצה ולמרכז הג'ודו. לצד היכולות 

הספורטיביות, כל אלה מפתחים אצל החניכים ערכים של שליטה עצמית, אדיבות, 

ענווה, משמעת, ביטחון ומנהיגות.

הנבחרת בהדרכת אריק זאבי
חניכים מצטיינים בגיל 10 ומעלה מנותבים למסלול ההישגי ומתאמנים בנבחרת 

הארצית שלנו, שאותה מוביל המדליסט האולימפי אריק זאבי. חניכים מעל גיל 14 
משתלבים בנבחרות ובאירועים של איגוד הג'ודו.

צוות המדריכים
אנחנו שומרים על רף גבוה בתורת האימון ובהדרכה מקצועית על ידי מיטב מאמני 

הג'ודו בארץ. כל מדריכי הג'ודו מוסמכים מטעם בית הספר למאמנים במכון וינגייט,
בעלי תארים וסטודנטים לחינוך גופני. נוסף על כך, החניכים זוכים למפגשים מעוררי 
השראה עם ספורטאי הסגל האולימפי שמגיעים כמה פעמים בשנה לסמינרי הדרכה 

המתקיימים במרכזים שלנו.

חוגי העשרה נוספים
מלבד חוגי הג'ודו, האומץ להיות מציעה שפע חוגים מגוונים שנבחרים בהתאם 

לביקוש מצד הילדים והוריהם. החוגים מועברים על ידי מדריכים מקצועיים ומנוסים
שמקבלים ליווי שוטף של אנשי חינוך. להלן דוגמאות לחוגים: שעשועי מדע | 

טיסנאות | מבוכים ודרקונים | לגו ורובוטיקה | מחשבים | ציור ורישום | אומנות |
פיסול בגומי – קליי | שחמט | קומיקס | קוסמים צעירים | מיינד-קראפט | בישול | 

שעת סיפור | כדורסל | התעמלות קרקע | כדור-רגל.
בכל החוגים שומרים המדריכים על קשר שוטף עם ההורים, אחת לתקופה מתקיים 

שיעור פתוח בנוכחות ההורים.
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סדנת DJ באווירה שמחה,
צעירה וחוויתית המותאמת לילדים.

תכנים:
רכישת ידע טכני, הכרת המכשור וטכניקות עבודה.	 

יסודות התקליטנות העכשוויות.	 

 	.MIX-הקניית ידע מוזיקלי בסיסי והתמקצעות בסגנונות ו

שליטה בפלטת ההתקליטן,	 

שליטה והבנת הקהל באמצעות המוסיקה.	 

בניית סט DJ מלא. 	 

הקורס מעניק: 
פיתוח חוש הקצב והשמיעה.	 

תורם לשיפור הדימוי העצמי.	 

שיפור התפיסה והאינטראקציה עם הסביבה באמצעות מוסיקה.	 

איזון ושליטה עצמית דרך חווית הצלחה ויצירה.	 

הסדנה בת 8 שעות לימוד.
בהנחיית די ג'יי עמרי לייטוש, בעל ותק וניסיון של 10 שנים, באירועים ומועדונים בארץ ובחו"ל.	 

שיטת לימוד מותאמת לילדים ונוער המעבירה את כל יסודות המקצוע בצורה חווייתית ויעילה במיוחד .	 

מאחוריו מספר רב של תלמידים וקבוצות אשר השתלבו בתעשייה.	 

נות
 קט

קבוצות לימוד

אין צורך ברכישת ציוד מיוחד.
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משחקי ענק
חברתיים

מתאים למגוון גילאים רחב	   ♥
מתאים כפעילות למשפחות	   ●
מתאים לאירועים עם כמות משתתפים גדולה בו זמנית.	   ☯
פעילות מוטורית	   ●
עבודת צוות וגיבוש חברתי	   ♥
מעודד חשיבה ודמיון	   ●

המשחקים פזורים במרחב פתוח או סגור באולם, סטודיו, חצר, פארק או כל מקום שתבחרו 

והמשתתפים יכולים לעבור בין המשחקים באופן חופשי ולשחק להנאתם, מלווה מטעמנו 

מנחה את המשתתפים במשך כל האירוע.  

באומץ להיות פיתחנו הפעלות באמצעות משחקי ענק בעיצוב אישי, 

בעזרתם יצרנו מגוון הפעלות ופעילויות חברתיות, לשחק ממש כמו בפעילות 

חברתית ומהנה עם מגוון רחב ומקורי של משחקי ענק מחומרים שונים.

יים

מקור
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סדנת כלים למנהיגות מודרנית
סדנת כלים למנהיגים שרוצים להצליח בכל מצב!

כל אחד מנהיג את חייו, בין אם באופן חיובי או שלילי. חלק מאתנו, אשר עומדים בראש קבוצת אנשים, מנהיגים גם את 

אותו הצוות לעבר יעדים מוגדרים. אם כל אחד הוא מנהיג, איך יכול להיות שיש חלק שהופכים למטאורים בעוד אחרים 

מדשדשים באותו מקום במשך שנים? 

במילים אחרות, אם אתם רוצים, 
צוות חינוכי שיוביל ברשימת היעדים ובהעצמה!	 

שהפוטנציאל  שלכם ושל ילדכם יבוא לכדי מימוש בשטח. 	 

להוציא את כישורי המנהיגות שלכם החוצה.	 

ללמוד את אומנות ניהול הזמן ואומנות ההקשבה.	 

Wake up your mind הסדנא פותחה ע״י מאיה קלימי
כוללת 4-6 מפגשים המיועדים ומותאמים לצוותי חינוך, ילדים ונוער.	 

     
במסגרת הסדנא תקבלו הזדמנות:

להכיר את עצמכם, את דפוסי קבלת ההחלטות שלכם ואת הערכים המניעים אתכם. 	 

תצאו עם מטרות מוגדרות, יעדים לביצוע וכלים שילוו אתכם לאורך כל הדרך. 	 

מזמינים אתכם לפתוח את הראש, לשנות את כיווני המחשבה ולהבין – החיים זה מה שקורה בזמן שאנחנו עסוקים 

בתכנונים. זה הזמן להגשים ולחיות בדיוק את החיים עליהם אתם חולמים.
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לולה בד
לולה בד היא לולאת לייקרה באמצעותה אפשר לשחק, להיפגש ולהתקרב

הנסיון מלמד שעבודה טיפולית וחינוכית עם לולה-בד יכולה להתאים לאוכלוסיות בעלי מאפיינים שונים, מבוגרים, ילדים ונוער, אוכלוסיות עם צרכים 

מיוחדים וכו'.

לולה-בד משמשת ככלי טיפולי רב עצמה שמאפשר מפגש עם נושאים רבים ומגוונים:

גבולות הגוף - הכרה עם הגוף שלי, הכח והעצמה, איזון ושיווי משקל.
קבוצה - פיתוח מיומנויות הקשבה וקשר, תקשורת בין אישית, אמון קבוצתי, היכולת לקחת ולתת מקום.

תחושתיות - מגרה סנסורי, מעורר המערכת העצבית, הבד יוצר מעטפת תחושתית שלמה של החזקה והכלה.
יצירתיות ודמיון - עבודה עם דימויים, כלי השלכתי לדחפים פנימיים וביטוי עצמי, פיתוח יכולת משחקית

תנועה וריקוד - כלי המגרה את התנועה, הבד מתנועע ובעקבותיו הגוף, מזמן לגיולוי וחקירה של תנועתנו הפנימית.

סדנאות לילדים, נוער ומבוגרים: 
• ניסוי בשימוש מגוון בבד וגילוי האיכויות הגלומות בו, מהיכולת לחבר ולהניע, דרך פיתוח רעיונות ומשחקים הנוצרים בזמן אמת. 

• נפתח את היכולת לתקשורת רגשית, תחושתית.
• העמקת ההיכרות הבין אישית דרך הבעה ויצירה באופן חושי ובלתי מילולי.

סדנאות להכשרת אנשי ונשות חינוך:
• נתנסה בשימוש מגוון בבד, מהיכולת לחבר ולהניע דרך פיתוח רעיונות ומהלכים הנוצרים בזמן אמת.

• נעסוק בתכנים הרגשיים העולים בעבודה עם הבד
• נרכוש כלים יישומיים כמו היכולת להיות חלק מקבוצה, הובלה, פיתוח שייכות ותקשורת לא מילולית דרך הבעה עם הגוף והתנועה שלי ועוד. 

אפשרות לתהליך קבוצתי מתמשך או סדנאות חד פעמיות.
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הצהרונים שלנו:
עמותת האומץ להיות מפעילה צהרונים הפועלים משעת סיום הגן או בית הספר 

עד השעה 17:00, בחופשות ניתן מענה בהתאם לדרישות הרשות המקומית. 
הצהרונים מתקיימים במבנה הלימוד של מסגרות הבוקר ובכך נשמר רצף בין 

שתי המסגרות.

התפיסה החינוכית
מתוך התפיסה שהשעות שבהן הילד שוהה בצהרון הן פרק זמן משמעותי עבורו, 

חשוב לנו להעניק לכל ילד חום, אהבה, ותחושה ביתית. לצד זאת אנחנו מקפידים 
להעשיר את הילדים בתכנים חווייתיים מגוונים ומעניינים. בצהרוני בית הספר אנחנו 

גם משלבים תרגול אנגלית כחלק מהשיגרה. 
שיטות הלימוד וההתנהלות בצהרונים מושתתות על חדשנות, חשיבה מחוץ לקופסה, 

גיוון, יצירתיות, העצמה, חיזוקים חיוביים וגירויים אינטלקטואלים. אנחנו מאמינים 
כי בדרך זו נעניק לילדים ארגז כלים לחיים, הכולל מיומנויות חברתיות ואישיות. 

בהתאם לצורך אנחנו נותנים מענה גם לילדי החינוך המיוחד.

אבני היסוד
תכנים: התכנים מותאמים לשכבות הגיל השונות והם נקבעים מראש בתוכנית שנתית 

שמציבה נושאים חודשיים ושבועיים עבור כל השנה כולה.

חוגים: חוגי העשרה חיצוניים המועברים על ידי מדריכים מקצועיים מרעננים את 
השגרה בצהרון. מספר החוגים ונושאיהם נבחרים בשיתוף ההורים מתוך היצע עשיר 

שכולל בין היתר : קומיקס, חיות, מדעים, קולנוע, משחקי ריצפה, דיבייט, 
ג'ודו, קפוארה, תאטרון, דרמה, מוזיקה ונגינה.

שקיפות: אנחנו דוגלים בשיתוף מלא של ההורים, מעדכנים אותם בניוזלטר 
שוטף וזמינים תמיד לפניותיהם. לכל קבוצת גיל נבחרת נציגות הורים שמעורבת 
בהחלטות. אחת לתקופה מתקיימת פעילות הורים וילדים, ואת סוף השנה אנחנו 

חוגגים בפסטיבל הופעות מרגש שהילדים נערכים לקראתו כבר מפסח.

צוות: המדריכים שלנו קשובים, סבלניים, מכילים, נמרצים, ובעלי גישה לילדים. 
הצוותים עוברים השתלמויות תכופות, משתתפים בפגישות צוות שבועיות ומקבלים 

ליווי מקצועי. מספר המדריכים גבוה מן הנדרש בתקן, כולל מדריך ״צף" המאתר 
ומזהה נקודות בהן יכול לתמוך רגשית ולחזק ילדים, כמו סיוע בהכנת שיעורי בית 

ובפתרון קונפליקטים, כל זאת תוך מתן תשומת לב אישית. 

תזונה: אנחנו מגישים ארוחות מזינות, טעימות, בריאות וטריות שמבושלות מידי יום 
ועומדות בתקני משרד הבריאות. המזון לא מטוגן ולא מעובד וכולל פירות וירקות. 

ילדים המתמודדים עם אלרגיות מקבלים מנות מותאמות.

בטיחות: אנחנו נוקטים בכל אמצעי אפשרי על מנת להבטיח את ביטחון הילדים 
ומקפידים על נוהלי בדיקה וזהירות מחמירים בכל פעילות.

צהרונים בגנים
אנחנו מקפידים על יחס אישי במיוחד לילדי הגנים ולכן מוקצה איש צוות לכל 

עשרה ילדים, הקצאה גבוהה מהמקובל בצהרונים. 
אנשי הצוות עוברים הכשרות והנחיה פדגוגית ומלווים על ידי יועצת חינוכית. 
התכנים מגוונים ומעניינים ומועברים בדרכים מהנות וברוח ספורטיבית, חלקם 

מבוססים על לוח השנה )חגים, עונות, וכדומה( ואחרים מעשירים בהשכלה כללית. 
הפעילויות הנוגעות לנושא התקופתי מזמינות את הילדים לבטא את עצמם ולקחת 

חלק פעיל, למשל באמצעות סיפור מומחז, פעילות בעקבות סיפור, משחקי חשיבה, 
יצירה ופעילות גיבוש.

צהרונים בבתי הספר
אנחנו מקפידים למלא בתוכן מסקרן וחווייתי את שעות הצהרון של ילדי 

בית הספר על מנת להקנות ידע כללי ומיומנויות חברתיות. אנחנו מקיימים 
ימי שיא במגוון תחומים כדוגמת אשכולות חשיבה, איכות הסביבה, 

התנהלות פיננסית ובטיחות בדרכים. הפעילויות מפתחות ערכים כמו עזרה 
הדדית, חברות, התמודדות עם ריבוי משימות ועבודת צוות.

אנגלית: על פי דרישת הרשות אנו משלבים בפעילות הצהרון נגיעות של 
לימוד אנגלית חווייתית, כולל שימוש באפליקציות יעודיות ומשחקים. 
האנגלית משתלבת בהנאה, בטבעיות ובקלילות בשגרת היום. האווירה 

הטובה בצהרון והחוויה האישית של הילד עומדות לנגד עינינו ולכן אנחנו 
מרבים בחיזוקים חיוביים ונמנעים מעונשים. אנחנו מקצים 45 דקות להכנת 

שיעורי בית, מעודדים את הילדים ומסייעים להם, אך לא מכריחים אותם. 
הצהרון מהווה מסגרת השוברת את שגרת בית הספר באווירה חופשית 

וקלילה, מהנה, חמה ואוהבת.

צהרונים לילדי החינוך המיוחד השפתי
בגישה החינוכית שלנו אנו מאמינים כי הילדים הנמצאים בהגדרה של חינוך מיוחד 

שפתי הם ילדים שצריכים ויכולים להשתלב בחברת הילדים הרגילה. על מנת שהדבר 
יצליח אנו משלבים את הילדים בצהרונים שלנו, בתיווך עם הצוות החינוכי והמקצועי 

ובשיתוף פעולה עם ההורים.
במקרים בהם יש דרישה מצד ההורים והצוות החינוכי להישאר במרחב הגן המיוחד 

השפתי, תיפתח קבוצת צהרון ייחודית לכך.
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הצעת תכנית שבועית:
צהרון - גנים

חמישירביעישלישישניראשון
קבלת החניכים-בדיקת נוכחות13:30-13:45

ארוחת צהריים14:30 - 13:45

סידור מרחב הפעילות באמצעות שיר ומשחק משימות קבוצתי14:30-14:45

פעילות משתנה ע"פ ספורט ומשחקי תנועהחוג חיצוני - ע"פ בחירה**ספורט ומשחקי תנועה15:30 - 14:45
חוברת פעילויות )מצ"ב( *

חוג חיצוני - ע"פ בחירה**

פעילות משתנה ע"פ 16:15 - 15:30
חוברת פעילויות*) מצ"ב(

משחקי הבעה רגשית\ 
"חלום טוב"- תרגול 

לשיפור איכות השינה 
לקטנטנים***

KIDZ-ABC משחקי 
העשרת אוצר מילים 

באנגלית והסרת מחסום 
השפה ***

 זמן חצר- משחקי רצפה\ משחקי מצנח\
משחקים היתוליים ##

 שעת סיפור והמחזה\17:00- 16:15
משחק חופשי

 משחקי חשיבה ופאזלים\זמן יצירה\ משחק חופשי
משחק חופשי

פעילות סיכום שבועיזמן יצירה\ משחק חופשי

* מצורפת להצעה חוברת פעילויות שנתית של האומץ להיות.       

** בחודש הראשון לפתיחת הפעילות יועברו חוגי ניסיון  משתנים בגנים, לאחר חוגי הניסיון ייבחר חוג קבוע ע"י משוב מהצוות והחניכים.

 *** פיתוח תכני העשרה לימודיים חווייתיים של עמותת האומץ להיות נעשה לאורך כל השנה ומשולב בצהרונים.

## אחראית התכנים ורכש דואגת באופן שוטף למצנחים וציוד ספורט ונופש, משחקי ענק והכשרות על פעילויות חינוכיות חווייתיות.
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הצעת תכנית שבועית:
צהרון - כיתה ב'

חמישירביעישלישישניראשון
ארוחת צהריים13:30-14:15

תמיכה בהכנת שיעורי בית עם מדריך הקבוצה ותומך למידה הזמין לכלל השכבה15:00 - 14:15

 פעילות ספורט ומשחקי15:00-15:45
תנועה

חוג חיצונייצירהמשחקי מילים
)cooking(

משחקי מנהיגות

 משחקי צילום לפיתוחהכרת האחרתכנית העשרת אנגליתפעילות צו׳פר ״מציאות מדומה״16:30- 15:45
חשיבה יצירתית

 משחקים לפיתוח כישוריםמוגנות ברשת17:00- 16:30
חברתיים

 פעילות על משחקי
ריצפה ענקיים

 תחנות ספורט אתגרי
במרחב

English Game
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הצעה לנושאים חודשיים לגנים ובתי ספר
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אנגלית חוויתית, פרויקט חילופי מסרים עם תלמידים 
מקנדה -תוכנית שנתית לתלמידי א'-ג'

Grade 4,5,6Grade 3Grade 2Grade 1Additional 
projects

Month

ABOUT ME + PHOTOABOUT ME + PHOTOABOUT ME + PHOTOABOUT ME + PHOTOROSH HASHANA 
BOX

SEPTEMBER

MY FAMILY SENT IN 
SMALL BOTTLE

MY FAMILY SENT 
IN SMALL BOTTLE

MY FAMILY SENT 
IN SMALL BOTTLE

MY FAMILY SENT 
IN SMALL BOTTLE

OCTOBER

BOOKMARKS + SKYPEBOOKMARKSBOOKMARKSBOOKMARKSNOVEMBER

POPSICLE STICK 
FRAME

POPSICLE STICK 
FRAME

MY HOBBIESMY HOBBIESDECEMBER

GAME MAKING 
(CROSSWORDS ETC)

GAME MAKING 
(CROSSWORDS ETC)

GAME MAKING 
(CROSSWORDS ETC)

GAME MAKING 
(CROSSWORDS ETC)

LONELY 
SOLDIERS

JANUARY

FRIENDSHIP 
BRACELETS

FRIENDSHIP 
BRACELETS

FRIENDSHIP 
BRACELETS

FRIENDSHIP 
BRACELETS

FEBRUARY

END OF YEAR SONG+ 
KEY RING

END OF YEAR 
SONG+ KEY RING

END OF YEAR 
SONG+ KEY RING

END OF YEAR 
SONG+ KEY RING

MISHLOACH 
MANOT

MARCH

PESACH BOXPESACH BOXPESACH BOXPESACH BOXAPRIL

DANCE +LYRICS FOR 
SONG

DANCE +LYRICS 
FOR SONG

DANCE FOR SONGDANCE FOR SONGSHAVUOTMAY

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOJUNE
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תהליך בחירת ספק ההזנה
מול וועד הורי הצהרון

 	

●הפחמימות המסופקות על ידינו משולבות בדגנים מלאים.

 	

●מנות צמחוניות מגוונות בקטניות עשירות חלבון, מנות הבשר אצלנו עשירות בחלבון ומנתחים שלמים בלבד.

 	
●מנות הקינוח שלנו מפירות העונה.

 	
●פיקוח ולווי שוטף של תזונאית.

 	
●מענה מלא לילדים אלרגיים.

בברכה,

צוות האומץ להיות

הנדון: בחירת ספק ההזנה לתכנית ניצנים,

______________________
ערב הטעימות יתקיים ב:_

לאחר סבב הטעימות אותו יציעו הספקים, נבקש שתמלאו עבורנו את בחירתכם ותשימו בתיבה.

אנו נדאג לבחור את הספק המועדף עליכם לשנת הלימודים הקרובה.

תפריט מוצע לדוגמה:

1 סניף תל אביב: רח׳ הר סיני 

25 סניף שערי תקווה: רח׳ היהלום 

054-7891082 טלפון: 

054-3367950 טלפון: 

haomats@gmail.com חוגי העשרה, הפעלות וצהרונים

וועד  ההורים היקרים שלום

ראשון
שני

שלישי
רביעי

חמישי
מנת בשר

קציצות בקר
שעועית לבנה/

שווארמהקציצות קינואה
שוקיים

חזה עוף פחמימה
תפוחי אדמה

אורז חצי מלא
פתיתים חצי 

קוסקוס חצי מלאמלאים

פסטה חיטה דורום 100% ירקות מבושלים
שעועית צהובה

גזר גמדי
שעועית ירוקה

 תבשיל ירקות

אפונהלקוסקוס סלט /ירקות העונה
ירקות טריים

ירקות טריים
ירקות טריים

ירקות טריים
ירקות טריים

קינוח
פרי העונה

פרי העונה
פרי העונה

פרי העונה
פרי העונה
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תכני העשרה וספקים חיצוניים:
מתוך ההבנה שכל ילד הוא עולם ומלואו, לכל ילד וילד תחומי  עניין ותחביבים שונים, אנו מציעים מגוון חוגים המותאמים לכל חתך גיל בנפרד כדי ליצור הנאה, 

עניין ואתגר לילדים.  בחודשי הקיץ אנו בוחנים חוגים חדשים ומגדילים את היצע התכנית בהתאם לתוכן הנדרש באוכלוסייה הרלוונטית ובהתאם לזמינות 
הלוגיסטית והגאוגרפית.

תיאור החוגחוג
בחוג הילדים יעבדו על מקצבים שונים מסגנונות מוזיקה מגוונים. בנוסף לתיפוף גוף, ייהנו הילדים מעבודה על כוראוגרפיה ועבודה עם כלי תיפוף על הגוף

תיפוף בסיסיים. החוג מפתח קואורדינציה גופנית, עבודה על דינמיקה קבוצתית, סנכרון קצב ותנועות והכל באווירה קצבית ומהנה.

בחוג הילדים ילמדו לעצב, לתכנן וליישם מוצרים מחומרים מגוונים. במהלך החוג הילדים יתנסו בכלי עבודה מגוונים ועם חומרים כגון עץ, נגרות
פלסטיק ועוד. עבודה על פרויקטים אישיים וקבוצתיים. החוג מפתח יכולות מוטוריות עדינות, עבודה בקבוצה ופיתוח הדמיון והיצירה.

בחוג הילדים ייהנו מאחד המשחקים המצליחים בעולם מזה שנים רבות. שח-מט יפתח את החשיבה האסטרטגית. בנוסף,  הילדים ילמדו שח-מט
לחשוב על מהלכים מראש ויפתחו את היכולות לעמוד במצבי לחץ, בהתמודדות מול יריב ומול הצורך בבחירה אחת מתוך אפשרויות רבות.

הילדים יתנסו בבניית דמויות, פיתוח אסטרטגיית משחק וייכנסו לעולם שלם של הרפתקאות ובניה. בחוג מיינקראפט הילדים יפתחו יכולות מיינקראפט
טכנולוגיות, מחשבה, ופיתוח מרחב ודמיון.

בחוג לגו הילדים יפתחו את המוטוריקה העדינה, החשיבה המכנית תוך בנייה ויצירה בלגו. בנוסף, חוג הלגו מפתח חשיבה, דמיון, יצירתיות לגו
ועבודה קבוצתית.

פעילות חווייתית ומשעשעת להכרת עולם המדע והתופעות המדעיות הסובבות אותנו, דרך בניית צעצועים מדעיים ודגמי מטוסים אמתיים שונים טיסנאות ושעשועי מדע
הנשארים בידי המשתתפים. הילדים יתנסו בבניית דגמי מטוסים אמתיים, יפתחו את היכולות המוטוריות העדינות והחשיבה המרחבית.

פיתוח יכולות קואורדינאטיביות, קשר עין שריר, יכולות פיזיות, עמידה מול קהל, שיווי משקל ועוד. בחוג הילדים יתנסו בשלל כלי הג'אגלינג: ג'אגלינג
חישוקי הולה הופ, מקלות סטאף, דיאבלו )יויו סיני( מקלות קונוסים ועוד.

עבודה על פיתוח קול, הגשת שיר ועמידה מול קהל. החוג משפר את הביטחון העצמי, את יכולת השירה ולמידה בעבודה קבוצתית ואישית.פיתוח קול ומקהלה

בחוג הריקוד הילדים יעבדו על פיתוח מיומנויות הריקוד במגוון סגנונות, שיפור הקואורדינציה, הגמישות והיציבות. החוג מתקיים באווירה ריקוד- היפ הופ וג'אז
קצבית מהנה ומקצועית.

בחוג הטניס הילדים יפתחו יכולות קואורדינציה, יעבדו על חיזוק גופני ומנטלי ושיפור יכולת עין-שריר. עבודה מהנה לבד או בקבוצה בענף טניס
הספורט המופלא.
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המשך תכני העשרה וספקים חיצוניים:

תיאור החוגחוג
בחוג הגומי קליי הילדים יתנסו ביצירה בתלת ממד, בחומר הקל בעולם. הילדים יגלו כיצד לפסל דמויות מפתיעות ומצחיקות וליצור עולם קסום גומי קליי

משלהם תוך כדי פיתוח יכולות כגון מוטוריקה עדינה, קשר עין -יד ודמיון.

בחוג תאטרון הילדים יעבדו על אימפרוביזציות, דמויות, הגשת טקסט וכתיבתו, משחק מול קהל, הופעה אישית והופעה בקבוצה. חוג התאטרון תיאטרון
מפתח את יכולות הדמיון של הילד ומעצים את הביטחון העצמי.

הילדים ייחשפו ויתאהבו בספורט הפופולארי ביותר באמריקה. ספורט הבייסבול משלב עוצמה ומהירות, אסטרטגיה ודיוק, עבודת צוות ויכולות בייסבול
אישיות. הבייסבול מאפשר חוויה ספורטיבית, מהנה, בטוחה, מאתגרת ומעצימה.

הילדים יפתחו יכולות אישיות, קואורדינציה, כוח פיזי, מנטלי ויציבות.כדורגל

נלמד איך לצייר דמויות קיימות וליצור דמויות מפרי דמיונם, לכתוב טקסט ולבנות סיפור שלם משלהם. בנוסף בחוג, הילדים יפתחו את הדמיון, קומיקס
המוטוריקה העדינה, חוש ההומור וההבעה העצמית

בחוג תכשיטנאות הילדים יתנסו בחומרים מגוונים כגון: בדים שונים, מתכות, חרוזים ועוד. בנוסף, ילמדו הילדים טכניקות רבות של יצירה תכשיטנאות
)תפירה, רקימה, ציור, חריטה ועוד(. במהלך החוג הילדים יכינו תיקים, שרשראות, רקמות ועוד יצירות רבות ומגוונות.

בחוג אומנות הילדים יציירו, ירשמו, יצבעו, יפסלו ובעיקר ייהנו. בחוג הילדים יתנסו בחומרים רבים בפיסול )גבס, רשת תיל, בדיל ועוד(. בנוסף אומנות
ילמדו טכניקות מתחום הציור. הילדים במהלך השנה יפתחו את היצירתיות, הדמיון, המוטוריקה העדינה והביטוי העצמי.

מגוון משחקי כושר וכדור, תנועה ואקרובטיקה,החוג שם דגש על שיפור יכולות גופניות והעלאת יכולות התקשורת הבין אישית של החניכיםספורט כללי

 *המדריכים שלנו בעלי תעודת הדרכה\הכשרה מתאימה ובעלי וותק וניסיון בעבודה עם ילדים
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בעלי תפקידים:

מנכ"ל. מעוז חיבה 

סמנכ"לית תפעול ופיתוח. מירב נובק 

מנהלת בתי-ספר יסודיים- אזור שומרון. ענבר רייכמן 

מנהל תחום הגיל הרך-אזור שומרון. דדי בלסטרה 

מנהל אזור צור-יצחק וסלעית. איתי חמי 

פיתוח פרוייקטים העשרה, תכנים וניהול תחום הספורט נועה לאור 

ייעוץ חינוכי הגיל הרך. מרב מורנו סניור 

ייעוץ חינוכי בתי ספר יסודיים. קרן כספי 

הדרכה  וליווי בתחום החינוך המיוחד. אור גרשון 

ייעוץ משפטי. עו״ד ענת שניידר שוסטק 

עמוס כץ ושות'. משרד רואה חשבון 

ייעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים. נטי זנקו 
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1 סניף תל אביב: רח׳ הר סיני 
25 סניף שערי תקווה: רח׳ היהלום 

054-7891082 טלפון: 
054-3367950 טלפון: 

Oz@omets.org

חוגי העשרה, הפעלות וצהרונים
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