
                                                                                           

 שער שוויון

 :כללי

אשר במסגרתו אנו מקימים קבוצות , ספורטיבי –חינוכי  –שער שוויון הינו ארגון חברתי 

המועברים על ידי מדריכי כדורגל מקצועיים , המשלבות שני אימוני כדורגל בשבוע, כדורגל

אשר במסגרת פעילותם במרכזי , המועברים על ידי חונכים, ושני מרכזי למידה ומוסמכים

סייעים לילדים בהכנת שיעורי הבית ומעבירים להם תכנים חינוכים וחברתיים מ, הלמידה

 . מניעת אלימות ועוד, כבוד הדדי, לקידום ערכים חשובים כמו קבלת השונה

ובכך , בהשתתפות קבוצות מערים סמוכות, אחת לחודש וחצי מתקיים טורניר מחוזי

 .מתאפשרת לילדים ההזדמנות להפגש עם ילדים מתרבויות שונות ודתות אחרות

 

 :בשער שוויון כיםחונה תפקיד

בהתאם  מיים בשבועפע/םמרכזי הלמידה בקבוצה פע הוא להעביר את כיםשל החונ םתפקיד

, מסייעים החונכים לילדים בהכנת שיעורי הבית, במסגרת מרכזי הלמידה. לזמינות החונכים

ובמשימות השוטפות מבית הספר ומעבירים להם פעילויות חברתיות בדפי העבודה 

 . פעילויות של העמותהמאגר המתוך , והעשרתיות

הילדים תנאי להשתתפות מרכז הלמידה היא חובה ומהווה ההשתתפות של הילדים ב

 .באימוני הכדורגל והטורנירים המחוזים

 :ליווי והכשרה

להעברת מרכז הלמידה בה ינתנו כלים , כשרה ייעודית לחונכיםבתחילת השנה תערך ה

יוסבר וצר במהלך הדרך וכיצד להתמודד עם בעיות שעלולות להיו, בצורה הטובה ביותר

תוצג חוברת הפעילות השנתית , בנוסף .לעבור עם הילדים יםחונכהתהליך השנתי שעל ה

 .איתה יעבדו החונכים במהלך השנהלחונכים 

אשר ( לפי חלוקה גיאוגרפית של הקבוצות) נה יקלוט את החונכים מנהל המחוזבתחילת הש

עם בית הספר ומאמן איש קשר אחראי מט)לאנשי הקשר , יחבר אותם לבית הספר בו יתנדבו

 .יה אחראי על תיאום ימי ההתנדבות ושעות הפעילות של החונכיםויה( הקבוצה

 .במהלך השנה ילווה מנהל המחוז את החונכים ויתן מענה לכל בעיה שתעלה במהלך הדרך

 :מיקום וזמני פעילות

כך שניתן להתנדב כמעט , מקצרין ועד אילת, לשער שוויון פריסה ארצית רחבה של קבוצות

לרוב בשעות הצהריים הסמוכות לסיום , ת הם ראשון עד חמישיימי הפעילו. בכל יישוב בארץ

לרוב מתאפשרת גמישות מבחינת בתי הספר ואת התיאום הספציפי . צ"שעת הלימודים ואחה

 .ישנה גמישות בבחירת ימי ההתנדבות ושעות הפעילות. יבצע מנהל המחוז בתחילת השנה
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