ֹאמרּו ָל ְׁך "
יך וְׁ י ְׁ
יך וְׁ יַ גֵּ ְׁד ָך זְׁ ֵּקנֶ ָ
ָאב ָ
" ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור וָ דֹור ְׁשַאל ִּ
תוכנית "רונן"

למידה משמעותית בצורה חווייתית

מתן סל כלים רחב ופרקטי לפיתוח התנהלות עצמאית
המלווה את האזרחים
בכל שלב בחיים.
בינו  -האוניברסיטה של החיים מביאה לכם את
"תכנית רונן"
למידה משמעותית בשילוב סדנאות חווייתיות המעשירות
את הידע ונותנות כלים להתמודדות עצמאית מושכלת.

מי אנחנו ?
בינו הוא ארגון חינוכי חברתי
העוסק בהנגשה והסברה מתודית של מידע ייעודי וחיוני אשר מקנה כלים בסיסיים להתנהלות
חיים מושכלת.
המידע הייעודי נבנה באופן מובנה ומותאם לקבוצות האוכלוסייה השונות

ומשלב בתוכו תכנים ערכיים.
הידע המועבר מבוסס על הרצאה פרונטלית ,ההרצאות הינן ברמה השווה לכל נפש ,ברורות ובהירות.
אנו מעודדים את תלמידי התכנית לשאול שאלות ,להתעניין ולהרחיב את הידע שלהם .אנו
משתמשים בכלים מגוונים על מנת להגיע לכל אזרח ( -קהוט ,מצגות ,סרטונים ,שימוש במנועי
חיפוש) דבר שמעלה באופן ניכר את היעילות של הטמעת הידע שהוקנה.

"תוכנית רונן"
התוכנית מוקדשת לזכרו של סמ"ר רונן לוברסקי ז"ל בן  20בנופלו לוחם ביחידת דובדבן שנפל בפעילות

ברמאללה  ,יהי זכרו ברוך.

מטרת התוכנית :
לימוד כישורי חיים בצורה חווייתית ומותאמת לנוער תוך דגש על תוכן איכותי ,ערכי ומשמעותי.
הכנת התלמידים ע"י מתן כלים והעלאת סוגיות היומיום כבר בשלב מוקדם בחייהם ,מה שיוביל את בוגרי
התוכנית להתנהלות עצמאית מושכלת בעתיד.

היעדים :
העלאת המודעות של הצעירים לנושאים חשובים מחיי היום יום שלא נלמדים במסגרות השונות.
פיתוח יכולות חשיבה ודרכי התמודדות תוך מתן כלים פרקטיים.
שימוש בטכנולוגיה והבנת העולם הדיגיטלי.
הכרת חוק הנגישות ופיתוח מעורבות חברתית ותרומה לקהילה.

תוכנית רונן  " -מכל מלמדי השכלתי "
למה בינו ?

אנו מאמינים כי למידה משמעותית מובילה להישגים.
בבינו אנו שמים דגש על העברת המידע.
מערכי שיעור מתקדמים המותאמים לכל שכבת גיל מתוך רצון להיות
עניינים עם כל קהל יעד.
התוכנית שלנו מעצבת את אישיות המשתתפים ונותנת להם כלים
פרקטיים להתמודדות עם שגרת היום יום .המידע שאנו מעבירים חשוב
מאוד ויכול לחסוך הרבה כאב ראש והמון כסף!
אצלנו תקבלו את הכלים הנכונים והנוחים ביותר על מנת להבין יותר
ולהתנהל נכון!

מעורבות-ידע שווה כח
כאשר המשתתפים יודעים מהן זכויותיהם הם גדלים להיות אזרחים המממשים את זכויותיהם ופועלים למען

הקהילה !

חיבור לעולם הגדול
בבינו מאמנים ללמידה עצמאית באופן יזום ומובנה במערכי השיעור שלנו.
ארגז הכלים הניתן במסגרת "תוכנית רונן" שם דגש על הקניית כישורי חיפוש.
אנו מאמינים ביכולותיו של הפרט ובמסוגלותו להגיע לפתרון באופן עצמאי.
לאורך התוכנית אנו מנהלים מעקב נוכחות ותפקוד אחר המשתתפים על מנת למקסם את התועלת .

בנק מידע – קד"צ
נושא

תתי נושאים

פירוט

כללי

מדינה
עירייה ומועצה
בחירות

זהות של עם ומדינה ,חוקים ,ערכים ועקרונות ,רשות מקומית ,שייכות
והשתייכות ,פלורליזם ,זכויות האדם ,נבחרי הציבור ,האדם והחברה ,כבוד הדדי,
אופוזיציה וקואליציה.

עולם
העבודה

עולם העבודה
משכורת
קרנות גמל  /פנסיה
זכויות העובד

איך בוחרים את העבודה שמתאימה לי? רישום קו"ח ,והכנה לראיון עבודה.
מהם הזכויות שלי? מהו טופס  .101תלוש משכורת ,שכר מעבודה אינטרנטית,
רישום ניהול ומעקב שעות .מהי פנסיה ,מונחי יסוד ,בחירת קרן פנסיה ,מעקב
הפקדות .זכויות העובד ,הטרדות מיניות בעבודה ,בירור זכויות נוער.

מיסים

מהו מס?
מס הכנסה
מס בריאות

מס ואגרה -הגדרה ,למה משמש מס? למה הוא חשוב? ניכויי חובה (ביטוח
לאומי ,מס הכנסה ומס בריאות) מיסים ישירים ועקיפים מע''מ ,רכישות
באינטרנט ,מדרגות מס ,גבייה ,הקלות ,החזרים.
מהו מס בריאות? האם אנו מבוטחים? מדוע הוא חשוב?

ביטוח
לאומי

מוסד ביטוח לאומי

מהו ביטוח לאומי? אחריות ותפקידים .חשיבות הביטוח הלאומי ,זכאות
לקצבאות ,גבייה ,החזרים ,מענקים.
שירות התעסוקה ,קורסים בתקופת הקורונה.

אגרות

מהי אגרה ?
ארנונה

תשלומים לרשות  /עירייה ,מועד גבייה ,תעריפים .הקלות ,שיטות חישוב
לתשלום .על מה אנחנו משלמים? מה אנחנו אמורים לקבל ?

בנקים

כסף
מהו בנק? בנק ישראל
חשבון בנק ,אשראי

מהו כסף? למה זה הכרחי  ,מתי כסף נוצר ומה היה לפני? התנהלות כלכלית,
מהו בנק? למה הוא הכרחי?
חשיבות בנק ישראל ,מי מייצר את הכסף? מהו חשבון בנק ? מי יכול לפתוח ?
מהו כרטיס אשראי ולמה צריך להיזהר ?

ביטוחים

מהו ביטוח ?
ביטוח רכב
ביטוח בריאות

מהו ביטוח  -למה נוצר? מהי פוליסה ?
ומהי פרמיה ? מונחי יסוד  ,ביטוח רכב  -סוגי ביטוח  ,הפעלת הביטוח.
ביטוח בריאות -מה זה והאם אנחנו חייבים לבטח את עצמנו?

רישיונות

מהו רישיון ?
רכב

אחריות חשיבות החיים ,סוגי הרישיונות  ,מהם התהליכים לקבלת רישיון?
נהיגה מונעת ושיטת הנקודות.

נגישות

הנגשת אתרי אינטרנט
זכויות הנכים -חוק
הנגישות

מלכודת גוגל ויוטיוב ,השקעות ,שיווק שותפים ,נגישות למערכות מידע
באינטרנט  -שימוש נכון במנועי חיפוש.
קבלת השונה ,הכרת חוקי הנגישות .זכויות הנכים ובעלי מוגבלויות.

שירות

צה"ל
התנדבות לצבא
שירות לאומי

שירות צבאי ושירות לאומי  ,הכנה לצה"ל ,עתודה ,תפקידים ,טיפים למיונים,
בירור על תפקידים ,שירות משמעותי ,קריירה צבאית ,מינוף יכולות צבאיות
לאזרחות  ,מנהיגות ,פיתוח זהות ,שכבות אוכלוסייה שונות מתחברות ביחד,
לחיות עם אנשים ,פיתוח קו מחשבה כלכלי עצמאי.

"תוכנית רונן" – צעד אחר צעד
נעים מאוד ,בינו !
היכרות עם המרצה והעברת סילבוס
הכנת תשתית (מאקרו)
הכרת התחומים השונים באופן רחב
מיקרו
הסבר פרטני של כל תחום ותחום
אז מה דעתך?
דיונים בנושאים אקטואליים
פרישת כנפיים
סיכום התוכנית וקבלת משוב
במסגרת התוכנית יינתנו משימות שונות למשתתפים אשר יסייעו בהטמעת החומר הנלמד.

לחברת בינו מגוון גדול של תכניות המותאמות באופן מודולרי ללקוח ,נשמח להיפגש
ולהתאים ביחד את התוכנית המתאימה ביותר עבורכם.

אנו נשמח לעבוד יחד למען עתיד טוב יותר לילדנו !

