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 סיכום סיור לילה
 בהשתתפות: 1.....תקיים ביום חמישי ההסיור 

, שמעון יום טוב, אבי )ראש תחום מניעה במחלקת הנוער( , עדי חצבני)מנהלת מחלקת הנוער( רותי שלוסברג
 פיט , איריס קוכליפי , עדנהאילנית אמסלםקציני, ניסים נחום, איציק שורי, רענן שוורץ, 

 
תמונות מהסיור: 

us.google.com/u/0/photos/105040216539252506444/albums/590819492994271331https://pl
3?authkey=CP6liYzC6rGV5AE#photos/105040216539252506444/albums/590819492994271

3313?authkey=CP6liYzC6rGV5AE 
 
 

ב של חילונים מתנ"ס לציבור תורני דתי, באיזור מעור – תל"ג 5פילדלפיה  -מתנ"ס מקהלות – 31:21

 ו את הנוער הדתי מסתובב ברחובות.שזיהכודתיים. המתנ"ס קם כצורך מקומי לאוכלוסיה דתית, 
 מכלוף, רכז נוער. עמוסלווה אותנו הצטרפנו לפעילות פספורט שמבוצעת ביום חמישי. 

שחקי משחקי מחשב המותרים על פי ההלכה, ומ, גלקבוצות כדור 04 ,ספורט פעילויותת ובמתנ"ס מתקיימ
 .שולחן

 מקום קטן וזקוק לשיפוץ תחזוקתי.ה
 
 

     
 
 
 

צטרפנו לפעילות פספורט כאשר בחצר התקיים ה – נאות שושנים 5סיגלון  -מתנ"ס נאות שושנים -30:21

ומונה בין  מדריכי נוער 6במקום יש בפנים עמדות עם משחקי שולחן )פינג פונג, סנוקר ...( ו קריוקי עם בני נוער
 בני נוער המגיעים בקביעות. 011 -ל 01

ים בפעילויות בלתי מטרת המקום להיות בית לבני נוער שאין להם חוגים, לא נמצאשרעיה מספרת  ,רכזת הנוער
ים בשבוע, י)בחופש פעמ בשעות הלילה. פורמליות והמקום מהווה להם בית, אליו הם מגיעים בקביעות

 מה אישית ומלווים אותם בבית הספר.ובלימודים פעם בשבוע( הם מקבלים יחס אישי, מכירים אותם בר
מכיר את בעלי התפקידים: מנהלת  בי"ס אחד שהוא ,לכל רכז כל רכז נוער במתנ"ס בקשר רציף עם בית ספר

פ בין החינוך הבלתי פורמלי "זה השת. צורך "מזיז הרים" עבור התלמידשכבה, רכזת חברתית, יועצת ובמידת ה
ז הנוער אינו כלפורמלי. רכז הנוער מתווך בין הילד לבין המסגרות בכל בעיה. צריך לשים לב לאבחנה כי ר

מטפל בנוער כי זו לא הכשרתו, הוא משמש להם אוזן קשבת ומפנה אותם למסגרות המתאימות בהתאם 
 .לצורך

ובתחילת השנה יוכשרו רכזי הנוער לאתר נורות אדומות דרך הרשת  לה צורך להקים סיירת רשתמהשטח ע
 החברתיות.
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 – רחבת המדיטק מול בריזה -טק, מתחם החייליםביקור בפרויקט עושים שכונה מדי -33:21

 -לות ופופים, עמדות מחשב, מוסיקה ועמדת פופקורן עם מחצפרויקט זה נקרא עושים שכונה, אוהל לבן מזמין 
 זה.ממזמין ונעים אין יותר 

במתחם ישנה פעילות התנדבותית של חיילים בשנת שירות. העירייה שוכרת להם דירה בחולון והם משמשים 
. לשיפור גיוסיי העתיד של החיילים ובשנה זו הם תורמים לקהילה. צה"ל רואה בפרויקט זה כמקפצה עין רכזיםמ

קרוב לגיל החיילים מה המתגייסים גיל בנוסף,  ושומעים על חוויות השירות.קשר  עם החייליםיוצרים בני נוער 
 שמקרב ויוצר שפה משותפת.

 

 
 
 
 

הורים,  31מדובר בקבוצה המונה נו לפרויקט עושים שכונה. עהג – מפגש עם סיירת הורים – 32:11

שילדם במערכת החינוך הממלכתי או הדתי. כמות ההורים קטנה, אך זו קבוצה איכותית שברבות הימים 
 מגובשת, עם מפגשים מעבר לסיירת. התקרבו והפכו לקבוצה מאוד

 לפנות בוקר. כל השנה, בלילה ועד הסיירת יוצאת לסיורים מידי יום ה' במשך
עם בני כשיש מבוגר במקום זה מרגיע את הלהט, יש צימאון של הנוער, לדמות לא מענישה. הם הרבה מדברים 

)מונית( שלא נוער בקטע הסברתי, לדוגמא, נערה שהשתכרה באחת הגנים, ההורים ודאו שיש לה איך להגיע 
המקום למלא את  - הם רואים את תפקידםיתה. כך שחברות שלה יעלו איתה הביתנו לה להיות לבד במונית, 

 של מבוגר המסביר, המקשיב, המתבונן מעיני מבוגר.
גינה, חושך ובנות ללא חשש או פחד בגינה  "בקטנה"יצאנו לסיור בגן סיפור, נתקלנו בקבוצת בנות קטנה, חווינו 

 חשוכה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיכום:
. אלו שכבות שאין להן מענה ולא מתוקצבות. כבות גיל ה' ו' ז'ילויות לילה לשמהסיור עולה צורך מאד ברור, לפע

 זה נושא שצריך להעלות לקברניטיי"ב כי פער הגילאים מאד גדול. –הן בטח לא יכולות להיות בשכבות גיל ח' 
אפשר לומר שאין מענה לנוער חולון בחופשים בשעות הלילה. אם נוסיף לכל  העיר. מצד שני חייבים לציין שאי

צריך  טק ובאתרים שונים בעיר, בעלות נמוכה,ילויות היזומות של מח' נוער במדיויות שראינו את הפעהפעיל
 לפרגן, ובאותה נשימה, לבקש יותר.

 
 
  

 


