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 9.6.15בפרוטוקול ועדת נוער 

רועי דביר, טל גינדי, דרור חכמון, אלון מוכתר, איריס קופיט, שמעון יום טוב, רותי שלוזנברג נוכחים: 

 מנהלת מחלקת הנוער.

יש צורך לפעילות חברתית ערכית לילדים, למעט ילדים שהולכים לתנועות נוער שגם שם יש  – רותי

ירידה בכמות המשתתפים. יעבדו בשותפות עם יהודית בראון מנהלת אגף חינוך יסודי. מדובר על 

ו' וחושבים על כך שזה יהיה בבית הספר לאחר שעות הלימודים. פעילות מובנת -פעילות בימים א'

מרכז ילדים שכונתי, פעילות של חצ"ב. הרעיון לתת פעילות חברתית  –וים במועדון משמיש ביום מס

כניות, מתחילים שיח , תחילת ת ערכית לילדים באופן שוטף ובחופשים., צריך להיערך עם רכזים, 

 , צורך תקציב, משאבים, מועדונים. זה יהיה תחת המחלקה של רותי.2016בספטמבר  תפעול

עדת קשר את נושא פעילות וים לחופש הזה יש להפנות לאגף לחינוך ילדים. להעלות לואת נושא הילד

 לילדים מול מינהל החינוך.

 בחוברת אנחנו לא מופיעים, רותי התחייבה שזה מה שיקרה להבא. –נושא הלוגו הועלה שוב 

 : אירועי העיר

בשיתוף מחלקת  1:00ועד השעה  21:00בחודש יולי  ימי רביעי משעה   –עושים שכונה  -המתחם -

 הכנה לצה"ל ברחבת המדיטק.

, רותי מבקשת הורים מתנדבים 18:00בשברולט החל מהשעה  יום א' 21.6.15ב מסיבת רחוב -

 שיהיו נוכחים במסיבה ויעזרו בכל מה שיידרש.

אם . )מוזמןהועד  –גרים של הנוער בו – 21:00בשעה  יום שישי בשברולט 3.7מרתון סטנד אפ ב -

 רוצים אותם לבתי הספר יש לפנות לשירן(.

 .2000 מתחם ימית 9.7.15ב אירוע סגור, -כנס מתגייסים -

יצטרכו עזרת ימי חמישי בפארק הדקלים פארק פרס  16.7.15 של מועצת הנוער.   –יות ויריד זכ -

עדיין לא סגור. תהיה שם במה גם של יוצרים צעירים, זה בתכנון, ביקשו במה לנגישות.  –הורים 

 ישראל יעדכן את עמיחי פינק בנושא.

חינוך. מעניין הפער בין  נריון שעוסק במעורבות הורים במוסדותימסעושה  –זקיהו ניר ח -

 תחושות הורים ובין תחושות שמקבלים מהמוסדות. 

פיפות בכתות ועל כך שיהיה צורך לצאת להשבתה עירונית ומבקש שמעון מעלה את נושא הצ -

 עזרה מניר וממועצת התלמידים.
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 פעילות במתנסים, פרוט שלהם ומה קורה בכל שכונה. -

אמור לעבור שינוי כי הוא לא מתאים למסיבות דיסקו. יעשו  –אירועים בשברולט  –שברולט  -

שם מסיבות לחטיבות ביניים, גם יופעל בימי שישי לצורך זה. ובמקביל קורסים מקצועיים 

 שכבר עובדים ויהיו גם חדשים.

 יש לבנות סיור למועצת ההורים -

ו מחשבות לתת יש בעיה קשה שם, בספטמבר אין קמפוס נוער ומרכז הדרכה. הי –קמפוס נוער  -

תה מחשבה שהרשת תעבור לצמרת. יש קבוצת יאת מבנה רשת קהילה ופנאי לטובת זה,  הי

הקטן שלהם לטובת גני ילדים.  נהאמנים שהיה להם מבנה בתל גיבורים ולקחו את המב

 האומנים לא מוכנים לזוז מצמרת, הם מגיעים פעם בשבועיים ועושים שם תערוכה. 

 וער יהיו ללא מקום יש צורך לעזור בנושא.בני נ 300לא יתכן שמעל  -

 

 איריס קופיט יו"ר ועדת נוער – כתבה

 עדנה כליפי – הדפיסה

 

 ועד ההורים העירוני מזכירת, עדנה כליפי

 ednakalifi57@gmail.comדוא"ל:         

 052-4237683                         נייד: 

 

 

 http://www.facebook.com/VaadHorimHolonתעשו לנו לייק : 

       http://www.vaadhorimholon.org       בקרו באתר שלנו            

 https://twitter.com/VaadHorimHolonתעקבו אחרינו :              
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