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/711010
פרוטוקולישיבהעםיו"רמועצתהתלמידיםקרוליןשלם



,שמעוןיוםטוב,איריסקופיטגלעדמיוחס,אביביתתדלימשתתפים: 

מטרתהפגישה:פגישתהכירותראשונה.להביןאתתחומיפעילותמועצתהתמידיםלהציגאתועדההוריםהעירוניולראות

וערולעזורלהםואיפההםיכוליםלחבורלהוריםולעזורלנו.איפהאנחנויכוליםלחבורלנ

כהורים אנו בו באופן הוריםלתלמידים. אתחשיבותהקשרבין ומציין  יוםטובמפרטעלפעילותועדההורים. שמעון

ניעתהליךבבעיה,אובמידהולאיודעיםאיךלהתולקלקדם)במידהונתיכוליםלעזורלהםלקדםפרויקטיםשהםרוצים

(דרךיו"ריםשלבתיספריסודייםועליסודיים.מהמקוםשוועדההוריםעובדהיוםכאשכולות.מסוים

קרוליןמציינתכיפרוטוקוליםשלישיבותמופציםברמתהמועצהועובריםליו"רמרכזימחוזת"אואיןשובמניעהלהעביר

לנו,ההורים.ההפךבשמחה.

בעיותעקרונית.2פעילותהמועצההיארוצהלצייןשאכןישלהםלפנישתתחיללפרטאת

ט,כיבכיתהי'כברמתחילות-מועצתהתלמידיםמייצגתנוערמכיתהז'ועדי"ב.מישפעילבמועצההםתלמידיז' .0

 יב'כדילראותאיפהאפשרלעזורלהם.-נציגיםבכלביתספרבשכבותי'2-בגרות.ולכןהםרוציםלחבורל

כיםלמועצהעירוניתוצריךלראותחובריםיו'בביתספריסודידימפוספסת.הםבעצםלאשי-מועצתתלמידיםד' .2

הבאות, בשנים לפעילות אותם למשוך יצליחו אלו, בשנים כבר אליהם יחברו שאם הוא המנחה הקו אליהם.

 נעשתהפנייהבנושאליעלכהן,המנטוריתשלהם.חטיבה.לכשיעלו

עלהרכבהמועצה:סקירה

יעלכהן–מנחתהמועצה

נפגהמועצה העירונית מונים הם הספר. בתי מכל המדוברבנציגים המליאה. כל 01שתאחתלשבועיים 00תלמידים.

י"ב.הקבוצהמתנהלתבפייסבוק,בווצאפ.–מכיתותט'/2מכיתותז'ח'+

ב פעם כשנפגשים פרויקטים להרים אפשר אי של באמהמקום בשבוע פעם מתכנסים בעליושבועיים מספר מצומצם פן

תפקידים.

פורוםשלשבעהבעליתפקידים:המועצה המצומצמת

 יו"ר .0

 סגןיו"ר .2

 ,בקרה,תזכורות...,עלהקשרביןהחבריםפרוטוקוליאחראיעל–מזכ"ל ./

ציגמועמדותונבחרהנציגהיחצןהמועצה.לשאלתנו,איךבחרודובר.קרוליןפרסמהבפיסבוקשניתןלה–דובר .0

ישלהנ ידיעות)חופיתכהן(ימקוגל, יודעתסיוןשלשנתייםבקשרעםהשקמה, מצלמת, היאבמגמתתקשורת,

 לכתובולערוך.

 מבקרמועצה .5

 .6 משפטית ועדה –יור חוק פי על דמוקרטי, באופן להראותשפועלים צריכה והיא על, לתקנון כפופה המועצה

ראותיאירלפיד,ללשכהששכבתי"במצביעההשנהוהיהשיחעלהבחירות.המועצהפנתהל)תקנון(.לדוגמא,

טפלגותהמציגותמועמדות,כדישיוכלולנקומלתתהרצאהכלליתעלמצעהבחירותשלכלהוהגיעאםהואיכולל

נותמהמטהשלועמדהלאעלסמךמורהשהסבירבכיתה.והיהלכלתנאי,שהואלאמקדםאתעצמו.הייתההע

ה לפני כזו פעילות מארגנת הייתה שאם לה התברר ספרה, בית למנהלת פנתה היה/0.0.0-וכשקרולין אפשר
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לקייםאתהפעילות.אךמאחרוזהקרובלבחירותאיאפשר.זהמשהושוועדהמשפטית,אמורהלדעתולעדכן.זה

 תפקידה.

 התנדבויות,בעיותבקהילהשנועריכוללתתעזרהבשכונות.הואמרכזאתכלנושאה–יורועדתנוערוקהילה .7

מנהל מול עובדת היא העירייה. עם ועובדת המקשרת הדמות והיא כהן יעל אותה מנחה עצמאי, באופן עובדת המועצה

ועצההחינוךמולרותיאוכלגורםאחרבמנהל.מפאתחוסרזמןשלהתלמידים)לימודים,בגרויות,הםמעדיפיםלעבודבמ

,גםהתשובותשלרתייעלפונהלרותיבמיילהיאמכתבתאתהמועצהש.הכלמבוצעבשקיפותמלאה,כ(ולעבורדרךיעל

עוברותלמועצה.

ברמתנפתחערוץישיר.עירוניתפהלישיבהחברים2ישנםמקרים,כמוהעדלאידע,כשדורוןשלוםפנהלמועצהוזימן

אחדוהואיעלכהן.ץיםערוהעיקרוןמתאיםלמועצתהתלמיד

ועדההוריםהאיראתתשומתליבהשלקרולין,שכדאישיפתחערוץישירמולרותישלוסברגרמנהלתמח'נוערבמנהל

זהתמידעוזרכשרוציםלהריץ.החינוך,שעושהעבודהמדהימהבשנהוחציהאחרונים.כדישתכיראתהדמויותהמנהיגות

ךיותרטובממךעצמך,והאמירהלאבאהלפגועבאףאחדשעושהמלאכתונאמנה,אלהלהבליטמשהו.איןמישייצגאות

אתזהשהםנציגיםשנבחרווהםיכוליםהכיטובלהציגולייצגאתעמדתהנוער.

יעדימועצתהתלמידים:

אםיחליטוכולםשבזההםרוצים.לקרוליןישמצעשעלבסיסונבחרה.בימיאלומתגבשיםהיעדיםשלהמועצהשנבחרה

לטפל.זהמהשיקרה.

מצעשלקרולין:

מאוכלוסייתהתלמידיםשלאבאיםלדיביטויבעיר.זהאמנםמיעוט,כיהרובמקבלים01%-ישכ-ביטויעצמי .0

תאתתשומתהלב.מדוברבמרכזנוערשאיןלואופימסוים,מכילהרבהחדריםובכלחדראפשרלעשותפעילו

לארגןחדראקוסטי,שבוישכליםכמותופים,גיטרותשהגיעוכתרומה,ישאמנים–אחרת.לדוגמא,חדרכליזמר

בויפגשו–בעירשרוציםלהתנדבומוכניםלהנחיותבנינוערללאתשלוםוזהייעודהחדרהזה.חדרשיחפוליטי

חדרפיסולעלאותועיקרון..בעצםמדוברבנוער–ףיקיימושיחפוליטי.חדרנוסנעריםשמתענייניםבפוליטיקהו

שלאבהכרחרוצהללכתללמודבק"שבמגמתמוסיקה,שלאמתענייןברוק)שברולט(שמתחברלמוסיקהשונה

 ומתענייןלהנאתו,בשעותהפנאיבמוסיקה.באחדמבתיהספרבעיר,אלאלומדבמופתבאילון,אובמגמתמדעים

יןוחושבשישהרבהנועראיכותי,שבחרולאללכתלק"שלמגמתמוסיקהאלאתופסאתשמעוןמסכיםעםקרול

הואחושב תלמידיםכאלושלומדיםבאורט. אישי הואמכירבאופן הנאהאחה"צלשעותהפנאי. המוסיקהלזמן

וקצבלשנהליצוראותוולעבורלחדרשני,אפילובמקוםאחר.כיהנושאלאת,שצריךלהתחילבקטן,בחדראחד

ור.ישפהניצוץ,שאסורשיתפספס,אפילוהבא,ולכןאולילגשתלרשתקהילהופנאי,לבדוקאםהםיכוליםלעז

הואיודעשבאורט,המנהלתבנתהחדראקוסטי, לזה,להתחילבקטן. שלאתוקצבלשנההבאהואיןמקוםיעודי

נועדלתלמידים.אפשראולילפנותאליהולבקשרכשהכמהכליםוזאתלמרותשאיןמגמתמוסיקהבאורט,הוא

 רשותלהשתמשבחדרהזה,פעםבשבוע.להתחילבקטן.

-חינוךפורמאלי .2 "בהופךלביתחרושתלציונים.יששעתחינוךאחתבשבוע,ולעיתים–לדעתקרוליןהתיכוןז'

היחידה הואהופךאתשעתהחינוך מגישלבגרותבאותהשנה, צריךקרובותאםהמחנך שיעורלבגרות. לעוד

 יהיו שבוא למצב ולהגיע למודעות יה/-2להביא האלו ובשעות בשבוע. חינוך שלישעות מובנות תוכניות ו

שלנוער,שיעבירואותםנוער,כינועריכוללדברלנוערבשפתו–לדוגמא,ערכיםלצה"ל,התנדבות,אקטואליה

 להסבירבשפהשלו,כנועראלנוער.



נעצר כדילהמשיךאת00:11בביתקפהקקאובשעה/00.0.0נופה,כיגרשואותנוממנהלהחינוך,קבענוליוםב'

 הפגישה.

/00.0.0
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דרורחכמון,אביביתגלעד,שמעוןיוםטוב,איריסקופיטמשתתפים: 

מרחיבהאתסעיף וכ2קרולין יושביםבשולחן המבוגריםלאמזהיםשהנוערמאדבודד. עם: ילדמכונסבתוךעצמו ל

הטלפוןשלו.השעותהנוספותבמערכתשהיותופסתלמערכת,יהיוסביבשולחןסביבנושא.בנושאהנ"להוריםמרחיבים

חינוך לשעות שעתיים עוד להוסיף בקשה יש ופה החינוך ממשרד מקבלים המורים שכר את פשוטה. לא משימה שזו

ותמדינה)משרדהחינוך(ועדשזהיקרה,אוליכדאילקדםאתהנושאטימים,ברמתהחלפורמאליות.זהכמוחזוןאחריתה

ברמהביתספרית.להתחילבקטן,כלאחדמהתלמידיםהמועצה,שיקדםזאתבביתספרשלו.

 ./ התנדבות –לקדם עושים שלא תלמידים הרבה יש ח' בכיתה לעשייה. אותם להביא והמטרה את–כלום. יש

ישמחויבותאישית.ובדרךאיןכלום.החשיבהלשמוראתמישהתנדבלנועםשימשיך–,בכיתהי'פרויקטנועם

מסילתי, טובה הנושאמטופלע"י שישעשייהבעיר, לנושאההתנדבותאומרשמעון  עשייהמעברלכיתהח'.

 בעירוכדאילחבוראליה.אחראיתעלנושאההתנדבות

:יםממועצתהתלמידהוריםמבקשים

ואזפותריםאתהבעיהשלאחידותבמשלוח.₪.01שלאילןבעלותלקדםאתנושאמשלוחיהמנות.0

.לבקשמתלמידיםלעשותלייקלאתרשלועדהוריםחולוןולהתעדכן2

בנושא.מהשיחהעולהשזובעיהכואבת.(ביקשנומהתלמידיםלקבלמחירוןולהעבירלהוריםבעיות)אםיש–.מזנונים/

.ביניהםבמפגשהאחרוןונציגיהתלמידיםדיברועלזה

שמעוןיוםטוב,בישרלקרוליןשישלהחדרמוסיקהלהתחילאתהפעילותשאליההיאמכוונת.החדרבאורטלרשותה,יש

כברהרכבשמנגןואפשרלחבוראליו.היאקיבלהאתהטלפוןשלהאחראיעלהחדרהנ"ל.







 

 

 

 

 

 







 

 

תנוערתרבותיו"רועד,איריסקופיט

copitt@012.net.il:דוא"ל

  152-0120/05  נייד:



 

 

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

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

 https://twitter.com/VaadHorimHolon      תעקבו אחרינו :         
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