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32.7.32 

 31.7.42פרוטוקול ישיבה ועדת נוער 

 

 נוכחים: 

 רויטל, סגנית מחלקת רווחה 

 טובה, מנהלת מח' רווחה 

 רותי שלוסברג, מנהלת מח' נוער

 סיגלית גבעון, מנהלת מרכז הדרכה

 מורן ישראל, נציג ציבור 

 רבקה עדן, חברת מועצת העיר

 אורה גזית, חברת מועצת העיר

 ועד הורים עירוני  שמעון יום טוב, יו"ר

 איריס קופיט , יו"ר ועדת נוער ועד הורים עירוני

 דרור חכמון, חבר ועדת נוער ועד הורים עירוני

 

 לסקור את הגדרת תפקיד מרכז ההדרכה מאז תחילת התפקיד של סיגלית ודיון שוטף.  מטרת הפגישה:

 בעולם כה מקוונן. ההנחה הבסיסית שמרכז ההדרכה חייב לשנות פנים כצורך שעולה מהשטח 

פסיכולוגית ויועצת ארגונית בהנחיית מנהלת מרכז ההדרכה, בתפקיד כחודשיים, בהכשרתה, סיגלית, 

 קבוצות מגיעה מהחינוך הבלתי פורמאלי, עמותות. 

 הועברה מצגת מצ"ב. 

ן לשלב ביהתפיסה הבסיסית ליצור מרחב חינוכי שמכיל בתוכו את החינוך הבלתי פורמאלי והפורמאלי ו

ה מרחבים. כל מרחב הכיל: בית ספר, תנועת בעהתפיסות. החלו בעבודה, במהלך השנה העיר חולקה לש

שכולים ישבו סביב שולחן אחד לשיחה משותפת ושיתוף פעולה. מפגישות אלו הבינו  –נוער, מתנ"ס ומרכז 

 צורך לטפל בכיתות ז'.  במח' נוער כי יש

בוד מול כלל מערכת החינוך בעיר )פורמאלי ובלתי פורמאלי( המטרה להכיל את החינוך החברתי ערכי ולע

למפות תוכניות לימוד ולהכשיר מדריכים. הדגש הוא על הכשרה, אין קיצורי דרך למגע אישי, מרכז 

 ההדרכה צריך להפוך לבית של המדריכים הצעירים, הבוגרים והרכזים. 

ק"ש ביקש ליצור מרחב בבית הספר בשעות  ניתנה דוגמא לפיתוח תוכנית אישית לבית ספר על פי צרכיו.

 אחר הצהרים שבו יועברו פעילויות להורים ולתלמידים לשכבת ז'. והתוכנית נבנית עכשיו במרכז ההדרכה. 

יש בעיה ברמה הארצית, המודל לא עובד. יש כוונה ליצור מודל עירוני בעל  -מועצת התלמידים בבית ספר

יר, צריך להכיל אותו בכל צ. נכון להיום המודל עובד רק בק"ש ובקתוכנית להעצמת המועצות הבית ספריות

. טרם נפגשו עם מנהלים בעיר בנושא, יש עוד עבודה רבה, צריך להגדיר קריטריונים של מי ילווה את העיר 

המועצה מטעם בית ספר, מה מצפים ממנו לעשות מבחינת מפגשים, תכנים. עבודת המיפוי עוד ארוכה, אבל 

 דרכה. התחילה את 
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 מטרה ליצור רצף התנדבותי מכיתה ז' ועד כיתה י' .  -  מחויבות אישית

יכולה  שנה. בשכבה ח' כל קבוצה חברתית עם תחום התמחות(31נוער מתנדב קיים בעיר כבר  –נוע"מ 

לעסוק בהתנדבות בתחום העניין. השנה יעשו הכרות של כיתות ז' בשלושה בתי ספר שנבחרו לפיילוט )נבון, 

 דה וקש(.גול

מורן מעלה רעיון שיש להעצים את ההתנדבות על ידי העלאת ערך ההתנדבות בעיר, לפרסם מדדי התנדבות 

ברמת בית ספר, לכמת  את הנתונים ולרוץ איתם לאורך שנים, כמו שעושים עם העלאת המוטיבציה לשירות 

כשם שנותנים מלגת ראש  בצה"ל ברמה עירונית. מפרסמים את הנתונים מידי שנה. שמעון מחדד ואומר,

העיר למצטיין בתחום הלימוד, יש צורך לתת מלגת ראש העיר למצטיינים התנדבותי. כשזה יבוא מראש 

  יעלה את הערך ברמה עירונית. העיר, זה 

רותי מעדכנת כי התחיל השנה פיילוט של שנת הכשרה בשכבת ט' והתנסות ע"מ שבכיתה י' שכשעושים את 

, הכשרה בנושא עיצובתהיה משמעותית לנוער ובתחום שהנוער בחר.  לדוגמא,  המחויבות האישית היא

הנוער מקבל הכשרה בת שנה במוזיאון לעיצוב ואז בכיתה י' הוא יוכל להיות מלווים במוזיאון לעיצוב.  

, הנוער מקבל קורס בתיאטרון, דרמה, מספרי סיפורים ואז שנה לאחר מכן יפעילו הכשרה בגני סיפור

 ועה בגני סיפור, סיפור לילדים שיגיעו לגן ביום קבוע ובשעה קבועה. בשעה קב

טובה אומרת שאפשר לחבור לנושאים שקשורים לרווחה, לקשישים. רותי מעדכנת כי אחד הקורסים נקרא 

, בו לומדים להפעיל ימי הולדת והכוונה לעשות ימי הולדת למגזר הילדים, שאין ידו מלאכי יום הולדת

ום הולדת. בדיון עולה כי לא נכון יהיה להגביל את זה לאוכלוסיה מסוימת כדי שלא יהיה משגת להפעלת י

עם כל  שיתופי פעולה עות צסטיגמה על אוכלוסיה זו או אחרת, ואכן צריך להפעיל פה חשיבה וזה יהיה באמ

 .הרלוונטייםהגורמים 

בנושא הזה מעדכנים כי ישנם שלושה בתי ספר בעיר, שעושים תעודת בגרות חברתית המוכרת לשכלול 

 הנקודות באוניברסיטה. בשנה הבאה מצטרף עוד בית ספר והמטרה להכיל את כל בתי ספרי בעיר.

וסף על ואכן, לקדם את הרעיון הזה, זה לתת בטקס מצטיין ראש העיר, גם תעודה ומלגה למצטיין חברתי, בנ

 המצטיין הלימודי. 

תחום המניעה, נכנס גם במניפה הזו, היא תחת טיפולה של עדי, עדי בהכשרתה עובדת סוציאלית, תחת תחום 

אותו לאן שצריך. היום יש בתחום מניעת האלימות  ויפנונוער בסיכון שיזהו זה הכוונה להכשיר מדריכים 

יים דיון בנושא קריטריונים למה נותנים כספים פספורטים ומדריכי רחוב מתוקצבים. רבקה מבקשת לק

הקשורים במניעת אלימות ובמה לא, הנושא עלה בעבר ולא ברור למה לא טופל עד כה. מבקשים כי סמדר 

 ם כבר ידועים להם מראש. יועדי יהיו מוזמנים לישיבה ויגיעו מוכנים, כשהנושא

₪ התשובה, שבעה מליון  –רים ואין תקציב נשאלת השאלה מה תקציב מח' הנוער ומה אם רוצים לעשות דב

 ועושים תעדוף. 
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ועל זה עובדים  ,האתגר: להפוך את מרכז ההדרכה לשירותי, נגיש, מוכר ושיצרכו אותו, עם נראות ומיתוג

ריך לקחת בחשבון שהמקום ממש קטן, הוא לא יכול להכיל את המדריכים והצפיפות מדירה את . צעכשיו

הגעה מבעבר, כשהיה במקומו הקודם ) שהתפנה לטובת גן עירוני( .  77% -ירד בהמדריכים להגיע. המרכז 

הפגישה מתקיימת במרכז ההדרכה במיקומו הנוכחי ואכן האמירה במקום, המקום קטן ולא יוכל להכיל את 

 מה שהוצג. 

חלקת הנושא הועלה ע"י רותי לגורמים הרלווטים ברשות דורית, יוני, חנה והתשובה שאין מקום אחר. מ

 הנוער, אינה יכולה לעשות כלום בנושא ולכן פונה לחברים לנסות לעזור. 

בהקשר הזה, שמעון מעדכן כי ישנם דברים שעולים מהשטח, כמו ראיה מערכתית של כל היוצאים לחו"ל 

) משלחות ספורט, תנועות נוער  והמארחים משלחות מחו"ל בעיר חולון, שאינם קשורים לערים תאומות

שוועד ההורים פנה למנהל החינוך, לקבל איזה ג'נט עירוני על פני השנה, התברר שלא קיים דבר . כועוד (

לרותי בנושא והיא הפנתה אותו לרמי אהרוני, אחראי משלחות בעיריית חולון. כזה. ועד ההורים פנה 

סעים בפגישה עם רמי וועד ההורים, הוסכם כי רותי תיקח את זה תחת חסותה. המטרה להדריך את הנו

לחו"ל ולהכשירם לנסיעה ובמקביל לארח את האורחים מחו"ל ולהשאיר להם ערך מוסף על עירוני חולון. 

) המדובר רותי מעדכנת כי אכן השנה יש תוכנית וככל שזה מתרחב זה ידרוש עובד במשרה יותר גדולה. 

שראשי העיר  משלחות בשנה, לכל הדעות כמות גדולה של משלחות, שעברה ככה בעיר מבלי 377-בכ

כרגע יש עובד בכמה שעות שמחליף את יעל, היא עוזבת את תחום מנהיגי חוץ לטובת  יודעים על כך (.

 יש מקום לעזרה של הנוכחים.  ואכןהוראה. 

מעלה את נושא שעות הפנאי, שכבר עלה לפני ארבע שנים, הבריכות העירוניות שהן יקרות. מדוע  –מורן 

, למה נהנה מזה רק מגזר אחד בעיר, 3777העירוניות בריזה, נופשונית, ימית לא ניתן לפתוח את הבריכות 

 למה לא לכולם. ₪.  23המגזר שמייצג סגן ראש העיר )חרדי( ובעלות שווה לכל נפש 

רותי עונה כי מחלקת הנוער פנתה לשמשון חן, הוא הסכים למספר ימים מצומצם, והוסיף עוד כמה ימים 

 וזה מפורסם. ורים העירוני. בני הנוער יודעים על הימים הנ"ל לאחר שנפגש איתו וועד הה

עולה הנושא כי שמשון לא מוכן לעשות אירועי נוער במתחמים שלו, ויש לנו בעיה, כי העיר זקוקה למתחם 

האקוסטיקה שם לא טובה, צריך  ,איש 3777יש מתחם של  3777איש. בימית  3777איש ולא  7777של 

 ת. ובאוגוסט מתוכננת פעילות עירונית ואין מקום לבצעה. רישוי מחדש בכל פעילו

ל ברועי צעירים ) פסטיילשאלה כמה עולים אירועי צעירים, התשובה שאצל רפי וזאנה יש פירוט של א

ורותי יודעת זאת כי עזרה למורן בנושא. כך שמי שרוצה ₪, מליון וחצי ( העלות כ LIVEהביטלז וחולון 

 פי . פירוט יכול לקבלו אצל ר

במנהל החינוך. בנוכחות סמדר בן אהרון ועדי . שיקבלו את  37:27בשעה  3.37.32-נקבעה ישיבה ב

  הנושאים לישיבה ויגיעו עם עדכונים בנושא קריטריונים לקבלת כספים בתחום המניעה.  
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  ת נוער תרבותיו"ר ועד  ,איריס קופיט

 copitt@012.net.il        : דוא"ל

  713-3733201                    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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