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6.1.15 

 הנהגות על יסודי – 2כנס מס' 

 

 מפיקים את הערב: איריס קופיט ודרור חכמון.

 

 ערב טוב לכולם ותודה רבה למי שהגיע למרות הסערה.  – איריס קופיט

 נוסעים הילדים שלנו, כשהם אומרים שהם נוסעים לשברולט.החלטנו להיפגש בשברולט כי חשוב לנו שתדעו לאן 

 לשירן שאירחה אותנו הערב.השברולט ואת הפעילות שלו ותודה  המטרה לחשוף את מועדון

 

ני מנהלת פרויקטים של מחלקת הנוער. כיום אמרכזת  –עד היום הייתי בתפקיד משולב של מחלקת הנוער  – שירן חנינה

 את השברולט.

 שנה בחולון, נוצר מתוך צורך של החברה מג'סי כהן שהיו צריכים מקום כדי לנגן. 15השברולט קיים מזה מועדון 

ישנה מגמה להפוך את המועדון למרכז אירועים העירוני לבני הנוער, הכוונה שהכל יופק בתוך המועדון, כדי שבני הנוער 

למקום  ר ולחלום ושידעו שהמקום שלהם.שפה יוכלו ליצואת בני הנוער כדי  ידעו שיש להם בית. הרעיון הוא להביא לפה

מתקיימים  במהלך השבוע –אין אח ורע בארץ. בני הנוער מתפעלים את המקום. המקום הוא גם מרכז הכשרה לבני הנוער 

 במקום קורסים ייחודיים לבני נוער, כמו קורס סטנד אפ.

האוטובוס למקום מסתיימים בעשר בלילה. יש בעיית תחבורה המקום הוא אקדמיה למוסיקה לבני נוער. באמצע השבוע קווי 

ומעלה. זהו מועדון שפונה לתיכוניסטים. כדי  15-16ם מסיבות לבני נוער מגיל ימייצינית למקום. בימי שישי בערב מתקר

מחיר  ₪ 40כל המסיבות הן ללא רווח. גובים  ת התחבורה הבאנו שאטל שעבר בכמה מוקדים ואסף ילדים.ילפתור את בעי

 סמלי עבור המסיבה.

 איש. 300 כבה, מסיבות פורים, מסיבות סיום שנה, המקום מכיל עדימסיבות שעבור  המקום הזה מושכר לבתי הספר

 למעלה יש לנו אולפן הקלטות מקצועי שהושקע בו הרבה מאד כסף. גם את האולפן אנחנו משכירים.

 הוא בית לכל בני הנוער, הם מחליטים מה יהיה. המקום

 

הרעיון הוא לגייס את הוועדים שלכם להתנדב לעלם.  –אני כאן כדי לעשות חשיפה  לעמותת עלם   -טל  – עמותת עלם

הקשר עם ועד ההורים התחיל לפני שנה, אתם יותר ויותר מבינים את הצורך שלנו בקשר עם ההורים. ועד הורים עירוני 

מרכז יעוץ ומידע לנוער עולה, מרכז  -יקט המיקסה, יש פרושנ 15בעיר נמצאת מעל  נחשף לסיור עם עלם בעיר. עלם פה

 הפוך על הפוך וניידת לילה שמטרתה לאתר נוער משוטט.

 שנה. המטרות שעלם קמה למענן: 30עלם קיימת כבר 

 

 איתור בני נוער בסיכון

 

 ללוות אותם

 

 לפתח מענים

 

 הכוונה לאתר מה הצורך של הנוער בשטח ולפתח מענים בהתאם.

חולון היא אחת הערים שהכי משקיעה בעבודה עם בני נוער בסיכון. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער, 

בני נוער  1800קב"סיות. בשנה הקרובה אנחנו רוצים להדק את הקשר שלנו עם בתי הספר. אנחנו עובדים עם רווחה, 

ישי, משעה  שמונה ושלושים בערב פועלת כל יום למעט  יום שה. ניידת לילה  -בשנה. מרכזי הנוער פועלים כל יום מיום א

 שתיים לפנות בוקר. המטרה לעשות חיבור בין הלילה ליום. עד
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בחצי שנה האחרונה הורחבה הפעילות של הניידת והוספנו ניידת בימי חמישי, לתל גיבורים והצוות השני בכל העיר. הערב 

 הנוסף הוא מוצאי שבת.

עובדים עם בני נוער במהלך כל השבוע יש ירידה ברמות הסיכון גם בסוף השבוע כשאנחנו לא אחת המחשבות היא שכש

 נמצאים. אנחנו פועלים כל יום בהפוך על הפוך, ובמיקס יש צוות כל יום. 

 עובדים. המתנדבים עוברים הכשרות במהלך החודש. מתנדב שמגיע מתבקש להתחייב לשנה. 250מתנדבים ו 1700יש לנו 

רה הוא מקבל תוך כדי התנדבות, פעם בחודש. ההכשרה נועדה לתת כלים כיצד לעבוד עם בני נוער שפוגשים את ההכש

 המתנדב אמור להיות פעם בשבוע ביום קבוע עם צוות קבוע. מבוגרים משמעותיים מטיבים עבור הנוער. בשטח.

 

 הודעות:

 

 חולון. מול בי"ס כצנלסון. 16רח' קפלן  יתקיים סיור במרכז הפוך על הפוך, 18:30יום ד' בשעה  14.1.14ב

 

 על מיקום ניידע בהמשך. 19:00בשעה  10.3.15יסודי ב המפגש הבא לכנס הנהגות על

 

 מנהלת אגף חינוך על יסודי. –ד"ר אסנת ספורטה 

 

 הרישום.תודה על העשייה שלכם. אני רוצה להודיע בפורום הזה על שינוי שיתרחש לקראת שנת הלימודים הבאה באזורי 

במערכת החינוך העל יסודי אנחנו נערכים עם הפנים קדימה. אנחנו מסתכלים קדימה שש שנים. יש מגמה מאד גדולה של 

 ייפתח מבנה חדש של תיכון ההייטק היי. 2017גידול במס' התלמידים בחינוך העל יסודי. ב

ענו את אזורי הרישום שלהם. חלק יופנה לאורט שני בתי ספר יסודיים עדכנו את אזורי הרישום שלהם: שמיר וביאליק. קיב

כולם  עברו בעבר לגולדה ועכשיו חלק יופנו לגולדה וחלק יופנו לחט"ב אלון שהוא  –וחלק לגולדה. שינוי שני בי"ס שמיר 

 כל זה כדי לשמור על גרפים שפויים כדי שהגרפים לא יהיו חדים מדי. חלק מקמפוס ק"ש.

 

 האם יפתחו מגמות מקצועיות? – נבוןיו"ר תיכון  –דני קריסברגר 

 

אנחנו מאד מעוניינים במגמות טכנולוגיות, ישנו מהלך במשרד החינוך בנושא הזה, רוצים לפתוח  – ד"ר אסנת ספורטה

 בי"ס טכנולוגי.

 

גורדון מזין את גולדה במשך שנים, למרות שאין להם רצון להזין את גולדה. יש לפתוח את  – אבינועם יו"ר תיכון קוגל

 אזורי הרישום.

 

לפני תשע שנים התקבלה החלטה בעיריית חולון שילדי כתות ט' של חט"ב גולדה הועברו למבנה של  – ד"ר אסנת ספורטה

כתות ז' ח' , מעט משאבים, צוות מצומצם, זה עשה רע החטיבה העליונה. מה שקרה שהחטיבה הצעירה נהייתה מדולדלת רק 

הגדול נפגשנו עם כל מי שהיה צריך כדי  לבית הספר. ביולי האחרון הוחלט לשנות את המצב בגולדה. במהלך כל החופש

 להחזיר את תלמידי כתות ט' לחט"ב גולדה.

 

תי הספר בכל נושא הרכישה. אנחנו רוצים ישנה כוונה להעביר סמכויות לב  - מנהל ארגון ובקרה הנכנס –אילן קומה 

 להוביל מהלך שונה, שיהיו מס' ספקים של העירייה שאליהם יהיה אפשר לפנות.

 

 בשנתיים הקרובות לא תהיה פתיחה של אזורי רישום.

 

 אם העירייה מחייבת את מנהל בית הספר לעבוד עם בנק מסוים?ה –שאלה 

 

 אני אבדוק את זה. – תשובה
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 נכנס להילוך גבוהה ותוך שבועיים יתחילו בבדיקה בבתי הספר. _  הנושא הקרינ

 

 הקרינה חזקה יותר בשנים האחרונות בבתי הספר,  ממה שהיה בעבר. – ועד הורים עירוני סיו"ר –דרור חכמון 

 

 נקבל את הנתונים ונחליט מה לעשות. –נבחרה חברה  – אילן קומה

 

נקבל את רשימת בתי הספר ואת תאריכי הבדיקה בהם ונעביר את זה ליו"ר כדי  – שמעון יום טוב יו"ר ועד הורים עירוני

 שיוכלו להצטרף לבדיקה.

 

 לאחר שהחליפו את הסלים התגלה שעדיין יש סלים שאינם תקינים. – נושא הסלים – ועד הורים עירוני –דרור חכמון 

 

וסר, גם אם לא יהיו סלים בבתי הספר. תפקידי מה שנעשה נעשה לא טוב. ההנחיה שלי שסל שאינו תקין י – אילן קומה

בשימוש במתקני ספורט לא  לא נסכן את ילדינו לקצר את הזמן שבתי הספר יהיו ללא סלים. אני שמתי את זה כנושא דחוף.

 תקינים. פנינו לחברות שהמקצוע שלהן זה לבנות סלים.

 

 

 

, חני מעלה את נושא הרמזור בגולדה, כרגע יש בעיה, מבקשים את עזרת ההורים בבוקר – גולדה יו"ר חט"ב –חני משה 

 מתקשה לגייס הורים.

 

 כרגע אין תשובה לבעיה.

 

 

 כתבה והדפיסה:

 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 :              

 

http://www.facebook.com/VaadHorimHolon
http://www.vaadhorimholon.org/
https://twitter.com/VaadHorimHolon

