
  
 
 
 
 
 
 

  
  

   2009במאי  14

  

  09/512/,  9' מפגש מס –ועדת חינוך : הנדון 
  

רונית , דרור מדר, גלית לוי, חיים גואטה, מעיין ליפשיץ, גדי לוין: משתתפים

  .מ"רותם עמוס והח, הדרי רופא

  

 יאינטגרטיבכחלק , הנוער במועצה' פעילות מחבהמפגש יוחד לסקירה ולדיון 

פעילות ועדת כמו כן עודכנו חברי הועדה לגבי . המהמערך החינוכי במועצ

  .החינוך ברבעון הראשון של השנה' צ ושאר פעילויות מח"המשנה לנושא החט

  

  הנוער' פעילות מחסקירת  –רותם עמוס 

החל במינהלת שבמועצה וכלה בצוותי ההדרכה , הוצג מבנה המדור •

  .והחניכים

 17 - עט מחצית מכמ .ב מתאים ליישובים"רת מדיהודגשה חשיבות בח •

  .פקיד לאחר השירות הצבאיתבים הינם בוגרים שהגיעו ל"המד

ב הינו תפקיד מרכזי מהיותו חשוף לבעיות הנוער ובשל כך מומלץ "המד •

וליווי מקצועי של  הרווחה במועצה' י מח"לשלב בהכשרתו גם הכשרה ע

  .השרות הפסיכולוגי

עמקת הזהות בנות השירות הלאומי משתלבות בפעילות המדרשה לה 11 •

בבתי הספר , )ס ובמושבים החילוניים"צ בביה"פעילות בוקר ואחה( היהודית

  .ובגן התקשורתיד "הממ

  .ישובי המועצה החילונים 15 -בני גרעין עודד פועלים ב 7 •

נוער התנועת במסגרת  הן פעילות(הודגש מודל פעילות הנוער הקהילתית  •

  ).והן פעילות מועצתית
 



 

 

 

 

 

בישובים ) ה"להב –א "פרויקטי נאס(מדריך החברתי תוארה פעילות ה •

חוסר ההודגש . רטני בנוער בסיכוןפלאיתור וטיפול , ובקרית החינוך דרור

  . להרחבת הפעילות לאור שביעות הרצון מתוצאות פעילותוהנדרש תקציב ב

כי בהמשך למפגש שקוים בישיבה הקודמת , חשוב להזכיר בהקשר לכך •

ו הביע הצוות החינוכי שביעות רצון מלאה ב, "דרור" בקריית החינוך

 המליצה ועדת החינוך להגדיל את תקן ההעסקה , מפעילות הרכז החברתי

  ).תלמידים 15קבוצות של  3" דרור"כעת פועלות ב( למשרה מלאההנוכחי 

יחד עם זאת קיימת  .בני נוער 200 - הנוכחי מונה כהצעירים צוות המדריכים  •

. שיכים את פעילותם ככל שהם מתבגריםירידה במספר בני הנוער שממ

שבהם אין פתרון לפעילות , ב"י – 'התופעה בולטת בעיקר בנערים בכתות י

רותם תבחן את האפשרות של פתיחת קבוצה . לנוער שאינו מעוניין להדריך

 ).יכול לתת מענה לעודף המדריכים שקיים בחלק מהיישובים(לבוגרים 

למרות שלא , בין יישובים דתיים וחילונייםיש מכוונות וניסיון לשלב בפעילות  •

 .בכל נושא זה מתאפשר

מתקיימים מבצעים , מושם דגש על נושא ההתנדבות והעזרה ההדדית •

 .לצורך סבסוד השתתפות בפעילויות לילדים שמתקשים

בני  1000 - כאשר בהיבט הארצי מתוך כ, דגש גם על נושא שנת השירות •

 .הינם מקרב המועצה 40, שנת שירות

בעיה של ילדים בגוש שכבר  כגון, פ"ועלו נושאים שהם ייחודיים לגוש יעה •

וכמו כן שהפעילות בתנועה  אינם דתיים ואין להם מסגרת ביישוב הדתי

בעיקר בגלל אי ההיענות , ביישובים אלו ביחס לשאר היישובים היא דלה

 ).טיולים ואחרות(לתשלום לפעילויות המיוחדות 

רואה רותם , לפעילות של יומיים בשבוע לשאלה באשר לאפשרות מעבר •

 .בים והן בעומס שייפול על המדריכים"בעיה הן בהיבט של תקציב למד



 

  

 

 

 

בדבר חיוב  מליאההועדה הופתעה מכך שמדור נוער לא עודכן בהחלטות ה •

והן באשר לחיוב היישובים  בדמי השתתפות בתנועת הנוער החל מספטמבר

בים ובשל כך גם לא התארגנה להליך של "של המד. נ.בעלות הש

 .הנחות ועוד/פטור/גבייה

  .הנוערלא בכל היישובים יש תמיכה צמודה של הועד המקומי בפעילות  •

 .קיים חוסר בתשתיות נדרשות לפעילות תנועת הנוער בחלק מהיישובים •

הנוער ביישום החזון החינוכי של רותם רואה בחיוב השתלבות של מדור  •

 .מועצת לב השרון

 .למסמך מצורפת מצגת של פעילות מדור הנוער •

  

  עדכונים - הדרי  רונית רופא

ההמלצות , צ"הועדה עודכנה לגבי פעילות ועדת המשנה לנושא החט •

  .ס החדש"וההחלטות שהתקבלו במועצה בהקשר להקמת ביה

ה ונציגי ועצנציגי המ, פקחד עם המ"התקיימה פגישה בנושא החינוך הממ •

דווח על שורת צעדים . ס"ועד ההורים בשכטרמן לגבי שיפור תפעול ביה

הדרכת , תגבור הצוות, ס"שיפוץ מבנים בביה, מנהל חדש חיפוש: וביניהם

 . עיקרי ההחלטות הופצו באיגרת להורי בית הספר. הצוות

ינים תגבור תלמידים מצטי, 2000 מצוינותהחלה פעילות מול עמותת  •

  .'ו - ו' תות היכרגע בדגש לכ, במקצועות מתמטיקה ומדעים

החינוך לרכישת ציוד ייחודי לכיתת  ,מקודם תהליך בשיתוף הביטוח הלאומי •

 .בלב הפרדסהמיוחד 

 .ועדות 80 -כ, פעילות רבה בנושא ועדות השמה •

 .הקיץהחלה פעילות להכנה לקייטנות  •

 .נוך שוניםבמוסדות החי הביתהחלה היערכות לנושא בדק  •

 .התקיים ערב הוקרה והערכה מוצלח לצוותים החינוכיים בהדר השרון •

  



  
  
  
  

  סיכום

כרות יהועדה התרשמה מהפעילות הענפה של מדור הנוער ומהתוצאות הנ •

  בהיקף ההשתתפות ובמספר המתנדבים לשנת שירות

המועצה לבחון ' הועדה מקבלת את המלצת מנהלת המדור ומבקשת מר •

גם הכשרה בנושאי רווחה , בים"תהליך ההכשרה של המדב לשלבאפשרות 

 .י השרות הפסיכולוגי"וליווי ע הרווחה של המועצה' באמצעות מח

המועצה לכך שתקציב פעילות הרכז ' הועדה מפנה את תשומת ליבו של ר •

היחס . טרם הוסדר ויש לפעול בהקדם להסדרתו, במשרה מלאה החברתי

בניסיון הקצר שנצבר במדור הנוער  ,תועלת בנושא מניעת האלימות/עלות

 .מצדיקים כל מאמץ בכיוון זה, ובקריית החינוך דרור מהפעלתו

מדור הנוער מתבקש להכין הצעה לפתיחת קבוצה מודרכת לנוער בוגר  •

 ).ב"י –' כיתות י(

מדור הנוער יגיש מסמך ובו המשמעות הנגזרת ממעבר תנועת הנוער לשני  •

ת התקציב הנדרשת והן בהיבט של חלוקת הן בהיבט של תוספ, ימי פעילות

 .עומס בין המדריכים

, הועדה מתריעה על כך שהחלטות המליאה הנוגעות לפעילות מדור הנוער •

לא הובאו לידיעת המדור וממליצה להקים בדחיפות ועדה שתדון בדרכים 

 .ליישום ההחלטות שהתקבלו בנוגע לגביית דמי השתתפות

החינוך ' היקף המשימות הנדרש ממחהועדה מתרשמת כי קיים פער בין  •

לבצע את ' פער הפוגע ביכולת המח, להיקף כח האדם הקיים, במועצה

כדאי . זו' יש לשקול בחיוב עיבוי של הצוות במח. המטלות הנדרשות ממנה

צ ביחס למצב "לציין כי נושא זה הוצג אף בממצאי הועדה לבחינת החט

 .במועצות אחרות

  

  רן להב

  ר ועדת החינוך"יו


