מחלקת הנוער

אוגדן
מחלקת
הנוער

כל מה שילד צריך,
הוא מבוגר אחד
שיאמין בו
הרב שלמה קרליבך
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שותפים ושותפות יקרים,
מלאכת החינוך החברתי-קהילתי מזמנת אינספור אתגרים ,דילמות ודרכי
פעולה ,הן במפגש עם בני ובנות הנוער והן במפגש עם הקהילות בהן אנו
חיים .כשותפים למלאכה זו ,אנו נדרשים לדייק את התהליכים החינוכיים,
על מנת להעמיד מערכת חינוכית ערכית ,מחזיקה ומכילה לכל ילד וילדה,
נער ונערה ביישוב ובמרחב המועצתי.
אנו פועלים כל העת כדי לעדכן ,להרחיב ולהצעיד קדימה את החינוך
הבלתי פורמאלי בעמק.
כך למשל ,בשנה האחרונה (תשע"ח) יצאנו בתוכנית לשימור רכזי נוער
מצטיינים באמצעות מענקים מיוחדים ,פתחנו סניף של "כנפיים של
קרמבו" בעמק חפר ,והרחבנו את תוכניות הקיץ לנוער עם קווי לילה
לנוער ומגוון גדול של פעילויות חווייתיות.
האוגדן שלפניכם מהווה ביטוי בכתב ל"אני מאמין" של מחלקת הנוער
של המועצה.
הוא כולל בתוכו את מרחב הפעולה של המחלקה  -מהגדרות התפקיד
של רכזי המחלקה ועד ליישום אבני היסוד של תחומי אחריותה .יתר על
כן ,האוגדן כולל תוכנית פעולה נרחבת לביסוס החינוך החברתי-קהילתי
ביישובי העמק.

ראש המועצה,
רני אידן

3

מחלקת
הנוער

תפקיד המחלקה
מחלקת הנוער אמונה על יצירת מסגרת אזורית של חינוך חברתי-קהילתי לגילאי א'-י"ב מכל יישובי המועצה
האזורית עמק חפר .מרחבי הפעולה שלה הם במרחב היישובי ,בו היא מכשירה ,מפתחת ומלווה את הגופים
המובילים את החינוך החברתי-קהילתי ביישוב ,עליהם נמנים  41יישובים 28 ,מוקדי נוער ו 7-תנועות נוער,
ובמרחב המועצתי בו היא מובילה ,מפתחת ומלווה פעילויות אזוריות כגון תכניות מנהיגות ,תכניות מניעה,
אירועי שיא ומפעלים וכן תהליכים חינוכיים חובקי יישובים.

אבני היסוד
אבני היסוד של מחלקת הנוער באות לדייק את התחומים בהן המחלקה שמה לעצמה כמטרה לתת מענה
חינוכי לבני ובנות הנוער ,לגופי החינוך השונים וליישובי המועצה .באבני הייסוד נמנים  5תחומים:
 )1ליווי והכשרה של החינוך החברתי קהילתי  -באמצעות הובלת מעגלי הכשרה מקצועית ,מתן ליווי יישובי
ומענה פרטני לסוגיות העולות מהשטח.
 )2תנועות הנוער  -ליווי פעילות תנועות הנוער השונות ,הובלה של מפעלים תנועתיים ,סיוע לתנועות להרחיב
ולחזק את פעילותן ויצירת שיתופי פעולה בין התנועות השונות.
 )3נוער בהדרה  -הפעלת תכניות מניעה ומתן מענה למקרי פרט בתחום הנוער בסיכון ,יצירת מסגרות 		
פעילות למניעת התנהגויות סיכון ,ויצירת מסגרות פעילות רלוונטיות לנוער עם צרכים מיוחדים.
 )4קבוצות מנהיגות  -יצירת קבוצות אזוריות ויישוביות בעלות תחום עניין משותף ,העצמת מיומנויות 		
וכישורים אישיים ,קידום פעילות קהילתית ואקטיביזם חברתי שמובילות אותן קבוצות.
 )5הקפת הנוער  -קשר רציף ושיתופי פעולה עם בתי הספר ,הובלת פעילויות המעשירות את תרבות הפנאי
ויצירת נוכחות של מבוגרים משמעותיים במקומות הבילוי של הנוער.
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הגדרת בעלי תפקידים במחלקת הנוער

מנהל/ת המחלקה
הובלת מדיניות החינוך החברתי-קהילתי במרחב המועצתי .ניהול צוות מחלקת הנוער .אחריות על תיאום
ויצירת שיתופי פעולה בין היישובים ואגפי ומחלקות המועצה לקידום צרכי הנוער.

רכז/ת מפעלים ופרויקטים
אחריות על הארגון הלוגיסטי והמנהלתי בפעילויות מחלקת הנוער ,לרבות הובלת טיולים ומפעלים מועצתיים.
הובלת שיתופי הפעולה והתקשורת החינוך הפורמאלי .הקמת מסגרות ופרויקטים חדשים במחלקה.
מתן מענה ליישובים בתחום ההרשמות ,הוצאת הטיולים ,ניהול הסיכונים והבטיחות.

רכז/ת הכשרה ותכניות מנהיגות
התווית מדיניות של גיוס ומיון כוח אדם וכן מדיניות של הכשרת כוח האדם הפועל בעמק .הובלה של מעגל
רכזי/ות נוער ופורומים נוספים של אנשי חינוך ,שעיקרם הכשרה חינוכית-מקצועית ,למידת עמיתים וגיבוש
כמעגל חברתי-משימתי .הובלה וליווי של תכניות המנהיגות השונות.

רכז/ת תחום פרט והתנהגויות סיכון
פיתוח מערך איתור וטיפול בבני הנוער במצבי סיכון .ליווי והנחיה של מדריכי הנוער בנושא איתור נוער
במצבי סיכון .הובלת מדיניות של שיתופי פעולה בין גורמי הטיפול והרווחה השונים .ניהול והנחיה של
מדריכי הנוער האזוריים (מדריכי בית ספר ומדריכי הרחוב הפועלים בעמק).
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רכז/ת מניעה והסברה
פיתוח והובלה של פעילויות מניעה בתחום התנהגויות סיכון בחינוך הפורמאלי ,בחינוך החברתי-קהילתי
ובקהילות היישובים .הקמה וליווי של מסגרות סיירות הורים ולמידת הורים אודות התנהגויות סיכון.

רכז/ת תנועת בני המושבים
פיתוח ,ריכוז ,ניהול והובלת תוכנית עבודה שנתית של תנועת הנוער בני המושבים בעמק חפר על פי מטרות
ורוח התנועה .הובלה וייצוג של תנועת בני המושבים ביישובי עמק חפר וייצוג מחלקת הנוער והמועצה על
יישוביה בתנועה עצמה .הובלה של מפעלי התנועה האיזוריים והמועצתיים .ליווי ואחריות על פעילות חברי
גרעין עודד (מתנדבי שנת השירות בעמק ,במסגרת בני המושבים).

רכז/ת הדרכה בתנועת בני המושבים
ריכוז ,התאמה והכשרה חינוכית שנתית של תנועת הנוער בני המושבים בעמק חפר על פי ערכי ורוח התנועה.
הובלת תכניות הכשרה הנותנות מענה הן למד"בים/ות והן לצוותי ההדרכה ולשכבות המודרכות ביישוב.
פיתוח וליווי תהליך ההכנה להדרכה לשכבת ט' ביישובי המועצה

רכז/ת תנועת השומר הצעיר | רכז/ת תחום צרכים מיוחדים
פיתוח ,ריכוז ,ניהול והובלת תוכנית עבודה שנתית של תנועת הנוער השומר הצעיר בעמק חפר על פי
מטרות ורוח התנועה .חיזוק פעילות התנועה במועצה והעצמת תנועת הנוער ,קני התנועה ,מערכות החינוך
בקיבוצים ומחלקת הנוער .ליווי הקומונרים (מתנדבי שנת השירות בעמק ,מטעם השומר הצעיר) .הובלת
תכנית העבודה של מחלקת הנוער בתחום הצרכים המיוחדים.
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תכניות עבודה ותקשורת
המייל השבועי
מדי שבוע נשלח מייל מידע שבועי .המייל נועד לתמצת את כל המידע אשר רכז/ת הנוער וועדת הנוער
צריכים להיות מעודכנים בו בטווח הקרוב .מייל זה הינו המכתב היחידי שהמחלקה שולחת במהלך השבוע
כדי לא ליצור עומס שיקשה על הנמענים במעקב אחר הפרסומים והמידע.
תבנית מייל שבועי
1 .1סיכום ישיבת המעגל האחרונה.
2 .2עדכונים אודות אירועים קרובים (פליירים ,ישיבות ,טיולים ,אירועים ,תאריכי הרשמה ועוד).
3 .3מסמכים שונים (התחייבויות לתשלום ,טפסים מקוונים ,מידע חדש אשר מועבר לרכזי/ות הנוער ועוד).
בישיבות ליווי של רכז/ת הנוער עם המלווה היישובי מטעם המחלקה עוברים ביחד על המייל על מנת לבדוק
שהוא ברור ושרכז/ת הנוער מעודכנים בכל המתרחש.

תכנית שנתית
תכנית העבודה השנתית של מחלקת הנוער היוצאת בכל שנה במהלך חודש אוגוסט ,וכוללת את החודשים
ספטמבר-יוני .בתכנית ניתן למצוא את כל האירועים ,הטיולים ,ישיבות המעגל ,פורומים של מדריכי הנוער,
פורום ועדות נוער ופעילויות נוספות המתוכננות לאורך השנה .עוד בתכנית מופיעים האירועים העיקריים
של כל תנועות הנוער הפועלות בעמק ,ואירועי שיא של החינוך החברתי של בתי הספר העל יסודיים .התכנית
בנויה באופן המונע חפיפה בין אירועי המחלקה לתנועות השונות במטרה לאפשר לכלל הנוער בעמק חפר
להשתתף בפעילויות המוצעות על ידי מחלקת הנוער.
התכנית נועדה לסייע לרכזי/ות הנוער ולועדות הנוער לבנות את תכניות העבודה ביישוב ,דרך קבלת מידע
מוקדם אודות פעילויות איזוריות ושיבוץ אירועים יישוביים בתאריכים הפנויים.

תכנית קיץ
תכנית העבודה לקיץ של מחלקת הנוער היוצאת בכל שנה בחודש מאי וכוללת את החודשים יולי-אוגוסט.
התכנית בנויה כך שבכל שבוע יש יומיים מרכזיים בהם מתקיימים אירועי מחלקת הנוער (טיולים ,פעילויות
שיא וכו') .עוד בתכנית מופיעים הטיולים של כלל תנועות הנוער הפועלות בעמק .התכנית באה לתת מענה
שבועי לשכבות א'-י"ב בעמק .היא מפורסמת הן כמסמך עבודה לרכזי/ות הנוער ולועדות הנוער ,והן בפרסום
אטרקטיבי לבני הנוער (פליירים ,שלטים ופרסום ברשתות החברתיות).
תכנית הקיץ נבנית באמצעות שיחות עם קבוצות מיקוד של בני נוער ,ובדיון ותיאום עם רכזי/ות הנוער,
ועדות הנוער ,מנהלות החינוך ומדריכים/ות נוספים.
התכנית מסייעת לרכזי/ות הנוער ולועדות הנוער לבנות את תכנית הקיץ ביישוב ,דרך קבלת מידע מוקדם
אודות פעילויות איזוריות ושיבוץ אירועים יישוביים בתאריכים הפנויים .השילוב בין התכנית האזורית
ליישובית מציעה לבני הנוער ביישוב תכנית קיץ עשירה ומגוונת.
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החינוך
החברתי-
קהילתי
ביישוב

ועדת הנוער
הגדרת תפקיד
חברי ועדת הנוער פועלים מתוך הבנה עמוקה בצורך לקחת את האחריות ולפעול למען בני הנוער והילדים
בישוב .לועדת הנוער היכולת לקבוע את פניה של הקהילה ולהשפיע על האופן שבו היא מתנהלת בתחום
הנוער והילדים .חברי הועדה פועלים באישור ובהסמכת ועד הישוב ומקבלים הכשרה מקצועית וליווי
ע"י מחלקת הנוער .הועדה אחראית על קיום כלל הפעילות השוטפת לנוער ולילדים בישוב  .ועדת הנוער
בשיתוף עם ההורים ,נציגי התנועה ומחלקת הנוער תשאף ליצור מסגרות פנאי חינוכיות ערכיות ורלוונטיות
אשר יתנו מענה לביטוי ומיצוי יכולות המנהיגות והמצוינות של כל ילד/ה ונער/ה בשעות הפנאי .הועדה
רואה בנוער היישוב את מראת פני עתיד הישוב  -מעורב ,פעיל חברתית ,בעל אחריות אישית וקהילתית
ומוביל גאוות יחידה יישובית.
ועדת הנוער מורכבת מחברי הישוב אשר נבחרו /התנדבו לתפקיד .הועדה תכיל בתוכה עד  10חברים,
ותשאף לשמור על הרכב חבריה לפחות  3שנים על מנת לייצר רצף חינוכי ביישוב.

תיאור תפקיד הועדה
1 .1אחריות בפועל על עבודת רכז/ת הנוער (בשיתוף מחלקת הנוער).
2 .2שותפות בקביעת אופי פעילות הנוער ביישוב ובקבלת החלטות הקשורות לתחום הנוער.
3 .3אחריות על קיום תקציב נוער וניצולו.
4 .4תקשורת עם מוסדות היישוב ואגפי המועצה השונים לרבות מחלקת הנוער ,גורמים טכניים-
קבלניים וגורמים סוציאליים-טיפוליים.
5 .5קשר רציף עם מנהל מחלקת הנוער.
6 .6בנייה ויישום של תוכנית עבודה שנתית לחינוך החברתי-קהילתי ביישוב.
7 .7תקשורת עם הורי החניכים.
8 .8דאגה לתקינותם ובטיחותם של מבני החינוך.
9 .9פעילות הועדה מאגדת את השתתפות בני הנוער מהיישוב בכלל הפעילויות במרחבים השונים
 -יישוב ,תנועה ומועצה.
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הגדרת בעלי תפקידים בועדת הנוער

יו"ר ועדה
.1
.2
.3
.4
.5

1אחריות על הובלת ישיבות הועדה ,כתיבה ותכנון לו"ז עבודה לישיבות ושליחת פרוטוקולים למשתתפים.
2גיוס חברי ועדה חדשים.
3מעקב על ביצוע מטלות של בעלי התפקידים בועדה.
4אחריות על הקשר עם רכז השלוחה ,מחלקת הנוער ,אגפי המועצה ומוסדות היישוב.
5השתתפות בפורום ועדות הנוער האזורי.

אחראי/ת כספים
1 .1בניית תקציב שנתי יחד עם רכז/ת הנוער ואישורו מול ועדת הנוער.
2 .2פיקוח ובקרה שוטפת על התנהלות התקציב.
3 .3גיוס תרומות ותקציבים ,ואיגום משאבים.

אחראי/ת פעילות יישובית
1 .1אחריות וליווי פעילות הנוער שאינה קשורה לתנועת הנוער.
2 .2יוזמה וליווי פעילויות הפונות לקשת רחבה של בני ובנות נוער ביישוב ,מעצימות בני ובנות נוער שאינם
במרכז הפעילות השוטפת ומחברות בין הנוער לקהילת היישוב.
3 .3פיתוח מועדון הנוער ,מעקב אחר תחזוקתו והבניית נהלי שימוש בו

אחראי/ת פעילות התנועה
.1
.2
.3
.4
.5

1ליווי ומעקב אחר ההכשרה והעבודה בשטח של צוותי ההדרכה.
2פיתוח וליווי של תוכניות הדרכה ,וליווי היישום שלהן ביישוב.
3אחריות על קשר עם נציג התנועה במועצה.
4אחריות על נוכחות סדירה של החניכים בפעולות.
5ליווי היערכות ליציאה למפעלי התנועה.

אחראי/ת הורים וקהילה
1 .1אחריות על התקשורת הסדירה בין רכז/ת הנוער להורים  -מיילים ,פרסום ברשתות החברתיות,
מפגשי הורים ושיחות אישיות.
2 .2אחריות על קיום מפגשי הורים במהלך השנה.
3 .3תיווך בבעיות נקודתיות בין הרכז/ת להורים.
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נושאים מרכזיים של הועדה  -תוכנית עבודה שנתית
1חיזוק תנועת הנוער בתוך הישוב.
2חיזוק צוות ההדרכה התנועתי.
3תמיכה וליווי לרכז/ת הנוער.
4יצירת מסגרות פעילות לנוער שאינו מחובר לתנועה.
5חיבור הנוער לקהילה.

.1
.2
.3
.4
.5

סדר ישיבת ועדת נוער
מומלץ לערוך ישיבה אחת לשלושה שבועות .סדר הישיבה:
1 .1משבצת רכז נוער  -מה נשמע אצלו/ה; סיכום אירועים אחרונים; תמונת מצב בכל שכבת גיל כולל
נוכחות בפעילויות.
2 .2מעבר על תוכנית חודשית  -מעבר על אירועים שהיו  -מה התקיים ומה לא ,וכן הסקת מסקנות; מעבר
על לו"ז החודש הקרוב והיערכות לביצוע; הצפה של נקודות עיקריות למכתב להורים.
3 .3ארגוני  -טיפול בנושאים ארגוניים ותקציביים הדורשים סגירה והכרעה.
4 .4נושאי תוכן  -הצפה של נושאים רחבים שהועדה צריכה לדון בהם ולתת להם מענה  -קשיים מתמשכים,
דילמות חינוכיות עדכניות ,יוזמות חדשות ועוד.
5 .5סיכום  -חלוקת משימות וסימון יעדים להמשך.

מנהל/ת חינוך
אחריות על כלל מערכת החינוך החברתי-קהילתי בהתאם לצרכי ומבנה מערכת החינוך ביישוב ,לרוב
גילאי א'-י"ב .תפקיד בשכר המצוי לרוב במערכות החינוך הקיבוציות ,ומכיל תחתיו אחריות בתחום ניהול
כוח האדם של מערכת החינוך ,אדמיניסטרציה ,פיתוח תכניות עבודה שנתיות ,תיאום בין גורמים ביישוב
ומחוצה לו ועוד.
תיאור התפקיד
1 .1בניית תכניות עבודה לכלל המערכת.
2 .2קליטת הילדים והוריהם במערכת ,החתמת ההורים על הסכמים.
3 .3הרכבת הצוותים לכל מועדון חינוכי תוך ליווי הצוותים במהלך כל השנה הן מבחינה פדגוגית והן
בבקרה תקציבית.
4 .4ניהול צוות עובדי המערכת– ראיונות קבלה ,הכנת חוזים ,משובים.
5 .5קיום פגישות אישיות עם הורים ,ליווי שוטף ושימוש כתובת לפניות במהלך כל השנה.
6 .6אחריות על טיפול ,שמירה ואחזקת המבנים המשמשים את המערכת.
7 .7הכנת תקציב שנתי ומעקב על העמידה בו.
8 .8אחריות על פעילות המערכת בחופשות בתי הספר.
9 .9קשר עם ועדות היישוב – ו .נוער ,ו .תרבות ,וועד היישוב.
1010קשר עם הגופים הנותנים שירותים למערכת  -קייטרינג ,איש אחזקה ,בטחון ועוד.
1111קשר שוטף עם גורמים חינוכיים וטיפוליים ,לרבות מחלקת הנוער ,מנהלי/ות חינוך מקבילים באזור,
רווחה ,חוגים ובתי הספר של החניכים.
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רכז/ת הנוער
רכזי/ות הנוער מהווים את עמוד התווך העיקרי לפעילות החינוך החברתי-קהילתי ביישוב .הם אמונים על
הדרכה ,חניכה וליווי של שכבות ד' עד י"ב ביישוב .פעילותם החינוכית מתחלקת מחד על הובלת סניף
תנועת הנוער ביישוב לרבות ליווי ובנייה של שדרת ההדרכה ,נוכחות מבוגרת ביום הפעולות וליווי יציאת
החניכים למפעלים תנועתיים ,ומאידך על הובלת חברת הנעורים ביישוב בצורה של הפעלת מועדון נוער
המציע מגוון פעילויות הפונות לכלל הנוער ביישוב .במסגרת תפקידם שואפים הם להגיע עד אחרון
החניכים ביישוב ,לרתום את החניכים לפרויקטים בקהילה ,ולתת מענה חינוכי למקרי קצה.
רכזי/ות הנוער מהווים את הציר המחבר בין הנוער ביישוב ,לקהילת היישוב וליישובי המועצה .הם שותפים
להובלת מדיניות החינוך ביישוב עם ועדת הנוער ,ולהובלת הפעילות החינוכית האזורית עם מחלקת הנוער.
תיאור התפקיד
1 .1בניית תכנית עבודה ,שבועית ,חודשית ,שנתית וכן תכנית לקיץ ,המקיפה את פעילות הנוער ותנועת
הנוער ביישוב ,ויישום של התכניות.
2 .2ניהול ארגוני של פעילות הנוער ביישוב  -ניהול ומעקב אחר התקציב השנתי; ניהול הרשמות ופרסום של
מפעלי התנועה ופעילויות של מחלקת הנוער; הובלה של אירועים וימי שיא של הנוער ביישוב.
3 .3ליווי ובנייה של שדרת ההדרכה של תנועת הנוער ביישוב  -חניכה של הש"ש; ליווי צוותי ההדרכה
והצוותים המובילים; בניית מערך ההדרכה לקראת פתיחת שנת פעילות; חיבור לתכניות ההדרכה של
התנועה ושל מחלקת הנוער.
4 .4הדרכת השכבות הבוגרות ביישוב (ט'-י"ב) באמצעות פעילות חוויתית-ערכית.
5 .5החזקה חינוכית של מועדון הנוער הכוללת בתוכה דאגה לנקיון המועדון והפיכתו לבית עבור החניכים;
קיום פעילויות חברתיות-העשרתיות במועדון הפונות לכלל הנוער ביישוב; מפגש בלתי אמצעי עם
חניכים במועדון.
6 .6איתור ויצירת קשר עם כלל הילדים והנוער בקהילה (ד'-י"ב) בנסיון להוות להם אוזן קשבת וכתובת
כמבוגר משמעותי ,דרך מפגשים בלתי אמצעיים במקומות ההסתובבות של החניכים ושיחות אישיות.
7 .7מענה למקרי סיכון ומצוקה של בני נוער ביישוב דרך יצירת קשר וחיבור עם גורמי טיפול.
8 .8ליווי והובלה של קבוצות נוער ביישוב המתלכדות על בסיס צרכים ותחומי עניין משותפים ,לרבות שנת
מצווה ,קבוצת נערים /נערות ,ועדות חניכים ,מנהיגות חניכים ועוד.
9 .9רתימת החניכים למעורבות בקהילת היישוב לרבות השתתפות בחגים וארגון ימי שיא.
1010תקשורת רציפה עם הורי החניכים דרך מכתב חודשי ,פרסום של תכניות חופש ,ערבי הורים ופגישות
אישיות.
1111השתתפות בישיבות ועדת הנוער ,יישום החלטות ומדיניות המתקבלות בישיבות .קבלת הנחיה וליווי
מחברי הועדה האמונים על תחומים שונים של פעילות הנוער ביישוב.
1212שותפות במעגל רכזי הנוער ובמחלקת הנוער; השתתפות במפגשים ובסמינרים של המעגל; השתתפות
במפגשים ובסמינרים ייעודיים לרכז/ת בהתאם ליישובם (פורום מדריכי נעורים ,פורום מד"בים ,סמינרים
של תנועות הנוער וכד'); יישום של תכניות עבודה ביישוב שפותחו במחלקת הנוער; הובלה של פיתוח
תכניות חינוכיות והפקת אירועים אזוריים.
1313ליווי חניכי היישוב בפעילויות אזוריות.
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פרופיל רכז/ת הנוער
מטרת הגדרת הפרופיל הרצוי למועמדים/ת לתפקיד הינה יצירת כלי סינון מוסכם וברור ,שישמש בשלב
קבלת קורות החיים ובשלב הראיון הראשון .הפרופיל אינו מהווה קו אדום בקבלת המועמד/ת ,אך הסעיפים
השונים בו מגדירים את המועמד/ת הראויים בעיני המחלקה.
מרכיבי הפרופיל הרצוי:
•ניסיון רלוונטי של שנתיים לפחות בחינוך החברתי קהילתי – הדריך/ה בחינוך ההתיישבותי; הדריך/ה
בתנועת נוער ,לרבות אחת מהתנועות הפועלות במועצה; הדריך/ה במסגרת בעלת קווי דמיון לפעילות
מחלקת הנוער.
•נגישות לעבודה – בעל/ת רשיון נהיגה ורכב; גר/ה מוכן/ה לעבור לגור בתחומי המועצה; במידה ולא עונה
לקריטריונים הנ"ל – נכון/ה להתחייב שמגבלות המרחק והתחבורה לא יפריעו לו/ה בביצוע התפקידו.
•גמישות וזמינות לעבודה – בעל/ת נכונות ויכולת להתגמש בשעות העבודה לפי צרכי המערכת; בעל/ת
נכונות ויכולת לקחת חלק במפעלים הכוללים לינה בשטח ,ועבודה בסופי שבוע.
•התחייבות לשנתיים – בעל/ת נכונות להתחייב לעבוד שנתיים במידה והיישוב ומלוויהם ממחלקת הנוער
יהיו מרוצים מהם ,מתוך תפיסה ת רחבה יותר של בני ובנות נוער ביישוב ,ומאפשרת לרכז/ת להציע
פעילות חינוכית איכותית יותר מתוך הידע והניסיון שנצברו לאורך תקופת העבודה.
•יתרונות – לומד/ת או בעל/ת תואר ראשון רלוונטי לתחום; בעל/ת ממליצים שיש למחלקת הנוער/
לועדת הנוער היכרות איתם; גר/ה במועצה ומכיר/ה את פעילות מחלקת הנוער.

מדריך/ת נעורים
הדרכה וליווי של שכבות ז'-י"ב במסגרת חברת נעורים /מועדון נעורים .תפקיד המצוי לרוב במערכות
החינוך בקיבוצים.
תיאור התפקיד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1העברת פעילויות מגוונות במסגרת מועדון הנעורים ,הפונות לקשת רחבה של חניכים/ות.
2החזקה חינוכית של מועדון הנעורים.
3יצירת קשר אישי עם כלל הנוער ביישוב.
4ליווי צוותי וועדות חניכים/ות בהפקת פעילויות למועדון וליישוב.
5תקשורת עם מובילי תנועת הנוער ביישוב ועם הש"ש מטעם התנועה.
6חיבור בין חניכים/ות למוסדות הקהילה.
7ליווי חניכים/ות בפעילויות אזוריות.
8השתתפות בפורום ההכשרה של מחלקת הנוער.
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מדריך/ת מועדון
החזקה חינוכית של מועדון ביישוב ויצירת קשר בלתי אמצעי עם כלל הנוער ביישוב .תפקיד המצוי לרוב
במערכות החינוך במושבים.
תיאור התפקיד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1החזקה חינוכית של מועדון נוער ,ונוכחות בו לטובת מפגש בלתי אמצעי עם חניכים/ות.
2יצירת קשר אישי עם כלל הנוער ביישוב ,לרבות נוער מאותר ונוער שאינו משתתף בפעילות
תנועת הנוער.
3העברת פעילויות מגוונות במסגרת מועדון הנוער ,הפונות לקשת רחבה של חניכים/ות.
4תקשורת עם מובילי תנועת הנוער ביישוב ועם הש"ש מטעם התנועה.
5חיבור בין החניכים למוסדות הקהילה.
6ליווי חניכים/ות בפעילויות אזוריות.
7השתתפות בפורום ההכשרה של מחלקת הנוער.

הליווי היישובי
ליווי חינוכי-ארגוני המבוצע בכלל מוקדי הנוער במועצה על ידי חברי/ות מחלקת הנוער ,דרך מפגשים
קבועים עם רכזי/ות הנוער ,ועדות הנוער ,מנהל/ת החינוך ויו"ר ועד היישוב.
מטרות הליווי היישובי
.1
.2
.3
.4

1תיאום עמדות בין תפיסת מחלקת הנוער לועדת הנוער /מנהל/ת החינוך ביישוב.
2מתן מענה ,כלים ודרכי פעולה לאירועים ואתגרים במרחב החינוכי המתרחשים ביישוב.
3יצירת קשר אישי ורציף בין מחלקת הנוער לועדת הנוער /מנהל/ת החינוך ביישוב.
4יצירת קשר רציף בין מחלקת נוער לועד הישוב ומתן מענה לתהליכים הקשורים לחינוך
החברתי-קהילתי בישוב.

מטרות הליווי לרכזי/ות הנוער
.1
.2
.3
.4
.5

1מתן מענה אישי ומקצועי לרכז/ת הנוער בשגרת עבודתם ביישוב עם הנוער.
2בנייה משותפת של תוכניות עבודה ותהליכים חינוכיים בהתאם לצרכים ולאתגרים ביישוב בו הם עובדים.
3מתן כלים ודרכי פעולה בהתמודדות עם אירועי קצה לרבות אירועי סיכון ,אירועי משמעת ,התמודדות
עם משבר ועוד.
4חיבור לפעילות הנוער המועצתית.
5יצירת שפה משותפת ותיאום עמדות בין ועדת הנוער ,לרכז הנוער ולמחלקת הנוער.

תכנית העבודה לליווי היישובי
.1
.2
.3
.4

1כל יישוב /מוקד נוער מלווה לאורך השנה ע"י חבר/ת מחלקת נוער אשר מהווים עבורם כתובת לכל
אירוע או תהליך עם נוער הישוב.
2הליווי כולל פגישות קבועות של המלווה עם ועדת הנוער  /מנהל/ת החינוך (אחת לחודשיים) ,וכן פגישות
תקופתיות עם רכז/ת הנוער ביישוב (אחת לשבועיים) .המלווה זמין לגורמים הנ"ל להתייעצויות ומענה
לנושאים קונקרטיים היכולים לצוץ בין המפגשים.
3בנוסף תתקיים פגישה אחת לשנה עם יו"ר ועד הישוב .פגישות נקודתיות עם גורמים נוספים ביישוב
הנוגעים לנוער יתקיימו בהתאם לצורך.
4כל חודשיים יופץ סיכום כתוב הן לרכז/ת הנוער והן לועדות הנוער  /מנהל/ת החינוך על מנת לסייע
לגורמים המעורבים במעקב אחר תהליך העבודה שנעשה עד כה.
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אבני היסוד של
מחלקת הנוער
מהתיאוריה לשטח

ליווי והכשרה של החינוך החברתי קהילתי
מחלקת הנוער מפעילה פורומים וקורסי הכשרה שמטרתם לקדם העשרה ולמידה חינוכית ,התפתחות
מקצועית וביסוס מעגלי שותפות בקרב כל העוסקים בחינוך החברתי-קהילתי ביישובים ובמרחב המועצתי,
בין אם הינם שכירים או מתנדבים .תכנית ההכשרה המרכזית הינה "המעגל"  -פורום רכזי הנוער ,המפגיש
בין חברי מחלקת הנוער לכלל רכזי הנוער מיישובי המועצה ,מהווה מפגש הכשרה עיקרי לרכזי הנוער,
ובסיס עיקרי לשותפות ולערבות ההדדית בין יישובי המועצה ומחלקת הנוער בהחזקת פעילות החינוך
החברתי-הקהילתי במועצה.
בין תכניות ההכשרה הנוספות ניתן למנות את  -פורום מד"בים ,פורום מדריכי נעורים ,פורום ועדות הנוער,
פורום מנהלות החינוך ,פורום מתנדבי שנות השירות ,פורום וקורס הכוון למדריכות א'-ו' בחברות הילדים
בקיבוצים ועוד.
בנוסף מפעילה מחלקת הנוער מערך לגיוס ,מיון והשמה של כוח אדם למערכות החינוך ביישובים.

המעגל
"המעגל" מהווה את המסגרת המרכזית של מפגשי ההכשרה והליווי של רכזי/ות הנוער של החינוך החברתי-
קהילתי ביישובים ,הפועלים תחת מחלקת הנוער.
מטרות
1 .1הכשרה חינוכית-מקצועית – למידה של תכנים הנוגעים לעולם הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי .תכני
המפגשים נקבעים בתחילת שנת ההכשרה ,והם מביאים בחשבון את רצון רכזי/ות הנוער ואת המטרות
השנתיות שמחלקת הנוער הציבה לשנת הפעילות .התכנים משלבים למידה תיאורטית ויישומית.
2 .2למידת עמיתים – פורום רכז/ותי הנוער עורך לאחר כל למידה של תוכן חדש עיבוד בקבוצות קטנות,
והצפה של דילמות חינוכיות המעסיקות אותם הקשורות לנושא.
3 .3גיבוש רכזי/ות הנוער כמעגל חברתי-משימתי ,הרואים זה בזו שותפים לעשייה החינוכית ,ומאוגדים
תחת מחלקת הנוער ,מפעליה ומטרותיה החינוכיות.
סדר יום למפגש
.4
.5
.6
.7
.8
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 - 9:004התכנסות
 – 9:305הודעות ועדכונים ארגוניים של מחלקת הנוער
 – 10:006למידה של תוכן חינוכי
 – 12:007עיבוד ולמידת עמיתים
 – 13:008סיום

פורום מד"בים
פורום המד"בים מהווה מסגרת להכשרת תפקיד המד"ב (מדריך בוגר)  -רכזי סניפי תנועת בני
המושבים במועצה.
מטרות
1 .1הכשרה חינוכית-מקצועית – למידה של תכנים הנוגעים לתפקיד המד"בים כרכזים בתנועת בני
המושבים .התכנים עוסקים בנושאים של ליווי הדרכה ,היכרות עם ערכים מובילים בתנועה ,פיתוח
פעילויות ומיצוב קן התנועה כחברת נעורים תוססת ביישוב.
2 .2היערכות למפעלים ותהליכי עבודה שנתיים – במסגרת הפורום נעשית היערכות חינוכית וארגונית
לקראת מפעלים אזוריים וארציים של התנועה .כמו כן ,נעשית היערכות ליישום תכניות חינוכיות ביישוב.
3 .3גיבוש המד"בים כמעגל חברתי-משימתי ,הרואים זה בזו משאב אנושי נגיש להתייעצות ,ללמידה
ולעשייה חינוכית משותפת ,ומאוגדים תחת מחלקת הנוער ותנועת בני המושבים על מפעליהן
ומטרותיהן החינוכיות.

פורום מדריכי נעורים
פורום מדריכי הנעורים מהווה מסגרת להכשרת תפקיד מדריך/ת נעורים  -מדריך גילאי ז'-י"ב
במסגרת חברות הנעורים במערכות החינוך בקיבוצי המועצה.
מטרות
1 .1הכשרה חינוכית-מקצועית – למידה של תכנים הנוגעים לתפקיד מדריך הנעורים בחברת הנעורים
בקיבוץ .התכנים עוסקים בנושאים של פיתוח פעילויות ,החזקת מועדון ,פיתוח והחזקה של קשרים עם
חניכים ,חיבור הנעורים לקהילה ומיצוב המועדון כחברת נעורים תוססת.
2 .2למידת עמיתים  -במסגרת הפורום נערכת למידת עמיתים בה מדריך/ה מביאים דילמה חינוכית
המעסיקה אותם ,ונעזרים בפורום ללמידה והרחבה נקודת המבט כלפי אותה דילמה.
3 .3גיבוש מדריכי הנעורים כמעגל חברתי-משימתי ,הרואים זה בזו משאב אנושי נגיש להתייעצות,
ללמידה ולעשייה חינוכית משותפת ,ומאוגדים תחת מחלקת הנוער והתנועה הקיבוצית על מפעליהן
ומטרותיהן החינוכיות.

פורום ש"ש
פורום ש"ש מהווה מסגרת ליצירת מעגל עמיתים בין מתנדבי שנות השירות של תנועות הנוער במועצה.
מטרות הפורום הן ליצור גיבוש בין מתנדבי שנת השירות ,לחזק את החיבור והזיקה שלהם למועצה ולתת
להם במת ליוזמה והיערכות משותפת למפעלים מועצתיים הנוגעים לכלל הנוער.

פורום ועדות נוער
פורום ועדות נוער מהווה מפגש לדרג המתנדב האמון על החינוך החברתי-קהילתי מכלל יישובי המועצה.
מטרות הפורום הן לדון ולקדם מדיניות ציבורית הנוגעת לחינוך החברתי-קהילתי ,לחזק את החיבור בין
יישובי המועצה למחלקת הנוער ,ולהוות מסגרת להכשרה חינוכית-ארגונית של חברי ועדות הנוער.
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פורום מנהלות חינוך
פורום מנהלות חינוך מפגיש בין מנהלי/ות החינוך השכירות ממערכות החינוך החברתי-קהילתי מיישובי
המועצה (לרוב מערכות החינוך הקיבוציות) .מטרות הפורום הן להוות מסגרת לשיתוף עמיתים למשתתפים/
ות ,לקיים למידה והכשרה המכוונות לסוגיות מהשטח הרלוונטיות לתפקיד זה ,ולחזק את החיבור בין
מערכות החינוך למחלקת הנוער.

פורומים נוספים
תפיסת מחלקת הנוער היא כי כל העוסק/ת בחינוך מחויבים להימצא במסגרת קבועה ומחייבת של הכשרה
ושל שיתוף עמיתים .מכאן מתוך תפיסה זו מתקיימים פורומים נוספים המפגישים בין מדריכים בעלי מכנה
מקצועי משותף .בין פורמים אלה ניתן למנות את פורום מדריכות א'-ו' ,פורום מדריכי בתי הספר והמדריכים
האזוריים ,פורום מדריכי מועדון ועוד.
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כוח אדם  -גיוס ,מיון והשמה
כאשר בוחנים מערכת ומערכת חינוכית בפרט ,הנושא החשוב ביותר הוא היתרון האנושי .על מנת להשיט
את הספינה בצורה טובה ואיכותית נדרש לדאוג שהכוח המניע את הספינה הוא איכותי ,עם ברק בעיניים,
תחושת שליחות ואמונה בשינוי המציאות בחברה ובקהילה בהן אנו חיים.
מטרת מחלקת הנוער בתחום כוח האדם היא ליצור שפה מוסכמת ומשותפת בנושא מיון וקליטת רכזי/ות
נוער במערך החינוך החברתי-קהילתי בעמק חפר.

תהליך המיון והקליטה
סדר תהליך המיון והקליטה כמו גם השלבים השונים שבו ,הינם הכרחיים לקליטה מסודרת ומיון איכותי של
רכזי/ות הנוער ,ויש להקפיד לבצעם.

ראיון היכרות
•מי מראיין :רכז/ת ההכשרה ורכז /נוסף מהמחלקה.
•מטרת הראיון:
•היכרות עם המועמד/ת והעמקה בהתנסויות החינוכיות אשר בקורות החיים שלהם.
•הצגת דרישות ומבנה התפקיד.
•בירור האם הגדרת התפקיד של מחלקת הנוער עומדת בקנה אחד עם הציפיות ותפיסת התפקיד
של המועמד/ת מהעבודה.

סדנה קבוצתית
•מי מעביר :רכז/ת ההכשרה ורכז/ת נוסף מהמחלקה.
•פורום המפגש :כ 8-מועמדים/ת והמראיינים/ת.
•מהלך המפגש:
•פעילות היכרות .מטרה :בחינת נכונות המועמד/ת להתמסר לפעילות ,ולהגיב למעגל האנשים
שסביבו.
•בניית פעילות והעברתה .מטרה :בחינת יכולותיהם של המועמד/ת לעסוק בצורה מתודית
בנושא מסוים ,להתאים אותו לקבוצת חניכים ספציפית ,ולהוציא אותו לפועל.
•דיון סביב דילמה חינוכית .מטרה :בחינה מעמיקה של תפיסת התפקיד של המועמד/ת את
עצמם כאנשי חינוך ,זיהוי עמדות חינוכיות חזקות/חלשות ,ובחינה של יכולתם לדון ולהעמיק
בתכנים חינוכיים.

ראיון מתקדם ביישוב
•מי מראיין :נציג/ת ועדת הנוער והמלווה היישובי ממחלקת הנוער
•מטרות הראיון:
•בחינה האם המועמד מתאים לקריטריונים ולצרכים הספציפיים של היישוב.
•הצפה של תכנים שעלו בנוגע למועמד במפגשים הקודמים ואשר דורשים בירור נוסף.

השגות
•סדנה קבוצתית :בהיעדר כמות מספקת של מועמדים/וך – לא תתקיים ,על מנת לא לעקב את תהליך
הקליטה של כוח האדם.
•גוש ויתקין ובת חפר :ביישובים אלה ישנם מנהלי תחום נוער שתחתיהם פועלים צוותי נוער .לכן ,במקרה
זה הראיון הראשון יתקיים ביישוב עצמו ויועבר בסופו עדכון למחלקת הנוער .ראיון ההמשך יתקיים
בנוכחות רכז/ת ממחלקת הנוער.
•מועמד/ת שגויס על ידי היישוב – יעברו את תהליך המיון והקליטה כמו כל מועמד/ת אחרים.
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תכניות מנהיגות
תכניות המנהיגות הן במה למפגש אזורי בין בני נוער מרחבי העמק ,המתאגדים סביב תחומי עניין וכישורים
אישיים משותפים ומתגבשים יחד כקבוצה .קבוצה זו מהווה קבוצת שייכות שונה ומאתגרת למשתתפיה
אל מול הפעילויות הנגישות להם ביישובים .המעטפת אשר נותנת מחלקת נוער לקבוצות אלו עבור חברי
הקבוצות מעין חממה לטיפוח מנהיגות ,ומסייעת להם להשתמש בכוחם כקבוצה לטובת מעורבות חברתית
וחתירה להשפעה ושינוי בחברה בה הם חיים .לצד קיום מספר תכניות מנהיגות ,מחלקת הנוער חותרת
משנה לשנה לפתיחת תכניות נוספות .להלן מספר תכניות מנהיגות הפועלות במועצה:

מועצת נוער
כוללת בתוכה נציגות של בני נוער מרחבי העמק ,ומשכבות הגיל השונות .תפקידה לייצר פורום מנהיגות בו
בני הנוער יכולים להביע את דעתם ולקדם סדר יום שחשוב להם ועונה לצרכיהם במרחב המועצתי.

המעז מנצח
ארגון נוער המתמקד בפעילות גופנית ובמנהיגות בקבוצה .פעילותם פונה לנערים מגילאי ז'-י"ב ,מתקיימת
פעמיים בשבוע ,ופועלת במספר מוקדים במועצה.

מודל האו"ם
פעילות המזמנת למשתתפיה לדון באירועי השעה בארץ ובעולם ,להתנסות בכלים של דיבייט (דיון) ומשא
ומתן ,ולחזק את יכולותיהם בשפה האנגלית .הפעילות היא שלוחה של תכנית כלל עולמית ,ולעיתים יוצאת
ממנה משלחת לכנס בחו"ל.

מקורוק
תכנית מוזיקלית שנוסדה במועצה ומאז התרחבה למקומות נוספים בארץ .בפעילות זו המשתתפים לומדים
טקסטים מהמקורות ובכיתת אמן מחברים בהשראתם שירים .שיאה של הפעילות הוא במופע בו הנערים
מבצעים את השירים השונים שחיברו..
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שנת המצווה
שנת המצווה הינה הזדמנות לתהליך חינוכי לבני ובנות המצווה ביישוב ,בו הם מחדדים את זהותם ,מתחברים
לקהילה בה הם חיים ולמעגלי חיים נוספים המקיפים אותם ,עוסקים בתכנים הקשורים לגיל ההתבגרות,
מתנסים בעצמאות ,בלמידה ,בתרומה לחברה ועוד .מחלקת הנוער מקיימת מספר אפיקי פעילות הנוגעים
לשנת המצווה:
1 .1יצירת מעגל מובילי שנת מצווה המורכבת מרכזי/ות נוער והורים מכלל יישובי העמק ,האמונים על
תהליך שנת המצווה ביישובם .מעגל זה מאפשר הפריה הדדית ושיתופי פעולה בין היישובים ,באמצעות
קיום מפגשים סדירים לאורך השנה ,ניוזלטר המעדכן מהנעשה בשטח ,וקיום ערוצי תקשורת משותפים.
2 .2ליווי הקמה וחיזוק של תהליך שנת מצווה ביישובים ,לרבות בניית תיק שנת מצווה יישובי ,מתן רעיונות
לפעילויות ולאפיקי התנדבות של בני ובנות שנת המצווה.
3 .3הפקה של שתי פעילויות שיא איזוריות של שנת המצווה " -מסע התבגרות"  -טיול המזמן התנסויות של
עצמאות ושל דיון ולמידה אודות הזהות היהודית של משתתפיו; "אוצר העמק"  -מירוץ חוויתי להיכרות
עם האוצרות המרכיבים את עמק חפר.
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תנועות הנוער
במועצה פועלות  7תנועות נוער  -בני המושבים ,בני עקיבא ,האיחוד החקלאי ,הצופים ,השומר הצעיר,
מד"צים וכנפיים של קרמבו.
התנועות פועלות ביישובים בעידוד ותמיכה של מחלקת הנוער ,ומהוות את חוד החנית של מערך החינוך
החברתי קהילתי בעמק .תנועות הנוער יוצרות שכבות מדריכים ופעילים המהווים קבוצת מנהיגות ביישוב,
יוצרות חברת נעורים פעילה ,תורמת ותוססת ,ומקיימות את אחד העקרונות החשובים של החינוך החברתי
קהילתי " -נוער מחנך נוער" .כלל רכזי/ות תנועת הנוער משתתפים בפורום המעגל ובפורומים רלוונטיים
נוספים .בתוך מחלקת הנוער נמצאים רכזים/ות של תנועות בני המושבים והשומר הצעיר ,המרכזים את
פעילות אותן תנועות בעמק ,ומהווים חיבור נוסף בין התנועות למחלקת הנוער.
מחלקת הנוער מקיימת מספר אמצעי תמיכה בתנועות הנוער ושיתופי פעולה ביניהן:

טיול פתיחת שנה
טיול המיועד לכלל תנועות הנוער מכיתות ד'-י"ב ,אשר מתחיל במסלול ע"פ שכבות גיל ומסתיים במופע
וטקס פתיחת שנה חגיגיים פרי הפקתם ויצירתם של חברי תנועות הנוער השונות .הטיול עצמו מהווה חיבור
והכרות של חניכי תנועות הנוער עם התנועות השונות הפועלות בעמק ,והטקס מהווה אירוע רשמי וגדול
לפתיחת שנת הפעילות של התנועות.

פורום רכזי אזור של תנועות הנוער
פורום זה נפגש אחת לרבעון ,ומטרותיו לחבר בין שבעת תנועות הנוער הפועלות בעמק ,לחזק את הקשר בין
מחלקת הנוער לתנועות השונות ,לתת מענה רחב לנושאי ליבה המשותפים לכלל התנועות ולייצר אירועים
משותפים המחברים בין התנועות בעמק.

פורום ש"ש
ראו פרק "ליווי והכשרה של החינוך החברתי קהילתי".
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נוער בהדרה
מחלקת הנוער שמה לעצמה למטרה לצמצם ולמנוע הדרת בני ובנות נוער מהמעגלים החברתיים
המקיפים אותם בין אם מדובר ביישוב בו הם חיים ,במסגרות החינוכיות השונות ובמרחב המועצתי .מטרה
זו באה לידי ביטוי בשני תחומי פעולה חינוכיים  -ההתנהגויות הסיכוניות והצרכים המיוחדים

תחום התנהגויות סיכוניות
תחום התנהגויות סיכוניות במחלקת הנוער חולש על כמה רבדים:
מיפוי ואיתור ,הסברה ומניעה ,הכשרת רכזי/ת הנוער ,מתן מענים לצרכים שעולים מהשטח ,הפניה של בני
נוער במצבי סיכון לגורמי טיפול ומתן אלטרנטיבות לבני נוער ברמה פרטנית ,קבוצתית ,או יישובית .מחלקת
הנוער שואפת להעניק מענה מיטבי לבני נוער בסיכון בהתבסס על שילובם במסגרות הנוער הקיימות
ביישוב ובמועצה ו/או ליצור למענם מענים חדשים .מחלקת הנוער פועלת להפחית את אחוזי ההתנהגויות
בסיכון בקרב בני הנוער במועצה ,לאפשר לכל נערה ונער בעמק קשר עם מבוגר משמעותי ולאפשר קשר
עם קבוצת השווים.
להלן התכניות והאמצעים אותם מפעילה המחלקה בתחום זה:
מיפוי ואיתור
איתור בני הנוער נעשה באמצעות מיפוי יישובי ,כלי המאפשר לרכז/ת הנוער להבין מי הם כלל בני הנוער
ביישוב ,מי מהם משתייך לפעילות חברתית ומי בכלל לא ,ובאמצעות תמונת מצב זו לתכנן את החיבור
למענים קיימים וגיבוש מענים נוספים לבני הנוער הלא משולבים .על בסיס נתוני המיפוי היישובי מחלקת
הנוער מפתחת תכניות לבני נוער ,הכוללת מענים קבוצתיים ופרטניים ,חינוכיים וטיפוליים.
מענים פרטניים
רכז/ת פרט והתנהגויות סיכון מהווה גורם ראשוני לייעוץ לרכז/ת הנוער בדילמות חינוכיות לגבי בני נוער
המעוררים אצלם דאגה או חשש להתנהגות סיכונית ,תוך קישור ותיווך לגורמי טיפול נוספים במועצה
במקרי הצורך.
במקרים מסוימים המענה יהיה שיחות ועבודה חינוכית פרטנית לא-טיפולית של רכז/ת נוער עם הנער ו/
או עם הורים.
במקרים אחרים ניתן יהיה לחבר את הנער/ה למדריך/ת נוער אזורי ,שיכולים להעניק מענה כמו "אח בוגר",
מפגשים לא-טיפוליים של העצמה וחיזוק.
במידה ונדרשת התערבות טיפולית יתבצע תיווך בתיאום מראש עם רכז/ת הנוער ,ועדת הנוער ,הנער/ה
וההורים ,לגורמים כמו :השירות הפסיכולוגי החינוכי ,קב"סיות ,יועצות בית הספר ,או גורמי טיפול פרטיים.
בני נוער שיתבררו כבעלי נזקקות גבוהה ואין באפשרות המשפחה לממן טיפול פרטי ,יוכלו לקבל טיפול
בתחנה לבריאות הנפש ,או במחלקה לשירותים חברתיים (עו"ס נוער).
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מענים קבוצתיים
במקרה של קבוצה מאותרת ע"י רכז/ת הנוער או ועדת הנוער ,בשיתוף פעולה עם מחלקת נוער תיבנה תכנית
סביב אותה קבוצה ותינתן הנחיה וליווי יישובי ע"י רכז/ת פרט והתנהגויות סיכון ורכז/ת מניעה והסברה.
הליווי וההנחיה יציעו מספר דרכי פעולה :תכנון פעילויות ,מתודות ותהליכים ברמה החינוכית; שימוש
במענים הקיימים (מועדון הנוער ביישוב והמדריכים/ות); פתיחת קבוצת נערות/ים ביישוב בנושא מסוים
(לדוגמא – סמים ,מיניות) בהובלת רכז/ת הנוער ביישוב ובהנחיית רכז/ת פרט והתנהגויות סיכון; חיבור
למענים קיימים כמו בית חם לנערות (בית עלמה); פתיחת קורסים וסדנאות המהווים הכשרות מקצועיות
לבני נוער מאותרים ,אשר זקוקים לחיזוק ,לחיבור לפעילות נוער חינוכית מיטיבה וקבוצת שווים משמעותית
בחייהם ,לדוגמא :קורס טכנאי סלולר ,צילום ,עריכת וידאו ,דיג'יי ,גלישה ועוד.
הכשרות לרכזי/ות הנוער
מופעלת תכנית הכשרה הנכללת בתכנים של ישיבות המעגל במהלך השנה ,בסמינרים ,ובחודש המודעות
להתנהגויות סיכון (יפורט בהמשך) לרכזי/ות הנוער העובדים בשטח ,בנושאים שונים של עבודה עם נוער
במצבי סיכון.
בתכנית זו ניתנים כלים כגון :איתור ,מניעה ,ריצ'ינג אאוט (=יישוג) ,חשיפה לפעילות אלטרנטיבית לנוער,
ומתן ידע על נשירה וניתוק חברתי ,הפרעות אכילה ,מיניות לא מותאמת ,סכנות בנהיגה ,תוקפנות ואובדנות,
שימוש לרעה בחומרים ממכרים (סמים ,אלכוהול) ועוד .ההכשרה להתמודדות עם התנהגויות סיכון משולבת
בפורומים נוספים כגון מנהלות החינוך וועדות נוער.
בנוסף מתקיים שיתוף פעולה בין מחלקת הנוער לאגף החינוך ואגף לשירותים חברתיים ,במטרה
לייצר מפגשים של רכזי/ות נוער עם עובדי/ות המחלקות העוסקות בנוער בסיכון – רווחה והשירות
הפסיכולוגי החינוכי.
מניעה והסברה
רכז/ת מניעה והסברה יוזם/ת ומלווה לאורך השנה תכניות הסברה ומניעה לבני ובנות הנוער ולהורים ,כמו
גם מלווה התארגנויות של סיירות הורים .פרוייקט מרכזי בתחום זה הוא חודש המודעות להתנהגויות סיכון
– חודש בשנה ,במהלכו ניתנת הכשרה מרוכזת לרכזי/ות הנוער בתכני התנהגויות סיכון ומצבי מצוקה,
תוך הכוונה להתמודדויות עם מצבי סיכון בהם נתקלים הרכזיםות או עשויים להיתקל בעבודתם .בנוסף
במסגרת חודש המודעות מוצעות סדנאות בנושאי מניעה לבני ובנות הנוער ו/או להורים ביישובים .בחירת
נושא התהליך נעשה בשיח משותף עם צוות החינוך החברתי-קהילתי ביישוב.
מדריכי בית הספר והנוער האזוריים
בעמק פועלים בבקרים מדריכי/ות בית ספר בשלושת חטיבות הביניים ,כשבשעות אחה"צ תפקידם מוגדר
כמדריכי/ות נוער אזוריים (מדריכי/ות רחוב) .תפקידם לעבוד עם נערים/ות מאותרים ע"י חיזור ויצירת
קשר אישי ,יציאה לשטח והימצאות בטריטוריות של הנוער .המדריכים/ות מהווים דמות מבוגר משמעותי
עבור בני ובנות נוער שלא מחוברים לרכז/ת הנוער ביישוב או לבני ובנות גילם .הם נותנים לנערים/ות כלים
להשתלבות מיטבית בחברה ,אוזן קשבת ,דמות "אח/ות בוגר" ,ומענה למצוקות מיידיות ,כל זאת בליווי
והדרכה של רכז/ת פרט והתנהגויות סיכון וליווי טיפולי של עו"ס תכנית להב"ה.
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מניעה וצמצום התנהגויות סיכוניות בחופשים
בחופשים ארוכים כמו חנוכה ,פסח וחופשת הקיץ ,בשל עליית הסיכוי להתנהגויות סיכוניות בהיעדר
השגרה המובנית ,נבנית תכנית פעילות יישובית ואזורית ,במטרה לצמצם מצבי סיכון ושוטטות ,ולתת
אלטרנטיבה לבני הנוער בימי ולילות חופשות בית הספר .תכניות מותאמות לדוגמא בקיץ :פרויקט
"מתחברים לנוער בחופים" ,פעילויות פנאי בלילות – רכב נוער ,מגרשים מוארים ,פרויקט תעסוקה
וקורסים לבני נוער מאותרים ,ועוד.
מסיבות שטח
במועדים שונים בשנה בהם יש ריבוי מסיבות של בני נוער ,ריבוי שוטטות וחשיפה מוגברת לגורמי
סיכון ,יוזמת מחלקת הנוער סיורי לילה בהם משתתפים חברי המחלקה ,מדריכי בתי הספר ורכזות
נוער ,במטרה לפגוש את בני הנוער בשטח ולהיות להם כתובת זמינה במידה והם נקלעים לסיטואציה
מסכנת כזו או אחרת.

תחום צרכים מיוחדים
מחלקת הנוער רואה כל ילד וילדה ,נער ונערה (כיתות ד'-י"ב) בעמק כבעלי זכות להשתתפות במערך פעילות
החינוך הבלתי פורמלי בעמק .מתוך תפיסת עולם זו הוחלט על קידום ופיתוח נושא שילוב החניכים/ות
עם הצרכים המיוחדים ע"י פעילויות להעלאת מודעות ,הקמת פרויקט לשילוב פרטני בתנועות ביישובים
השונים ובפעילויות המועצה  -פרויקט "נטעים" ,הקמת סניף של תנועת הנוער כנפיים של קרמבו במועצה
המשלב נוער מהחינוך הכללי ונוער עם צרכים מיוחדים ,הכשרת רכזי/ות הנוער ביישובי העמק להתמודדות
עם הנושא ביישוב ,והצפת הנושא בקרב הנוער עצמו דרך פעילויות שונות ומערכי הדרכה לגילאים השונים.
פרויקט נטעים
פרויקט שמטרתו לשלב ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בתנועות הנוער ובפעילות ביישובים מתוך הרצון
לאפשר השתלבות בפעילויות השונות .נושא שילוב הילדים והנוער נכלל במערך ההדרכה ,ההכשרה והליווי
של רכזי/ות הנוער ביישובים ,ומלווה ע"י אנשי מקצוע בתחום .הכשרה דומה מועברת לבני הנוער ביישוב.
המשתתפים/ות בהכשרות הללו מקבלים בסיום ההכשרה חוברת הדרכה בנושא עם הסבר על הדרכה נכונה,
בניית פעילויות מותאמות ,התמודדות עם סיטואציות שונות ,שילוב נכון ופעילויות מותאמות ומשלבות
לדוגמא .כמו כן ,מאותרים חונכים לילדים הזקוקים לליווי אישי (נערים בוגרים; סטודנטים במסלולי מלגה),
שלוקחים חלק פעיל במערך הפעילות ביישוב ונוכחים בה .התוכנית מלווה על ידי רכז/ת תחום צרכים
מיוחדים במחלקת הנוער.
כנפיים של קרמבו
תנועת נוער לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים ,הראשונה והיחידה מסוגה בעולם אשר מפעילה  62סניפים
ברחבי הארץ .התנועה קולטת ילדים מכל קשת הלקויות ומשלבת אותם בפעילות חברתית ,חינוכית וערכית
יחד עם בני נוער מהחינוך הכללי .בעמק נפתח סניף חדש של כנפיים של קרמבו במטרה להוות מהלך
משלים לפרויקט נטעים במתן מענה לתחום הצרכים המיוחדים .הסניף פועל לגיוס חניכים ,מדריכים
וחונכים שיפעלו במסגרתו ויתנו במה לבני ובנות נוער עם צרכים מיוחדים להיות חלק מפעילות התנועה.
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הקפת הנוער
הקפת הנוער מהווה עקרון חינוכי חשוב שעקרו לפגוש את בני הנוער במסגרות החיים השונות המקיפות
אותן ,לייצר עבורם מסגרות פעילות הרלוונטיות לרבדים שונים בחייהם ,ובכך להוות מבוגרים משמעותיים
לנוער .מחלקת הנוער פועלת הן להכשיר את מערכות החינוך החברתי קהילתי לפגוש את הנוער במפגש
בלתי אמצעי במסגרות החיים השונות שלו ,ולייצר פעילות פנאי מעשירה ,חוויתית ואיכותית לבני הנוער.
עשייה זו באה לידי ביטוי בשיתוף פעולה עם הריכוז החברתי בבתי הספר שבמועצה ,ופעילות יזומה בבתי
הספר עצמם .כמו כן ,רוב נוסף של עשייה הוא הפקה של פעילויות שיא ,מסגרות פנאי ,פעילויות תרבות
ופעילויות ספורט העונות לצרכים השונים של בני ובנות הנוער.

פורום מחלקת נוער  -ריכוז חברתי
פורום המפגיש בין הרכזים/ות חברתיים/ות מבתי הספר שבמועצה לבין מחלקת הנוער ואגף החינוך .מטרת
העל של הפורום היא ביסוס שיתוף פעולה בין כלל הגורמים החינוכיים המקיפים את בני ובנות הנוער.
פורום זה יוזם מספר פעילויות משותפות לאורך השנה  -פעילות שבועית של מתנדבי שנות השירות בעמק
במסגרת בית הספר ,שבוע הנוער ,מפגשים בין רכזי/ות הנוער למחכני/ות הכיתות ,יום חשיפה לשנות שירות
ועוד .בנוסף ,פורום זה מתאם נושאים שנתיים להתמקד בהם המהווים תכנית עבודה לכל מסגרת (מניעת
התנהגויות סיכון ,הכנה לצה"ל ועוד).

שבוע הנוער
שבוע של פעילויות שיא המתקיים באמצע שנת הפעילות .מטרתו העיקרית של שבוע הנוער היא לשים
את בני הנוער במרכז ולתת מקום לכלל בני הנוער בכל מעגלי השייכות שלהם :בית ספר; קבוצת שייכות;
תנועות נוער; קהילת הישוב .פעילויות השיא נותנות במה לבני ובנות נוער משכבות הגיל השונות להיות
פעילים ומובילים במסגרתן .בין הפעילויות ניתן למנות את צעדת תנועות הנוער ,מסע התבגרות של ילדי
שנת מצווה ,הפסקה פעילה בבית הספר ,ערב הוקרה לנוער מתנדב ועוד.

נהלים ובטיחות
תחום השמירה על נהלי העבודה והבטיחות בפעילויות החינוך החברתי-קהילתי ביישובי העמק מהווה חלק
בלתי נפרד מהגדרת התפקיד של מחלקת הנוער .תחום זה מובל על ידי רכז/ת המפעלים ,בו ניתן מענה
הן במסגרות הכשרות בפורומים השונים והן דרך הדרכה פרטנית לרכזים/ות ולנציגי היישובים בנושאי
בטיחות ,לרבות הפקת פעילויות מורכבות בתחום היישוב ומחוצה לו (למשל סמינרים וטיולים יישוביים).
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נוהל יציאת טיולים ופעילויות מתחום הישוב
תכנון טיול
•ישיבה מקדימה  -ישיבה עם בני הנוער על אופי הטיול.
•בחירת אזור הטיול ,ובדיקה כי המסלול מותאם לגיל ,מאושר ע"י משרד החינוך ,יש קליטה סלולרית
במסלול וקיימת נגישות להסעה לנקודות תחילת המסלול וסיומו.
•מזג אוויר – תכנון מסלול מוצל /רטוב המותאם למזג אוויר קיצי; בדיקה של עומסי חום.
•סגירת ספקים – הסעות ,אבטחה ורפואה ,אטרקציה ,אוכל ,לינה וכד' במידה וישנם אטרקציות כגון
סנפלינג /קייאקים /אתרים שונים ,יש לוודא מראש קיומם של אישורים מתאימים.
•הוצאת תיאום טיולים ובדיקה מקיפה שכל רבדי הטיול ראויים לביצוע (מסלולים ,מקומות לינה ,ספקים
וכו') ,תעשה ע"י רכז/ת המפעלים .לאחר אישור הטיול ע"י חדר מצב של משרד החינוך וע"י ורכז/ת
המפעלים ניתן להוציא פרסום לטיול.
•יודגש כי כל יציאה מחוץ ליישוב מחייבת באישור רכז/ת המפעלים ובהוצאת תיאום טיולים.
יום הטיול
•וידוא הגעת החניכים/ות לפי רשימת הנרשמים .אישורי הורים יימצאו כל עת על רכז/ת הנוער המובילים
את הפעילות.
•ריכוז טלפונים חשובים (מוקדי הצלה ,ספקים).
•וידוא מול חדר מצב בבוקר הטיול שאין חריגות והגבלים על הטיול (עומסי חום ,שטפונות וכד').
•בדיקת הימצאות ציוד נדרש לחניכים (מים ,אוכל ,כובע ,דברי שינה ,בגדים להחלפה וכד').
•ארגון תיק טיול המכיל – אישור תיאום טיולים ,אישורי הורים וטלפונים חשובים.
דגשים חשובים
•הרחצה בים התיכון אסורה בכל ימות השנה ואינה מאושרת ע"י משרד החינוך.
•רפואה – בעל/ת תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף (שעבר/ה הכשרה  44שעות לפחות) רשאים לשמש
בתור מע"ר בטיול כאשר הם נושאים תיק מע"ר ע"פ תקן חוזר מנכ"ל.
•בוגר/ת אחרי צבא אשר משמשים כחובשים במילואים /פראמדיקים /בעלי תעודת חובש בתוקף,
רשאים לשמש כחובשים בטיול כאשר הם נושאים תיק חובש ע"פ תקן חוזר מנכ"ל.
•רכזי/ות נוער רשאים לתפקד במהלך פעילות גם כמע"ר /כחובש במידה והם עונים לקריטריונים הנ"ל.
•לינה – לינת שטח מחויבת בשומר/ת לילה חמושים (אשר עברו הכשרה כמאבטחי טיולים ונושאים
תעודה בתוקף בחתימת משטרת ישראל).
•לינה בתוך מבנה סגור ונעול עד  100איש פטורה משמירת לילה.
•בכל עת במהלך הטיול ניתן לצלצל ולהתייעץ עם רכז/ת המפעלים במידה ויש שאלות /בעיות /ספקות.
•במידה וישנו מקרה חירום של פציעה חמורה /פינוי /כניסה לחשיכה במסלול יש לצלצל לחדר מצב,
יש לעדכן את רכז/ת המפעלים ואת ועדת הנוער /מנהלת החינוך בישוב.
•חריגה מנהלי משרד החינוך בעת פעילות שרכז/ת הנוער אחראים עליה הינה חמורה ובמקרה חירום
חדר מצב ומחלקת הנוער לא יוכלו לקחת אחריות ולגבות את רכז/ת הנוער.
•בכל מפגש עם פיקוח ממשרד החינוך /רשות הטבע והגנים יש לעדכן באופן מיידי את רכז/ת המפעלים.
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היישוב
שלי

שם היישוב /הסניף

חברי ועדת הנוער
שם

תפקיד

מייל

טלפון

ועד ,נציגי מוסדות היישוב ואנשי קשר רלוונטיים
שם

תפקיד

מייל

טלפון

צוות הדרכה ,פעילים ומובילים
שם

תפקיד

מייל

טלפון

מסורות של היישוב

מסורות של פעילויות הנוער ביישוב

סדר שבוע ביישוב
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישישבת

בוקר
צהריים
ערב

חלוקת תקציב בפעילות הנוער

נקודות חשובות נוספות
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מחלקת הנוער

www.hefer.org.il

