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נושאים לישיבה

סייעות בית הספר•

חינוך למיניות בריאה•

מענה מחודש לנוער•



סייעות בית הספר

סייעות החינוך המיוחד•

מיצוי זכויות וזכאויות  •

שימור ופיתוח המשאב האנושי•

מתן מענה וטיפול מיטבי•



חינוך למיניות בריאה

:עקרונות יסוד
ישובים

הסברה•

קהילות, צוותי חינוך, נוער, הורים:קהל יעד•

מענה נקודתי  •

מוסדות חינוך

סדנאות לתלמידים במסגרת שיעורי כישורי חיים לכל –ס מגילות "בי•

בדצמבר כל שנה מליאה  , התערבויות במקרה הצורך, שכבת גיל

. למורים

מועבר , סדנאות לתלמידים במסגרת שיעורי חינוך-תיכון עין גדי  •

מותאם לכל שכבת , י מחנכות הכיתות בהנחיית מורה מקצועית"ע

. גיל



חינוך למיניות בריאה

בליווי מחלקת  , 2019-2020פעולות הסברה בתחום זה מטעם תוכנית ביטחון קהילתי 

:מחלקת הרווחה והנחייה חיצונית, ביטחון קהילתי, החינוך

.  בעקבות מספר מקרים2018תהליך אשר התחיל בסוף שנת -בית הערבה 

.קיימו תהליך עם בני הנוער והוריהם-מצפה שלם

כתיבת  , סדנאות, פעילויות, הנהלות קהילה וחינוך, שיח עם הקהילה: כללוהתהליכים 

.אמנה

מטעם מרכז  בנושא חינוך למיניות בריאה: סדנאות להורים ובני נוער בכל היישובים

".  לביאה"הדרכה 

. להורי גיל הרך או להורים מתבגרים, לכל יישוב ניתנה סדנא אחת לבחירה

-2020תוכניות לסוף 

סדנת הדרכה למדריכי הנוער, סדנאות הסברה בכל היישובים לבני הנוער

".המעורר"בפורום המדריכים יחד עם מרכז הדרכה 



מענה מחודש לנוער  
?מי השחקנים

יב-ז–בני הנוער 

ו-הורי ילדי א, יב-לז-הורים 

,  רכזי חינוך, מנהלי קהילות-ישוב 

ועדת חינוך

מדריכים

:סוגיות שמעסיקות אותנו

 (בכל ישוב)מה מבנה הפעילות בישוב

 (תוכן לפעילות)מהם תחומי העניין של בני הנוער

פעילות אזורית רב גילאית

בניין הפעילות היישובית לפני הפעילות האזורית?!

עוגנים קבועים במהלך שנת הפעילות, יצירת מסורות

ללמד את הנוער לצרוך את משאב המדריך

האם הציפיות של ההורים הן הציפיות של הילדים

יצירת התנדבות בני נוער בקהילת היישוב ובמרחב מגילות

תנועות הנוער

.שהוא בסיס לדיון, מסמך ראשוני

.יכולים להשפיע על לוחות הזמנים, ההתמודדות עם נגיף הקורונה וסגר ממושך



מענה מחודש לנוער  
:מטרות

יצירת פעילות קבועה ואיכותית במסגרת היישובית והאזורית

העמדת דמות משמעותית שתיצור קשר ואמון עם בני הנוער והוריהם.

  יצירת בסיס בטוח לבני הנוער להתנסות עצמית כחלק מתהליך התבגרות

.מיטבית הכנה לחיים בוגרים

פיתוח תחום עניין ומנהיגות בקרב בני הנוער

 שירות  /שנת שירות)עידוד יציאה לשירות משמעותי לאחר התיכון

(התנדבות/מכינה/שירות צבאי/לאומי

 לעידוד הקמת ביתם בתחומי  ( בהווה)חיבור בני הנוער לקהילה המקומית

(  בעתיד)המועצה 

יצירת גאווה יישובית ואזורית

יצירת שפה משותפת בין היישובים בתחום הנוער

 סיכוניותליצור מעורבות הורית לצורך צמצום תופעות

 בקרב בני הנוערסיכוניותצמצום התנסויות

.שהוא בסיס לדיון, מסמך ראשוני

ההתמודדות עם נגיף הקורונה  

יכולים להשפיע על  , וסגר ממושך
.לוחות הזמנים



מענה מחודש לנוער  

: תהליך

ועדת חינוך מועצתית-ספטמבר

מנהלי קהילות-אוקטובר

חינוךמנהלות + מנהלי קהילות-נובמבר/אוקטובר

.  באמצעות מיפוי צרכים ומפגשים יזומים, לאחר מכן שיתוף הציבור הרחב

.  המשך התהליך ייקבע על פי תוצאות הסקר ודיון מחודש בוועדה

.שהוא בסיס לדיון, מסמך ראשוני

ההתמודדות עם נגיף הקורונה  

יכולים להשפיע על  , וסגר ממושך
.לוחות הזמנים




