
 ד"סיכום שנת פעילות תשע

 מחלקת הנוער



 ד מחלקת הנוער"סיכום שנת פעילות תשע
 

קו המנחה שאני מנסה לדבוק בו הוא , כל הנוגע לגידול ילדיםב

לא אומר שהוא  , זה שהוא קצת יותר נמוך. אדם-שילד הוא בן

,  הרבה אנשים עושים את הטעות הזאת. יותר טיפש ממך

ויש די והותר מזה  -ושוכחים כמה ערך יש לאינטואיציה בסיסית 

 .בכל ילד
 { "זאפהשל פרנק  האמיתיהספר "הספר מתוך , זאפהפרנק  }
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 ד מחלקת הנוער"סיכום שנת פעילות תשע
 

 חזון -

 מבנה ארגוני -

 ד"מטרות שהוצבו לתשע -

 :ד"פעילות תשע -

 הכשרות              

 ו-ד              

 ב"י-ז              

 תנועות נוער              

 תקציב -

 ה"מטרות לשנת תשע -



 ד מחלקת הנוער"סיכום שנת פעילות תשע

 חזון מחלקת הנוער

,  הציונות, בוגר מחלקת הנוער של המועצה האזורית עמק יזרעאל הינו אדם שהישראליות

 .הינם מרכיבים מהותיים בהגדרת זהותו האישית והיזרעאליותהמסורת 

יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות  , מובילה ופורצת דרך בתחומה, מחלקת הנוער

,  מעורבות, יושר, דמוקרטיה, בחירה, אחריות, המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ

 .צמיחה אישית ותרומה לחברה, סובלנות, מנהיגות

לביטוי ומימוש עצמי כפרטים , מחלקת הנוער מאפשרת מגוון הזדמנויות לכל נער ונערה

 .ובמסגרת הקבוצה החברתית

מועצתיות וארציות למימוש חווית  , מחלקת הנוער פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות

כמענה  , למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, התפתחות והעצמה של בני הנוער

 .לצורכי בני הנוער והקהילות ברמה המועצתית והיישובית

מתוך  , מהווה סביבה בטוחה ותומכת המאפשרת התפתחות ולמידה, מערכת הנוער היישובית

 .באמצעות תהליכים אישיים וקבוצתיים, חוויה והנאה, העצמה

במועצה וברמה  , ביישובים, שותפים ומובילים עשייה חברתית וקהילתית, בני הנוער מעורבים

 .אכפתיות ואהבה, מתוך תחושת אחריות, הארצית



 ורכזי נוער בישובים בים"מד

 מתנדבי תנועות הנוער בישובים ש"ש

'  ר' חנה פרידמן ס
 המועצה

   בירמןמיה 
מנהלת מחלקת  

 הנוער

 מור גל
 השומר הצעיר' ר

 ליברמן נתלי
 הדרכה' ר

 וישסקייונתן 
 מפעלים' ר

 ברק גל
תנועת בני  ' ר

 המושבים

 אודי שניצר
 נוער אזורי' ר

   פישמןנעמה 
'  ר

 אדמיניסטרטיבית

 מבנה ארגוני מחלקת הנוער



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

אחראית על פעילות חינוכית  –מחלקת הנוער 
 ערכית קהילתית  

 לבני הנוער בישובי מועצה אזורית עמק יזרעאל

 :פעילות ערוצי בשני מתקיימת הפעילות

  במועצה -(ב"י-ד לשכבות) הנוער תנועת פעילות1.
  ,(28) המשובים בני -נוער תנועות 4 פועלות
 ם"נוע ,(2) עקיבא בני ,(5) הצעיר השומר

-ז) הנוער לבני ערכית -קהילתית-חינוכית פעילות2.
   בישובים (ב"י

 

 



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

אחראית על פעילות חינוכית ערכית  –מחלקת הנוער 
 קהילתית  

 לבני הנוער בישובי מועצה אזורית עמק יזרעאל

 :קהילתיות-גיאוגרפיות מסגרות בשלוש מתקיימת הפעילות

  הובלת – בישוב הנוער ובני הילדים כלל -יישובית פעילות1.
 ובעלי הנוער מחלקת והנחיה ליווי ,הדרכה ,הישוב ב"מד

 היישוביים התפקידים

 ואופי לסוג בהתאם ,המועצה ישובי כלל -אזורית פעילות2.
 הנוער מחלקת וארגון ניהול ,בניה – הפעילות

  בפעילויות הנוער בני השתתפות -ארצית פעילות3.
 התנועה ,הנוער תנועות) הארציים הגופים שמארגנים
 הנוער מחלקת וליווי בארגון (ועוד הקיבוצית

 

 



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 :ד מטרות"תשע

 הערות ביצוע תכנון יעד 

ה ביישובי המועצה  /כל נער

האזורית עמק יזרעאל ישתתף  

לפחות באחד מערוצי הפעילות  

הבלתי פורמאלית במסגרת  
 .או היישוב/המחלקה ו

מסגרות פעילות   3פיתוח 

 נוספות

 מועצת נוער רשותי-

 טורניר קטרגל-

 מיקצועימדריך -

 קיץ פעילויות-

 נוער נגיש-

מיסוד מערך נוער יישובי עצמאי  

הפועל בשותפות עם מחלקת 
 .הנוער במועצה

 ליווי ועדות נוער ורכזי חינוך

בשיתוף עם רכזי קהילה   עבודה

 בישובים

השתתפות ושותפות בפורום  

 רכזי חינוך אזורי

מיסוד והטמעת תהליכים  , פיתוח

בניהול המשאב האנושי בתחום  

נוער ברמה המחלקתית  
 .והיישובית

פעמיים   ב"מדשיחות חתך לכל 

 בשנה

חיזוק הקשר עם בעלי  

התפקידים המלווים את  

 בים בישובים"המד

מיסוד ערוצי פיתוח אישיים  

 בים"ומקצועיים למד

שיחות   2התקיימו  ב"מדלכל 

 חתך

התקיימו ישיבות הערכת  

בים יחד עם בעלי  "מד

 ישובים 5התפקידים ב 

פיתוח ושימור שותפויות ושיתופי  

פעולה לקידום מטרות בתחום 

,  נוער וקהילה ברמה הארצית
 .המועצתית והיישובית

מפגשים קבועים עם רכזי חינוך  

 חברתי מבתי הספר

קשר שוטף עם מנהלי בתי  

 הספר

  מפגשי רכזי חינוך 2התקיימו 

 חברתי

שותפות בפורום מנהלי מחלקות  

 נוער ארצי

חיזוק הקשר עם תנועות הנוער  

 במועצה

  שש" -ערב לבעלי תפקידים

 "פעמים

,  ספורט, אפשרי בריא -פ"שת

 המחלקה לשירותים חברתיים



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 (:המשך)מטרות  -ד"תשע

 הערות ביצוע תכנון יעד 

פיתוח ומיסוד מערך חינוך בלתי  

'  ו -'פורמאלי לילדים בגילאי א
 .ברמה מועצתית ויישובית

  הכשרת בעלי תפקידים

 בישובים לטובת המערך

התחיל תהליך רחב ומתקיים   לא בוצע

ידי לילך כהני לישובים   ליווי על

 המקימים מערך עצמאי

התקיים קורס אוריינטציה  

ניהול והובלה   –ו -למדריכי א

 לילך כהני

הטמעה ומיסוד מנגנון  , פיתוח

ליצירת מעורבות ומנהיגות נוער  
 .יישובית ואזורית

 רשותיתמועצת נוער 

 

 לקראת הקיץ שיחותנוערמעגלי 

 בוצע

 

 בוצע



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 פעילויות יישוביות -ד"תשע
 מחלקת הנוער אחראית על כלל הפעילויות הקורות בישובים לאורך השנה ובחופשים

 בים ליצירת פעילות יישובית"הנחיית וליווי המד•

 הנחייה וליווי פעילות תנועתית יישובית•

 הנחייה וליווי תוכניות חופש יישוביות  •

 (קהילתיים ארועים, חגים יישוביים)ערכיים וקהילתיים לפעילויות , דגשים חינוכיים•

 דגשי בטיחות ובטחון לפעילות•

 הנחיה לניהול תקציב פעילות  •

 (  רכזי קהילה/רכזי חינוך/ועדות נוער)עבודה עם שותפים בישוב •

 



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 פעילויות יישוביות -ד"תשע

 
 גיל שכבות תדירות פעילות

 משתתפות

   הערות לחניך עלות  משתתפים מספר

  אחת פעולה יישובית תנועה פעילות

 לשבוע

 

  אחת ישיבה

 לשבוע

 ו-ד

 ח-ז

 ט

  הדרכה צוות

 ופעילים

 90% כ

 75% כ

 80% כ

 50% כ

 הישוב פי על

 -לשובע אחת תיכון גיל פעילות

 שבועיים

  בנוסף פעילות הישוב פי על 60% כ ב"י-י

  לפעילות

  מכוונת ,התנועתית

  ולא הנוער בני לכלל

 ההדרכה צוות רק

 תכניות עם שותפויות

 מועצתיות

 ב"י-ז יישובי בתאום

 הורים

  ,בריא אפשרי 20% לפחות

  הרשות ,א"על

   ,בסמים מלחמה

  ,בחגים פעילויות הקהילה כלל הקהילה כלל יישובי בתאום קהילתית פעילות

 טקסים



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 פעילויות הכשרות צוותי הדרכה -ד"תשע

 
 גיל שכבות תאריך פעילות

 משתתפות

   משתתפים אחוז לחניך עלות  משתתפים מספר

  משכבת 25% – כ   ₪ 80 311 א"י-'י 29-31.8.13 שנה פתיחת סמינר

 הגיל

 לא – סובלנות סמינר

  מזג תנאי בגלל התקיים

 (סופה ש"סופ) אוויר

   ₪ 110 א"י-'י 12-13.12.13

  כולל -21% כ  ₪ 130 293 א"י-'י 20-21.2.14 חברתית מעורבות סמינר

  א"י שוכבת

 מהושעיה

 21-22.3.14 פסח מדריכים הכנת

28-29.3.14 

 173 ב"י-'י

76 

 כולל 20% כ  ₪ 120

  השומר מדריכי

 הצעיר

 35% כ  ₪ 100 222 'ט 22-23.5 קיץ לסמינרי הכנה



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 ו מחלקה-פעילות ד -ד"תשע

 
 גיל שכבות תאריך פעילות

 משתתפות

 עלות מדריכים מספר  משתתפים מספר

 לחניך

   ₪ 65 197 874 'ו-'ד 12.10.13 שנה פתיחת טקס

 ₪ 65 221 827 'ו-'ד 10.1.14 בשבט ו"ט טיול

 804 'ו-'ד 7-9.4.14 פסח -אביב טיול

 

199 

 

  ₪ 280 -ד

   ₪ 395 ו-ה

 

  במקום) קיץ ו-ד טיול

  התנועות טיולי

 (שהתבטלו

   ₪ 65 85 326 ו-ד 7.8.14



 מחלקת הנוערד "תשעסיכום שנת פעילות 

 ב מחלקה"י-פעילות ז -ד"תשע

 
שכבות גיל   תאריך פעילות

 משתתפות

 עלות לחניך מספר מדריכים מספר משתתפים 

 ₪  65 85 382 'ח-'ז 12.10.13 טקס פתיחת שנה

 'ט – 188 'ט 10-12.10.13 טקס פתיחת שנה' חלוץ ט

 פעילים -42

150  ₪ 

 81 397 'ח-'ז 22-23.11.13 ח דרום-טיול ז

 פעילים– 28

250  ₪ 

 ב"י-'י בוטל טיול סליחות  

 ₪  75 110 ב"י-'י טורניר קט רגל

 ₪  450 96 ב"י 1-4.12.13 כנס ירוחם

 ₪  40 125 'ט-'ז 19.12.13 ערב הנערה

 ₪  40 133 'ט 14.11.13 'כנס ט

 ₪  35 167 ב"י-ז 20.3.14 אפ-הופעה סטנד

 ₪  460 76 386 'ח-'ז 10-13.4.14 פסח' ח-'מסע ז

 ₪  290 163 'ט 3-6.4.14 פסח' נודט

 10.1.14 טיול טו בשבט  

11.1.14 

9-10.1.14 

 ח-ז

 ט

 ב"י-י –פעילים 

253 

80 

14 

57 65  ₪ 

50  ₪ 

50  ₪ 

 קבוצות בתחומי תוכן שונים 20 -כ ב"י-ז (א"על)מדריך מקצועי 

,  אורח חיים בריא: סדנאות שונות 15כ 

,  הגנה עצמית, אופניים, קרב מגע

 ,  מוסיקה, פילאטיס



 מחלקת הנוערד "תשעסיכום שנת פעילות 

 קיץ -ב מחלקה"י-פעילות ז -ד"תשע

 
שכבות גיל   תאריך פעילות

 משתתפות

 עלות לחניך מספר מדריכים מספר משתתפים 

 ₪  90 142 'ט-'ז 14.7.14 הגושריםקייקי 

 ₪  90 157 ב"י-'ז 7.7.14 מימדיון

 ₪  35 77 ט-ז 15-17.7.14 ט-טורניר קטרגל ז

קוצר ליום  )כנרת  ש"סופ

 (אחד

 ₪  55 147 ב"י-'ז 24.7.14

 ₪  65 91 ב"י-ז 11.8.14 פיינטבולטורניר 

 ₪  75 28 ט-ז 18.8.14 א"למיליון ת מירוץ

 ₪  65 162 ב"י-'ז 25.8.14 הופעה מוקי

 ₪  75 (צוותים 4) 25 ב"י-ט 25.8.14 ראלי-יזרע

 יישובים   23 ב"י-ז (א"על)סיירת מחצלות 

מפגשים לאורך   3-8

 הקיץ

 - מדריכים 4

 ₪  150 172 א"י 27-29.8.14 דרך ארץ



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 ב בני המושבים"י-פעילות ז -ד"תשע

 
 גיל שכבות תאריך פעילות

 משתתפות

 לחניך עלות מדריכים מספר  משתתפים מספר

  ₪ 455 א"י-ט 193 א"י-ט 22-25.9.13 יפה יוסי

  ₪ – 355 ב"י

  חברתי סמינר

 כלכלי

 ב"י-'י 1-2.11.14
 

6 230 ₪  

  ₪ 450 130 א"י-ט 1-4.12.13 חנוכה טיול

  ₪ 230 8 א"י-ט 7-8.2.14 חורף טיול

  ₪ 200 5 ב"י 19-21.12.13 ב"י סמינר

  ₪ 120 14 ב"י 2-4.1.14  ע"ג מיונים

  בוטל – קיץ טיול

 "איתן צוק" בשל
 'ו-'ד

  ₪ 500 30 124 'ז 4-7.8.14 ח"פלמ מסע

  בעקבות מסע

 לשלום לוחמים

  ₪ 500 23 102 'ח 4-7.8.14

  -ט מנהיגים מסע

  צוק" בשל בוטל

 "איתן

 'ט

  הכשרה 'ט סמינרי

 קיץ

 201 -מדריכים 'ט בוגרי 22.6-1.7.14

 20 -פעילים

1490 ₪  

  ₪ 1180 88 'י בוגרי 12-18.8.14 מים"מד

  ₪ 1050 52 א"י בוגרי 12-18.8.14 צים"מש



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 שדה יעקב  +  הושעיה-פעילות בני עקיבא -ד"תשע

 
  גיל שכבות תאריך פעילות

 משתתפות

  מספר

  משתתפים

 לחניך עלות מדריכים מספר

   300 כ ב"י-ט השנה לאורך נוער שבת

 250 ח -ד פסח סניפי מסע

 100 כ 'י השנה לאורך הדרכה סמינריון



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 פעילות השומר הצעיר -ד"תשע

 
  גיל שכבות תאריך פעילות

 משתתפות

  מספר

  משתתפים

 לחניך עלות מדריכים מספר

  ₪ 100 17 45 'ח-'ד 26.10.13 שנה פתיחת טיול

 9 ב"י-'י מהפכה סמינר

  ₪ 410 11 'ט סיירים טיול

  ₪ 500 17 ח-ז ים אל ים טיול

– הדרכה קורס
 צופי"מד

  ₪ 1080 16 'ט בוגרי 30.6-7.7.14

 ארצי ט-ד מחנה
  צוק" בשל בוטל –

 "איתן



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 תקציב פעילות מחלקת הנוער

 תקציב מועצה הכנסות הוצאות הערות הפעילות

 ₪  913,000 ₪  2,087,000 ₪  2,300,000 פעילות  

 ₪  700,000 הסעות

+  שכר מנהל 

  בים"מד

 עובדים 7

 משרות 6.75

 עובדים  46

 משרות 28.5

4,155,000  ₪ 1,501,000  ₪ 2,654,000  ₪ 

 ₪  3,567,000 ₪  3,588,000 ₪  7,155,000 כ"סה



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 שנתיים-רב פרוייקטים

 למוכנות לשירות צבאי והתנדבות רשותיתמנהלת 

 המשך פיתוח –מדריך מקצועי 

 סיירת מחצלות

 שיחותנוער

 שביל יזרעאל  

 



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

 אתגרים בחמש השנים הקרובות

 חידוש וחדשנות יחד עם שמירה על מסורות

 שמירה על רלוונטיות לבני הנוער

 האדם כחחיזוק ומיצוב 

ליווי ומתן מענה למערכות יישוביות בשינויים בתחום  
 הנוער

  -שמירה ופיתוח המקום הציבורי של מחלקת הנוער
 קשר עם הורים

 

 



 מחלקת הנוער ד"תשעסיכום שנת פעילות 

  
.  הילדות היא שליש החיים, הילדים והנוער הם שליש האנושות"...

מגיע להם . הם כבר אנשים –הילדים לא יהיו במרוצת הזמן אנשים 

מגיע להם  . ובזכות ולא בחסד –השליש מפרי האדמה ומאוצרותיה 

  (249' עמ, דת הילד ק'קורצ יאנוש)." שליש מניצחונות מחשבתו של האדם

 


