המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 40במרץ 4480
ב' באדר ב' תשע"ד
לכבוד
_______________
(משתתפי הדיון)
שלום רב,

הנדון :ועדת משנה לנוער – סיכום דיון 30.30.40
 .8הוועדה התכנסה הבקר בבניין המועצה המקומית
 .4השתתפו:
 .4.8סיון אבנרי – חבר מועצה וחבר וועדת חינוך ונוער
 .4.4אניק זבליק – חברת מועצה וחברת וועדת חינוך ונוער
 .4.0חגית הולין  -חברת וועדת חינוך ונוער
 .4.0ללי דוד-שרף – וועדת חינוך רשפון
 .4.9אילה ברטור – מנהלת שירותי רווחה כפר שמריהו
 .4.1ליטל גבריאלי – עו"ס נוער וצעירים כפר שמריהו
 .4.2יעל חסון – גזברית שבט ני"ר (כפר שמריהו)
 .4.1הדס בן-אהרון – מרכזת שבט ני"ר (רשפון)
 .4.9יעל עמרני – רכזת הדרכה שבט ני"ר
 .4.84אביב עדיקא – רכז שבט ני"ר
 .4.88דרור אלוני – ראש המועצה המקומית ויו"ר וועדת חינוך ונוער
 .0הרקע:
 .0.8הילדים מכפר שמריהו ומרשפון נפגשים בבית הספר היסודי ,בחוגים,
במועדון הספורט ובתנועת הצופים .בכתה ז' מתחילות הדרכים להיפרד.
 .0.4הטיפול בנוער מתבגר הינו אתגר כלל עולמי .אנו מנסים לקחת אחריות
ולאתגר את בני הנוער בנושאים קהילתיים ,ערכיים ואישיים.
 .0.0אנו חיים בקהילה שבעה ,המספקת גירויים רבים ,רובם ללא שליטתנו.
 .0.0המועצה המקומית כפר שמריהו ,המועצה האזורית חוף השרון וועד
מקומי רשפון מבקשים לצקת תכנים ראויים לפעילות בני הנוער מעבר
לשעות הלימוד בבתי הספר.
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 .0.9תנועות הנוער אינן מכילות את כל הילדים ולרבים אינן יוצרות עניין.
 .0.1וועד מקומי רשפון והמועצה המקומית כפר שמריהו גייסו מספר רכזי נוער
להפעלתם .כל הניסיונות עד כה לא עלו יפה.
 .0.2שבט ני"ר ,כמו שבט שחף השכן ,נמצא בירידה במספר החניכים ולדעת
רבים אינו די אטרקטיבי לשמירת בני הנוער מחוברים לקהילה ולסדר
היום החברתי ,אותו אנו מבקשים להקנות.
 .0המטרה:
 .0.8המועצה המקומית כפר שמריהו וועד מקומי רשפון מבקשים לקיים
מסגרות מעניינות ותורמות לבני הנוער בישובים.
 .0.4בכל מענה תהייה הפעילות בתנועת הנוער עיקרית ונתמכת.
 .9הדיון:
 .9.8ניתנה סקירה על הקשיים לרכז את בני הנוער סביב נושאים ערכיים או
נושאים קהילתיים.
 .9.4לדעת הרוב הקשיים נובעים הן ממגבלות של המדריכים (צעירים ,חסרי
ניסיון וכדו') והן ממגוון הפיתויים ,להם נחשפים בני הנוער בתחום הפנאי,
הספורט ,המוזיקה ועוד....
 .9.0היציאה של כמחצית השכבה ללימודים בבתי ספר שונים מפרקת את
המארג החברתי ,אשר נבנה עד לכתה ו' .למעשה רבים מאלה שלא נמצאים
בבית חינוך חוף השרון עוזבים את הפעילות בשבט ויוצרים לעצמם מארגי
חברויות חדשים.
 .9.0גם במועצה האזורית חוף השרון מתקיימת פעילות נוער ,הכוללת מספר
ימי שיא.
 .9.9מניסיון מצטבר ברור שככל שנספק חלופות אטרקטיביות ,המחייבות,
התכוננות וחשיפה אישית ,כך הסיכוי שבני הנוער יגררו לדבר שטות קטן
יותר.
 .9.1מוסכם שלהורים תפקיד משמעותי בקביעת העדפות הילדים ובמידת
המחויבות שלהם לפעילות הקהילתית.
 .9.2בני הנוער צריכים לרצות להיות חלק מהקהילה ולקחת חלק בפעילות
הקהילתית .ניתן להכשירם לתפקוד במצבי חרום ולשבצם בשגרה
בתפקידי תמיכה למערך הביטחון.
 .9.1חשוב לקרב את ההורים לתוכנית הפעילות של תנועת הנוער ,לעודד
פעילות ספורט קהילתית של הורים וילדים ועוד .אין לתפוס את הפעילות
של הצופים או החוגים כשמרטפות.
 .9.9כל פעילות אשר אנו יוזמים צריכה להיות מבחינת הפסד למי שלא לקח בה
חלק .לא נייצר פעילות מבחינת יציאה ידי חובה.
 .9.84עו"ס נוער וצעירים תצטרף לכל גיבוש תוכנית ותהייה חלק בלתי נפרד
מהצוות המוביל.
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 .1סיכום:
 .1.8אנו מחויבים לכל בני הנוער בישובים ורואים ביצירת מסגרות משמעותיות
נדבך במעשה החינוכי .ככל שנקדים ,נחסוך צורך בהתערבות טיפולית
בהמשך.
 .1.4שבט ני"ר חייב לעשות מעשה – אסור לאבד את החניכים בשל חולשת
מדריכים .הרבה יותר קשה להחזיר חניך שעזב באכזבה מאשר לגייס חניך
בכתה ד' .אין תירוצים!!! זו משימה חשובה.
 .1.0לכל פעולת צופים מטרה ומערך הדרכה .אי עמידה במטרה מחויבת בדין
וחשבון ,תחקיר ושיפור .מוטב לא לבצע פעולה שקיים סיכוי שתשיג
אכזבה.
 .1.0בכפר שמריהו אתרים רבים ומגוונים ,אשר יכולים להכיל חלופות:
הצופים ,מועדון הספורט ,בית ווייל ,מועדון נוער ועוד...
 .1.9צריך לברר עם בני הנוער מה היו רוצים ובאיזה מינון ולגייס את ההורים
לפעילות.
 .1.1שכבה ו' היא היעד המידי לטיפול .יעל עמרני ,בתאום עם יוספה כהן ,תזמן
פגישה של כל תלמידי השכבה וההורים ,בבית הספר ליצירת תאום ציפיות
וגיוס מחודש של הפורשים .את המפגש הזה נצטרך להכין היטב .במפגש
ישתתפו רכזי השבט ,ליטל גבריאלי ,סיון אבנרי ,אניק זבליק ,ללי דוד
ודרור אלוני.
 .1.2נזמן פגישות עם נציגים של בני נוער והורים מכיתות ז' ו-ח' לנסות ולעמוד
את הצרכים שלהם ולבחון דרכים לספק להם מסגרות.
 .1.1חשוב לבצע גיוס בני נוער למען הקהילה .אפשר דרך המשמר האזרחי,
יחידת חילוץ והצלה וכדו' ,כולל לצייד את המשתתפים במדים וסמלים
המעידים את התנדבותם (כמו שנעשה בצופי אש או מתנדבי מד"א) .חיבים
ליצר גאוות יחידה.
 .1.9נקבע ישיבת מעקב מיד לאחר קיום המפגשים.
תודה רבה לכולם ואיחולי הצלחה לליטל גבריאלי

דרור אלוני
תפוצה:
משתתפי הדיון
חברי המועצה המקומית
יו"ר וועד מקומי רשפון
מנכ"ל מושב רשפון

ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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