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 מפגש ראשון   פרוטוקול  -ועדה לקידום הילד

 

 משתתפים בועדה: 

 יו"ר הועדה  -אמיר קולמן

 מנהלת אגף קהילה וחברה  -מירב הלפמן

 מנהלת מחלקת הנוער והגיל הרך  -חוה הייטי אלל

 מנהלת אגף חינוך -אסנת חכמון

 מנהל אגף ביטחון -נעם יהודה 

 אגף שח"ק  -נרי מנור

 מדור הדרכה ומנהיגות צעירה ממ מנהלת  -נירן אברהם

 מנהל מדור מרכזי נוער  -ליאור רז

 מנהלת היחידה לקידום נוער  -לאה ממו

 

 

 הועדה.הציג את הסיבה לכינוס פתח את הועדה יו"ר הועדה אמיר קולמן ו

המחלקה לנוער, הציגה את אחריו, דיברה חוה הייטי אלל מנהלת מחלקת הנוער והגיל הרך ו

 עשייה של כל מדור.המדורים ואת האת מנהלי 

, המקום בו התקיימה הועדה וסיפר על הפעילויות  29לאחר מכן, ליאור הציג את הגלריה 

 ושיתופי הפעולה שהגלריה עושה עם כלל האוכלוסיות בעיר.

מרכזים, הציג את ימי הפעילות ושעות  5שיש  בנוסף, הציג את מרכזי הנוער בעיר, סיפר 

כזים ואת החשיבות לכך שיהיה מענה בלתי , הציג את מטרות המרהפעילות של המרכזים

פורמלי לנוער כל יום בשבוע. עוד, הציג את דרכי הפרסום של המחלקה להגיע לכל נער/ה 

 שמחפשים פעילות אחר בית הספר ובחופשים. 

לאחר מכן, סיפר באופן פרטני על כל מרכז נוער. תחילה, על מרכז הנוער העירוני, על  

המיקום של המרכז, שהוא נמצא בלב העיר והוא נועד למשוך את כל הנוער שגר  חשיבות 

על החשיבה הפרטנית של כל במרכז העיר אליו, סיפר על החלל המושקע שקיים במרכז, 

חדר במרכז וכמה כל אחד יכול למצוא את עצמו במרכז ולהרגיש שהוא בבית. בנוסף, סיפר  

ת הקיימות בו כגון: האב טכנולוגי, בר חברתי הפעילויוהמענים הקיימים במרכז ועל על 

 וקבוצות מנהיגות שונות.  

ליאור סיפר   , מרכז המוזיקה העירוני לנוער.29הציג הוא הגלריה  יאורהמרכז השני של

 חללי חזרות ובהם גם אולם מופעים ואולפן הקלטות.  4-שהמרכז בנוע מ

כל נער/ה אשר לומדים ומקבלים כלים מוזיקליים, יוצאים להתנדב במרחב העירוני, מופיעים  

באירועים עירוניים, במסיבות נוער ובפעילויות לגיל השלישי. עוד סיפר שפעילויות המרכז 

נוער עם מוגבלויות ונוער מהחינוך הרגיל, במטרה לקרב ולגשר על משלבות גם בני/ בנות 

 הפערים בעזרת מוזיקה. 
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לאחר מכן, סיפר ליאור על מרכז הנוער בקפלן, מרכז אשר נותן מענה לתושבי השכונות 

 המזרחיות והסביבה.

המרכז בוחר להעצים את בני ובנות הנוער ולספק להם מקום בטוח ומסקרן, בו יוכלו להנות 

 פעילויות פנאי ובמקביל להתפתח ולספוג תכני העשרה שונים ולשתלב בקבוצות מנהיגות.מ

המרכז האחרון אותו ליאור הציג,הוא מרכז הנוער בירוקה. המרכז ממוקם בלב השכונה 

הירוקה ולו יש שני חללי פעילות גדולים ומאובזרים וגינה המשמשת את הנוער לאירועים  

 שונים.

מרכז, ליאור הציג תמונות מכל מרכז נוער ובכך חברי הועדה נחשפו מעט  לאחר כל הצגת 

 לשלל הפעילויות של המרכזים במהלך השנה. 

 ליאור סיים את דבריו ולאחריו הציגה נירן את מדור התנדבות ומנהיגות.

נירן סיפרה על הפעילות של המדור ועל חשיבותן של קבוצות המנהיגות ושילובן של הקבוצות 

לדבריה, השנה חלק מקבוצות המנהיגות נותנות מענה רחב יותר ומקצועי יותר  בקהילה. 

ר מאפשרות לבני הנוער לעבוד בתחום אותו הם בחרו ללמוד ואת לבני הנוער, קבוצות אש

התרומה לקהילה הם יחזירו לקהילה בכך שאת הידע אשר הם רכשו, יישמו על אוכלוסיות 

 תים המדוברים. אשר לא יכולות להרשות לעצמן את השירו

 לדוגמא: קורס אמנות השיער לגברים, קורס לק ג'ל, קורס טכנאי סלולר, קורס כלבנות ועוד. 

בנוסף, נירן הציגה עוד את קבוצות המנהיגות של המחלקה, את מועצת הנוער העירונית,  

 , וסיפרה על כל קבוצה ועל פועלה בעיר. נוער לתת, נמ"ש, סיירת מערביות ועוד 

 מה בני נוער יש בקבוצות המנהיגות ותנועות הנוער ומה היעד שלנו?אסנת: שאלה כ

בני נוער בקבוצות המנהיגות ותנועות הנוער. הוסבר כי בתנועות  4500חוה: היעד הוא  

חניכים וכי המפקד החדש עוד לא בוצע. בקבוצות המנהיגות היעד הוא  3000הנוער יש כ

בוגרים לכדי משפיעים בקהילה משתתפים. מטרת המחלקה היא להכשיר  1400-1500

ובחברה בה הם חיים. המודל בכפר סבר הינו ייחודי ומאפשר לבני ובנות הנוער להתנדב  

קבוצות מנהיגות בתחומים שונים: חוק וסדר, שורדי   25בתחומים אשר קרובים לליבם. מעל 

ר מחזירים  שואה, כוכבים של דולב, ספרות, לק ג'ל, תיקון טלפונים ועוד. בדרך זו בני הנוע

 מההכשרה או הקורס שקיבלו לקהילה. 

נועם: סיפר על סיירת נוער של אגף הביטחון. סיורי ביטחון בגזרת השכונות המערביות ,  

הגברת הנוכחות, הנראות והבולטות ולצורך הגברת תחושת הביטחון של תושבי השכונות. 

 שטרה.  הגברת הערנות ובמקרים שמעוררים חשד דיווח למוקד הבטחון או למ

 

 אמיר הודה לכלל חברי הועדה שהשתתפו.סיום, ב

 

 


