
 

 חזון המחלקה

 מחלקת הנוער מאמינה בכוח הנוער לפעול ולשנות ולהיות כוח משמעותי בחברה. המחלקה

 אחראית על כלל בני הנוער ביישוב לרבות תנועות הנוער. שואפת להנחיל בקרב בני הנוער ערכים

 של מעורבות, אכפתיות, מנהיגות כלפי עצמם והזולת. צוות הנוער פועל למתן תחושת השייכות

  בקהילה ובחברה ומעודד לעשיה חברתית ונתינה ולהיותם אזרחים טובים ופעילים.

 מנהל מחלקת נוער פועל עם צוות נוער רחב הכולל: רכזים, קומונריות, צוות קידום נוער  ובשיתופי

 פעולה עם ועדות קהילתיות, מחלקת החינוך, מחלקה השירותים חברתיים ומחלקות נוספות

 במרכז הקהילתי.

 תפיסה חינוכית

 תפקידנו לייצר מערך פעילות הנוגע בשלושה רבדים של עשייה:

 

 

 

 

 

 

 אם בעבר, התפיסה הרווחת הייתה מיגור תופעות סיכון ודגש העשייה היה מופנה בעיקרו לנוער

 בסיכון, התפיסה היום היא לשים דגש דווקא על המניעה,  ז"א על מרכז בני הנוער בישוב!



פנאי פעילויות ומערך אמון בונה אישי קשר לייצר עלינו בסיכון, ונוער תופעות עם להתמודד                במקום

כלים ירכשו ובנוסף יותר ישתתפו יותר, ישאפו ירצו הנוער בני וכך הנוער, מנהיגות על בדגש                 ותוכן

  חיוביים לחייהם.

 השיטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכדי להצליח ולממש תפיסה זו, עלינו לחזק את "העוגנים "המשמעותיים לחייהם.

  כך עולה הסיכוי שבני הנוער יעברו "בשלום" את התקופה החשובה הזאת בחייהם.

  "העוגנים"

 *מבוגר משמעותי- רכז, קומונר, מדריך וכדומה.



 *עשייה- פרלמנט הנוער, הדרכה, גרעין עדו, חב"ב, התנדבויות חוץ וכדומה.

 *יוזמות אישיות- מפגשי חברים, יציאות וכדומה.

 *פעילות- קיץ, פעילויות בסניף... וכן עוגנים שכבתיים: אנו מאמינים כי לכל שכבה אמור להיות עוגן

  שכבתי- מסגרת משמעותית לתקופה שהם עוברים.

 לדוגמא: "יוצאים בגדול" לשכבת י"ב, "תכנית הגשמה" לשכבת ט'.

 מטרת עוגן הפעילות השכבתית או הקבוצתית היא לחזק את תחושת השייכות לקבוצה ולאפשר

 תהליך בנייה קבוצתית שבו אנו יוצקים תוכן במפגש כדוגמת הדוגמאות לעיל.

 בני הנוער רוצים להיות שייכים לקבוצה, ולכן אנו צריכים לייצר להם קבוצות עניין איכותיות שבהם

 האם ירגישו שייכות וכמובן יקחו חלק.

 בנוסף אנו רוצים לקדם קבוצות מנהגות כגון פרלמנט הנוער, מדריכים, גרעינים וכד' ולכן דרך

 גיבוש קבוצתי ופעילויות תוכן בקבוצה אנו מחזקים אותם והם משמשים מודל לבני נוער במעלה

 הדרך.

 נתונים נוער תש"ף

 כ 600 בני נוער ז'-י"ב►

 2 תנועות נוער: בני עקיבא ואריאל►

 600 חניכים בבני עקיבא►

 כ250 חניכים באריאל►

 2 רכזי נוער, רכז קידום נוער►



 צירי העשייה:

 מנהיגות נוער                 פיתוח מרכז נוער            עוגנים

 

 מטרות ויעדים לשנת תש"ף

 1. מטרה מרכזית : הקמת מרכז חינוך ופנאי במרכז הנוער עד לפסח

 יעד למטרה מרכזית-

 בניית תכנית פעולה למרכז הכוללת תוכן, ציוד, גורמי ביצוע ועלויות.1.

 ביצוע הכשרות צוותי נוער במרכז לאורך השנה2.

 גיוס רכז הכשרה למרכז (חלק מצוות הנוער)3.

 מטרות מרכזיות

 מחלקת נוער תגבש ותכשיר את צוותי הנוער למקצועיות ולעשייה משותפת1.

 יעדים למטרה מרכזית 1-

 א. קיום גיבוש והכשרות צוות לפחות 3 פעמים בשנה.

 ב. פגישות עם גורמים מסייעים לכל בעל תפקיד לאורך השנה (קומונריות עם מלווי הסניף, רכזי

 נוער עם משרד החינוך, קידום נוער עם הרווחה וכד)

  מחלקת נוער תפעל ליצירת גיבוש ותחושת גאווה בנוער קדומים2.

 יעדים למטרה מרכזית 2-

 קיום פעילויות סדירה במועדון נוער לאורך כל השנה1.

 חיזוק מליאות הנוער וכינוסי נוער כלליים עם ובלי הקהילה לאורך כל השנה2.



 קיום פעילויות נוער משותפות עם הקהילה והבאת קול הנוער בתוך הפעילויות לאורך3.

 השנה.

 מחלקת נוער תקדם יוזמות התנדבות ומנהיגות בנוער במטרה לחזק את ערך ההתנדבות,3.

 העשייה ויזמות נוער.

 

  יעדים למטרה מרכזית 3-

 הקצאת משאבים לטובת מערך המתנדבים מתוך המחלקות המפעילות לאורך השנה1.

 יצירת 3\4 תכנית התנדבות לבני הנוער שתפעל לאורך השנה.2.

 מטרות משניות

 חיבור בן תנועות הנוער והנוער לעשייה ערכית משותפת.1.

 יעדים למטרה משנית 1-

 קיום 2\3 מפגשי העשרה לכלל התנועות בדגש על צוותי מנהיגות בתנועות במהלך השנה.1.

 ליווי הקומונרים\יות ע"י מנהל הנוער ויצרית מענים משותפים לאורך השנה.2.

 קיום יום הוקרה לאחר חודש ארגון לקבוצות המנהיגות בתנועה.3.

 

 יצירת מערך מענים לתחום קידום נוער בדגש על נוער נורמטיבי בסיכון והשקופים.2.

 יעדים למטרה משנית 2-

 קיום מיפוי צריכים ושמות עד דצמבר ויצירת תכנית עבודה מבוקרת לאורך השנה.1.

 קיום ישיבות סדורות ומבוקרות והוצאת תכנית פעולה מכל פגישה2.

 

 חיזוק מערך מיני נוער בישוב3.



 יעדים למטרה משנית 3-

 מציאת מקום חלופי לפעילות מיני נוער בישוב1.

 יצירת 3\4 מיזמי עשיה עם בני הנוער מז-ח במסגרת התכנית השנתית לאורך השנה.2.

 יצירת קבוצת עשייה של מיני נוער הכוללת את מדריכי התנועות3.

 

 חיזוק הערך הדתי אמוני דתי בנוער4.

 יעדים למטרה משנית 4-

 קיום ערבי התעוררות, שיעורי תורה בתכנית השנתית לאורך השנה1.

 קיום 1\2 ערבי שיח בנושא דת, מדינה ולאומיות במהלך השנה.2.

 הכנסת תפילת ערבית ללוז הפעילויות.3.

 

 פעילויות המתקיימות בנוער

 פעילויות רכז- מפגשים עם רכזי הנוער ע"פ שכבות ופעילויות לכלל הנוער.

 פעילויות שיא - טיולים, קיץ, קייטנת הנוער, שיחות, מליאות נוער, פנלים ועוד.

  פעילויות כלליות- מרכז הדרכה, שיעורי תורה, פעילויות בתנועות הנוער ועוד.

  מיזמי התנדבות- מקום בלב, שבת עת לעשות, ערבי התרמה ועוד

 לו"ז שנתי

 חודש
 

 שונות חשוב מטרות משניות מטרה מרכזית

 אלול
 ספטמבר

 בניית תכנית שנתית
 מליאת נוער-פתיחת

 שנה

 . כניסה של כיתה
 ט+ז

 השלמת שידרוג
 מועדון נוער

 . תיאום
 ישיבות
 צוות

 .סיורי סליחות- עדיף ביחד ע"מ
 להשיג פעילות זולה

 ואטרקטיבית ( הופעה וכד')



 ערב הכנה לשרות
 ממשמעותי

 סיורי סליחות
 

 . פגישות
 פרטניות

 . תיאום הכשרת צוות עד ראש
 השנה

 . הגשת לוז שנתי ברמה כללית
 

 תשרי
  אוקטובר

 פעילויות חגי תשרי
 מיפוי נוער
 מקום בלב

 . הושענא רבא,
 מסע סוכות

 . סגירת תיאומים
 לחודש ארגון

.  
 

 רכישת ציוד תנועות נוער 
 תיאומים עם ביטחון, כיבוי אש,

 משטרה , פיס ומגרשים

 חשוון
 נובמבר

 . חודש ארגון
 . הכשרות צוות

 לעוגנים
 

 .הכנת התנועות
 לחודש ארגון

 .מיפוי נוער ותנועות

 ישבץ
 הכנה
 לחודש
 ארגון

 . לכל תנועה יש שבת נפרדת.
 לרכוש ציוד לכולם ביחד

 . צוות הנוער לוקח צעד אחורה
 ומחזק את התנועות

 גרעין עדו מוביל בחודש
 

 כסלו
  דצמבר

 

  .הצגת תכנית עוגנים
 .מסעות בתנועות
 טיול נוער לכיש

 בחירות פרלמנט
 

 . פעילות שיא
 פרלמנט נוער
 מפגש עם ילדי

 הקייטנה
 סמינריונים
 בתנועות

 יומולדת יישובי

 מתן תשומת לב למועצת נוער 
 תחילת פעילות עוגנים

 

 
 טבת
  ינואר

 

 עוגנים קבוצתיים
 הרצאות כלליות
 בנושאים מגוונים

 הכשרת צוות
 4 הרצאות בנושאים

 של דת, חברה,
 תרבות וכד

 זמן עוגנים 

. 
 שבט

 פברואר
 

 .ט"ו בשבט
 . עוגנים

 שגרת עבודה
 שבת נוער

 עיבוד
 העוגנים

 "משבר אמצע" עוגנים- פעילות
 שוברת שגרה

 
  אדר
 מרץ

 

 הערכות פורים
 שבוע המעשים

 הטובים
 

 קמפיינים בנושא
 אלכוהול ומהות חג
 הפורים... שיעורים
 וכד' עדלאידע ישובי

 סיירת
 הורים

 שילוב עם עיר ללא אלימות
 וגופים המסייעים בתחומי

 התערבות.

 
 ניסן

 אפריל
 . שבוע תנועות נוער

 מסעות
 .הערכות קיץ

 פעילויות חסד דרך
 תנועות נוער
 לימוד נוער

 מערך
 מתנדבים

 פעילויות לטובת הישוב ולישוב

 
 אייר
 מאי

 . הערכות קיץ,
 והחגים הקרובים

 נוער ויום העצמאות
 לימוד שבועות

 סיירת
 הורים

 בדיקה עם המוסדות לגבי
 שבועות



 
 

 בברכה,

  אביאל חי עובד וצוות מחלקת הנוער


