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צוות מחלקת הנוער
רכזת התנדבות
וקשר עם הורים

רכזות התנועה
החדשה

דנה גבע – ליווי מד"בים
רון שדה – ליווי גרעין עודד

רכזת החינוך הב"פ
בכפרים הערביים
קרן פרסי

רכזת בני עקיבא
*בגיוס

רוית אביב

שרון כ"ץ

מנהלת
מחלקת
הנוער

רכזת הדרכה
שני קרסיק בלום

רכזת נוער ותחום
קיבוצים
קרי פיין

תחומי העשייה במחלקת הנוער
ליווי יישובים

עבודה עם ועדים מקומיים
ונציגי תחום חינוך ונוער –
ליווי בכל הקשור לתחום
החינוך החברתי -קהילתי.
הקמה וליווי ועדות חינוך

פעילויות
מועצתיות
ואזוריות

טיולים ,ערבי נוער  ,הכשרות
צוותי הדרכה צעירים

מרכז הדרכה
ותכנים

כתיבת מערכי הדרכה בתחומים
שונים ואקטואליים ,ליווי
מדריכי/ות הנוער בבניית
והתאמת תכנים חינוכיים .ניהול
מרכז הדרכה וירטואלי

ליווי והכשרת
מדריכי/ות נוער
החל משלב הגיוס ,הכשרה,
העשרה וליווי צמוד –
בצוותים ובליווי אישי

סדנאות והעשרה
סדנאות בתחומים
חברתיים -חינוכיים לנוער
בתוך היישוב

הרצאות וסדנאות
להורים
מגוון הרצאות וסדנאות
להורים בתחומים שונים

הפעילות הקיימת

תמונת
המצב
כיום

.1
.2
.3
.4

פעילות
פעילות
פעילות
פעילות

חברתית קהילתית ביישוב –
תנועת נוער ביישוב
מועצתית
ארצית (בעיקר בתנועות הנוער)

ע "י מדריך/ת נוער

האתגרים הנוכחיים

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

כל יישוב לעצמו – ניצול לא יעיל של משאבים
קושי להוציא את הנוער והילדים מהבית
שעמום ומגוון מצומצם של מענים
מענה לנוער בנוסף לתנועת הנוער
אתגרים דמוגרפיים
הסעות מרובות ומרחקים גיאוגרפיים
למידה במגוון בתי ספר

ה"שחקנים" המרכזיים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ענ"ק  /מדריך/ת נוער
רכז/ת פעילות התנועה ביישוב (רכז/ת קן ,סניף ,שבט)
וועד היישוב ובפרט יו"ר הוועד  /מנהל קהילה
מזכיר/ת היישוב
נציג/ה לתחום החינוך מטעם וועד היישוב (וועדת
נוער במידה ויש  /מנהל חינוך)
מחלקת הנוער :רכזות ,ש"ש

ראציונל לחיבורים *אזוריים*
בתחום החינוך החברתי-קהילתי
איגום
משאבים

מפגש חברתי
הגדלת
השתתפות
הילדים והנוער

מבנים ,כלכלי,
אנושי ,מגוון

מכפלת
כוח
אחריות
משותפת

חיזוק
שייכות וזהות
אזורית
תוך שמירה על זהות יישובית
ושייכות קהילתית

עקרונות לחיבורים
בנוסף – ולא במקום
תוספת של מענים ולא פגיעה
באלו הקיימים

שימוש במשאבים מקומיים
התמקדות במשאבים מקומיים
– מבנים ,הון אנושי וכו'

מענה רחב
נותן מענה למגוון רחב של אוכ'

ערך מוסף
אדוות שינוי והשפעה נרחבות,
מעבר לפעילות הספציפית

