
27.05.2019ועדת חינוך 



20182אוגוסט , מפגש מנהלי קהילות, ט"היערכות לשנת הלימודים תשע-מחלקת חינוך 

 המשך ממפגש קודם–סבב תיאום ציפיות

סקירה בנושא פעילות ילדים ונוער במסגרות הבלתי פורמליות ועדכון  : הצגת מחלקת הנוער

('ו-'הצגת הפיילוט לפעילות הקיץ לתלמידי ד)לגבי היערכות לפעילויות הקיץ 

 עידכוןדילמת בני המושבים

תנועות הנוערתיקצובהצגת מודל.

 לא הספקנו נדחה למפגש הבא–הסעות תלמידים

 לא הספקנו נדחה למפגש הבא-הרךסטטוס יחידה טיפולית בגיל





מנהל 
:  המחלקה
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חנן  : הנוער
בן דוד

רכז תחום 
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משרה  
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,  מתוך הראייה שגיל הילדות והנעורים הם שלב משמעותי וחשוב בהתפתחות האישית
המחלקה תפעל לחינוך הילדים  , ומתוך תפיסת הילדים והנוער כלב הפועם של הקהילה

למעורבות ומנהיגות במעגלי השייכות  , והנוער עם הקהילה היישובית וגורמי החינוך מטעמה
:השונים

.המועצה והחברה הישראלית בכלל, בית הספר, תנועות הנוער, הקהילה, מועדון הנוער

זאת תוך התייחסות למגזרים היהודי והערבי וחיזוק זהותם הייחודית וזאת בכדי לגבש 
.חברה תרבותית משותפת

,  הקיום במטרה ליצור חברה מוסרית-השוויון ודו, החינוך יהיה ברח ערכי הדמוקרטיה
.השואפת למלוא מימוש הפוטנציאל האישי ובניית הזהות האישית של הפרטים בתוכה



 הקהילתית והחברתיתבזירה חיזוק מידת השייכות והמעורבות של בני הנוער.

 החינוך המקיפים את הילדים והנוער במועצה ובישוביםצוותימיצוב.

 לאורך כל השנהנוער במועצה פיתוח קשת המענים לתרבות ופנאי של ילדים ובני.

חיזוק תנועות הנוער במועצה.

מניעה והסברה בהתנהגויות סיכון בקרב בני נוער, טיפול.

"חיזוק פלורליזם ורב תרבותיות-"האחר הוא אני.

ל ועידוד היציאה לשנת שירות ושירות לאומי"שירות משמעותי בצה.

הערביתקידום החינוך הבלתי פורמלי בחברה -תכנית אתגרים.

 של מחלקת הנוערומיקצועחיזוק.



בדגש על ישובים ללא מנהלת חינוך בשכר-חיזוק הקשר בין המחלקה ליישובי המועצה.

חיזוק שיתופי הפעולה בין המחלקה למחלקות השונות.

חיזוק שיתופי הפעולה בין המחלקה לבין בתי הספר.

מציאת רכז נוער ומיצוב פורום נעורים.

העברת מתווה חדש-אי קיום קייטנות
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מינימום  תקציר על התוכניתשם התוכנית

ומקסימום  

לקבוצה               

(מ  עד  )

משך זמן הפעילות  

(12:00-ל9:00בין )

הערותפרטים להזמנהלקבוצה/עלות לילד

–סדנת קומיקס 
אורי פינק

בלו  -סיגל ולנסי–פנינת תרבות ₪ 2691שעה40' מקססדנת איור וקומיקס

0544357122

Pninatarbut10@gmail.com
סדנת עיצוב  

–וריקועים בעור 
אלדד אומניה

סדנא לעיצוב וריקוע בעור כל ילד  

בתום . מוצרים לעיצוב2יקבל 

הסדנא כל אחד מקבל את תוצריו

בלו  -סיגל ולנסי–פנינת תרבות 2223₪שעה וחצי25' מקס

0544357122

Pninatarbut10@gmail.com

ניתן להגדיל את הקבוצה בעזרת 

מפעיל נוסף

–סדנת קומיקס 
רקה'שלומי צ

בלו  -סיגל ולנסי–פנינת תרבות ₪ 1931שעה25' מקססדנת קומיקס

0544357122

Pninatarbut10@gmail.com

₪  2691ילדים 40

–סדנת צילום 
רויטל טודרס

סדנת צילום במצלמת טלפון נייד  

העלאה לרשת  , תאורה, זויות–

ועוד

בלו  -סיגל ולנסי–פנינת תרבות ח"ש2317שעה וחצי15' מקס

0544357122

Pninatarbut10@gmail.com

₪ 3370שתי סדנאות ברצף 
₪ 5008שלוש סדנאות 

פעילות חוץ עם 

איתי ערבה

ניתן לקיים מירות למיליון או 

הפעילות תהיה קשורה  . הישרדות

לעולם הספר

בלו  -סיגל ולנסי–פנינת תרבות ח"ש2925שעה וחצי100' מקס

0544357122

Pninatarbut10@gmail.com

,  פרצופים-לימוד סודות הקומיקססדנת קומיקס

קומיקס  –לבחירה . בועות ועוד

פיצוץ  , דיבור, הבעות פנים)בזוקה 

סיפור  )או קומיקס במצולות ( 'ועו

ניתן להזמין סדנת  (. בקומיקס

נושא

(בודדת)₪ 1100שעה ורבע25' מקס

שתי סדנאות  )1850

(ברצף

0545748467עידית שביט 

idit@shavitos.com



מינימום  תקציר על התוכניתשם התוכנית

ומקסימום  

לקבוצה               

(מ  עד  )

משך זמן הפעילות  

(12:00-ל9:00בין )

הערותפרטים להזמנהלקבוצה/עלות לילד

סדנת עיצוב  

מימדבתלת 

עיצוב דגמים בעט תלת 

הכרת מדפסת תלת  . מימדי

.  מימד ושימושיה השונים

הרצאה והתנסות

(בודדת)₪ 1170שעה וחצי'מקס20

שתי  )₪  1900

(סדנאות ברצף

0545748467עידית שביט 

idit@shavitos.com

התבוננות בסביבה וטכניקות  סדנת צילום

צילום שונות

(בודדת)₪ 1400שעה וחצי'מקס24

שתי  )₪ 2550

(סדנאות ברצף

0545748467עידית שביט 

idit@shavitos.com

סדנא לחשיבה  

יצירתית  

אמנותית

ביצוע משימות בעזרת  

זריזות , חומרים שונים

חשיבה  , אילתור, מחשבה

יצירת דיוקן עצמי  . המצאתית

בהשראת חנוך פיבן

(בודדת)₪ 1404שעה וחצי'מקס25

שתי  )₪ 2550

(סדנאות ברצף

0545748467עידית שביט 

idit@shavitos.com

סדנת קולאז  

מצחיק  

ממגזינים

יצירת דמות חדשה ומלאת  

הומור מהרבה חלקים של  

,  פרופורציה–דמויות שונות 

ועודקומוזיציה, גרוטסקיות

(בודדת)₪ 1404שעה וחצי'מקס25

שתי  )₪ 2550

(סדנאות ברצף

0545748467עידית שביט 

idit@shavitos.com

/  חדרי בריחה

מפות חשיבה

חידות ואתגרים בנושאים  

שונים ומגוונים לפי בחירתנו

יובל  . חברת מצחוק₪ 2900שעה24

0522798478

שולחנות  / ניתן להוסיף ילדים

המחיר הוא ליחידת  . משחק

הבסיס

יום ספורט  

ותנועה באולפן  

למחול

18.7.2019משתתפים20

9-12:30

אורית שטראוך₪  63

04-6177383

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה



מינימום  תקציר על התוכניתשם התוכנית

ומקסימום  

לקבוצה               

(מ  עד  )

משך זמן הפעילות  

(12:00-ל9:00בין )

הערותפרטים להזמנהלקבוצה/עלות לילד

סטודיו  –כלולה 

לאומנות בעין  

שמר

סדנת ציור והדפסה על ספל  

אישי

ו בתאום -ימים אמשתתפים30

מראש

מחלקת נוער מנשהכולל הסעה65

04-6177333

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה

יוגה לילדים  

ל קדוש'רייצ

10-20פעילות יוגה

משתתפים

-10:00רביעי 

עין שמר13:00

מחלקת נוער מנשהכולל הסעה25

04-6177333

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה

החצר הישנה  

בעין שמר

הפעלת  , הדרכה במוזיאון

סיור רכוב ואפיית  , חלוצים

לחם

04-6374327-רקפתכולל הסעה45שעות3משתתפים25

מחלקת נוער מנשה

04-6177333

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה

יום פארק  

חבלים בשביל  

הפסגה

:  פעילות אתגרית הכוללת

,  גשר הימלאיה, סולם ענקים

קורת טיפוס וגשר מקטעים

כולל הסעה 50שעות3

140-בהתניה ל

משתתפים

054-4634628-נדב

מחלקת נוער מנשה

04-6177333

משתתפים 140במידה ואין 

ניתן להזמין בעלות גלובלית של  

.מ"מע+4100

-הצגה

עליבאבא  

תאטרון אורנה  

10.7.19פורת 

400

משתתפים

מחלקת נוער מנשהכולל הסעה55שעה וחצי

04-6177333

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה

-סרטים לילדים

אולם מופעים גן  

שמואל

1/7/19

8/7/19

15/7/19

מחלקת נוער מנשהעבור הסעה בלבד15שעה וחצי

04-6177333

30.6.2019-ניתן להזמין עד ה



מינימום  תקציר על התוכניתשם התוכנית

ומקסימום  

לקבוצה               

(מ  עד  )

משך זמן הפעילות  

(12:00-ל9:00בין )

הערותפרטים להזמנהלקבוצה/עלות לילד

איכות סביבה  

וקיימות  

פעילות  100נגד 1

אינטראקטיבית בנושא  

הפרדת פסולת

מ  "מע+ 1750דקות45משתתפים50

.לשלושה סבבים

מחלקת נוער מנשה

04-6177333

.מסך והגברה, נדרש מקרן

פעילות אינטראקטיבית  המיחזוריאדה

חווייתית בנושא הפרדת 

פסולת ואריזות

20-30

משתתפים

מחלקת נוער מנשהשח300דקות45

04-6177333

הפעילות מתקיימת בישוב  

המזמין

מדברים עם  

כלבים

-מפגש חוויתי עם כלבים

אילוף כלבים

20עד 

משתתפים 

בקבוצה

050-3339080-אלעדמ  "כולל מע350דרות לסבב45

ניווט ספורטיבי  

ומשחקי גיבוש

30עד 

משתתפים 

בקבוצה

050-7114664-נוף-רומן הרמ"כולל מע1500שעות3

054-3080103-דני וולשטיין

חממה  

אקולוגית עין  

שמר

פעילות חווייתית  המשלבת  

.חקר ויצירה

2במסגרת הפעילות יתקיימו 

,  בניית אדנית נבטים: סדנאות

וסדנה להמצאה בהשראת  

.הטבע

40עד 

משתתפים

04-6374160-משרד החממה.לילד9:00-12:0065





רקע

.ערבים ויהודים, המועצה האזורית מנשה הינה מועצה מגוונת המכילה ישובים חילוניים ודתיים 

המועצה הינה אבן שואבת למשפחות אשר רואות את מרכז חייהם במועצה בזכות החינוך הפורמלי  
והבלתי פורמלי האיכותי המתקיים במועצה

.המועצה רואה בחינוך הבלתי פורמלי חשיבות רבה להשלמת החינוך בשעות אחרי הצהרים 



נתונים ומספרים

,  100, צופים ערבי
4%

,  452, צופים יהודי
20%

,  343, בני עקיבא
15%

,  איחוד חקלאי
291 ,13%

,  510, השומר הצעיר
22%

,  590, בני המושבים
26%

התפלגות לפי תנועות

צופים ערבי צופים יהודי בני עקיבא איחוד חקלאי השומר הצעיר בני המושבים

180צופים מגל

272צופים קציר

בני עקיבא כפר  

126פינס

בני עקיבא 

167מצפה אילן

בני עקיבא 

50מאור

איחוד חקלאי

158תלמי אלעזר

איחוד חקלאי 

133גן השומרון

510שומר הצעיר

590בני מושבים

65צופים מייסר

צופים אום אל 

35קוטוף

2286כ"סה



עקרונות לשינוי
:צירים מרכזיים להצלחת תנועות הנוער3-הנוער במועצה משקיעה במחלקת 

כמובילי תנועותרכזים ◦

הדרכה◦

פעילות◦

.שקוף  ושוויוני בין התנועות השונות, תקצוב ברור

.יש לחזק צירים לא קיימים היום מועצתית בתנועות האחרות

יש צורך לייצר מחויבות אצל תנועות הנוער לפעילויות של מחלקת הנוער בעד התקצוב שהתנועה מקבלת  
.תקבל מהמועצה/ 

נוער. מ.עבודה שנתית ואישור אצל מתוכניתהתקציב יינתן לאחר הגשת 



*מודל חדש ריכוז
:רכזים

:מפתחות לריכוז◦

:פ מפתח פר תנועה"חלוקה ע◦

מפתחות 

לריכוז

50050%

40040%

30030%

20020%

10010%

פעילותעלותמפתחכמות

₪17,323 ₪13,680 18020%צופים מגל

₪26,177 ₪20,520 27230%צופים קציר

₪12,126 ₪13,680 12620%בני עקיבא כפר פינס

₪16,072 ₪13,680 16720%בני עקיבא מצפה אילן

₪4,812 ₪6,840 5010%בני עקיבא מאור

₪15,206 ₪13,680 15820%איחוד חקלאי תלמי אלעזר

₪12,800 ₪6,840 13310%איחוד חקלאי גן השומרון

יש לבחון מודל קיים של ריכוז בני המושבים ושומר צעיר מועצתי* 



ללא שינוי-מודל חדש הדרכה



מודל חדש פעילות

נוסחה-פעילות
₪ 15,000-נוער.מ.פ החלטת מ"גמישות פרטנית ע-₪ 235,000-תקציב כללי לפעילות= לחניך₪ 96◦

2,286-כמות חניכים בתנועות

:פ מפתח פר תנועה"חלוקה ע◦



מודל חדש פעילות
נוסחה-פעילות

₪ 15,000-נוער.מ.פ החלטת מ"גמישות פרטנית ע-₪ 235,000-תקציב כללי לפעילות= לחניך₪ 96◦

2,286-כמות חניכים בתנועות
פעילותכמות

₪17,323 180צופים מגל

₪26,177 272צופים קציר

₪12,126 126בני עקיבא כפר פינס

₪16,072 167בני עקיבא מצפה אילן

₪4,812 50בני עקיבא מאור

₪15,206 158איחוד חקלאי תלמי אלעזר

₪12,800 133איחוד חקלאי גן השומרון

₪49,081 510שומר הצעיר

₪56,780 590בני מושבים

₪6,255 65צופים מייסר

₪3,368 35קוטוףצופים אום אל 



מחויבות התנועות לאור המודל החדש

כללי◦

נוער. מ.עבודה שנתית אצל מתוכניתאישור ◦

רכזים◦

"שולחן תנועות הנוער"השתתפות בישיבות ◦

.השתתפות בארגון והכנת פעילות תנועות הנוער כלל מועצתיות◦

הדרכה◦

.צים"למדהשתתפות בערב הוקרה ◦

שינים"השתתפות בפורום ש◦

של תנועות הנוערצים"המדיום הדרכה לכלל ◦

פעילות◦

תנועות2יצירת פעילות אחת בשנה בין ◦

השתתפות בצעדת מנשה לתנועות הנוער◦

.י המועצה"השתתפות ביום התרמה אשר מאורגנת ע◦



בקשה תקציבית

למימון רכזי תנועות ביישובי התנועות אשר אינם  ₪ 90,000תוספת שנתית של ◦
.מתוקצבים כיום

₪  2018-30,000תוספת לשנת 



תת ועדה לבחינת רפורמה זו במטרה לבנות מסגרת  החינוך האחרונה אסף ארנון ביקש שתקום בועדת

ולאחר הגיבוש להביא זאת בפני חגי ולאחר מכן בפני המליאה חשוב להגדיל תקציבמיטבית 



בנושא תנועת בני המושביםעידכון
את הנוכחים באשר לתהליך המתקיים ברמת ראשי רשויות בנושאעידכןאילן 



בועדהנקודות שעלו 
,  מור, עדי להבות, שני להבות, חיותה, סעיד, אילן שרה , נאיף, רקייהאמיר אבו , ערדהסמיר , סוהייל, כבההנאיף, יגודהגלי , לילך הוכמן, סנונית, ארבל: נוכחים
בן אלפסי, אפרת חקיקת, ברק, הילמןתמי , ניצנייוראסף 

::נקודות שעלו בדיון

 ההתישבותיטופל מול מנהל המחוז ומול הפיקוח של החינוך –בסינדיאנהסטטוס קליטת תלמידים

 אנו ממשיכים לקדם את הנושא מול איתן מורן מהאגודה לקידום החינוך מול תמיר בן משה מנהל אגף בינוי ופיתוח במשרד החינוך–סינדיאנהבינוי

12.6-הפגישה עם תמיר ב

 משותפות המחזקות את הקשר בין היהודים לערביםתוכניותמבקשים לשמוע על

 מותאמתתוכניתארבל וסעיד יגיעו לסייע ביישובים לבניית , קוטוףואום אל ממייסרחשוב שתהייה מדיניות לשיתוף ועדי היישובים הנושא עלה  .

איך מייצרים ממשק זה-נציגי קיבוצים מעלים חלום למפגש בין הקיבוץ  לילדי הכפר?

 שבועות לזמן את נעמה  3לקיים ועדת חינוך דחופה בנושא ההסעות בתווך של עד


