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  2022תכנית עבודה  

                  

 מתן מרום       נוער   מחלקה: 
 

תי
שו

קוד ר
מי

 

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

 מרחב ציבורי

יום שדרוג מתחם הנוער על ידי בני 
הנוער ויצירת תחושת שייכות ומחויבות  

 למבנה.  

תכנית לשדרוג וטיפוח מתחם   תכנון מתחם הנוער בשיתוף מועצת הנוער והצופים 
 רגילה 3רבעון  הנוער על ידי בני הנוער 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 

שפע, 
 מתנ"ס 

בני נוער לוקחים חלק   50 בניית ספסלים, צביעה, ניקיון  
 רגילה 3רבעון  בשדרוג המקום 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 

שפע, 
 מתנ"ס 

שיתוף בני הנוער בטיפוח המרחב  
הציבורי ויצירת שייכות למקום על מנת  

 לחזק את תחושת הקשר לקהילה.  

יצירת שיתופי פעולה )תנועות וארגוני הנוער ומרכז הנוער(  
 בטיפוח פינות ציבוריות בשיתוף הקהילה  

מרחבים/אזורים אותם   2
בני   30יובילו ויפתחו לפחות 

 הנוער ברחבי היישוב 
 ילהרג מרץ 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 

שפ"ע, 
 מתנ"ס 

חיבור בני הנוער לקהילה ולהווי   קהילתיות 
 היישובי, ויצירת מנהיגות והובלה 

בני הנוער יפיקו פעילות שיא לקהילה ברחבי השכונות  
 ויתחברו לקהילה בכל שכונה 

פעילויות שיא בהובלה של   3
בני נוער )ט"ו בשבט, יום   15

המעשים הטובים ול"ג  
 בעומר( 

 גבוהה 1רבעון 
רכזת  

מעורבות  
 חברתית 

שפ"ע, 
מתנ"ס,  

 חינוך 

 חינוך

חיבור צוות מחלקת הנוער היישובי  
לצוות החינוכי בבתי הספר, ראייה 

הוליסטית כאשר הנער.ה מתחנכים לכל  
 אורך שעות היום באותה מערכת חינוך 

צוות מחלקת הנוער יעביר פעילויות בלתי פורמליות בבתי  
ביישוב, פגישות אחת לרבעון עם הצוות החינוכי של  הספר 

 בתי הספר 

פעילויות במהלך השנה בכל   2
  6בתי הספר היסודיים )סה"כ 

פעילויות(, אותם יעבירו צוות  
 מחלקת הנוער היישובי  

רכזת   גבוהה שוטף 
 חינוך  מד"צים 
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 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

צוות מחלקת  
 הנוער 

מחלקת הנוער תהווה גורם משמעותי  
חינוכי ביישוב, תהיה רלוונטית, יצירתית  
ותתן מענה לבני הנוער ביישוב בתחומים  

 שונים 

 שיתופי פעולה בין אנשי הצוות 

הצוות יקיים אחת לחודש  
לפחות פעילות אחת  

המופעלת בשת"פ בין שני  
 אנשי צוות או יותר 

 רגילה שוטף 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

  

הכשרה וגיבוש צוותי, ויעשיר את הידע בתחומים שונים  
 ומגוונים המיועדים לתפקיד 

אחת לחודש הצוות יעבור   
גיבוש, הכשרה והעשרה  

בנושאים שונים הקשורים  
 לתחום הנוער  

 רגילה שוטף 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

  

כל רכז ילווה ויודרך באופן אישי ובאופן קבוצתי ע"י מנהל  
 המחלקה 

אחת לשבוע מפגש עבודה בין  
 גבוהה שוטף  מנהל מח' הנוער לאיש הצוות 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 
  

ישיבות צוות ועדכון סטטוס לסנכרון  
מלא בין כלל הגורמים השונים בצוות  

 הנוער ושיתופי פעולה. 

אחת לשבועיים תערך ישיבת צוות לצורך העשרה הדדית  
 ועדכון סטטוס לגבי הפרויקטים השונים.

פגישות במהלך השנה   24
ישיבות צוות רציפות  

הכוללות אחריות של אחד  
מאנשי הצוות לפעילות  
העשרה צוותית+עדכון  

סטטוס וחשיבה על שיתופי  
 פעולה עתידיים. 

 רגילה דו חודשי 
רכזת  

מעורבות  
 חברתית 

  

תכנית עבודה שנתית מובנת, ותואמת  
 את צרכי הנוער ביישוב 

תכנית עבודה שנתית לפרויקטים  כל רכז/ת יגבש ויקבע  
שנמצאים ברשותו. התוכנית תעבור אישור של מנהל  

 המחלקה. 

תכנית עבודה שנתית באישור  
 רגילה שוטף  מנהל המחלקה 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 
  

תכנית פעילות  
 שוטפת 

בניית תכנית עבודה שנתית לכלל  
 מחלקת הנוער ותנועות הנוער ביישוב

מחלקת הנוער ותנועות הנוער.  בנייה תכנית עבודה לכלל  
תכנית המשקפת את הפעילות השנתית, עוגנים לפעילות  

 משותפת, חגים, חופשות ויצירת תוכן ערכי ומשמעותי 

במהלך חודשי הקיץ בנייה  
של תכנית העבודה לשנת  

הפעילות תשפ"ג הכוללת את  
כלל ארגוני ותנועות הנוער  

 ביישוב 

 עליונה  ינואר 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

  

בניית תכנית עבודה חודשית למחלקת  
 הנוער ולתנועות הנוער 

בניית תכנית עבודה חודשית לפי נושא החודש הנותן מענה  
 לכלל בני הנוער ביישוב 

בכל חודש יתפרסם לו"ז  
הפעילות החודשי של מרכז  
הנוער ותנועות הנוער. לוז  
אחיד הנותן מענה לכלל  

 קבוצות הנוער ביישוב 

 גבוהה שוטף 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

  



  נוער - 2022תכניות עבודה  , מרכז קהילתי אורנית אורנית מועצת
 

פעילויות  
 קהילתיות 

מעורבות בני הנוער בהפקת פעילויות  
שיא על מנת להעצים את תחושת  

המנהיגות וההובלה וליצור קבוצת נוער  
 פעילה ומשמעותית. 

בני הנוער יהיו שותפים להפקת פעילויות שיא למען כלל בני  
 הנוער ביישוב 

פעילויות שיא בהפקת בני   3
העצמאות, פסח,  הנוער )יום 

 אירוע פתיחת קיץ( 
 רגילה שוטף 

רכזת  
מועצת  
 הנוער 

חינוך,  
ביטחון  
 קהילתי 

מועצת הנוער כגוף מרכזי המייצג את בני  
הנוער ביישוב ומוביל פעילויות בשיתוף  

 עם צוות הנוער.  

בני נוער חברים במועצת הנוער המרכזת את פעילות הנוער   16
ביישוב ומורכבת מנציגים מבתי הספר, תנועות הנוער ומרכז  

 הנוער 

מפגשים במהלך השנה   20
בליווי רכז/ת מועצת הנוער  

 היישובית 
 גבוהה שוטף 

רכזת  
מועצת  

 נוער 
  

גיבוש פרויקט הכולל תכנית עבודה לביצוע ופירוט תקציבי.  
 התכנית תוצג למליאת המועצה לאישור 

מועצת הנוער תפיק אירוע  
דגל בשבוע הנוער אשר יאושר  

 על ידי מליאת המועצה 
 עליונה  יוני 

מנחה  
מועצת  
 הנוער 

  

רשתות חברתיות המשמשות להעברת  
מסרים ותכנים רלוונטיים בין בני הנוער  

 ובין הנוער לצוות.  

הקמת וועדת מדיה ייחודית שתעבור הכשרות בתחום  
הרשתות החברתיות ותתפעל את פורטל הנוער, האינסטגרם,  

 טוק. -היוטיוב והטיק

בני הנוער בליווי רכז ינהלו  
את פורטל הנוער ויעלו פוסט  

ל פי תוכנית פרסום  אחר ע
ייעודית לנעשה במרכז הנוער.  

פרסומים בכל חודש יעלו   10
 ברשתות החברתיות.  

 רגילה שוטף 
רכזת  

דיגיטל  
 ודוברות 

  

פרויקט "הכנה לשירות משמעותי" 
הנוער לבחור להשפיע  המעודד את בני.ות 

כמה שיותר באחת המסגרות האפשריות  
 למען הקהילה והמדינה. 

תוכנית הסברה בתחום "שנת שירות ומכינות" בשיתוף תיכון  
 "אורט", האולפנה והישיבה.  

יצירת מערך שיחות אישיות  
וקבוצתיות בנושא שנת  

שירות ומכינות. הפקת יום  
שיא בשיתוף כלל הגורמים  

 ונטיים.  והארגונים הרלו

 רגילה 3רבעון 
רכזת הכנה  

לשירות  
 משמעותי 

חינוך,  
 ספורט 

קידום פרויקט הכנה לשירות משמעותי באמצעות קבוצות  
יב למסלולים  -פעילות שונות המכוונות את בני כיתות יא
 אזרחי.  -השונים בצבא או בשירות הלאומי 

הקמה ותפעול קבוצת הכנה  
  -לצה"ל "אסא אותי לוחם" 

נוער שותפים בקבוצת  בני  15
 ההכנה לצה"ל 

 גבוהה שוטף 
רכזת הכנה  

לשירות  
 משמעותי 

חינוך,  
 ספורט 

קבוצת בנות דתיות מיא' +  
  20משתתפות.  8 - יב' 

 מפגשים במהלך השנה 
 גבוהה שוטף 

רכזת הכנה  
לשירות  
 משמעותי 

  

מעורבות  
 חברתית 

חיבור הנוער ליישוב והגברת מעורבות  
ביישוב במטרה להפוך את  בני הנוער 

הנוער לחלק פעיל בכלל הפעילויות 
 המתקיימות במחלקה. 

בני הנוער מבצעים את שעות ההתנדבות בפרויקטים  
 חברתיים ביישוב שהם מובילים/ מפיקים 

בני נוער מבצעים   200 -כ
את שעות המעורבות  

החברתית שלהם 
בפרויקטים ביישוב תחת  

 מחלקת הנוער

 רגילה שוטף 
רכזת  

בות  מעור
 חברתית 

 חינוך 

על מנת ליצור  -קשר עם בתי הספר
לבני.ות הנוער מערכת חינוכית  

 הוליסטית שפועלת בכל שעות היממה.
 שת"פ ותיאום עם בתי הספר 

פגישה אחת לרבעון של רכזת  
המעורבות החברתית עם  

האחראיים על התחום בבתי  
 הספר לעדכון סטטוס.  

 גבוהה שוטף 
מנהל  

מחלקת  
 נוער וחינוך 

 חינוך 
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פעילויות  
 חברתית ופנאי

הנוער   נסיעות שמטרתן להכיר לבני.ות
מקומות חדשים והגעה לבני נוער נוספים  

 במהלך הנסיעות והיציאות מהיישוב 

במהלך השנה, ובחופשים במיוחד, ייערכו נסיעות למגוון  
 מקומות אטרקטיביים שיבחרו על ידי בני הנוער.

בני הנוער יפיקו יחד עם צוות  
נסיעות במהלך   12הנוער 

 השנה.
 גבוהה שוטף 

צוות  
מחלקת  

 הנוער 
  

מסיבות במרכז הנוער שגורמות לתחושת  
גיבוש ושייכות סביב חגים ואירועים 

 משותפים. 

מסיבות ייעודיות לנוער, בהובלתם והפקתם בתקופות חגים,  
 חופשים ועוד.  

מסיבות מחלקת הנוער   3
ביום העצמאות, בפסח,  
בחופש הגדול ובמועדים  
 שיקבעו במהלך השנה.  

 גבוהה 2רבעון 
רכזת  

מועצת  
 הנוער 

  

הפקת כנס מתגייסים שמהווה שלב  
 מעבר מגיל התיכון למסגרות השירות. 

' +  הקפת כנס מתגייסים בקאנרטי/תרבותא למסיימי.ות יב
 חלוקת שי ותיק למתגייס  

בני נוער משתתפים בכנס   160
 גבוהה 3רבעון  מתגייסים  

רכזת הכנה  
לשירות  
 משמעותי 

  

טיולים שמטרתם לחשוף את בני.ות  
הנוער למקומות חדשים ולאוכלוסיות  

 מגוונות ברחבי הארץ.

יצירת לו"ז מוגדר לטיולים ברחבי ישראל המותאמים לכלל  
 שכבות הגיל.  

טיולים במהלך השנה   4
לקבוצות גיל ותוכן שונות  

משתתפים בכל    30)לפחות 
 טיול( 

   צוות הנוער  עליונה  שוטף 

סדנאות בתחומים מגוונים שבעזרתן  
הנוער יוכלו להעשיר את עולמם   בני.ות 

 בצורה חווייתית ומעניינת.  
 סדנאות לבחירת הנוער בתחומים מגוונים

סדנאות לאורך השנה.   8
נרשמים   80%תפוסה של 

 לסדנאות. 
רכז   רגילה שוטף 

   מוזיקה 

תנועות הנוער  
 וארגוני הנוער 

מעגלי שיח תנועות הנוער שיחברו בין  
קהל הנוער בצופים לקהל הנוער בבני  
 עקיבא ויצרו קהילה תומכת ומובילה. 

מלגאי שאחראי על מעגלי שיח שנערכים במרכז הנוער ובהם  
 נציגים מכל התנועות וממועצת הנוער. 

אחת לחודשיים מתקיים  
מעגל שיח של תנועות הנוער.  

בני נוער מכל תנועה   5
 תתפים בכל מעגל. מש

   מלגאית  גבוהה חודשי 

אירוע הוקרה למדריכים שעובדים 
לאורך כל השנה בעבודה חינוכית  

 משמעותית.  
 אירוע הוקרה משותף למדריכים מכלל התנועות.  

מתקיים אירוע הוקרה  
למדריכים בהובלת מעגלי  
השיח של תנועות הנוער.  

מדריכים.  120משתתפים 
משמעותי יקבלו צ'ופר 

 באירוע

 עליונה  יוני 

מנהל  
מחלקת  

נוער ורכזי  
תנועות  

 הנוער 

שפ"ע, 
 מתנ"ס 

תכנית חופשת  
 הקיץ 

בניית תכנית לחודשי הקיץ, מגוונת  
ומעניינת, כל שבוע תוכן שונה עם מגוון  
פעילויות ואטרצקיות, טיולים, נסיעות,  

 סדנאות ותוכן ביישוב 

תחילת הקיץ, תיאום  בניית תכנית פעילות חודשיים לפני 
 אטרקציות, סדנאות ותחומי עניין רבים

בניית תכנית קיץ במהלך  
אפריל  -חודש מרץ 

 ופרסום בתחילת חודש יוני 
 גבוהה מרץ 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 

רווחה,  
ביטחון  

קהילתי,  
חינוך,  
 מתנ"ס 

תכנית  
פעילויות  
 לחופשות 

צוות הנוער ביחד עם בני הנוער יבנה  
עשירה ומגוונת הנותנת  תכנית חופשות 

מענה לקבוצות נוער גדולות, ומשלבת  
תכנים רלוונטיים עם חשיבה מחוץ 

 לקופסה ויציאה מהמקום המוכר והנוח 

צוות הנוער ובני הנוער ייבנו תכנית לחופשות )פורים, פסח,  
 סוכות וחנוכה(

תכניות לחופשות  4הוצאת 
שלושה שבועות לפני  

 החופשה 
   צוות הנוער  גבוהה שוטף 
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סביבת מתחם  
 הנוער 

בני הנוער מגיעים למקום נקי ומטופח  
המכבד אותם ומאפשר להם  לשהות  

 באופן מהנה במרכז הנוער. 
 שיפור פני המקום והפיכתו למקום נקי, מטופח ומזמין 

אחת לשבוע משאיות הפינוי  
מגיעות למקום וצוות  

השטיפה. צוות שפ"ע יגיע  
 לניכוש עשבים  

 גבוהה שוטף 

מנהל  
מחלקת  
שפ"ע 

ומחלקת  
 נוער 

 שפ"ע 

מלגאים 
 ברשות 

מעקב ובקרה שוטף לאורך כל השנה על  
ביצוע שעות המלגאים בכלל מחלקות  

 המועצה 

אחת לחודש כל מנהל מחלקה יישלח אל רכז המלגאים  
הרשותי סטטוס שעות מלגה של כל מלגאי במחלקת תחת  

 תחום אחריותו 

עדכונים שוטפים לראש  12
המועצה בסוף כל חודש,  

סטאטוס שעות ביצוע 
 מלגאים 

רכז   רגילה שוטף 
 צעירים 

ראש 
מועצה,  
מנכ"ל, 
לשכה,  
ביטחון 

קהילתי, 
ביטחון, 
חינוך 
 ומתנ"ס

פרסום קול קורא למלגאים ומילוי 
השאלונים על ידי המועמדים למלגות  
 ושמירה על קשר שוטף מול מפעל הפיס 

אוגוסט הוצאת קול קורא להגשת   - במהלך חודש יולי 
מועמדות למלגות מפעל הפיס ברשתות החברתיות והקמת  

 וועדת מלגות 

  70הגעה ללפחות 
סטודנטים מועמדים אשר  

ממלאים את דוח  
המועמדות למלגות מפעל  

 הפיס 

רכז   רגילה אוגוסט 
   צעירים 

מפגש ראש המועצה בתחילת השנה  
ובסיום השנה להכרות וסיכום עם  
המלגאים. חיבור המלגאים לנעשה 

 במועצה בראייה רחבה 

תיק  הנוער   תיאום שני מפגשים עם ראש המועצה ומחיזקת 
 והצעירים עם כלל המלגאים 

תיאום פגישה בתחילת  
 השנה ובסופה 

רכז   רגילה אוקטובר 
 לשכה צעירים 

תיאום פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי התרבות יופיעו ויועדכנו  
 בלוח האירועים הישובי המשותף 

לכל חודש את כלל הפעילות בלוח האירועים   10 - עדכון עד ה 
 רגילה שוטף  עדכונים בשנה  12 העוקב היישובי, לחודש 

מנהל  
מחלקת  

 נוער 
  

 צוות מוגנות 

השתתפות נציג מחלקת הנוער בפורום  
מוגנות של בתי הספר ויצירת מענה  

לבני הנוער בשיתוף בתי   360הוליסטי 
 הספר וביטחון קהילתי 

נציג   -מפגשים בנוגע למוגנות בארבעת בתי הספר ביישוב 
 ממחלקת הנוער 

לחודש מפגש בכל בית  אחת 
 עליונה  שוטף  ספר במסגרת פורום המוגנות 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 
 שפ"ע 
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 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

 שותפים  אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע תפוקות  משימות יעד תחום ליבה 

נגישות לבני  
 הנוער 

צוות הנוער מסתובב ברחבי היישוב  
הציבוריים ובמגרשי  לפעילויות  בגנים 

הספורט על מנת לתת מענה ולהגיע 
 לקבוצות נוער שונות 

 פעילויות ברחבי היישוב   -מרכז נוער נודד
פעילויות במהלך השנה   20

ברחבי הישוב )"מרכז נוער  
 נודד"(.

 גבוהה שוטף 
מלגאי  

מרכז נעור  
 נודד 

ביטחון  
 קהילתי 

פעילות  
חברתית  
 קהילתית 

פרויקט בר/בת מצווה שמגבש את כל  
בני.ות הנוער לאירועים בעלי תוכן  

משמעותי שמעבירים אותם מילדות  
 לבגרות.  

 חיבור שלושת בתי הספר לפעילויות משותפות  

פעילויות משותפות   6
לשלושת בתי הספר )לפחות  

  50 - משתתפות, ו 70
 משתתפים בנים( 

רכזת   גבוהה חודשי 
 מד"צים 

חינוך,  
ביטחון  

 לתי קהי

ביצוע והוצאת פרוייקטים חברתיים   
ארציים משותפים ע"י נוער אורנית  

במטרה לשכלל את כישורי היזמות של  
בני.ות הנוער וליצור הכרות עם בני.ות  
 נוער ממקומות נוספים ברחבי הארץ.

בפרויקטים ארציים במגוון    השתתפות של בני נוער מאורנית
 תחומים.

בני נוער שותפים בהפקת   20
קבוצות לפרויקטים   2

בפריסה ארצית בתחומים  
שונים לבקשת הנוער, ותפעול  

שלהם על ידי בני נוער  
 מובילים.  

 גבוהה שוטף 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

 חינוך 

פעילויות משותפות של תנועת הצופים 
כוחן של  ובני עקיבא במטרה לחזק את  

 שתי תנועות הנוער )כוחה של קבוצה(.

תנועות הנוער יוצרות פעולות משותפות, אחת לחודש,  
 בשיתוף מחלקת הנוער.  

פעילויות משותפות במהלך   2
משתתפים   50השנה )לפחות 

 מכל תנועה( 
 גבוהה מרץ 

רכזת  
מעורבות  
 חברתית 

  

 קבוצות תוכן 
מתן מענה לקבוצות תוכן שונות בקרב  

הנוער, ואפשרויות רבות לבחירת  בני 
 קבוצת תוכן על פי תחומי עניין 

מיפוי והקמת קבוצת להט"ב הנותנת מענה לנוער להט"ב  
 ביישוב ולמתעניינים 

בני.ות נוער לוקחים   10-15
חלק פעיל בקבוצה הנפגשת  

  20אחת לשבוע )לפחות 
 מפגשים בשנה(

ביטחון   רכזת נוער  עליונה  דו חודשי 
 קהילתי 

 1הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 2הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 3הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 
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 4הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
ומצטבר לפעילות  באופן פעיל  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 5הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 6הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 7הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   נוער רכזת   גבוהה שוטף 

 8הקמה והפעלת קבוצת תוכן 

בני נוער מגיעים   15-20בין 
באופן פעיל ומצטבר לפעילות  

  20 -בקבוצת התוכן )לפחות ל 
 מפגשים בשנה(

   רכזת נוער  גבוהה שוטף 

 כרטיס חבר במרכז הנוער 

יקוימו פעילויות ייחודיות  
עבור מחזיקי כרטיס החבר  

בני נוער   500במרכז הנוער. 
מחזיקים בכרטיס עד לסוף  

עסקים   10השנה. רתימה של 
מקומיים לטובת הטבות לבני  

 הנוער 

   צוות הנוער  רגילה שוטף 

 סקייטפארק
בנייה ותחזוקה של מתחם סקייטפארק  
איכותי ומשמעותי שנותן מענה לקהילת  

 סקייטרים תוססת. 

בצמוד    הקמת קהילת סקייטרים במתחם הסקייטפארק
 ₪ לצורך בנייה   30,000למרכז הנוער. גיוס 

הקמת קהילת סקייטרים  
בני נוער   150המונה מעל 

המקבלים מקום הולם  
 ורלוונטי 

   מתנ"ס  רגילה יוני 

הכשרת  
 מלגאים

גיוס ושימור צוות המלגאים במחלקת  
הנוער שמהווים כוח חיזוק משמעותי  

 עבור הצוות כמובילי פרויקטים. 

המלגאים יעברו הכשרה על מנת להיות רלוונטיים לבני  
 הנוער, ויקבלו כלים חינוכיים להתמודדות עם מצבים שונים 

מלגאים לשנת   4גיוס 
הפעילות תשפ"ג והכשרתם  

 לתפקיד 
 גבוהה שוטף 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 
  

פברואר יוצא  
 מן הכלל

חשיפת בני הנוער לעולם המוגבלויות  
והכרות עם ספורט ייחודי ומיוחד כדי  

ליצור מסגרת המשלבת בני.ות נוער בעלי  
 מוגבלויות בפעילויות המהנות.  

 אירוע שיא במסגרת פעילות המתנס והשתתפות בני הנוער 
בני.ות נוער לוקחים חלק   15

בהפנינג כדורסל על כסאות  
 גלגלים 

 גבוהה פברואר 
מנהל  

הספורט  
 והנוער 

 ספורט 
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יום חילופי 
 שלטון

ביום חילופי שלטון עם    בני הנוער ייתנסו
מספר בעלי תפקידים במועצה, מנהיגות,  

הובלה, הכלה וסובלנות. חיבור עובדי  
 המועצה לנוער ביישוב 

תיאום יום לחילופי שלטון במועצה ביחד עם מועצת  
התלמידים והנוער במהלך חודש מאי. ביצוע מפגש טרום יום  

 חילופי השלטון במועצה להכרות 

קידים  בני נוער ובעלי תפ  10
במועצה ייקחו חלק ביום  

 חילופי שלטון. 
 גבוהה מאי 

מנהל  
מחלקת  

 הנוער 

לשכה, 
חינוך,  
רווחה,  
ביטחון  

קהילתי,  
מבקרת,  
הנדסה,  
גזברות,  
מנהלת  
משאבי  
אנוש,  
שפ"ע, 
בטחון,  
צוות  

מתנ"ס  
 ובתי ספר 

פרויקט כיתות  
 ו'

מתן מענה לבני נוער בכיתה ו' במסגרת  
מדריכים בוגרים, מרכז הנוער, מפגש עם 

מפגשים חברתיים ומהים הנותנים מענה  
 חברתי ורגשי 

פרסום הרשמה לכיתות ו' לפעילות שבועית במרכז הנוער,  
 הכנת פעילויות ותכנית שנתית וקשר שוטף עם ההורים

פעילויות במלך השנה,   20
בני נעור מכיתה ו'    20לפחות 

לוקחים חלק פעיל בפעילוית  
 השוטפת 

נוער    רכזי רגילה שוטף 
   כיתה ו' 

 שביל ביער 
חיבור בני נוער לשביל ביער, חיבור 

לפרויקט יישובי, עבדוה בשטח ותחושת  
 השייכות לקהילה 

תיאום פעילות שיא בשביל ביער ביחד עם תנועות תהנוער  
 ובליווי של יחזקאל סיני 

פעילויות שיא ביחד עם   2
תנועות הנוער בשביל ביער,  

לוקחים  בני נוער   30לפחות 
 חלק בפעילות 

 רגילה אפריל 
רכזי  

תנועות  
 הנוער 

 שפ"ע 

שאטלים 
 באורנית

מענה לילדים ונוער ביישוב בהגעה  
לחוגים ולפעילויות הנוער בשעות  
 אחה"צ, פתרון חברתי, יעיל ונוח 

 תיאום עם חברה חיצונית והקמת מכרז בליווי המתנ"ס 

במהלך שנת הפעילות  
הקרובים, פועל ביישוב  

שאטלים בשעות אחה"צ  
ונותן מענה לילדים ולבני  

 הנוער 

 רגילה פברואר 
מנהל  

מחלקת  
 הנוער 

מנהלת  
 חוגים

נגרייה 
 קהילתית 

חיבור בני הנוער לעבודה בנגרייה  
הקהילתית, למידה על עבודה עם ציוד  
ויצירת תוצרים לרחבי היישוב ולמרכז  

 הנוער 

סדנא בהובלת הנגרייה הקהילתית לקבוצות בני נוער, וכניסה  
 של קבוצות נוער לעבודה שוטפת בנגרייה הקהילתית 

בני נוער   10 -לפחות כ 
לוקחים חלק פעיל בעובדה  

השוטפת בנגרייה הקהילתית  
 מפגשים  10 -במהלך השנה. כ

ביטחון   רכזת נוער  רגילה שוטף 
 קהילתי 

 

 


