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דרכי עבודה עם נוער גיל תיכון
במועצה אזורית לב השרון  18יישובים ,חילוניים  ,דתיים ומעורבים .
המועצה מונה כ 21,000תושבים ,מתוכם כ 750בני נוער בשכבות י'-י"ב.
מדור הנוער במועצה אחראי על הפעלת כלל הנוער במסגרות בלתי פורמליות שונות
ביישובים ,במועצה ובתנועות הנוער .
במסגרת הפעילות בתנועות הנוער "בני המושבים " ו"בני עקיבא" פעילים באופן שוטף וקבוע ,
כמדריכים ופעילים ,כשליש מבני הנוער במועצה בשכבות אלו.
בנוסף ,ישנן מסגרות נוספות המפעילות בני נוער במושבים ובמועצה :
 שיתופי פעולה עם מחלקת רווחה בפרויקטים שונים  :סיירת פארקים של עמותת
"ידידים" ,קבוצות רכיבה טיפולית על סוסים  ,קורס די -ג'יי ,קורס איפור וכדומה .
 פרוייקטים נאס"א ולהב"ה -יצירת מענה כוללני בכל שעו ת היום (במסגרות
הפורמליות והב .פורמליות) לנוער ליצירת מנהיגות חיובית .
 במסגרת מדור מניעה והסברה -ניתנים ערבי הסברה ,מפגשים הנחייתיים ופעילות
אלטרנטיבית של העמותות השונות (כגון ניידת אלטרנטיב  ,סדנאות מיניות וכדומה )
כמו כן המדריכים הבוגרים ביישובים אמונים על קשר רציף עם בני הנוער במושב ומתן מענה
ערכי ,חברתי ואישי בשעות אחה "צ.
יחד עם זאת ,קיימים עדיין פערים בשטח במענה הניתן לגילאים אלו בשטח  ,ולכן שם לעצמו
מדור נוער כמטרה לשנת הפעילות תש "ע את הסדרת וביסוס הפעילות הניתנת לבני הנוער
במועצה וביישובים  ,והרחבת מעגל בני הנוער הלוקחים חלק פעיל ומקבלים מענה שוטף
מצוות מדור הנוער.
לצורך כך הוקם צוות חשיבה שמטרתו הצבת בסיס לפעילות ומתן מענה למדריכי הנוער .
החברים בפורום:
רותם עמוס -מנהלת מדור נוער מנחת הפורום
לירון גלאם -מתאמת המאבק בסמים ואלכוהול
נטלי זיו -רכזת יע"פ
ויקי גלאם -רכז נאס"א ולהב"ה
תמנה סוסנקו -רכזת נוער "בני המושבים"
תפקידי הפורום:
 יצירת הגדרה אחידה לכלל היישובים לפעילות גיל תיכון  ,ובקרה על יישומה .
 הצפת הבעיות העולות מהיישובים
 מתן העשרות מקצועיות לצוות המדריכים -בנושא הגיל המודרך  ,התמודדות עם מצבי
סיכון ,מתן כלים ומתודות לעבודה בשטח ועוד
 יצירת קשר מול הוועדים המקומיים למתן מענה אופטימלי לקיום פעילות שוטפת לגיל
תיכון (תקציבים לפעילויות  ,מועדוני נוער מאובזרים ומשוכים ועוד )
 מתן מענה תכני ומתודי לפעילות גיל תיכון ביישובים .
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תוצרי פורום עד כה:
הגדרת הפעילות:
 מפגשי גיל תיכון יתקיימו אחת לשבוע ביום ובשעה קבועה  ,באחריות המד"ב.
 התכנים יותאמו למציאות היומיומית של בני הנוער :
 oזהות אישית
 oקבלת החלטות
 oמעורבות חברתית
 oהכנה לצה"ל
 oהתנהגויות סיכון (עישון  ,אלכוהול ,מיניות ,נהיגה)...
תכנים אלו יועברו באמצעות חוברת הכוללת דרכי פעו לה ,מערכי פעולה ועזרים.
הגדרת תפקיד המדריך הבוגר:
 המד"ב צריך להוות דמות ערכית ,חינוכית ,הנתפסת בעיני הנער כ "אח בוגר" ומודל
לחיקוי .המד"ב אינו דמות טיפולית מוסמכת
 יצירת קשר רציף עם בני הנוער על ידי יצירת מפגשים קבועים ומוגדרים
 חיזוק הקשר והכרות אישית עם הנ וער בגיל תיכון
 מעכב אחר בני נוער פעילים ולא פעילים
" הנוער מסביב לשעון " -חיזוק הקשר עם בני הנוער לא רק אחה "צ ,אלא גם בבקרים
ובביקורים.
דרכי עבודת הפורום להמשך :
 מיפוי מצב בני הנוער ביישובים (סטטיסטיקה ,הגעה ,תרבות פנאי ,הכרות וכו)-יועבר
דו"ח עד אמצע פברואר.
 הוצאת חוברת ומערך פעילות למד "ב למפגשי גיל תיכון (חל עיכוב ,החוברת תהיה
מוכנה בע"ה עד סוף פברואר)
 סדנאות הכשרה במסגרת ישיבות הצוות הבוגר אחת ל 3 -שבועות-.החל בחודש
ינואר.
 הנחיות שבועיות קבועות .
כמו כן בישיבת נאמני נוער שהתקיימה בי ום חמישי ה 7/1/10הועלה הצורך בפעילות ובמענה
לנוער גיל תיכון  ,לאור השונות הקיימת בין הישובים השונים הועלה הצורך בכ "א נוסף
ביישובים .
בברכה,
רותם עמוס
צוות הפורום
מנהלת מדור נוער
העתקים:
עמיר ריטוב -ראש המועצה
איציק איציק – סגן ראש המועצה
יענקלה עטייה -מנהל מח' תרבות ונוער
רונית רופא הדרי -מנהלת מח' תרבות ונוער
רן להב – יו"ר ועדת חינוך אזורי.
נאמני נוער
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פרוייקטים ייחודיים:
א.

הכנה לצה"ל

אחד הנושאים המרכזיים  ,הבא לידי ביטוי במטרות והיעדים ,הינו הכנה לצה"ל.
ידוע לנו עפ"י סקרים של מינהל החינוך בצה "ל כי יש ירידה בגיוס משמעותי בקרב בני הנוער
מתחום השיפוט של לב השרון .
עקב הנתונים ,הוחלט בועדת ההיגוי המש ותפת לקרית חינוך "דרורים" ולמדור נוער בנושא
גיל תיכון ,לתת דגש מיוחד בנושא גיוס משמעותי .
התקיימו פגישות בשיתוף מינהל החינוך בצה "ל ,והתקבלו מס' החלטות:
 חלוקת המועצה לאשכולות יישוביים ,כאשר כל אשכול יכלול  3-4יישובים ,ולקיים
פעילות במסגרת זו.
 שיתוף פעולה עם עמותת "אלומה" ,הפועלת למען בנות מהמגזר הדתי ,לשרות
משמעותי.
 שיתוף פעולה במסגרת קריית החינוך "דרור" ,ויצירת מיזם "מעגלים"  ,בו חיילים
אשר למדו בקריית החינוך "דרור" יגיעו למספר מפגשים עם בני הנוער בתוך כותלי
ביה"ס ,וייצרו שייח משמעותי בנושא השירות הצבאי .
 יצירת מפגשים מועצתיים הקשורים לצבא ,כגון:יום ספורט בווינגיט ,אימוץ יחידה
וביקור בבסיסי צבא .


פעילות
עמותת "אלומה"
יום ספורט צה"לי
שיח מפקדים
פרוייקט "מעגלים"
ביקור בבסיסי צה "ל

קהל יעד
בנות היישובים
יעבץ,עזיראל,פורת
גיל תיכון כלל
היישובים
כלל היישובים לפי
האשכולות השונים
גיל תיכון בקריית
החינוך "דרור"
ע"פי אשכולות

סיכום ביניים₪ 5400 :

תאריכים
 6מפגשים עד סוף
השנה
ייקבע בהמשך
ייקבע בכל אשכול

עלויות
₪ 3000
 3אוטובוסים –
₪ 2400
-

במהלך השנה

-

ייקבע בכל אשכול

לא ידוע
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ב.

פעילות מניעה והסברה

מועצה אזורית לב השרון שמה לעצמה את המאבק בשימוש בסמים ושתיית אלכוהול לא
מבוקרת בסדר עדיפות גבוה  .לשם כך ,המועצה משתפת פעולה עם הרשות הלאומית
למלחמה בסמים ובאלכוהול  ,באמצעות מתאם המאבק בסמים ,בכל ישובי המועצה  .בהתאם
ליעדים האסטרטגיים של הרשות  ,מושם דגש על:







פיתוח ויישום תוכניות מניעה בקרב צעירים ובני נוער .
ביסוס פעילות הסברה נרחבת בקרב ההורים .
העמקת פעילות המניעה בקהילה והגברת ההסברה .
מתן התייחסות ממוקדת בבית הספר .
פעילות במסגרת חינוך בלתי פורמאל י.

תפקיד המתאם:
 ישיבות עם המד"ב ,ועדות נוער ותרבות ביישובים  ,לשם בניית תוכנית עבודה
יישובית .
 פעולות בחינוך הפורמלי :סדנאות לבני הנוער ,הרצאות,הצגות וסדנאות להורים
בשעות הערב.
 פעולות בחינוך הבלתי פורמלי  -:סדנאות מניעה לבני הנוער בישובים .
ערבי מודעות וערבי הסברה . פעילות בקהילה - :קב' הורים ביישובים
חוגי ביתערבי מניעה והסברהקורס הורים מעורביםמטרת המתאם –
 .1לעורר מודעות לבעיות השימוש לרעה בחומרים פסיכו אקטיביים ולסכנות הכרוכות
בו.
 .2התמקדות בפיתוח והפעלת תוכניות לנוער בסיכון גבוה .
 .3הפעלת תוכניות מניעה בבית הספר ובקהילה .
 .4פיתוח מעורבות הורים בבתי ספר ובקהילה .
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ג .ליגת קט רגל לנוער ז'-ט'-

כן לספורט לא

לסמים

רקע ומטרות
הנחת היסוד היא שפעילות ספורט מתוכננת ושיטתית  ,מלווה בתוכנית למניעת השימוש
בסמים ומשולבת בה ,יכולה לסייע לבני נוער ולצעירים להימנע מהתנהגויות סיכון .
העיסוק בספורט מאפשר פורקן ממתחים ושחרור תוקפנות באופן לגיטימי ,מסייע בשיפור
הביטחון העצמי ומאתגר את המשתתפים מבחינה חברתית ופיזית .
הספורט יכול להפוך לגורם חינוכי מניעתי!
לשם כך ישבנו וחשבנו על פעילות ספורטיבית שיכולה למשוך בני נוער רבים ולהוות עבורם
מקום ליצירת ביטוי והעצמה אישית .
הפרויקט מציע התמודדות באמצעות ליגת קט-רגל.
ליגה זו עשויה להוות עבור בני נוער מנותקים ונוער המצוי בסיכון כלי יעיל ורב עוצמה הנוגע
בהרבה תחומים אישיים ,קבוצתיים,סביבתיים וחברתיים .
הליגה מיועדת לגילאי ז '-ט' מכלל ישובי לב השרון .
כל יישוב צריך לבנות קבוצה בת  8שחקנים (אפשרות עד  12שחקנים).
פתיחת הליגה מותנית ב הרשמה של  6קבוצות(.לפחות  6ישובים).
מושב שיש לו את תנאי המגרש האופטימאליי ם ,יארח ביישובו לסירוגין .
תנאי מגרש כוללים :תאורה,יציע לקהל וגידור היקפי.
הליגה מיועדת להיפתח באפריל ולהימשך עד סוף אוגוסט (הפעלת הליגה בחודשי הקיץ
במסגרת לילות ירח מלא) ,כשתדירות המפגשים היא אחת לשבועיים  .בכל מפגש הקבוצות
מגיעות למגרש המארח לקיום מחזור המשחקים .
בסיום משחקי הליגה הסדירה  ,יתקיים טורניר גמר הליגה במעמד ראש המועצה ,אירוע זה
יהווה מפגש השיא של הפרויקט .
רכז הליגה אחראי על קישור בין הקבוצות ו תיאום המגרשים ,טיפול בנושא הסעות  ,הכשרת
בני נוער שופטים,הכשרת בני נוער כמאמנים  .וטיפול שוטף בכל הקשור לליגה (ריכוז טבלאות
ופרסום התוצאות במקומות הרלוונטיי ם).
שופטים -המטרה לגייס שופטים שהם בני נוער מהישובים השונים (שכבת יא'-יב')
ולהכשירם לתפקיד זה.
מאמן /מלווה קבוצה – כל קבוצה צריכה שיהיה לה עוזר מאמן או מלווה  ,כשהמטרה
העתידית היא להכשיר בני נוער משכבת י '-יב שיהיו מאמני הקבוצות .
השנה ניתן לתת את אחריות ללווי הקבוצה להורה מתנדב ,גרעינר או חניך מיא'-יב'.
התקציב (לא כולל הסעה) ( ₪ 15,000 -חולצות,רכז ליגה,גביעים )...
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ד.

יזמות עסקית

רקע:
מהותו של הפרויקט היא הקמת עסק לבני נוער שיעבדו בו ויהיו שותפים בניהולו  .שילוב בני
הנוער בפרויקט יזמות עסקית יאפשר להם להשתלב במסגרת נורמטיבית ,מאתגרת
ואטרקטיבית תוך למידה מעשית והתנסות בלקיחת אחריות אישית וקבוצתית  ,בקבלת
החלטות,ובהשתלבות העולם העסקים ה "אמיתי".מעורבות בפרויקט תספק לבני הנוער
המנותקים מסגרת שייכות משמעותית  ,תחזק את הדימוי העצמי שלהם ,תאפשר להם לחוות
הצלחה וללמוד "משהו בעל ערך".
קורס זה מעניק לנוער חלופה עם אפשרויות להצליח בתחומים שונים .
מטרת הקורס:
 הקמה וגיבוש של קבוצת בני הנוער למען הפעלת עסק כלכלי בקהילה .
 מתן מושגי יסוד  ,כלים ודרכי עבודה להקמה והפעלת עסק .
 חיזוק קבוצת מנהיגות והרחבת מעגלי הנוער הפעיל .
 חיזוק האוריינטצייה ותחושת השייכות הקהילתית בקרב בני הנוער .
תכנים:
היבט קבוצתי
 יצירת שם וסלוגן לעסק תקשורת ושיתוף פעולה בין השותפים לעסק . קידום ערכי סבלנות ,הקשבה ,מחויבות והנאה . חלוקת תפקידים.היבט עסקי
 איתור צרכים והכרת השוק . מושגי יסוד בתמחור (עלות,רווח ,מחיר) יצירת "חבילות" ומבצעים. שיווק ופרסום -סוגי פרסום שונים והתאמה לקהל יעד . ניהול פיננסי -כספים ,תשלומים,משכורות וכד'. מו"מ ומיומנויות מכירה . סטנדרטים של שרות בעולם העסקים – ייצוג,הליכות,תקשורת עם לקוחות וכו'.הפרויקט מצריך מדריך חברתי ומדריך מקצועי מהתחום .
עלויות :לא כולל הסעה  12מפגשים – . ₪ 15,000
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ה .פעילות תכנית לה"בה בשיתוף המחלקה
לשירותים חברתיים
במסגרת תכנית להב"ה אשר פועלת במדור נוער אנו עובדים במספר מישורים :
פעילות בתוך כותלי בית הספר  :אנו פועלים לאיתור ומניעה של התנהגויות סיכוניות בקרב
בני נוער מתקיימות מס קבוצות למנהיגות חיובית בשכבות י '-יב'.
פעילויות בישובים אחר הצהריים :
סיירת סטודנטים-הסיירת פועלת בישובים נורדיה גנות הדר וצור משה מטרתה איתור וריכוז
בני נוער משוטטים בלילות ויצירת אלטרנטיבה חברתית ומשמעותית
הסטודנטים מגיעים לישובים פעמיים בשבוע ויוצרים פעילות .
קורסים בישוביב-בימים אלה אנו עובדים על פתיחת קורס רכיבת סוסים אתגרית בישוב יעבץ
הנערים יצאו ל  15מפגשים אחת לשבוע בחוות סוסים וילמדו דרך בעל החיים כישורים ליום
יום התכנית במימון מלא של מחלקת רווחה ומלווה ע "י עו"ס מהמחלקה.
תיאטרון לנוער -בישוב שער אפריים תחפתח בקרוב קבוצה המורכבת מבני נוער בחטיבת
הבייניים לקורס תיאטר ון ויעבדו על זהות ,דימוי עצמי,התנהגות בקבוצה ועוד
התכנית ממומנת באופן מלא ע "י מחלקת רווחה ומלווה ע "י עו,ס נוער וצעירים.
"אבות ובנים" -תכנית המיועדת לאבות ובנים בישוב חרות מטרתה לחזק את הקשר בין האב
לבנו ע"י ספורט הכדורסל הפעילות ממומנת ומלווה ע "י עמותת אשלים מיסודה של ג'וינט
ישראל
"צובעים מכל הלב"-פרויקט צביעת בתי קשישים במועצה -יוזמת בני הנוער במסגרת מחויבות
לקהילה הפרויקט עובד בהצלחה זו השנה השנייה ממומן ע "י גורמים בקהילה ומסובסד ע "י
המועצה האזורית לב השרון וע "י קריית החינוך דרור .
חיבור למדריך הנוער בצור משה:בישוב צור משה קיימת אלטרנטיבה לבני הנוער ובמסגרת
שיתוף הפעולה אנו עובדים על פעילויות שונות במועדון כגון :תיאטרון לנוער .
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ו.

שיטור קהילתי-הפעלת נוער מתנדב

רקע:
מדור נוער לב השרון בשיתוף פעולה עם השוטר הקהילתי  ,רואים חשיבות לשילוב בני נוער
בשיטור קהילתי בבסיסי ההפעלה במועצה .
הפרויקט מיועד לנוער משכבות י '-יב' כשבמסגרת הפרויקט יקבלו המתנדבים אימונים
והכשרה מקצועית.
מטרות :
 הקמה וגיבוש של קבוצת בני הנוער למען הקהילה .
 חיזוק קבוצת מנהיגות והרחבת מעגלי הנוער הפעיל .
 חיזוק האוריאנטצייה ותחושת השיי כות הקהילתית בקרב בני הנוער .
 מניעה התנהגות סיכון
תכנים:
התאמה  ,אימון והכשרה –בני הנוער יעברו הכשרה ראשונית של כ  20שעות וכמו כן
השתלמויות שונות במהלך השנה .
ערך מוסף:
מטרתנו כמחנכים הינה להוציא את בני הנוער המשתלבים בפרוייקט להעשרות וימי עיון
בנושאים שונים:
 מרכז גמילה
 כלבייה משטרתית
 ביקור בכלא לנוער
 ניווטים בשטח
 ימי גיבוש
 ועוד...
הערכת עלויות הינה  ₪ 15000משתנה בהתאם לכמות המשתתפים .
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ז.

פעילות תורנית לחניכי יע"פ

רקע:
לאור סיכום צוות הדרכה בוגר יע "פ בסוף שנת התשס"ט ,עלה הצורך בחיזוק תורני באו פן
שוטף לנוער יישובי יעבץ –עזריאל ופורת.
מדובר על בני נוער משכבות ט'-י"ב ,המקבל מענה מבחינת פעילות נוער במסגרת מדור
נוער באמצע השבוע ,ובשבתות מתקיימות פעולות בני עקיבא בערב שבת ע "י בנות השרות.
אולם,נוער זה אינו משתייך לפעילות התנועה השוטפת -בני עקיבא –המבוססת על ערכי תורה
ועבודה המתקיימת באמצע השבוע מאחר והיא נותנת מענה בעיקר לשכבות ג '-ח' ע"י צוות
ההדרכה הבוגר והמקומי.
כמו כן ישנה ירידה תורנית בקרב שכבות אלו  ,ונשירה מבתי הספר הדתיים לבתי ספר
חילוניים(,מלבד תופעות ההתמכרויות השונות שאנו נתקלים בהן )...
יחד עם זאת אנו מרגישים כי ישנה התעניינות בתכני הדת והיהדות  ,ואנו חשים צורך לחבר
את בני הנוער לזהותם ולחזק את יהדותם .
בתחילת השנה נעשו מגעים עם תנועת בני עקיבא וניתן לנו מענה ע "י בוגר התנועה
מירושלים.לאחר מחשבה נוספת העדפנו לחפש בחורים מהסביבה על מנת לייעל את
הפעילות וזמינותם לבני הנוער ולחסוך בעלויות הנסיעות וכו '.
המענה ניתן מצד  2בחורים-יוסי נגר ודרור אלוני ,חוזרים בתשובה ,הלומדים בבית המדרש
בקדימה.
יוסי ודרור החלו את פעילותם התורנית מתחילת חודש חשוון ,כאשר בימי שני יש שיעור לנוער
פורת ובימי רביעי לנוער יעבץ -עזריאל.השיעורים מתקיימים במועדון הנוער המקומי .
מדי פעם הם מקרינים להם סרטים בתכנים שונים הקשורים לדת ויהדות ,משחקים עימם
כדורגל על מנת להתחבר ברמה אישית  ,ומדברים איתם על דברים אישיים כשפונים אליהם .
החבר'ה התחברו מאוד ליוסי ודרור ומגיעים בקביעות לשיעורי התורה .הם מרגישים בנוח
לפנות אליהם אף בשאלות אישיות .
מהלך פעילות:
אנו מעוניינים לחזק את הפעילות ואף והרחיבה ,כדלקמן:
 פעילות תורנית לבנים המועברת ע "י יוסי ודרור -פעם בשבוע(.סכ"ה פעמיים בשבוע
מאחר ויעבץ-עזריאל ביחד בשיעור תורה)
 פעילות תורנית לבנות המועברת ע "י בנות השרות בהנחיית נטלי -אחת לשבועיים .
 סדנה לבנות בלבד –מרצה חיצונית-אחת לחודש.
 הרצאה לכלל נוער יע"פ בנושאי דת ואמונה (מרצה חיצוני)-פעם בחודש.
 טיולים לקברי צדיקים 3 -פעמים בשנה.
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אנו מצרפים פירוט תקציב משוער לפעילות התש "ע:
עלות
נושא


הרצאות לכלל הנוער
אחת לחודש
סדנאות חיצוניות
לבנות
טיולים לקברי
צדיקים/יציאות
חיצוניות



תגמול סמלי
והוצאות בסיסיות
למעבירי השיעורים .

₪ 14400=12*1200



עלות של כיבוד קל
למפגשים.

באחריות המושבים




הערות

₪ 7200= 600* 12

אחת לחודש

₪ 4800=400*12

אחת לחודש

₪ 10500=3500*3

 ₪ 600לכל מעביר

סה"כ עלות כללית₪ 36900 :
מי יתן ונזכה בע"ה לחזק את התורה ולהאדירה ....
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ח .מחלקת תרבות ונוער מציגים " :נוער
בתרבות"
יוזמה חדשה של מדור נוער שמטרתה העיקרית חשיפת בני הנוער לתרבות פנאי איכותית
ומעניינת.
אחת לחודש בני הנוער יצאו מהיישובים ע "י הסעה מאורגנת ומסובסדת להצגה או מופע
תרבות.
הפעילות תתקיים אחת לחודש לפי הרשמה מראש .
המועצה תיקח על עצמה את עניין ההסעות ובני הנוער ישלמו כרטיס כניסה בלבד .
עלויות:
מס מפגשים

עלות כל הסעה

סה"כ

11

1100

 12100משוער
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ט .תוכנית פעילות נוער לקיץ:
מלא"

"ירח

מטרות הפרוייקט:
 הפרוייקט קם במסגרת תכנית "להבה" להפחתת התנהגויות סיכוניות בקרב בני
נוער.
 מטרות נוספות לתוכנית הן :
 חיבור בני הנוער הכללי ה "לא תנועתי " לפעילות מדור נוער במועצה .
 מתן מענה אישי,ערכי,תרבותי ,חברתי,בשעות הקטנות של הלילה .
 חיבור חברתי בין בני הנוער ביישובים השונים .
דרכי פעולה:
במהלך הקיץ יתקיימו  10מפגשים ליליים הפרוסים על פני  8תאריכים(.יהיו לילות שייצאו 2
צוותים).המטרה היא להגיע לכל יישובי המועצה ברוב המפגשים  ,ובחלק מהם למוקד המחבר
בין  2יישובים.
לכל פעילות לילית ייצא צוות המורכב מ 3-4 -מדריכים(,לפחות  2מהם מהצוות המרכז)
,בנוסף מדריך היישוב יהיה שותף כשהפעילות היא במושבו .
הצוות שמגיע ,מתמקם במרכז היישוב /בנקודה בה מרוכזים רוב בני הנוער ,במטרה להתחבר
אליהם,ולבלות 'זמן איכות' עמם עד השעות הקטנות של הלילה .
תוכן הפרוייקט-שוטף:
הפעילות מורכבת מ'מסגרת בסיסית'-כלומר :ישיבה על מחצלות  ,משחקי חברה,כיבוד
קל,קומזיץ וכו'.
בנוסף ישנן פעילויות העשרה  :לכל מפגש יוזמן מפעיל/איש מקצוע בתחום מסויים בתיאום
מראש,ויעביר לבני הנוער העשרה .
פעילויות העשרה אלו הינן בנושאים שונים הנוגעים לנוער כגון  :אלכוהול ,סמים,
מיניות,בטיחות וזהירות בדרכים ,צבא,סיפורים אישיים ,קבלת החלטות ועוד....
רכב הסעות יסתובב ביישובי האזור כל זמן שהפעילות מתקיימת ויחבר בני נוער לפעילות .
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תוכן הפרוייקט-פעילות שיא:
בנוסף למפגשים השוטפים במהלך הקיץ ,יתקיימו במסגרת הפרוייקט
 2אירועי שיא:
 טיול ירח מלא 'רוק בלב'טיול ירח מלא:
טיול לילי לכל בני הנוער במועצה  .הטיול מורכב ממסלול /סיור לימודי בתוכן נבחר ולבסוף
פעילות מהנה לבני הנוער ו "על האש".
רוק בלב:
פרוייקט 'רוק בלב' מתקיים בפעם השלישית בקיץ הק רוב.
מטרת הפרוייקט הינה להוציא 'מהכוח אל הפועל' כשרונות צעירים בקרב בני הנוער בתחום
המוזיקה.
זמן מה לפני האירוע עצמו מתקיימים אודישנים ללהקות רוק צעירות מהאיזור – לב השרון,
פרדסיה ,צורן ,דרום השרון ...
השיא הוא ערב המופע -תחרות בין להקות צעירות מוכשרות .בני נוער רבים מגיעים למופע
המהנה.

תקציב ירח מלא
ציוד
כיבוד
הסעות
תוכן
סה"כ

1000
2000
10000
12000
25000

יצא דרך מדור מניעה
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סיכום בקשת תקציב לפרוייקטים

שם הפרוייקט

עלות תקציב משוערת

הערות

הכנה לצה"ל

5400

ביקור בבסיסי צה "ל לא
מתוקצב מאחר ואינו ידוע
עדיין

ליגת קט רגל ז'-ט'

15000

לא כולל הסעה

יזמות עסקית

15000

שיטור קהילתי

15000

פעילות תורנית

36900

נוער בתרבות

12100

ירח מלא

25000

סה"כ

124400

משתנה בהתאם לכמות
המשתתפים

פרוייקט המתקיים בקיץ

