
 

 

 

 
 

 
 "מתבגרים אינם רוצים שתיעלמו,

 ג'ימס קומר.   הם רוצים שתהיו ממש מעבר לפינה כשהם זקוקים לכם"

 
 9הנדון: עדכון פרויקט קו 

 

 .שלום רב
 .9בנעשה בפרויקט קו  לאחר מספר חודשי הרצה מצאנו לנכון לעדכן הציבור

על הנעשה  החלטנו לקחת אחריות מדובר על פרויקט חינוכי קהילתי בו אנו המבוגרים 
 וכך הלכה למעשה הקמנו את פרויקט  בסופי השבוע.בשעות הלילה במרחב הציבורי בכפר 

 סיירת ההורים בכפר יחזקאל.  - 9קו 
ם וחצי הראשונים של י. בחודשי2016הורים בסוף שנת  תהפרויקט החל להתגבש אצל צוו

  מסריםניסחנו הגדרנו מטרות, יעדים,  ערכנו מפגשי חשיפה של הפרויקט, בהן 2017שנת 
עם בני  ה המדמים מפגשים ליליים סימולצימשחקי )בעזרת איש מקצוע( ואף ערכנו  ,נהליםו

 .במרחב הציבורי בכפר רהנוע
יב'( בו סיפרנו להם על הפרויקט,  -ערכנו מפגש עם בני הנוער במושב )כיתות ט'  במקביל

 : וביניהםמטרותיו, דרכי העבודה והמסרים העיקריים שלנו, 
 מטרות הפרויקט:

 יצירת סביבה בטוחה לבני הנוער במושב. •
 צמצום התנהגויות סיכוניות, מצבי סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות בקרב בני הנוער במושב.  •
 הגברת ויצירת מעורבות ומנהיגות הורית.  •
 בני נוער, בסביבת הבילוי שלהם. -יצירת דיאלוג, מבוגרים  •
 יצירת אחריות ואמירה קהילתית לנורמות ולהתנהגויות במושב. •

 :העיקרייםהמסרים 
 .ודיאלוג עם הנוער, תוך הקפדה על כבודםנוכחות  •
 שעות הלילה הן לא מופקרות, נורמות התנהגות קהילתית חשובה גם בלילה. •
 הבנה של הנוער שההורים והמערכת איתם ולטובתם. -רכישת אמון  •
 תגובה אקטיבית מיידית לאירועים בעלי סיכון לנערים או מעבר על חוקים ונורמות מחייבים. •

את ברכת הוועד המקומי )שאף  9קו פרויקט יציאה לשטח קיבל הבטרם עוד חשוב לציין כי 
 עם המועצה האזורית הגלבוע שיתוף פעולהואף מצא ואת ברכת ועדת נוער,  תיקצב הפרויקט(

 . מממנת חלק מהפרויקט(ה)

שעות הפעילות של המשמרות הינן , יצאה המשמרת הראשונה לשטח 2017מרץ באמצע חודש 
אולם במקרים בימי שישי בלילה, רק נכון להיום, בלילה, הנערכות,  02:00 -ל 11:00בין 

 מיוחדים )למשל: ביום העצמאות, ל"ג בעומר וכו'( יצאו משמרות גם לא בימי שישי. 



ממוקם במחלבה )בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לכל הצוות  9קו  ההפעלה של בסיס
 לסיורים ברחבי המושב.  ממנה אנו יוצאים המקום המקסים והנעים זה(היוזם והמפעיל של 

 19 -ל, מתוכם צוותים 10 -המחולקים לים/ות במתנד 35עד היום התנדבו לפרויקט 
או גדולים יותר או ילדים יש , ולשאר המתנדים/ות עד יא'ים/ות יש ילדים מכיתה ז' במתנד

 .(וללא ילדיםשעדיין לומד מתנדב בגילאי העשרים + יש אתנו אפילו ) מכיתה ו' ומטה

החשיבות שיש להימצאותנו במרחב אנו מבינים את דשים הראשונים של הפרויקט ובמהלך הח
רחבי ב יםמסתובבשל סופי השבוע אלה נוכחנו לדעת כי בשעות שעות הלילה, כפר בהציבורי ב

הקבוצות מספר קבוצות )לאו דווקא מחולקות המחולקים ל מהכפר עשרות נערים ונערותכפר 
בשעות הקטנות של הליל נותנת בהם בטחון  לידם נוכחותנועצם אנו סבורים כי  .ים(לפי גילא

   . בשטחשיש מבוגר אחראי 
וגם הם , בשטח התרככו מעצם הנוכחות שלנו)בעיקר מכיתה יא'( גם בני הנוער היותר גדולים 

  כי אנו שם בשבילם ולמענם. מתחילים להפנים 

נכון, גם בין מתנדבי הפרויקט יש הרואים ומנתחים את הדברים באופן שונה, יתרה מכך, 
אי בחששות, ות שאלות ותהיות המתמקדות בעיקר בפרויקט  עולבשיחות שלנו בין המתנדבים ב

הדעה הרווחת של כולנו יחד עם זאת, במפגש עם בני הנוער שלנו בלילות, מבוכות בנעימויות ו
)גם אם היא  , כי החלופה השנייה של לא לעשות, יותר בעייתית וקשה לנותבחירה בלעשוהיא 

 .בוודאי יותר נוחה(

מעבר למטרות ולמסרים של הפרויקט המנטרה המובילה אותנו, ואנו סבורים כי לא יכולה 
)גם אם צריך לתת להם טרמפ  שכל ילידנו יחזרו הביתה בשלוםלהיות מחלוקת לגביה הינה  

 .  (הביתה בסוף הליל

את עכשיו עושים דרך, מנחילים מחפשים תוצאות מיידיות, אנו איננו אנו פועלים לטווח ארוך, 
היסודות לנורמות ולאמירה קהילתית ברורה באשר להתנהגויות של המתבגרים שלנו במרחב 

 הציבורי בכפר בשעות הלילה.

)בעיקר מעמק  מניסיונם של אחרים של ילדינו.הברוכה אנו עומדים רגע לפני חופשת הקיץ 
יזרעאל בו פועלות מספר סיירות הורים בישובים השונים וכן מעמק הירדן בו עובדת סיירת 

אנו יודעים כי מדובר בתקופה מאתגרת, בה הורים אחת גדולה רב יישובית בחסות המועצה( 
 . חבי הכפרברויבלו יותר ויותר  במחלבההרבה פחות קפה ישתו  9כנראה מתנדבי/ות קו 

  
עושה  בתו/בנומה  שתוההאנו מבקשים מכל מי שמצא עניין בפרויקט ובמטרותיו, מכל מי 

 ,מחוץ לבית בשעות הלילה, ומכל מי שילדיו עתידים לצאת בעתיד לבלות ברחבי המושב
ולהיות שותפים  9לקו להצטרף אלינו  (23:00 -)כן, די מבאס לצאת מהבית בשישי בלקום 

  ועבור המקום הנפלא הזה בו אנו חיים כקהילה.  עבור ילדינו, עבורנו חינוכי קהילתילפרויקט 
 

  טלפונים להתקשרות לשמיעת פרטים נוספים/להצטרפות:
 050-2004355 -, קרן 052-2754359 -רועי 

 
 , יקטבברכה, בשם מתנדבי הפרו

 .קרן בינשטיין, ענבל ויידנפלד ורועי יוניש


