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 סיכום הכשרת ועדת ילדים אלון הגליל

 מטרות הועדה: 

 ו.-התווית מדיניות לפעילות הילדים בישוב מותאמת לצרכים של גילאי א 

 .עידוד וטיפוח פעילויות המחברות בין הילדים בישוב 

 תשקף את ערכי הישוב. עבודה אשרכנית בניית ת 

 קהילה ומסורות בישוב. בונה הטמעת התפיסה שהחינוך החברתי 

 .הוועדה מהווה כתובת עבור הקהילה והורי הילדים 

 הרכב הועדה:

 7  שימת דגש על נציגות הורית מבתי הספר תוך  היו"ר נבחרנציגי קהילה מתוכם

 .השונים

 .מנהלת החינוך 

 מוזמנים לפי הצורך. –ת הילדים /, מדריכ)בהקשר לתנועת הנוער( הנוער /תרכז 

  שנים. 3המינוי של ועדת ילדים תוקף 

 מורנל, דניאל  –יו"ר הועדה  הגדרת תפקידים:

 דקלה אוליבה –אחריות על כתיבת פרוטוקולים 

 ו והוריהם. -ילדי א קהל היעד:

 :הגדרת סמכויות

  הוועדה תתמוך בממלאי התפקיד ותהווה מקום לסיעור מוחות בכל הקשור

 להתנהלות השוטפת והמדיניות הכללית.

 .הוועדה תהווה קשר בין מנהלת המערכת והמדריכים לקהילה ולהפך 

  בכל הקשור לנהלים מקצועית דיניותותכתיב מהוועדה תתווה. 

 .הוועדה תהווה מערך תומך בסוגיות חינוכיות 

 תחומי אחריות: 

 ו.-לייצר פעילויות חינוכיות לילדי א 

  החינוך.לקיים פעילויות בשעות הפנאי של הילדים ובחופשות משרד 

 לוועדה יש אחריות על הפעילות השוטפת. 

 ת הילדים./דריכמ ת הילדים//לוועדה אחריות על תפקוד רכז 

 .הוועדה תדווח על פעילותה להנהלה ולציבור 

 כנית תגן סדנאות ומפגשים להורים על פי הוועדה תיזום קשר עם ההורים ותאר

 עבודה שנתית.

 

 



 
 

 

 16:00בסיום הלימודים עד השעה  ג-ב א"חשיבה על פעילות מרח. 

  ועת נוער.ו אחה"צ בנוסף לתנ-דקיום מרח"ב לילדי 

 עילות בחופשי משרד החינוך.פ 

 .פעילות יום שישי 

 .קשר עם ועדת נוער לפעילות התנועה 

 דרכי עבודה:

  חברתיים הוועדה תוביל ותיזום נושאים •

ימים לפני כל ישיבה ישלח  3למשך שעה וחצי,  בחודשפגש פעם יועדת הילדים ת •

 סדר יום ותזכורת יום לפני הישיבה.

נושאים שיעלו על פי סדר היום יקבע על ידי היו"ר בהתאם לתוכנית השנתית ו •

 חבר ועדה המעוניין לעלות נושא יעביר אותו ליו"ר מראש. .מהשטח

 הנוער /תרכז .הילדיםסקירה על פעילות לוועדה אחת לחודש מנהלת החינוך תיתן  •

 ישתתפו לפי צורך. ת הילדים/מדריכו

 ויעבור למנהל קהילה. יתויקכתב פרוטוקול אשר יבכל ישיבה י •

 עדכון על הנעשה בוועדה ובפעילויות הילדים. ברבעוןהועדה תוציא פעם  •

 עד ההנהלה על הנעשה פעמיים בשנה.וסקירה לו תציגהוועדה  •

 

לעומרי קובה המנחה המקצועי שהעביר לנו את ההכשרה כשהתוצר  אנו מבקשים להודות

שלה הוא בניית וועדת ילדים, לה העניק כלים משמעותיים למסע בבניית חברת ילדים, כחלק 

 ו בישוב. -מחינוך חברתי לכיתות א

הנוער והחינוך החברתי אגף קהילה ורווחה, ולמערך  –' מכללת קהילה פעילהתודה גדולה ל'

ל שיתוף הפעולה והאמון בצאתנו לדרך כה משמעותית וערכית, שבסופה חינוך ע במועצה

 הוא אשר יבנה את הקהילה ואת דור העתיד. 

תודה רבה להנהלת החינוך והישוב ולמתנדבים אשר לוקחים חלק בבנייה והובלה של 

 המסגרות ועל עשייתם הברוכה. 

 בברכה,

  מיטל רז

 מנהלת החינוך החברתי 

 אלון הגליל


