שיח הורים אוגוסט 2/8/2020
שלום לכולם,
אנו מעריכים מאוד את הנוכחות שלכם ,על כך שפיניתם מזמנכם לשיח בנושא הנוער ובכלל
על התמיכה לאורך השנה שאנו מרגישים מכם הן בתגובות החיוביות והן ברוח ההתנדבות
לפעילויות השונות.
אני רוצה להודות לחברי ועדת נוער שסיימו החודש את תפקידם :לי-און פרוסט ועינב בן
אליעזר – תודה על התרומה של כל אחד בתחומו ובמשימות שלקח על עצמו ואני בטוחה
שימשיכו לדחוף ולתרום גם מחוץ לוועדה.
הרכב ועדת נוער:
אלה שבת ,אלה פלק ,גיא כרמי ,נדב קנימח ,עופר אדרי ,שרון קרביץ ויפית אלוני –
שמתנדבים וכפי ששיתפנו לאחרונה הצטרפו לוועדה :נעמה חייט ,יעד פרידמן ודניאל
כרסנטי ובנקודת הזמן שהם נכנסו היו הרבה נושאים חמים שנידונו בוועדה ואני מודה להם
על הרצון והמחויבות ללמוד בזמן קצר את התהליכים של השנה ולתרום מנקודת מבטם מבלי
להיבהל מהעוצמות הרגשיות שנלוו לדיונים.
בהזדמנות זו רצים להודות לעידו דדו על הצטרפותו למערך הנוער ,תוך שבועיים הנוכחות
שלו מורגשת והאחריות והמחויבות שלו מדבקת את הנוער שלנו ואני מאחלת לו הנאה רבה
מהעשייה המשמעותית והחשובה הזו.
הועדה עובדת בצוותים לפי משימות ,יוזמות ופרוייקטים ובישיבות הצוות אנו מעלים דיווח על
העשייה בנוער ועולות סוגיות שונות הקשורות לתהליכי הנוער במושב ותהליכי הנוער
במועצה וב עקבות הקורונה גם פעילות נוער במדינה בכלל.
צוות ההדרכה שעובד צמוד עם עופר :אלה שבת ואלה פלק
תקציב וקשר פנים וחוץ (ועד מקומי ,מועצה ותנועה) :יפית אלוני
התפקיד בוועדת נוער מחייב וטובעני ולמעשה אנו רואים שכל  3שנים מתחלפים המתנדבים
בוועדה ולמעשה נבנית וועדה חדשה המורכבת ממתנדבים חדשים ,נוצרת ועדה חדשה עם
שלא אוחזת בהיסטוריה ,בהצלחות ובקשיים ובלמידה מטעויות כדי לא לחזור עליהן ולכן
הכניסה של חברים נוספים לוועדה שעדיין פועלת עם אותם מתנדבים בנקודת הזמן הזו היא
קריטית ללמוד על תהליכים ולשמר את המסורות לפני חילופים בוועדת נוער  -יש ליווי של
שנה בדרך ללמוד את הדברים.
על כן זוהי נקודת זמן טובה להצטרף לוועדת נוער ,להשפיע ולהיות שותפים.

רוצים להודות לעופר כנען המד"בית שלנו על עשייה משמעותית ,על הלב הפועם,
האיכפתיות והקשר שהצליחה לבנות עם הנוער שלנו .על הרצון לתרום ולהיות משמעותית
ובעיקר על כך שלא נרתעה מהדרישות הגבוהות מכך שהיתה מחוייבת לתהליכים גם אם זה
דרש ממנה לשנות את הרגלי העבודה שלה ולהעמיק במה שקשה לה.
עופר –
הנוער מגיע לפעולות ואני רואה את ההתמדה והרצון שלהם להיות שייכים.
שכבה ד' – שכבה גדולה מאוד של  36ילדים ,שנה ראשונה בנוער והיה צריך לגבש ולחבר
אותם .היו מחשבות כיצד פועלים בשכבה כל כך גדולה ולאט לאט הצלחנו לגבש אותם יחד
ולתת כלים ועזרה למדריכים הצעירים.
שכבה בוגרת – שכבה בוגרת י-יב כאשר שכבת יב' לא מחוברת לנוער .היה צריך להגיע
לשכבת יא ולגייס את כל הילדים להיות פעילים ,ליצור את הקשר כדי שירצו להגיע לפעילות,
להרגיש תחושת שייכות ולהיות חלק מהשכבה הבוגרת שהיא הדוגמא לשאר השכבות.
צוות ההדרכה – צוות המדריכים הצעירים היו זקוקים לתמיכה והדרכה לאורך השנה כדי
לחזק את הביטחון שלהם בבניית הקשר עם החניכים בעיקר בהתמודדויות מול התנהגויות
שונות.
קורונה – בתחילת הקורונה היה ניסיון ליצור פעילויות דרך הזום ולאחר שהובן שאין שיתוף
פעולה ניסינו ליזום פעילויות תחת ההנחיות ובעזרת עידו דדו התחלנו ביוזמות התנדבותיות
לאוכלוסיה המבו גרת ולכלל האוכלוסיה :שי לחג ,קניות בצרכניה ,קניות של תרופות ,ניקיון
גינות ,קבלת שבת בבית אבות וכו' .הנוער חיזק את הקשר שלו עם הקהילה ותרם לתחושת
השייכות והביחד.
יולי-אוגוסט – לפנינו חודשיים של קיץ בקורונה ולמעשה הנוער נמצא במושב לאורך כל
חופשת הקיץ עקב המצב כמעט ולא יוצאים לחופשות בארץ ובטח לא לחול ולכן לקיץ הזה
נבניתה תכנית מושקעת עשירה בפעילויות בהתאם להנחיות בעת הזו.
אנו פועלים בקבוצות קטנות עם הפרדה בין השכבות וההנחיה להגיע עם מסיכות ,אנו
משתדלים מאוד להוות דוגמא בנושא המסכות.
בחודש יולי :המשכנו את הפעולות על-ידי המדריכים עד לשבוע השני של אוגוסט ,טיול שכבת
ד' ,לילות לבנים ,פיינבול למדריכים ,טיול והשבעת הטרומפים ,גיוסים בחקלאות (אלעד זמיר
וברק דודאי) ולפנינו עוד פעילויות לחודש אוגוסט.
אני מתנצלת מראש על השינויים והתזוזות בתכנית הפעילויות יש אילוצים ולעיתים יש דברים
שנסגרים ומשתנים משבוע לשבוע.

האני מאמין שלי בראש ובראשונה הוא תקשורת בן אנוש! נגישות וזמינות מתי שרק צריך,
להיות שם בשביל הנוער.

שאלות/הארות מציבור ההורים:
•

יצירת קשר  -חשוב שיעשו יותר מאמצים ויצירת קשר עם ילדים שלא שותפים
בפעילות הנוער במושב ,לנסות לקרב אותם ולעזור להם לקחת חלק

•

שנת ה 100-לכפר יחזקאל – שיתוף הנוער בעשייה ,בהיסטוריה ובעבר של כפר
יחזקאל .הצעה – לבנות צוות שמורכב מחברי וועדה והורים מתנדבים להצעת
רעיונות ותכנית לשילוב הנוער ושיתוף בעשייה  100שנה לכפר יחזקאל.

•

כוח אדם – חשיבות רבה לצוות הדרכה בוגר שיהיו בעלי תפקידים שינהלו את הנוער
ועל כן יש צורך במשאבים כלכליים שיאפשרו שכר עבודה הולם ושיפור המועדונים
וציוד נוער .מכספי ההורים ותקצוב הועד המקומי אנו מצליחים להחזיק משרה וקצת
ועל כן יש לבחון בניית צוות מתוך ועדת נוער והורים מתנדבים שיעסוק בבחינת
הצרכים וגיוס משאבים כספיים נוספים מול הועד המקומי (סדרי עדיפויות) ואולי
משאבים נוספים מחוץ ליישוב.

•

מעגלי שיח – רצון לפתוח מעגלי שיח בנושאים רלוונטיים לנוער

תנועת הנוער:
על פניו הנושא נראה פשוט מאוד "לאיזו תנועה משתייכים"?
אין הכוונה לאופן הקונקרטי אלא לתהליכים המעגליים מעצם ההחלטה לשנות/לעזוב/לבחור,
כל אחד מנקודת מבטו ובעיקר בתקופה מאוד לא פשוטה של חוסר וודאות.
אך למעשה זהו נושא טעון מאוד ,משמעותי וחשוב ביותר ברמה הערכית ולכן הוא הביא
מטען ריגשי עמוק מאוד בכל דיון בתוך הוועדה והתהליך לקח זמן של עיבוד המידע ,הבנה
והפעלת שיקול דעת של ההשלכות ,היתרונות והחסרונות של כל בחירה.
נושא תנועת הנוער עלה עוד בקיץ  2019ע"י אחת מחברות וועדת נוער כבקשה לבחון את
הנושא של מעבר לבני המושבים – עוד לפני שהתחילה שנת ההדרכה .ולכן נפגשנו עם
נציגים מבני המושבים ונציגים מהתנועה החדשה והחלטנו ברוב קולות שממשיכים עם
התנועה החדשה – וכך פתחנו את שנת ההדרכה בידיעה שאין גרעין בגלבוע וזו תהיה שנה
לא פשוטה בכל הקשור להדרכה תנועתית.

לאורך השנה המורכבת ולאור העובדה שלא היה גרעינרים לאף אחת מהתנועות בגלבוע –
הנושא עלה ביתר שאת לבדוק מעבר לבני המושבים.
נכנסנו לתהליך בחינה מה מציעה כל תנועה ולאחר בדיקות וקבלת מידע מה התקיים השנה
בתנועה החדשה ובבני המושבים בגלבוע ומחוץ לו יצאנו לבחינה של שתי התנועות לגבי
שנת ההדרכה הבאה.
לאחר תהליך של פגישה עם כל אחת מהתנועות והצבת דרישות וצרכים קיבלנו את
התשובות משתי התנועות ,למעשה שתי התנועות הציעו את אותן התנאים:
 2גרעינרים לפעמיים בשבוע עם אפשרות להקמת הקומונה במושב
לאחר תהליך טעון באמוציות ועקרונות שחשובים לכל אחד מחברי וועדה ,תהליך ארוך
ומעמיק ובחינה של כל הפרמטרים והמענה של כל אחת מהתנועות ובהתחשב במציאות
הקורונה ובחוסר וודאות סביב פעילות נוער בכלל  -ההמלצה של וועדת נוער היא להמשיך
את שנת ההדרכה עם התנועה החדשה ולאפשר לה הזדמנות נוספת להוכיח את עצמה
להשקיע בנוער כפח"ז ולהביא את רוח התנועה אל המושב.
שאלות/הארות מציבור ההורים:
האם ועדת נוער מחליטה ורק מודיעה לנו? או שיש לנו אפשרות בחירה?
לאחר תהליך ארוך ובחינה של כל הדברים לעומק ועדת נוער גיבשה המלצה להמשיך את
שנת ההדרכה עם התנועה החדשה ,היום אנחנו מביאים את ההמלצה שלנו אליכם ההורים
ופותחים שיח פתוח אתכם ,לשמוע את דעתכם ,לענות על שאלות.
למה לא היתה קומונה בגלבוע?
כדי שתתאפשר קומונה בגלבוע המועצה תומכת בשכירות ובהסעות הגרעינרים ,השנה
המועצה לא אפשרה תמיכה זו ולכן אף אחת מהתנועות לא היה ביכולתה לשאת בהוצאות.
מה הכריעה את ההחלטה שלכם?
שתי התנועות למ עשה הציעו בשיחות שלנו דברים רבים ולמעשה בפועל כאשר הדברים עלו
על הכתב בסופו של דבר הדברים נראו אחרת ולא כל מה שדובר באמת יכול להתקיים
במבחן הזמן.
אם תשאל כל אחת מחברי ועדת נוער מדוע בחר מה שבחר תשמע תשובות שונות.
לרוב חברי הועדה שבחרו להמשיך עם התנועה החדשה היתה תחושה של מחויבות לרוח
התנועה לרצון לתמוך ולתת הזדמנות לתנועה החדשה להוכיח את עצמה ולהשקיע בנוער
שלנו .החיבור הרגשי להנהגה של התנועה החדשה והרצון שלהם להוכיח את עצמם הוא זה

שהכריע את הבחירה .בנוסף בתקופה זו של חוסר וודאות לגבי קיום פעילות נוער בכלל
בשנה הקרובה בעקבות הקורונה חשבנו שלא נכון לעשות טלטלות גדולות ולהעביר בעיקר
את הנוער הבוגר מתנועה לתנועה.
איזה ישובים משתייכים לבני המושבים? ואיזה לתנועה החדשה?
הישובים המשתייכים לתנועה החדשה :כפר יחזקאל ,רמת צבי ,אביטל וגוש אומן .מולדת
שייכים לאיחוד החקלאי .כל הקיבוצים בגלבוע משתייכים לבני המושבים שבנוע"ל ,השנה גם
רם-און החליטו להשתייך לבני המושבים .אנו מודעים לרצון ולצורך להשתייך לרוב המועצה
אך זה לא אומר שהחלטות של ישוב אחר ישפיע על החלטות שלנו במיוחד כשאנחנו הגוש
הגדול ביותר המועצה  180בני נוער מכיתה ד'-יב' .לנו יש את האמירה שלנו ואת ההסתכלות
הפנימית מה מתאים לנו.
רוב המחנות הם מחנות מועצתיים כך שהם מיועדים לשתי התנועות בגלבוע והילדים נפגשים
עם כל היישובים במועצה .ונכון לשנה הקרובה לא נראה שתהיה אפשרות לקיים מחנות על-
אזוריים עקב הקורונה.
לגבי קורס המדצים שנשאל ,שכבת הטרומפים שלנו היא הגדולה ביותר שיוצאת לקורס
מדצים מכל המועצה ובמידה וההנחיות יאפשרו יוכלו להצטרף לקורס עם מועצה נוספת וכך
להיחשף ולהכיר עוד נוער ממקום אחר .במידה וההנחיות לא יאפשרו בכל מקרה נצטרך
לחשוב על אלטרנטיבה בתוך הקבוצה בלבד כיצד מכשירים אותה להדרכה.
ציבור ההורים:
•

נשמעו קולות של תמיכה בפעילות הנוער והמשמעות של ההישענות ברוח
ההתנדבות ,בעשייה המשותפת ,בתרומה לקהילה ובפעילות מגבשת ומהנה
התורמת לתחושת השייכות של הנוער למושב ולקבוצת השווים ,אין זה משנה לאיזו
תנועה אנו שייכים בטח בגילאים הצעירים וחשוב להמשיך עם פעילות הנוער ולייצר
עוד פעילויות מהנות ומשמעותיות.

•

נשמע הרצון לאחוז במורשת ובהיסטוריה של השתייכות לבני המושבים ,כמו שאני
הייתי בגרעין עודד ובבני המושבים כך הייתי רוצה שילדי יהיו ,יחד עם זאת אני
מעריך את העשייה שלכם וסומך עלכם בהחלטה.

•

נותנים את ברכתנו להמשך העשייה ותומכים בהחלטה.

אנו וועדת נוער רוצים להודות לכם ההורים ,על האכפתיות ,התמיכה
והמילה הטובה ,על שיח רגוע ,מכבד ומעורר גאווה ,על השותפות בדרך
ולהמשך עשייה משמעותית למען הילדים.

גבייה ותשלום לנוער:
תקציב הנוער מורכב מתשלומי הורים ומסבסוד ועד מקומי בעלות שכר כוח האדם:

הוצאות

הכנסות

עד לחודש יוני
תשלומי הורים

₪ 64,000

₪ 51,000

כוח אדם

גבייה 60%
הכנסות תשלומי

₪ 40,000

הוצאות שוטפות

₪ 14,000

הורים שעדיין לא
שילמו 40%
סבסוד שנתי

₪ 50,000

קניות ופעילויות

₪ 15,000

ועד מקומי
₪ 55,000

הוצאות צפויות
יוני-אוגוסט
(פעילויות+כוח אדם)
החזר שנת הדרכה

₪ 18,000

קורס מדצים

סה"כ הכנסות

₪ 114,000

ל4/8/20-

₪ 153,000

סה"כ הוצאות
משוערות לשנת
הפעילות תש"פ

•

תשלום הורים של סך הילדים המשתתפים
בנוער( ₪ 104,000 :בהנחה שכל הילדים
משתתפים בפעילות והוריהם משלמים את
התשלום)

להלן התשלום:
שכבות ד'-ט'  ₪ 1,080תשלום שנתי
שכבות י'-י''ב  ₪ 600תשלום שנתי
הנחות:
 3ילדים בנוער –  15%הנחה על כל הסכום

השבוע יצאו דרישות תשלום לכל המשפחות שעדיין

 4ילדים בנוער –  25%הנחה על כל הסכום

לא שלמו את התשלום השנתי לנוער
אנו מבקשים להסדיר את התשלום כדי שנצליח לסגור את השנה ללא גרעון ולפתוח שנה
עם תכנית משמעותית ומגוונת כפי שמתוכנן.

