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ואמנם באיחור אך בשמחה רבה 

אנו  אותם  ,ים של הישובקהילתי

מקיים פעילויות לילדים ולנוער בישוב לאחר שעות הלימודים 

מעשירות , מקום לפעילויות מהנות

 

 יםגרעינר , דריכים בוגריםמבצוות 

צוות של מדריכים ופעילים צעירים בגיל 

את פעילויות תנועת הנוער מרכז ניר דרמר מדריך בוגר בתנועה אשר 

ת ואפשרויות שמזמן לנו הרבה הזדמנויו

-'שייך לשכבות ט דהאח, פועלים במרחב הגנים שני מועדוני נוער

  .שנה מלאה בפעילויות וחוויות
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ואמנם באיחור אך בשמחה רבה  שנת פעילות נוספת בחינוך הקהילתי המשלים במדרשה

  .2020-2019אנו מוציאים לאור את חוברת ההרשמה לשנת 

קהילתימאפיינים ההינו עוגן מרכזי ב ,משלים

מקיים פעילויות לילדים ולנוער בישוב לאחר שעות הלימודים החינוך הקהילתי 

מקום לפעילויות מהנות, החינוך מייצרות מקום מפגש וגיבוש לנוער בישוב

.לפעיליות השנה יצטרפו באופו מלא ילדי מחנה טלי

בצוות . משליםההקהילתי החינוך  רכז, את הפעילויות מרכז זיו ארני

צוות של מדריכים ופעילים צעירים בגיל ו") התנועה החדשה תחת השומר החדש

את פעילויות תנועת הנוער מרכז ניר דרמר מדריך בוגר בתנועה אשר ). ב

  .ממשיך לשנה שנייה בתפקיד ביישוב

שמזמן לנו הרבה הזדמנויו ,"צין"ספר מתחם בית ת בומתרחש

פועלים במרחב הגנים שני מועדוני נוער ,במקביל .חדשות לאופי הפעילות

  . 'ח-

שנה מלאה בפעילויות וחוויות. משמעותית ובטוחה, מאחלים שתהיה לכולנו שנה מהנה

  .שנה טובה מצוות החינוך הקהילתי

3עמוד   פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

8עמוד 

9עמוד 

11עמוד 

12עמוד 

13עמוד 

טלפון

 

  :הקדמה

שנת פעילות נוספת בחינוך הקהילתי המשלים במדרשהפתחנו 

אנו מוציאים לאור את חוברת ההרשמה לשנת 

משליםההקהילתי החינוך 

החינוך הקהילתי  .מבקשים לקדם

  . ובחופשים

החינוך מייצרות מקום מפגש וגיבוש לנוער בישוב פעילויות

לפעיליות השנה יצטרפו באופו מלא ילדי מחנה טלי .ומשמעותיות

את הפעילויות מרכז זיו ארני

התנועה החדשה תחת השומר החדש("מתנועת הנוער 

ב"י-'משכבות י(תיכון 

ממשיך לשנה שנייה בתפקיד ביישוב

מתרחשתנועת הנוער פעילות 

חדשות לאופי הפעילות

-'והשני לשכבות ז, ב"י

מאחלים שתהיה לכולנו שנה מהנה

שנה טובה מצוות החינוך הקהילתי

  

  

  :בחוברת

פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

  עלויות הפעילות

  נהלי השתתפות

  טפסי הרשמה

  הצהרת בריאות

  טפסי תשלום
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בשנה זו חשוב לנו לשים דגש . בישוב

וצתי והרגלים של ליצור חיבור וגיבוש קב

  .  המטרה היא להכין אותם לשנת הפעילות הראשונה המלאה בתנועה

 . והכנה לכניסה לתנועת הנוער

יכירו הילדים  מפגשיםב ,לאורך השנה יתקיימו פעילויות קבועות לילדי השכבה

יום ושעה קבועים . מגבשות וערכיות

  .ובאירועי הישוב

עילויות גם פשנת פעילות ראשונה אשר הינה באופן רשמי במסגרת התנועה וכוללת בנוסף ל

  .טיולים ומחנות של תנועת הנוער המועצתית והארצית

כמו כן . וכוחה של קבוצה, גיבוש קבוצה

טיול ראשון הכולל לילה בשטח , 

בשתי קבוצות אותם  00:15בשעה 

וכן  יישובייםבטיולים , לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב

  .בהרשמה נפרדת )מחנה קיץ ועוד

  ). הרשמה ותשלום בנפרד

במקומו של היחיד , בשנה זו נתמקד בהתנהלות בתוך הקבוצה

בשלוש קבוצות אותם  16:30בשעה 
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 :פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

בישובשנת הפעילות הראשונה של השכבה במסגרת פעילות קבועה 

ליצור חיבור וגיבוש קב. על הכרות עם עולם הפעילויות החברתיות ותנועת הנוער

המטרה היא להכין אותם לשנת הפעילות הראשונה המלאה בתנועה

והכנה לכניסה לתנועת הנוער שייכות למקום ,גיבוש

לאורך השנה יתקיימו פעילויות קבועות לילדי השכבה

מגבשות וערכיות, יחוו פעילויות מהנות, את עולם הפעילויות במסגרת התנועה

  .כיום הפעילות יפורסמו בקרוב

ובאירועי הישוב פעילויות שיא בחגיםיתקיימו  ', לשכבה ג

שנת פעילות ראשונה אשר הינה באופן רשמי במסגרת התנועה וכוללת בנוסף ל

טיולים ומחנות של תנועת הנוער המועצתית והארצית

גיבוש קבוצה, התמקדות בערכי רעות. שנת חברות

, חג מעלות ראשון וקבלה לתנועה: התמקדות בהתחלות חדשות

  .ת ראשונה באירועים התנועתיים השונים

בשעה  בימי שלישייתקיימו  נוערהתנועת  פעילות

  . ידריכו מדריכים צערים בליווי מדריך בוגר

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב

מחנה קיץ ועוד, מחנה פסח, חג מעלות(בטיולים ואירועים של המועצה 

הרשמה ותשלום בנפרד(' עד ו' בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד

בשנה זו נתמקד בהתנהלות בתוך הקבוצה. מקומי בקבוצה

  .בכוחה של הקבוצה ובערכים של קבלת השונה

בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער התנועת  פעילות

  . ב"צ משכבה י"ידריכו מדריכים צעירים בליווי מש

טלפון

  

  

  

פירוט עיקרי הפעילות לפי שכבות

   -'ג שכבה

שנת הפעילות הראשונה של השכבה במסגרת פעילות קבועה 

על הכרות עם עולם הפעילויות החברתיות ותנועת הנוער

המטרה היא להכין אותם לשנת הפעילות הראשונה המלאה בתנועה. התנהלות בקבוצה

גיבוששנת  :מטרת השנה

לאורך השנה יתקיימו פעילויות קבועות לילדי השכבה  :פעילויות קבועות

את עולם הפעילויות במסגרת התנועה

כיום הפעילות יפורסמו בקרוב

לשכבה ג :פעילויות שיא

  - 'ד שכבה

שנת פעילות ראשונה אשר הינה באופן רשמי במסגרת התנועה וכוללת בנוסף ל

טיולים ומחנות של תנועת הנוער המועצתית והארצית, עיםופות באירתהשת

שנת חברות :מטרת השנה

התמקדות בהתחלות חדשות

ת ראשונה באירועים התנועתיים השוניםווהשתתפ

פעילות  :פעילויות קבועות

ידריכו מדריכים צערים בליווי מדריך בוגר

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב :פעילויות שיא

בטיולים ואירועים של המועצה 

בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד :פעילויות קיץ

  - 'ה שכבה

מקומי בקבוצה :מטרת השנה

בכוחה של הקבוצה ובערכים של קבלת השונה, בקבוצה

פעילות  :פעילויות קבועות

ידריכו מדריכים צעירים בליווי מש
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בטיולים , )בעיקר בחגים(לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב 

בהרשמה  )מחנה קיץ ועוד, מחנה פסח

  ). הרשמה ותשלום בנפרד

באחריות על : בשנה זו נתמקד באחריות אישית וקבוצתי

בשתי קבוצות אותם  15:00בשעה 

  . ב מדריך בוגר

בטיולים יישוביים וכן , לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב

  .בהרשמה נפרדת )מחנה קיץ ועוד

  ). הרשמה ותשלום בנפרד

  .ההחינוך הקהילתי והורי השכבה

התכנים והערכים , רבה בתכנון משותף של המטרות

ופעילויות , טיולים, כחלק מהשנה יעברו החניכים גם משימות

  .חלקם ברמה הישובית וחלקם ברמה המועצתית ובליווי המדריכים

בקבוצה אחת אותה  18:00בשעה 

ב במהלך "יהיו פעילויות קבועות אשר יעברו על ידי ניר המד

בין הפעילויות . יערכו פעילויות ומשימות במסגרת שנת המצווה

  .פעילות ישובית ביום העצמאות ועוד

בטיולים יישוביים וכן , )בעיקר בחגים

בהרשמה  )ועוד מפעלי הקיץ, טיול פסח

לפעילויות , יהיה פתוח במהלך השנה ויהווה מקום למפגש חברתי
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לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב 

מחנה פסח, חג מעלות(יישוביים וכן בטיולים ואירועים של המועצה 

הרשמה ותשלום בנפרד(' עד ו' בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד

בשנה זו נתמקד באחריות אישית וקבוצתי. שנת אחריות ומשימה

  . על הקבוצה ועל הסביבה

בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער התנועת  פעילות

ב מדריך בוגר"צ משכבה י"א בליווי מש"ידריכו מדריכים משכבה י

  .במסגרת הפעילות נשלב גם עשייה למען הקהילה והיישוב

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב

מחנה קיץ ועוד, מחנה פסח, עלותחג מ(בטיולים ואירועים של המועצה 

הרשמה ותשלום בנפרד(' עד ו' בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד

 שנת מצווה

ההחינוך הקהילתי והורי השכבה, שנת המצווה מורכבת משיתוף פעולה של בית הספר

רבה בתכנון משותף של המטרותאנו כצוות החינוך הקהילתי רואים חשיבות 

כחלק מהשנה יעברו החניכים גם משימות. בשנה זו ונעבוד בשיתןף פעולה

חלקם ברמה הישובית וחלקם ברמה המועצתית ובליווי המדריכים. בהתאם לנושאים שיבחרו

  .יחד מנוסחותמטרות מדויקות . שנת מצווה

בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער התנועת  פעילות

יהיו פעילויות קבועות אשר יעברו על ידי ניר המד, בנוסף.  ב"ידריכו מדריכים משכבה י

יערכו פעילויות ומשימות במסגרת שנת המצווהלאורך השנה 

פעילות ישובית ביום העצמאות ועוד' , אמץ אתר, 'ואירוח גומלין שבת בישוב דתי

בעיקר בחגים(ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב 

טיול פסח, טיול חנוכה, חג מעלות(בטיולים ואירועים של המועצה 

יהיה פתוח במהלך השנה ויהווה מקום למפגש חברתי' ח-'מועדון הנוער ז

  .מטבחון ומשחקים, המועדון מכיל פינות ישיבה

טלפון

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב  :פעילויות שיא

יישוביים וכן בטיולים ואירועים של המועצה 

  .נפרדת

בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד :ויות קיץפעיל

  

  - 'ו שכבה

שנת אחריות ומשימה :מטרת השנה

על הקבוצה ועל הסביבה, עצמי

פעילות  :פעילויות קבועות

ידריכו מדריכים משכבה י

במסגרת הפעילות נשלב גם עשייה למען הקהילה והיישוב

לאורך השנה ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב :פעילויות שיא

בטיולים ואירועים של המועצה 

בחודש יולי תתקיים קייטנה לשכבות ד :פעילויות קיץ

  

שנת מצווה - 'שכבה ז

שנת המצווה מורכבת משיתוף פעולה של בית הספר

אנו כצוות החינוך הקהילתי רואים חשיבות 

בשנה זו ונעבוד בשיתןף פעולה

בהתאם לנושאים שיבחרו

שנת מצווה :מטרת השנה

פעילות  :לויות קבועותפעי

ידריכו מדריכים משכבה י

  .השנה

לאורך השנה  :פעילויות שיא

שבת בישוב דתי :המתוכננות

ילדי השכבה בפעילויות שיא בישוב  כמו כן ישתתפו

בטיולים ואירועים של המועצה 

  .נפרדת

מועדון הנוער ז: מועדון נוער

המועדון מכיל פינות ישיבה. ולבילוי
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לרוב פעילות (במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה 

בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות 

תהליך ישובי ומועצתי שעוסק בנושא 

ם אות בשתי קבוצות 18:00בשעה 

  .במהלך השנהאשר יעברו על ידי מדריך בוגר 

  .ון המכירות שמבצעת השכבה בהצגות בילדים

  .במהלך השנה ישתלבו הילדים בפעילויות של מעורבות ותרומה לקהילה בישוב

פעילויות במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן 

בטיולים יישוביים , )בעיקר בחגים

 )מפעלי הקיץ ועוד, טיול פסח, 

לפעילויות , יהווה מקום למפגש חברתי

לרוב פעילות (במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה 

בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות 

מתקיים תהליך ישובי ומועצתי כהכנה לשנת הדרכה או פעילות התנועה 

זו היא שנה מיוחדת של פעילות מעשירה וכן השתתפות פעילה ותרומה לפעילויות 

 ) שעה מדוייקת תמסר בהמשך( 

סמינרים של לאורך השנה יערכו פעילויות במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן 
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במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה 

בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות . וכן יפתח המועדון בערבים) אחת או שתיים בשבוע

   .של המועצה והתנועה בהרשמה נפרדת

תהליך ישובי ומועצתי שעוסק בנושא " ' תהליך ח" אנו מקיימים את ' בשכבה ח

  . מהניגות ובנושאים של זהות ובחירות אישיות

בשעה  בימי שלישייתקיימו נוער התנועת  פעילות

אשר יעברו על ידי מדריך בוגר יהיו פעילויות , בנוסף.  א"ידריכו מדריכים משכבה י

ון המכירות שמבצעת השכבה בהצגות בילדיםגלחודש גם נלווה ונעזור באיר

במהלך השנה ישתלבו הילדים בפעילויות של מעורבות ותרומה לקהילה בישוב

במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן לאורך השנה יערכו פעילויות 

בעיקר בחגים(כמו כן ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב 

, טיול חנוכה, חג מעלות(וכן בטיולים ואירועים של המועצה 

יהווה מקום למפגש חברתייהיה פתוח במהלך השנה ו' ח-'מועדון הנוער ז

  .מטבחון ומשחקים, המועדון מכיל פינות ישיבה

במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה 

בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויות . וכן יפתח המועדון בערבים) אחת או שתיים בשבוע

  . המועצה והתנועה בהרשמה נפרדת

 פים"טרומ  –שנת הכנה להדרכה 

מתקיים תהליך ישובי ומועצתי כהכנה לשנת הדרכה או פעילות התנועה ' בשכבה ט

זו היא שנה מיוחדת של פעילות מעשירה וכן השתתפות פעילה ותרומה לפעילויות 

   .השיא בישוב ובמפעלי התנועה

 בימי שלישייתקיימו נוער התנועת  פעילות

   . ב"בקבוצה אחת אשר תודרך על ידי גרעינר ומדריכה משכבה י

לאורך השנה יערכו פעילויות במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן 

  . )בהרשמה נפרדת(וטיולים ומסעות בחגים 

טלפון

במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה  :פעילויות קיץ

אחת או שתיים בשבוע

של המועצה והתנועה בהרשמה נפרדת

  

  

  

 'תהליך ח  -'שכבה ח

בשכבה ח :מטרת השנה

מהניגות ובנושאים של זהות ובחירות אישיות

פעילות  :פעילויות קבועות

ידריכו מדריכים משכבה י

לחודש גם נלווה ונעזור באיר תאח

במהלך השנה ישתלבו הילדים בפעילויות של מעורבות ותרומה לקהילה בישוב

לאורך השנה יערכו פעילויות  :פעילויות שיא

  . מועצתיות

כמו כן ישתתפו ילדי השכבה בפעילויות שיא של התנועה בישוב 

וכן בטיולים ואירועים של המועצה 

  .בהרשמה נפרדת

מועדון הנוער ז: מועדון נוער

המועדון מכיל פינות ישיבה. ולבילוי

במהלך חודש יולי נקיים פעילויות עשירות ומהנות לילדי השכבה  :פעילויות קיץ

אחת או שתיים בשבוע

המועצה והתנועה בהרשמה נפרדת של

שנת הכנה להדרכה  -  'ט השכב

בשכבה ט :מטרת השנה

זו היא שנה מיוחדת של פעילות מעשירה וכן השתתפות פעילה ותרומה לפעילויות  .כשכבה בוגרת

השיא בישוב ובמפעלי התנועה

פעילות  :פעילויות קבועות

בקבוצה אחת אשר תודרך על ידי גרעינר ומדריכה משכבה י

לאורך השנה יערכו פעילויות במסגרת התהליך השכבתי ביישוב וכן  :פעילויות שיא

וטיולים ומסעות בחגים  התנועה
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  . בטיוליםב ופעילויות שיא של התנועה בישו

ויהווה מקום ) בעיקר בסופי שבוע

שולחן פינגפונג , טלוויזיה, מטבחון

לך חודש יולי נקיים פעילויות במה

ת של בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויו

המטרה שלנו היא ליצור מפגשים 

ליווי . לצד ליווי פרטני לכל נער או נערה פי צרכיו

שנת שירות או שירות לאומי וכן ליווי 

במהלך השנה יתקיימו פעילויות במועדים חשובים וסביב נושאים חשובים ורלוונטים 

המועדון מהווה מקום מפגש . מועדון הנוער יפתח בעיקר בסופי שבוע ובחופשים

  .וליווי פרטני

חנוכה ובקיץ לצד כנסים , פעיליות במסגרת תנועת הנוער כוללות טיולים בסוכות

נתמקד במציאת תעסוקה לבני הנוער על ידי עזרה במציאת מקומות 

מועדון הנוער יהיה פתוח מספר פעמים בשבוע במהלך חודש יולי 
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פעילויות שיא של התנועה בישובארגון ילדי השכבה 

בעיקר בסופי שבוע(יהיה פתוח במהלך השנה  ב"י- 'טמועדון הנוער 

מטבחון, המועדון מכיל פינות ישיבה. לפעילויות ולבילוי

במה .סמינר ארצי לקראת הדרכה ופעילות בתנועה

בנוסף יתקיימו כבכל שנה טיולים ופעילויו. רביםוכן יפתח המועדון בע

המטרה שלנו היא ליצור מפגשים . שכבות הנוער הבוגרות של הישוב מלוות על ידי מדריך נוער

לצד ליווי פרטני לכל נער או נערה פי צרכיו, מגבשים לקבוצת הנוער ביישוב

שנת שירות או שירות לאומי וכן ליווי /ליווי לקראת גיוס, למציאת תעסוקה

  .בנושאים אישיים של גיל ההתבגרות

במהלך השנה יתקיימו פעילויות במועדים חשובים וסביב נושאים חשובים ורלוונטים 

מועדון הנוער יפתח בעיקר בסופי שבוע ובחופשים

וליווי פרטני, ובילוי וגם מקום בו מדריך הנוער מקיים פעילויות קבצתיות

פעיליות במסגרת תנועת הנוער כוללות טיולים בסוכות

  .למדריכים ופעילים במהלך השנה

  .וישוביותבנוסף יתקיימו לאורך השנה פעילויות מועצתיות 

נתמקד במציאת תעסוקה לבני הנוער על ידי עזרה במציאת מקומות  במהלך הקיץ

מועדון הנוער יהיה פתוח מספר פעמים בשבוע במהלך חודש יולי . לצד קורסים וסדנאות

  .בנוסף יתקיימו מספר אירועי שיא וטיולים בישוב ובמועצה

    

טלפון

ילדי השכבה שולבו כמו כן י

מועדון הנוער : מועדון נוער

לפעילויות ולבילוי, למפגש חברתי

  .ומשחקי קופסה

סמינר ארצי לקראת הדרכה ופעילות בתנועה :פעילויות קיץ

וכן יפתח המועדון בע שיא במסגרת הישוב

  . המועצה

  

   ב"י-'שכבות י

שכבות הנוער הבוגרות של הישוב מלוות על ידי מדריך נוער

מגבשים לקבוצת הנוער ביישוב, חברתיים

למציאת תעסוקהליווי , למדריכים

בנושאים אישיים של גיל ההתבגרות

במהלך השנה יתקיימו פעילויות במועדים חשובים וסביב נושאים חשובים ורלוונטים  :פעילויות

  .לפי קבוצת הגיל

מועדון הנוער יפתח בעיקר בסופי שבוע ובחופשים :מועדון נוער

ובילוי וגם מקום בו מדריך הנוער מקיים פעילויות קבצתיות

פעיליות במסגרת תנועת הנוער כוללות טיולים בסוכות: פעילויות שיא

למדריכים ופעילים במהלך השנה

בנוסף יתקיימו לאורך השנה פעילויות מועצתיות 

במהלך הקיץ :פעילות קיץ

לצד קורסים וסדנאות, עבודה

בנוסף יתקיימו מספר אירועי שיא וטיולים בישוב ובמועצהו

   

  



 ישוב קהילתי ברמת הנגב

8499000 

vaad@mbg.org.il 

מתאם הישוב בנוסף לטיולי השכבה 

בדומה לשנה שעברה במהלך השאיפה הינה לקיים טיול מדרשה רב שכבתי 

/ פעולה . יתקיים אירוע שיא במסגר פעילויות בתנועה

לרוב אירועי השיא יהיו בסמוך 

  .ועוד ג עומר"ל, פסח, פורים, כך למשל מתוכננים אירועים בחנוכה

, הילדים והנוער באופן פעיל באירועי הישוב

כמו כן אנו מקווים ליצור . הפעלה או עזרה

 .פעילויות תרומה לקהילה במסגרת הפעילות השנתית

ים החינוך  הקהילתי נמצא בשיתוף פעולה עם בתי הספר במימון והעברת תכנ

כאשר המשך ישיר של התכנים בתאום עם בתי הספר יעבור במהלך חלק 

ועד , הינה שיתוף פעולה של החינוך הקהילתי

ההורים והצוות הנחיה וסדנאות 

הספר ובהמשך בנוסף לשיעורים בכיתות יעברו תכנים משלימים בנושא בפעילויות 

אך הכוונה לשלב תכנים להורים 

מדריך הנוער פועל ברמה הפרטנית 

  .הקבוצתית בנושאים מול הנוער בתיאום ובליוי של הגורמים במועצה ובתיכון

ישוב קהילתי ברמת הנגב -מדרשת בן גוריון 
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מתאם הישוב בנוסף לטיולי השכבה  מהלך השנה יצאו טיולים לשכבות השונות

השאיפה הינה לקיים טיול מדרשה רב שכבתי 

  .אחד מסופי השבוע

יתקיים אירוע שיא במסגר פעילויות בתנועה –לפחות חודשיים לאחת 

לרוב אירועי השיא יהיו בסמוך . טיול או הפעלה רב שכבתית במסגרת הפעילויות

כך למשל מתוכננים אירועים בחנוכה .לחגים או אירועים חשובים

הילדים והנוער באופן פעיל באירועי הישובהכוונה הינה לשלב את  – השתתפות בחיי הקהילה

הפעלה או עזרה, כל שכבה תשתלב באחד מאירועי הישוב בארגון

פעילויות תרומה לקהילה במסגרת הפעילות השנתית

החינוך  הקהילתי נמצא בשיתוף פעולה עם בתי הספר במימון והעברת תכנ

כאשר המשך ישיר של התכנים בתאום עם בתי הספר יעבור במהלך חלק 

הינה שיתוף פעולה של החינוך הקהילתי –" כולנו בשפה משותפת"תכנית 

ההורים והצוות הנחיה וסדנאות , במסגרת התכנית  עוברים החניכים.  ההורים ובית הספר

הספר ובהמשך בנוסף לשיעורים בכיתות יעברו תכנים משלימים בנושא בפעילויות 

  .שמעביר הצוות הבוגר לחניכים

אך הכוונה לשלב תכנים להורים , תכנית שעדיין בשלבי תכנון –התיכון לחינוך סביבתי 

מדריך הנוער פועל ברמה הפרטנית , בנוסף. וחניכים בתאום מול בית הספר ובמימון משותף

הקבוצתית בנושאים מול הנוער בתיאום ובליוי של הגורמים במועצה ובתיכון

    

טלפון

  

  :פעיליויות כלליות

מהלך השנה יצאו טיולים לשכבות השונות  – טיולים

  .והמועצה

השאיפה הינה לקיים טיול מדרשה רב שכבתי  –טיול מדרשה 

אחד מסופי השבועהשנה ב

אחת  – אירועי שיא

טיול או הפעלה רב שכבתית במסגרת הפעילויות/ הפנינג 

לחגים או אירועים חשובים

השתתפות בחיי הקהילה

כל שכבה תשתלב באחד מאירועי הישוב בארגון

פעילויות תרומה לקהילה במסגרת הפעילות השנתית' ח-'בשכבות ו

החינוך  הקהילתי נמצא בשיתוף פעולה עם בתי הספר במימון והעברת תכנ – תכניות מניעה

כאשר המשך ישיר של התכנים בתאום עם בתי הספר יעבור במהלך חלק . בנושא מניעה

  .מהפעילויות

תכנית  –בית ספר צין 

ההורים ובית הספר

הספר ובהמשך בנוסף לשיעורים בכיתות יעברו תכנים משלימים בנושא בפעילויות  בשעות בית

שמעביר הצוות הבוגר לחניכים

התיכון לחינוך סביבתי 

וחניכים בתאום מול בית הספר ובמימון משותף

הקבוצתית בנושאים מול הנוער בתיאום ובליוי של הגורמים במועצה ובתיכוןו
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הכוונה היא , פות במהלך השנה ביישוב

צים ולפעילויות נוספות בישוב המועברות על ידי 

  .למועדוני הנוער ולפעילויות השיא בישוב

, במסגרת הישוב, מיוחדות הכוללות עלויות מיוחדות

ילדים שאינם רשומים לפעילות 

, קניית ציוד, ליווי והכשרת המדריכים

העלות של פעילות החינוך הקהילתי המשלים מסובסדת בחלקה על ידי הוועד המקומי 

 ). התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות

 הפעילות עלות, כנהוג, הפעילות

 .מעצימה ומהנה

  , משלים
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 עלויות

פות במהלך השנה ביישובת השנתית כולל את הפעילויות השוט

צים ולפעילויות נוספות בישוב המועברות על ידי "לפעולות המועברות בימי שלישי על ידי המד

למועדוני הנוער ולפעילויות השיא בישוב, במהלך השנה

מיוחדות הכוללות עלויות מיוחדותפעילויות שיא ו, טיולים

ילדים שאינם רשומים לפעילות (ידרשו הרשמה בנפרד ותשלום נוסף  –

  ). השוטפת יוכלו להשתתף בפעילויות אלו בתוספת תשלום

ליווי והכשרת המדריכים, התשלום עבור הפעילויות משמש לשכר אנשי הצוות

  .תחזוקת מבני הנוער ומימון הפעילות השוטפת במהלך השנה

העלות של פעילות החינוך הקהילתי המשלים מסובסדת בחלקה על ידי הוועד המקומי 

  .למכלול הפעילויות ביישוב, לשנה

  .למכלול הפעילויות ביישוב, לשנה ₪ 

  .מכלול הפעילויות ביישובל, לשנה ₪ 30

התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות(י חודש "לא יתאפשר תשלום חלקי עפ

 . השוטפת הפעילות עבור הינו 

הפעילות לפני תפורסם, וכדומה השתלמויות, מחנות
 

מעצימה ומהנה, בברכת שנה פורייה

משליםחינוך הקהילתי רכז  -זיו ארני

 , ההנהלה הציבורית לחינוך

  וועד הישוב

    

טלפון

  

ת השנתית כולל את הפעילויות השוטהתשלום על הפעילו

לפעולות המועברות בימי שלישי על ידי המד

במהלך השנההצוות הבוגר 

טיוליםכי , חשוב לציין

–המועצה או התנועה 

השוטפת יוכלו להשתתף בפעילויות אלו בתוספת תשלום

התשלום עבור הפעילויות משמש לשכר אנשי הצוות

תחזוקת מבני הנוער ומימון הפעילות השוטפת במהלך השנה

העלות של פעילות החינוך הקהילתי המשלים מסובסדת בחלקה על ידי הוועד המקומי כי  ,יש לציין

 . והמועצה

 

לשנה₪  400 -' גשכבה  •

 990 -' ח- 'דשכבות  •

300 - ב"י-'טשכבות  •

  

לא יתאפשר תשלום חלקי עפ -

 המצוין התשלום -

מחנות, טיולים עבור -
  .ובנוסף בנפרד
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 הקהילתי משלים

פעולות (כוללת את הפעילויות במסגרת תנועת הנוער 

פעילויות  ,שבועיות נוספות בהתאם לגיל הילד

וכל פעילות אחרת או מועדון נוער 

 .משלים

כרוכה בחתימת הורים על  משלים

גם למי תתאפשר , או הישוב המועצה

שאינו רשום לפעילות השוטפת בישוב אך לאחר מפגש עם הצוות החינוכי המלווה את 

 . על עלות הפעילות

+ יוני  –ספטמבר :  תתקיים במהלך אחד עשר חודשים

אך מסובסדת , בעלות נפרדת( 

 . אוגוסט

, ולמספר מצומצם של פעילויות טיולים

חודש אוגוסט יוקדש להכנת , הקהילתי משלים

התשלום על הפעילות . ת בפעילות החינוך הקהילתי כרוכה בתשלום כמפורט מעלה

המועדונים , כולל פעילויות התנועה

, במסגרת הישוב, ופעילויות שיא מיוחדות

במקרים  ).התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות

חריגים בהם ההצטרפות לפעילות חלה בשלב מאוחר של השנה יידון המקרה על ידי רכז 
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הקהילתי משליםנהלי השתתפות בפעילות החינוך 

כוללת את הפעילויות במסגרת תנועת הנוער  ,בישוב משליםההקהילתי 

שבועיות נוספות בהתאם לגיל הילד -פעילויות שבועיות או דו, 

מועדון נוער פעילויות במסגרת , ם המועצה היוצאות במסגרת הישוב

משליםההקהילתי צוות החינוך יוזמים הילדים ואנשי 

משליםהחינוך הקהילתי אישור הצטרפות והשתתפות בפעילות 

 ).בסוף פתמצור(חוברת הרשמה 

המועצה, הנוערמחנות מטעם תנועת / השתתפות בטיולים 

שאינו רשום לפעילות השוטפת בישוב אך לאחר מפגש עם הצוות החינוכי המלווה את 

על עלות הפעילות 25%עד כמו כן ידרש תשלום נוסף 

 לוחות זמנים וחופשות 

תתקיים במהלך אחד עשר חודשים קהילתי משליםפעילות החינוך ה

 המותאמת לחופש הגדול פעילות ייעודית בחודש יולי

 .)לרשומים לפעילות השנתית

אוגוסט -במהלך חודש יוני יפורסם לוח פעילויות לחודשי יולי

טיוליםל, התנועהפרט למחנות הקיץ של  –בחודש אוגוסט 

הקהילתי משליםלא תתקיים פעילות שוטפת של החינוך 

  . הפעילות לשנה הבאה

ת בפעילות החינוך הקהילתי כרוכה בתשלום כמפורט מעלה

כולל פעילויות התנועה, השנתית כולל את הפעילויות השוטפות במהלך השנה ביישוב

ופעילויות שיא מיוחדות, י טיוליםכ, חשוב לציין. ופעילויות נוספות במהלך השנה

  .ידרשו הרשמה בנפרד ותשלום נוסף 

התשלום הוא בגין כל תקופת הפעילות(י חודש "לא יתאפשר תשלום חלקי עפ

חריגים בהם ההצטרפות לפעילות חלה בשלב מאוחר של השנה יידון המקרה על ידי רכז 

  . החינוך ונציג הוועד

 .בכל מקרה של תקלה בחיוב יש לפנות למזכירות היישוב

טלפון

נהלי השתתפות בפעילות החינוך 

הקהילתי פעילות החינוך 

, )שבועיות וטיולים

ם המועצה היוצאות במסגרת הישובטעמ

יוזמים הילדים ואנשי  םאות ,אירוע

 תנאי הצטרפות .1

אישור הצטרפות והשתתפות בפעילות  ●

חוברת הרשמה 

השתתפות בטיולים  ●

שאינו רשום לפעילות השוטפת בישוב אך לאחר מפגש עם הצוות החינוכי המלווה את 

כמו כן ידרש תשלום נוסף . הפעילות

לוחות זמנים וחופשות  .2

פעילות החינוך ה ●

פעילות ייעודית בחודש יולי

לרשומים לפעילות השנתית

במהלך חודש יוני יפורסם לוח פעילויות לחודשי יולי ●

בחודש אוגוסט  ●

לא תתקיים פעילות שוטפת של החינוך 

הפעילות לשנה הבאה

  –תשלום  .3

ת בפעילות החינוך הקהילתי כרוכה בתשלום כמפורט מעלהוהשתתפ

השנתית כולל את הפעילויות השוטפות במהלך השנה ביישוב

ופעילויות נוספות במהלך השנה

 –המועצה או התנועה 

לא יתאפשר תשלום חלקי עפ •

חריגים בהם ההצטרפות לפעילות חלה בשלב מאוחר של השנה יידון המקרה על ידי רכז 

החינוך ונציג הוועד

בכל מקרה של תקלה בחיוב יש לפנות למזכירות היישוב •
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אשר הוחל ף "ביטוח תאונות אישיות תש

 .תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועד

 .הינה באחריותם הבלעדית של ההורים

למעט מקרים , הפעילויות מתחילות ומסתיימות במדרשה בנקודת מפגש שתקבע מראש

ומזכירות  למנהל החינוך הקהילתי משלים

החזר כספי בגין הפסקת פעילות בפעילות השוטפת ינתן רק לאחר בחינת נסיבות המקרה 

מגובה  50%בכל מקרה ההחזר לא יעלה על 

עקב התנהגות  ,ועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפעילות של ילד

בתפוצת , באתר היישוב, פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמן

נא לשלוח מייל לכתובת  , במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי

תתאפשר הרשמה  לא, בלבד עד לתאריך המפורסם

 . בלבד החינוך הקהילתי מנהלאישורים חריגים יינתנו על ידי 

לא , מזכירות הועד המקומיפיי ובמקרים חריגים ב

 . יתקבל תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא

 ). קישור ישלח לפני הפעילויות

 **החינוך הקהילתי משלים
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ביטוח תאונות אישיות תש. ליישוב יש ביטוח אלמנטרי שכולל את כל הפעילויות

תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועד

 - הגעת וחזרת הילדים לפעילות

הינה באחריותם הבלעדית של ההורים ,ההגעה של הילדים וחזרתם הביתה בסיום הפעילות

הפעילויות מתחילות ומסתיימות במדרשה בנקודת מפגש שתקבע מראש

  .חדים עליהם תצא הודעה מסודרת להורים

 הפסקת פעילות והחזרים כספיים

למנהל החינוך הקהילתי משלים בהודעה בכתבהפסקת פעילות תתבצע רק 

החזר כספי בגין הפסקת פעילות בפעילות השוטפת ינתן רק לאחר בחינת נסיבות המקרה 

בכל מקרה ההחזר לא יעלה על . מנהל החינוך הקהילתי ונציגי הועד

 . העלות השנתית

ועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפעילות של ילד

  .אלימה ופוגענית של הילד או של הוריו

 -מחנות ופעילויות חוץ יישוביות

פתיחת הרשמה לפעילויות ייערך בפעולות עצמןפרסום אודות 

 . או במידעון השבועי בהודעות טקסט

במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי

ziv.aranyi@gmail.com. 

עד לתאריך המפורסם –יישוביות הרשמה לפעילויות חוץ 

אישורים חריגים יינתנו על ידי . לאחר תאריך סיום ההרשמה

פיי ובמקרים חריגים בדרך אתר מיניהרשמה לטיול נעשית 

יתקבל תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא

קישור ישלח לפני הפעילויות(פיי באתר מיניאת אישור ההורים ניתן יהיה למצוא 

  

החינוך הקהילתי משלים למנהללכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב או 

טלפון

  - ביטוח הילדים .4

ליישוב יש ביטוח אלמנטרי שכולל את כל הפעילויות

תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך ותקף גם עבור פעילויות הועדלכלל 

הגעת וחזרת הילדים לפעילות .5

ההגעה של הילדים וחזרתם הביתה בסיום הפעילות

הפעילויות מתחילות ומסתיימות במדרשה בנקודת מפגש שתקבע מראש, ככלל

חדים עליהם תצא הודעה מסודרת להוריםמיו

הפסקת פעילות והחזרים כספיים .6

הפסקת פעילות תתבצע רק  ●

 . הישוב

החזר כספי בגין הפסקת פעילות בפעילות השוטפת ינתן רק לאחר בחינת נסיבות המקרה  ●

מנהל החינוך הקהילתי ונציגי הועדובאישור 

העלות השנתית

ועד הישוב שומר לעצמו את הזכות להודיע על הפסקת הפעילות של ילד ●

אלימה ופוגענית של הילד או של הוריו

מחנות ופעילויות חוץ יישוביות/ יציאה לטיולים  .7

פרסום אודות  ●

בהודעות טקסט, ל"הדוא

במידה ואינכם מקבלים מיילים מהחינוך הקהילתי ●

 ziv.aranyi@gmail.com

הרשמה לפעילויות חוץ  ●

לאחר תאריך סיום ההרשמה

הרשמה לטיול נעשית  ●

יתקבל תשלום עבור פעילות ללא אישור הורים חתום ומלא

את אישור ההורים ניתן יהיה למצוא  ●
  

לכל שאלה ניתן לפנות למזכירות הישוב או **

  


