
נ אור יהודה“ק  

נ אזור“ק  

נ בני ברק “ק  

נ בת ים“ק  

נ גבעתיים“ק  

נ הרצליה“ק  

נ חולון“ק  

נ  נתניה“ק  

נ פתח תקווה“ק  

נ קריית אונו“ק  

נ רמת גן“ק  

נ רמת השרון“ק  

נ תל אביב רבתי“ק  

 היחידות שלנו

 אגף א לחינוך ילדים ונוער בסיכון תחום קידום נוער

 ז“א סוף שנת תשע“עדכונון מחוז ת

 מחנה מנהיגות בנתניה 

בחודש יולי יצאו בני נוער בני העדה 
האתיופית, ממועדוני נתניה, למחנה 
מנהיגות. בצוות המוביל אבי אדרי, 

ששי שאבי, העובדות רחל היילו ורחל 
גיל בליווי פאינה רודן. השתתפו 
קבוצות מנהיגות מובנות, שעבדו 

במשך השנה סביב פרויקטים 
קהילתיים. בני הנוער עברו משא 
אתגרי בשטח, פעילות סדנאית 

באכסניה, פעילות הפגתית בכפר בלום 
שם עשו קייקים ופארק חבלים. חזרו 

מהמחנה עם תכניות לפעולות 

  התנדבות לשנה הקרובה.

 בהצלחה לנתניה!

 מחנה קיץ וסמינר מנהיגות/ ורד

 

גם השנה יוצאים נערות ונערים לסמינר  

 ומנהיגות בהובלת ורד חכם.קיץ 

משתתפים  נתניה פתח תקווה חולון רמת  

גן ואזור לסמינר מנהיגות והתנדבות 

שנים לאיחוד העיר 05בירושלים במסגרת   

בסמינר יחוו המשתתפים פעילויות שונות 

ומגוונות בנושא מנהיגים ומנהיגות , יצאו 

לסיור לילי בחומות העיר, הרובע היהודי 

והכותל ויפגשו עם יצחק יפעת אחד 

משלושת הצנחנים שהגיעו לכותל 

 ומצולמים בתמונה המפורסמת. 

"כמה מפליא שאפשר 

להתבונן שעות ארוכות, 

ביער, בעץ אחד בו, בעלה 

אחד שעליו, בעורק אחד 

ושעות  -של העלה

מפליאות זורמות ועוברות 

 י.קורצאק." בנשמה

 

 גשרים/אתי גבאי

בחודש יולי הסתיימה השתלמות מחוזית לעובדות גשרים בתוך בתי הספר בנושא "כלים אימוניים לעבודה עם 

 בני נוער בעלי הפרעת קשב וריכוז" 

קבלו ידע  מעמיק על  ,מיומנויות וכלים אימוניים ייחודיים לעבודה עם בעלי הפרעת קשב המשתתפות רכשו 
בהשתלמות למדו כיצד ניתן לסייע לבני  .ההפרעה ועל האופן שהיא מתבטאת בכל תחומי חייו של המתבגר

 הנוער להתמודד על מנת לשפר את תפקודם ואת הרגשתם. 

 

יום עיון מוצלח בנושא מיניות  בו לקחו חלק עובדים    
 מהרווחה ומקידום נוער. נוצרו חיבורים ושיח מלמד

עדיין לא תם השרב הגדול ובלילות הקיץ החמים מתרחשים דברים רבים ברחבי המחוז, אנחנו נמצאים בגנים, 

 בשכונות, בקהילה ובלילות כדי להיות שם עבור נערות ונערים במצבי סיכון,

 ובימים מסיימים פעילויות, נערכים ומתארגנים ולקראת השנה הבאה, שתבוא עלינו לטובה.

שנצליח כולנו לקחת אויר ולהתענג על התוצאות והתהליכים המאתגרים והמעצימים שחווינו כאן במחוז. ושנשכיל 

 להגיע בטוב לתשע"ח, שהנה כבר מתדפקת בדלת.

 הצלחה לציפי אוליקר ולגבי יוסף, מנחות המחוז האהובות שנפרדות מהמחוז למקומות מגדלים ואחרים, 

 וברוכות הבאות לבטי קרת ולמירי ריבלין היקרות שמצטרפות לצוות ההנחיה המחוזי

גם השנה  על היותכם   -למורים, לעובדים, למנהלים, לרכזים, לחיילים והחיילות וכמובן צוות המחוז  -ותודה לכולם 

 בחזית עבור נערות ונערים בסיכון בתהליכי ההתערבות ובמרחב המשמעותי שבין חינוך, טיפול ופדגוגיה.

 שלכם, חדוה בכר.



 8502אחריות  אזורית לישראל 

השלוחה החרדית בנתניה סכמה את עבודתה במסגרת תוכנית שנתית של 

אותה הובילו מוטי אזולאי מתחום ההשכלה  8502אחריות אזורית לישראל 

 וירמיהו בלאיש עובד חינוך טיפול.

התוכנית הוצגה  על ידי הנערים והעובדים באוניברסיטת בר אילן וגם בלשכת 

 המנכל של  עיריית נתניה .

באוניברסיטת בר אילן  הנערים והעובדים הציגו את עבודתם  בפני מאות 

תלמידים ומנחים מהאגף למחוננים שבמשרד החינוך. הם העמידו שולחן עם 

מוצגים ותמונות אשר מתארים את תהליך העבודה שכללה בחירת הפרויקט 

 קהילתי.

חשוב  לציין שתהליך העבודה בתוכנית תרם לנערים רבות ורתם אותם ואת 

 .העובדים לתהליכים אישיים וקבוצתיים משמעותיים מאד

 ביקור של סגל חוות השומר  בנתניה

 

 במסגרת שיתוף הפעולה בין חוות השומר וקידום נוער במחוז תל אביב  בנושא שירות משמעותי בצה"ל

התקיים בנתניה יום  למידה בחסות ששי שאבי מנהל המחלקה לקידום נוער ובהובלתה של ורד חכם ואתי 

 גבאי. המטרה של היום הייתה להכיר מקרוב את האוכלוסייה ואת ההתמודדויות הנדרשות.

כל היום הזה היה על טהרת הכוחות המקומיים , הצוות המיוחד של נתניה הביא את השטח לאודיטוריום 

 והצליח להעביר את הניחוחות, הצלילים והתחושות שברחוב לשומעים.

מיכל סיפרה על תכנית הילה, מיוריאל דיברה על האתגרים שבעבודה עם נוער עולה מצרפת, ואבי רכז 
המועדונים דיבר על המועדונים כמוצב קדמי בשכונות, מקום שבו ניתן לקבל הגנה בשכונה שעלולה להיות 

 מסוכנת.

והחדירה לסביבה הטבעית  בפאנל העובדים תיארו את המלחמה על כל נער, המורכבות שבעבודת הרחוב, 

 של הנער שלעיתים זוכה להיענות והרתמות מצדו , אך מנגד יכולה לגרור תגובות של כעס והדיפה קשה.

מרגש היה לראות את השיח בקהל את אותה מפקדת שפנתה לנערים וביקשה עצה איך היא תוכל להתחבר 

 לחיילים שאליהם היא מתקשה להגיע.

 כל הכבוד על העבודה המשמעותית כל השנה ובתכנון של יום זה. 

 

 "והנה הסוד שלי. הוא פשוט מאוד: רק בלב אפשר לראות היטב. מה שחשוב באמת, סמוי מן העין." הנסיך הקטן



 אזור

מסע 
 מסכם

סיום 
עולים על 
הגל, אור 

יהודה 
 גשרים.

מפגש 
סיום 

בשיתוף 
 ההורים

הצגת פרויקט 
בלשכת  8502

 מנכל עיריית נתניה

 מי‘הנערים של בית חם עג

גם יפו משתתפת בהצגת התוכנית 
 בבר אילן

 טקס סיום תוכנית מנטורינג דרום מזרח תא

 מיומנויות.....טקסים, , מיזמים, פעילויות קיץ 

"הדרך שבחרתי, ושבחרתי לי למטרתי, איננה הקצרה ביותר וגם לא הנוחה ביותר, ברם, היא 

אק‘הטובה ביותר בשבילי, משום שהיא שלי, משום שהיא משל עצמי." י. קורצ  

 -מתחם" עשר עד ארבע
עפים בחופשי", נפתח בערב 
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88:55שעות הפעילות הן בין 

-50:55 

המתחם מהווה מקום בטוח 
אליו יכולים להגיע בני נוער 
לצורך שיחה, ייעוץ, מנוחה 

 ופעילות חברתית.

 -המתחם מנוהל ע"י אכפת 
קידום נוער תל אביב 

ושותפים להקמתו מספר 
משרדי ממשלה תחת 

, התכנית 0/5המטרייה של 
הלאומית לילדים ונוער 
בסיכון. .צוות "עפים 

בחופשי".אכפת מחלקת 

 קידום ילדים ונוער



טקס סיום 
שנה 

לתלמידי 
ה “היל

ברמת 
 השרון.

יום כיף  
ומהנה של 
פעילויות  
וחלוקת 
תעודות 
שנערך 
בחוות 
 סוסים

טקס סיום 
שלוחה חרדית 

 פתח תקוה

 ה ברמת גן“טקס סיום היל

 מיזמים של נשר בפתח תקוה

 מפגש דו מחוזי

פ ע י ל ו י ו ת   ק י ץ   

מ ו צ ל ח ו ת   

ב מ ו ע ד ו נ י ם   

ו ב מ ר כ ז י ם   

 ה ש ו נ י ם   ב מ ח ו ז 

המדע המודרני עוד לא המציא ” 

תרופת הרגעה יותר יעילה מהמילה 

 ז. פרויד“ הנדיבה.

ערב סיום 
וגיבוש עם 

קריוקי באור 
 יהודה

פרוייקט עבודת קיץ גשרים טכנולוגי 
 נתניה


