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 ,  שלום רב
  

 .שנת הלימודים הנוכחית תתקיים כולה בצל הקורונה, כפי הנראה בשלב זה
נתוני  , בנוסף. לפחות לא בשלב הראשון, היא תהיה הדרגתית ולא תכלול את כלל השכבות, גם כשתתקיים חזרה ללימודים בבתי הספר

 .  התחלואה הארציים עלולים להביא לפתיחות ולסגירות נוספות של מערכת החינוך
  

, לימודים –הלמידה מרחוק והשהייה הממושכת בבתים מקשה מאוד על התלמידים ועל ההורים וטומנת בחובה אתגרים וקשיים רבים 
 .   התנהגותיים ונפשיים, חברתיים

יש את היכולת  , הקהילה החזקה והמעורבת -היישובים שבהם מבנים קהילתיים שונים ובמיוחד , על המרחבים הפתוחים, לנו בעמק חפר
 .  לספק פתרונות לילדינו

 

לשיתופי הפעולה והעשייה המשותפת יש משמעות רבה ביצירת שגרת חיים ובמתן מענים , כשם שלמדנו לאורך כל משבר הקורונה
 .  מיטביים ליישובים ולתושבים

תוכנית להקמת  , ויישובים והאגף לשירותים חברתייםקהילה אגף , הנוערמחלקת , פיתחנו בשיתוף פעולה של אגף החינוך, בהתאם לכך
 .   ביישוביםמרכזי פעילות 

עידוד רוח  , הם יתרמו לפיתוח האחריות של בני הנוער להפעלת המקום. המטרה היא כי המרכזים יהוו מקומות לימודיים וחברתיים
 .גיבוש ילדי הישוב וכמובן גם בלמידה משותפת, תעסוקה משמעותית לילדים ולנוער, ההתנדבות והחוסן הקהילתי

ותאפשר לנו ליהנות מהפירות של העבודה הקשה שבזכותה אנחנו , העתידה לצאת לפועל בקרוב, המרכזים יפעלו בהתאם לתוכנית רמזור
 .מועצה ירוקה

  

.  לאלפי התלמידות והתלמידים בעמק חפר ולהוריהם -אני מאמינה כי היוזמה הזו יכולה לעשות שינוי של ממש בשנת הלימודים הקרובה 
וגם להצמיח יוזמות ופתרונות  , יכול לעשות שינוי משמעותי בימים הללו, המועצתיים והיישוביים, שיתוף פעולה מוצלח בין כלל הגורמים

 .  קהילתיים מהותיים וחדשניים שיישארו אתנו גם הרבה אחרי הקורונה
  

המועצה תעניק את המעטפת  . אנו זקוקים לסיוע שלכם בגיוס הכוחות המקומיים לטובת ילדי היישוב, את המהלך בהצלחהלהניע על מנת 
 .המקצועית וכל הליווי הנדרש

 : שאנו אומרים בעמק חפר לאורך כל המשברכפי  
 .כולנו קהילה אחת גם כשאסור להתקהל

 !  ביחדנעבור את זה 
 ,  שלכן ושלכם

 המועצה   ראשת, ר גלית שאול"ד
 



 
 .  תאלצנה להמשיך את הלימודים מרחוק גם בחודשים הקרובים' יב-'ה הממשלה תכריע כי כיתות , על פי המסתמן

 .  למידה מרחוק והיעדר אינטראקציה חברתית, הסתגרות בבתים, היעדר שגרה, חודשים ארוכים הילדים ובני הנוער חווים חוסר יציבות
 .  נותנת אותותיהשל מציאות מורכבת זו כבר התוצאות 

 

קושי לתחזק סדר , החלפת יום בלילה, פסיביות, נשירה סמויה, קושי בהתמודדות עם משימות לימודיות, עליה ברמת החרדה: מצד הילדים והנוער
 .ועוד, השמנה, התמכרות למסכים, ניתוק חברתי, יום

 .קושי גדול בתמרון בין עבודה להשגחה הורית וסיוע בתהליך הלמידה מרחוק ושחיקה בסמכות ההורית:  מצד ההורים
 

 !ננצל את המרחב הכפרי שלנו! בואו נעשה מעשה
 

 .  מושבים וישובים קהילתיים, יישובים הכוללים קיבוצים 41במועצה האזורית שלנו 
,  מבנה של תנועת נוער, מועדוני נוער, ובמרבית הישובים ישנן מסגרות של חינוך בלתי פורמלי, כל היישובים מאופיינים בקהילתיות ברמה גבוהה

 .'מרכז קהילתי וכד
אגף החינוך בשיתוף מחלקת  , (בעיקר בגילאים הבוגרים)מתוך הבנה כי מערכת החינוך לא תשוב במהרה לשגרה ותתקיים שגרה של למידה מרחוק 

 .  פועלים לקידום הקמת מרכזי פעילות יישובייםוקהילה והאגף לשירותים חברתיים יישובים אגף , הנוער
לקיים פעילות חברתית בקבוצה היישובית  , במרכז הפעילות היישובי יוכלו הילדים ובני הנוער להיפגש במיקום מאורגן תוך שמירה על בריאותם

 התלמידים יוכלו להגיע עם המחשב הנייד ולקבל תמיכה ממתנדבים  (. 'משחקים וכד, מפגשי יוגה, עבודות יצירה)פעילות העשרה , המצומצמת
 . במטלות הלמידה( בני נוער או מתנדבים בוגרים)

 .   חלק מהיישובים כבר החלו בהתארגנות ובניית מודל פעילות מתאים וחלק בשלבי התארגנות. ברור לנו כי המודל המוצע הינו התחלה של תהליך
בשביל ללוות את המרכזים עם צוות  , אנו כאן. לכל קהילה, את החליפה המתאימה לכל יישוב -והיישובהצוות המקצועי המלווה : לבנות יחדעלינו 

נסייע עם ליווי של , בתיאום עם בתי הספר במידת הצורך, בהתאמת תכנים מתאימים לילדים ולנוער, מחלקת הנוער ואגף החינוך בייעוץ והדרכה
 .   מנהלי בתי הספר ימנו איש קשר מטעמם לתיאום. חומרי הפעלה והעשרהנעביר , הפסיכולוגיהשירות 

 .  בטוחים כי יחד נצליח לתת מעטפת מבוקר ועד ערב ונצלח את אתגרי התקופה
 

 !  מאחלים עבודה משותפת ומקדמת

 אגף קהילה ויישובים ומחלקת הנוער  , אגף לשירותים חברתיים אגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך

 



לקיים פעילות חברתית בקבוצה , במרכז הפעילות היישובי יוכלו להיפגש במיקום מאורגן תוך שמירה על בריאותם•
וכן תמיכה במשימות  ( 'משחקים וכד, מפגשי יוגה, עבודות יצירה)פעילות העשרה , היישובית המצומצמת

 . י צורך"הלימודיות עפ
 

 בכל יישוב יוקם צוות שיכלול את בעלי התפקידים הבאים •
ת ועדת הנוער/נציג 
ת הנוער/רכז 
 תרבות.ונציג 
  נציג וועד מקומי 
י צורך  "נציגי שכבות עפ 
 (שלוחה/ מחלקת יישובים / מחלקת נוער )מלווה מטעם אגף קהילה ויישובים  
 ס  "ובמידת הצורך נציג ביהנציג אגף החינוך 

                           

 .את הפעילות ביישוב ואת תחום המעורבות החברתית לתכללצוות זה יהיה אחראי 
 

 למרכז הפעילות יוקצה מועדון אשר יהיה פתוח במהלך היום החל משעות הצהריים •
 .וייתן מענה לשכבות השונות      

 
 

 מודל הפעלה  מרכז פעילות יישובי   
  



 ?  אז איך מתחילים
 

 .איתור מבנה ציבור מתאים בישוב•
 .  אשת קשר/ כאישת שמוכן לרכז את הפעילות ולשמש /גיוס מתנדב•
רצוי לגייס הורה מכל שכבה אשר   -גיוס מתנדבים מהישוב שיכולים לאייש את המרכז כמה שעות במהלך השבוע•

 .בכך המשימה תתחלק בין יותר אנשים -ירכז את הפעילות השכבתית
 .  קיום מפגש ראשוני של הצוות המוביל לצורך בניית מתווה הפעילות המתאים ליישוב•
 

 לביצועשלבים 
 ...  בית עם ועוד, מועדון נוער –איתור מבנה מתאים •
 (.נתונים ניתן למצוא גם אצל מחלקת הנוער ובאגף החינוך)מיפוי ילדי היישוב לפי גילאים •
 .השבועי ז"ללוושיבוצם  -פנסיונרים , אנשי טיפול, אנשי חינוך, הורים –גיוס ומיפוי המתנדבים •
 .הכנת המבנה כמרכז פעילות לילדי היישוב•
 .'פינות ישיבה וכד, משחקים, הצטיידות בחומרי יצירה•
 .  בניית סדר יום לפי מספרי הילדים בישוב•
אם המבנה גדול דיו ניתן להחליט שחדר אחד מוקדש למרכז למידה לשם יגיעו תלמידים עם מחשב נייד ויוכלו  •

 .ובמקביל חדר בו תהיה פעילות העשרה, לקבל סיוע במשימות הלימודיות
 

 הצטיידות  
 .משחקים, ציוד משרדי בסיסי, שולחנות וכיסאות ללמידה•
 .פופים/כריות, שטיח לטובת פעילות•
 .ל'אלכוג, מגבונים, סבון, נייר טואלט –הצטיידות בחומרי היגיינה •
 .יש צורך בתשתית אינטרנטית -במידה ומשלבים גם למידה מרחוק•

 
 

  



 
 
 

 בתכנון הפעילות חשוב לקחת בחשבון
 
  (על מנת להשאיר את שעות הבוקר לזמן למידה מרחוק) 12:30רצוי שהפעילות תתקיים לאחר השעה •
 משתתפים 10דו גילאיות עד /חדקבוצות •
 משחק בחוץ, פעילות גופנית, התנדבויות, שעת סיפור, יצירה –פעילות מגוונת •
 חונכות של בוגרים את הצעירים•
 קבוצות למידה לביצוע מטלות לימודית קבוצתיות•
 י מתנדבים"עזרה פרטנית לתלמידי התיכונים ע•
 

 שמירה על הנחיות
 
 .  יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות•
 .תכנון המועדון כך שיש מרחק בין הילדים, עמדת היגיינה, מסכות עטיית•
 . עבודה על פי מתווה הרמזור -בהמשך•

 
 באחריות המועצה

 
 .  איש צוות קבוע שינחה את הצוות היישובי ויהווה כתובת ברשות לקידום הנושא•
 .  פעילות/השתתפות תקציבית לטובת הצטיידות•
 . ליווי מקצועי של השירות הפסיכולוגי לצרכים שיעלו•
 '  וכולקחים , למידת עמיתים בין היישובים ותכלול רעיונות•
 : מעטפת פעילות נוער•
 .מדריך לילה מסתובב, פעילות לילה המגיעה ליישוב, התנדבות עם הסעות מהיישוביםימי     
 
 

 
 
 



 מרכז פעילות יישובי

  ('ג-'א)גילאי יסודי 
 

 : המטרה
 .  מפגש חברתי לילדי השכבה הנותן השלמה לזמן הלמידה מרחוק•
 .  זמן הפוגה של הילדים בחברת בני גילם•
ביצירת פעילות  (אשר עדיין לא מדריכים בתנועת הנוער)הפעלת בני הנוער מחטיבות הביניים •

 .  חברתית בתוך היישוב
 

 :  דרך פעולה
 .  הורים מתנדבים בכל שכבת גיל ליצירת פעילות חברתית מונחית•
, סרט על הדשא, משחקי חוץ –( 'ט-'ח)מפגש שבועי שכבתי בהנחיית נוער מחטיבת הביניים •

 .  פעילות יצירה ועוד, חפש את המטמון ביישוב, טיול אופניים ביישוב
 .  ציוד ספורט ועוד, ספרייה, חדר מוסיקה(: במידה וקיימים)שימוש במתקני ומשאבי היישוב •
 .  חונכות אישית של ילדי חטיבת הביניים ותיכון לעזרה לימודית•
 . ניתן להכין קובץ משותף בו הורים משבצים את עצמם לשעת פעילות•
 



 מרכז פעילות יישובי
  ('ו-'ה)גילאי יסודי 

 : המטרה 
 .   לכל שכבת גילקבוע יצירת מענה חברתי •
 .  זמן הפוגה של הילדים בחברת בני גילם•
 

 :  דרך פעולה
באחריות רכז הנוער   (לאחר שעות הלמידה מרחוק)פעמיים בשבוע לכל שכבת גיל ' מועדון פתוח'•

 . היישובי
מרחב לביצוע המטלות , י מתנדבים מהיישוב"פעילות חברתית המופעלת ע? מה במועדון•

 . ועוד הפגתיותקיום סדנאות  -במידת האפשר, סינכרוניות-הלימודיות הא
 . יום פעילות תנועת הנוער -בנוסף•
 .י מחלקת הנוער לרכזי הנוער"רעיונות לתכני פעילות יועברו ע•
 י המרכז הקהילתי  "ע (לעיתים בתשלום הורים)בהתאם להנחיות יופעלו סדנאות חיצוניות •

     
 ( בהתייחסות לשכבות גדולות הנדרשות לפיצול)דוגמא לשבוע פעילות 

 חמישי  רביעי   שלישי   שני   ראשון
 1קפסולה-'כיתה ו 12:30-14:30

  
יום פעילות תנועת   1קפסולה-'כיתה ה

 הנוער  
 1קפסולה-'כיתה ה

 
 1קפסולה-'כיתה ו

  
 2קפסולה -'כיתה ו 2קפסולה-'כיתה ה 2קפסולה-'כיתה ה 2קפסולה -'כיתה ו 14:30-16:30



 מרכז פעילות יישובי
 גילאי חטיבת ביניים

 : המטרה 
 .   לכל שכבת גילקבוע יצירת מענה חברתי •
 .  זמן הפוגה של הילדים בחברת בני גילם•
 ' ג-'חונכות אישית ופעילות חברתית לילדי א -'נוערלמען נוער 'יצירת פעילות •
 .  הגברת הפיקוח הקהילתי ומתן מענה למצבי סיכון•
 

 :  דרך פעולה
 . באחריות רכז הנוער היישובי ( בשעות הערב)פעמיים בשבוע לכל שכבת גיל ' מועדון פתוח'•
 פרוייקטיםיצירת , פעילות התנדבות ביישוב, לזמן קבוצתי משותף' מועדון פתוח? 'מה במועדון•

 . משותפים
 . יום פעילות תנועת הנוער -בנוסף•
 :  רעיונות לפעילויות•

 'ג-'חונכות אישית לילדי א, לותיקיםעזרה בגינות , נאמני זום: התנדבות יישובית      
 ממקום מוזנח   'שיפוץ מקום ביישוב , לפיצות טאבון, הקמת גינת ירק: קהילתיים פרוייקטים       
 ... למקום מפגש ועוד      

 
 חמישי  רביעי   שלישי   שני   ראשון

יום פעילות תנועת   'כיתה ח 'כיתה ז 18:00-20:00
 הנוער  

 'כיתה ט
 

יום פעילות מונחה   
 ' ג-'לכיתות א



 מרכז פעילות יישובי
 גיל תיכון 

 
 : המטרה

 .  הגברת הפיקוח הקהילתי ומתן מענה למצבי סיכון•
 .  יצירת פעילות בעלת ערך ובעלת משמעות לבני הנוער•
 

 :  דרך פעולה
 . באחריות רכז הנוער היישובי ( בשעות הערב)פעמיים בשבוע לכל שכבת גיל ' מועדון פתוח'•
 ? מה במועדון•
 .  פעילות התנדבות בעמק, לזמן קבוצתי משותף' מועדון פתוח•
 . יום ישיבת צוות( + לצוות הדרכה)יום פעילות תנועת הנוער  -בנוסף•
,  חופים, חקלאות :ברחבי עמק חפר והסביבה הקרובה -יום התנדבות מועצתי בהובלת מחלקת הנוער•

 .  יצאו מהיישובים בהתאם לצורך הסעות. שיקום אתרים ועוד
 ... מגרש מואר ועוד/ סדנה/ רכב נוער  -פעילות שבועית חיצונית בהובלת מחלקת הנוער•

 חמישי  רביעי   שלישי   שני   ראשון
יום התנדבות   'כיתה י 20:00-22:00

יום  * )מועצתי
קבוע ייסגר  

 (  בהמשך

יום פעילות תנועת  
 הנוער  

 פעילות חיצונית  * 
 

 '  יב-'כיתה יא 
 



 מניעת התנהגויות סיכון 
.  רק שאת השלווה שבחופש מחליפות אי הוודאות וחוסר השגרה, עבור הנערים והנערות שלנו" חופש גדול"התקופה האחרונה מתחפשת ל

אשר בשגרה מקיימים  , בני הנוער המתפקדים והפעילים. בתקופת גיל ההתבגרותכך אלו מעצימים את התנהגויות הסיכון שקיימות גם 
 .קמים בבוקר, ההורים, מחפשים ריגושים והולכים לישון כשאתם, משוטטים, מוצאים עצמם בזולות, חיים בריאאורח 

 .  התואמים לתקופה ה"להבהקמנו מערך הצעות ומענים מטעם , למענם ולמענכם

 מענים קהילתיים ופרטניים בתחום מניעת התנהגויות סיכון
בזולות ובמרחבים הציבוריים , יסתובב במקומות הבילוי. שיעבוד בתיאום עם ועדת הנוער וקבוצת הורים פעילים  -מדריך לילה מסתובב

 .לילה/בשעות הערב
 

 :   תכנים משתניםלילית עם שבועית פעילות 
,  סמים, התמכרויות, מיניות בריאה; בהתאם לצרכי היישובסדנת מומחה חד פעמית בנושאי התנהגויות סיכון לבני הנוער /הרצאת•

 .סכנות ברשת ועוד, ונדליזם, אלכוהול
 .י עובדי נוער ממחלקת הנוער והרווחה"אשר תועבר עסדנא חד פעמית לבני הנוער •
 (.זולה ניידת)מרחב לילי בטוח ופתוח לבני הנוער בהפעלת אנשי מקצוע " רכב נוער"•
 

רכישת כלים , זיהוי ואיתור התנהגויות סיכון בקרב בני הנוער המגיעים למרכזהכשרה ממוקדת למפעילי מרכזי הפעילות ביישובים 
 .למענה ראשוני במקרה של התנהגות חריגה

 :או התנהגות סיכון הנכם מוזמנים לקבל/בתפקוד והידרדרות במידה ואתם מזהים בילדיכם או באחד מנערי היישוב 
 

 09-8981623ניתן לפנות ללבנת דולב מנהלת תחום הנוער באגף הרווחה  –פגישת ייעוץ עם עובד סוציאלי המומחה בתחום הנוער 
linvatd@hefer.org.il    

 

 meravl@hefer.org.il 09-8973302ס מרב לובצקי "עו -טיפול ביחידה להתמכרויות נוער
 .שאלה או בקשה, לפנות אלינו לכל התייעצות ות.מוזמנים

 

 meravl@hefer.org.il 09-8981623מרב לובצקי  – ה"להבס "עו|  anog@hefer.org.il 054-7671890ענוג כהן  – ה"להברכזת 



 הורים 
 .  אתגרים רבים עומדים בפני ההורים בתקופה זו

 .  של הילדים ועם מצבי משבר ועודרגשיים התמודדות עם מצבים , בין עבודה וביתתמרון 
 

 :  מצורפת רשימת מענים מקצועיים הניתנים להורים
 

   השירות הפסיכולוגי
 .052-2675863 -ל' מתן מענה אישי להורים סביב אתגרים שעולים בבית בטל

 . ס ועוד"קשר לפסיכולוגית ביה/ קיום שיחות הורים יישוביות -במידת הצורך
 

 הורים מחוברים
 .  הרצאות וסדנאות הורים למתן כלים סביב אתגרי הקורונה

 ronital@hefer.org.il,  מניעת התנהגויות סיכון -מתאמת בטחון קהילתי, רוני טל: נוספיםלפרטים 
 

 מעורבות הורים
 ביישובהגברת הפיקוח החברתי קהילתי בשעות הלילה 

 ועדת נוער הורים לצמצום ומניעת התנהגויות סיכון ישובילמעורבות רכז בטחון  ישוביתתכנית 
ברור לכולנו כי תקופה זו מגבירה ומעצימה  . בימים אלו במיוחד יש צורך בנוכחות משמעותית בשעות הערב ובלילה ברחבי הישוב

 .את התנהגויות הסיכון ולכן יש צורך בהתגייסות כל הכוחות לנוכחות מוגברת ושיתוף פעולה
 

 .  אנו מציעים תהליך ליווי והכשרה לצוותי מעורבות הורית
 .התהליך יכלול מספר שלבים וילווה על ידי איש מקצוע בתחום

 .(חוקרת נוער, אגף בטחון, שוטר קהילתי. )הכרה עם גורמי סיוע ומקצוע במועצה. מפגש ועדות נוער ורכזי ביטחון. 1
 .הכשרה לוועדות הנוער ורכזי ביטחון לגיוס אנשים בקהילה. 2
 .לצוותים ישובים  הכשרת זום מועצתית. 3
 . מתאמת בטחון קהילתי, רוני טלקבוצות המתנדבים על ידי ליווי . 4

mailto:ronital@hefer.org.il


אנו מאמינים שבכוחות משותפים נצליח 
 להרים מרכזי פעילות שיהוו עוגן משמעותי

 עבור הילדים והנוער בעת הזאת  


