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 נוכחים:
 יו"ר ועדה -צבי רענן

 חבר ועדה   -ישראל פרומר
 חבר ועדה   -אברהם וינטרוב

 מנהל מח' רווחה  -נתי בקר
 

בקר פעילות    -נתי  הצעיר.  מהגיל  בפירוט  אתחיל  בישוב.  הנוער  פעילות  על  הסקירה  את  אתחיל 
ה  בקומ   , הפעילות ממוקמתפתחה לפני שבועבנות, נ  15עבור בנות כיתות ב', ג', ד', סה"כ  המועדונית  

רונות ואנו לומדים את  תיש י  מבנים ביישובתוצאה של היעדר  "אהל חסיה" כ  בית הספר ב  התחתונה 
אני מאוד מקווה    שה, כמובן שיש שער נעול והילדות מגיעות שלא מתוך הבניין. דציה החאהסיטו 

 .משם  גם עבורל  כנראה וד שנה הבית ספר יגדל ונצטרךבע שימשיך להיות ככה, 

  כיתה בנותנה חדש לע מבעקבות דיווחים על קשיים חברתיים לימודיים כתוצאת מהקורונה פתחנו 
לילדות מעל    12  היקף שלוממומנת ע"י משרד הרווחה הפעילות ב  "עגל בנות"מ  ' הפעילות נקראתח

פעמיים בשבוע או במועדונית עצמה    , בשעות אחה"צ/ערב פעם,שבועיותשעות    5בהיקף של    13גיל  
   .תרכז את הפעילות יחד עם מדריכות המועדוניתיהושע ברכי   הגב' או במקום אחר.

בודנהיימר במסגרת התוכנית הלאומית  היש קבוצות הכנ   לגיל ההתבגרות והסמינר שעושה שרי 
מבחינה    שמקדמות  קבוצות מצוינות,  רובהשנה הקעזרת ה' גם בת ובלפבשנה החו  ארבעה קבוצות
 . רגשית מנטלית

ונשירה של ברכי והמדריכות    "נחם"  תאנו ממשיכים את קבוצו  ,בהקשר של נערות במצבי סיכון 
בקומה העליונה של מרכז  פחות מתפקדות ונפגשות שלוש פעמים בשבוע  שבנות  אלה קבוצות של  

פעילות קיץ מאוד ענפה ומגוונת שעלתה הרבה    תהיי ה  ,התמונה היא בסדר. באופן כללי  פיס לקשישה
סמים    קשרים לא מאובחנים,  /ותטאת שלה ולא היו דיווחים על שוט  הכסף ובסך הכל הפעילות עשת 

 וכו'  

  ת ימשיכו בשנה הקרובה,יוי תוכניות שהפעלנו במהלך השנה האחרונה של חונכו באותה גזרה, שת
  ים פבר והתוכניתימנהל אותה בחור בשם ח ,  למשרד הפריפריהששייכת    "חים יחדמצוכנית "והת

שזה סוג של    םקי ם של נזקיתב של יהודית סמבר שבת גדולה ובת צעירה הולכות להתנדב ב  השנייה
   חונכות ומניעת נשירה במקביל.

שמטופלים  קבוצות של תלמידים בכיתות א'    תאת התוכנית הלאומית יש  "ת הבשני    -בגזרת הבנים
נכות  ובמסגרת התוכנית הלאומית לאחר מכן בכיתות הגבוהות יש תוכנית ח   רגשיותע"י מטפלות  

אליעזר ע"י ירחמיאל שמרכז  ל יד  ש חונכים  הפריפריה וגם את תוכנית  משרד  של    " יחד  צומחים "
ם קשר עם בני  ריאת התוכנית שהתחלתנו לפני שנה בני יע  ישוכל מה שקשור לנוער ישיבתי    .אותה

לצד זה יש  בידוד וכו'  ישיבות, גם במשך בין הזמנים,  לישיבה בתוך הישיבה, קשר של תמיכה, הגעה  
נוער מאותגר  ז עובפיהודי בשם  הר   ,  דה עם הנוער שפחות מתפקדואת העב  והפעילות שלו  ד עם 

יואל עמיחי    " נוחם", יש את פעילות של מדריכי  15ע"י המחלקה שלנו לגילאי ממוצע    מתוקצבת
יש    .על מנת שירגישו פרטיות במקום  הישן  ואיציק גוטמן שיפצנו את המועדנון שנמצא במתמידים

תוכנית יתד  + , יש את  18בגילאי    ער וגם עם צעיריםפעילות קבועה של שני המדריכים, קשר עם נו 
,  עידוד תעסוקה בתוך קריירהל  שזה בעצם תוכניות שלוי יצחק מרכז ואוסנת קלימי עבור הצעירות,

 .לצד תוכנית חונכים מימון לימודים וכד'

 זה התמונה הכללית לכל מה שקשור לפעילות של ילדים נוער וצעירים במחלקה. 

האחרון    דששאתגרה את המערכת, המשפחה עזבה בחו  יתה משפחהיסחר בסמים ה  -בעניין סמים
   עיתיים, בדיווחים היו שם דברים  ההיו מגיעים הרבה בני נוער בשבתות בעיקר ועל פי  לבית המשפחה  

 . המשפחה עזבה וזה השיג לנו שקט בגזרה



 

נמוכים יש לנו מעט נערים/ נערות שלא  מאוד  המספרים הם מאוד      -ד פקבהקשר של נוער לא מת
אבל בגדול    24/7אים במסגרת ולא ידוע על סיפור של שימוש בסמים, כמובן שאנו לא עוקבים  נמצ

 לא מתקבלים דיווחים על התנהגות סיכונית מובהקת. 

שבוע שעבר עם מנהלת המחוז סוכם שישובו וידברו על כך ובעזרת ה' איחרי שמחת    בפגישה שהיתה
לגייס תקציב כדי לחונן מענה כזה כמו איגוד בני נערים   תורה יש פגישה במשרד הרווחה לנסות 

 מגבילה לבנות בנות סמינר.  

 . אנו שמחים על הפעילות הענפה ומקווים לראות את הפירות בשנים הבאות

 תואם לילדים עם צרכים. מקום מדהים יפה ומשקע.    אלא מונגשת ולנית והמועד 

 ? בבית הספרשמתקיימת צ "דות בשעות אחה למועדונית ליל הכוונה -הם וינטרוב אבר

השאלה    ם.ערינית שבת לילדים בעלי מוגבלות שמתכנסים בבית י ו מדבר על מועדאני      -פרומר  ישראל
 הגישה בכיסא גלגלים מאוד בעייתית, הירידה מידי תלולה.  היות ו  לעבור למרכז הפיס יאם אפשר

 .  זה אכן חשוב מאוד הנקודה שאתה מעלה - נתי בקר

 

 

 

 
  
  

 

 


