
קורונהביישובים בימי מתווה חינוך 

21-'עד דצמ21-יוליהמשך לתקופה תוכנית 



ילדים ובני נוער אשר מרגישים ביישובם משמעותיים  
.  ובעלי תחושת שייכות

בעלי יכולת יוזמה ואחריות למעורבות חברתית  
.במועצה ובחברה הישראלית, בישוב



תוצאה רצויה
.ברמה הקבוצתית וברמה האישית, עיניים בשטח שרואות את הילדים•

.מדריכים משמעותיים שמונעים את תחושת הבדידות של הילדים בתקופה זו•

.מפגשים חברתיים לכל ילד בשבוע2לפחות •

מפגשים אישיים עם ילדים•

העמדת מערכת חינוך חברתי וחיזוקה•

ילדים50א בחינוך חברתי ביחס של מינימום מדריך לכל "חיזוק כ•

פרויקט עם מרכיבים המאפשרים  )קידום פרויקט דגל יישובי -לאחר התייצבות המערכת•

(גינה קהילתית וכדומה, בניית משותפת של מתחם-תשתית לפעילות יישובית

קיומם של סדנאות וחוגים בישוב•



בעל קשר רציף עם ההורים  , מבוגר משמעותי שמכיר כל ילדה וילד•

.  חינוכי וחברתי, ויכולת לתת מענה רגשי

י מדריכי ילדים  "קיומו של מועדון חברתי פעיל בישוב המונחה ע•

ונוער

צ המחזקת את  "המשך או יצירת מסורות יישוביות  בפעילות אחה•

.גאוות היחידה היישובית ואת החיבור של הנוער לישוב

.מפגשים מותאמים גיל וצרכים לפי שכבות לפחות פעמיים בשבוע•



חלוקת אחריות

אחריות יישוב

הקצאת מקום בישוב ותחזוקתו•

ועדת חינוך  -קבוצת פעילים בישוב•

(תושבים3לפחות )

חודשיתתוכניתהצגת •

חודשית לתושביםתוכניתפרסום •

אחריות מועצה

תמיכה בתקצוב  •

מדריכים  -ליווי צוותים מקומיים•

.  ופעילים חינוכיים

סיוע בזיווד מקום מפגש חברתי•

תקצוב פרויקט דגל•

ה"להבסבסוד סדנאות •

השתתפות בחבילת הצטיידות  •

חומרים מתכלים לפעילות שוטפת



תקצוב לפי קריטריונים•

2021תוספת תקציב עד סוף -בהמשך למודל הזמני לשמונה חודשים•

הזדמנות יישובית לביסוס מערכת חינוכית מקומית  •

נדרשת עמידה בתנאי הסף לצורך קבלת התמיכה•

מודל התמיכה



עקרונות
פועלים בהתאם להנחיות הקורונה•

הוגדרו מראש תנאי הסף לקבלת התקציב•

מפגשים ושיחות אישיות פנים אל פנים  •

סיכוניותמניעת התנהגויות -לא מעסיקים, ילדים ונוער מועסקים•

שימור ההון האנושי•

פעילי החינוך המתנדבים בישובים•

מנהלות החינוך בישובים•

מדריכי הילדים•

מדריכי הנוער•



התקצובסכום שם הישוב

9,700 נווה

7,000 בני נצרים

4,000 שלומית

3,000 ניר יצחק

4,700 סופה

4,800 חולית

5,200 כרם שלום

4,250 יתד

6,600 שדי אברהם

3,700 דקל

3,300 יבול

5,300 אבשלום

3,850 תלמי יוסף

4,200 פרי גן

8,800 בארי

4,000 רעים

סכום התקצוב שם הישוב

3,300 מגן

15,000 עין הבשור

5,000 גבולות

5,700 צאלים

4,200 אורים

2,800 אוהד

7,700 צוחר

4,100 תלמי אליהו

4,600 שדה ניצן

3,300 נירים

2,800 ניר עוז

4,500 עין השלושה

3,300 כיסופים

3,100 מבטחים

2,800 עמי עוז

4,400 ישע

(21-עד יוני20-'אוק)היקף התמיכה הראשונית שאושר 



תנאי סף לקבלת התקצוב

נוער בישוב/ קיומה של ועדת חינוך•

בני נוער/ילדים50מדריך בחצי משרה על כל •

הקצאת מקום התכנסות בישוב•

י מדור ילדים ונוער"אישור תוכנית עבודה חודשית ע•

פרסום תוכנית עבודה מאושרת לתושבי הישוב•



...קצת נתונים

:ישובי המועצה32מתוך 

ישובים היו זכאים לתקצוב מתחילתו ועד היום22

ישובים היו זכאים רק לחלק מהחודשים8

ישובים לא היו זכאים כלל2

.ילדים50ישובים במועצה יש מדריך בחצי משרה על כל 27-ב

.ישובים אין מדריך כלל5ב 



מהשטחדוגמאות לתוצרים



2020חודש דצמבר חינוך חברתי שדי אברהם

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
12345

פעילות עם גלעד המדב  

פעילות  .יב-יא-לשכבות י

ד-מכינה לכיתות א

כרמית אזולאי שיעורי  

עזר  

אסטרטגיותלב.לקטנטנים

-גרות עם אופיר ראובן

יב-יא-לכיתות י

.  ו-מרחב פתוח לכיתות ה

בערב  רצאה של חיליק  

מגנוס לגדולים

6791112

-מרחב פתוח לכיתות א

עם גלעד נוערפעולה.ו

ג עם  -א-שיעורי עזר ל

תיכון מפגש עם  . כרמית 

ד פעילות  -כיתות אעמית

מדריכים -חטב. מכינה 

פעולות הדרכה -צעירים

עבור היסודי

-א-שיעור עזר עם כרמית

מפגש עם עמית  . ג

.חטיבה

ג פעילות  -כיתות א

-חטב. חנוכיות עם עמית

-תיכון.פעולה עם גלעד

פעולה עם גלעד

קפה אברהם  -בית קפה 

ו בית קפה  -מכיתות א

במרחב שהילדים  

מפעיליפ
13141516171819

הכנת -חנוכיף במרחב

פנקייק עם יערית  

טפטופי  -חנוכיף במרחב

נרות

ציורי  -חנוכיף במרחב

קיר

חנוכיף במרחב חדרי  

בריחה

סימני  -חנוכיף במרחב

דרך
20212223242526

חטב-פעולה עם גלעד

מפגש עם עמית הכנה 

יב-לערב פיצות ז

לכיתות  -פעילות המכינה

-מדריכים צעירים. ד-א

ו אחהצ טיול לעיזים  -התיכון וחטיבה

חטב  -ערב פיצות

ו פעילות בגינה  -א.ותיכון

הקהילתית
2728293031

ו נקינות-צהרון כיתות א

ן ציורים  -צהרון כיתות א

על חלוקי נחל

הכנת -בוקר עם כיתות ה

שיעורים ועבודותעזרה 

לימודית

ו הכנת  -בוקר עם כיתות 

עזרה  -שיעורים

ארוחת בוקר.לימודית

חטב  -ערב פיצות 

פעילות קטיף  .ותיכון

.בגינה קהילתית



תוכנית

עבודה  

בני נצרים
דצמבר

1

-סדנת נגרות

הכנת ספסלים 

לסניף

2

מפגש שני סדנת  

נגרות

3

פעילות סניף בנות

4

.  פעילות נוער בנים

5

פעילות סניפי  

ילדים

6

שיחה לנוער בנים

7

סדנת קונדיטוריה  

.נוער צעיר בנות

8

פעילות נוער צעיר  

בנות

9

פעילות מתמידים

10

מסיבת חנוכה  

סניף בנות

11

יום עיון למדריכות  

.הסניף

12

שבת ארגון סניף  

בנות

13

מסיבת חנוכה  

נוער בנים

14

פעילות תחנות  

.לילדים

15

טיול ישובי  

.בהובלת הנוער

16

יום עיון לנוער

17

טיול גבורה נוער  

צעיר

18

הופעות סניף  

.שבת ארגון, בנים

19

שיחה לנוער בנים  

.ובנות

20

.טיול נוער בנים

21

סדנת קריקטורות  

.נוער בנות

22

.פעילות מתמידים

23

.סדנת תכשיטנות

24

ערב לנוער בנות  

לקראת עשרה  

.בטבת

25

שיחה לנוער צעיר

26

פעילות סניפים

27

אל האש נוער  

.בנות

28

ארוע פתיחת 

.תלמודית

29

סדנת קונדיטוריה  

.נוער בנות

30

סדנת תכשיטנות  

מפגש שני

31

-פעילות נוער צעיר

התנדבות



תגובות מהשטח



לאיזו מטרה נוצל 

?התקציב





תובנות מדור ילדים ונוער
אחריםישובים פורחיםישובים צומחים

הילדים והנוער ביישובים הוחזקו בקשר אישי ובפעילויות 

קבוצתיות קטנות לכל אורך התקופה

הילדים והנוער ביישובים הוחזקו בקשר אישי ובפעילויות 

קבוצתיות קטנות לכל אורך התקופה

קיומו של התקציב עודד יישובים שאין בהם מערכת  

חינוכית להגיע לסטנדרט המבוקש כגון לתור אחר מדריך  

.יישובי והקמת ועדת חינוך פעילה

דבר זה  . ילדים50התקצוב תלוי בנוכחות מדריך על כל מתן חופש בחירה לישובים בשימוש בכסף אפשר התאמה לפי צורכי כל יישוב

לא אפשר לישובים בהם נעשתה פעילות על ידי ההורים  

.ומתנדבים לקבל את התקצוב

היו פחות  , כתוצאה מכך שאין מערכת חינוך מתפקדתעל הילדים" עיניים"ת בזמן הסגר והיו "מדריכים לא הוצאו לחל

.בשטח על הילדים" עיניים"

צוות מדור ילדים ונוער פעל במלואו ואפשר בקרה  

ופיקוח על התוכניות החינוכיות

הקשר בין רכזי החינוך בישובים לבין המדור והמרכז  

הקהילתי נעשה הדוק יותר והיישובים הרגישו עטופים

במרכז  , נראתה נוכחות גבוהה של בני הנוער מישובים אלו

הנוער האזורי אך הם לא קיבלו מענה מספק ברמת  

.היישוב

והעריכו את  , היישובים הרגישו רוח גבית מהמועצהתוך מענה מותאם יישוב, נעשה מעקב חודשי על כל יישוב

התמיכה הכלכלית

הקשר בין רכזי החינוך בישובים לבין המדור והמרכז  

.הקהילתי נעשה הדוק יותר והיישובים הרגישו עטופים

השימוש בתקציב היה מגוון החל מאבזור מועדוני הנוער  

ועד סדנאות שונות ומתן מענה ייחודי לכל יישוב

קביעת הסטנדרט הכריחה את כלל המערכות ליישר קו 

ולדרוש מכוח האדם החינוכי יותר

חיזקה  , העובדה כי נקבע סטנדרט ברור לקבלת התקציב

את החלטת היישובים להשאיר את המדריכים בעבודה  

במהלך הסגרים



המלצות להמשך

להמשיך להעניק את התקציב לישובים בתפיסה רב  

שנתית המקבעת סטנדרט אצל כלל הישובים ומבססת  

את ההכרה בחשיבות הגדלת התמיכה בחינוך החברתי  

.  בישובים

יצירת שותפות רב שנתית בין המועצה לישובים בחינוך 

את 10%החברתי לפיה המועצה מידי שנה תצמצם ב 

התמיכה תוך התחייבות הישוב להרחיב את התמיכה  

בחינוך החברתי באותו היקף

חשיבה על יישובים בהם אין מדריך ולכן לא זכאים  

בני  , אבל מתקיימת פעילות סדירה על ידי הורים, לתמיכה

.נוער ומתנדבים



ו בישובים-ילדים א
אחוזי השתתפות נועראחוזי השתתפות ילדיםנוכחות מדריךיישוב

95%95%כןבארי

95%85%כןרעים

95%95%כןכיסופים

95%99%כןעין השלושה

95%95%כןנירים

95%95%כןניר עוז

95%95%כןמגן

95%95%כן אורים

95%95%כןגבולות

95%90%כן צאלים

95%95%כןניר יצחק

95%85%כןשלומית

95%85%כןנווה

95%85%כןבני נצרים



ו בישובים-ילדים א

אחוזי השתתפות נוכחות מדריךיישוב

ילדים

אחוזי השתתפות 

נוער

90%95%כן שדי אברהם

90%95%כןיבול

90%95%כןפריגן

80%80%כןתלמי יוסף

40%60%כןאבשלום

90%85%כןדקל

50%75%כןעין הבשור

95%95%כןסופה

95%95%כן חולית

70%80%כןכרם שלום

90%90%כןשדה ניצן



21-'עד דצמ21-לתקופה יולי-מקורות ושימושים תקציביים 

הערותסכוםשימושים

(בחודש154,000לפי מפתח של )940,000₪תמכיה בחינוך חברתי בישובים

הערותסכוםמקורות

בחינת מקורות תקציביים מתוך תקציבי  ₪ 300,000מרכז קהילתי

תרומות ויתרות בסעיפים  , עוטף עזה

אפשריים

₪ 640,000מועצה

גובה התמיכה התקציבית בכל ישוב יעודכן לאחר קבלת כל הנתונים המספריים  

של כמות הילדים בישובים


