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 מועצה אזורית בני שמעון

 נערים והורים יקרים, ,נערות

ד שנת פעילות מלאה עם תחילת שנת הלימודים, כמו בכל שנה, נפתח המרכז החברתי לעו

 ועוד...ות, ערבי וועדות, חגים, סמינרים באירועים, פעילוי

וסה בפעילויות מגוונות ואנו נערכים לעוד שנה עם לא פחות מהשנה האחרונה הייתה גדושה וע

החשוב מכל הוא להמשיך וליצור מקום בו הנערות והנערים יכולים משימות ואתגרים כאשר 

 להתפתח.  זמןיף להגיע אליו ומקום שמשתדל כל הילידי ביטוי, מקום נעים שכ את עצמם להביא

 

לפעילות המרכז החברתי. אנו  תיחשףשונה שלרא ,בתחילת השנה נקלוט את שכבת ז' החדשה

 מאחלים לנערים ולנערות הצלחה רבה בלימודים והשתלבות קלה בבית הספר ובמרכז.  

 

 .18:00-20:00בין השעות  , ייפתח המרכז החברתיראשון, יום 8.9בתאריך 

 -הסעות יצאו מהישובים

  בית קמה -17:45

 דרך דביר ובית קמה להב -17:30
 דרך להבים וגבעות בר כרמים -17:15
  דרך משמר הנגב ברוש -17:25
  )מועדון נוער( נבטים -17:25

  

 עדכונים ופרטים:

, מדריך רובו חדש וטרימדריכים  ו ממשיכים לעבוד עם צוות של שישההשנה אנ – דריכיםמ •

 נאור(.)תמר אזולאי, ליה וושנברג, אריאל קרוואני, עומר כהן ואילון  לכל קבוצת גיל

  ד', וימי ו' אחת לשבועיים-גם השנה זמני הפעילות יהיו בימי א', ב' ו -זמני פעילויות המרכז •

 . )אלא אם כן בני הנוער שמארגנים את ערבי שישי יחליטו אחרת(

o  :18:00-20:00יום ראשון 

o  :וועדות מגיעות להכנת פעילות( 17:30) 20:00-20:45יום שני. 

o  :החל מסיום הלימודים ועד לפעילות המרכז פתוח להכנות  18:00-20:00יום רביעי(
 .(וזמן חופשי לפעילות

o ( בהתאם ללו"זיום שישי)- עבודה על תפאורה וערב  11:00)החל משעה  21:00-01:00
 תרבות(

לפי קבוצת גיל במרכז בתחילת השנה  ,במהלך השנה יתקיימו גם סמינרים )לרוב כוללים לינה(

  ובסוף השנה. 
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 אירועי שיא במרכז: •

 תאריך יום אחראים אירוע

 13.9 ו' קבוצת דרור )יב'( ערב פתיחת שנה

 13.12 ו' קבוצת שקד )ט'( ערב חנוכה

שנה אזרחית -סילבסטר  31.12 ג' קבוצת שניר )י'( 

כלל נערי המרכז  ערב הורים מרכז חברתי
 בהובלת הרכזים

 8.1 ד'

צוות ההדרכה  סמינר "אכפת לי"
 וחניכים מובילים

ש'-ו'  17-18.1 

 20.3 ו' קבוצת ארז )ח'( ערב פסח

ש'-א' קבוצת דרור )יב'( שבוע השחל"צ  29.3-4.4 

 22.5 ו' קבוצת שקד )ט'( ערב שבועות

ש'-ו' קבוצת שניר )י'( קרנבל הגמל  19-20.6 

ו' )נתון לשינוי -ה' קבוצת דרור )יב'( טיול לקבוצת יב'
 בהתאם לבגרויות(

25-26.6 

 

 -הסעות •

שבועיים הסעות לובינתיים מצורף לו"ז ספטמבר בסוף חודש לו"ז הסעות סופי יתפרסם 

 . ספטמבר הראשונים של חודש

 -ימי ראשון ורביעי

 גבעות ברלהבים וכרמים דרך  -17:15

 להב דרך דביר ובית קמה-17:30

 בית קמה -17:45

 מושבי יחדיו דרך משמר הנגב-17:25

 נבטים -17:25

 20:00יציאה חזור ממבואות הנגב בשעה 

 -ימי שני

 גבעות ברלהבים וכרמים דרך  -19:15

 להב דרך דביר ובית קמה-19:30

 בית קמה -19:45

 מושבי יחדיו דרך משמר הנגב-19:25

 נבטים -19:25

 21:45בשעה יציאה חזור ממבואות הנגב 

 

 .13.9-, יערך ביום שישי הערב פתיחת שנה בהובלת קבוצת דרור )יב'(  -שישי מיי
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 -מטרות המרכז •

o  יצירת מוקד עניין משמעותי עבור הנוער, המאפשר מפגש חברתי, יזמות, שייכות
 ובטחון עצמי.

o .פיתוח כישורים אישיים וקבוצתיים בקרב בני הנוער 
o  לאחריות, מנהיגות, מעורבות חברתית ועשייה בקהילה.חינוך בני הנוער 
o .יצירת חיבור עם קבוצת השווים 
o במועצהשל בני הנוער  שריםחיזוק הק. 
o .)חינוך לניהול עצמי )אוטונומיה מודרכת 

 כללי התנהגות ונהלי המרכז •

במרכז החברתי ישנה מערכת ערכים וכללי התנהגות שאנו מעוניינים לקיים כחלק בלתי נפרד 
חשוב  ווי המרכז. כל נער או נערה שבוחרים להיכנס למרכז מתחייבים לעמוד בכללים אלו.מה

להבין שהמרכז החברתי מתבסס על אוטונומיה מודרכת המאפשרת לנוער להוביל ולעשות למען 
עצמם וחבריהם. כשאירוע חריג מתרחש דבר זה משפיע ופוגע בכלל בני הנוער ובייחוד בנערים 

 ן הצלחת האירוע ואז הפגיעה הינה חברתית ורחבה.שהפיקו וטרחו למע

חשוב לנו להבהיר מספר דגשים בנושא על מנת למנוע אי הבנות במהלך השנה בנושאים של בעיות 

 משמעת :

o רת באירועים חריגים המתרחשים במרכז, זאת לאחר החלטה משותפת על חומ

פרץ( ומנהלת החינוך (, מנהל בית ספר )אלי המקרה של מנהלת המרכז )שחר ברקת

 החברתי במועצה )עפרה שיר לביא( תיתכן הרחקה לשנת פעילות מהמרכז.

o  במקרה ויהיה שימוש באלכוהול ו/או עישון או שתתבצע פעילות לא מכובדת

)אלימות, ונדליזם וכו'( תהיה הרחקה מהפעילות לאלתר ולאחר מכן יוחלט על אופן 

 המשך הטיפול הפרטני במקרה.

o ם קולקטיבים על פי שיקול דעתנו במידה והנורמה ההתנהגותית לא יתכנו עונשי

 .תשביע את רצוננו או ציפיותינו לאופי הפעילות במרכז

 : תשלום •

עלייה לחודש, זאת בעקבות ₪  230 -ל₪  220 -השנה אנו מעלים את התשלום לפעילות המרכז מ

 התשלום כולל:. הוצאות שמירה והסעותב

 מיישובי המועצה. פעמים בשבוע לפעילויות המרכז 3הסעות 

  מיישובי המועצה. ימי שישי ערב() הסעות לערבי תרבות

לפני חג שהשכבה מארגנת, בפתיחת שנה ובסיום שנה כולל אוכל. )לפחות פעם  שכבה יסמינר

 אחת כולל לינה( 

 )יומיים כולל לינה ואוכל( "אכפת לי" סמינר

תעשה גבייה לחוד של  -הסעות ומגוון פעילויות חיצוניות ימים הכוללים אוכל, 7) פעילות שחל"צ

 לטובת תפריט מגוון שהנוער בוחר(. ₪  50

)בשיתוף עם  ערב שבועותו רב חנוכה, ערב פסחסילבסטר, ע קרנבל הגמל,ת שנה, ערב פתיח

 .המועצה ובית הספר(

 פעילויות מדריך בימי א'. למזון וציוד לערבי וועדות לאורך השנה ו

 אבטחה בסמינרים וערבי תרבות.
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 930.-עד החדשים ותלמידי כיתות ז' בלבד תינתן תקופת ניסיון   נערים ונערות:  לןתקופת ניסיו

 . לאחר מכן יוסדר התשלום מול מחלקת הגביה של המועצה

 .לילד שני 5%תינתן הנחה של 

את חשוב לציין, ההתחייבות למרכז החברתי הינה שנתית. במידה ונער או נערה ירצו לבטל 
 . לא יהיה החזר יחסי לאחר תקופה זו.בלבד 31.1.20 -הרשמתם יוכלו לעשות זאת עד ל

 מחלקת הגבייה במועצה:

עבר ממחלקת החוגים אל מחלקת הגבייה. התשלום עבור המרכז החברתי  -שינויי נוסף וחשוב

 הודעה עם לינק להרשמה., תקבלו 1.9 -ביום ראשון הקרוב ה

 0526599331 -מי שלא קיבל לינק, נא לפנות אלי בטלפון

 https://bit.ly/2KNbcLHלפנות ישירות למחלקת הגביה בלינק הבא:  –או 

 
 

 .כייףבנפלאה מלאה בעשייה ושתהיה לנו שנה 
 ,זמינה עבורכם לכל שאלה

 
 שחר ברקת

 מנהלת המרכז החברתי
052-6599331 

shaharbrkt@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2KNbcLH

	 מטרות המרכז-
	o יצירת מוקד עניין משמעותי עבור הנוער, המאפשר מפגש חברתי, יזמות, שייכות ובטחון עצמי.

