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  על סדר היו�:
  
 היערכות לקראת חופשת הקי$..   1

  
  

  

לרגל כניסתו אלי קידר מציג את הנוכחי  ומבקש לבר� את מנכ"ל העירייה מר ,  יו"ר הוועדה –שחר סימנה 

  אחל לו הצלחה.לולתפקיד 

אוג לנציג על צביה היה לדמיצר על כ� שלא הגיעו לישיבה מר משה חזות, מר חובב אשר" וגב' צביה אוחנה. 

  מטעמה א� הדבר לא נעשה וחבל.

  בתחו  אחריות .מבקש מהמשתתפי  להציג את פעילות הקי$ המתוכננת 

  

בחודש  התקיימה קייטנהבשני  קודמות ליוצאי חבר העמי . קליטה מטה משמשת כרכזת  מרי� ניסי�:

לקייטנה הצטרפנו עברה השנה אי� תקציב לכ�. בשנה ש ,הקייטנות העירוניות. לצערנו לאחר שתמו אוגוסט

  .הצלחהכסי  אשר הוכתרה "של רשת המתנ

  מתקיימת פעילות קי$ לנוער מתקציב הרווחה, בעיקר יציאה לבריכה. 

  לא מטפלת בנושא.  –לגבי תעסוקה לנוער 
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  מבקש הסבר יותר מפורט על היק" הפעילות שבאחריותה. :אהוד ויצמ#

  ).  10,000וגרי  עומד על ס� ל הפעילות לנוער ומבל: התקציב לכמרי� ניסי�

בהנחייתה המקצועית של  ד"ר ליה  6�18לילדי  ונוער בגילאי  כפי שאמרתי, בכל קי$ התקיימה קייטנה 

שהתקציב קוצ$ נומרובסקי המשמשת כרכזת מועדו� נוער בבית סולומו�. השנה לא מתקיימת קייטנה מאחר 

  לילד.)  200�350הינה בקייטנה ומתו� רצו� לשלב עולי  ע  וותיקי . עלות השתתפות 

  

ז'. לאור הביקוש, ג  בוגרי  –: מידי קי$ העמותה מפעילה קורס "מעברי " לעולי  מכיתות ו' לשרה ברק

, זאת על מנת לא 30/8/14 – 13/8/14כיתה ז', ח, ט, וי' נכללי  השנה בקורס. הקורס מתקיי  בי� התארי  

שעות לימוד  4ימי למידה בשבוע, כל יו   3הקורס כולל להתנגש בפעילויות אחרות שמתקיימות בעיר. 

 מפגשי  בכל תחו . 2  בעברית, אנגלית וחשבו�. כל ילד מקבל בשבוע

ביו  הרביעי בכל שבוע הילדי  יצאו לפארק המי . השנה יבוצע איגו  משאבי  והתלמידי  יצאו ג  

  למימדיו�.

 תלוי בתקציב המוסדות. –מוכנות לכיתה א' 

כמה מבני הנוער הבוגרי  מועסקי  בחופש. חלק בסיוע בקורס הקי$ וחלק בניהול השאלת  –ער תעסוקת נו

  ספרי , שיפו$ ספרי  וכו' .

מאז תחילת החופש מרכז הנוער בבית קומקומר פתוח כל יו  בשעות אחר הצהריי  ומועברת פעילות מגוונת 

  של העשרה בכדי לתת מענה לתחילת החופש.

  

  בראשות שרה ברק למע� הקהילה. העשייה המבורכת של עמותת טספצ'י�  משבח את שחר סימנה:

  

לעולי  )  300התשלו  הינו בס�  בתי ספר בעיר. 7 � יתקיי  "בית ספר קי$" ב : החל ממחררות שרעבי

פנינו ליתר התלמידי  שלא נרשמו, מכלל התלמידי .  70%תלמידי  נרשמו שה   700. וותיקי  כאחד

. יש א בעיית כס"ילא מסר שהסיבה לאי רישו  ה אחד. א" ה האתיופית ולילדי רווחהבעיקר ליוצאי הקהיל

משפחות העולי  רוצות להרגיש כי קיבלו הנחה לתלמיד. יחד ע  זאת, )  450שבשנה שעברה שילמו  לציי� 

   . מנהלת הרווחה בודקת אפשרות להשתתפות. לעומת הוותיקי 

  

  : אלי אלוש

שרעבי, מחר מתחילות הקייטנות בבי"ס קי$ והדבר משפיע מאוד על היק" כפי שדיווחה רות  � ילדי�

  נרשמו לקייטנות בתי הספר. 700תלמידי  כאשר  1000 �לשאר הקייטנות. מדובר בסה"כ בהרישו  

אנו מקיימי  קייטנות מקצועיות לכדורגל, אמנות וג'אז. למרות שמדובר בהעסקת מדריכי  מקצועיי , 

  כדי לאפשר לילדי הקהילה והרווחה להשתלב.ההשתתפות הוזלנו מאוד את עלות 

עילות כזו או אחרת, לאור� כל הקי$ מתקיימת פעילות נוער מאוד אטרקטיבית. כמעט בכל יו  יש פ – נוער

  ברוב� חינמיות ופתוחות לקהל הרחב.

רי  בלבד. העסקת מות מחייב הפעלת קייטנות "בית ספר קי$"עפ"י דרישות משרד החינו�,  – תעסוקת נוער

  נערי  בלבד באירועי מתקני  מתנפחי . 10 �. מועסקי  כהדבר פגע מאוד בתעסוקת בני נוער כמדריכי 

  מספר גופי  עוסקי  באותו תחו . שואל הא  יש איגו  משאבי  ? :אהוד ויצמ#

ל לא מגיע למשפחות אלא מתבזבז ע: העירייה משקיעה רבות בתחו  הקליטה והעליה, א� הכס" אלי אלוש

  מנגנו� מאוד גדול. לעיתי  שכר המנהל עולה בהרבה על התקציב אותו הוא מנהל.
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מועסק המנוהל על ידי אד  אחד  , פרויקט אשרביה"ס של קי$דוגמא טובה ליעילות היא  :רות שרעבי

  ). 1,000,000של בס� בהיק" של פחות ממשרה מלאה והוא מנהל תקציב 

  

  במפעלי . 16�18נערי  בני  7�10למבוגרי . מצליח לשלב בי� משמש כרכז תעסוקה בעיקר : גדי נגטו

  : שואל הא  קיי  שיתו" פעולה ע  משרד התעסוקה לצור� מציאת עבודה לבני נוער ?שחר סימנה

  : לא קיי  שיתו" פעולה.גדי נגטו

  

לחניכי המחלקה לקידו  נוער, כולל תלמידי היל"ה וקבוצות הכנה לפעילות קי$ תכנית  הוכנה  אורי איטח:

, בני נוער 70. הפעילות תקי" בתיאו  ובאיגו  משאבי  ע  תכנית מציל"ה זאת . כל לצה"ל ומנהיגות

  הפעילות כוללת:נערי  מנותקי .  49 �מתוכ  כ

  פות קבוצת הכנה . מפגש חברתי מסביב למדורה ושיחות על השירות הצבאי ע  המד"נית, בהשתת1

  .3/8/14יתקיי  בתארי�  –לצה"ל      

  .9/7/14בקאנטי קלאב , בימי רביעי החל מתארי�  ערבי הווי ושחיה לילית 7. יתקיימו 2

  .   22�23/7/14בתאריכי   –. סמינר הכנה לשירות משמעותי לצה"ל לחניכי קידו  נוער וקבוצת מנהיגות 3

  בית שא�.חניכי , לינה באכסניה ב 20 �כ    

  ) בבית סולומו� בחודש יולי.לנוער (זומבה. שני ערבי מחול אירובי 4

  פעמי  בשבוע בימי א, ג, ה, בי� השעות  3אוגוסט,  –. מדרי� למניעת שוטטות בלילה בחודשי  יוני 5

  לפנות בוקר, בסופי שבוע יצטר" המדרי� לסיירת ההורי . 1:30 – 22:00     

  פעילות של המח' לקידו  נוער. –� בנושא והכנת סרטו. סדנת צילו  6

  . השתתפות המחלקה וחניכיה בטורניר קי$ עירוני בקט רגל בחודש אוגוסט.7

  . פעילות אינטנסיבית של עובדי היח' לקידו  נוער למע� השתתפות בני הנוער בפעילות קי$ עירונית.8

  

  : מוקד הקליטה ש  דגש על שני נושאי :אנגדאו יעקב

  ובני הנוער. עות ההורי  בקרב הקהילה לצורכי הילדי . הגברת מוד1

כל הורה אשר פנה לסבסוד עלות . טע  פאק"שיתו" פעולה בתשלו  לקייטנות,  תו�  . מת� סבסוד 2

  הקייטנה נענה בחיוב

  ילדי  משתתפי  בקייטנת המתנ"ס ובקייטנות פרטיות. 30�40 – גני ילדי�

 בקייטנותהדבר ניכר במספר המשתתפי  הורי  לצרכי הילדי . מבקש לציי� כי חלה עלייה ברמת מודעות ה

היו   ,) 20בעבר התשלו  להשתתפות בקייטנה היה בס� למרות שדמי ההשתתפות גבוהי  מבעבר. א  

  ומספר הנרשמי  רק עולה.)  300התשלו  הוא בס� 

הילד מול הוריו הכולל בי� היתר קשר ע   מיצר על פיטוריו. מדובר בתפקיד חשוב מאוד – רכז נוער

  השתתפות בפגישות השמה, הכנה לצה"ל ועוד.

  ו$ בתקציב של משרד הקליטה.צראש העיר מסר באמצעות הדובר כי הפיטורי� ה  עקב קי :#אהוד ויצמ

  תבוצע בדיקה.: הנושא לא מוכר לי ולא הוצ". אלי קידר

של משרד הקליטה לאישור י תנאההצפתי את הנושא ע"י מר משה חזות מול משרד הקליטה.  אנגדאו יעקב:

  נפשות ובשל כ� המשרה בוטלה. 12נפשות. לנו חסרות  200שבמהל� העשור האחרו� העיר קלטה רכז הוא, 
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ודות לאלי , זאת הבקייטנות מנהלי  פרויקט של שילוב ותיקי  ועולי אנו  –נושא הקייטנות  :קארי# מרק

  אשר מסייע בסבסוד.אלוש 

  ת חלוקת תיקי .מתבצע –מוכנות לכיתה א' 

 ופאק"טאיגו  משאבי  של המתנ"ס, מרכז הקליטה  מתבצעתפיסת העבודה היא של שיתו" ושותפות. 

במספר בתי ספר בה  יש ילדי  יוצאי הקהילה. ילדי  העולי  מתקיימת בהובלתה של רות שרעבי. הפעילות 

  לכיתה א' הצטרפו לקייטנות הגני .

  י  שואל הא  שיתו" הפעולה היה כבר בשלב בניית התקציב ?בהתייחסות לאיגו  משאב אהוד ויצמ#:

כסל אחד. מתבצע מעקב  פאק"ט, קליטת עליה ועירייהלתקציב של התייחסנו  ,לגבי בתי הספר רות שרעבי:

 –בתוכנית. השנה הכנסנו הזנה לילדי   י שינוי י אחר הישגי התלמידי  ובהתא  לתוצאות בשטח מבוצע

  ת לאיגו  המשאבי .ארוחת צהריי  וזאת הודו

  

מבקש לציי� כי זו תעודת עניות לעירייה שאינה מקצה משאבי  לטובת רכז נוער, בעוד  :שחר סימנה

  שלפרויקטי  אחרי  מוקצי  משאבי . נעשה ניסיו� לפתור את הבעיה, א� לא נעשה מספיק.

כ� המקו  אינו מוש� הבעיה אינה רק שכר הרכז, אלא תקציב לפעילות. אי� תקציב לפעילות ול: שרה ברק

 חשוב שיהיה מועדו� עירוני לבני נוער שיהיה לה  לא� להגיע בשעות הערב. מספיק בני נוער.

  , א� צרי� להקי  מועדו� בעל אופי אחר משל הקיי .) 30,000התקציב הוא בס�  אנגדאו יעקב:

משרה עקב ירידה : חסר לי מידע בנושא. להבנתי, משה חזות היה שות" להחלטה לקצ$ את האלי קידר

  במספר המשתתפי . אלמד את הנושא ממנו.

מהדיו# הבנתי שיש לרכז תרומה חשובה לקהילה. המנכ"ל יבדוק את הנושא ומבקש שהנושא  אהוד ויצמ#:

  יחזור לדיו# בוועדת הקליטה.

מרכז פאק"ט, מרכז תרבות ליוצאי אתיופיה,  :הקיימי  גופי  רבי  העוסקי  בקהיל שחר סימנה:

עמותת טספצ'י� ובית הנוער קדימה יובל (עמותת וכ� גופי  מתנדבי : ה, הרשות למאבק בסמי , מציל"

מנכ"ל העירייה, משה ממלי' לראש העיר להקי� ועדה לבדיקת איגו� משאבי� בהשתתפות: , לשובע)

  .חזות מחזיק תיק הקליטה, צביה אוחנה, אלי אלוש וקארי#

זמניי . רשות לא יכולה להתבסס על משאבי  של גופי  טספצ'י� ופאקט הינ  ארגוני   שרה ברק:

  מזדמני . הרשות צריכה לבנות משאב לטיפול בנוער באופ� מסודר.

  

  סיכו�:

  הוועדה ממליצה בפני ראש העיר להקי� וועדה כאמור בהשתתפות: שחר סימנה,ד"ר אהוד ויצמ#,מר  .1

  ה ומר אלי אלוש.חזות,הגב' לינה שרו#,מר אלי קידר הגב' צבייה אוחנ משה   

  .. המנכ"ל יבדוק את הנושא ומבקש שהנושא יחזור לדיו# בוועדת הקליטה2

  

  : מודה לכל המשתתפי  ומבר� על העבודה וההשקעה למע� אוכלוסיית העולי  ביבנה.שחר סימנה

  

  פור(רשמה: יעל יצחק                  

  העתק: 
 ראש העיר –ארי �מר צבי גוב


