
 

 

  

 

 
 

 51-510251מס' ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער פרוטוקול              
 

 בחדר  (9152ספטמבר  51)  טו' אלול ראשון שהתקיימה ביום   ועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער מישיבת 
 רמלה.  5אפריאט ז"ל בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, ויצמן   הישיבות ע"ש

 
 משתתפים ה"ה:          :                                                     נוכחים  ה"ה

 רכז סיירות הורים  -יצחק בוצר                 יו"ר הועדה                  -עו"ד רונן רוטשטיין
 מח' לשירותים חברתיים  -מירב אורנשטיין                    סגן רה"ע                      -מאור מאיר אשש

 מנהל מרכז צעירים  -אווקה מנגיסטו      חבר מועצה   -הראל שוהם 
 מזכירות העירייה   -מנהלת ביה"ס שרת                     עו"ד שלי ביטון -איריס עידו מסטאי

 נציגת ציבור  -לה נחוםאנג'
 מנהל המח' לשירותים חברתיים -אייל קהלני

 העירוניתמנהל יחידת הנוער  -יואב נדב
 ס. יו"ר מועצת נוער עירונית  -אושר בן נתן

 דובר מועצת הנוער העירונית   -יגאל חיימוב 
 

 :רים ח ס
 חברת מועצה -רותם כהן כחלון
 נציגת ציבור  -לודמילה יסקוב

 נציגת ציבור   -רעות גולדמן 
 מנהלת אגף החינוך והנוער -אלונה קליימן

 מפקד המשטרה או מי מטעמו 
 יו"ר ועד הורים עירוני -ארביב  אנקרי  אורלי

 

 נושאים לדיון: 
 

 בירך את הנוכחים והציג את חשיבות עבודת הועדה.  :עו"ד רונן רוטשטיין, יו"ר הועדה 

 דברי פתיחה: 
 

 שהנוער והצעיריםוזאת מתוך אמריה ברורה  חשיבות רבה בהשקעה עירונית בחינוך הבלתי פורמאלי בעיראני רואה 
 הם  העתיד של העיר.  

 על מנת שתהיינה תוצאות לעבודת הועדה, נכון יהיה לתאם ולאגם משאבים בין כלל הגורמים העירוניים העוסקים
 בנוער ובצעירים. 

 
 יואב נדב ) מנהל יחידת הנוער העירונית(  -ברמלה " " תנועות הנוער   -הצגת נושא 

 תנועת הנוער היא ארגון חינוכי ארצי המסייע ותורם לשימור ולפיתוח של ערכים חברתיים וממלכתיים ופועל 
 המדריכים הצעירים מהווים את לב הפעילות ביחד עם הרכזים  " נוער מחנך נוער" )בתפיסה החינוכית של 

 הבוגרים מטעם התנועה(. 
 מסגרות תנועות הנוער העירוניות ברמלה תהפוכנה לאבן שואבת לתלמידי -חזון עירוני בנושא תנועות הנוער 

 העיר ותצמיח בוגרים הרואים עצמם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל בעלי מצפון ערכי , אמונה שוויון ערך חיי 
   אחריות ומחייבות חברתית קהילתית. בעלי מעורבותאדם, כבוד וסובלנות לאחר ,  
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צופים הנוער העובד והלומד, בני עקיבא, צופי אחווה, אריאל, בעיר רמלה פועלות מס' תנועות נוער : 
 (. אלג'יהל -אורתודוקסיים, השומר הצעיר ) החטיבה הערבית 

  יב'. -ד'הגילאים המשתתפים בפעילות של תנועות הנוער : 
 

 אתגרים ויעדים : 
 

 הגדלת מספר המדריכים והחניכים המשתתפים בפעילות של תנועות הנוער.  .5
בראשותו של יו"ר הועדה , עו"ד   לעידוד גיוס חניכים לתנועות הנוער העירוניותחשיבה צוות סוכם כי יוקם 

 . נציגי מועצת הנוער העירונית( הראל שוהם, איציק בוצר, יואב נדב,  -רונן רוטשטיין ) צוות 
 הצוות יגבש מסקנות ודרכי פעולה אשר יוצגו בישיבת הועדה הבאה. 

    

 מפיקה סרטון שיווק עיריית רמלה בימים אילו   -חשיפה לפעילות תנועות הנוער וחשיבותן בקרב ההורים  .0
 לתושבי העיר הקורא להורים לשלב את הילדים בתנועות  הנוער בדגש על חינוך לערכים, התנדבות , 

 מנהיגות , בטחון עצמי ופיתוח אישי.
  

 אושר בן נתן, ס. יו"ר מועצת התלמידים העירונית  -העלאת נושא הנוער והצעירים לסדר היום העירוני  .3
בסדר היום העירוני , לראות בהם שותפים לפעילויות השונות המתקיימות  את בני הנועריש לשלב יותר מציין  

 ברחבי העיר. 
 הינה פרסום ברשתות החברתיות, בבתי הספר " ומפה לאוזן ".  אחת הדרכים לשילובם של בני הנוער

 כמו כן, מודגש הצורך להחל בפעילות של תנועות הנוער כבר בגילאי ביה"ס יסודי. 
 לשם הגדלת כמות החניכים בתנועות  לגייס את כל המשאביםמוסיף כי יש שוהם חבר המועצה , מר הראל 

 . יש צורך בהסעות(ולרבות גיוס מדריכים ) גם במידה הנוער בעיר ושילובם בפעילות,  
 

נושא זה יבחן וייבדק ע"י הגורמים המקצועיים בעירייה , ביחס לכל אחת  -בנים1 אחזקת מבנים חוסר במ .4
   מתנועות הנוער. 

 
 

 אווקה מנגיסטו ) מנהל מרכז הצעירים(  -" מרכז צעירים קשתות "   -הצגת נושא 
 (. 4פוס נבון ) רחוב הזית מרכז הצעירים נמצא בקמ

 צירים מרכזיים לפעילות המרכז :  3ישנם 

 ) תעסוקה, השכלה גבוהה, הכשרות מקצועיות, יזמות עסקית, מלגות(.  קריירה והון אנושיפיתוח א. 

  (., הרצאות וסדנאות , אירועים חברתיים) קבוצות מנהיגות ברתי פיתוח הון חב. 

 . עם מוגבלויות, תכנית אפיקים(צעירים   -) חיילים משוחררים, פיתוח קריירה , תעסוקה שווה  תכניות ייעודיותג. 
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 דיון ומסקנות : 

 באמצעי התקשורת השונים.  חשיפה של פעילות המרכז לציבור הרחב .5

 בקרב  בני הנוער ) כיתות יב'(.  גם  שילוב והעלאת מודעות פעילויות מרכז קשתות .9

 
 : עו"ד רונן רוטשטיין -סיכום

 

 אני מודה לכל הנוכחים על שיח פורה , נכונות לסייע ולקדם את תחום הנוער והצעירים בעיר.  .5

לעידוד גיוס חניכים לתנועות הנוער חשיבה צוות בישיבת הועדה הבאה יוצגו מסקנות ודרכי פעולה של   .9
 . העירוניות

  " זכויות הילד" .  בנושאבין היתר בת הועדה הבאה נדון יביש .3

 הועדה אני רואה חשיבות בביקורים של  חברי הועדה וגורמים רלוונטיים נוספים בשטח,  כחלק מעבודת  .4
 על מנת לראות מקרוב ולחוות את פעילויותיהם של בני הנוער וצרכיהם. 

 

 

 

 
 עו"ד שלי ביטון                                           עו"ד רונן רוטשטיין                           

                                             מזכירות העירייה                                                יו"ר הועדה                                                                             
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

  0251רמלה, ספטמבר  

   


