וועדת נוער וצעירים
כ"ט תמוז תש"פ
 12יולי 1212

פרוטוקול וועדת צעירים ונוער מס'  1מתאריך 15.7.20
נוכחים:
טל צחי יו"ר הועדה.
גבריאל רזינשווילי חבר מועצה
דוד פלדינגר חבר מועצה
ניסים זנו נציג ציבור
אוריאל אלחייאני נציג ציבור
יפרח מורן מנהלת מרכז צעירים
ערן ברוור מנהל יחידת הנוער
חסרים:
משה אדרי חבר מועצה
עוזי שמילה חבר מועצה
נושאים לדיון:
 .2ערן ברוור עדכון פעילות נוער בזמן הקורונה ופעילות קיץ.
 .1מורן יפרח פעילות מרכז הצעירים.
 .3נושאים נוספים.
פתיחת ישיבה שעה 23:31
טל צחי :ברוכים הבאים לישיבת וועדת צעירים ונוער ראשונה לשנת  .1212לא התקיימו ישיבות מתחילת השנה
עקב מגבלות הקורונה.
נמצאים אתנו ערן ברוור ומורן יפרח שיתנו לנו סקירה על תקופת הסגר ומה צפוי בקיץ
ערן ברוור :מתחילת השנה ועד פורים הייתה פעילות ענפה בנושא תרבות ,תנועות נוער ומרכז הנוער העירוני,
בהשתתפות בני נוער רבים .פעילות פורים התקיימה בהתאם לתוכנית והייתה מוצלחת מאד .מיד לאחר פורים
הופסקה הפעילות באופן כללי בשל ההנחיות והגבלות הקורונה .במהלך הסגר הצוות ביצע פעולות תחזוקה
במתחם הנוער העירוני ,הפעילות התקיימה באופן וירטואלי ,פעילות בזום בקבוצות קטנות וגדולות במגוון רחב
של נושאים -חידונים ,מוזיקה ,תרבות ואפילו סוג של עבודות מלאכה .גם היום מתקיימות חלק מהפעילויות
באופן וירטואלי וגילינו שיש הרבה נוער שלא יוצא מהבית אבל רוצה פעילות .לקראת סוף חודש מרץ את הצוות
לחל"ת אך הם המשיכו לעבוד בהתנדבות ולשמור על קשר עם הנוער .החל ממאי חזר הצוות לעבודה מלאה ומרכז
הנוער גם הוא פעיל בהתאם להנחיות .לגבי הקיץ -בשל השינויים התכופים אנחנו כל הזמן משנים את תוכניות
הקיץ בהתאם .הייתה פעילות ראשונה בבריכה והיו כ 112 -בני נוער שמאד נהנו ,בנינו פעילות במס' מתחמים
בעיר (כל יום מתחם אחר) בהתאם לקבוצות עניין משותפות – ספורט ,מוזיקה ומחול.
אנחנו מפעילים את מרכז הנוער וחלק מהפעילות תחת מסגרת "מחוברים" כי אין אישור להפעלת החינוך
הפורמלי.
אוריאל וניסים העלו הצעה שאולי כדאי לפתוח באותו מקום (קריית הספורט לדוגמא) מס' מתחמי פעילות
במקביל ,כדי להגדיל את מס' המשתתפים .ערן מוסר שיבחן כיצד ניתן לעשות זאת ,כי יש לו מגבלת כוח אדם
ואולי אפשר יהיה לצרף הורים שיתנדבו לעזור.
ערן ציין כי בתקופה הקורונה יש עליה דרמטית בכל הקשור לוונדליזם ,אלימות וכד' .רמת השעמום גבוהה מאד
כי המסגרות שהיו מקום לנוער היום בעצם לא קיימות והפיקוח הצטמצם מאד.
צריך לתת את הדעת איך אנחנו כרשות ממשיכים את הפעילות להמשיך על מנת לתת מענה לשעמום.
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גבריאל ריזינשווילי  :מעלה בפני ערן שכדאי אולי להגביר את שיתוף הפעולה בין אלכס רכז מניעת נשירה ויחידת
הנוער.
ערן ברוור :יש שיתוף פעולה אך יקבעו פגישה כדי לבחון דרכים נוספות.
אוריאל אלחייאני :מעלה את הצורך שהרשות והמשטרה יתגברו את הפיקוח בפארקים ומקומות כגון הצים ששם
יש התגודדות נוער.
תודה רבה לערן על הסקירה.
מורן יפרח מנהלת מרכז הצעירים :עד תחילת חודש מרץ מרכז הצעירים היה פעיל בכל התחומים באופן מלא
ובהשתתפות רבה של צעירים והצוות .מאמצע מרץ הצוות הוצא לחל"ת ,אך המשיך לעבוד בהתנדבות בנושאים
בוערים שעלו.
במהלך הסגר הפעילות היחידה הייתה בנושא המלגות .העילות היום הינה ברובה בנושא תעסוקה בשל המצב.
לאחרונה התקיים יום המעסיק של רשת פת-אל הגיעו המון אנשים מכל הגילאים לראיונות.
פתחנו קבוצת וואטסאפ שכל עיסוקה הוא מענה מהיר למשרות בלבד.
הכשרות מקצועיות -קק"ל-טק -ממשיך באופן רציף בעיקר בזום עם  11סטודנטים.
חשבי שכר הקורס ממשיך עם  11משתתפים.
מתקיימת פעילות ענפה ככל שאפשר באמצעות הזום -סדנאות חיילים משוחררים התקיימה בזום.
 1הרצאות התקיימו בזום.
מעבר לכך כל הנושא התרבותי הופסק בשל הגבלות הקורונה.
אנחנו מתמודדים עם קיצוץ בתקציב בכ 32% -כתוצאה מעצירת תקציבי משרדים ממשלתיים.
רכזת צמיחה דמוגרפית -אין.
תקציב שכר צומצם.
תודה רבה למורן.
נושאים נוספים :גבריאל ביקש לעדכן בנושא שהועלה בוועדת הספורט לגבי מגרשי ספורט בעיר -הודעתי כי נושא
זה לא יכנס לפרוטוקול מאחר ואינו קשור לוועדת צעירים ונוער.
אני נועל את השיבה בשעה  ,20:22תודה לכולם.
בברכה,
יו"ר וועדת צעירים ונוער
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