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בע"ה

תוכנית מרכז נוער קירית גת
רציונל:
עפ"י מחקרים ,נוער בסיכון הם בני נוער הנמצאים בסיכון לפגיעה עצמית ,פגיעה על ידי אחרים ,הזנחה,
או סיכון להתדרדרות .מדובר במתבגרים בגילאי  ,81-81הבאים לרוב ממשפחות עם קשיים .במקרים
רבים ההורים אינם פנויים למתבגר וצרכיו או שיש בעיה בתקשורת בין ההורים לילד ,כך שנוצר חלל
אליו יכולים להיכנס גורמים בעלי השפעה שלילית על המתבגר :חבורות רחוב ,עבריינות ,שימוש בסמים
ואלכוהול ,מבוגרים אשר יבקשו לנצל את המתבגר ועוד .מרכז הנוער היישובי מיועד לתת מענה כוללני
לבני לילדים ולבני הנוער בעיר .הילדים ובני הנוער בגילאים אילו חשופים למגוון דילמות וקשיים שמזמן
להם גיל ההתבגרות בד בבד עם תהליך גיבוש הזהות האישית שלהם ,כמו גם התלבטות לגבי עתידם
הקרוב והרחוק .לפיכך קיים צורך לתת מענה רחב ככל הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים הקיימים.המרכז
מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לילדים ובני הנוער ביישוב .כאשר הרעיון המנחה הוא שלכל הילדים
ונערים יהיה מענה לצרכים במקום המרכז את הפעילות ,כשמיתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות.
המרכז ייתן מענה הן בתחום הלימודי על מגוון תחומיו ומאפייניו והצרכים העולים לרבות תחום המצוינות
עליו יינתן דגש ,הן בתחום הספורט ,כאשר תוכנית הספורט ואנשי המקצוע המתאימים יתנו מענה
בתחום והן בתחום החברה .כתפיסה חינוכית ,יש ליראות את מרכז הנוער כבית נוסף לנוער המגיע,
מקום מותאם בו הם יכולים לבוא לידי ביטוי בתחומי עניין שונים ,ליצור ולייצר מפגשים במעגלים שונים
ולהיחשף למסרים חינוכיים -ערכיים .מעבר למערך הלמידה ,יש ליראות בשיתוף בני הנוער בתכנון
ובעשייה הקשורים במרכז יחזק את תחושת השייכות של בני הנוער אליו ויעודד אותם לשמור עליו ואף
יותר מכך.

מטרות הפרויקט
 .8לייצר לילדים ולנוער ,בית שיהיה להם צומת מכוונת ומנגישה ,את השירותים שהם יכולים
לקבל ומענה של צרכים ברמות מסוימות.
 .1שיתופי פעולה עם גופים נוספים ,על מנת להשתמש גם בשירותיהם ,לדוגמא – תוכנית
עזריאלי – מתחייבים לשתף כמה שיותר ילדים ונוער של המרכז יכנסו לתוכנית ,דבר אשר יכול
לעזור מאוד .הקשר הישיר והזמינות של התוכנית לילדים הללו גורמת להם לרצות לנסות
ולרוב להישאר.
 .3יצירת מועדון הנוער כסביבה חינוכית המונעת התנהגויות סיכוניות.
 .4מועדון הנוער יהיה מקום מזמין ומותאם לשימוש בני הוער.
 .5יצירת שותפויות בין בני הנוער לבין הקהילה הרחבה לטובת מקום ראוי לבני הנוער.
 .1לאפשר לבאי המרכז לקבל מענה לצרכים שלהם בהיבטיהם השונים תחת קורת גג אחת.

 .7לתת מענה מקצועי לצרכים הייחודים של תלמידים המגיעים למרכז נוער ,באמצעות טיפוח
וחיזוק מיומנויות ותפקודי למידה ,פיתוח תחושת מסוגלות והצלחה לימודית ,תוך רצון להעלאת
מספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות.
 .1למידה בקבוצות קטנות וחיזוק הנקודות אותן צריך לחזק ,בהתאם לצורך.
 .0להקים תוכניות מצטיינים בנושאים כגון :מוסיקה ,פיזיקה ,מדעים וספורט.
 .89שימוש במשאב הקיים  -כאשר בני הנוער הצורכים את שירותי המקום ,יחנכו ,ילדים צעירים(
בכיתות יסודי) ויהיו להם לעזר ,בקשיים איתם הם מתמודדים ,וזאת בנוסף לאנשי הצוות.
תכנונים נוספים במהלך שנת הפעילות
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קיום פגישה עם הנוער במרכז ,לקביעת הערכים המנחים ושותפים לעשייה במועדון הנוער
ולקהילה.
גיוס מתנדבים מהקהילה /איתור בעלי מקצוע חיצוניים (מורשים במידת הצורך).
בניית תכנית עבודה הכוללת בקשות מוגדרות לתקצוב וסיוע והעברתה למועצה -ביצוע עד
תחילת דצמבר .1981
סדרת מפגשים עם שותפים והמתנדבים לטובת מועדון הנוער; תכנון עד עשייה בפועל.
פתיחת תכניות מצוינים במרכז הנוער.

