
 

בגליון החודש:

 

ברכת מנהלת

אגף החינוך

הנוער והספורט

- שפרה

סטרוסקי

 

הכירו את

המחלקה

לקידום נוער  –

היל"ה

חינוך, רווחה, שפ"ח ראש העין

2021 ואר  נ י  , 4 זלטר מספר  ו י נ

2 0 2 1 ש  . ר . ח

שלום רב,
 

עם כניסתי לתפקידי כמנהלת אגף החינוך הנוער והספורט, אני
מבקשת לברך אתכם בעשייה ברוכה ומשמעותית. אני נכנסת לתפקיד
מתוך תחושת שליחות ותוך מטרה לטפח ולקדם את מערכת החינוך

המצוינת של העיר ולהביאה לפסגה הבאה.
 

אני מאמינה כי מערכת חינוך, שואפת מצויינות אישית, לימודית
וחברתית, הינה מערכת אשר מטפחת שני אפיקים מרכזיים "המדע"

ו"האדם". מערכת כזו מגדירה דמות בוגר המסוגל להתמודד עם
אתגרי המחר, בוגר המאופיין בידע, מיומנויות וערכים, מערכת

המהווה מצפן לקהילות חינוך אחרות.
 

בתפיסתי מערכת חינוך מצוינת הינה מערכת הרואה את מגוון
הלומדים, נותנת מגוון מענים ורואה למרחוק. מערכת חינוך מצוינת

היא מערכת שנותנת שרות מצוין לקהילה ומחוברת אליה.
תהליכים כאלה יכולים להתקיים רק עם שדרה חינוכית מעולה

וקהילה שואפת מצויינות, ולנו בראש העין יש משאבים חשובים אלה.
אני בטוחה שנוכל לכבוש יחד את הפסגה הבא.

ההתפתחות העירונית מביאה אתה הזדמנות נדירה להרחבת מערכת
החינוך על גווניה השונים.

בטוחה אני שנדע לנצל הזדמנות זו ויחד נצעיד את החינוך בראש
העין לעידן חדש של מגוון, מצוינות ושגשוג.

 
שותפים יקרים, ניתנה לי הזכות לפסוע אתכם בשבילים של הגשמת

חלומות והשגת יעדים. אלו שבילים שמרוצפים בעשייה, ביצירה
ובהישגים. מדובר באוסף של מעשים אשר מאפשרים יום יום,

שעה שעה ליצור עולם חינוכי טוב יותר.
אסיים במילות תודה לראש העיר מר שלום בן משה על האמונה בי

בהובלת מערכת החינוך בעיר ואיחולי הצלחה רבה בהמשך לד"ר
נגיסט מנגשה היקרה – מנהלת האגף היוצאת.

 
אני כאן עבורכם, 
שפרה סטרוסקי

 מנהלת אגף החינוך הנוער והספורט



המחלקה לקידום נוער שבאגף החינוך נותנת
מענים חינוכיים טיפוליים לנוער בסיכון בגילאי

 . 18 – 15
צוות המחלקה בניהולה של יהודית שרוני מוביל
חזון הרואה את הנער/ה ומכיר ברצונותיו וצרכיו
ונעזר באלו לתכנון והתאמת תכנית אישית עבורו

בתחום החברתי – רגשי והשכלתי . 
 

 
העבודה עם הנוער מבוססת הלכה למעשה על

עקרונות הליבה לטיפול בנוער נושר אותם התווה
משרד החינוך :  השכלה, תעסוקה, הכנה לצבא,

מניעת התנהגויות סיכון, תרומה לקהילה, ותחום
הורות ומשפחה

הכירו את המחלקה לקידום נוער  – היל"ה



קידום נוער מטפל  ב 103 בני נוער סה"כ , מתוכם   45 
 לומדים בתכנית היל"ה  במסלולי הלימוד השונים -  12

שנ"ל ובגרויות . 
 

כל תלמיד בהילה מלווה ומטופל על ידי עובדת חינוך
טיפול במשך כל שנות לימודיו בהיל"ה ואף כשנה לאחר

סיום הלימודים. 
 

אחוז מקבלי תעודות הסיום מדי שנה הינו גבוה
ומתקרב ל 100%. 



"אנו קיימים כדי ליצור לכל נער ונערה
שנשרו אפשרויות והזדמנויות חדשות כדי
שיוכלו להגיע למיצוי הפוטנציאל שלהם

בתחומי מצוינות ועניין אישיים במגוון 
תחומי החיים . " 

הצוות החינוכי - טיפולי בקידום נוער 



קידום נוער בממשק הבית ספרי – תכנית פל"א 

תכנית פל"א בתוך בתי הספר  נותנת מענה
לתלמידים הנמצאים  בקו התפר שבין נשירה

סמויה לנשירה גלויה

הנשירה של בני נוער ממערכת החינוך הפורמאלית
הינה ביטוי להוויה סיכונית. מתוך הניסיון של
קידום נוער וההתמחות בעבודה עם תלמידים

בסיכון שנשרו ממסגרות ואחוזי ההצלחה הגבוהים
עם האוכלוסייה הנ"ל, מצאנו לנכון להקדים את

מתן המענים לתלמידים הללו ולמנוע את נשירתם
הגלויה מבית הספר. 

ייחודה של התוכנית בכך שנותנת מערך
טיפולי מקיף בתלמיד עם קשר ותיאום

שוטף בין כל מערכות התמיכה.



תכנית פל”א –תחומי ההתערבות 

 עבודה מערכתית - ברמה האישית, החברתית
והמשפחתית.

 שילוב של אימון אישי וטיפול - בניית תכנית טיפול
אישית לכל תלמיד תוך זיהוי החסמים והבעיות

הרגשיות, הקניית כישורי חיים ומיומנויות מקדמי
הצלחה.

מיקוד לעבר הישגים לימודיים - ליווי התלמיד
במסלול הלמידה בבית הספר במהלך כל שנת

הלימודים.

 

תלמיד

צוות

חינוכי

הדרכת 
הורים

הדרכה 
קבוצתית

עובד/ת
חינוכי- 
 טיפולי



הצלחת כל תלמיד 
תלויה בשיתוף פעולה של כל

שותפי התפקיד, 
תוך בניית מעטפת ביטחון
אוהבת, מכילה, מקבלת,

תומכת ולא מוותרת.



2. תכנית "מתחברות "– קשר אימהות
נערות בקידום נוער 

מטרות :
• יצירת מרחב לשיח פתוח לאימהות,

נערות ומה שביניהן
• חיזוק מיומנויות תקשורת והקשר

במעבר הבין דורי בין אימהות לבנות 
• היכרות עם סוגיות בנושאי נשיות,

מגדר ומיניות
• מתן ערך ידע וכלים להורות מיטבית

בדגש על גיל ההתבגרות 

נושאים שהמחלקה מקדמת ומובילה 
בשנה"ל תשפ"א

1. מנהיגות בני נוער בסיכון
מטרות : 

• פיתוח מודל מנהיגות אצל
נערי קידום נוער 

• הכשרת מנחי גוף הנהגה
בתוך קידום נוער 

• הגברת השתתפות ואחריות
בני הנוער של קידום נוער 

3. הדרכות הורים – קבוצתית ופרטנית 
להורי תלמידים בהיל"ה ובבתי הספר

בהפניית הגורמים החינוכיים / טיפוליים. 



ַׂשֲחִקי, ַׂשֲחִקי ַעל ַהֲחלֹומֹות,
זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָׂשח.

ַׂשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין,
.ִּכי עֹוֶדִּני ַמֲאִמין ָּב

 
ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ְּדרֹור ׁשֹוֶאֶפת

א ְמַכְרִּתיָה ְלֵעֶגל-ָּפז,
ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם,

ַּגם ְּברּוחֹו, רּוַח ָעז.
 

רּוחֹו ַיְׁשִלי ַּכְבֵלי-ֶהֶבל,
ְירֹוְמֶמּנּו ָּבֳמֵתי-ָעל;
א ָּבָרָעב ָימּות עֵֹבד,

ְּדרֹור - ַלֶּנֶפׁש, ַּפת - ַלָּדל.
 

ַׂשֲחִקי ִּכי ַּגם ְּבֵרעּות ַאֲאִמין,
ַאֲאִמין, ִּכי עֹוד ֶאְמָצא ֵלב,
ֵלב ִּתְקֹוַתי ַּגם ִּתְקֹוָתיו,
ָיחּוׁש אֶֹׁשר, ָיִבין ְּכֵאב.

ַאֲאִמיָנה ַּגם ֶּבָעִתיד,
ַאף ִאם ִיְרַחק ֶזה ַהּיֹום,

ַא ּבֹוא ָיבֹוא - ִיְׂשאּו ָׁשלֹום
ָאז ּוְבָרָכה ְלאֹם ִמְּלאֹם.

 
ָיׁשּוב ִיְפַרח ָאז ַּגם ַעִּמי,

ּוָבָאֶרץ ָיקּום ּדֹור,
ַּבְרֶזל-ְּכָבָליו יּוַסר ֶמּנּו,
ַעִין-ְּבַעִין ִיְרֶאה אֹור.

 
ִיְחֶיה, ֶיֱאַהב, ִיְפַעל, ָיַעׂש,

ּדֹור ָּבָאֶרץ ָאְמָנם ָחי
א ֶּבָעִתיד - ַּבָּׁשַמִים,
ַחֵּיי-רּוַח לֹו ֵאין ָדי.

 
ָאז ִׁשיר ָחָדׁש ָיִׁשיר ְמׁשֹוֵרר,

ְליִֹפי ְוִנְׂשָּגב ִלּבֹו ֵער;
לֹו, ַלָּצִעיר, ֵמַעל ִקְבִרי
ְּפָרִחים ִיְלְקטּו ַלֵּזר.

טשרניחובסקי שאולאני מאמין

לשמיעת

השיר יש

ללחוץ על

התמונה

https://www.youtube.com/watch?v=4iMMsAZH4cI

