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אגרת קידום נוער-היל"ה 

 

החזרה לתקופת הסגר, הריחוק החברתי וצמצום המרחב הפיזי, משפיעים גם על

המרחב הנפשי ומצריכים מאתנו, מנהלים, עובדים ומורים, שמירה רציפה על קשר עם

הנערים, מודעות גבוהה יותר לאפשרות של עליה והחרפה במצבי הסיכון והתנהלות נכונה של

היחידה בתקופה זו.   

כפי שעדכנו אתכם, הפעילות ביחידות לקידום נוער- תוכנית היל"ה מוגדרת כחיונית ומוחרגת

מהסגר. בני הנוער שלנו יכולים להגיע ליחידה ללמידה, שיחות אישיות, למפגשים חברתיים לשיח

קבוצתי- הכל כמובן בהתאם להתנהלות התו הסגול והנחיות הסגר. 

במידה והמפגש פנים אל פנים לא מתאפשר מסיבות שונות (בידוד או חלילה חולי), ינתנו המענים

מרחוק- בזום, בשיחות וואטספ ובפלטפורמות דיגיטליות נוספות.

 דגשים בתחום חינוך-טיפול
·  כל יחידה מוזמנת להוציא אישור בכתב  לבני הנוער שמשתתפים בפעילותה. חשוב מאוד לדייק

ולהתאים את האישור לתוכנית האישית של כל נער (למשל ציון כתובת היחידה, לוח זמנים של

הפעילות וכו')  מצ"ב אישור לדוגמא .

· על מנת למנוע עימותים מיותרים של בני הנוער עם גורמי האכיפה, מומלץ מאוד שמנהל

היחידה יפנה למשטרה המקומית ויעדכן את מחלק הנוער באישור ההחרגה ויבקש לעדכן את

כל גורמי האכיפה בשטח באישורים הנ"ל (למשל פיקוח עירוני, פיקוד העורף). 

· בנוסף לאישור הכתוב, חשוב מאוד להסביר לבני הנוער ואף להדגים, כיצד נכון לנהל שיחה עם

שוטר, במידה ויעכב אותם. 

- לענות בנימוס.

- להציג את האישור הכתוב באופן מיידי.

- בשום אופן לא להיכנס לעימות אלא לתת את מספר הנייד של עובד ח"ט / מורה / הורה במידה

ויש אי הבנות מצד השוטר. 

· הדרכה והנחיות לקיום מפגשים קבוצתיים ולהמשך העמקה בטיפול מרחוק באופן מקוון –

יועברו מיד אחרי סוכות. לכל מחוז מוקצות 5 שעות לנושא.
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· יחידות קידום נוער-היל"ה פועלות גם בתקופת הסגר כי יש הבנה עמוקה לחיוניות שלהן.

כעת, חובת ההוכחה עלינו !!  

האחריות של כל מנהל יחידה היא לדאוג ולשמור על בריאותם של בני הנוער, כמו גם העובדים

והמורים ולכן חשוב להקפיד ולשמור שבמרחב היחידה כולם חובשים מסיכה, שומרים על מרחק

ועל הגיינה. 

· תפקיד המנהל והצוות הוא בראש ובראשונה לתת דוגמא ובמקביל לאכוף את ההנחיות

ולקיים רצף פעילות שוטף של היחידה. 

· מאמר נוסף לקריאה: למה כל כך קשה לומר אני צריך עזרה?

 דגשים בתחום הפדגוגיה: 
אנחנו נמצאים בתחילת השנה ונדרשים לעורר מוטיבציה ולגייס את התלמידים

ללמידה בתנאים לא פשוטים – הן מבחינת המציאות המורכבת, והן מבחינת אמצעי הקשר עם

התלמידים.  לשם כך אנו נדרשים להיות יצירתיים, לגלות פרו-אקטיביות ולוודא כי הלמידה

ביחידות מתקיימת כסדרה ו"מוחזקת" באופן רציף, ממוקד ומותאם לתלמידים. 

ישנה גם דינמיות רבה המתבטאת במעבר בין שיעורים פרונטליים לשיעורים מקוונים, בהתמדת

תלמידים שונים, בקצב הלמידה ועוד. משום כך, גם התכנון, המיפוי והמעקב אחר הלמידה

מקבלים חשיבות יתרה, ועלינו לעקוב אחר התקדמות ההוראה והלמידה.

 -  בכדי לנהל את ההוראה באופן מיטבי, על כל מורה לקיים תכנון הוראה הנגזר מנושאי הלימוד,

מזמן הלמידה העומד לרשותו ומקצב ההתקדמות. כלי לתכנון ההוראה נמצא כאן.

- בנוסף, חשוב שכל מורה ינהל מעקב אחר התקדמותו של כל תלמיד בלמידה וכי מידע זה יהיה

נגיש למנהלי ההשכלה.

- בימים הקרובים יעלה לאתר האינטרנט של תכנית היל"ה טופס מעקב אחר התקדמות התלמיד

לפי מקצוע.

- מצופה ממנהלי ההשכלה לוודא כי כל מורה מקפיד על תכנון ההוראה ועל המעקב אחר

ההתקדמות של כל תלמיד. 

- מנהלי ההשכלה יחזיקו בריכוז נתוני הלמידה של כלל תלמידי היחידה לפי דירוג רמזור לתיאור

סטטוס תלמידאות של כל תלמיד בעזרת הטבלה הבאה.  מצ"ב טבלת רמזור. 

- אנחנו מזכירים לכם לדאוג  לפתיחת התיק האקסטרני - עד לתאריך ה29.10.20 - מצ"ב נוהל

פתיחת התיק. 
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לקראת היציאה לחופשת חג הסוכות, חופשת חג שעבור הנערים שלנו ובני משפחותיהם מהווה

גם בשגרה תקופה של לחץ כל שכן בתקופת הסגר, חשוב להדגיש בפני בני הנוער וההורים כיצד

תהיה ההתנהלות מול היחידה בתקופת החופשה: מה עושים במצבי חירום ואירוע קיצון, למי

פונים ובאיזו דרך. 

נזכיר כי אירועי חירום מוגדרים בין היתר במקרים של: אלימות במשפחה, מצוקה נפשית, פגיעה

מינית, פגיעה פיזית כתוצאה משימוש בסמים או אלכוהול, מצב של חסך תזונתי, בריחה או

היעדרות ממושכת בלתי מוסברת וכדומה. 

חג הסוכות מציין רגע של שינוי ומעבר – מסעם של בני ישראל ממצריים בטרם מצאו לעצמם

יישוב של קבע. את המסר של החג אפשר לבטא בשפה של היום: הארעי הוא הקבוע החדש.

אנחנו חוגגים את המעברים האלה, כדי לעמוד על כך שלצד הקשיים של חוסר היציבות, היא

מביאה עימה גם הזדמנות להתחדשות! 

איחולים לבריאות ומועדים לשמחה

מטה קידום נוער- היל"ה
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