
גרעין שרות  
לאומי  
אשכול



רציונל
המשרד לביטחון פנים באמצעות הרשות  

לביטחון קהילתי מציע הקצאה של גרעין בנות 
.שרות לאומי למועצה אזורית אשכול

הבנת הצורך–עוטף עזה •

קהילות בעלות פוטנציאל קליטה ואימוץ•

ציונות וחלוציות•

יש עם מי לעבוד•

?למה אשכול

:מטרות מרכזיות

ס "העלאת תחושת המוגנות של התלמידים בביה•
.היסודיים

. א בחינוך החברתי"תגבור כ•

תוכנית ייחודית מבחינת העמותה המגייסת 
:פ"הבטומבחינת משרד ( בת עמי)

תקנים של בנות שרות שאינם עולים  8מימון . א
. לרשות המקומית

עוטף עזה, פעילות בפריפריה. ב

גרעין שמתאים את פעילותו למצבם הרגיש של  . ג
ילדי העוטף ותוצאות הקורונה ומקדם חוסן ומוגנות  

.במסגרות החינוך



אופן ההפעלה

.י עמותת בת עמי"בנות שרות ע8גיוס •

.בשלומית( קומונה)הבנות יתגוררו בדירה •

עבודה בבתי הספר היסודיים: תקן בוקר•

(ישובים)עבודה בחינוך החברתי : ערב/ צ "תקן אחה•

.במסגרת מערך ההסעות המועצתי–הסעות בין שלומית לקריית החינוך •

.משפחות מאמצות, שבתות בשלומית•

(  סים"בשיתוף החברה למתנ)י הרשות לביטחון קהילתי "ליווי והכשרה מקצועית ע•
.ועמותת בת עמי

.בהמשךשתגוייס, י רכזת מקומית"ריכוז וליווי שוטף ע•



מסגרות חינוך פורמלי

אלימות  , חרמותדמויות בבתי הספר היסודיים שיתמקדו בפעילות למניעת התנהגויות סיכון כמו ▪
.'התנהגות פוגענית ברשתות החברתיות וכד, חברתית, מינית, מילולית, פיזית

. קיימים מדריכי מוגנות שזו משימתם( לאחרונה)ס אחרים ברחבי הארץ וגם בנופי הבשור "בבי▪
בנות השרות יכולות  . ס היסודיים באשכול אין מדריכי מוגנות מאחר ולא מוקצה לכך תקציב"בביה

.למלא את המשימה בבתי ספר אלה

:משימות מרכזיות

.דמויות נוספות לחיקוי, "אחות בוגרת", חיזוק נוכחות מבוגרים משמעותיים במרחב הבית ספרי1.

.ליווי ותמיכה חברתית ורגשית, עיניים נוספות ותשומת לב לתלמידים2.

.ומניעת התנהגויות סיכון( אקלים בית ספרי לא אלים)פעילויות בית ספריות בנושא מוגנות 3.

.סיוע נוסף לצוותי בתי הספר4.



חינוך חברתי

תגבור מערך המדריכים בחינוך החברתי  
צ  "בישובים לפי הצורך בפעילויות אחה

.וערב

סיוע ועזרה במרכז הנוער המועצתי

כמו לקראת )פעילויות ייחודיות ביישובים 
('חגים וכד



תקציב שנתי  

2022-3ג "תשפ

הרשות  )פ"הבטמשרד 

(קהילתילבטחון

תקציבי בטחון  

קהילתי אשכול

מועצהינג'מצ

תקנים לבנות  8

כולל עלות  )שרות 

(ל"מגורים ואש

250,000

רכז מקומי בחצי  

משרה

60,000

תגבור הסעות  

צ"אחה

18,7506,250

250,00018,7506,250כ"סה


