יום שני  23דצמבר 3122
עדכון סטאטוס
פרויקט מנהיגות לאתיקה ואיכות שלטון בקרית גת
פרלמנט הילדים -נציגויות תלמידים מבתי הספר היסודיים שימשיכו לפעול זו השנה השנייה לכתיבת אמנת ילדים עירונית
ולהובלת מיזמים חברתיים בעיר למען הילדים.
שתי קבוצות של קפה אתיקה 01 -תלמידים -כיתות ח'
מנחה :אביחי אוסדון
סטאטוס :כרגע מתרחש תהליך גיוס אינטנסיבי במסגרות כלל התיכונים בעיר.
פתיחה משוערת אמצע ינואר.
קבוצת הכשרת מדריכים לקבוצות מנהיגות לאיכות שלטון 31 -תלמידים -בוגרים מצטיינים -כיתות ט'
מנחה :אביחי אוסדון
סטאטוס:הקבוצה החלה לפעול ולהיפגש באופן קבוע מתאריך ה 2.23.22 -וכבר עברה  3סדנאות.
מנהיגות משולבת לאיכות שלטון 41 -תלמידים -קבוצה רב גילאית מחטיבות הביניים והתיכוניים שאותרו מכל קבוצות
המנהיגות בעיר ליזמות אזרחית.
מנחה :ענבר ממו
סטאטוס :הקבוצה בתהליכי גיוס ומיונים.
כתבים צעירים לבקרה אזרחית 20-תלמידים מחטיבת הביניים -התמחותם תהייה בהכנת סרטי יו טיוב בנושאים חברתיים
ואזרחיים
סטאטוס :הקבוצה בתהליכי גיוס ומיונים.פתיחה משוער היא סוף ינואר.
שדרני רדיו 20 -תלמידי תיכון -בשיתוף פעולה עם קול ישראל -רדיו דרום+מנהל חברה ונוער +מתנ"ס +מחלקת נוער -הקורס
יכשיר את בני הנוער לשדר תוכניות בנושאים חברתיים ואזרחיים בעיר .בני הנוער שישתתפו בקורס ישדרו ויתעדו את פעילותן
של קבוצות המנהיגות לאיכות השלטון ופעילויות מחלקת הנוער בעיר .המכללה תשתתף בהדרכה ובהכשרה .קול ישראל מספק
את התשתיות והציוד וההדרכה השוטפת ,משרד החינוך בהשתתפות בתשלום למנחים מהרדיו והטלוויזיה.
מנחה :פאני עיני
סטאטוס :הקבוצה נפתחה לא מכבר ומונה כ  20בני נוער ,טקס פתיחת הקבוצה נערך ב .1.23.22
.
סיירת אופניים לאיכות חיים ואיכות שלטון -קבוצת בני נוער שתפקידם בקרה אזרחית ,הטמעת הציות לחוק ולנורמות
התנהגות ראויות בקריית גת בקרב בני הנוער.
סטאטוס :הקבוצה בתהליכי גיוס ומיונים.
קבוצת מועצת הנוער לכתיבה של קוד אתי עירוני ( המשך פעילות משנה שעברה)
קוד אתי ליווי של מלי+אביחי מנחה זהבה .הנחיה למלי מה לעשות על מנת להכין אותם לכתיבת קוד אתי .מספיק צוות לכתיבת
קוד אתי.
מנחים :מילי בראבי ,אביחי אוסדון וזהבה חן
סטאטוס :נערכה סדנת הכרות ראשונית עם נושא האתיקה וקוד אתי בתאריך ה23.23.22 -
מחלקת הנוער של עיריית קריית גת -יצירת קוד אתי של מחלקת הנוער ( סמינר של שלושה ימים).
מנחים :זהבה חן ,אביחי אוסדון ,ושי נחושתי הרצאה אחת.
סטאטוס :נערכו מספר פגישות ביחד עם בת אל ,מנהלת מחלקת הנוער במטרה לתכנן  4ימי סמינר של כתיבת קוד אתי למחלקת
הנוער ,תאריכים רלוונטיים עדיין לא נקבעו אך מדובר ככל הנראה באזור פסח.
פרלמנט צעירי תנופה -בהנחיית המכללה לאיכות השלטון ובשיתוף מרכז תנופה.
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