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 מרכז
 

  נקודת פתיחהנקודת פתיחה

 משולחן העורכת/ איריס בנטוב כהן

 קוראות וקוראים יקרים,

 נמצאסיוון שלא -בגיליון שלפניכם תמצאו רשמים מפעילויות המחוז בחודש האחרון. הכנסנו גם מקצת מהפעילויות של חודש אייר

קום בגיליון הקודם. הקיץ כבר ממש כאן, הקייטנות החלו, גם הסמינרים והמחנות של בני הנוער, קורסי ההכשרה של בני מ ןלה

הנוער וגם של המבוגרים, וכלל פעילויות הקיץ. בכל מערכת החינוך, וגם במגזרים אחרים במשק מורגשת בעונה זו האטה, כבדות. 

לת. "חופשה נעימה" )עבור האחרים( הוא עבורנו אות הפתיחה לפעילות כפולה ומכופ כבר רגילים לכך שצמד המילים  ואילו אנו

  נהל חברה ונוער קיץ גדוש פעילות, קיץ של צמיחה ושל "חזרה הביתה" בשלום.אביב מאחל לכל החברים במ-צוות ח"ן תל

 נשוב אליכם בתחילת ספטמבר עם גיליון פירות הקיץ.אז... קיץ נעים.                                                                                   

 

 

 

 
 
 
 

 

 ,ברק שלנולטובי 

 מינוייך ברכות חמות עם

 למפקחת רשותית

מאחלים לך המון 

 הצלחה!

 באהבה,

 החברים במחוז

 

 נקודות חובה )נעימה(נקודות חובה )נעימה(

 מהחודש הקודם...

 נוער פעולות מתאמת ,פרייברגר ברק/ חניתה -ושים גלים בבני.ע1

 חמישי ביום .ירבע מסורת להיות שהופך ירושלים יום לכבוד" ריקודגלים" את ברק בבני קיימנו( 1..5) אייר' כה חמישי ביום

 בשכונת ובלונים ישראל דגלי עם וצעדו מהשכונה ותושבים שרה נווה הפנימית בנות(, ה"וניש עזרא, ע"בנ) הנוער תנועות התכנסו

 שוק ליד התהלוכה כשעברה(. הליווי כל על לה להודות המקום זה - המשטרה וכמובן) ירושלים שירי עם רכב בליווי ץ"כ פרדס

 הגיע התהלוכה .בשכונה שאחזה השמחה את הוכיח רק וזה סוכריות ובני הנוער הילדים לכל וחילק הסוחרים אחד יצא ץ"כ פרדס

 בשני נחתם הערב .והצטרפו שבאו נוספים שכנים סחפה השמחה. כולם את שהרקידה להקה להם חיכתה שם הנוער, למרכז

 הופק והשני" הדגל את מרימים" באדיבות האחד. אלישר - לעם ירושלים של וחשיבותה מרכזיותה על המסבירים קצרים סרטים

 למר ,גורדון מלי' ולגב תורנית לתרבות: הערב הצלחת למען ופעל שתרם מי לכל גם להודות המקום זה". דורון" סניף צוות י"ע

 שושנה' לגב, ואיתנ לחגוג שהגיעו הספר בתי ומנהלי לוי אלי למר ס"ולמתנ הנוער לתנועות, העיריה מחסן לאנשי, דובלין רפאל

 !ונקי מסודר היה שהכל עד עזב ולא ושמח שבא הנפלא ולנוער הדוק באופן אותנו שמלווה גורמן

 

  זרעי קיץ

  נישאים ברוח

  כרונותימעירים ז

  מעוררים ערגונות

  זרעי קיץ באים בנחיריים

  ורומזים איזה קיץ

 )מאיר אריאל(  - הולך להיות
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 רוזן, מנחה מחוזית למנהיגות . באדיבות רננהליאור אדלמן, דוברת מועצת הנוער חולון בחולון/ XL .אירועי 9

 

בחודש שעבר, מועצת הנוער חולון קיימה מספר פעילויות במסגרת אירועי יום העצמאות בעיר. המועצה היא שיזמה והפעילה את 

 ". XLאירועי הנוער ביום העצמאות, שנקראו "אירועי עצמאות 

ות נוער, ואחריהם בהופעה מיוחדת להקת "היהודים" בין השאר, פתחה המועצה במת נוער בהנחייתה, שעליה הופיעו ארבע להק

רגנה המועצה מסיבת רחוב ברחבת ה"מדיטק" בחולון, לבני נוער מכיתות ט' איולירן דנינו, בוגר התוכנית "כוכב נולד". לאחר מכן, 

הופ -קדני היפומעלה. במסיבה היו מספר רחבות, ביניהן "רחבת ג'אם" של להקות נוער ונגנים צעירים, רחבת ריקודים לר

בהובלת המועצה העירונית חולון כהצלחה מסחררת. שמחנו לראות את בני הנוער  םאירועיהניתן לסכם את  וברייקדאנס, ועוד.

 כך בפעילויות שתכננו והפעלנו, ואנחנו יכולים להבטיח להם שזאת רק ההתחלה...-שבעירנו נהנים כל

 

 ם רכזי ח"ח, הרצליה/ אביבה בן רפאל, מכנסת רשותיתשעות של פורו 30. 3
 

 ספגו קהילתי -חח רכזי 51  .חיפה, בק לאו" עש הספר בבית לימודי סיור יוםיצא ל הרצליה בעיר קהילתי חברתי חינוך רכזי פורום

 החינוך רכז ספרו בבית אשר,  פסלר דני מר המוסד ל"מנכ עם נפגש הפורום  .חיפה בק לאו" עש הספר בבית  חינוכי רצףיום של 

 העוסקים את הרכזים פגשו הסיור ביום.   ערכיים החינוכיים הנושאים את מלווה זה כאשר,  גבוה במקום ממוצב החברתי

 תלמידים מגיעים בזכותה אשר הערכית הרוח על ובעיקר מחנך לשעורי ערכיים תכנים, עבודה תכניות בניית על למדו, במלאכה

  , האישיות בניית על זה תחום תרומת ועל חברתית - האישית ההתפתחות על סיפרו אולגה ס"ביה תותלמיד  . לימודית להצלחה

   . סמאותיס ולא.. ערכים, רבותיי ערכים

 

 -/ מפקחת רשותית9019ימי שיא "להיות נערה" ים,  -בת. 4
  דוד מירי 

 .  32-31/1/53ימי השיא התקיימו השנה במשך יומיים בתאריכים 

 בימים אלו התקיימו בשעות הבוקר מגוון של פעילויות, סדנאות והרצאות 

 רבות הפעילויות השונות התקיימו במתחמי ת לכל שכבת ח' בעיר בת ים.

 שונים בעיר: באודיטוריום, בית ריבק, מוזיאון בן ארי, ארט פקטורי ותיאטרון 

 נמ"ש, דלת פתוחה  הבנים בשכבת ח' נהנו גם הם משלל פעילויות של נוצר

 וצופי ים.

 

  

 

 

 

 

בגלריית החוף. על במות וחללים שונים  32/1/3/53ערב השיא התקיים ב 

כל העיר מופעי שירה, ריקוד, תערוכות, תיאטרון, תצוגת אופנה הציגו נערות מ

ומהופעתם נהנו  the voiceאת הערב חתמו כוכבי  של תלבושות תיאטרון.

 בני נוער.  ///,5 -למעלה מ
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  נקודת מעורבותנקודת מעורבות
 קידום נוער, שפירא/ באדיבות חדוה בכר וצוות העדכנון

ית חדשה "במעלות הדמוקרטיה", שעיקרה סיור בכנסת, תוך השיקה תכנ אכפת תל אביבקבוצת נערים משכונת שפירא ב

למידה חווייתית של המושג "דמוקרטיה". הקבוצה עברה תהליך מרתק של לימוד סוגיית הפליטים הסודנים החיים בשכונה 

ות אצל הנערים באמצעות סימולציה של דיון בוועדת הכנסת ושיחה עם חבר הכנסת איתן כבל. בתום התהליך ניתן היה לזה

שינוי בעמדותיהם כלפי הפליטים בשכונתם. סוכם, כי במפגשים הבאים שלהם במועדון השכונתי יציעו הצעות אופרטיביות 

 להתמודדות עם בעיית הזרים בשכונה.

 

 

 

 העם דורש

בסיומו קיבל כל משתתף תעודה מהודרת עם תמונה אישית וכן שי צנוע מטעם החווה. מטרות המיומנות היו, בין השאר, 

ומנות המי פיתוח רגשות לזולת, עבודה בשיתוף פעולה, אסרטיביות, יכולת לדחות סיפוקים והתמודדות עם פחדים וקשיים.

לדברי אייבי מנהל החווה  מפגשים,  שיעורי רכיבה, עבודה באורוות וטיפול בסוסים וכן ארוחת צהריים משותפת. 51כללה 

"לאורך התוכנית הקבוצה אכן הראתה התקדמות ברכיבה, והתמודדות עם סיטואציות קשות. הם למדו לדחות סיפוקים 

עם שאר חברי הקבוצה. הנערים נפתחו, התחילו להרגיש שייכות  ולהתמקד בסוס שלהם, לשתף אתו פעולה, וכמובן גם

מעבר לעבודה עם הסוסים בחווה הקבוצה יצאה לביקור בבית  למקום, ואף הביעו רצון להתנדב ולהגיע בשעות הפנאי". 

בין  התוכנית לוותה בפעילות העצמה, שהוקדשה  להכנה לעולם העבודה, תוך ראיית הקשר החולים הווטרינרי לסוסים.

את המיומנות ליוו צביקה אדלר עובד היחידה  לקיחת אחריות על הסוס לעומת האחריות והשליטה העצמית במקום העבודה.

 וכרמית אלחלל  מורה בתכנית היל"ה.

 

 ועוד...ועוד...

שים מקרית אונו / נגה לוסטיג, מנהלת הפר

 מרכז ההשכלה, קריית אונו

בטקס חגיגי הסתיימה מיומנות הסייסות של היחידה 

, שהתקיימה בחוות הפרשים בקרית אונולקידום נוער 

במושב מזור. באירוע המרגש השתתפו הורי הנערים 

והנערות, עובדי היחידה לקידום נוער ואורחים. 

משתתפים את מיומנויות במהלך הטקס הפגינו ה

הרכיבה שרכשו במופע ראווה, שכלל רכיבה והפגנת 

 שליטה על הסוסים.

 

 

 

 לענת יצחקי היקרה,

שנות עבודה צמודה עמנו,  3אחרי 

כמנחה אחראית לתחומי הליבה 

בקידום נוער, אנו עצובים על עזיבתך 

את המחוז, אך מאחלים לך המון 

שות במטה הצלחה במשימותייך החד

 קידום נוער.

 בהערכה ואהבה,

 החברים במחוז ת"א
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  נקודת ציון )גבוה(נקודת ציון )גבוה(
 מירי דוד -. מפקחת רשותיתים-בת עיריית, לנוער והדרכה, המחלקה התנדבות תחום שטנצלר מנהלת רבקה

 

 

 

 

 

 

 

, תלמידים 1.1 בתוכנית השנה השתתפו כ"סה התרבות.  בהיכל לראשונה 53.1 -ב התקיים אישית מחויבות מצטייני טקס

 -ל  השנה עלה המצטיינים מספר, אישית במחויבות הצטיינות תעודת לקבלת הנוקשים הקריטריונים אף הספרבעיר. על מבתי

 תלמידים 1. -ו  עליהם מהמוטל  בהרבה גדול שעות מספר לקהילה שתרמו' י כיתות תלמידי 5.3: מתוכם, תלמידים 311

. לנדרש מעבר השקיע בתוכנית שהשתתף חמישי תלמיד כל ים-בבת, למעשה.  להתנדב שהמשיכו בעיר ב"י -א"י מכיתות

 מנהלת - שוורץ החנ, דריקס איציק, פירון אסתר -סגניתו, ראש העיר -שלומי לחיאני: בטקס להשתתף הגיעו. מלא היה האולם

 החברה ל"מנכ - ללוש אריה,  ההתנדבות במקומות אחראים, הרשותית המפקחת - דוד מירי, א"ת מחוז ונוער חברה מינהל

 התלמידים, מחנכים, אישית מחויבות רכזי, הספר בתי מנהלי, לנוער המחלקה מנהל - לב-בר איתן, וספורט פנאי לתרבות

 רכזת - ליברמן אתי נבחרה - מצטיינת אישית מחויבות רכזת: חדשות הצטיינות קטגוריות שתי היו השנה. והוריהם המצטיינים

 במלאכתם הצטיינו אישית מחויבות על האחראים שבהם מוסדות שלושה נבחרו - מצטיין קולט מוסד אחראי .יוסף רמת באורט

 מנהלת - גונן וחנה א"במד אישית מחויבות אחראי - כהן ורונן שפרן צחי, אש בצופי אישית מחויבות אחראי - מילר מור: זו

 אישית מחויבות תלמידי 523 על אחראי אשר כהן לאון הרב". הים קול" להקת שרה האמנותית בתוכנית.  אביטל ספריית

 ! במיוחד מרגש היה.  הכוהנים בברכת הקהל את וברך, תורה דבר אמר", כהן ברכת" במוסדות המתנדבים

 בגרות תעודת"ו" אישית מחויבות" תוכניות רפרנטית, שיכרצי אתי' הגב של בהנחייתה ים-בבת לתפוע אישית מחויבות תוכנית

 .דוד מירי' הגב,  הרשותי פיקוחעל ה " חברתית

 

  

 ?z -? דור ה y -? דור הx -דור ה
מארקר, באדיבות רויטל שוהם(. במטרה לשוב ולאפיין את דור בני  -קישור לכתבה נוספת )והפעם מדה -ובטחכמ

.  וראו הוזהרתם...  y -טיפים לתקשורת עם דור ה /5הנעורים, בדרך לתקשורת יעילה יותר עימם. בירחון הבא נביא 
 מקום לפחוד ולתלוש שערות, ננסה להכיר.דור האלפא... אז ב -מדברים כבר על הדור שאחריהם, שייקרא כנראה
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 נקודת שיאנקודת שיא

 

הוקרה  -יום עיון בנושא מנהיגות

/ לחיילים המשרתים במחוז

הדרה ספרא, אחראית הכנה 

 לצה"ל

 

איך מדליקים אש כדי לחמם מחבת 

ומטגנים בו ביצה כשכל אלה מצויים 

במרחק של מטר ויותר ואסור לך 

 להתקרב?

איך חודרים קיר חבלים שכולו 

ריבועים וברגע שחבר בקבוצה חדר 

 דרך ריבוע, הריבוע נסגר?

איך יוצרים מנגינה בעזרת תופים 

 א ראית כמותם?משונים שאף פעם ל

 וכל זה בעזרת הקבוצה שלך....

תשובות לכל אלה תוכלו לקבל 

מחיילי המחוז שהשתתפו ביום 

הוקרה "בסימן מנהיגות" שהתקיים 

עם תום שנת  במרכז ההדרכה,

 הלימודים.

חיילי הנח"ל, המורות החיילות 

והמד"נים המשרתים במחוז נהנו גם 

מהרצאה שנושאה היה "מעשה 

" וצפו בתיאטרון מנהיגות בחינוך

פלייבק שצמד כוכביו השתמש 

באפיזודות שהביאו החיילים 

מעבודתם עם בני הנוער כבסיס 

 נות הבימתיות.ילסצ

ביום ההוקרה נפרדנו מורד שוחט, 

מפקדת מערך מגן במרחב ומשירה 

זיות שלנו שהתקדמו א"ולילך המח

 לתפקידים שונים בצה"ל.

אנו מאחלים לחיילינו עבודה 

מהנה במפעלי הקיץ של משמעותית ו

פגש בשנת יונ ,הרשויות במחוז

 הלימודים תשע"ג.
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  יחסיחסנקודת נקודת 
             

סיכום יום עיון  לבעלי תפקידים בח"ח בסימן קליטת עלייה והערכות לקראת קיץ תשע"ב/ טובי ברק, אחראית 
 חמ"ד במחוז

 
הרצוי בתחום מול מצוי לעיון לבעלי תפקידים בח"ח חמ"ד במחוז. ביום זה, נחשפנו התקיים יום   1.1.53יד' אייר  ביום א'

המחוזיים בנוגע   מפקחת על קליטת עלייה במחוז, הציגה את הנתונים -ה"שליחות" שבקליטת עליה. הגב' תמי צלניקר

של "גזענות" בכלל, ו"גזענות  העולים במחוז, והרחיבה את רעיון קליטת תלמידים עולים מאתיופיה לנושא הרגיש יםלתלמיד

  נתפסת" בפרט, והשלכותיה על התלמידים העולים, כפי שנמצא במחקרים בארץ ובחו"ל.

הקשות של תלמידות עולות מאתיופיה סייע להמחשת תחושת איכות הקליטה מנקודת  ןסרט מרגש המשקף את תחושותיה

 ראות של התלמידים העולים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שילוב חברתי בין ילדים ובני נוער עולים מארצות שונות  -פראנג' ואתיופי על רווית תלמי כהןד"ר ולוגית שמענו מהאנתרפ

נו העולים, בכול התחומים וההיבטים, עדיין חווים הם תחושה של ימהנאמר למדנו כי למרות ההשקעה הרבה בתלמיד וצברים.

צה"ל  ממשיכים להיות גבוהים, אחוזיהם במסגרת התנהגויות ניכור מהחברה הישראלית.  בפועל ,אחוזי הנשירה מביה"ס ומ

 סיכוניות כשתיית אלכוהול גבוהות במיוחד.

פעולות שלנו, המה עוד, שכשמיפינו את   גזענות.בועדיין, למרות כול המאמצים והעשייה, בבתי הספר בתחום, חלקם חשים 

. יתכן כי בתת מודע שלנו,  הדבר נובע מרחמים, אי אמון אנו נוטים הרבה: "לעשות בשבילם" נראה היה כי מתוך רצון טוב,

ביכולותיהם, סוג של פטרונות. בני הקהילה, הילידים והעולים מתביישים מאוד בקבלת עזרה, לעיתים רבות נוטים במודע 

  להראות אדישים ותגובתם לעיתים  כ"בלתי רוצים להיקלט".

לשנות, לפעול אחרת, כיצד ליצור את החיבור, הצעות לדרכים : איך ניתן סדנא לחשיבה משותפתעברנו "ומכאן אל הרצוי...": 

 את המסקנות בכוונתנו ליישם במסגרות החברתיות שבאחריותנו. העשויות לסייע  לשבור מחסומים?

 

 
 יסוד האומה ביחס העתיד שלה תלוי ביסוד החינוך."

 רי הראיה()מאמ כבר נודע מכל חכמי לב כי התיקון בחינוך הוא תיקון בכל."
 

 

  

  אולפנית בני עקיבאאולפנית בני עקיבאבב

  תל אביבתל אביב  

זכינו לשמוע הרצאה זכינו לשמוע הרצאה 

מאלפת בליווי מצגת מאלפת בליווי מצגת 

מדהימה מפי דבורה נתיב מדהימה מפי דבורה נתיב 

האישיות האישיות   ממושב נחלים.ממושב נחלים.

המדהימה של דבורה,  המדהימה של דבורה,  

  הקרינה אמונה אדירה,הקרינה אמונה אדירה,

ה הקשה, ריגש ה הקשה, ריגש סיפורסיפור

מאוד את הבנות "הכניס מאוד את הבנות "הכניס 

  אותן לפרופורציות"אותן לפרופורציות"

על מצבן הגשמי וזכייתן על מצבן הגשמי וזכייתן 

  לשבת בא"י.לשבת בא"י.
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ובפינת האמן, שוב ד"ש מרונית 
בין, השולחת לנו את נופיה 

רליה המיוחדים של אוסט
הרחוקה, שם החלה לא מזמן, 

 עונת ה...חורף.

  
 

 למר ארז אשל                
 

 עם כניסתך לתפקידך              
 כמנהל מנהל חברה ונוער,             

 מאחלים לך הצלחה!             
  ,מקוים לשיתוף פעולה פורה           

 מעניין ומספק                 
 צוות ח"ן,                    

 אביב -מחוז תל                

 
 

 ליוסי לוי   
 

 עם פרישתך לגמלאות,      
 מאחלים לך    
  דרך צלחה,    
 שמחה, סיפוק,    

 בריאות ואריכות ימים    
 מהחברים   

 אביב -במחוז תל   

 הנה העצים במלמול עליהם * הנה האויר הסחרחר מגובה,

 אינני רוצה * לכתוב אליהם, * רוצה בליבם לנגוע. 

 לשאת פת במלח ומים בדלי * עת הדרכים ילבינו

 צידה להביא לאחי הגדולים, * לאור ולרוחב בשדות אבינו.  

 (1231תרמן, כוכבים בחוץ ))הנה העצים, נתן אל

 
 

 


