
 

 
 
 

של הירחון תוכלו  עמודבכל 
הנרות שבחרנו מן אחד למצוא 

 להדליק בחג החנוכה הזה
שיצטרפו בעמוד האחרון לחנוכיה 

 הייחודית שלנו
 

 ג"כסלו תשע-חשון , 2102נובמבר 

 מרכז ההדרכה

  נקודות אורנקודות אור

 אביב-, מנהלת חברה ונוער, מחוז תלחנה שורץ

 

 חנוכה שמח לכל קוראינו,

שכלל את שחרור  ניצחונם הצבאי של החשמונאים על היוונים שליטי הארץ, שני מאורעות חשובים הביאו לקביעתו של חג החנוכה:

 בו מנת שמן להדלקת המנורה ליום אחד, שהיתה לפנה"ס(;ונס פך השמן שנמצא במקדש. 461המקדש וטיהורו)בכ"ה בכסלו בשנת 

הרבו להוסיף הסברים שונים ומגוונים למשמעותם של ימי החנוכה, וכל דור  במהלך השנים ונעשה נס והשמן הספיק לשמונה ימים.

כולם הסכימו כי חג האור משמש חג המשפחה ומסייע  הנבחרת.  בהתאם להשקפה אמץ לעצמו את ימי החנוכה בדרך הראויה לו,

יש הרואים בחנוכה  כמו הנרות הדולקים מדי לילה. חינוכם של הילדים ונותן משמעות ל"ביחד" כאשר לכל פרט יש ייחוד משלו,ב

צחון הרוח על הכוח )מעטים מול רבים ,חזקים מול חלשים צבאית וכ"ו(.כולנו מודים שחג חורפי זה משרה עלינו אוירה קסומה ינ

מעניינת ומקורית לנושא  התייחסות ברצוני להביא בפניכם, והשירה המלבבת של מעוז צור ודומיו.טבולה בניחוח הסופגניות והלביבות 

 הרצל: בנימין זאב -של תיאודור המנורה החנוכה כפי שמובאת בסיפור

גם בבית אביו דלקו הנרות  וכשהחזיק בידו לראשונה את המנורה בת תשעה הקנים נתמלא רגש מופלא. ...מנורת החנוכה נרכשה,"

המנהג המסורתי לא היה משהו קפוא אלא עבר מדור לדור  וזה היה משהו חביב ונעים ביתי וחמים. בתקופת נעורים רחוקה, הללו

עיניהם של הילדים הבהיקו. אבל האיש הזה שלנו נעשה לו כל זה משל  זוהר גדול שפע מן המנורה, בסיפורים על מקורו של החג....

עוד אחד, עוד  אח"כ הוא מוצא לו רע, והאור הבודד נראה עוד עצוב. אחד עדיין אפלולית מסביב,מתחילה נר  להלהבתה של האומה.

את האמת,  אצל הצעירים עולה האור לראשונה כבודד אח"כ מצטרפים האחרים ,האוהבים את הצדק, החשיכה מוכרחה לסגת. רבים.

 מוכרחים להשתאות ולשמוח על המעשה שנעשה. קים,ושעה שכל הנרות דול את היופי. את הקדמה, את האנושיות, את החופש,

 ., מעט לפני הקונגרס הציוני הראשון(4781"  )הרצל, חנוכה תרנ"ח אושר יותר מתפקידו של שמש האור-ושום תפקיד אינו נותן

אך בייחודם  ים כמו קידמה חופש אנושיות ויופי,ימסתבר שעבור הרצל וגם עבורנו נרות החנוכה והאור בכלל מסמלים ערכים אוניברסל

אנחנו במנהל חברה ונוער מדגישים בחג החנוכה גם את ערכינו   הודית.הם מדגישים את שילובם של ערכים אלה במסורת הי

בהשתלמויות בעלי התפקידים בנושאים השונים: הנסיעה לפולין  במעשינו המרובים בסמינרי המנהיגות, המרכזיים הבאים לידי ביטוי

ם אנשינו במחוז ת"א שמאמינים כי הם על כל אלה מנצחי יטנות ועוד ועוד.יהפדגוגיה של הק הנוער בוחר ערך כדרך, ומשמעותה,

 השמש המביא את האור ומוכן לתת שירות לכולם מתוך אהבה ושליחות.חלק מקרני 

 

 ליאיר מדיאל
ברכות לנישואי הבן 

 לירון 
 הדסעם 

 באהבה החברים 
 במחוז ת"א

 

  



 

 ג"כסלו תשע-חשון , 2102נובמבר 
 מרכז ההדרכה

 

 ג"כסלו תשע-חשון , 2102נובמבר 

 מרכז ההדרכה

  אוראורת ת וונקודנקוד

  
 אביב-חנה שורץ, מנהלת חברה ונוער, מחוז תל

 
 ,חנוכה שמח לכל קוראינו

שכלל את שחרור  ניצחונם הצבאי של החשמונאים על היוונים שליטי הארץ, שני מאורעות חשובים הביאו לקביעתו של חג החנוכה: 

 בו מנת שמן להדלקת המנורה ליום אחד, יתהישה ונס פך השמן שנמצא במקדש. לפנה"ס( 461שנת כסלו כ"ה ) המקדש וטיהורו

הרבו להוסיף הסברים שונים ומגוונים למשמעותם של ימי החנוכה, וכל דור  במהלך השנים ונעשה נס והשמן הספיק לשמונה ימים.

כולם הסכימו כי חג האור משמש חג המשפחה ומסייע  הנבחרת.  בהתאם להשקפה מץ לעצמו את ימי החנוכה בדרך הראויה לו,יא

יש הרואים בחנוכה  כמו הנרות הדולקים מדי לילה. חינוכם של הילדים ונותן משמעות ל"ביחד" כאשר לכל פרט יש ייחוד משלו,ב

צחון הרוח על הכוח )מעטים מול רבים ,חזקים מול חלשים צבאית וכ"ו(.כולנו מודים שחג חורפי זה משרה עלינו אוירה קסומה ינ

מעניינת ומקורית  התייחסות ברצוני להביא בפניכם, והשירה המלבבת של מעוז צור ודומיו.טבולה בניחוח הסופגניות והלביבות 

 הרצל: בנימין זאב -של תיאודור המנורה לנושא החנוכה כפי שמובאת בסיפור

גם בבית אביו דלקו הנרות  וכשהחזיק בידו לראשונה את המנורה בת תשעה הקנים נתמלא רגש מופלא. מנורת החנוכה נרכשה,"....

 המנהג המסורתי לא היה משהו קפוא אלא עבר מדור לדור וזה היה משהו חביב ונעים ביתי וחמים. בתקופת נעורים רחוקה, הללו

עיניהם של הילדים הבהיקו. אבל האיש הזה שלנו נעשה לו כל זה משל  זוהר גדול שפע מן המנורה,בסיפורים על מקורו של החג...

עוד אחד, עוד  אח"כ הוא מוצא לו רע, והאור הבודד נראה עוד עצוב. אחד עדיין אפלולית מסביב,מתחילה נר  להלהבתה של האומה.

את  אצל הצעירים עולה האור לראשונה כבודד אח"כ מצטרפים האחרים ,האוהבים את הצדק, החשיכה מוכרחה לסגת. רבים.

מוכרחים להשתאות ולשמוח על המעשה  קים,ושעה שכל הנרות דול את היופי. את הקדמה, את האנושיות, האמת, את החופש,

, 4718, בנימין זאב הרצל, חנוכה תרנ"ח, ההמנור :" )מתוךאושר יותר מתפקידו של שמש האור-ושום תפקיד אינו נותן שנעשה.

ים כמו ינרות החנוכה והאור בכלל מסמלים ערכים אוניברסל ,וגם עבורנו ,מסתבר שעבור הרצל .סמוך לקונגרס הציוני הראשון(

אנחנו במנהל חברה ונוער   הודית.אך בייחודם הם מדגישים את שילובם של ערכים אלה במסורת הי קידמה חופש אנושיות ויופי,

ות בעלי בהשתלמוי במעשינו המרובים בסמינרי המנהיגות, מדגישים בחג החנוכה גם את ערכינו המרכזיים הבאים לידי ביטוי

על כל אלה  יטנות ועוד ועוד.יהפדגוגיה של הק הנוער בוחר ערך כדרך, הנסיעה לפולין ומשמעותה, ,התפקידים בנושאים השונים

 שמש המביא את האור ומוכן לתת שירות לכולם מתוך אהבה ושליחות.יש להם חלק בם אנשינו במחוז ת"א שמאמינים כי מנצחי

  

 

 גובהגובהנקודת נקודת 

 , מנחת המועצה. מ' רשותית: ורד פינקלשטייןאורית פרידמן יום עיון למועצה העירונית, נתניה/

 

מועצות התלמידים מכל התיכונים הוזמנו  לשנה זו.התקיים יום העיון הראשון למועצות תלמידים ונוער , 2214412/42  ,יום חמישיב

 –לחשוף את המועצות לפן חדש של "קבלת השונה" והוא  תהי. מטרת הכנס היומהחמ"דמהחינוך הממלכתי , נייםיוחטיבות הב

 234 השתתפוביום העיון  להדגיש את חשיבות הדמוקרטיה וחופש הבחירה: לכל אחד יש קול. כל קול קובע.בריאות הנפש, ו

הסדנאות  נוער בעמותה לחינוך בלתי פורמלי.המחלקה לחברה ו לומנחים ממרכז חותם שהונחו ע"י נציגי מועצת הנוער שתלמידים, 

לעמוד מול קהל להדריך בצוות, למדו  השעות ב 7 -עברו הכשרה של כהעירונית, והנציגים שנבחרו להנחות  המועצהנכתבו בשיתוף 

כנית עמיתים" שמפעילה החברה למתנסים ועוסקת בתרבות הפנאי של : "ת4חלק   חלקים: בשנייום העיון היה  ואת התכנים עצמם.

הרצאה על אובדנות בפסיכיאטר שעובד עם נוער,  –ו את ד"ר אבישי שני נשמעפגועי נפש בקהילה, בדגש על כוחה של הקהילה. 

נשואה וסכיזופרנית אשר שיתפה בפתיחות  /3כבת  אישה –את מאיה ו נפגש. זהעל  זהויכולות ההשפעה החיוביות שיש לבני נוער 

כל מועצת : בחירות למועצת הנוער העירונית. 2חלק    טיגמות. בות של קבלת השונה ללא סישעל המקרה האישי שלה ועל הח

רק בתי   ממלא מקום.כנציגים לייצוג ביה"ס במועצת הנוער העירונית ונציג נוסף  2 בחרו תלמידים בבית ספר )כל חטיבה וכל תיכון( 

 החדשים. הםלבחור את נציגי וספר שהגיעו עם רוב מועצת התלמידים יכל

  נקודת צמיחהנקודת צמיחה 
. מ' רשותית: ורד תחוםה, רכז יאיר חסיד בנתניה/ היערכות שיא בקורסי המד"צים

 פינקלשטיין
 

שנה שלישית ברציפות לגידול המתמיד במספר בני הנוער המשתתפים בקורסי המד"צים העירוניים. 

פורמאלי, המרכזת באמצעות -שביעות רצון בעמותה לחינוך בלתי .מסתבר, שאיכות היא לא מילה גסה

. בשל הביקוש הרב, להכשרת מד"ציםפעילות והקורסים העירוניים ההמחלקה לחברה ונוער, את 

כאשר השנה, לראשונה, נפתחה קבוצה ייחודית,  –נפתחו מוקדי פעילות בשבעה מרכזים שונים 

קורסי המד"צים, שתפקידם המרכזי  מד"צ.-במקביל לכל קבוצות שכבת ט', שעיקרה קורס טרום

לשמש כמדריכים צעירים לילדים ולנוער, כוללים סדנאות מנהיגות וערכים, חיזוק הכשרת בני הנוער 

 חברתיות ופעילויות העשרה נוספות.זאת לצד פעילויות  –המחויבות האישית והראייה הקהילתית 

נערים  /25-בסבב הקורסים הנוכחי לוקחים חלק כ

גידול חד ביחס לתקופה המקבילה לפני  –ונערות 

 25ועד  /2בוצות המד"צים מונות בין ק כשלוש שנים.

חניכים וחניכות, הנפגשים אחת לשבוע, מקיימים 

ם וטיולים בחופשות, וכן סמינר קיץ מסכם. בשל ינריסמ

 –הביקוש הרב, כאמור, הורחבה השנה הפעילות 

לאחר שהתברר כי מאות נערים ונערות הגישו עוד 

בשלב שיווק המיזם בבתי הספר בעיר, בקשות 

 למיזם. להצטרף 

 
 

 

 



 

 ג"כסלו תשע-חשון , 2102נובמבר    

 תשס"א מרכז ההדרכה

  ת זכותת זכותנקודנקוד

 
 , קידום נוער , מנחה מחוזיתיחידת קידום נוער בני ברק באימון התנסות/ ורד חכם

  
 ?!". "עמוד דום. סדר ת'חולצה שלך. איזה מין חייל מצ'וקמק אתה

סיירת או ניירת, מוצב בחרמון או משרד בצריפין, גולני או מג"ב, לכל בוגר של יציאות הביתה. יות שבת, ומדים, מסדרים, שמירות, תורנ

ויש גם נערים אחרים. כאלה שהצבא הוא  .טובות יותר או פחות( מהשירות הצבאיהמסלול הצבאי יש את הסיפורים שלו והחוויות שלו )

עבודה, מכיוון שהם כבר מזמן לא נמצאים בבי"ס. חלקם המירו את תיק הלימודים בתיק \אקדמיה-צבא-לא חלק ממסלול החיים בי"ס

 יליגיה" לשרת שירות צבאי מלא ולפרנס את עצמם יוורנסים את עצמם מגיל צעיר ואין להם את ה"פרבמשטרה וחלקם עובדים ומפ

 

 

 

התחילו ם קדימה. הם עדיין היו רועשים יותר מאחרים, אבל עומדים בשני טורים, ידיים מאחורי הגב, פני

אותם נערים, שאף . וצריכים ללמוד מחדש איך להסתגל ולהתמודד. והם המשיכו במצב חדשלהבין שהם 

קים הקשב עומדים בזמנים וצועמחנך ואף מורה )ופעמים גם לא הורה( לא הצליח להציב להם גבולות, 

 .ם אותםכשצריך, שוטפים כלים במטבח ומנקים שירותים, לומדים לשתוק ולא להגיב גם כשמעצבני

דרך הרגליים" ורצים הלוך  "שמה שלא נכנס דרך הראש ייכנס -חלקם לומדים בדרך הקשה והכואבת 

כשהציבו להם גבול מאד ברור והרחיקו אותם מחלק  ושוב מעץ לעמוד וחוזר חלילה. חלקם למדו רק

ע שהיא רוצה להתנדב מהפעילות. אבל כולם התנסו וכולם למדו. אחת הבנות החליטה בעקבות הגדנ"

לשירות לאומי במקום להתגייס. בת אחרת קבלה כיוון חשיבה לגבי התפקיד שבו היא רוצה לשרת בצבא 

ה עם המשמעת, הוא יצטרך לעבוד על עצמו מאד קשה ואחד הבנים הבין, שאם בגדנ"ע היה לו קש

  בשבועות שנשארו לו עד הגיוס לגבעתי.

נוער בסיכון נמצא יחד עם התלמידים שלו על כך שהתרעם שרק רוצה לפגוש את אותו מנהל תיכון, ואני? 

אני רוצה לפגוש את אותו מנהל ולהראות לו את  ..ת להזעיק משטרה במקרה של חיכוכיםאת הצוו והנחה

נערים משתתפים  /5ה של יחיד מקבוצ חניך מצטייןינות של אחד הנערים שלנו, שקיבל יתעודת ההצט

 בגדנ"ע...

 

. מה קורה כשנערים כאלה, חלקם עצמאיים מאד, מהמשכורת הצבאית

ת הצבאית חלקם חסרי גבולות ואימפולסיביים, פוגשים את המשמע

ימים, קבוצה של נערים ונערות לפני מספר  משמעיות?-והפקודות החד

ברק יצאה ל"שבוע גדנ"ע" בבסיס הצבאי -מהיחידה לקידום נוער בבני

בג'וערה. כבר בנסיעה בדרך הנערים צחקו על כך שהם באים "להפוך 

כניסה לבסיס באת הבסיס" ו"מי המפקד שיכול להגיד לי מה לעשות?!". 

כל אחד הולך בו כמו גוש אנשים  נראו הלכו אחרי המפקד שלהם,כש

לאן שהוא רוצה בקצב שהוא רוצה, עם הרבה רעש והמולה. היה קשה 

שעתיים אחר כך, בכניסה לחדר  לפספס אותם צועדים ברחבי הבסיס.

 כולם במדים, אוכל, כבר היה קשה להבדיל בינם לבין שאר הקבוצות:
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 של עירית בת ים  תחום מנהיגות, מח' הנוער מנהלת מיזם "להיות נערה", רינת גבאילהיות נערה בבת ים ובכלל/ 

מיזם  -מיזם ייחודי וחדשני לנערות ועל נערות מנקודת מבט מגדרית זו השנה השישית בה פועל     מירי דוד :מפקחת רשותית

הרציונל הוא לאפשר פתיחת מרחבים של קול ופעולה ולאפשר לנערות לבוא במגע עם שפות מגוונות על מנת לבטא  ."להיות נערה"

 http://www.youtube.kLvk1hF0s0-=com/watch?vלהלן קישור לסרטון   את עצמן.

 

 

 

 נקודה שבועיתנקודה שבועית

 גילה פרץ / מדור חדש: דברים לפרשת השבוע
 

מידי חודש נביא דברים על פרשת השבוע עם הקשר מיוחד לשל"ח וידיעת הארץ.  גילה פרץ, מנחת של"ח במחוז, מפרסמת מידי שבוע

  להנאתכם.  .והשבוע פרשת "וישב"רסמה. את אחת הפרשות שפ

י ָאִביו גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב יֲַעקֹב בְּ דֹות--"וַיֵּשֶׁ ה תֹלְּ לֶׁ ָנַען. אֵּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ ן בְּ ף בֶׁ ַבע-יֲַעקֹב, יֹוסֵּ ת-שְּ ה אֶׁ ה ָשָנה ָהיָה רֹעֶׁ רֵּ שְּ ת-עֶׁ ָחיו ַבצֹאן, וְּהּוא ַנַער אֶׁ -אֶׁ

ת ָהה וְּאֶׁ נֵּי ִבלְּ ת-בְּ ף אֶׁ א יֹוסֵּ י ָאִביו; וַָיבֵּ ָפה, נְּשֵּ נֵּי ִזלְּ ל-בְּ ם" -ִדָבָתם ָרָעה אֶׁ )בראשית לז, א, ב(ֲאִביהֶׁ .  

פורי יוסף ואחיו, החלק האחרון בסיפור תולדותיו של יעקב ומשפחתו והחלק האחרון פרשת "וישב" מהווה את פתיחתו של קובץ סי

בספר בראשית בכלל. בפרשה זו מתחילים להשתלשל האירועים אשר יביאו לירידת יעקב ובניו למצרים, ובשלב מאוחר יותר לשעבודו 

 מכל בניו יותר יעקב אהב את בנו יוסף ים עם אחיו.בפרשה שלפנינו אנו מתוודעים אל יוסף ואל יחסיו הבעייתישל עם ישראל שם. 

 

ן ף בֶׁ ַבע-"יֹוסֵּ ת-שְּ ה אֶׁ ה ָשָנה ָהיָה רֹעֶׁ רֵּ שְּ ָחיו ַבצֹאן"-עֶׁ  יוסף היה רועה צאן.  .) ל"ז, ב(אֶׁ

, עמוס הנביא... כמו יעקב, משה, דודמנהיג הוא קודם כל רועה. המנהיגים הגדולים שלנו,  -כך זה בתנ"ך  

החומריים של כל  מה היה תפקידו של רועה הצאן? תפקידו היה לדאוג לצרכים .צאן-התחילו את דרכם ברעיית

כבשה בעדר. לדאוג למזון, למים ולמחסה לעדרו ואף להגן עליו מחיות טרף, מפגעי טבע ומשודדים. תפקידו של 

"אתה תרעה את עמי את בהשאלה, הרועה הוא השליט, המושל, המנהיג: .  רועה הצאן היה להנהיג את עדרו

הרועים את עמי: אתם "כה אמר ה' על הרועים   (;2)שמואל ב, ה'  על ישראל"לנגיד ישראל, ואתה תהיה 

הקבלה לזה אנו מוצאים בנושא השנתי   (.46-4; ויחזקאל ל"ד 1-4)ירמיהו כ"ג  הפיצותם את צאני..."

שדה בוקר וכמועמד לחברות במשק  לקיבוץ התקבל לימים בן גוריון ,  מציינים גם את דוד בן גוריון.בו בבתיה"ס, 

, במהלכו נתכנס לחוג את חג החנוכה הקרובבשבוע  נלמדעוד על מנהיגות  הוא עבד בתחילה כ....רועה צאן!

במדבר יהודה בסימן "מנהיגים וגבורה יהודית". לכנס עתידים לצאת מאות תלמידים שהם מנהיגות הנוער 

התמודדות והתנסות במדבר בתהליך  למסע של למידה,יחד יצאו פש"צים ומש"צים. בשל"ח. התלמידים שלנו, 

הכשרתם והעצמתם כמנהיגים. תלמידים אלה הם העתיד. הם המנהיגים של מחר. וכל אחד מכם, מורי השל"ח 

 ם. אתם שדואגים לצרכיהרבים שמובילים את תהליך ההכשרה והטיפוח של אשכולות המש"צים הוא רועה

למקומות של הגשמה, של העצמה, של בחינת  ים, מנהיגמתוך תחושת שליחותהחומריים והרוחניים כאחד, 

ערכי העצום הזה למצוא את  בתהליך החינוכי  אחדלכל  יםומאפשר כםכונות המנהיג אצל כל אחד מתלמידית

 מקומו.  

 

 

ותפר לו כתונת פסים מיוחדת. יוסף מספר לאביו יעקב דברים רעים על אחיו אשר מקנים בו ונוטרים לו בגלל היחס המועדף לו הוא 

  הסוחרים בדרכה למצרים.הם נוקמים בו, ומוכרים אותו לשיירת  -זוכה מאביהם. וכשלאחים נקרית ההזדמנות 

 .ם דרכו לבית הסוהר קצרה.. הפרשה מסתיימת בכך שיוסף נמכר לעבד בבית פוטיפר, ומש

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-kLvk1hF0s0
http://www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/200/roeh_tzoan.htm#Stay_Put
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  נקודת מוצאנקודת מוצא

 חדוה בכר, מפקחת ממונה קידום נוער / 2.00.2102נתניה פתיחת שנה, קידום נוער,  התכנסותממילים 

בואכם ,של המחוז  הפתוחיםהצפוניים והמרחבים  הרחק אל האומץ שלכם לחצות את הירקון ולהגיע צפונה  שמחים על

אקסל, לקחת פסק זמן ולהתבונן לעצור מעט מהקדחת שתוקפת אותנו במרוץ אחר נתונים, דיווחים ומילוי טבלאות  נתניה.

ות של הדברים, ובשאלת הזהות שלנו. ולגעת במה , כמינהל,כתחום ,וזפרטים, כמחשאנחנו עוברים כשינויים תנועה ובב

את יישומו  ההתכנסות מסמלת את השינויים המרובים שאנחנו עוברים כעת. כולה. את זה נמשיך ונעשה לאורך השנה

בהתארגנות ממה שהיה  במעברים, קשיים ואתגרים המכיל בתוכו, לצד ההבטחה המחדשת המכרז חדשוהפנמתו של 

הזכיין  רשת עתיד,את כניסתה של למחוז,  ומנחים מנחותאת הצטרפותם של , התרחבות המחוזפעם ומה שכעת. את 

 בשמחה ופתח תקוהנתניה הצטרפות ים את אנחנו מקבלהזדמנות לומר שוב שגם זו בהצלחה לכולם. חדש לעבודה. ה

 
טוב רק ובזרועות פתוחות למחוז. אני יודעת שמהחיבור הזה קורה ויקרה 

זכה בתואר שמנהל תכנית עוצמה מפתח תקוה יחיאל טובים  נברך את לכולנו.

חווים קשיים אני יודעת שיש בקרב היושבים פה אנשים שעובד עירייה מצטיין. 

בין הבטחות למימוש. אני יודעת שהפערים האלה מתסכלים עד  רבים ופערים

מאוד. אנחנו במחוז לוקחים על עצמינו לעשות ככל שניתן לצמצום הפערים 

וכמובן להמשיך ולהוביל את התחום לאיכות, לחדשנות ולקדמה בלי לאבד את 

"ליצור יחידה לקידום  מה שחשוב לנו ומה שהגדרנו כמשימתנו החשובה במחוז:

הצורך הדחוף לצמצם פערים לצד  ר שאנחנו גאים ושמחים להשתייך אליה"נוע

אנחנו משקיעים  עבור הנערות והנערים שבאחריותנו ולעמוד במשימות וביעדים,

ביננו, בין מורים לעובדי קידום נוער, מאמץ ביצירת מפגשים, בחיזוק הדיאלוג 

שויות עם השותפים בר, בעתיד השותפים החדשיםעם בין מטה למחוז, 

לדבר אמת, להישיר   חשוב לנו לדבר אחרת עם בני הנוער שלנו.המקומיות, 

לששי, מנהל תודה:  , ולהיות שירות טוב יותר עבור אלה שבאחריותנו.מבט

ליוני ג'ורנו, שפתח את  המחלקה לקידום נוער ולנתניה שהתגייסה לכל צורך.

לצוות המנחות והמנחים. בהקשר הזה נזכיר את דורית  האכסניה היפה הזו.

את חנה שוורץ, שפי, את חנה ונדר, את המנחות והמנחים שהצטרפו למחוז. 

 מנהלים, עובדים ומורות.
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 נקודות חובה נעימהנקודות חובה נעימה

 / יניב ויסמונסקי. מפקחת רשותית: מירי דודעמי ובני עקיבא, גרעין הגשמה בת ים -משבוע תנועות הנוער בבת

 

 

הגרעין פעל בבתי הספר היסודיים והתיכוניים בעיר: ציפורי, תחכמוני, הראל, עקיבא, תיכון 

שתי דוגמאות  הספר. מאירה של מנהלי בתי המר ותיכון בית וגן. הכל בתיאום ובקבלת פנים

 לפעילות: 

  :"ס עקיבאבי

מדריכי סניף עמידר השוכן ממש מול ביה"ס הפיקו הפסקה פעילה גדולה לילדי ביה"ס. הילדים 

 למדו, הכירו ונהנו מאוד.

בנוסף, במסגרת שעות בית הספר, לקחנו את הילדים לפעילות חוויתית של המדריכים 

הפעולה עם ביה"ס יצר אווירה של חשיבות יחד עם בשיתוף המורות, בסניף עמידר. שיתוף 

הכיף וההנאה. פעילות זו חיזקה את הקשר ההדוק בין ביה"ס לסניף, ונתנה תחושבת ביטחון 

לתלמידים חדשים להצטרף... אנו בטוחות שדבר זה השפיע וישפיע רבות על הצטרפות 

  חניכים לפעילות  השוטפת בסניף.

 :בי"ס תחכמוני

בתחכמוני הפעילו תלמידי הכיתות הגבוהות בביה"ס יחד עם בנות השירות את 

תלמידי הכיתות הנמוכות בהפסקה פעילה בנושא בנ"ע. בנוסף, במהלך השבוע היה 

משחק 'חפש את המטמון' וסרט שהוקרן לכלל התלמידים, ובו הופיעו תלמידי ביה"ס 

 היה מגבש, מלמד, ובעיקר חוויתי ומזמין. שמגיעים לפעילות השוטפת בסניף הסמוך.
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אביב החל בלימודי העשרה בסגנון -צוות חברה ונוער במחוז תל

בית לתרבות  -מדרש". הלימודים מתקיימים בבית עלמא-"בית

סדרות של ארבעה  3 . נלמדאחת לחודש ,אחר הצהרייםעברית, 

הסדרה הראשונה עוסקת . שיעורים 42  -שיעורים. סה"כ

יעורים קוראים לש אנו עבריים.  טקסטיםקריאה מגדרית בב

לכשנעמיק בלימודים, נחלוק עימכם הקוראים את  ". דעת ח"ן"

 החכמה... בינתיים נהנים לנו.

 

 

 

 
 חכם-, עיצוב: חגית פרחיהמתוך שער חוברת הסיכום שהוגשה למנהל המינהל

 הסיכום המתאר את אחת הפעולות במחוז, במהלך מבצע עמוד ענן חוברתפריט מתוך 

  נקודה למחשבהנקודה למחשבה

  נקודת ציוןנקודת ציון



 

 

 
 0ליון מס' יג

 2112ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 0ליון מס' יג

 2112ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 0ליון מס' יג

 2112ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 

 ג"כסלו תשע-חשון , 2102נובמבר 
  מרכז ההדרכה

 

 

 
 כםח-עיצוב: חגית פרחיה 

 

 

 

 נו אור איתן!וכול -כל אחד הוא אור קטן

 ולאחר העננים ועמודי הענן,
 ההגיע החורף גם למרכז ההדרכ

 כמה יפה!


