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העניק לבני הנוער, לרכזים ולמורים בחודשי הקיץ.  סוף הקיץ הגיע ואנו נושאים עמנו את שפע הפעילויות שמנהל ח"ן

קייטנות, סמינרי מנהיגות לסוגיהם, קורס סיור וניווט, מחנה הישרדות, קורסי הכשרה והשתלמויות למחנכים והכל הכל 

בשיתוף פעולה הדוק עם בעלי התפקידים המשמעותיים ברשויות המקומיות. לנוכח ההיצע והביקוש הגדולים לשירותינו, 

מיד מגיע הרגע של חשבון הנפש, של השאלות המטרידות. האם עשינו טוב, ומהם הדברים שנרצה לשנות בשנה ת

הבאה. משהו באווירה הקסומה של סוף הקיץ ותחילת הסתיו גורם לנו לנסות ולרדת לפרטים הקטנים. ובעיתוי זה של סוף 

שאת שאלת מטרת החינוך. האם אנו מציידים את  השנה העברית, חודש אלול, בו מתחילה שנת הלימודים, נשאלת ביתר

ילדינו בידע או האם אנו מבקשים לחנך. האם יש באפשרותו של ביה"ס לקבוע ערכים מכוננים לצד הרדיפה המתמשכת 

אחר הישגים לימודיים? ותמיד אנו, אנשי החינוך מצויים בצמתי ההכרעה האם לזנוח תחום האחד לטובת האחר או לטפל 

בעיקר כיצד. אני מאמינה בהיכרות אמיתית עם בני הנוער,  בניהול השיח הפתוח עימם. שיח שלימד אותנו, "גם וגם"? ו

 ען האחר ושעושה את הנתינה להרגל המבוגרים, את המדרג של "ואהבת לרעך כמוך". מדרג הנתינה המתחיל בעשייה למ

ת חדשות וכך נוטעים בתודעה את האהבה. זו שהיא לאט לאט, עמוק עמוק. עם הזמן אנו עולים במדרגות  ומפתחים תובנו

 ההיפך מאדישות.

אנשי צוות ח"ן היקרים, תודה לכולכם על הנתינה הגדולה בחודשי הקיץ. תודה  מיוחדת לאיריס שלנו, מנהלת מרכז 

ממונה  ההדרכה, עורכת נקודות ח"ן, על ההשקעה, האהבה, ואי האדישות לעשייה המחוזית. לחדווה בכר היקרה, מפקחת

 קידום נוער  ולכל צוות ק"נ, ולוואי שהשינוי יביא עימו התחדשות וברכה, ושנמצא תשובות לכל השאלות.

 עם פתיחת השנה הבאה עלינו לטובה, אני מאחלת לכולנו שנת בריאות,  עשייה מתמדת וכוח לתת. 

 

  

 

 

  כל שנה מתחילה בסימן שאלה, כל שנה מתחילה בסימן שאלה, 

  כתינוק המודד צעדיו... כתינוק המודד צעדיו... 

  שאלה, שאלה, כל שעה מתחילה בסימן כל שעה מתחילה בסימן 

  כמו הלב הפועם לו קצובות.... כמו הלב הפועם לו קצובות.... 

זה נפלא ששנה מתחילה לה בשיר וברוח זה נפלא ששנה מתחילה לה בשיר וברוח 

  טובה, טובה, 

  כל שנה מתחילה בסימן שאלה כל שנה מתחילה בסימן שאלה 

      תשובהתשובהואנחנו נמצא לה ואנחנו נמצא לה 

  )ניסים פרידמן()ניסים פרידמן(
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, אולם ומספרים "יבשים"אלו הם אמנם רשימות 

מאחוריהם השקעה בלתי פוסקת של הצוות 

שלנו. בגיוס ובהשקעה היומיומית בהמשכיות 

של הפעילות. מאחורי כל "כותרת" של פעילות 

מצויים בניית הקבוצה, מתן דוגמה אישית, 

התמקדות בערכים ובעיקר אהבה אינסופית 

והרי הם וביכולותיהם. לבני הנוער ואמונה ב

אנחנו נוכחים פעם אחר פעם בצדקתנו, בוגרי 

הקורסים והסמינרים השונים פעילים כמנהיגים 

צעירים  במהלך השנה, כל שנה, כל אחד 

תמונות ומעט  ,בתחום ההתמחות שלו. בהמשך

 מילים אודות חלק מהפעילויות המדוברות.

 בתחום  זכינו להרחיב את ממדי הפעילותהקיץ 

 בני נוער מהמחוז  1780המנהיגות הצעירה, 

 ,שעות של למידה והכשרה 177  -השתתפו בכ

 עיונית ומעשית של רזי ההדרכה הטובה. 

 לא קטלו קנים...  המבוגרים המחנכים גם

 מורים ומדריכים למדו בהשתלמויות  1220

 שעות הושקעו  הקיץ 135-שעות, ו 145 -ב

 המשתתפים בהכשרות המקצועיות 185-ב

 שלנו.
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  נקודת גובהנקודת גובה
 , חמ"דמנחה משצי"ם -קורס המשצים הדתיים/ אבי שמילוביץ

 

. הספר בבתי משצים- ם"הפשצי במספרי עלייה לש מתמשכת  מגמה מתוך נפתח במחוז הדתיים ם"המשצי קורס

 נושא סביב "בגין מנחם ועד גוריון מבן וצניעות מנהיגות" השנתי הנושא במסגרת, ומיוחד מאתגר מאוד היה הקורס

 הגיחות אתר לא הבאנו ,לעומק בגין מנחםולהכיר את דמותו של  להתרשם מנת ועל, המחנאית הבנייההתבצעה  זה

 .בגין מנחם על בייחודו מדהים צוהר ם"למשצי פתח מר קדישאי    , שהיה מזכירו האישי, איקדיש  יחיאלמר  את

 ,עציון לגוש עברנו  הסוף לקראת  רצינייםהו משמעותייםה  מסלוליו  על העליון בגליל מסע שבועל בקורס יצאנו 

 .העתיד דורעבור  מנהיגותדוגמה לו עוצמה בעל מקום

 

 z -דור ה   y  -דור ה    x -דור ה
 z-דור ה -המשך סדרת ההמלצות על מאמרים עכשוויים בנושא בני הנוער, והפעם

עצות שימושיות לתקשורת אפקטיבית  smartcompany  10בעקבות מחקר שנערך באוסטרליה, פרסם העיתון האינטרנטי 

 עם בני נוער, אותם הוא מכנה "דור הצרכנים". בני הדור שלא הכיר את החיים ללא האינטרנט.

 להלן הקישור. תיהנו...

z.html-generation-to-connect-to-how-http://www.smartcompany.com.au/internet/20100422 

 

 

 

 ח'ירבת  אידמית

 בנות וקניידלאך.....

http://www.smartcompany.com.au/internet/20100422-how-to-connect-to-generation-z.html
http://www.smartcompany.com.au/internet/20100422-how-to-connect-to-generation-z.html
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  פריצהפריצהנקודת נקודת 
 תיאטרון –/ אורנה ספיר קם, מנחת סמינר מדצי"ם שחקנים? מנהיגים? גם וגם?

 

הנחייתה עם במחוז תל אביב סמינר מדצי"ם ייחודי בנושא תיאטרון. שילוב תכני בניית קבוצה ומזה מס' שנים פועל 

שות המדריך כי בעולם המשחק כלים רבים שיכולים לעמוד לר בנהכלים מעולם התיאטרון. בבסיס המחנה עומדת הה

לתעל אותם , לתת להם ביטוי ובהתמודדות עם חניכים, וכי יש לראות את הנער/ה כמכלול, על כשרונותיו/ה ויכלותיו/ה

שעות של אימון בשילוב שני  40. בני נוער 50יץ השתתפו בו  משנה לשנה גדל הסמינר והקלכיוונים מגוונים.  ו

  התחומים. למידה שתעניק להם יכולות הנחייה מקוריות בפעילותם כמדצי"ם בהמשך. 

 

 

 

 

 בהתנדבותבהתנדבות  ההנקודנקוד

קורס מד"א, בני ברק/ באדיבות חניתה פרייברגר, מתאמת 

 , ב"ב פעילות הנוער

 

המשיכו בני נוער רבים במחוז בלימודי  במהלך חופשת הקיץ

הכשרה לקראת פעילויות ההתנדבות בהן הם מתכוונים לקחת חלק. 

 .קטנה מקורס עזרה ראשונה שהתקיים בעיר  הנה מימין דוגמה

 

להיות או לא 
 להיות?

 להיות מד"צ!

 

 

 בבית אגרון
 ירושלים
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  נקודות בשטחנקודות בשטח
 משה פטר, באדיבות  המנחה אתי כהן קורס משצי"ם/ צילום:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  נקודת התכנסותנקודת התכנסות
 ומאזינים לניצולי השואה/ באדיבות מירי דוד, מפקחת רשותיתמתכנסים בני הנוער    בת יםב

 

כך נקרא פרוייקט הקירוב בין דור השואה לבני הנוער... תוכלו לקרוא בקישור הבא את הכתבה שכתבו על כך  ,ר""שמעו סיפו

 :תחת הכותרת "מעורבות" ynet -ב

 

4259253,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 

 

 ויש גם סרט תדמית, בהפקת דוברות המשצי"ם, 

 בקישור הבא:

http://www.youtube.com/watch?v=keASqJFfUw
share_video_user-c&feature=em 

 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4259253,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4259253,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=keASqJFfUwc&feature=em-share_video_user
http://www.youtube.com/watch?v=keASqJFfUwc&feature=em-share_video_user


 

 

  נקודות התחדשותנקודות התחדשות
 
 / חדוה בכר, מפקחת ממונה קידום נוערעם הפנים לשנה הבאה.1
 

ָּמִ  ֶׁעֹודִיםַהי  ֶׁי  ְהיוִ ִלָּנוִ ִנָּכֹונוִ ִש  יםִש  ֶׁי  ְהיוִ ִ,ְנכֹונ  ֶׁי  ְהיוִ ִרכונים,ִש  ְמוִִֵֹמעָּלֵינוִ ִש  תִכ  ָּפו  ר יםִכ  מָּ ְ ִת 

ִ

תחילת ספטמבר, ואנו בהתארגנות לקראת שנת העבודה. עסוקים  במרתונים של ימי הערכות, הסתגלות והתבוננות. 

מכרז חדש, זכיין חדש, ערים חדשות, נתניה ופתח תקוה, המצטרפות שקועים בניסיון לעכל את המציאות שהשתנתה: 

בלוח זמנים בלתי אפשרי כמעט הדורש להטמיע ולהחיל את השינויים ביחידות לקידום נוער וכמו תמיד למחוז בברכה...

ז הדרכה, ים לפתע החצבים: במרכפורח כל זה, בתוך והנהובמחוז, ובה בעת לפתוח את שנת הלימודים והפעילות בזמן. 

 , מזכירים שתםואת הלבבות מרככים  את האור הקשה של הקיץדי כביש שש ולאורכה של הארץ כולה. בצ

להאט את  לנו קוראתמהוססת,  השרב הגדול. השנה החדשה המתדפקת 

זו שנה שונה. בעבודה, אין ספק שתהא  .ולהתחדש לנשום עמוקהקצב, 

משתנים ומשנים ללא הרף, מייחלים אנו בסביבה, בחיים האישיים. 

שנצליח להתחדש וגם להישנות כמו הטבע,  כמו הזמן היהודי העתיק, 

בצוות  נחמה, חדשנות וקידמה: יששינויים המתרחשים בגלגל בתוך גלגל. 

ים, מורות מנחות, מנהלות ומנהלים, עובדות ועובד –המופלא של המחוז 

 .ומורים שיודעים להתגייס במחויבות אין קץ למען הנערות והנערים

במכרז החדש, המכוון לחדשנות ולמצוינות במסלולי הלמידה הטכנולוגים 

המוצעים לתלמידים ובחשיפה המתוכננת של הסגלים לחזית הידע של 

בשינוי המבורך במעמד ובהכרה של מורות  ההוראה, החינוך והטיפול.

שנדע להלך בין הכוחות  הפנמה.היישום דורש גם אם  היל"ה, ומורי

המנוגדים, המחדשים והמשמרים. שנדע שבילים סלולים ועתיקים, עם 

 חדשות. נצעד בן באומץ ובאחריות. דרכים חכמה ונחמה, ונתרגש מגילוי

 

 צילום: א. ב"כ חצבים במרכז ההדרכה.  

 . ידידים ושותפים בין -בנחת  הזמן פעימות לחוש את ,מבט אמת, להישיר תמיד לחזק את הדיאלוג ולדבר יהיה ושניתן

 

 

 פיתוח מקצועילמידה ו. 2
 

עקבו אחר רשימת ההכשרות וההשתלמויות 

 החדשות מתפרסמת במה"ד 

 באתר המחוזו
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 . חדשות טובות3

 ליונית יוסף
ח"ק עם היבחרה למ"מ ממונה ח

 תלמידים ונוער

 לורד פינקלשטיין
 ברוכה הבאה הביתה... 

 

  בהצלחה רבה!
                
באהבה, החברים 

 אביב-במחוז תל

 

, רונית שדה, לאיריס מייזלס
  חגית חכם

 התפקידים החדשים עם קבלת 
 

 לורד חכם
עם מינויה כמדריכה לנושאי  

 הליבה של ק"נ
 

 

 

 עיצוב חגית חכם לוח המה"ד 

 

 רננה רוזןל
מתכללת  -עם מינויה לאחראית

 מנהיגות צעירה


