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               אדם חי בעולם שאותו הוא עושה לעצמו...

 ובקיץ הוא יוצא אל מחוץ לעצמו                          

                             ובסתיו הוא חוזר חזרה לעצמו                                      

 ורואה מה עשה לעצמו                                                       

                                     בקיץ ומה לא עשה לעצמו                                                                

 נתן זך( )מבחין בין זה לזה ומבין לעצמו                                                                         

 

 מסיימי קורס הכוון המחוזי

 

 

 
רכזת . הצטיינות מחויבות אישית בת ים

 עירונית: רבקה שטנצלר
 מפקחת רשותית: מירי דוד

 

 
נתניה, פתיחת מועדון "המקלט", 

יאיר חסיד, המחלקה לחברה ונוער. 
 רשותית: ורד פינקלשטיין

ות ייחודית וילמהשת
למנהלי קייטנות חרדים 

 .מבני ברק
 חגית חכם ושושנה גורמן

 לורד פינקלשטיין 

 

 ברכות חמות 

 עם מינוייך 

 למפקחת 

 ממונה חינוך

 חברתי 

 קהילתי, תלמידים ונוער.

 שמחים שאת חלק מאיתנו!

 י והצליחי,על

 אוהבים אותך,

 צוות ח"ן תל אביב
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משצי"ם דתיים 

משתתפים בטקס 

גילוי מצבה של 

לאון סולומונוביץ, 

 94 -שהוכרז ב

כנעדר, ומקום 

קבורתו אותר 

שנה,  56לאחר 

 בנחלת יצחק, ת"א

אבי באדיבות: 

 שמילוביץ

 

 

חולון, בני נוער מתנדבים 
שכם אל שכם עם ספורטאי 

המכביה טובה מסילתי, 
רכזת התנדבות עירונית. 

 רשותית: רונית שדה

 

 

ילדי  ,ועוד מבני ברק
מתארחים  העיר

ב"קייטנת" מט"ח בת"א. 
עם חניתה פרייברגר 

 ה גורמןושושנ

 

רוץ מבבני ברק, 
"מנהיגים למיליון" 

ופעילויות של מועצת 
 הנוער העירונית.

חניתה פרייברגר, מח' 
 הנוער.

 רשותית: שושנה גורמן
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 טקסי פעיל מצטיין מחוזי
 ריכוז והנחיה: מירי דוד

-----------------  
 ותעודת בגרות חברתית

 ודליה רצוןריכוז והנחיה: אתי שיכרצי 

 

 

 
מחוז תל אביב 

 כל הקיץ )וחדוה בכר(
 מסביב לשעון

 
 
  

אחת מקבוצות 
"יורדים  ם שלמתנדביה

והיפות )  בטוח לאילת"
חגית חכם, אתי  -שלנו

 (כהן ואתי רביאן

 

שר החינוך ומנכלי"ת 
מחנכים  - המשרד

בביקור  מסביב לשעון,
לילי במרכז הנוער נווה 

 עופר, ת"א במסגרת
סיור בתכנית החופים, 

יזמת קידום נוער והעיר 
 ת"א 

 מנגן ו...שר
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 –של"ח 
קורס 

  הישרדות!
 3102 -תשע"ג

 

 

סמינר מדצי"ם אמנויות לטיפוח מנהיגות 
 תרבותית. הנחיה: ארנה ספיר קם.

 דצים מחוזית: רננה רוזןאחראית מ
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זרעים של שלום 
 3102 -תשע"ג

 מיין, ארה"ב
 

חברי המשלחת 
 המחוזית 

למטה משמאל: 
וים וצוות המל

3102 

 

 ברכות
 ., ניצה סערגיל עוגןבראון,  ירייך, עדי אורן, שירדניאלה  –החדשים ח"ן יצטרפמל

לקבלכם ומתרגשים שמחים  אביב.-ברוכים הבאים לצוות חברה ונוער של מחוז תל

 .והצלחתנ -. הצלחתכםנוילשורות

 לטובי ברק היקרה שלנו,

 מנהלת בית ספר תיכון בנתניה!ללרגל מינוייך 

 עם החריצות שלך, החכמה וההתמדה, בטוחים כי תעשי חיל. .הצלחההמון מאחלים לך 

 תמיד כאן בשבילך. באהבה רבה,

 אביב -החברים ממחוז תלמ



 
 

 9012גיליון קיץ תשע"ג סיון 

 

 

, ברשויות המקומיותבמשרד החינוך ולחברינו במינהל חברה ונוער, לעמיתינו 

קידום נוער  נוער, ביחידותבבתי הספר, בתנועות היים כלמובילים החינו

 :לבני הנוער והילדים באשר הםוכמובן, לבני משפחותיכם. ו והיל"ה. לכם

   תשע"ד טובה!תשע"ד טובה!תשע"ד טובה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


