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  דת הוקרהקונ

  מח' הנוער. רינת גבאיציון יום הניצחון על הנאצים/  -בת ים
 )סבתוש(מפקחת רשותית: מירי דוד 

 
לקחה חלק בטקס יום  בת ים( )קבוצת צעירי תנועת קצ"ב 5.01, ביום שישי כמדי שנה

הניצחון על הנאצים0 מרגש לראות מדי שנה את הצעירים לצד המבוגרים, מחלקים 

 והדבראת הקהל פרחים, מים, מניחים זר, מכוונים 

 

 

לובשי   .0  -בני הלראות את היה המרגש ביותר 

 המדים, עם מדליות על המדים מתרגשים 

ת גרעין שלנו, בנו ותומבקשים להצטלם עם החייל

הנח"ל0 זה המעט שאנחנו יכולים לעשות למענם0 

  0תודה לעדן ישראלי ולינוי פלומבו על כל העזרה

 נקודה ירוקה 

  ביקור מנהלת מחוז ת"א בכפר שמריהו/ איריס מייזלס, מ. רשותית

יקור בגני הילדים, הסיור כלל ב  בכפר שמריהו נערך סיור של הנהלת המחוז ואנשי הרשות במסגרת "הכפר כמרחב למידה"0

"שורשים וכנפיים" משמרים, יוזמים  במסגרת הסיור בביה"ס מתקני תרבות וחוגים, מסלול בריאות מועדונים והעשרה0 

עם נציגי מועצת תלמידים שסיפרו לנו על היוזמות השונות בביה"ס וברשות0 צפינו במצגת ביה"ס מוביל   שוחחנו ומחדשים:

ן ועבורנו תקדים "של יום היה מרתק ומלמד0 חזרנו עם הישג שהוא שיתוף פעולה עם מינהל ח בסיכומו ומקדם בהתאם ליעדים0

ייערך בלי נדר במועצה  315.158מרענן: מר דרור אלוני, ראש מועצת כפר שמריהו סיכם עימנו שחידון התנ"ך למבוגרים בתאריך 

 כפר שמריהו!!-המארחת

 

 

 אני עוז דוד
 האחד והיחיד...

 של סבתא
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 נקודות ציון )לשבח(

ה פרייברגר, מתאמת ללא הפסקה/ חנית -העיר בני ברק

 פעולות הנוער. מ. רשותית: שושנה גורמן 

( התקיים בשעות הבוקר 801ביום שישי ג' באייר ): מרוץ דורון

בפארק הירקון מרוץ "דורון"0 המרוץ נערך כחלק מאירועי חודש 

הספורט העממי, והוא נערך לזכרו של דורון מהרטה שנרצח 

אחד מסניפי בני  בפיגוע בישיבת "מרכז הרב" ועל שמו נקרא

המרוץ אורגן בשיתוף פעולה של מחלקת הספורט  עקיבא בעיר0

של עיריית בני ברק, מרכז הנוער סניף בני עקיבא "דורון" 

המרוץ נערך בשני מקצים0 מקצה  והקומונרית אליה מאפרי0

תלמידי  .58שהשתתפו בו כ –לצעירים באורך של כקילומטר 

מקור חיים" ו"עוזיאל"0 ומקצה ביה"ס היסודיים בעיר "קוממיות", "

קילומטר ובו השתתפו חבריא ב' מבני עקיבא,  1לבוגרים באורך 

בהגיעם  מבני נוער ממבני ברק ומהערים בסביבה וכן מבוגרים0

לפארק התקבלו הרצים בסוכה לזכרו של דורון שם הציגו מדריכי 

בסיום המרוץ נערך טקס שבו הוארו תכונת  הסניף קווים לדמותו0

ה ואהבת כלל ישראל שאפיינו את דורון וחולקו הגביעים התמד

האירוע הסתיים בשירת  לזוכים והתעודות לכלל המשתתפים0

  המנון התנועה והמנון המדינה0

כמידי שנה נערך גם השנה מצעד הגדלים בעיר בני : ריקודגלים

בערב יום ירושלים יצאה התהלוכה מבית כנסת "היכל  ברק0

מרכז הנוער שבפרדס כ"ץ בדגלים שלמה" בקריית הרצוג ל

ובלונים0 במרכז הנוער חיכתה לצועדים להקת "שבע שמיניות" 

 שהרקידה0 הערב הסתיים בתפילה חגיגית0

 

 

 

 

 סיכום )ביניים( נקודת
 

 הכנה לצה"ל -לת מרכז הדרכה, אחראית מחוזיתפורום רכזי הכנה לצה"ל, מפגש סיכום שנה/ הדרה ספרא, ס' מנה
 
כמו תמיד פתחנו בלימוד עמיתים  לרכזי הכנה לצה"ל רשותיים, במחוזות ת"א ומרכז0 במאי קיימנו את הפורום האחרון לתשע"ג  .8-ב

הן בכישורי עסקו אף ושהשלימה שלוש יחידות שהועברו בהשתלמויות הקודמות  ,ואח"כ הועברה יחידה בנושא חוסן אישי בניהול

בהזדמנות זאת נפרדתי מהפורום כולו  רמלה0העיר לסיום הוצגו עקרונות לעבודה אפקטיבית עם החיילים ברשות ע"פ מודל של  ניהול0

 !המון הצלחה ,היקרה והמוכשרת, גילה פרץ למחליפתי בתפקידלת חאני מא ומהרכזים של מחוז ת"א בפרט0

 



 
 

תלמידים, נציגי ביה"ס0 מתוך מטרה להגיע לתובנות, עם הפנים קדימה  עםהצוות החינוכי ו - השחקנים בשיתוף קיימנו שיח

הייתה  "חכמת הרבים" בכול מוסד, על צבעו וצרכיו הייחודיים, לעלות עוד קומה בנושא0 ואכן, כיצד ניתן, -לתשע"ד000000 פנינו לאן?!?

לקראת קיץ תשע"ג כמו גם  חמ"ד של חופש -חינוך לפנאי  בנושא:  רחב החשיבה0 ההשתלמות דנהמ  להרכבת לנו משמעותית

 0עם הפנים לתשע"ד -  ערכי: הערכות לתוכניות עבודה-ינוך החברתיתחום הח  -ביעדי : בית חינוך כמשפחה
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 נקודת ערך

/ טובי סכום יום עיון לרכזי חינוך חברתי חמ"ד
 זיתח"ן מחו -ברק, מפקחת חמ"ד

בסימן: עצירה להתבוננות בעבודתנו   יום העיון עמד 

 צפינו בהצגה: ערכות לתשע"דיתובנות וה -החינוכית 

, פתח תיכון אדרבשיתוף עם תיאטרון פינצטה  -"המשקל"

הצגה   תקוה0 בהצגה השתתפו שחקנים מצוות ביה"ס0

שונות: הכלה, 0 הכלת הפרטב שעוסקתמעוררת השראה 

   0בתוכנו"שהשונה  -"עצירה להתבוננות פנימית

 

 

 נקודה מאהבה

ידה לקידום הצטיינות לישעיהו דרוק, מנהל השלוחה החרדית ביח

 נוער נתניה/ באדיבות חדוה בכר, מפקחת ממונה ק. נוער

 

פתח וביסס את השלוחה ישעיהו 

החרדית תוך גילוי ענווה, מסירות 

ומוטיבציה גבוהה ביותר יצר כתובת 

המשמשת אבן שואבת לנערים אשר 

נפלטו ממסגרות ומגיעים באופן 

 00עצמאי כדי להיקלט במסגרת זו0

בנתניה הוא חוד במרכז הילה יהי

המוצלח של התלמידים, השילוב 

לאחר תקופת למודים והכנה ראויה, 

ההכנה במסגרות המשך רגילות וכן 

 0ל"בגיוס לצה השילוב המוצלחו

 ואנחנו מוסיפים: ישר כח!         

 

 ה במקבץנקוד

יהודה/ טליה יוסף, מנהלת היחידה לקידום נוער, אור יהודה  אור נוער לקידום ליחידה ע"גדנ בשבוע צטיינותה
 באדיבות ורד חכם, מדריכה מחוזית

 יחידה"ה במסגרת הפועלת, ה"תכנית היל תלמידי לקבוצת ע"גדנ בשבוע הצטיינות תעודת הוענקה ברציפות השלישית בפעם

להיבטים  נחשפו הנוער בני שבמסגרתו ל"לצה הכנה תהליך של שיאו היה" וערה'ג"בבסיס  שהתקיים ע"הגדנ שבוע"0 נוער קידום

 צוות ודנו ועבודת גיבוש בפעילויות, אחוד ראשון בצו השתתפו הנוער בני ההכנה במהלך 0משמעותי לשירות הקשורים שונים

 בני0 מטרתו את השיג ההכנה שתהליך ניכר 0ל"צה וןתיאטר שחקני ידי על שהומחזו ל"בצה ולשירות לגיוס הקשורות בדילמות

 על תעודת הצטיינות לקבל הצוותים כל מבין נבחרו כן ועל  במשימותיהם עמדו, מוטיבציה גבוהה, פעולה שיתוף הפגינו הנוער

  0ההצלחת תודה לענת וילדי, הדר ברזני וליאת פסמנטירר שהובילו את הקבוצה ואפשרו את 0במטרה ודבקותם ביצועיהם

במסגרת 
משמאל 

דברים מתוך 
המלצת 

מנהל 
 -היחידה

 ששי שאבו

 ר' ישעיהו דרוק בטקס, עם ארז אשל מנהל מנהל ח"ן וחיים להב, מנהל אגף קידום נוער
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 נקודת מפתח )הלב(

בת ים בחיבור לתכנית מפתח הל"ב/ אילנה ג'אנשוילי , בשיא של עשייה חברתית ערכית  -א חגיגי וססגונייום שי
 . באדיבות אליזבט יוגר סטפ, מדריכה מחוזיתחינוך חברתי ערכי -מדריכת יעדים

חברתי ערכי בנושא  פתחו תלמידי ביה"ס דוד אלעזר את שעריהם לתלמידי סוקולוב השכנים ליום חוויתי, 5811158ביום שני ה 

הקיימות ואיכות הסביבה בעירנו בת ים0 פתחנו בטקס בו הציגו מועצות התלמידים  את חשיבות השמירה על איכות הסביבה בעיר0 

ולסיום נערך מפגש  בהמשך ילדים לימדו ילדים בעמדות שונות, פתחו בשיח, לימדו וערכו פעילויות, הפסקה פעילה, "שוק קח תן"

חו האורחים להמשיך וליישם ערכים ולערוך ביקור הדדי0 יום השיא נערך במסגרת תכנית הניקיון הייחודית בבתי מרגש שבו הבטי

ילדי בת ים פותחים " סודיים בעיר "בת ים מקדמת סביבה ירוקה בחיבור לתכנית מפתח הל"ב" ובחיבור ליוזמה המחוזיתהספר הי

הלך השנה תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר עברו תהליך חברתי ערכי במ  שער לערכי מפתח הל"ב ומקדמים סביבה ירוקה"0

מחלקת הקיימות עיריית בת -הודות לשיתוף פעולה בין טלי פיניש קפלן  משמעותי ליישום ערכים בנושא הקיימות ואיכות הסביבה0

ומיוניטי חברה וסביבה" ונתנאל ברטון "ק -מדריכת יעדים רשותית בתחום החינוך החברתי ערכי, אירס ונטורה -ים, אילנה ג'אנשוילי

מחלקת דוברות עיריית בת ים0 הנושא נלמד בבתי הספר וזומנה לילדים אפשרות להתנסות ויישום במסגרות השונות0  מערכים  -

מיוחדים שהועברו בכיתות, תפקיד לכל תלמיד, הכיתה כקבוצה חברתית "שגרירי מפתח הל"ב" ילדים מלמדים ילדים ערכים סביב 

וימים מיוחדים0  ברמה  יימות ואיכות הסביבה, קבוצות  מנהיגות צעירה כגון מועצת התלמידים והמועצה הירוקה הובילו יוזמותק

העירונית התקיימו  ימי שיא בית ספריים,  בתי ספר מארחים בתי"ס  שכנים למען השמירה על איכות הסביבה,  במקביל ליישום 

 גאווה גדולה!! מות הרצאות והנחתה את חדרי המורים0 התכנית בבתי הספר ערכה מחלקת הקיי

 נקודות בעיר 
 זיתורכז ועדת טיולים מח, מנחה של"ח וידיעת הארץ, זאב-אילן בן תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת/

 
  

 

 

 

מתקיימים מולדת הת הליבה להכרת הארץ ואהבת במסגרת תוכני

מחוברים לתוכנית הלימודים סיורים ה –סיורים לכיתות ד' 

תקיימו סיורים ההשנה  במולדת במסגרת הנושא "העיר שלי"0

ם "ם והפשצי"ירוב ערי המחוז, מודרכים ע"י המשצרבים ב

בסיורים  0ובהובלתם מורי השל"חבהנחיית מובן כהנפלאים שלנו, 

 משולבים אתרי ראשונים, אתרים משמעותיים ברמה העירונית 

וט איות "אופעיל קים יתומפגשים עם תושבים , קהילתיתוה

עיר מהבתמונות שלפניכם מוצגת פעילות . דור" ועוד

מורי השל"ח של תיכון אורט גבעתיים:  בהובלתגבעתיים 

פעילות  0קדוש עם צוות המש"צים המופלא פיני ידגר ואשר

זו בוצעה עם ביה"ס היסודי גורדון , פעילות נוספות בוצעו 

 עם בתי ספר נוספים בעיר0

 

שמוליק פרחיה, מורה הדרך 
ב גבעתיים במפגש הותיק, תוש

 עם ילדי ביה"ס

"אאוט דור" 
בגינה 

 הציבורית
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 נקודת גובה
 

 טובי ברק :הנוער. מפקחת רשותית יחידת / שרון רוזנטל, מנהלת לאהיה  שבוע נפ -שבוע הנוער בקריית אונו
 

היו רק חלק  ערכיות מהמעלה הראשונה -פעולות חינוכיות  חמש

 -0 חיים מחוץ לרשת2 0 חילופי שלטון5 :משבוע הנוער בקריית אונו

0 כנס 4  0 כנס מצטיינים חברתית8 חינוך לפנאי  בקרב הנוער

עם עמדות של  צה"ל בו הכנסנו השנה פן ערכי, הפנינג  -מתגייסים 

עמדות פעילות להסבר על חילות הכוונת בוגרים ע"י  שרשרת חיול,

0 יום מועצות בית ספריות ומועצה 1  0מדנים, להקה צבאית ועוד

הושתת על  יום העיון -רשותית בסימן: "הנוער בוחר בערך כדרך"

 0בסיס הערך הנבחר ע"י הנוער לשנת תשע"ג: חינוך לכבוד האדם

 0ות מיניותהטרד בדגש: מניעת

 

 

 

 

 )כאן שניה משמאל ליד חנה שורץ( שלנו  דליה רצון

 אילן  -זכתה במלגת הצטיינות מטעם אוניברסיטת בר

 על עבודת התואר השני שלה בנושא התנדבות בני נוער. 

 יהנות עימה.היינו שם לעודד אותה ולורד פינקלשטיין, חנה ואנוכי 

 קישור לסרטון בני נוער מתנדבים בקריית אונו

https://www.youtube.com/watch?feature=play

er_embedded&v=fcU_IzChUmA 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcU_IzChUmA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fcU_IzChUmA


 

 
 

 

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 
 1ליון מס' יג

 9002ינואר 
 שבט -טבת  

 תשס"ט

 

 

 מרכז ההדרכה  9012סיון תשע"ג, מאי  -אייר

 

 מרכז ההדרכה  9012סיון תשע"ג, מאי  -אייר

 נקודת ערך מוסף

 בין הבורות ושדות החיטה עם ספר תנ"ך וספרי שירה

של מחוז  ברה ונועראביב, יצאנו, צוות חאחר צהרים של סוף ה

אות קדומים בעקבות הטבע, המים נשירה ב –אביב לסיור -תל

מנהל  ,זאביק אלוןוהאהבה0 בערב התכנסנו לערב מחווה ופרידה מ

הוסיפו והנעימו  נאוהזאביק ורעייתו  0מחוז ירושליםהיוצא של ח"ן 

מאחלים לך  לנו בערב שירה מרנין ומלא הומור0 זאביק היקר,

בריאות ואריכות ימים, המשך של שמחה וסיפוק בעשייתך0 

 יפה צדקיהולועשייה מבורכת בהזדמנות זו נאחל הצלחה רבה 

 מנהלת ח"ן ירושלים הנכנסת0

"בספר 'התפסן בשדה השיפון' כותב הגיבור של סלינג'ר )אני לא מביא את המילים המדויקות( שכאשר הוא מסיים לקרוא ספר 

וחצי. והנה  87מת. מהבחינה הסטטיסטית אני מזמן מת. אדם כמוני מת בגיל  שהוא אוהב הוא רוצה להתקשר לסופר, אפילו אם הוא

אני כבר בן שמונים. אנשים מתקשרים אליי מן העבר, או סתם אנשים שהתרגשו. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לסופר שאנשים 

תר שאפשר לקוות לה בכתיבת ספרים. שהוא אינו מכיר מתקשרים אליו כי זה עתה סיימו לקרוא את ספרו. זאת המתנה הטובה ביו

אילו הייתי אני צריך להתקשר הייתי עושה מה שאני חושב שכל קורא נבון של ספר, כל ספר, צריך לעשות, והוא לראיין את הספר 

ב כדי על הסופר ולא להיפך, כפי שזה קורה תמיד. כי מה כבר יוצר יכול לומר על יצירתו? הלוא אני לא מבין מה כתבתי כי אני כות

 .7.9.020 – 0.9.09.2יורם קניוק .  0202ביולי  9מתוך מאמרו "אפקט תש"ח" שפורסם בעיתון "הארץ"  יורם קניוקלדעת." 

 

 

  

 נקודת סיום

 , עורכתא. בנטוב כהן/ ועל נצחיות היצירה, על סוף והתחלה יומיומי סיפור
 
0 העתיקה ב"ארץ שיין" שלנו 

 , עצים לעיתים קורסים

0 לפעמים (5) מעול השנים

על כבלי  -זו ממש סכנה

החשמל, או ממש בפתח 

 עצוב0קצת 0 (2) המה"ד

"בחצר 0 כמה ימים אח"כ ואז,

העין בדרך הביתה, האחורית", 

לוכדת ירוק שמבצבץ על גבי 

0 (8) גזע "מסוכן" שנגדע

 וכשמתקרבים000 כן! 

 0 (4,1) העץ מלבלב מתוך עצמו

  העץ מלבלב והלב מתעצם0
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