
  2016ח"צים סמינר מ

חניכים וחניכות משלבי הכסף והזהב במעין חרוד, ופתחו בגאווה ובחיוך את המחזור קיץ האחרונה התכנסו במהלך חופשת ה

יהודים וערבים, ותיקים ועולים,  –החניכים הגיעו מכל רחבי הארץ הראשון של סמינר ההדרכה של 'האות הבינלאומי לנוער'. 

קרן עירה, בשיתוף צברתית חנהיגות מתכנית להכשרת  –הסמינר מהווה חלק מתכנית מח"צ שלנו מהמרכז ומהפריפריה, ועוד. 

יבוש במהלך הסמינר עסקו החניכים בנושאים הנוגעים לתפקידם העתידי כמד"צים )מדריכים צעירים(: גיוס חניכים, ג  קרסו.

והבניית קבוצה, בניית מערכי פעילות, שיווק ופרסום, פעילות חוץ ושטח, ועוד. לאחר שבוע שלם של לימוד והכשרה, הוענקו 

 נפרד מצוות ההדרכה.-לחניכים תעודות הסיום, והם חזרו לסניפים כחלק בלתי

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחת שנת הפעילות ברחבי הארץ

 ההתרגשות גואה! –שנת הפעילות נפתחה ברוב הוד והדר ברחבי הארץ, בסניפים הוותיקים וגם בסניפים החדשים 

בהם התכנסו חניכי המחוזות השונים לערב שכולו בין גיוס ורישום לפעולות ראשונות, מצאנו גם זמן לקיים ימי פעילות מחוזיים, 

 היכרות, גיבוש וכיף. סניפי הצפון התארחו בדליית אל כרמל, שם הכירו זה את זה, עברו יחד סדנת צחוק, ועוד ועוד ועוד...

ימות, סניפי החברה הערבית התארחו בכפר ג'סר א זרקא, שם פועל השנה סניף חדש של 'אות הנוער', לערב שכלל תחרות ומש

הרבה אוכל טוב, וגם שירה וריקוד. סניפי המרכז והדרום התארחו בסניף הדסים, ולאחר שהתפנקו בפופקורן, צמר גפן מתוק 

ופיצות לרוב, התפנו גם לשחק בתחנות משחק שהכינו עבורם המד"צים הטריים! יישר כח לכל הלוקחים חלק במלאכה, ובראשן 

 ם לכולנו המשך שנת פעילות פורייה ומלאה בעשייה!נלאות שלנו! מאחלי-רכזות המחוז הבלתי

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לומדים להכיר זה את זה

 מתרגלים הכנת פעילות לחניכים

 א"ש לילה לימודי –פעילות שטח 

 קבוצתית לסיוםתמונה 

 מחוז חברה ערבית: שמאלמחוז מרכז; : ימין למטה; מחוז צפון: ימין למעלה



 משלחות... משלחות... משלחות... משלחות... משלחות... משלחות... שלחות... משלחות... משלחות...מ... 

  ראינו ברכה בעמלנו:יים של 'האות הבינלאומי לנוער'. לשמחתנו, ים האחרונים עמלנו על חיזוק הקשרים הבינלאומחודשב

 רב תרבותיות זה אנחנו! –אות הנוער בישראל 

 התארחה כאן משלחת של רכזי ורכזות 'אות הנוער' מצ'כיה ומסלובקיה, שהגיעו אלינו כדי ללמוד מאיתנו איך ניתןבחודש יוני 

הרכזים ביקרו בסניפים השונים, פורמאלית עם קבוצות של צעירים המגיעים מרקעים שונים ומגוונים. -לקיים עבודה חינוכית בלתי

 כתבו בעצמם מערכי פעילות, וגם סיירו קצת באתרים החשובים בארצנו. תרבותית בישראל,-הכירו את עיקרי העבודה הרב

 חניכי 'אות הנוער' רומניה בישראל!

במהלך חודש נובמבר התארחו בישראל חמישה חניכי שלב הזהב של 'אות הנוער' מרומניה. הצעירים הגיעו לישראל כדי לקיים 

הבית שלהם, לומדים אותה, פועלים -שבוע בקהילה שאינה קהילתאת פרויקט המגורים שלהם, במסגרתו הם מתגוררים במשך 

בה ולוקחים חלק בחיי היומיום. החמישה התארחו בסניפי נהלל וניר העמק, וזכו להכיר מקרוב את החיים בפנימייה ובכפר הנוער, 

כן למר משה ביטמן היקר מאגף את החניכים ואת פעילותם, ועוד. יישר כח גדול לרכזי הסניפים שגיא )נהלל( ולהב )ניר העמק(, ו

 החינוך של ויצו.

 אנשי 'אות הנוער' בפינלנד!

במהלך חודש דצמבר יצאה משלחת של חמישה מאנשי 'אות הנוער' בישראל לפינלנד, על מנת ללמוד את פעילות אות הנוער 

 ונים!שם, ולבסס קשרים עם עמיתינו הפינים על מנת לתמוך בחילופי משלחות בעתיד הקרוב. צפו לעדכ

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 בשיתוף קק"ל – 2016תרבותי -רב סמינר

פועל בקרב בני נוער וצעירים מכל רחבי הארץ, ומכל קצוות הקשת החברתית בישראל: יהודים ' 'האות הבינלאומי לנוער ולצעירים

המקום בו אנו מאפשרים  ואה דצמברשאנו עורכים בכל  תרבותי המסורתי-רבה מרכז ופריפריה. הסמינר חילונים,דתיים ו וערבים,

להתמקד במשותף והמאחד, ולא בשונה ובמפלג.  –לחניכינו להכיר את האחר והשונה מהם, לייצר קשרים וחברויות, ובעיקר 

 שנהבכל גוני הילדים והנוער לבין הקרן הקיימת. השנה נערך הסמינר בשיתוף קק"ל, כחלק משיתוף הפעולה בין מועצת אר

ממשיכים גם הרבה לאחר שכבר חוזרים ו -סמינר זה פעולה מקסימים נוצרים בעקבות -מחדש אנו מתרגשים לראות אילו שיתופי

 איש לסניפו. -איש

 לכולם! :  –'אות הנוער 

רחבי הארץ, ומכל קצוות הקשת החברתית בישראל: יהודים 'האות הבינלאומי לנוער ולצעירים' פועל בקרב בני נוער וצעירים מכל 

 תרבותי המסורתי שאנו-וערבים, דתיים וחילונים, מרכז ופריפריה. הסמינר הרב

 

 

 ביקור מרומניה


