
                                                    

 
 היקרים בארותייםו עולש תושבי

 את ובעיקר המושבים בני נוער תנועת -עולותיים סניף ואת י"ב-ד בשכבות המושב נוער את בלתיוה שנתיים במשך
 עבודה של םשנתיי לאחר שצריך. מה את ושיפרנו הקיים את שימרנו ויחד י"ב(-י בשכבות )נוער הסניף צוות

 למלא השתדלתי התפקיד את והצלחה. שיפור במגמת נמצאים אנווש במטרתנו לחנושהצ לומר אפשר והשקעה
 ופיתוחו הנוער קידום להמשך והדאגה הנוער של הצרכים עיניי מול כאשר ביותר והנאמנה הטובה בצורה ולבצע
 כאדם בחיי המובילים והערכים ותיילאמונ אםבהת כוונו פעולותיי כל והשכבתית. החברתית האישית, ברמה

 .אזרחיתכו החינוך מעולם
  

 תובנות לי ונתן היום של הנוער לעולם אותי חשףו האישית ברמה לי תרם ביישוב ומד"בית נוער כרכזת תפקידי
 דתפקי שלו. בדרך ומיוחד שונה אחד כל כאשר נוער ובני ילדים המון וחוויתי נחשפתי .דרכי בהמשך לי שיעזרו
 להרים. שיש ופרויקטים לעזור למי לפתח, מי את מוך,לת במי לעשות, מה יש תמיד נגמר, שלא תפקיד זהו המד"ב

 הנוער שלבני לכך חשיבות יש כי הבנה מתוך בה בוחר זו בעבודה בוחר אשר ואדם משמעותי מאוד תפקיד זהו
 נוסף פן הנוער לחיי כניסלה ניתן ובכך הספר ביתמ או המשפחה תוךמ מגיעה שלא בחיים משמעותית דמות תהיה

 ובכלל. מחשבתית אישית, חברתית, לפתח הישר, בדרך להוביל ך,לחנ שפיע,לה ושונה,
 

 את וכמובן לתנועה קשר ללא הנוער את ולפתח הקיים את לשמר הייתה מלכתחילה הגעתי איתה העל מטרת
 שתנועה ההורים וגם הנוער בקרב להבנה ולגרום התנועה על דגש לשים חשוב לי היה לכך מעבר עצמה. התנועה

 הנוער. למען תנועה ולא נוער תנועת היא
 ההחלטות. מקבל והוא כולם אתו כלה את ומנהל המוביל מבוגר ישנו הנוער למען תנועהה בגישת
 להיות בעצמם, פרויקטים להרים לשינוי, להוביל נוער, להדריך לנוער מאפשר המוביל המבוגר נוערה תנועת בגישת

 צוות ועבודת עצמי ניהול של במצב להיות ולהצליח אחראיים ,עצמאיים להיות חשוב והכי ההחלטות מקבלת חלק
 בסניף. אצלנו המצב שזהו לומר שמחה המוביל. המבוגר עם יחד טובה

 
 להם. ואודה אותם אציין זו ובהזדמנות אנשים מעט אלל נקשרתי זו בתקופה

 חוויה ועל מצוין פעולה שיתוף צוות, עבודת על וצמוד ישיר באופן עבדתי איתם הנוער בני ,הסניף צוותל רבה תודה
 נשכחת.  בלתי

 ,י בכיתה הסניף לצוות כניסה לקראת ומכין מיוחד תהליך עוברים בה מיוחדת שנה -ט' לשנת והגיע אשר לחניכים
 הצוות. ועבודת פעולה השיתוף על וכמובן תפתחולה להיפתח והרצון ההשארה מעוררת המוטיבציה על

 היותן ועל הגדולה הנתינה , ההשקעה על הצבא( לפני שנה למשך ביישוב ירותש לשנת שהגיעו )כאלה לגרעינריות
  הסניף. מפיתוח נפרד בלתי חלק

 שבכלל מה מלא וגיבוי תמיכה מהם לקבל זכיתיוש ישיר ופןבא אותי שליוו על ,בארותיים עולש של הנוער לוועדת
 להתייעץ לדבר, מי עם שיש הרגשתי מידת רבה, חשיבות הנוער בנושא שרואים םמתנדבי צוות .מאליו מובן לא

 מאוד. אותם מעריכה כך ועל ולהיעזר
 וקבילתי ישיר בקשר הייתי מהם אחד כל עם אשר בארותיים, ועד ראש רום, ולשאול עולש ועד ראש בטיטו, ליאיר
 רך.הצו במקרה מלא גיבוי ונותנים וצורכיהם הנוער חשיבות את רואים שהינם כך ועל דבר לכל תמידי מענה

 שניתן. מה בכל לעזור והרצון המכיל המבין, המידי, המענה על היישובים שני למזכירות
 וכן דבר לכל מידי מענה ונתן עזר ,מךתש ישיר באופן ואותי עולותיים את המלווה הנוער מחלקת נציג חיים, לעופר
 כלפיי. וכמובן הצעירים חניכיםה המדריכים, הנוער, ודעת כלפי המקצועית ברמה

  
 ועל בסניף שלנו העשייה של המשמעות את והמבינים העוזרים התומכים, ההורים לכל רבה תודה ואוסיף אציין

 סניףה את להוביל יול רנועל אפשרתם .שנתתם האמון על תודה ובכללי. ילדיהם מול הצורך במקרה לנו שנתנו הגב
  .ודגלנו האמנו בה בדרך

 
 מד"בים שני נכנסים עזיבתי, עם .יםפעיל להיות להמשיך חייבים נוספים ופרויקטים התנועה הסניף, הנוער,

  רבה. ובהוקרה בברכה נקבל אותם חדשים
 נובמבר. חודשב גייסתומת שירות לשנת יצאה שנתיים, לפני עד השנים כל לאורך בסניף חניכה הייתה אנבר, ספיר

 .31/10ל עד 10/09מ כמד"בית מתפקדת
 מספר בעוד צבאי שירות מסיים שירות, לשנת יצא שנים, 4 לפני עד השנים כל רךלאו בסניף חניך היה רום, ניצן

  דצמבר. בחודש המד"ב לתפקיד ונכנס שבועות
 

 ועבודתם. ייתםבעש ויצליחו המבורכת במלאכה שימשיכו ספק לי אין בהצלחה, להם מאחלת
 

 לכולנו. ומוצלחת טובה שנה שתהיה
 

 מרדכי. שני לילך בברכה,


