
 
 

 5מחלקת נוער גלבוע וגעג''ל 

  הגלבוע מציגה: אזורית מועצהמחלקת הנוער ב

 תהליך ט' שנתי מועצתי
 4102-4102 

 ,רב שלום יקרים והורים חניכים

 הפעילות שנת נקיים במהלך, ופעילים צים"מד להכשרת המועצה מתכנית כחלק

 שנת לקראת ,'ט כיתה חניכי את להכין אשר נועד פעילים, טרום תהליך הקרובה,

 , כמו גם לקראת סמינרי ההדרכה בקיץ הקרוב בבני המושבים.הצפויה להם ההדרכה

 בני רכז ,המש"צים ואיתי פאר גלבוע, עודד גרעין חברי וינחו ילוו התהליך את

 .במועצה המושבים

וחלקם בחלקים שונים בארץ,  במועצה, השונים חלקם בישובים יתקיימו המפגשים

 רובם בימי חמישי בשעות הערב.

 חלק מחויבים לקחת בשנה הבאה, דרך והובלת להדרכה, המאותרים חניכים

 השנתי, על מנת לצאת לסמינרי ההכשרה בתנועה. בתהליך

 

 סדר המפגשים:

 (2..0..4)בית השיטה  כנס הכרות -0מפגש 
השני, מתוך הרצון שלנו ליצור קבוצה אחת בכנס יפגשו הילדים וכירו אחד את 

המורכבת מילדים שלומדים בבתי ספר שונים באזור, כמו כן, אנחנו יוצאים מתוך 

נקודת הנחה שגם אם הם לומדים באותו בית ספר, הם לא בהכרח מכירים זה את 

 זה.

עוד, יעברו הילדים פעילות הפגת חששות ותאום ציפיות בינם לבין המדריכים, 

 בין עצמם, וכמובן בינם לבין התהליך,  בינם ל

יוצג התהליך השנתי על כל גווניו, מטרות ויעדים, תכני הכנסים, ופעילויות החוץ 

 שבו, וכמובן שיוכלו גם להתעניין ולשאול שאלות.

 

 (...1.)יד לחמישה  כנס מנהיגות -4מפגש 
 לעומקמנהיג ומנהיגות, ויחקרו אותם  -בכנס יפגשו הילדים עם המושגים

על סוגי מנהיגות שונים,  ובשלב הראשון, יגדירו הילדים את המושג מנהיגות, ילמד

 דוגמאות לביטויי מנהיגות מעשיים. וויכיר

מיהו? מה התכונות הנדרשות מאדם את המושג מנהיג:  שני, יבחנו החניכיםבשלב ה

  האם כל אחד יכול להיות מנהיג? כזה?

ת להתנסות בסוגי ההנהגה השונים, ולהכיר בשני השלבים תינתן לחניכים אפשרו

 סוגי מנהיגים שונים, בדרך מתודית מעניינת.

יעברו הילדים יחידה בנושא יוזמה, שמטרתה להציף  יחידת סיכום, ,בשלב האחרון

נושאים/ בעיות, שמעסיקות את הילדים בחברה הישראלית ובכלל, ובהקשר 

למנהיגות, יש לנו הציפיה, שיחליטו הילדים לקום, ליזום ולהנהיג מהלך משל 

 מעורבות חברתית( -)חיבור לכנס הבא עצמם.
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 (......)ניר העמק  כנס מעורבות חברתית -3מפגש 
ורר את רצונם של הילדים להתערב ולהתעניין במצבה החברתי כנס זה, מטרתו לע

 של המדינה, בקהילה בה הם חיים וכו'..

 -בשלב ראשון, נראה את הסרט, "תעביר את זה הלאה"

 קצת על הסרט:

מו אביו המתעלל אשר עזב אותו ואת א הוא חי בפחד מפני .לאס וגאסטרוור הוא ילד שחי ב

כאשר הוא מגיע לכיתה ז' בבית הספר הוא מקבל מהמורה שלו משימה לימודית  .אלכוהוליסטיתה

לנסות ולמצוא דרך שתשנה את העולם. בהתחלה טרוור חושב שזה לא אפשרי לביצוע אך עד  -

מהרה הוא מתחיל לפעול. הוא מייסד שיטה חברתית לפיה אדם מחזיר טובה לא למי שקיבל 

אנשים אחרים, מוכרים או זרים. כך, אנשים סביבו אותה ממנו, אלא מחזיר אותה לשלושה 

מתחילים להעביר את המעשים הטובים מאדם לאדם וטרוור גורם לשינוי חברתי של ממש עד 

 .שהוא נכנס עמוק לחייו האישיים

, ען הכלל לאחר שצפו בווגרם לאנשים רבים לפעול למ 2000 הסרט יצא בשנת

רבות עם מטרות שונות, ניסיונות רבים ליישום שיטת הסרט בחיי  עמותות הקמת

 .לנזקקים ופעולות רבות אחרות תרומות, היום יום

והקבלה לחייהם שלהם, האם  בשלב השני, יעברו הילדים יחידת עיבוד על הסרט

 הם עצמם חלק משינוי חברתי? ומה צריך לקרות כדי לגרום להם לזוז?

 

 (...1.1.) תל אביב  החברה הישראלית -2מפגש 

 מרכז לחינוך ערכי"-פרדס"סיור "החצר האחורית של תל אביב" בשיתוף 

סיור בתחנה המרכזית החדשה והישנה, סיור בשכונות תל אביב, העשירות והעניות, 

 נווה שאנן ועוד.. )פרטים ממוקדים יותר, בהמשך(

 מטרת הסיור:

 אקונומים בישראל-הכרות עם הפערים הסוציו

 בישראלם יי תופעת העובדדיון לגב

 .העצמת המוטיבציה בקרב החניכים ליציאה לפעולה ולעשייה בתחום זה

 .לילההביתה בשעות ה הסיור מתקיים בשעות הערב, החזרה

 

 בנוסף כמה מפגשי חוץ:

 (:31/3/02-42)ו -מחנה פסח ד

 -יגיעו חניכי שכבה ט' ליום חלוץ למחנה, ליום זה שני צירים 1..4ביום שבת 

 ערכי: -.ציר 

הכנס יתעסק בהדרכת חוץ עם מתודות  -ולוגיסטיקה טבעויות חוץ כנס מיומנ

ומיומנויות פעילים  בנייה מחנאיתהתנסות במתאימות, התנסות בהדרכת טיול, 

 )תפקידי מנהלה ולוגיסטיקה(

 מעשי: -4ציר 

 ותפקידים במחנה ו, חלוקה למשימות-בנייה והקמת המחנה לילדי כיתות ד

 הדרכת חוץ/תחנות, ליווי מסלולים(, ניהול ותפעול יקטים,)מנהלה/אקונומיה, פרו

 . המחנה

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%A1_%D7%95%D7%92%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2000
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%94
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 לפי ירח מלא( 0/2-31/2) לילה לבן -טיול גיבוש אזורי

 לילי עד לכוכב הירדן. בשעות הערב המאוחרות ניפגש במושב מולדת, ונצא לטיול

 ת היציאה לסמינרי ט'מטרת הטיול, היא גיבוש הקבוצה האזורית לקרא

 נקנח בפוייקה מהסרטים בכוכב הירדן, ובתצפית על הזריחה.

 ארוחת בוקר קלה ונסיעה הביתה.

 

 (ל"ג בעומרכרגע יוצא על  -)התאריך טרם נסגר סופית צים מחוזי"מיני מד

מיני סמינר, המדמה לוז של יממה שעות של  42חניכי ט' מכל מחוז צפון, ייפגשו ל

 בסמינרי ט'.

מהניסיון שלנו, היממה הזאת נותנת לילדים פרספקטיבה נכונה על סמינרי ט', בכל 

 החלוקה לקבוצות וכו'.. היחידות, הקשור לכללי מסגרת, פרק זמן

 פרטים נוספים ימסרו בהמשך ובסמוך לתאריך הפעילות()

 

 (00/6/02)סיכום  -כנס אחרון

 הכנס מחולק לשתי יחידות מרכזיות:

סיכום רעיוני לתהליך השנתי, נתעקב ונשמע על כל כנס, נסיק  -דה ראשונהייח

 .ם להמשךתכניעם הילדים, ונשמע מהם את תת יחד מסקנו

 הכנה לסמינרי ט' -יחידה שנייה

 רשימות ציוד 

 )לו"ז רעיוני לסמינר )נושאים ותכנים 

 כללי התנהגות ומסגרת 

 שאלות ותשובות 

 

 

 של ההדרכה כישורי לשפר את מנת על חיוני, זה הכנה שתהליך מלמד העבר ניסיון

וכמובן בהכנתם של החניכים לסמינרי ט' בסוף  .הבאה בשנה להדרכה המיועדים

 השנה הקרובה.

 

ים בתהליך השנתי הנוכחי על מנת לשפר את ולמרות זאת נעשו שינויים מהותי

 חווית החניך ובנוסף בכדי להעמיק בתוכן הנדרש.

 

 רבה חשיבות ואנו רואים זו, מפעילות ניכר חלק ומממנת מגבה, מלווה המועצה

 .בתהליך 'ט שכבה חניכי בהשתתפות מאוד

 

 

 

 

 

 

 


