תנועת נוער בני המושבים
דף הסבר  -תהליך ט' שנתי מועצתי  -תשע"ט 2018-2019
הורים יקרים שלום,
כחלק מתוכנית המרכזים הקהילתיים להכשרת מד"צים ופעילים ,נקיים במהלך שנת הפעילות הקרובה תהליך אזורי לשכבת ט' .התהליך נועד להכין את
חניכי השכבה לקראת שנת ההדרכה והפעילות הצפויה להם ולקראת היציאה לסמינרי ט'(קורסי הדרכה ופעילים) בתחילת הקיץ.
את התהליך ילוו וינחו חברי גרעין עודד גלבוע  9בשיתוף המש"צים (שכבת י"ב) ,המדריכים הבוגרים בישובים וצוות מחלקת הנוער.
מטרות תהליך ט' השנתי:
(הנושאים בהם נתעסק תואמים את תכנית ההדרכה של תנועת בני המושבים)
 חיזוק הקשר למעגל הישובי והמועצתי ( גאוות יחידה ,הסטוריה של הישובים ,הכרות )
 גיבוש השכבה המועצתית כשכבה מובילת פעילות בישובים ובמועצה
 אחריות ( על מה אני אחראי? האם אני רוצה להיות אחראי? מה היא אחריות הנוער במעגלים השונים? )
 מנהיגות ( מנהיגים מקומיים ומנהיגים היסטוריים ,מיהו מנהיג בעיני? מה המקום של הנהגה אצל הנוער? )


החברה הישראלית ( חשיפה והכרות עם הרבדים השונים בחברה )



מעורבות ותרומה חברתית ( חברה ,ערבות הדדית ,התנדבויות בקהילה ,השארת חותם של השכבה במועצה )



מיומנויות הדרכה ,כלים להתמודדות עם קבוצה ,פיתוח אישי בתור דמות חינוך בישוב(מה המשמעות של להיות מדריך ופעיל בישוב).

לו"ז כנסים מועצתיים ( :מיקום כל כנס יימסר בסמוך למועד )
הערות
כנס
תאריך
מפגש הכרות ותיאום ציפיות – תלם התחלות
1
15.11.18
איפה אני חי? לימוד על המועצה – תלם מעגלים
2
13.12.18
הכנס יכלול לילה בשיתוף מועצות נוספות ממחוז צפון – תלם כוחות
3
10.1.19
הכרות עם החברה הישראלית על רבדיה  -תלם מרחבים
4
21.2.19
חלוץ פסח ד'-ו'  +מחנה פסח ד'-ו' – תלם שורשים – (הרשמה ותשלום בנפרד)
5
13-15.4.19
מיני קורסים
6
17-18.5.19
מפגש סיכום שנה – תלם חתימה וקיץ *השארת חותם שכבתי במועצה
7
6.6.19
 הכנסים יתקיימו בקבוצות מעורבות עם חניכים מכל הישובים במועצה.
 בחלק מהכנסים נשתף מועצות אזוריות נוספות ממחוז צפון.
 מדריכי הקבוצות יהיו גרעינרים ויב'ניקים מהמועצה.
 את המעטפת ינהלו המדריכים הבוגרים וצוות מחלקת הנוער.
ניסיון העבר מלמד שתהליך הכנה זה הינו חיוני להכרות הדדית של המדריכים והחניכים ,מהווה חיבור ערכי לתנועה ומהווה תחילת התנסות בתהליכי
ההדרכה וחידוד התאמת כישורי החניך לתפקידים השונים המצפים להם בשנה הבאה .מחלקת הנוער מלווה ,תומכת ומממנת חלק ניכר מפעילות זו ,ואנו
רואים חשיבות רבה בהשתתפות חניכי שכבת ט' המועצתית בתהליך.
בהתאם לכך ,חניך המעוניין להדריך בשנה הבאה ולצאת לסמינרי ט' בקיץ מחוייב להשתתף באופן רציף בתהליך ט' השנתי .לא נוכל לאפשר
הרשמה לסמינרי ט' לחניך שלא לקח חלק בתהליך.
פרטי הרשמה:
עלות ההשתתפות לחניך הינה  ₪ 600לכל השנה .המחיר כולל את הכנסים ,מחנה פסח ד'-ו' מועצתי ומיני מד"צים מחוזי.
ההרשמה באמצעות המיניפיי עד לתאריך 1.12
תנאי ביטול:
חניך שיבטל את השתתפותו עד התאריך  7.12.18יקבל החזר מלא
חניך שיבטל את השתתפותו עד התאריך  10.12.18יקבל החזר על סך )70%( ₪ 395
חניך שיבטל את השתתפותו עד התאריך  1.2.18יקבל החזר על סך )50%( ₪ 275
חניך שיבטל את השתתפותו עד התאריך  1.3.18יקבל החזר על סך ₪ 80
חניך אשר יבטל השתתפותו במפגשים שאחרי התאריך הנ"ל ,לא יהיה זכאי להחזר.
ביטול ההשתתפות יבוצע ע"י שליחת טופס ביטול ( נמצא באתר המועצה ) בתיאום ועל ידי המד"ב בישוב .כמו כן ,לא יינתן החזר כספי על מפגשים בודדים
אשר חניך לא נכח בהם ,אלא במקרים חריגים ובאישור מחלקת הנוער.

תנועת נוער בני המושבים
כללי מסגרת:
 נוכחות חובה בכל המפגשים ובכל חלקי המפגש
 לבישת חולצת תנועה מכבדת
 חל איסור מוחלט על עישון ושתיית אלכוהול בפעילות
 כל מקרה של אלימות או חוסר משמעת יטופל מול המדריכים
 חניך שלא יעמוד בכללי המסגרת לא יוכל לקחת חלק בתהליך
 מקרים של איחור/שחרור מפעילות – רק בתיאום מראש מול המדריכים
חשוב לזכור שתהליך זה מהווה מיון מרכזי של החניכים לקורסי ההדרכה ולכן על החניכים להתנהג בהתאם.
בנוסף לתבליך ט' המועצתי ,יתקיימו  2מפעלים תנועתיים מחוזיים/ארציים:
מיקום
כנס
תאריך
באזור שדה בוקר
מסע מנהיגים
3-6.12
24.6-3.7

סמינרי ט'

יער בני המושבים  -צפת

הערות
טיול נודד של  4ימים בחנוכה .הרשמה דרך
המיניפיי עד 21.11
סמינרי ההכשרה להדרכה ופעילים10 ,
ימים בתנאי שטח.

בחודש הקרוב ייקבעו מפגשי הסברה להורים ולחניכים על התהליך אשר יועבר על ידי המדריכים הבוגרים של הישובים ועומר רכז בני המושבים
במועצה .המידע לגבי המפגשים יועבר על ידי המדריך הבוגר בישוב.

נאחל לכולנו תהליך פורה ,מגבש ומעניין
גרעין עודד גלבוע  9פורום מדריכים בוגרים גלבוע וצוות מחלקת הנוער.

