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 (2019סמינר חנוכה התש"פ )

 רקע כללי

נערך שלושה ימים. הסמינר מיועד לתיכוניסטים סמינר חנוכה נערך מדי שנה במהלך חג החנוכה ו

 בכיתות י' עד י"ב וכן לחניכי קורס הדרכה.

ים בתחילת השנה לתפקידלתיכוניסטים מאורגן ע"י מועצת נוע"ם )התיכוניסטים שנבחרו הסמינר 

 לווה אותם בתכנון ובעשייה. ת אגף הדרכה ותיכון מידם כאשר צוו-בוועדות השונות(, מנוהל על

 במטרה לנסות להבין את הקשר ביניהם.התחום של 'גוף ונפש' ושא הסמינר השנה נבחר כנ

 הקוה"ד הארצי והשינשינים.רכז  –הדרכה עבר ע"י צוות קורס סמינר קוה"ד מתוכנן, מאורגן ומו

יהדות מסורתית יוצרת שהוא אחד מערכי  מנהיגות תנועתית דרך הפריזמה של סמינר הואנושא ה

  . היסוד של נוע"ם

ה"ד , כאשר בשל ריבוי נרשמים, חניכי קובלטרון 'יד לשריון'תקיים הסמינר בבית הארחה יהשנה 

 לטרון(.ים עצמם יחד עם שאר החניכים, בימ)אך יבלו את ה הנוער בבן שמן ו בכפרילונ

 

 מה בתכנית?

 

 ו בכסלו התש"פכ" – 24.12.2019יום שלישי 

 

 )תיקון עולם למען הכלל( שתכלול התנדבות בחלוקה הבאה: בפעילות תעל"ההיום ייפתח  

בתל ת ברקת )רעננה, תל אביב, אשקלון והוד השרון( יתנדבו תיכוניסטים וחניכי קוה"ד מחטיב

לצוות המרכז בארגונים לקראת בזאר שיתקיים שם עו בצפון תל אביב ויסיירכז הסיוע ב במאבי

 במהלך החנוכה.

יעקב, כפר ורדים( יתנדבו  כרמיאל, זכרון בת ספיר )חיפה, חנתון,תיכוניסטים וחניכי קוה"ד מחטי

ית חיפה בפעילות משותפת עם ילדי המופעלות ע"י אגף הרווחה בעירישתי מועדוניות בחיפה ב

 המועדוניות.

ין יתנדבו מזרח, מזכרת בתיה ומודיעתלפיות  –"ד מסניפי חטיבת שהם יכוניסטים וחניכי קוהת

 בפעילות משותפת עם הילדים.בירושלים רי צדק במחלקת ילדים בבית החולים שע

בארגון 'צעד קדימה' ורמות ציון יתנדבו קטמון  –ניכי קוה"ד מסניפי חטיבת שהם תיכוניסטים וח

 ות משותפת עם ילדים עם מגבלה. בפעילבירושלים 

  

יום במהלך הר. ניכי קוה"ד ללטרון לפתיחת הסמינגיעו כלל התיכוניסטים וחי 13:00ור השעה באז

תפילת ערבית, הדלקת ארוחת ערב, , בנושא הסמינר שתי פעילויות תוכןשיחת נהלים, יועברו 

מיוחד במסגרתו מכין כל אחד מהסניפים דוכן ערב  – הפעילות לילה טוב וכן ערב תעל"נרות, 

 נסות מוקדשות לנושא אשר ייבחר ע"י התיכוניסטים.כומוכר בו את תכולתו, כשאר כל הה
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 , כ"ז בכסלו התש"פ25.12.2019יום רביעי 

 

נושא הסמינר לתיכוניסטים ארבע משבצות חינוכיות בו מהלכו יעברהיום ייערך כולו בלטרון וב

ת מהן חינוכיות )אחמשבצות  4ניכי קוה"ד יעברו ית( ואילו ח)אחת מהן תהיה הרצאה חיצונ

 סדנא( ומשבצת של התנסות מעשית בהדרכה. 

ארוחות, הדלקת נרות ובערב  3 תפילות )שחרית וערבית(,ך היום את יתקיימו במהלמלבד ז

 השנתי של סמינר חנוכה. תקיים הנשףי

 

 , כ"ח בכסלו התש"פ26.12.2019יום חמישי 

ום כית אחת ומשבצת סיכהתיכוניסטים משבצת חינועברו היום ייערך כולו בלטרון ובמהלכו י

 ת החורף'. ום תתקיים 'ועידכשבשאר הי

וקים חלהצבעה ע"י התיכוניסטים ועלים הועידה היא מפגש של כלל התיכוניסטים בתנועה בה מ

יאה ולפני כן, נערך דיון בנוגע לכל חוק וחוק בו לע אישורם במשונים, אשר נכנסים לתוקף מרג

ייבחרו  אשרנושאים  –ועידה גם הצבעה על אג'נדות נשמעות דעות של בעד ונגד. השנה תכלול ה

ה שעליהם לעסוק בה במסגרת פעילות התיקון ים בתנועה כנושאי ליבה של התנועע"י התיכוניסט

 עולם שלה.

ך היום משבצת חינוכית אחת בנושא הסמינר ומשבצת סיכום וביתר חניכי קוה"ד יעברו במהל

הייצוגי המוביל של  שמהווה את הגוףשל שכבת ט' המועצה  – ט'למועצ בחירותקיימו היום י

כך התכנסות שכבתית ומעגלי -רחצגת מועמדים ובחירות בסיומן ואהשכבה. התהליך יכלול ה

 שיח. 

 יסתיים 17:00ם ובשעה יום תפילת שחרית, ארוחות בוקר וצהרייהלך הת תתקיים בממלבד זא

   סניפים השונים. למאורגנות יכי קוה"ד יתפזרו לבתיהם בהסעות והתיכוניסטים וחנהסמינר 

 

 יצירת קשר

 ות אגף הדרכה ותיכון:צו , לצד התיכוניסטים,את הסמינר יובילו

 (050-9072901) עפרון–מי שתנהל את הסמינר בפועל היא דרה וורצ'יזר 

 כאשר מלווי השכבות השונות ילוו כל שכבה ושכבה.

 במקרי הצורך ניתן לפנות למלווי השכבות ע"פ הרשימה הבאה:

 .052-7474724 –שכבת י"ב מלוות  –רון ווייס 

 050-2936666 –שכבת י"א מלוות  –שירה אוריין 

 058-4064576 –י שכבת מלוות  –אביגיל שגיב 

 052-4292602 –קוה"ד ארצי רכז  –מתי שוורץ 


