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חזון מחלקת הנוער
בני נוער יקרים!

אנו שמחים לברך אתכם לקראת שנת הפעילות החדשה של מחלקת הנוער.  
הכנו עבורכם תוכניות ופרויקטים חדשים, השקענו מאמצים רבים, כחלק מתפישתנו 

את הנוער כעתיד המושבה. 
צוות המחלקה יוזם ופועל על מנת להפוך את השנה הקרובה לשנה מעניינת ועשירה 

בפעילות, אשר הותאמה רק בשבילכם.
אנו מזמינים אתכם להצטרף  אלינו וליהנות מהתוכניות שתוכננו במיוחד עבורכם.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת.

מאיר דהן
ראש המועצה

אהוד אביר לב
יו"ר הנהלת

המתנ"ס

רוני שני קדמיאל
מנכ"לית מפגשים

תמר ראש
מנהלת

מחלקת  הנוער

ולסייע  בתיה,  במזכרת  הנוער  עבור  הזדמנויות  וליצור  לעודד  "לאפשר, 
באחר,  על: התחשבות  דגש  תוך  חייו  על  ישירה  אחריות  לקחת  לנוער 

ושמירה על הסביבה" 

אותם  ומזמינה  במושבה,  הנוער  בני  של   והתנדבות  מעורבות  מקדמת   הנוער   מחלקת 
להצטרף אלינו ולעבור תהליך משמעותי ואיכותי , המאפשר סיפוק אישי רב.

במחלקת הנוער תמצאו מגוון פעילויות, המשלבות פנאי איכותי, התנדבות ותרומה לקהילה.
שנת הפעילות 2017-18 היא שנה בה תרבות הפנאי של הנוער במושבה יהיה עיניין מרכזי. ונמשיך 

ולהעמיק את הצלחותינו ולמנף תהליך פיתוח קהילתי באמצעות קבוצות מנהיגות הנוער.

נוער בתיה במושבה

לפרטים נוספים: מחלקת הנוער  08-9349493
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מועדונוער איגואנה

שדרות אליהו 2, מזכרת בתיה

באיגואנה פועלות קבוצות מנהיגות נוער: מועצת נוער יישובית, תאטרונוער, טרום מד"צים, 
מד"צים, מד"בים ולהקת הנוער הייצוגית. 

ה"איגואנה" משמש כבית לבני הנוער במושבה ומתקיימות בו פעילויות שונות: מפגשים 
חברתיים, סדנאות קורסים ואירועי פנאי. 

ניתן למצוא בו, משחקי שולחן, עמדות אינטרנט, וקונסולות משחק.

אתם מוזמנים להתעדכן בפעילות שלנו -         "נוער מזכרת בתיה"

מנהיגות נוער

מועצת נוער ישובית

חפשו אותנו בפייסבוק          "נוער מזכרת בתיה"

כלל  את  מייצג  במושבה,  הנוער  המדיניות  את  המוביל  גוף  הינו  היישובי  הנוער  פרלמנט 
הנוער, בהתנהלות דמוקרטית ופועל למענו.  

וקהילה,  חברה  בנושאי  במושבה,  הפועלים  הנוער  גופי  כל  חלק  לוקחים  הנוער  בפרלמנט 
זכויות התלמיד, זכויות עבודה ועוד, ולקוחת חלק ומקדמת את אירועי הנוער במושבה.

פרטים נוספים:

הפעילות מתקיימת בימי חמישי משעה 18:00 עד 19:30
מחלקת הנוער: 08-9349493 | גילי: 052-4661013 ימים ב'-ה' בין השעות 19:00-21:00

בחופשות עד השעות הקטנות של הלילה.

שקד: 058-4698888
גילי: 0524661013
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קורס מד"צים - מדריכים צעירים
הקורס מיועד לבני הנוער המעוניינים  להוביל בתחומי מנהיגות והתנדבות במושבה, ומיועד 

לתלמידי כיתות ט' בלבד.
מול  עמידה  פרויקטים,  וניהול  הקמת  קהילתית,  להנהגה  ומעשיים  מקצועיים  כלים  ייתן 

קהל, שיווק ופרסום, ניהול מתנדבים, הדרכת קבוצות ועוד.
בסוף השנה יצאו בני הנוער לסמינר הדרכה מסכם ובסופו יקבלו תעודה הסמכה, המאפשרת 
להם לעסוק בהדרכה במסגרת הרשות. לאחר שנת הדרכה ראשונה, יקבלו תעודת המדריך 

הצעיר מטעם מנהל חברה ונער, משרד החינוך.

בואו להנהיג ולהשפיע

פרטים נוספים:

הפעילות מתקיימת בימי שלישי משעה 18:00 עד 19:30
מחלקת הנוער: 08-9349493 | גילי: 052-4661013

‹ עלות: 100 ₪ שנתי

קורס לפיתוח מנהיגות, שמטרתה הכנה לקורס מדריכים צעירים, המיועד לכיתות ח'.
עוזר  תעודת  יקבלו  ובסיומו  בהדרכה,  בסיסי  וידע  כלים  הנוער  בני  יירכשו  הקורס  במהלך 

מדריך צעיר הנוער .
הקורס ייתן כלים מקצועיים ומעשיים להנהגה קהילתית, הקמת וניהול פרויקטים, עמידה 

מול קהל, שיווק ופרסום, ניהול מתנדבים, הדרכת קבוצות ועוד.
בסוף השנה יצאו בני הנוער לסמינר מסכם. 

בואו להנהיג ולהשפיע 

   פרטים נוספים:

   הפעילות מתקיימת בימי שני משעה 18:00 עד 19:30
מחלקת הנוער: 08-9349493 | שקד: 058-4698888

Noarmazkeret365@gmail.com
‹ עלות: 100 ₪ שנתי

 • תעודת מדריך צעיר מטעם

משרד החינוך והתרבות. 

 • הדרכה בשכר בקייטנות הקיץ 

בתום מסלול ההכשרה. 

 • ניסיון בהדרכה אשר יסייע לך

אף בשרותך הצבאי. 

 • חוויות, סיפוק אישי.

 קורס טרום מד"צים - מדריכים צעירים

• ימי שיא

• ערבי גיבוש

• טיולים
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שנת מצווה - מסע אישי והעצמה למתבגר/ת 

פנאי

תוכנית ייחודית לבני/ות הנוער בגילאי 12-13, אשר במהלכה יעברו "מסע" פנימי ואישי, תוך 
יוצרת תחושת מסוגלות  נושאים ערכיים, אשר  ומשימות בשילוב  התמודדות עם אתגרים 
ערכיים,  ונושאים  תכנים  עם  נוער  בני  את  נפגיש  וחניכה,  ליווי  באמצעות  הצלחה.  וחווית 

נעסוק בחיבור לשורשים, למשפחה ולמורשת, לצד ההשתלבות בקהילה, בעם ובמדינה.

שנת המצווה הנה תקופה משמעותית בחייהם של הנער והנערה המתבגרים, שבסיומה
הם מצטרפים לחברת המבוגרים.

   פרטים נוספים:

התוכנית נמשכת כשישה חודשים, וכוללת כ-15 מפגשים
מחלקת הנוער: 08-9349493 | גילי: 052-4661013

‹ עלות: 250 ₪ לחודש
מימוש עצמי

יושר

קבלת האחר

אומץ ואתגר

סובלנות

אהבת הארץ

אחריות אישית

להקת נוער ייצוגית
מחלקת הנוער שמחה להזמינכם להצטרף ללהקת הנוער הייצוגית של מזכרת בתיה. 

הלהקת הייצוגית תכשיר נוער לרקוד ולשיר במקצועיות ובחוויה אחרת, תוך טיפוח ערכים 
חברתיים חינוכיים, מקצועיים, מודעות גוף, קצב גמישות ואחריות קבוצתית ואישית.

אם גם אתם רוצים להיות חלק מנבחרת מנצחת, מקומכם איתנו!!
ליווי מקצועי: מישה קריקילן, "זוכה מקום 2 בכוכב נולד 3" ומורה מקצועי לפיתוח קול.

פרטים נוספים:

התוכנית מתקיימת בימי שני וחמישי בשעות 17:00-19:00.
מחלקת הנוער: 08-9349493 ׀ שקד: 058-4698888 | גילי: 0524661013

‹ עלות התוכנית: 200 ₪ לחודש
 * 250 ₪, תשלום חד פעמי  עבור השתתפות בעלות הפקה 
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"יזמים צעירים"
תוכנית ייחודית המאפשרת חוויה והתנסות ביזמות עסקית, המיועדת לכיתות ט'.

בני הנוער יקימו מיני חברה, בא ייקבעו נהלים, פתיחת חשבון בנק,  בחירת בעלי תפקידים, 
כספים  גיוס  המוצר,  התכנות  בדיקת  שוק,  סקר  הכנת  למוצר,  אותו  ותהפוך  רעיון  תבחר 
לשם ייצור המוצר, יצור בפועל ומכירה. בתום הפעילות יחולקו הרווחים בין חברי הקבוצה, 

בהתאם למדיניות שתקבע בראשית השנה. 
במהלך השנה ישתתפו בני הנוער באירועים שונים: אירוע פתיחת שנה, יום מיומנויות לבעלי 

תפקידים, תצוגת אבטיפוס, יריד מכירות בקניון גדול ותחרות אזורית. 
מדי שנה שלושה בתי ספר יוצאים לייצג את ישראל בתחרות וביריד מכירות באירופה. 

מוצרים מעניינים רבים פותחו ונמכרו בארץ בשנים האחרונות על ידי תלמידי כיתות ט או 
עם  מכסה  בסנדוויץ',  לשים  ניתן  אשר  שוקולד  פרוסות  חביתות,  להיפוך  מכשיר  כגון:  י', 
חורים לסנון תכולת קופסאות שימורים, מפה חד פעמית נצמדת לשולחן, תוסף לחגורת 

הבטיחות, פח אשפה חד פעמי ועוד.
ההשתתפות בתוכנית דורשת יצירתיות, השקעה רבה ונכונות לעמוד במשימות ובזמנים.

פרטים נוספים:

התוכנית מתקיימת בימי רביעי בשעות 18:00-20:00
מחלקת הנוער: 08-9349493 | גילי: 052-4661013

‹ עלות: 75 ₪ לחודש | 100 ₪ שנתי

למילוי טופס רישום לחץ כאן:
https://goo.gl/forms/POpUnglMTyF9wb8H3

תאטרונוער 
תמיד חלמתם להתמקצע בתחום המשחק?

בואו לקחת חלק בעולם התאטרון
• הקניית מושגי יסוד מעולם התיאטרון באמצעות אימפרוביזציה וכניסה לדמויות

• שימת דגש על עבודת השחקן/נית, שחרור פיזי, קול ותנועה
• הכרות עם ג'אנרים שונים: קומדיה, טרגדיה, סאטירה

• התוכנית מתקיימת בהדרכת במאי מקצועי
• סוף השנה העלאת מחזה הכוללת תפאורה תלבושות ותאורה

פרטים נוספים:

התוכנית מתקיימת בימי שלישי משעה 18:00 עד 19:30
מחלקת הנוער: 08-9349493 | שקד: 058-4698888

Noarmazkeret365@gmail.com
‹ עלות התוכנית: 100 ₪ לחודש

* 250 ₪, תשלום חד פעמי  עבור השתתפות בעלות הפקה
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במשימת  השתלבו  רבות  ישיבות  הקימו  בתורה,  לימודם  העמיקו  ובוגריה,  התנועה  חברי 
ישוב הארץ ובמשימות הביטחון. חברי בני-עקיבא פעלו ופועלים בחינוך , בקליטת העלייה 

ובמשימות חברתיות בכל מקום בו הם פועלים.
סניף מזכרת בתיה מונה כ- 250 חניכים.

המטרה
חנוך דור נאמן ומסור לעמו, תורתו ומדינתו, המגשים באורחות חייו את רעיון תורה ועבודה, 
ולפרט.  צמד המילים "תורה ועבודה", ביטאו את  מתוך מעורבות ותחושת אחריות לכלל 
ההדרכה בתנועת בני עקיבא לאורח חיים של קיום תורה ומצוות, יחד עם מימוש פעולות 

מעשיות, לבנין האומה והארץ.
מגשימה,  כתנועה  ועבודה"  "תורה  דגל  את  בני-עקיבא  נושאת  שנותיה,   75 מ-  למעלה 
בכל  ולתרום  להירתם  ולנכונות  מצוות,  ושמירת  תורה  לחיי  חברים  אלפי  מאות  המחנכת 
מעשה ציוני ומשימה לאומית נדרשת. בני עקיבא הפכה לחברה המקרינה מרוחה על העם 

והארץ כולה.

החזון
חברה בעלת חוסן חברתי, מוסרי ורוחני, במדינת ישראל המבוססת ונוהגת באורחות חייה 

הממלכתיים, על יסודות התורה ומסורת ישראל. 

בני עקיבא 

קומונרית סניף מזכרת בתיה: עטרה מרקוביץ, 058-4390794

סניף התנועה: שד' אליהו 6

www.bneiakiva.org.il :אתר בני עקיבא

תנועת בני עקיבא בישראל היא תנועת נוער ציונית דתית, חלוצית, המושתתת על ערכי
תורה ועבודה.

תנועות וארגוני נוער
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הנוער העובד והלומד

רכז קן מזכרת בתיה: רייצ'ל חמו, 052-7282045

כתובת הקן: רח' גרשון שרשבסקי בסמוך לבית העלמין

אתר הנוער העובד והלומד: www.noal.co.il, חפשו אותנו גם ב-

בתנועה חברים עשרות אלפי חניכים ברחבי הארץ. התנועה מפעילה מאות קינים בכל 
מגזרי האוכלוסייה: בערים, קיבוצים, מושבים, במגזר היהודי, הערבי, הדרוזי והבדואי, 

בקרב נערים לומדים, עובדים,עולים חדשים, נוער בסיכון, חילוניים ודתיים.
ציונות,   דמוקרטיה,  האדם,  ערך  שוויון  הם:  התנועה  מחנכת  אליהם  המרכזיים  הערכים 

שיתוף ואחריות חברתית.
פעילות הקינים בנוער העובד והלומד כוללת ימי פעילות קבועים בקן במהלך השבוע, ערבי 
תרבות, טיולים, כנסים, סמינרים, מחנות, קייטנות, ימי כיף, הכשרות מדריכים, השתתפות 
בעצרות ואירועים מרכזיים ועוד מגוון רחב של פעילויות. בבסיסה של פעילות זו - הקבוצה 

התנועתית והמדריך.

 ד'-ו'
פעילות פעמיים בשבוע בימים קבועים. הפעילות עוברת במסגרת הקבוצות ומודרכת ע"י 
מדריכים צעירים אשר עברו הכשרה לתפקידם. הפעילות הינה פעילות משחקית, חוויתית 
בעלת מסרים של שיתוף פעולה, חברות ואכפתיות. בחגים וחופשים ישנן פעילויות מיוחדות: 
טיולים )סוכות, חורף ופסח(, הפנינגים, פעילות בקהילה, ימי שיא יישוביים, פורימון- וכמובן 

הקייצת והמחנה!

ז'-ח'
או  השנייה  בשנתם  צעירים  מדריכים  ע"י  מודרכות  הקבוצות  בשבוע,  פעמיים  פעילות 
מיוחדות: פעילויות  אחריות.  לחברות,  המחנכת  קבוצתית  אתגרים,  פעילות   השלישית. 

טיולים בחגים, אירועים גדולים, מסיבות.

ט'- לקראת הדרכה
ותכנים  בהדרכה  התנסויות  חינוכיות,  משימות  דרך  להדרכה  להכשרה  תוקדש  השנה 
טיולים  ההדרכה,  בנושא  מחוזיים  כנסים  למספר  החניכים  יצאו  השנה  במהלך  רלוונטיים. 

)סוכות, פסח( וכמובן, גולת הכותרת- סמינר המד"צים!
הקבוצה תודרך ע"י קומונר או חניך בוגר בשכבה יב'.

י'-יב'
השכבה הבוגרת בקן היא השכבה הנושאת. החניכים בשכבות אלו לוקחים אחריות על כלל 
תפקידי הקן: הדרכה, ליווי וריכוז הפעילות ועוד. הקבוצות עוברות פעולות פעמיים בשבוע 
לטיולים,  בקבוצות  החניכים  יוצאים  השנה  במהלך  )יב'(.  הגרעין  מדריך  או  קומונר  ע"י 

סמינרים ואירועים שונים בהתאם לשכבה בה הם חניכים.
ימי   5 סניף מזכרת בתיה מונה כ-500 חניכים ובמסגרתו מתקיימות מגוון פעילויות במשך 
פעילות במהלך השבוע עבור כלל ילדי המושבה מגילאי 10 עד 18 שנה.  לכל כתה זוג מדריכים.

בשנת הפעילות החולפת הפעילות כללה אירועי חגים וטכסי ימי זיכרון, חג מעלות,טיולים 
ומחנות, השתלמויות מדצי"ם וסמינרים.
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 ארגון נוער "צמרת"

רכזת סליק מזכרת בתיה: הדר אלוש, 050-3378917

סניף התנועה: רחוב האלה 28 

תנועת הנוער צמרת פועלת לפיתוח מנהיגות ציונית צעירה ומעורבות חברתית.
והזיקה הציונית לארץ.  ניתן דגש מרכזי  על חיזוק הזהות היהודית-ישראלית  בפעילותינו 

התנועה הינה תנועה מעורבת של דתיים וחילונים.
התוכן  נושאי  אלה   – לחברה  תרומה  רעות,  מנהיגות,  ציונות,  צמר"ת:  התיבות  ראשי 

המרכזיים של הארגון, ומהווים את עמודי הטווח של הפעילות שלנו.
חניכי צמרת משתתפים בפעילויות חינוכיות שונות ומגוונות במסגרת הפעילות השבועית 
והארץ, עידוד  בסניף  מגוריהם העוסקות בחיזוק הזהות היהודית-ישראלית, אהבת העם 
בני הנוער למעורבות חברתית בקהילה. בנוסף, לאורך השנה משתתפים החניכים בפעילות 

ארצית הכוללת מסעות, סמינרים ומחנות קיץ.

 למה צמר"ת?
מה שמייחד אותנו הוא החיבור הטבעי והפשוט בין זרמים וקהילות שונות. אנחנו בצמר"ת, 
ארגון  הוא  צמר"ת  כן,  כמו  למפגש.  ורצון  קבלה  מתוך  אחד  לכל  מקום  לתת  משתדלים 
קהילתי ולכן נשים דגש בפעילות שלנו על עשייה קהילתית-סביבתית, תנועת צמר"ת פועלת 

במזכרת בתיה משנת 2013 והיא מונה כ-80 חניכים מכיתה ד'-י"ב, מכל גווני האוכלוסייה.

ימי ושעות פעילות:
ע"י  ויופעל  בימי שלישי כחצי שעה לפני הפעולה  יתחיל השנה לראשונה  'מועדון צמרת' 
ענבר ידוב, החניכים מוזמנים להגיע ולנצל את הזמן לקרוא ספרים ולשחק יחד עם חברים.
ימי שלישי פעילות לכלל הסליק בשעות : 17:30-18:45                                                                                            

ימי שישי פעילות לכלל הסליק בשעות  : 14:00-15:00

בשישי בערב אנו מקיימים מידי שבוע בסליק ערבי שיח לשכבת ההנהגה. החברה נפגשים 
בני  לכל  חברתי  ומפגש  תוכן  עם  פעילויות  בעצמם  ומעבירים  אקטואליים  בנושאים  לדבר 

הנוער במושבה.   
כמדי שנה שכבת ההנהגה מהווים חלק משמעותי ביצירת התכנים וההדרכות בקונגרס הציוני.

נשמח לראותכם,                                                                                                                               
ותבואו כמו שאתם!!
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 הצופים

מרכז השבט: אפיק אדמי 054-244-0833

כתובת השבט: מוהליבר 13

www.zofim.org.il :מזכרת בתיה אתר הצופים

www.facebook.com/zofimm :שבט כפיר בפייסבוק

הראשונה  הצופים,  תנועת  ביישוב.  פועל  ומאז   2014 בשנת  בתיה  במזכרת  הוקם  השבט 
בגודלה במדינת ישראל, מפעילה מעל ל220 שבטים )סניפים( ברחבי הארץ.

צוות המדריכים המפעיל את שבט הצופים מורכב מגרעין מצומצם של צוות בוגר  הכולל את 
מרכז השבט וראש השבט, המדריכים הצעירים,  חניכי כיתות ט'-יב' מהווים את עיקר הכוח 

העוסק במסירות בהדרכה.
השכבה הבוגרת של מזכרת בתיה כוללת 34 חברי שכב"ג בתפקידי הדרכה ומעטפת שונים 
בשבט. יחד עם מרכז השבט וראש השבט, גזבר השבט וכל התמיכה התנועתית וההנהגתית 

נבטיח את הצלחת השבט והנאת ילדיכם לפעילות ערכית-צופית מהנה ומאתגרת.

הפעילות  השבטית:
הקטנות.   ובקבוצות  ב"גדוד"  גילאית  מפעילות  מורכבת  בשבט  השוטפת  הפעילות  גרעין 
אירועים  במכלול  הפעילות  שנת  לאורך  החניכים  משתתפים  השבועית  לפעילות  בנוסף 
שיבטיים החל מטקס הפתיחה דרך טיולי פתיחת השנה, ימי שדה להכשרה צופית ובקיאות 
שדאית, טיולים שבטיים כולל ניווטים לגילאי ח' ומעלה, מחנות, טיולי אתגר,  אירועי תרבות 
ההדרכה  קורס  הקהילה,  לחיי  וסיוע  פעילות  שבטי,  פסטיבל  גדודיות,  ומסיבות  ערבים 

)לחניכי כיתות ח'( וסיום הפעילות במפעלי הקיץ התנועתיים.

ימי ושעות הפעילות:
לכל שכבות הגיל מתקיימות פעולות של שעה וחצי, פעמיים בשבוע:

ימי שלישי בשעות 18:30 – 17:00
ימי שישי בשעות 16:00-17:30

מזמינים אתכם להגיע ולחוות פעילות ערכית, מיוחדות, צופית וחווייתית במיוחד!



רוצים מידע על תוכניות, סדנאות וקורסים?
יש לכם הצעות לפעילויות שמעניינות אתכם?

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל דבר

לפרטים ויצירת קשר:
תמר ראש - מנהלת מחלקת הנוער

noarmazkeret365@gmail.com 
גילי, שינשינית - 052-4661013

שקד,  שינשינית - 058-4698888

חפשו אותנו
ב -        "נוער מזכרת בתיה"


