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 א' שבט -שבת פרשת וארא

 16:50הדלקת נרות: 

 20:15פעולת שבת בשעה: 

, כי שימו לב! השבת אין בני עקיבא

 המדריכים בשבת צוות..

 17:48צאת שבת: 

 הדס הקומונרית.
 אז מה היה לנו החודש?

חג החנוכה, עזבו אותנו מדריכים   כשבועיים לפני

מהצוות הקודם )נאביחיון( שהדריכו כשנתיים  

במסירות ובאהבה ונתנו את כל כולם לאורך כל  

 התקופה!

שבועיים נכנס לסניף חשמונאים צוות  -לאחר שבוע

 חדש, צוות מורשה!

צוות ציון התותחים קיבלו אותם בשמחה ובידיים  

חדשה, רוצים פתוחות, וביחד הם מביאים רוח 

להשקיע ולעשות! לא עבר הרבה זמן, והנה, הגיעה 

שבת לזכרה ל אורית דה יונג ז"ל,  -"שבת שמחה"!

הייתה חניכה בסניף חשמונאים. לאורך כל השבוע  

עד אותה שבת, הועברו פעולות על שמחה ע"י  

 המדריכים וכשהגיעה השבת כולם כבר היו בעננים!

לל צבעים וכולם  הסניף, המועדון והכיכר קושטו בש

הסתובבו עם חיוך על הפנים. התקיימה פעילות  

כל בן   -קרליבך חגיגית בערב שבת, וכולם הגיעו

 ובת!

 אביטל/ רכזת צוות נחשון
 צוות נחשון מורשה נכנס לפעולה!

 -פרוייקטים 3צוות נחשון מתחלק ל

 פרוייקט צרכים מיוחדים, עניי עירך קודמים ורווחה.

ז ירושלים,  עובדים בשיתוף עם קו לחיים מחו -צרכים מיוחדים

יוצאים להתנדבות במועדונית במודיעין אחת לחודש, ומארגנים  

 שבת חורף ומחנה קיץ ביישוב.

עובדים על השקת מועדונית ביישוב אחה"צ לילדים   -רווחה

 שזקוקים לכך.

מתעסקים בצרכי היישוב באותו הזמן וע"פ   -עניי עירך קודמים

 עושים. -הצרכים

 י ותקשורת.צוותים: חב"ב, טכנ 3במקביל יש 

אחראי על פעילויות לחבב אחת לחודש, פעולות ערב   -צוות חב"ב

 שבת, מדרשוקו וכו'..

 , משפר את פניו וכו'ףאחראי על תחזוק ועיצוב הסני -כניצוות ט

במסגרת  ףעל תיעוד ופרסום האירועים בסני אחראי -צוות תקשורת

 עיתון, סרטון סיכום חודשי, כתבות וכו'..

ימים בחנוכה בכפר מיימון   4לסמינריון הכשרה צוות נחשון יצא 

 �🂪�ויצאו משם מלאי מוטיבציה לעשיה מטורפת!

פרוייקט צרכים מיוחדים יצאו להתנדבות ראשונה במועדונית,  

לימונים לחלוקה לנזקקים ביישוב,    400פרוייקט עניי עירך קטפו 

תודה למשפחות חמיאל וריצ'מן על תרומת הלימונים ופרוייקט  

 עובדים על הקמת המועדונית. רווחה

חב"ב על  לצוות חב"ב אירגן שיחה עם דניאל שחר שסיפר 

התמודדותו היומיומית עם תסמונת טורט וצוות תקשורת עבדו על  

העיתון השווה שאתם קוראים ברגע זה!   שיהיה לכולם המון  

 אביגיל מרילס ושירה אלקלעי \חוויות מסמינריון נחשון

בהתחלה כשמגיעים לסמינריון גרעין, חושבים שקוראים לזה 

"סמינריון גרעין" וזה הטעות הראשונה. קוראים לזה "צוות  

משמעות. נחשון בן עמינדב הוא היה אדם אמיץ,  נחשון"! וזה בעל 

נריון קיבלנו ערכים  ישקפץ ראשון, וגם הגיע למעשים. בכל הסמ

ע"פ דמותו. לימדו אותנו על חשיבות העשייה והעמידה כראשונים. 

אי אפשר כבר להגיד בצחוק שצוות נחשון יציל את העולם, כי  

לגרום  לצוות נחשון יש כבר משמעות וכוחות ליצר, לעשות, 

 ולעשות באמת שינויים בעולם. לדברים לקרות

הגענו לסמינריון לא   יתה "חולצות תנועה".ייה היהטעות השנ

לבושים בחולצות תנועה ועל הרגע הראשון שדרכנו במקום כבר  

"חולצות תנועה חובה!" אז ברור   -הגיע אלינו רכז ואמר לנו

ינריון  לבשנו. במהלך הסמ -שהתלוננו והתעצבנו אבל מה לעשות

הבנו את המשמעות העמוקה של ערך החולצות תנועה ואנחנו  

צרכים ללבוש אותה בגאווה! אנחנו עדיין חלק מבני עקיבא! עושים 

ה עומדת מאחורינו ומאחורי  מודברים משמעותיים וכל הא

 פעולותינו.  

מורשה -צוות נחשון

ריון צוותי נימבס

 נחשון

פרוייקט צרכים 

מיוחדים 

במועדונית קו 

 במודיעיןלחיים 

שבט אורות בנות  
ע מכינות עוגיות למבצ

של 

#המטבח_של_גלעד_
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נריון יממדריכי מורשה בס

 הדרכה

פרוייקט עניי עירך קודמים 

 בתרומת לימונים ביישוב

צוות טכני מסיידים 

 בסניף
 

 

 

 

 דניה מדריכת נבטים \חוויות מסמינריון הדרכה

סבא. היה סמינריון מדהים, עם שיחות ויחידות מעניינות וגיבוש ממש טוב בין הצוות שלי והקבוצה שמדריכה  בחנוכה הייתי בסמינריון הדרכה של מחוז מרכז בכפר 

דד עם חניכים את אותו שבט כמוני. כשבאתי לסמינריון, חשבתי שהדבר היחיד שילמדו אותנו שם זה על איך לנהל שבט, איך לעשות שיחות אישיות, ואיך להתמו

סמינריון עם הרבה יותר מרעיון של איך לטפל בשבט שלי. המנחים שלנו ידעו שאנחנו נכנסים לתוך הסמינריון הזה בתור חניכים מפוזרים אבל יצאתי מה בעייתיים.

ה למחנכים." זה הי-שלא סגורים על איך להיות מדריכים. המשפט שהכי אמרו לנו שם היה: "אתם לא נקראים פה חניכים. אתם עכשיו עברתם מחניכים למדריכים

נכנסנו כדי   משהו שנשאר אצלי כל כך חזק מהסמינריון. כל אחד ואחד שדיבר או העביר שיחה תמיד הזכיר את המקום הזה שאנחנו כבר לא הקטנים. שאנחנו לא

יפר סיפור אישי על לרפרף. שאנחנו עכשיו אחראים, שליחים לילדים ששמו לנו בידיים. אחת מהשיחות שהכי בולטות אצלי היה שיחה עם אמיר אוחנה. הוא ס

דע איפה הוא היה  מדריך שהציל לו את החיים מבחינה נפשית. הוא אמר שאם המדריך הזה לא היה מתייחס אליו, או מדבר איתו, או מגייס אותו לסניף, הוא לא יו

עמוק כדי שהם יתקדמו, יגדלו ויצמחו למקום פול להם למקום יאדם. צריך להניח יד על הלב של החניכים. צריך להתפלל שמה שאנחנו אומרים י-היום בתור בן

ים, ולהגיד: "אני מרגיש שהילד הזה טוב יותר". )אמיר אוחנה(. למדתי שהדרכה זה יותר יבוגר יותר כדי שנצליח לצאת מהדרכה, ולהסתכל על כל חניך בעינ

שקט או יושב שעתיים בישב"צים. צריך לעשות יותר מאשר להדריך מפעולה או שיחה אישית או גיבוש שבט. הדרכה זה יותר מלהיות מסכן שעומד ונלחם שעות ל

הגדול אתה  חניכים, צריך לגלות אותם, להגדיל אותם ולקדם אותם למקום טוב יותר ממה שהם היו כשהם נכנסו. זה קשה. שמו לך ילד בידיים בתקווה שבתור

לסדר את החיים של מישהו אחר כשהחיים שלך בקושי מסודרים. לחנך זה יותר  תצליח לתקן, לקדם ולשמור עליו. בתור המדריך, אתה עם מספיק ראש כדי

י מניחה על הלב  מלהעביר מסר שראיתי באתר אריאל. זה ללמוד בעצמך כדי שזה יבער בפעולה ויסקרן את החניכים. זה לפתוח עיניים ולבבות, זה לקוות שמה שאנ

ם של החניכים שלי. אני לא אדע בחיים מה הצלחתי להכניס או אם הצלחתי לגעת בהם בכלל. אבל בתור  של החניך שלי, יכנס ויקדם אותו. אני לא שולטת בעול

אדם ולשנות לו את החיים, אז גם -מחנך, אני בחיים לא אוותר על אף אחד מהם. ואם אני רק אצליח לגעת באחד, נגעתי בעולם שלם. ואם אתם תצליחו לגעת בבן

סמינריון  לו, אתה תמיד תהיה בשבילו מחנך. אדם מחניך למדריך. כי אם אתה מצליח לשנות למישהו את העולם בעיניים ש-ןאתם, הפכתם בעיניים של אותו ב

 תחילה עם החניכים. ויכולה להגיע לכל אדם שאני מכירה, אם אני רק מצליחה לגעת לו בלב.  האבל יותר מכל, למדתי שהדרכה רק  דרכה לימד אותי מלא,הה

 נעמי ונתנאל יאנג, רכזי נוער.

בשבועות האחרונים, המועדון נוער שלנו  

עבר שדרוג שווה. הותקנה מחדש מערכת  

 ומשחקיהגברה, קיבלנו ספות חדשות 

ואלה רק חלק קטן משיפור   קופסא חדשים.

ב"ה, מאז כניסתן לנוער,  פני המועדון.

החברה משבט אורות נכנסים לעניינים 

ונהנים מהמועדון המחודש בפעילויות של  

עילות פתיחה שלהם בנפרד, כלל הנוער ובפ

שבו זכינו לפגוש אותם בערב מצחיק  

במיוחד. ומעבר לזה, אנחנו ממש נהנים 

מהפעילויות השוטפות, כמו ערב סרט לנוער  

הבוגר, ערב עיצוב שוקולדים לבנות בלבד,  

 רכזת מיני נוער. תמר ביטון,

אז מה...? מיני נוער?? ב"ה פעילות המיני נוער 

ח' החלה בהצלחה, וכבר הספקנו -עבור שכבות ז'

להכיר וליהנות בכמה מפגשים שווים שהיה לנו! 

החל מפעילות הפתיחה וההיכרות עם כבת ז' 

האנרגטית והתותחית, שבה שיחקנו והתחמקנו 

ענינו על  מבקבוקים, לפעילות לכבוד חנוכה שבה 

שאלות המאפיינות את החג שלנו ובכך זכינו 

בממתקים, חטיפים ושתייה  -בכבוד וביושר

)כל מגניבה מפנקים! ומיד משם עברנו לפעילות 

ב"ה  וד למשתתפים התותחים(. היה כיף! הכב

השבוע זכינו שכבת ח' ואני להיפגש סוף סוף!  

בליווי של משחק היכרות נחמד שהתבסס על  

במבה ועובדות רבות על כל אחד ואחת, שעזרו  

 היכונו לנטיעות!  

 230כל הכבוד ל

החניכים  

 שנרשמו!!

פרטים אצל  

 המדריכים..


