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 מידע שנת מצווותדף 

  ואירועי שיא מפגשי פורום •

 מפגש פורום שנת מצווה 8/12

 לרכזי הנוער –מסע בי"ג  –הכנה עיונית לטיול שנת מצווה  2/1

 מסע בי"ג מחזור א' –טיול שנת מצווה  23-24/1

 מסע בי"ג מחזור ב' –טיול שנת מצווה  31/1-1/2

 מפגש פורום שנת מצווה 29/3

 לרכזי הנוער –הכנה עיונית אוצר העמק  7/5

 אוצר העמק  15/5

 
 שנת מצוותתכנית הכשרה למובילי  •

שנת המצוות הינה שנה מיוחדת בנוף היישובי בה בנים ובנות עוברות/ים תהליך חינוכי וקבוצתי 
 של מעבר מילדות לבגרות. אבל מה בעצם אנחנו חוגגות/ים בשנה הזאת? 

 
מוזמנות/ים להשתתף בתכנית ייחודית בה תבחנו ותעדכנו את שנת המצוות בקהילתכן/ם בהתאם 

 לאופי והערכים שלכן/ם. 
 גש בין היישובים השונים יתרום ליצירת שפה חינוכית וערכית משותפת. המפ

חלקת הנוער, מחלקת זי"ת, מורשת ישראל מ)מעגל שנת המצווה בעמק חפר  לקיום התכנית שותפים
ותכנית "כזה ראה וחדש" של התנועה הקיבוצית, אשר הובילה את התכנית , והמועצה הדתית(

 בהצלחה גם במועצות נוספות.
 

 פעילות שנת המצוות ותרכז רייצ'ל חמו אתהפורום תנחה נעם דן מתוכנית "כזה ראה וחדש"  את 
 .במחלקת הנוער

  
בעל/ת המפגשים:  6נציגי/ות מכל יישוב המתחייבות/ים להשתתף בכל  2 מי משתתפים/ות?

מוביל של תפקיד במערכת החינוך של היישוב )ועדת נוער, מנהלת חינוך או רכז/ת נוער( והורה 
 תהליך שנת המצוות ביישוב.

 
 ________ ראשון בין השעות  בימי ההדרכה של מחלקת הנוערהפורום ייפגש במרכז  מתי?

 בתאריכים:
20/9 
6/10  

11/10 
3/11  

17/11  
24/11 

 
 

 הדרישות מהיישוב 

 נציגות/ים ]או יותר[ המתאימות/ים לדרישות התכנית. 2שליחת  •

 המפגשים. בכלהשתתפות פעילה  •

כל ישוב מתחייב ליישם, לשפר ולחדש את שנת המצוות הקיימת בביתו.  –יישום  •
התחייבות זו תבוא לידי ביטוי בהגשת תכנית למועצה המדגישה את הבחינה המחודשת 
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של שנת המצוות בישוב, כמו גם שילוב המסורות הקיימות. אל מול הגשת התכנית יועבר 
 המענק.

ישוב יבנה תיק שנת מצוות ובו ערכי הישוב, זהות הישוב, ה"אני מאמינ/ה" המתאים לכל  •
 לתפיסת עולמו של כל ישוב ויצירת רצף פעילויות התומך את המהלך השלם.

 
 תקציבים ומשאבים

שהצטרף לתכנית ועמד בכל דרישותיה לאורך השנה יקבל במהלכה מענק  חדש כל ישוב •
 ₪ למימוש הפעילות ביישוב. 2,500בשווי 

מימון לאוטובוס לפעילות בסיום השנה, בהתאם לביצוע התוכנית שאושרה, יקבל הישוב  •
 ₪( מהמועצה הדתית וממורשת ישראל. 1,600)בשווי של 

 
 הצטרפות לתכנית

 .10/9עד לתאריך המצורף   בקישוריש למלא את הפרטים 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qOS2ZBBuMOsSJGIR1ucQ4fslBBcMq
9cxKSw/viewform?usp=sf_link-IHVHBBM_H9 

 
 

 לבירורים נוספים:
 רייצ'ל חמו

052-7282045 
  שנת מצוות תרכז 

 מחלקת נוער עמק חפר
 
 

 
 
 
 

  

http://www.hefer.org.il/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7qOS2ZBBuMOsSJGIR1ucQ4fslBBcMqBM_H9IHVHB-9cxKSw/viewform?usp=sf_link
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אירועי שיא –שנת מצווה    

 

תיאור האירוע מסע בי"ג   –טיול שנת מצווה   

 תיאור האירוע

במסגרתו יתנסו המתבגרים בתרגילים מסע המיועד לילדי שנת המצווה ומתקיים באזור מצדה. 

העוסקים בתכנים של התבגרות, לקיחת אחריות, יוזמה, שיתוף פעולה ועזרה הדדית. כמו כן 

ייחשפו המשתתפים לתכנים של אהבת הארץ, היכרות עם הטבע, היכרות עם סיפור מצדה וקבלת 

  שבת.

ב במלווה בוגר אחרי צבא הפעילות כוללת מסלולי הליכה ולינה בשטח. כל יישוב משתתף מחוי

המחובר לתהליך שנת המצווה בישוב )רכז/ת נוער/ הורה של אחד החניכים המשתתפים/ מנהלת 

 .חינוך/ נציג ועדת נוער(

 

 

 אוצר העמק 

 תיאור האירוע

בעקבות  במסגרת שנת המצווה אנו מזמינים את בני ובנות המצווה למסע חוויתי, הרפתקני משהו,

הפסיפס  הלא הוא עמק חפר. כתב החידה ישוטט וינוע בין חלקיקי -העמק האוצר האבוד של 

הרחוק,  מההווה ומהעבר –יחודיות ואומנים מהעמק י הססגוני של העמק. נעצור לפגוש דמויות 

נטעם  מימי התנ"ך ועד ימינו, אתרים היסטוריים ידועים ונסתרים, נגלה סיפורי עדות מרתקים,

 סי שכנות מכבדים בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילוניים,מאכלים ביתיים, נשמע על יח

 נכיר את החי והצומח המצוי או חולף בעמק. נתייחס אל מיזמים הקשורים באיכות הסביבה,

 תחום בו מועצת עמק חפר מובילה, נחשוף פרטים עסיסיים על מקורות המים בעמק, ניתן כבוד

 אלכסנדר, נתפאר בחקלאות שעדיין פועמת בחלקי עמקהלא הוא נחל  –מיוחד לנהר שבקרבתנו 

 בסיומו של כתב החידה נגלה כולנו כי העמק הוא אוצר שעליו עלינו לשמור! מסוימים.

לתחנה  ל יישוב מלווה על ידי רכז/ת הנוער ומספר הורים, המסיעים את החניכים מתחנהכ

 ונמצאים בתקשורת עם רכז המשחק.

 

http://www.hefer.org.il/

