
 
 
 
 
 
 
 

 מטרות למי? 
 

 אחריות תאריך תאור

דיון וליבון בעלי תפקידים  -חיבור מנהלים  1 טרום
 מובילים

 עד ל"ג בעומר .מפגש מנהלים במסגרת "מפקח ומנהליו"1
1..1...1. 

 הנהלת החמ"ד
מפקחים  מחמדי"ם, 

   כוללים,

דיון וליבון בעלי תפקידים  -חיבור ורכזים 2טרום 
 מובילים

המלצה: שיתוף מנחי  ך חברתי .מפגש רכזי חינו.
מנהיגות מחוזיים במינהל חברה ונוער ויועצים בית 

 ספריים.

עד יום ירושלים 
...1...1. 

מפקחי/מנחי  חינוך חברתי 
 /יועצות בכירותערכי

קדם 
 הקהל)ארצי(
 ועדת היגוי

 

בגבעת  בנים ..0
 שמואל

-באמי"ת בר בנות ..0
 אילן

שיתוף תלמידים בבחירת נושאי 
 הדיון

 .אופרטיבי –מפגש חוויתי :כוחו של הנוער""
 בחירת ארבעה נושאים לדיון:

 שני נושאים פנימיים.
 שני נושאים חיצוניים.

 יום ה'
 י"ז סיוון

7.....1. 

הנהלת החמ"ד ויחידת 
החמ"ד של מינהל חברה 

 ונוער .

הכנת תשתית רעיונית וארגונית    התארגנות
 לקיום התהליך הבית ספרי.

 ידהחוברת/ערכת למ
 מסמכים תומכים

 יוני/יולי/אוגוסט
 סיוון /תמוז/אב

חמ"ד מינהל חברה , תכנים
 מפמ"רי החמ"דו ונוער

 הקהל
 ספרי-בית

 

יצירת שותפות ואווירה מרוממת  כל תלמידי בית הספר
לעשייה ערכית למען בית החינוך 

 והקהילה

 :מתוך הארבע שנבחרו בחירת שני נושאים
 דיון כיתתי .1
 דיון שכבתי ..
 )סיכום( קהל בית ספרי  דף עמדהיום ה .0

 יום ד'
 כ"ב חשוון

7.11...1. 

רכז חינוך חברתי בשותפות 
 מקצועית עם יועץ

תלמידים מכל בית  1-8 הקהל מחוזי
ספר עפ"י החלטה 

 מחוזית

. 
בניית שפה ערכית משותפת 
 לכלל תלמידי החמ"ד במחוז

שני מפגשים מגדריים בכל מחוז ליצירת דף עמדה 
 מחוזי

 י"ד טבת–ו' 
11-.7.1....1. 
כל מחוז יתאם 

 תאריך עם המטה

 מחמדי"ם, מפקחים כוללים,
מפקחי/מנחי  חינוך חברתי 

 /יועצות בכירותערכי

מעשי של כלל -"קול קורא" ערכי תלמידים ...1 הקהל ארצי
 תלמידי החמ"ד

 חגיגי עאירו
 סיכום

 קבלת החלטות

 יום ד'
 כ"ו שבט

......10 

וך הנהלת החמ"ד ומנחי חינ
 מינהל חברה ונוער חברתי

 "למען ציון" – בחמ"ד הקהל
 תשע"ג אסיפת תלמידי העל יסודי בחמ"ד

 :שיבה, קבלת החלטות ועשייה למעןחהחינוך הדתי, עם מועצת התלמידים והנוער הארצית, מינהל חברה ונוער מקיימים מפגש בני נוער ארצי ל
 בני הנוער 
 בית החינוך 
  הקהילה 
 ישראל. מדינת 

 מטרות:
 .חינוך לאחריות, מחויבות, שותפות ומעורבות .1
 .עשייה משותפתשפה משותפת וחבירה של כלל תלמידי החמ"ד ל ..
 .העצמת בני הנוער .0
 יצירת שותפות מרוממת לעשייה ולתרומה לבית החינוך, הקהילה והמדינה.  .4

 

 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל החינוך הדתי
 מינהל חברה ונוער


