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?מי אנחנו

מנהיגים בקיץ

יהדות מסורתית
שנה65-מלמעלהכברפועליםרמהמחנות

מחנותבהפעלתומנוסיםובקנדההבריתבארצות
בתפוצותהיהודילנוערומוצלחיםאיכותייםקיץ

.המסורתיתהיהדותברוח

מחנות רמה
לחידושמסורתביןבשילובשמאמיןביהדותזרם
ופתוחהגמישהלהיותהיהודיתההלכהשעלובכך

אתדגלהעלחרטההמסורתיתהיהדות.לשינויים
שוויוניבאופןוגבריםנשיםומשלבת'השיוויון'ערך

.היהודיהחייםבאורח

מחנותלביןם"נועתנועתביןחדשפעולהשיתוף
'טכיתהמסיימי70-כבמסגרתואשררמה

7-ברמהבמחנותחלקיקחום"בנועהמשתתפים
.ובקנדהב"בארהשוניםמיקומים



מטרות התוכנית
oהצמחת דור מנהיגי המחר!

oהקניית כלים לתקשורת גלובאלית

oחשיפה ויצירת קשרים עם יהדות התפוצות

oעידוד ופיתוח מנהיגות בקרב מסיימי כיתה ט'

oפוסט(הבדגש על עידן , הקניית כלים ומיומנויות חברתיות  (

קורונה

oלימוד ערכים ומסורת והיכרות עם היהדות המסורתית

oחיזוק המעורבות החברתית





מה קורהזמן בשנה

הרשמה+ חשיפהינואר

–פברואר 
אפריל

הכנה בזום ופרונטאליתמפגשי6

הכנה) חמישי עד שבת(שבתון מאי

מפגש הכנה מסכםיוני

ב ובקנדה"במחנות בארההשתתפותיולי

)אופציונאלי(הדרכה בקייטנותאוגוסט

צ  "מדקבלת תעודת-מפגש סיכוםאוגוסט
ם"מנוע

ספטמבר  
עד יולי 

2023

'ם בכיתה י"שנת הדרכה בנוע



תחומי ענייןמיקוםשם המחנה

,  אומנות,)וספורט ימי(ספורט אונטריודרוםרמה קנדה
טיולים ופעילות חוץ

זהות יהודית, ריקוד, מוזיקהיה'ורג'ג,קלייטוןרמה דרום

,  אתגריספורט, ספורט ימיצפון קליפורניהרמה גלים
אומנויות הבימה

בין  קשרים, פעילות אאוט דורוסטס'מסצ, בקרבת בוסטוןאינגלנדרמה ניו
)מחנה קטן יחסית(אישיים 

פעילות  ,מסעות, טיולי חוץקולורדו, דנברבקרבתרוקיזרמה 
בהרים

ערכי ספורט,ספורטפנסילבניה,לנקסטררמה ספורט אקדמי

,  בישול,פעילויות חוץ, מנהיגותצפון ויסקונסיןרמה ויסקונסין
אומנות

ב"מחנות רמה בארה



oב"ויזה לארה

o חיסון לקורונה

oאנגלית ברמה סבירה

oהתחייבות להשתתפות בכל סמינרי ההכנה והסיכום

oם"התחייבות לשנת הדרכה בנוע

o מתוכם אנו ) טיסות וביטוחללא ($ 6,000עומדת על התכניתעלות

.4,000$מסבסדים 

,למילגהניתן יהיה להגיש בקשה 

חופשים בתמורה   /ניתן יהיה להדריך בקייטנות במהלך  אוגוסט–כמו כן 

.  להפחתת העלות

דרישות



מה עוד חשוב לדעת

oאשת צוות  /לכל קבוצה שתצא למחנה יתלווה איש
ם"של נוע

oי משרד  "ע' מחויבות אישית'ם מוכרת כ"הדרכה בנוע
החינוך

o  לכל מחנה נהלים על פיהם יש לנהוג ויש לעיין בהם
מבעוד מועד  



?אז למה זה כדאי
oחוויה מעשירה ויוצאת דופן

oהיכרות עם בני ובנות נוער מהעולם

oחיזוק העצמאות והמנהיגות של ילדיכם

oלימוד ערכים ומסורת לצד פיתוח מנהיגות

o  מפגש עם תחומי עניין שונים

oשיפור האנגלית

!חוויה שלא תשכח: ומעל הכל



?אז מה עכשיו

ם יצור קשר  "צוות נוע
ילדתכם/עם ילדכם

על מנת לתאם ראיון 
להתאמה לתכנית

אם הגעתם לפה 
כנראה שכבר עשיתם  

את השלב הזה

הקישורנא ללחוץ על 

מיונים מפגש חשיפה
מילוי טופס  
מועמדות

1

https://form.jotform.com/213471351107042


:אפשר לשאול עכשיו או לפנות אלינו

054-9929669–שרון שגב 
manhigut@noamist.org

.

?שאלות

,תודה על ההשתתפות
ם ורמה"צוות נוע



.

קישורים
אתר  
מחנה  
רמה  
גלים

אתר  
מחנה  

רמה ניו  
אינגלנד

אתר  
ם"נוע

https://form.jotform.com/213471351107042
https://www.ramahdarom.org/
https://ramahwisconsin.com/
https://www.ramahoutdoors.org/%20-
https://www.ramahsportsacademy.org/
https://www.ramahnorcal.org/
https://www.campramahne.org/
https://campramah.com/
http://www.noamist.org/
https://www.dropbox.com/sh/zkl87x2b47ghmz1/AADPdsyrNIbFA0mbXLdjxboLa?dl=0&preview=2-Minute_Updated.mp4


!רוב תודות
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