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 דף מידע – סמינר חנוכה תשפ"ג
 לסמינר חנוכה תשפ"ג. בחרתם לשלוח את ילדכם הורים יקרים, תודה על ש

 להלן עדכונים על המתרחש בסמינר וכן מענה לשאלות שנשאלנו ע"י כמה ממכם.

 

 פרטים כלליים

"ג בחוות הנוער כ"ח בכסלו תשפ-, כ"ו20-22/12/2022חמישי, שלישי עד הסמינר יתקיים בימים 

יב' ואליהם יתלוו צוות הכולל -ילי ופעילות נוע"ם בכיתות ט'פע 125בירושלים. בסמינר יקחו חלק 

 אנשי הנהלת התנועה.  2-אנשי צוות ו 4מתנדבי שנת שירות, 13

  .24/7רושלים, המקום מגודר ומאובטח חוות הנוער הציוני נמצאת בשכונת קטמון בי

 

 תוכן

ע"י מועצת התיכוניסטים של התנועה, בליווי הצוות  כמיטב המסורת של נוע"ם, הסמנר מונהג

בנוסף לפעולות התוכן, יש בסמינר   .ילדים' אגדות' –בנושא שנבחר ע"י התיכוניסטים ויעסוק הבוגר 

חדש את האג'נדות נה מערב תעל"ה, נשף וכמובן ועידת החורף, בה יבחרו הש -מספר אירועי שיא

וכן  בשלוש השנים הקרובות יפעלו והתיכוניסטיות התיכוניסטים פיהן-לעמרכזיות תנועתיות הה

 . תיערך הצבעה על חוקים חדשים שיועלו ע"י התיכוניסטים והתיכוניסטיות

ושא ים בנלול היכרות מעמיקה עם התנועה, תכנחניכי שכבת ט' יפגשו לסמינר שכבתי ראשון שיכ

 מנהיגות, הדרכה וגיבוש וכן בחירות לועד המועצה השכבתי.

אשר לאחריה (תיקו עולם למען הכלל) פארק הצבאים שבירושלים בפעילות תעל"ה הסמינר יחל ב

לאחר  17:00שם יערך המשך הסמינר. ביום האחרון של הסמינר, בשעה נוער הציוני לחוות הנצעד 

תכננים נסיעה משותפת בהסעות מאורגנות לכותל הוועידה ובמידה ומזג האוויר יאפשר, אנו מ

 וחלוקת סופגניות.  , שירי חנוכההדלקת נרותלהמשפחות 

 

 ולינה אוכל

) וארוחת 21/12ארוחות ביום השני ( 3), 20/12ו ארוחת ערב ביום הראשון (משתתפי הסמינר יקבל

 ).22/12בוקר וצהרים ביום השלישי (

 פינת פריסה ושתייה חמה תהיה זמינה עבור החניכים לאורך כל הסמינר.

משתתפים  5( בחלוקה לחדרים ר הינה לינת מבנה (הכוללת מקלחת ושירותים בכל חדר)לינה בסמינ

 יש להביא סדינים ומגבות. .)על פי חלוקה מגדרית בכל חדר
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 בטיחות

הלשכה לתיאום  ותיאום עם באישורחוזר מנכ"ל משרד החינוך ו ע"פ הנחיותהסמינר מתקיים 

  ם.טיולי

 

 איזה ציוד להביא?

בגדים חמים, כלי רחצה, בקבוק מים אישי, כוס רב פעמית לשתיה חמה, ארוחת בוקר וצהריים 

ליום הראשון ,מצעים/שק שינה, מגבת, חולצת נוע"ם (לא ניתן להצביע ללא חולצת תנועה 

שקלים במזומן לטובת קניות  10ת אישיות, תפילין, טלית וסידור למי שרוצה, תקנית), תרופו

 אישיות בערב תעל"ה. 

 

 הגעה וחזרה

 סעות לסמינר יצאו מחלק מהסניפים בלבד. השימו לב: 

 

  נקודות ההסעה יהיו כדלקמן:

 ).09:00( 28, רח' האלה מזכרת בתיה >) 06:00(יציאה ב קטורה .1

, יעקב כרוןיז ) >07:00הנוער (בית  חנתון > )06:00חט"ב אמירים (יציאה ב כפר ורדים .2

מוזמנים להצטרף להוד  רעננהחניכי () 08:45( 4, רח' גולומב הוד השרון) > 07:45מרכז (

 )השרון ולעלות להסעה

 

תחבורה ציבורית לפארק עמק הצבאים בירושלים בשעה יתר הסניפים, הגעה היא הגעה עצמאית ב

ניתן להגיע לירושלים ברכבת או באוטובוס. ומתחנה מרכזית בירושלים הגעה לפארק . 10:00

 לצומת פת (משם מדובר בהליכה רגלית) 32, 18, 6הצבאים הינה באמצעות הקווים 

 

ע"פ מתכונת ההסעה  18:30שעה ה תסביבובחמישי  ביום מהכותל המערבי הסעה חזור תצא

 מהכותל אל תחנה מרכזית ירושלים / תחנת רכבת ירושלים. הסעה נוספת תצא . בהלוך

 

 לצורך יצירת קשר צוות הסמינר

  0526847429  -מנהל הסמינר  -דוד עז

  0544930329 מנהלת הסמינר  -שיר גלמידי

 050-9287600 –כיתה ט' מלוות  –מעיין רובין 

 050-4043063 –כיתה י' מלוות  –שירה קנופ 

 058-4476464 –כיתה יא' מלוות  –מימי גייסט 

 054-8078767 – , שכבת באריכיתה יבמלוות  –נטע קרן 
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 סמינר לו"ז ה

 , כ"ו בכסלו:20.12שלישי 

 פעילות תעל"ה בפארק הצבאים (ירושלים) -10:00

 התארגנות בחדרים -13:00

 פתיחה ופעולות לפי שכבות וחטיבות שיחת-14:00

 הפסקה ומנחה-16:00

 פעולות -16:45

 ערבית והדלקת נרות -18:00

 ארוחת ערב -18:30

 ערב תעל"ה -20:00

 פעולות לילה טוב -22:00

 

 :, כ"ז בכסלו21.12רביעי 

 ארוחת בוקר-07:30

 תפילה -08:30

 פעולות -10:15

 הרצאה על תסמונת הטורט -11:15

 ארוחת צהריים -12:30

 פעולות -13:30

 מנחה -14:45

 פעולות -15:30

 ערבית והדלקת נרות -17:15

 ארוחת ערב -18:00

 נשף -19:00

 פעולות לילה טוב -22:00

 

 :, כ"ח כסלו22.12חמישי 

 ארוחת בוקר -07:30

 תפילה -08:30

 פעולות סיכום סמינר -10:45

 ארוחת צהריים -12:00

  ועידה -13:00

 באוטובוסיםיציאה לרחבת הכותל  -17:15
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 ערבית והדלקת נרות. -17:45

 יציאה הביתה. -18:15


