
  

  ט"עלון טקס פעילים מצטיינים תשס

  

  
  מחוז ירושלים                      הל חברה ונוער מינ                    משרד החינוך   
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        ,,,,לפעילים המצטיינים הברכה וההוקרהלפעילים המצטיינים הברכה וההוקרהלפעילים המצטיינים הברכה וההוקרהלפעילים המצטיינים הברכה וההוקרה
        

למנהיגות הנוער ולבני הנוער התורמים לחברה ולקהילה בתחומים השונים יש משמעות רבה 
  תרומה לחוסן החברתי והלאומי שלנו ובימים אלה אףהמהווה מסר חברתי ערכי ו, ויחודית

  ".ר שאת וביתר עוזבית"
  

טקס הפעיל המצטיין מהווה הזדמנות להעלות על נס עשייה ברוכה וחשובה זו  ולהפנות זרקור 
  .םלפעילות הנעשית בהתנדבות ולעיתים קרובות  בזמנים לא שגרתיים ובתנאים מורכבי

  
ודעים מאמינים ביכולת של בני הנוער להוביל תהליכים חינוכיים  וי, במינהל חברה ונוער, אנו

אך גם תורמים , לעם ולקהילה, שותפות ואחריות תורמים לחברה, שאלה המגלים מעורבות 
  ". נותנת לי משאני נותן לפעילות הפעילותיותר"לעצמם  בבחינת  

  
הוקרה על פעילותכם ההתנדבותית ועל תרומתכם האתם בני הנוער ראויים לכל הערכה ו

  .לחברה ולקהילה
  . הוקרתיעל כך קבלו את ברכתי ואת

  
  " יחדל ליבו לדרוש לשלומה, אם לא יעשה האדם משהו למען ארצו"

  )סטיוארט מיל(
  

        ,,,,בברכהבברכהבברכהבברכה
        

        זאב אלוןזאב אלוןזאב אלוןזאב אלון
        מנהל מינהל חברה ונוערמנהל מינהל חברה ונוערמנהל מינהל חברה ונוערמנהל מינהל חברה ונוער

        מחוז ירושליםמחוז ירושליםמחוז ירושליםמחוז ירושלים



  

  .לכבוד הוא לי לדבר בשם המתנדבים והפעילים בערב זה
 . דים רביםכן ואמיתי של יחי, רפורמה חברתית תתאפשר רק לנוכח שינוי אישי "-גנדי אמר 

   ...".התיקון של היחיד הוא התיקון של החברה
כמו שלנו ובה מגוון רב כל כך של אוכלוסיות החיות יחד במציאות פוליטית במדינה מיוחדת 

  . ערכיים ומעורבים, אכפתיים, יש צורך רב באנשים רגישיםוכלכלית לא פשוטה 
  

  המתנדביםל מוקירה את כלאך גם האישית מייצגת את ההתנדבות שליו אני עומדת כאן היום 
,  האנשים והחברים שתמיד מתגייסים לכל בקשה שלי. עובדתשעימם אני  ובעיקר את אלו

 ,תשומת לב וחיוך, אוזן קשבת,  והאנשים המדהימים שבאמת זקוקים לעזרה,מוזרה ככל שתהיה
   .שבזכותם אני פה

,  עשייה בלתי פוסקתשל" קחייד". "חיידק"אני בטוחה שכולכם כאן הערב נגועים באותו 
  . בגוף ובנפש,  בלב-גורמת לך לעסוק בה בכל שעה ביוםש

 אנשים משקיעים 5 מתוך 1, כן.  מהאוכלוסייה בארץ מתנדבים20% כ –מסתבר שאנו לא לבד 
  !מכספם וממרצם למען האחר, מזמנם

בהשוואה שמתנדבים מתאפיינים במידת שביעות רצון רבה יותר בתחומי חיים שונים מצאתי 
 ,אולי,  כיוון שאנו חווים סבל של אחרים,אולי, אני מסכימה עם נתון זה. לאנשים שלא מתנדבים

אולי כי ההתנדבות מספקת וממנפת אותנו , כיוון שאנו ערים לכך שהחיים לא הוגנים כלפי כולם
  . של כל השלושהשילובואולי זהו 

  
  .רת שלנו הנהד"מחלה"מקווה שביחד נצליח להדביק עוד אנשים ב

   
  

        !!!!תודהתודהתודהתודה
        נעם פיינסטוןנעם פיינסטוןנעם פיינסטוןנעם פיינסטון
   מור מור מור מור----תיכון מכבים רעותתיכון מכבים רעותתיכון מכבים רעותתיכון מכבים רעות

  
  

         

  

  

                    

  

  

  

  

  



  

        
        !!!!פעילים מצטיינים יקריםפעילים מצטיינים יקריםפעילים מצטיינים יקריםפעילים מצטיינים יקרים

 

ישבתי בקהל בין כל ההורים והחברים והתרגשתי , גם אני הייתי אחת מביניכם, לפני כשלוש שנים
, לכבוד הוא לי לקחת חלק בטקס הזה במעמד קצת אחר, אחרי שלוש שנים, היום. כמעט כמוכם

אחרי שנים רבות של תרומה לקהילה , אש מועצת התלמידים והנוער של מחוז ירושליםכיושבת ר
  . שרק העצימו את אישיותי ולימדוני המון

לפעילותכם הענפה ולתרומתכם העצומה , אין מילים בפי שיוכלו להוקיר את התודה שלי אליכם
  .כל אחד בתחומו שלו, לקהילה

  .קוי לשאר בני הנוער ולחברה הישראלית כולהכל אחד ואחד מכם מהווה דוגמא ומודל לחי
אין זה ברור מאליו ,  במצבנו הכללי ובמצב החינוך בפרט,בין משבר אחד לאחר, בימים לא קלים אלו

  .שבני הנוער יקומו וייעשו מעשה למען החברה
אני גאה ומוקסמת לראות מולי את מיטב הנוער במחוז ולהמשיך להאמין כי יש עוד תקווה לעתיד 

  .ב יותרטו
אני סמוכה ובטוחה שכל אחד מכם ייעלה ויצליח וכי תרומתכם לקהילה היא הרבה מעבר להצלחה 

אכפתית ועוצמתית יותר תוך מתן , אלא גם מהווה כהצלחה חברתית ובונה חברה מתוקנת, אישית
  .כבוד הדדי וייחס ראוי לאחר

  .תרומתכם ופעילותיכם הינן חוסן החברה וחיזוק הכלל
 בידכם הכוח ועליכם -ואל תשכחו אף פעם כי אתם דור העתיד של מדינתנו,  לתת וליצוראל תפסיקו

  .להמשיך ולהשתמש בו

        

        ,,,,אוהבת ומעריכהאוהבת ומעריכהאוהבת ומעריכהאוהבת ומעריכה                                                                                                                                                                                                                    
התלמידים והנוער התלמידים והנוער התלמידים והנוער התלמידים והנוער בשם מועצת בשם מועצת בשם מועצת בשם מועצת 

        המחוזית ירושליםהמחוזית ירושליםהמחוזית ירושליםהמחוזית ירושלים
הילה בצלאליהילה בצלאליהילה בצלאליהילה בצלאלי

  

    



לתתלתתלתתלתת
        חמוטל בן זאבחמוטל בן זאבחמוטל בן זאבחמוטל בן זאב: : : : מיליםמיליםמיליםמילים
        בועז שרעביבועז שרעביבועז שרעביבועז שרעבי: : : : לחןלחןלחןלחן

  
        לתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלב

        לתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהב, , , , לתתלתתלתתלתת
        ואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדל

        שבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבל
        ....עוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתת

        
        לגלות סודות בסתרלגלות סודות בסתרלגלות סודות בסתרלגלות סודות בסתר
        להתיר את סבך הקשרלהתיר את סבך הקשרלהתיר את סבך הקשרלהתיר את סבך הקשר

        כשהלב בך נצבטכשהלב בך נצבטכשהלב בך נצבטכשהלב בך נצבט
        ....מכל חיוך מכל מבטמכל חיוך מכל מבטמכל חיוך מכל מבטמכל חיוך מכל מבט
        אתה נזהר אתה יודעאתה נזהר אתה יודעאתה נזהר אתה יודעאתה נזהר אתה יודע

        וחוץ ממך איש לא שומעוחוץ ממך איש לא שומעוחוץ ממך איש לא שומעוחוץ ממך איש לא שומע
        ותותותותפוסע בין הדקויפוסע בין הדקויפוסע בין הדקויפוסע בין הדקוי

        ....וממלא שעות פנויותוממלא שעות פנויותוממלא שעות פנויותוממלא שעות פנויות
        

        לתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלב
        לתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהב, , , , לתתלתתלתתלתת

        ואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדל
        שבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבל
        ....עוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתת

        
        אתה לומד עם השניםאתה לומד עם השניםאתה לומד עם השניםאתה לומד עם השנים
        לבנות ביחד בנייניםלבנות ביחד בנייניםלבנות ביחד בנייניםלבנות ביחד בניינים

        לחיות עם כל השינוייםלחיות עם כל השינוייםלחיות עם כל השינוייםלחיות עם כל השינויים
        לרקום איתה סיפור חייםלרקום איתה סיפור חייםלרקום איתה סיפור חייםלרקום איתה סיפור חיים

        ולעבור ימים קשיםולעבור ימים קשיםולעבור ימים קשיםולעבור ימים קשים
        במצוקות וריגושיםבמצוקות וריגושיםבמצוקות וריגושיםבמצוקות וריגושים
        תמיד לדעת לוותרתמיד לדעת לוותרתמיד לדעת לוותרתמיד לדעת לוותר

        ....עם לשמרעם לשמרעם לשמרעם לשמרואת הטואת הטואת הטואת הט
        

        לתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלבלתת את הנשמה ואת הלב
        לתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהבלתת כשאתה אוהב, , , , לתתלתתלתתלתת

        ואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדלואיך מוצאים את ההבדל
        שבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבלשבין לקחת ולקבל
        ....עוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתתעוד תלמד לתת לתת

        
        לראות בתוך הנפילהלראות בתוך הנפילהלראות בתוך הנפילהלראות בתוך הנפילה
        שיש מקום למחילהשיש מקום למחילהשיש מקום למחילהשיש מקום למחילה

        תמיד אפשר שוב להתחילתמיד אפשר שוב להתחילתמיד אפשר שוב להתחילתמיד אפשר שוב להתחיל
        כמו יום חדש כמו כרגילכמו יום חדש כמו כרגילכמו יום חדש כמו כרגילכמו יום חדש כמו כרגיל

    ....לתתלתתלתתלתת



  

                                 

  

                                 

  

                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בתי ספר קהילתיים

נעם פיינסטון

  

מודיעין "בעיר " בים רעותמכ"הקהילתי ס "ב בביה"נועם פיינסטון תלמידת כיתה י

 הן בשכבה והן בפעילויות חברתיות ,נועם פעילה חברתית הן בכיתתה".  רעות-מכבים

ר ועדת תקנון "הייתה יו' כבר בכיתה י. עירוניות וארציות, חוץ בית ספריות, בית ספריות

נועם גם שותפה בכתיבת תקנון . והקדישה שעות רבות לכתיבת תקנון לתיכון שש שנתי

כרכזת תנועת הנוער לילדים עם " כנפיים של קרמבו"היא פעילה בתנועת הנוער . וניעיר

נועם לוקחת חלק .  אימוץ ניצולי שואה- "אירופהקפה "נועם פעילה בפרויקט . מוגבלויות

  .ם ולעמותת ססטיק פיברוזיק"פעיל בהתרמות כספיים לאקי

   .ינוךקיבלה את אות הפעילה המצטיינת הארצית בנוכחות שר החנעם 

  ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס
  
  

 -מודיעין מכבים" בעיר 'עירוני אב בבית הספר התיכון "רועי ברקת תלמיד כיתה י

ס פעמיים בשבוע "פעיל בבית הספר מזה שלוש שנים במיני מוזיאון שהקימו בביה" רעות

 כולל השתתפות בסמינרים "זרעים של שלום" רועי פעיל בארגון .בכל פעם שעתיים

שואה האתר ניצולי רועי הגה את הרעיון להקמת . ברחבי הארץפעילויות שונות בו

רועי מצליח להוביל אחריו בני נוער אחרים לפעילות .  בהם באופן קבועתומךממודיעין ו
   . השקעה ופעילות איכותית, מהווה דוגמא להתמדה. ההתנדבותית

  .ט"ל המצטיין לשנת תשס מוענק לו אות הפעיעל כל אלה
  
  

פעילה בקהילה כמתנדבת .  בירושליםבמכללת אורט' הלנה ולדרסקי תלמידת כיתה י

הלנה תורמת . א ומשתתפת באבטחת אירועים ובמשימות מבצעיות ומנהלתיות רבות"במד

רבות מזמנה וממרצה לקהילה וכל זאת ברוח טובה ומתוך תחושה של שליחות לשביעות 

    .  אותהרצון כל הסובבים

  .ט" אות הפעילה המצטיינת לשנת תשסעל כל אלה מוענק לה
  
  

 תורם רבות לקהילה בבית "תלי בית חינוך"ס התיכון "בביה' שי תמרה תלמיד כיתה י 

. ס משמש שי כעוזר לאב הבית לקראת אירועים מיוחדים"בביה.  בירושלים"ויצו"ספר 

ס לאחר שעות הלימודים וממלא "ה זו שי נשאר שעות רבות בבימחויבותעל מנת לבצע 
שי ידוע בנועם הליכותיו ובצניעותו ומוכן לקחת על עצמו . את תפקידו בנאמנות ובמסירות

שי ממלא את תפקידיו שעות רבות במהלך השבוע גם .  ובהתמדהכל משימה בחריצות
    . שונותפתרון בעיותבבתפעול המחשבים ו

  .ט"שנת תשסהמצטיין ל על כל אלה מוענק לו אות הפעילה
  

  

ס ובקהילה "פעיל בביה.  בירושלים"זיו"ס התיכון "א בביה"ים ביטון תלמיד כיתה י
ים פעיל גם במועצת התלמידים הבית ספרית ותורם . במשך שעות רבות במהלך השבוע

 ים בנועם הכל זאת עוש.  תכונותיו המנהיגותיות ויכולותיו האישיותרבות באמצעות
  .  פעילים רבים אחריוהליכות וברוח טובה וסוחף

   .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס

רועי ברקת

הלנה ולדרסקי

שי תמרה

ים ביטון



  אישית מחוייבות

 בירושלים השש שנתי המקיף בשכונת גילהס "א בביה"אייל ורשיצקי תלמיד כיתה י

ועד ' ען הנוער והקהילה שנים רבות מכיתה ח הוא פועל למ.במגמת מינהל עסקים ותיאטרון

אייל הביא את המודעות .  עוסק בהרצאות ובסדנאות להעלאת המודעות האקולוגית. היום

 בנוסף לכך אייל פעיל בפרויקטים למניעת עישון .לסדר היום הבית ספריהאקולוגית 

יוחדים בבית אייל מלווה תלמידים עם צרכים מ. ועוסק בהסברה מקיפה על הסכנות בעישון

  ". אילנות"ספר לחינוך מיוחד 

  .כל זאת עושה אייל תוך תחושה של שליחות בשמחה ובצניעות רבה

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  

  
 בירושלים פועל בתחומי התנדבות מגוונים המסורתי ס "בביה' ארז שטייר תלמיד כיתה י

ולהדריך בעצמו פעם בחודש קבוצת כין הדרכות צ ומתנדב לה"הוא פעיל כמש. ורבים

ם של מחוז "ארז מנהל את ישיבות ההנהגה של המשצי. תלמידים במשך יום שלם

ס ופעיל בגינה "בנוסף לכך ארז הוא הרשם  של משחקי הכדורעף בביה. ירושלים

. ההתנדבות כוללת עבודות גינון ותחזוקה של הגן. שבשכונת קטמון" הנסן"הקהילתית 

דבות נעשית בשיתוף עם אנשים בעלי תסמונת דאון שמגיעים מטעם עמותת ההתנ

   .  כל זאת עושה ארז באחריות ובמסירות לאורך זמן מבלי שהדבר יפגע בלימודיו". אלווין"

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  
  

 פעיל בתחומי "יןבמודיע' עירוני א"ב בבית הספר התיכון "תומר זוירש תלמיד כיתה י
יע בחניכת דורות חדשים מסי, ים בבית ספרו"תומר פעיל בתחום המשצ. התנדבות רבים

 ונכון לכל פעילות ואתגר יחד עם זאת יזם ,ח ובימי גיבוש"מדריך בסיורי של, ים"של משצ

 הגיעו כלל תלמידי ל והקים יחד עם חבריו חדר הנצחה שאליו"פרויקט הנצחה לחללי צה

משמש כמפקד סיירת ומפעיל , ר מתנדב במפקדת הנוער של המשמר האזרחיתומ. ס"ביה

ומהווה " מיני מוזיאון"ס "תומר פעיל בפרוייקט היחודי של ביה. צוות מחוייבות אישית

    . במתינות ובדרך ארץ, כל זאת עושה תומר בענווה. אחד מעמודי התווך של המוזיאון

  .ט"נת תשסלו אות הפעיל המצטיין לשעל כל אלה מוענק 
  

  

חונכת ילד עם תסמונת .  שבמעלה אדומיםבאולפנת צביהא "שני לובושיץ תלמידת כיתה י

היא עוזרת לו במיומנות . דאון במשך שלוש שנים מידי שבוע במשך שעתיים ויותר

שני מתמידה בפעילותה . היומיומית של אכילה והתלבשות ומלמדת אותו קריאה וציור

ירות עד כי המפגש עם הילד הפך לאורח חיים בחייה ובכך לאורך השנים בעקביות ובמס

כל זאת עושה שני במסירות ובנאמנות ומתוך תחושת . משחררת את בני הבית ועוזרת לילד

  .   שליחות גבוהה

  .ט"ה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשסעל כל אלה מוענק ל
  
  

פן קבוע במשך ב באומתנד.  בירושלים"בני חיל"ב בישיבת "תלמיד כיתה יישראל נוימן 
 משמרות בשבוע בתחום עזרה לחיילים 2-3א שמונה שעות בכל משמרת "שנתיים במד

ישראל מסייע בטיפול בחולים . במשימות מבצעיות ומנהלתיות, ואבטחות של אירועים
בנוסף לכך מתנדב ישראל לתפקידי ארגון .  סיוע בהחייאה ועוד,ובפצועים בשלב החירום

תמיד במאור פנים ובנועם הליכות ומהווה דוגמא ומופת לבני נוער , בהוסיוע בכיתתו ובישי

    .רבים

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  

  אייל ורשיצקי

ארז שטייר

תומר זוירש

שני לובושיץ

ישראל נוימן



  

                

                              

  

שקד רגב

מן'לילך תורג

פעיל במשך שנתיים בתנועת . "מכבים רעות"א בבית הספר "שקד רגב תלמיד כיתה י

הפעילות מצריכה .  תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים-"כנפיים של קרמבו"הנוער 

תחום , השנה הוא מרכז את תחום ההסעות והלוגיסטיקה. עשייה קבועה במהלך השבוע
.  בדברתושייה גבוהה וקשר בין אישי עם כל הנוגעים, מורכב ורציני שמצריך יצירתיות

      .בחן ובאהבה, באחריות ובמסירות, תכל זאת עושה שקד בנאמנו

  .ט" לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשסעל כל אלה מוענק
  
  

  מועצות תלמידים ונוער
  

  
. בירושלים"  העבריתההגימנסי"ב בבית הספר התיכון "מן תלמידת כיתה י'לילך תורג

ת התלמידים הבית ספרית משתתפים במועצ. יושבת ראש מועצת התלמידים הבית ספרית
המועצה מעורבת בכל תחום בית ספרי .  תלמידים הנפגשים באופן קבוע אחת לשבוע43

בזכות אישיותה המיוחדת גרמה לשיתופי פעולה בין השכבות השונות והובילה . ואקטואלי
ל ותושבי הדרום ועצרת "עצרת תמיכה בחיילי צה, פרויקטים רבים של ערבים חברתיים

לילך מאופיינת בטוב לב נדיר וברגישות כלפי הזולת . יכה לשחרורו של גלעד שליטתמ

  . בשילוב עם חריצות ושקדנות ראויים להערכה

  .ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס
  

  

פעיל . במעלה אדומים" 'דקל וילנאי א "בחטיבת הביינים' נאהב חן תלמיד כיתה ט

ר מועצת הנוער העירונית "נאהב הוא יו. ונית במשך כמה ימים בשבועבמועצת הנוער העיר

בנוסף . מפעיל את המועצה ומנהל את הישיבות המועצתיות אחת לשבוע, במעלה אדומים

 בהתנדבות ברדיו ר מועצת התלמידים הבית ספרית ומשדר"לכך נאהב משמש כיו

כל זאת הוא . יו הרבותנאהב משמש דוגמא אישית לחבריו בפעילויות. הקהילתי המקומי

  . בנועם ובחן, עושה ברצינות ומתוך אחריות רבה

  .ט" לשנת תשסעל כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין

  
  

פעילה במועצת התלמידים מכיתה . בירושליםמכללת אורט בב "עדי אייל תלמידת כיתה י

ות לחיילים מספר פעמים בשבוע עדי אחראית כבר שלוש שנים על פרויקט משלוחי המנ 'י
עדי אחראית על .  חבילות לחיילים בעזהארגנה" עופרת יצוקה "לחמתבתקופת מ. בפורים

עדי . ןת ישראל לקראת יום הזיכרווס שנפלו במערכ"הכנת תערוכה לזכרם של בוגרי ביה
,  עזרה בבניית חנוכייה בית ספרית ועיצובהבשכבתה וכן של בקבוקים ריקים חזורימיזמה 

כל זאת עושה עדי . במקום הראשון בתחרות של עיריית ירושליםחנוכייה שזכתה 
       . תוך גילויים של יוזמה ותושייהבחריצות ובאחריות רבים 

  .ט"ה המצטיינת לשנת תשס אות הפעילעל כל אלה מוענק לה
  

  

פעיל במועצת .  בירושלים"רנה קסין"ס התיכון "ב בביה"נועם כהן תלמיד כיתה י

היה נועם מעורב בארגון ' פעמים רבות במשך השבוע בכיתה ח. 'התלמידים מכיתה ח

נועם ארגן בפורים השנה .  בגבעת התחמושת לקראת יום ירושליםןניקיוהשכבה במבצע 

הדסה בור ילדים המאושפזים בבית חולים בעזרת מועצת התלמידים קניית משלוחי מנות ע

ח "ם כמדריכי שלת תפקידוהכשרתם לקראנועם תורם רבות למיון תלמידים . בהר הצופים

בהתמדה ובחריצות ,  מחוזיים כל זאת בנחישותם"משציצעירים ומדריך בעצמו בקורסי 

  . דוגמא ומופת לחבריותוך היותו

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס

נאהב חן

יילעדי א

נועם כהן



                              

ליעד כהן                           

פעיל במועצת הנוער של שכונת . בירושלים" אורט"מכללת א ב"ליעד כהן תלמיד כיתה י

למרות שהוא לומד מחוץ לשכונת תלפיות .  בירושלים זו השנה השלישיתתלפיות מזרח

ליעד הוא גם חניך . איזור מגוריו הוא ממשיך לפעול וליזום למען השכונה והקהילה. מזרח

הודית בנושאים של  קבוצה שפועלת מטעם הסוכנות הי-"שגרירים צעירים"בקבוצת 

למרות היותו תלמיד עסוק הוא . ישראללזהות יהודית וקרוב יהודי התפוצות , מנהיגות נוער

. ליעד הוא ילד יצירתי נעים הליכות וכריזמטי. גם פעיל מאוד במסגרות הנוער בשכונה

   . דמותו החיובית סוחפת אחריה בני נוער רבים

  .ט"שנת תשס לו אות הפעיל המצטיין לעל כל אלה מוענק
  

  

  )מדריכי נוער צעירים(צים "מד
  

בית " שבישוב  פעילה ביחידת הנוער.בתיכון מקיף יהוד א"גלמידי תלמידת כיתה יאורן 
ולאחר שעברה , ם"אורן  החלה את פעילותה כחניכה בקורס מדצי.  שנים4 מזה "אריה

אורן נוטלת . נהבמפעלי הקיץ ובמהלך הש' ח-ו' ז'  הדריכה כיתות ו'הכשרה בסוף כיתה ט

אורן פעילה . חלק פעיל בעשייה למען הקהילה ומהווה חלק מעמודי התווך במועדון הנוער

אורן פעלה למען ילדי הדרום בזמן . באגודה למען החייל ותורמת לכך שעות רבות

היא , אורן חדורת מוטיבציה וסוחפת אחריה בני נוער רבים בחן ובנועם הליכות. המלחמה
  . ת ומשמעת עצמית גבוההבעלת חוש אחריו

  ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס 
  

  
.  שנים4 מזה "בית אריה"הנוער  בתל אביב ופעיל ביחידת שבחבתיכון א "תלמיד כיתה י

 יחד עם חבריו הקימו קבוצה חברתית שנפגשה .םצי"זיו החל את פעילותו כחניך במד

ים והפך צ" במהלך הכשרתו בקורס המדות הדרכהזיו פיתח מיומנוי. פעמיים בשבוע

זיו התגלה כנער רגיש עם יכולות גבוהות של . למדריך אהוב שמהווה דוגמא אישית

זיו לקח חלק פעיל בערב מחווה לאמן יאיר רוזנבלום תוך דגש על הזיקה של . מנהיגות
ליכות ובחן כל זאת בנועם ה.  כמוטיב מרכזיהמלחין לארץ והזיקה של העשייה למען האחר

      .רב

  .ט"ו אות הפעיל המצטיין לשנת תשסעל כל אלה מוענק ל
  

  

נוער בשכונת פעילה במועדון ה. סליגסברגס "בביהב "אורית זרגרי תלמידת כיתה י

, במועצת הנוער השכונתיתואורית החלה לפעול במועדון .  כחמש שניםתלפיות מזרח

פעילויות בתחומים הרית אחראית על או. יםצ" ובקורס המד"שגרירים צעירים"בקבוצת 

הכרת הארץ והעם היהודי ויחד עם החניכים היא יוזמת , זהות יהודית, של מנהיגות נוער

מועדונית של עולים , הדרכה בבית ספר של חינוך מיוחד: כמו, פרויקטים קהילתיים

  ... מאתיופיה ועוד

       .חברתית ובעלת אוריינטציה קהילתית גבוהה, היא נעימת הליכות

  .ט"ה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשסעל כל אלה מוענק ל
  
  

משמשת כחוד החנית של פעילות הנוער במרכז סן ארנה קס "א בביה"טל תלמידת כיתה י

תלמידה מצטיינת בלימודים ויחד עם זה מוצאת זמן  טל היא ."פסגת זאב"הקהילתי של 

ים במינהל הקהילתי ובסיומו "טל סיימה קורס מדצ. להקדיש לפעילות הנוער בשכונה

שהוא תוצאה של שיתוף פעולה " נתיב האור" יחודי של קבוצת הדריכה ילדים בפרויקט
 משלחות של בנוסף לכך אירחה. עיריית ירושלים וחברת החשמל, בין המינהל הקהילתי 

אורן גלמידי

זיו כהן

אורית זרגרי

טל יעקובי



  

  

  

  

             

  

  

  

  

                                          

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                 

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

     

                         

ח וידיעת הארץ"של

. ירושלים בעיר אוולינה דה רוטשילדס העל יסודי "ב בביה"אורלי קיין תלמידת כיתה י

טיולים , ושותפה לפעילויות רבות של טקסים' ם מכיתה ט"משציהאורלי פעילה בתחום 

א "דבמ: ומתנדבת במקומות רבים" בני עקיבא"בנוסף לכך מדריכה אורלי בתנועת . וגיחות

בקסם האישי שלה וברצון העז לתרום לקהילה סוחפת . ובפעילויות עם ילדים אוטיסטים

  .אורלי רבים אחריה

  .ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס
  

  

ת " ממלאת תפקיד של משצים במעלה אדומיאמיתס "א בביה"עדי טמם תלמידת כיתה י

מי עדי מדריכה בי. ם"ת סיימה את קורס המשצי ע2007ס ובמחוז מאז יולי "פעילה בביה
עדי משלבת . ות הן בבית הספר והן בהנהגה המחוזיתשדה ומסעות ויוזמת פעילויות רב

בהצלחה בין לימודיה להתנדבויות שונות ומובילה בהצלחה פרויקטים של יזמים צעירים 
  . ומנהיגות נוער

  . כל זאת עושה עדי בנחישות ובחריצות רבים

  .ט"ה המצטיינת לשנת תשס אות הפעילה מוענק להעל כל אל
  

  

פעילה בתחומי התנדבות רבים . "מודיעין"באולפנת ' יובל שמילה תלמידת כיתה י

ח היא " השלבנוסף למורה. יכה בפועל בימי שדהח צעירה היא מדר"כמדריכת של. ומגוונים

ילה בתנועת  בנוסף לכך היא פע-לוקחת כיתה בעצמה להדרכה ועושה זאת בהצלחה רבה

במועצת התלמידים הבית ספרית , "כנפיים של קרמבו "-הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים

  . ם"יובל מדריכה גם בתנועת בני עקיבא וחונכת ילד מאקי, ובמועצת הנוער העירונית

  .   כל זאת עושה יובל במסירות ומתוך תחושה עמוקה של שליחות

  .ט"ינת לשנת תשסה אות הפעילה המצטיעל כל אלה מוענק ל
  

  

מודיעין "ש מוטה גור בישוב "ע' עירוני גס התיכון "בביה' מור ניסן תלמידת כיתה י
 בקשה מור נרתמת לכל. ס ובהנהגה המחוזית"בביהת "פעילה מאוד כמשצי ."מכבים רעות

ח "היא מדריכה בימי שדה ועוזרת למורי השל. ולכל פעילות בהתלהבות רבה ובמסירות

כל . בנוסף לכך מתנדבת מור גם במגן דוד אדום בעיר. הפעילויות השונותס בהכנת "בביה

    . זאת מתוך אהבה ורצון לתרום לקהילה

  .ט"ה המצטיינת לשנת תשס אות הפעילעל כל אלה מוענק לה
  
  

משמשת "  מכבים רעותמודיעין שבישוב "מור"בתיכון ' נוגה גבריאלי תלמידת כיתה י
נוגה מהווה מודל . א" י- 'מורכב ממדריכים בכיתות טח ה"כמדריכה בוגרת בתחום השל

לדוגמא אישית ,  בכל הנוגע למוסר עבודה גבוהתלמנהיגות ומשמשת דוגמא ומופת בצוו

אורלי קיין

עדי טמם

יובל שמילה

מור ניסן

נוגה גבריאלי



                  

  

  

תנועות נוער

 מדריכה במשך ארבע שנים במסגרת זיו בירושליםס "א בביה"הילה ייתח תלמידת כיתה י

 את תלמידי כיתות הודהשבמטה י" נס הרים"במושב  "בני המושבים"תנועת הנוער 

                                                                                                                                       ' ז-'ה

בסמינרי הדרכה ובפורום הנוער האזורי במסגרת , הילה תורמת רבות לפעילות המועצתית

הילה יזמה הקמת עיתון שהופץ . עלים חינוכיים מועצתיים רחביםכנסים ומפ, סמינרים

בנוסף לכך הילה .  הישובים של מטה יהודה והייתה העורכת הראשית שלו57בכל 

 .מעורבת מאוד במועצת התלמידים הבית ספרית ובכל פעילות חברתית בכיתה ובשכבה

צור תוכנית מנהיגות כיום היא עורכת סקר רחב בקהילה לבדיקת צורכי הנוער על מנת לי

    .של נוער בוגר חונך נוער צעיר

  .קבלה את אות הפעילה המצטיינת הארצית בנוכחות שר החינוךהילה 
  . ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס

  

  

פעיל בתנועת הנוער . מעלה אדומיםא בישיבה התיכונית "אשר וינטר תלמיד כיתה י

בנוסף לכך מתנדב . בוע ובין שתיים עד שלוש שבתות בחודשפעמיים בש" בני עקיבא"

אשר שמח למפגשים עם החניכים ומשרה . אשר בבית הילד שלווה בקבוצת אלונים

מעבר ללימודים האינטנסיביים בישיבה מוצא אשר זמן להתנדב . אווירה נינוחה סביבו
" להיות רגועים נמצא בסביבה כולם יכולים כשאשר. "ול למען בני הנוער בקהילהולפע

, אשר מהווה מודל לחיקוי עבור כל חברי הסניף במסירות. אומרים האחראים עליו
   .בקיום מצוות וביחסים שבינו לבין הסובבים אותו', בעבודת ה

  .ט"מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשסעל כל אלה 
  

  

 בתנועת הוא קומונר. בישיבה התיכונית מעלה אדומיםב "אסף מחלב תלמיד כיתה י

אסף פעיל בתנועה באופן קבוע בימי שלישי .  בנים במעלה אדומים"אריאל"הנוער 

ארגון , ניהול ישיבות צוות: כמו, ושבת ובנוסף לכך מגיע לסניף לפעילויות שוטפות

אסף מרכז את הסניף ביד רמה ופועל תוך שיתוף . ריכוז פעילויות המדריכים ועוד, הסניף

אסף משמש דוגמא לחניכים ולצוות ההדרכה . העירוניפעולה מלא עם אגף הנוער 

הוא מפתח ומקדם את הסניף ואת שיתופי הפעולה גם ברמה . בפעילות ההתנדבותית שלו

  . כל זאת הוא עושה בנועם ובשמחה. העירונית

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  

  

הילה ייתח

אשר וינטר

אסף מחלב

תנועות נוער



מישאל אדרי

אור קרן

אלי זרביב

ניר עמק

  

  

  

  

  

קידום נוער

שרה . בגוש עציוןה שביחידה לקידום נוער "כנית הילב בתו"שרה אדמס תלמידת כיתה י

.  לאחר שהייתה ביחידה לקידום נוער כבר שנה קודם2008ה בספטמבר "הצטרפה לתוכנית היל

בהתמדה ובהשקעה , בשנה זו השלימה את תעודת הבגרות ושימשה סמל ומופת לחבריה בנתינה
 הפעלת -"פינה החמה"תנדבת בהיא מ. שרה מעורבת בכל פעילות חברתית. למרות כל הקשיים

. ס גוש עציון"היא שותפה בהפעלת קפה נוער במתנ. בית קפה עבור חיילים בצומת גוש עציון
שרה . ס"היא תורמת להפעלת קפה עבור פנסיונרים המגיעים לקונצרטים ולפעילויות במתנ

, ליכותכל זאת עושה שרה בנועם ה. ה שהתקיימה בלילה בגוש עציון"עזרה בארגון צעדת הל
  . בחן רב ומתוך רצון עז לתרום לקהילה

  .שרה קיבלה את אות הפעילה המצטיינת הארצית בנוכחות שר החינוך

  .ט"על כל אלה מוענק לה אות הפעילה המצטיינת לשנת תשס

אור מתמיד להגיע לכל . "מעלה אדומים"ה בעיר "א בתוכנית היל"אור קרן תלמיד כיתה י

ראשון לעזור , מכבד את הזולת, אור נער שקט וחביב. המפגשיםהשיעורים ולכל הפעילויות ו

הוא משמש דוגמא חיובית לחבריו ולנערים נוספים . לחבריו ולצוות בכל פעם כשצריך
אור הגיע כבר לתעודת . הוא תורם לאווירה נעימה ומכבדת במפגשים הקבוצתיים. בסביבתו

  . ל"חושב על גיוס קרבי לצההוא . בגרות חלקית ומתכוון לסיים את לימודיו בהצלחה

  . יש בו תכונות של מנהיגות נעימה וחיובית. שה מתוך אחריות ובגרות גבוהיםוהוא עכל זאת 

     .ט"לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשסעל כל אלה מוענק 
  

בתחילת דרכו . בשלוחה החרדית של בית שמשה "בתוכנית היל' מישאל אדרי תלמיד כיתה י

נער ביישן ומופנם לאחר תהליך של העצמה בעזרת מורהו הרב פנחס מזוז ביחידה היה מישאל 

 ערב החל מישאל להרגיש בטוח יותר ומתוך תחושת שליחות דתית עמוקה החל בארגון שיעורי

בנוסף לכך משקיע מישאל מזמנו לסיוע לבני נוער . לבני נוער בבית הכנסת שבשכונת מגוריו

הוא מהווה את הרוח החיה מאחורי הפעילות הקבועה . תבסיכון ולנערים שאינם במסגרת מסודר
ביחידה . הוא מסייע להם במציאת מקומות עבודה. וסוחף אחריו את חבריו, במועדון של היחידה

 פשטות הליכות ,גילה מישאל את כישורי המנהיגות שלו שבאים לידי ביטוי תחת הילה של ענווה
  .ודאגה כנה לזולת

  .ט"עיל המצטיין לשנת תשסעל כל אלה מוענק לו אות הפ
  

ה באופן מלא "התחייב לתוכנית הילניר . בגבעת זאבה "ב בתוכנית היל"ניר עמק תלמיד כיתה י

,  במטרותיו החיוביותלהתמידניר ניחן בכוחות . לאורך השנה והפגין רצינות ואחריות רבה

 בסמסטר  בחינות בגרותניר ניגש למספר. ם ולא לברוח מהםקשיים והאתגרילהתמודד עם 

. ניר עומד בהצלחה בכל המטרות שהציב לעצמו. זהודם ומשלים את בגרויותיו בסמסטר ההק
  . הוא תורם לאווירה נעימה וחברתית ביחידה

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  

  

 8אלי עלה לארץ מצרפת בגיל . במטה בנימיןה "ב בתוכנית היל"אלי זרביב תלמיד כיתה י

בסמסטר . 2007ה בשנת "למד במסגרות לימוד שונות ומגוונות עד שהצטרף לתוכנית הילו

אלי פעיל מאוד ברמה הלימודית .  שנות לימוד10האחרון אלי סיים את הלימודים והגיע לתעודת 

אלי . נוכחותו בשיעורים ובפעילויות קבועה ומקרינה על כל השאר התלמידים. וברמה החברתית

אלי סיים קורס קונדיטוריה . פעילויות וימי הולדת לתלמידי היחידה, ן טיוליםעוזר מאוד בארגו

  .ל"הוא מחפש עבודה בתחום ומתכונן להתגייס לצה. ומשתתף בקורסים מתקדמים בנושא

  .ט"על כל אלה מוענק לו אות הפעיל המצטיין לשנת תשס
  

שרה אדמס


