
הכרות קהילת 
חֹגלה



ובחינוך הבלתי  , הרואה בחינוך בכלל, הינה תנועת נוער ציונית התיישבותית, תנועת הנוער של האיחוד החקלאי

.וכלי לעיצוב האדם, מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, פורמאלי בפרט

:הפעולה החינוכית של תנועת הנוער נשענת על ערכיה המובילים

.ציונות וחיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים, אחריות ומעורבות חברתיים,שוויון וכבוד האדם

מתבצעת תוך הדגשת תפקידם של בני ובנות הנוער  , והארציים כאחדהסניפייםפעילות תנועת הנוער במעגלים 

.ותוך חינוך ועידוד לאקטיביזם בחיי הקהילה והיישוב, כמחוללי שינוי בתנועה ובחברה הישראלית

: התנועה פונה לארבעה קהלי יעד מרכזיים המזינים זה את זה בקשרי גומלין

.קהילת היישוב, מסגרת ההגשמה, (ב"י-´ט)השכבה הבוגרת , ´(ח-´ד)השכבות הצעירה 

:תנועת הנוער של האיחוד החקלאי



זרמימביןייחודיהתיישבותיזרםשהיוותה,החקלאיהאיחודשלהמיישבתבתנועה,החקלאיהאיחודשלהנוערתנועתשלייסודהבסיס

.20–ההמאהשל30הבשנותהותיקיםההתיישבות

המוצרובשיווקייצוראמצעילאספקת,כפויהבלתי,"חופשיתקואופרציה"שלהתפיסהאתהמיישבתהתנועהייסדהדרךפורץבמהלך

.והחבריםהחברותשלהאישיתהיוזמהלעידודדגשמתןתוך,בכפרלחקלאיהמוגמר

היאבכפרהאדםשלהפוליטיתשתפיסתוההכרהמתוךזאת,מפלגתייםמגופיםעקיפהאוישירה,זיקהמכלהמיישבתהתנועהנמנעה,בנוסף

.חלוקותהפוליטיותהדעותכאשרגםלהתקייםיכוליםהיישובבתוךבצוותאוהחיים,האישיעניינו

,בכללותהלחברהוכן,בהוהחברותלחבריםיחסםובאופן,לקהילההיההחקלאיהאיחודחבריכללאתוהמחייבהמובילהערכי/שהדגש,כך

.אלובנושאיםהשיתופיתהאגודהמרותקבלתתוךהכל

וכיום,החקלאיהאיחודשלקיומהשנותכללאורךעצמןאתהוכיחומפלגתיתוהמנעות,החופשיתהקואפרציהשל,אלודרךפורצותתפיסות

.כולוהכפריבמרחבהמקובלתהנורמהלהיותהפכההחדשיתתפיסתם

ההכרהתהליך.המיישבתהתנועהשלהייחודיותהתפיסותאתולשמרלחזקרצוןמתוך,1978בשנתפעילותהאתהנוערתנועתהחלהכךבתוך

חינוכיתמסגרתהחקלאיהאיחודשלהנוערתנועתמעניקההיוםועדומאז,1987בספטמברבשנתהושלםהחקלאיהאיחודשלהנוערבתנועת

.מרשימהארציתבפריסהפעילותוסניפייישוביםבעשרותנוערובנותבנילאלפיעשירהפורמאליתבלתי

:תנועת הנוער של האיחוד החקלאי



-ספטמבר

אוקטובר
פתיחהשביל

מרחבקבוצהבניית,היכרות,חניכיםגיוס,צוותבניית

זהות,בחברההקבוצהתפקיד,האדםערךשוויון,בטוח

דמוקרטיהשבילנובמבר
חשיבה,וסובלנותאלימות,גבולות,הדמוקרטיהשמירת

.הישראליתבחברהזהויות,ביקורתית

בחירהשבילדצמבר
.בסניףההדרכהצוותלבחירת

.להכוונהתנועתימאגרקיים

פברואר-ינואר
אחריותשביל

קהילתית

,יצירהרחבקהילתיבמעגל"לצורך"והתייחסותבחירה

ואקטיביזםיוזמה

בחירהשבילאפריל-מרץ
.בסניףההדרכהצוותלבחירת

.להכוונהתנועתימאגרקיים

וציונותגבורהשבילמאי
הזיכרוןיום,ולגבורהלשואההזיכרוןיום,וגבורהציונות

.ירושליםויוםהעצמאותיום,ל"צהלחללי

שנהסיכוםשביליוני
גםהנמשכיםהפעילותשנתוסיכוםפרידה,עיבודתהליכי

לקיץ

אוגוסט-יולי
מסורתשביל

ישראלית

.הנבחרהקיץמחנהבנושאמיקוד

.הבאהלשנהוהכנהסיכום,פעולות

(פ"דוגמא תש)" מפת הדרך השנתית"-תוכנית חינוכית ותוכנית המפעלים בתנועת הנוער



:תנועת הנוער נשענת על כמה עקרונות משמעותיים
-"נוער מוביל נוער"עיקרון 

.החניכים הבוגרים הם המובילים והמדריכים בסניף•

.ומידת השפעה גבוה על החניכים, עקרון זה מאפשר דוגמא אישית משמעותית לחניכים•

.15-18מדריכים צעירים בני ', ח-'המשמעות היא שאת החניכים בין השכבות ד•

-עקרון קבוצת השווים והקבוצה האינטימית

וייעודה ליצור  -ללא קשר לכישורים יכולות או מגדר -הפעילות בתנועת הנוער מתקיימת על פי חתך השכבה •
.שמונעת לעשייה חיובית בקהילה ובחברה הישראלית, ולבנות שכבת חברים ביישוב

-עקרון של העצמה וקבלת כישורי חיים אישיים

כל התמודדות קטנה כגדולה שמזמנת הפעילות החינוכית והמפגש החברתי הם עוד התנסות וחוויה שמגדילים את  •
.הילד והחניך

היא למידה אפקטיבית  -הלמידה מתוך החוויה וההתמודדות האישית עם אתגרים חברתיים או אתגרים אחרים
.  ומשמעותית ביותר

כל זאת במסגרת מוגנת עם ניהול ובקרה של רכז נוער מבוגר המלווה על ידי אנשי מקצוע מטעם התנועה ועל ידי •
.  חברי ועדת הנוער בישוב



:הנחות יסוד חשובות

נוער מוביל נוער-הנוער במרכז•

.הכוונה וליווי לצד עצמאות-ניסוי וטעייה•

.  מועדי ישראל ועוד, מחנאות, מתודות מגוונות, משחק-החיים עצמםלומדים מתוך •

הם חלק מתהליך חינוכי וזה  -' קושי חברתי וכו, קושי פיזי, שיעמוםכגון מצבים•
!נעשה במסגרת מוגנת

הוא  ( הילדים עצמם שומרים על הנורמות בדרך חברתית)-הפיקוח הלא פורמאלי•
!החלק החשוב



:חזון תנועת הנוער

אנו מאמינים כי קהילה וחברה טובה ביישוב ובכפר מתחילים בתנועת חזקה ואיכותית  

.שמהווה את הלב הפועם של היישוב

מנוף לצמיחה  , תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמאלי בפרט

.וכלי לעיצוב האדם, ושינוי המציאות

לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים , תפעל תנועת הנוער, מתוך כך

.וציונותחיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים, אחריות ומעורבות,שוויון ערך האדם-תנועת הנוערשל

חקלאי ובקרב החברה  / זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי

הישראלית בכלל



:החקלאיהאיחודשלהנוערתנועתייחודיות

עלשמירהתוךזאת,הקהילותמתמודדותשעימםהשוניםוהאתגריםהמרחבעם"התמחות"המאפשרהתיישבותי-הכפריבמרחבמיקוד1.

.המשתניםוצרכיההיישובקהילתלמולישירהועבודהקשר

חששללאבפעילותומשמעותיפעילחלקלקחתהיישוביםבקהילתהנוערובנותבנילכללהמאפשר,המפלגתיתבלתיעיקרוןעלשמירה2.

.לתיוג

.הנוערתנועתשל(יחסית)הקטןגודלהעלשמירהבשלהמתאפשר,ומשפחתיאינטימיפעולהמבנה3.

תנועתאתהמרכיבותמהקהילותאחתכלשלוייחודצביוןהמשקף,בתנועהסניףלכלייחודיתוזהותיחידהגאוות,ביטוימתאפשרכך

.הנוער

שלחברותקשריולקשורהישראליתהחברהגווניאללהיחשףהנוערובנותלבניהזדמנויותהמייצרותארציתפעילותפלטפורמותשלריבוי.4

.וקרוביםרחוקים,שוניםממקומותנוערבניעםאמת

הפעולהאופניבאמצעותזאת,"נוערמובילנוער"שלהעיקרוןמתוקףבתנועההנוערובנותבנישלהפעולהמרחבושימורקידוםטיפוח.5

.הארציתוברמהבסניפים



:תנועת הנוער כיום

.סניפים42-יישובים שמרוכזים ב54-כיום פועלת תנועת הנוער של האיחוד החקלאי ב•

.חניכים70שנת שירות מונה •

.תמר, גילת, קלחים, כפר הריף, כפר האורנים, מתן, תלמי אלעזר, יסוד המעלה, יעד, צורית: קומונות של גרעין אחים בפריסה11•

.כפר הנוער קדמה, מגדל העמק: שתי קומונות בגרעין שבילים•

.ל"מסלול הגשמה של גרעיני נח•

אנשי צוות בוגרים60•

מדריכים ומדריכי פעילות1000•

'יב-'חניכים בין השכבות ד6000•



התפיסה החינוכית

התפיסה החינוכית של תנועת הנוער

:מורכבת מכמה יסודות מרכזיים

:אבני הדרך



:ביישובהפעילותבסניףותכניםהדרכה

ממטהישירבאופןהתנועהלסניפיונמסרים,מתמידבאופןמפותחיםהנוערבתנועתהחינוכייםוהתהליכים,וההדרכההחינוךתכני

.השונותמהמחלקות,התנועה

ביןהכולליםהתנועתייםההדרכהותכניהנחיותלאורולפעולליישם,ההדרכהוצוותית.הגרעינרעםיחד,הסניףת.רכזבאחריות

:היתר

.התנועהשלהשנתיתלדרךבהתאם,ב"י–'דשכבותוחניכותלחניכי,לפעולהוהצעותמתודותלרבות,מפורטותהדרכהחוברות1.

.ארצייםתנועתייםלמפעליםהיציאהלקראתהנדרשיםהחינוכייםהתהליכיםופירוטעבודהתוכניות2.

.הנוערתנועתבמסגרתהאפשרייםהפעולהאופנילכללהמתייחסותוביטחוןבטיחותהנחיות3.

.חברתיוהישראליהאקטואלי,התנועתיהיוםלסדרבהתאםמשתניםחינוכייםתכנים4.



עקרונות תנועת הנוער

. תנועת הנוער היא גוף חינוכי ברוח האיחוד החקלאי•

.תנועת הנוער תחנך למעורבות ואחריות חברתית ואקטואלית ללא השתייכות מפלגתית•

. תנועת הנוער תחנך לדמוקרטיה וכבוד האדם•

.  תנועת הנוער תחנך להגשמה במסגרת חברתית והתיישבותית•

מתוך אמונה כי טיפוחו יוביל לתרומה , תנועת הנוער תחנך לטיפוח הפרט ולהגשמה עצמית•
. במעגל החברתי

תוך שימת דגש על הנהגה עצמית של , תנועת הנוער תחנך לפיתוח וטיפוח מנהיגות צעירה•
. הנוער בכל מעגלי התנועה

ומבט  , היום, תולדותיו, תוך הכרת היישוב, תנועת הנוער תחנך להתיישבות בארץ ובחיי קהילה•
.  לעתיד

מורשת ישראל והכרת החברה  , מסורת יהודית, אהבת הארץ והכרתה, התנועה תחנך לציונות•
. הישראלית

.  תנועת הנוער תחנך לטיפוח קשרים בין בני נוער בתוך יישובי האיחוד החקלאי והחברה בכלל•



:דמות הבוגר

.בוגר תנועת הנוער של האיחוד החקלאי יראה בעצמו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל-
:בוגר תנועת הנוער יהיה אדם שמעשיו מונעים מתוך ערכי תנועת הנוער ושאלו יהוו לו כמצפן ערכי-
.שוויון ערך האדם•
.חיי חברה וקהילה סולידאריים•
.מעורבות חברתית•
.ציונות ואהבת הארץ•
.בקידום תחומי החינוך-יבטא זאת דרך מעורבות חברתית אקטיבית, בוגר תנועת הנוער-
הנשענת על האמונה והבחירה בדרך  , יהיה מעורב ובעל אחריות חברתית מפותחת, בוגר תנועת הנוער-

.  החינוך ככלי לשינוי ותיקון העולם
. יפעל להתיישב בתוך מסגרות כפריות התיישבותיות על פי החלטות הממשלה ועם, בוגר תנועת הנוער-
השואב את הגדרת זהותו מתוך היותו  , אוהב אדם וטבע-בוגר תנועת הנוער יגדל להיות בעל אישיות הומנית-

.יהודי ציוני וישראלי
.בוגר התנועה יהיה רחב אופקים ופתוח המעצב את דעותיו על סמך למידת המציאות וניתוח התנסות-
.בוגר התנועה יהיה אדם בעל יכולת ביקורת אישית וכללית-
.לומדות ומשימתיות לאורך כל צעדי חיו-בוגר תנועת הנוער יפעל ליצירת מסגרות קבוצתיות-



תנועת הנוער–מבנה ארגוני 



איך זה עובד–יחסי יישוב ותנועה 



:אופי הפעילות בתנועה



:צ"שכביום פעילות -ימי שלישי  

מסדר סניפי16:30

פעולות בקבוצות16:45

ישיבות צוותים18:00

:ג"שכביום פעילות –ימי חמישי 

16:30-21:00

:ביישובהנוערתנועתפעילותהפעלתאופן

:ה בתנועת הנוער משלם דמי חבר לפעילות/כל חניך-דמי חבר בתנועת הנוער 

:שכבה צעירה .לחניך לשנה₪ 350

:שכבה בוגרת .לחניך לשנה₪ 230

-חניך שלא ישלם את דמי החבר

לא יוכל לקחת חלק בפעילות תנועת הנוער  

(.'כנסים מחנות וכו, טיולים)ובתנועה ( 'וימי ה' ימי ג)בסניף 



נורמות ההתנהגות בפעילות תנועת הנוער

.הנוערתנועתבסניףהאנשיםוכלל,המדריך,הקבוצהכלפיבכבודלנהוגישושוויונוהאדםכבוד

.והסביבההנוערבתנועתהפעיליםכללוביטחוןבטיחותעלתמידיתשמירההחייםקדושת

.ומקוםציוד,לרכוש,החייםלבעליכבודהסביבהשמירת

הסניףשלהצוותוחבריית.הגרעינר/ת.הרכזלהנחיותוהתייחסותהקשבה,הסביבהעלרחבהראייהמתוךפעולהוסמכותאחריותקבלת

המחייבתהחוקיתלנורמהבהתאםהתנהגותבמדינההחוקשמירת

כללי משמעת מחייבים בסניפי התנועה ומפעלים

.ועקרונותיההתנועהרוחאתהולמיםהתנועהבמפעליהמשמעתכללי

.בפעילותלהשתתפותבסיסיתנאיהינההנוערתנועתבפעילויותתקינההתנהגות

.בהןקשוריהיומשמעתבבעיותהטיפולואופי,והנורמטיביהמשמעתיתהמצפןאתמהוות,לעילההתנהגותנורמות

.הנוערתנועתנורמותעלושמירהמשמעתבעיותעםוהתמודדותטיפולבנושאהכשרותיעבורהנוערת.רכז

.במפעליםאובסניףהנוערתנועתמפעילותה.החניךהרחקתעללהחליטהתנועהצוותראשי,נחצים(מטההמפורטים)האדומיםוהקוויםבמידהכי–להבהיריש

:הנוערבתנועתאדומיםקווים

.רכושאוחייםבעלי,אדםאףכלפי,מילוליתאופיזית,באלימותלנהוגאין•

.התנועתיתהפעילותבמסגרתאלכוהולושתיית,סמיםאו,סיגריותעישוןעלמוחלטאיסורקיים•

.הנוערבתנועתאדםכלשלובטיחותםביטחונםאתהמסכנתדרךבכללנהוגאין•



:תפקיד ההורים

.להתעניין אצל הילדים, לשאול, לעודד✓

.לשתף בתחושות ובמה שקורה בזמן✓

.לדווח על סוגיות חברתיות לרכז✓

.לעדכן על היעדרות מפעילות את המדריכים✓

.השתתפות באירועים קהילתיים✓

.טענה בקשר לפעילות יש לפנות לרכז הנוער/ לכל שאלה ✓



,שיהיה לנו בהצלחה בדרך המשותפת

!מלאה בחברות של יחד ולמידה

www.ihudnik.co.il-אתר התנועה

,תודה רבה


