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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

 חזון מטה הנוער.-פרק א'
הנוער הוא חוד החנית של הציונות הדתית. הוא מטה השטח החזק ביותר וכוח 

 העשייה הנמרץ ביותר שלה.

קידום וקיום החזון יכול להיעשות רק במקרה בו ישנה הבנה והפנמה לעוצמתו 
 יחדיו.וחשיבותו של הנוער, אצל בני הנוער והמבוגרים 

אשר כולל -ההווההמבט על  .חזון נוער הבית היהודי, מורכב משני חלקים מרכזיים
 . הנהגת הציונות הדתית  -העתיד והמבט על בתוכו פעילות ועשייה פרקטית,

 

 : פעילות קבועה- ראשון חלק

מטרת מטה הנוער של הבית היהודי הוא בראש ובראשונה, לשנות ולקדם יוזמות 
ולשלב בתוך פעילות זו גם ״אם אין אני לי, מי לי?״. -בנושאים הנכנסים להגדרת

 עשייה ופרויקטים חברתיים.

המחוזית, והארצית.  והמוניציפאלית, ,בזכות ובעזרת התנהלות בפריסה הארצית 
 בהמשך. תמפורטועל פי תוכנית העבודה ה

 

על  עמידהו, ה, קידום ערכיהציונות הדתית חיזוקהנוער יהווה את חיל החלוץ ב
 . הזכויותי

תהיה -שלהם והייצוגי רכב מבני נוער ונועד להוות הקול הקוראמובתור מטה אשר 
יתייחסו לנושאים הבאים לפי היוזמות . המטה יזוםשי יוזמותו רויקטיםעדיפות לפ

 סדר חשיבותם: 

 נוער הציונות הדתית על כלל גווניו. פעילויות ל. 1

 כלל הנוער בישראל. פעילויות ל. 2

 ציונות הדתית על כלל גווניה. פעילויות ל. 3

 כלל עם ישראל. פעילויות עבור . 4

 

בוגרים, והן עם הן עם ארגונים ומ -דוגל בשיתופי פעולה מרובים נוער הבית היהודי 
 נוספים ומועצת התלמידים הארצית.  פוליטיים מטות נוער

 

 הנהגה עתידית:  -חלק שני 

דור ההנהגה הבא של הציונות הדתית ל בית גידול נוער הבית היהודי שואף להוות 
 והעם, דור אשר יעסוק בכלל תחומי העשייה הפוליטית והחברתית. 

 יפעל בשני מישורים:מטה נוער הבית היהודי  לשם כך 
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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

 .  הפעילות הקבועהקיום  -1

תחום ב יות מעורביםלה לבני הנוער ויאפשרשביצוע שוטף של פעולות קבועות 
 ללמוד ולהתמקצע.  ,חברתי, לרכוש ניסיון-הפוליטי

 

 אירועי השיא של הנוער.   קיום -2

 במגווןסמינרים וסמינריונים, ימי סיור של נוער הבית היהודי יכללו אירועי השיא 
 נושאים ומקומות ועוד. 

לבני הנוער הרוצים בכך, להמשיך ולהתמקצע בפעילות   יאפשרוכל הפעולות הנ״ל 
 תית. חבר-הפוליטית 

, ערכים וקודי התנהגות בסיסיים אותם  לעתיד בנוסף יוכל הנוער לרכוש ידע וכלים
 חרט על דגלו מטה הנוער בפרט והציונות הדתית בכלל.
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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

 עקרונות וכללי הנוער.-פרק ב'

 מסמך עקרונות הנוער. -חלק ראשון

והכללים מטה נוער הבית היהודי על כלל פעיליו, פועל על פי תקנון העקרונות 
 המובא כאן להלן: 

 

 : יסודהעקרון 

עם דגש -נוער הבית היהודי פועל בהתאם לערכי התורה, אהבת העם ואהבת הארץ-
 על כבוד האדם באשר הוא.

 כל פעולותיו ודרכי התנהלותו.את מניע הוהדלק  יסודהזהו העקרון 

ובהתנהלותו במעשיו, בדיבורו  יפעלכל פעיל בנוער הבית היהודי -ברמה האישית
 בכבוד ובדרך ארץ לכל אדם באשר הוא.

 

 : הגדרות התנהגותיות עקרונות הנוער ו

1-  

 נוער הבית היהודי לא יקבל התנהגויות לא נאותות כגון הטרלה/הטרדה.  -.א1

 

במידה ובוצעה התנהגות לא נאותה כמו שפורט בסעיף למעלה, תינתן לפעיל/ה   -.ב1
התראת אזהרה אחת בלבד. במידה וההתנהגות תמשיך תאלץ הנהגת הנוער להוציא 

 את הפעיל/ה לאלתר מהנוער ומפעולותיו, ללא יכולת לשוב.

 

.א, תעבור 1במידה ובוצעה התנהגות לא נאותה כמו שפורט להלן בסעיף  -.ג1
 האחראיות לסגני מטה הנוער. 

 על הטרלות והטרדות שיקבלו בנות הנוער תהיה אחראית הסגנית. 

 על הטרלות והטרדות שיקבלו בני הנוער יהיה אחראי הסגן. 

 

2 - 

הנוער דוגל בשיתופי פעולה מרובים עם שלל ארגונים ומטות נוער על מנת לקדם 
 .בהתאם למטרות הנוער ונושאים חשובים פרויקטים

 

3 - 

עד שירות  או עד גיוס צבאי לבנים,  13מטה הנוער יהיה מורכב מפעילים מגיל 
 לאומי אצל בנות. 
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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

4 - 

וללא אינטרסים אישיים, כלכליים או להשפיע עבודת הנוער תעשה מתוך רצון 
 בתור נוער נעבוד כנוער, בלי אגו ונטו מתוך רצון להשפיע.אחרים. 

 ת בין בני הנוער של הבית היהודי תעשה מתוך כבוד הדדי. השיח וההתנהגו

 . יגררו למריבות אישיותויכוחים ישארו בגדר חילוקי דעות ולא 

 נעבוד עם אווירה טובה ועם חיוך.-ומעל הכל
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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

 נוער. מטה ההתנהלות  וכללי תקנון-חלק שני

 

 : ות הבסיסי ל ההתנהכלל 

ויציבותו נמצא בראש סדר העדיפויות בכל החלטה אשר חשיבות מטה הנוער 
 תתקבל. 

 

 נוער: מטה ה התנהלות  תקנון

1-  

 מטה הנוער יקדם נושאים, פרויקטים ואירועים על פי סדר החשיבות הבא:

 נוער הציונות הדתית, על כלל גווניו. -

 כלל הנוער בישראל.  -

 הציונות הדתית על כלל גווניה.  -

 כלל עם ישראל.  -

 

2-  

ויקודם על ידי מטה נוער הבית היהודי, יוביל בסופו  בחרכל פרויקט שי -.א2
 לפעילות מעשית, ולהובלת שינויים ברמה המעשית. 

פרויקט על ידי הנוער שמטרתו היא רק קבלת  יבחר או יקודםלא  -.ב2
 . ביצועיכולת  בו כותרת/פרסום. או לחילופין, פרויקט שלנוער לא תהיה

 

3-  

זום ולהציע רעיונות לפרויקטים או אירועים שלפי כל פעיל במטה הנוער יוכל לי -.א3
 דעתו, צריך הנוער לקחת בהם חלק. 

 לא תהיה אפליה בין חדש לוותיק או בין בעלי תפקידים לבין פעילי השטח. -.ב3

במידה והפרויקט יאושר על ידי יו״ר הנוער וצוות ההנהגה של הנוער, יוכל  -.ג3
 . הפעיל להיות חלק מצוות מובילי הפרויקט

 

4 - 

על מנת לשנות את חזון הנוער, תוכנית העבודה של הנוער, מבנה הנוער או  -.א4
יצטרך יו״ר הנוער לקבל את אישורו של צוות הנהגת הנוער. -פתיחת צוות חדש

 תקבל בפגישת הצוות הקבועה, ורק במידה וקיבל יו״ר הנוער רוב קולות.יהאישור 

רק אלא הגה כלל. על מנת לשנות את הנספחים, אין צורך באישור ההנ -.ב4
 בעידכונה.
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 *המסמך נכתב בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים.

 

לאשר  ביכולתו .יו''ר הנוער נמצאים בסמכות פתיחת ויוזמת פרויקטים חדשים -ג.4
 ולקדם לאחר העלאת הנושא לדיון מול צוות ההנהגה בווטסאפ לפחות. 

 

5 - 

 יים לפחות.תתקיים פגישה של צוות ההנהגה אחת לחודש  -.א5

להביע  -פגישת הצוותהשתתף בלכל פעיל אשר אינו כלול בצוות ההנהגה, יכול  -.ב5
אולם אין ניתנת . הנושאים המועלים בהדעתו, להעלות נושאים לדיון ולהשפיע על 

  לו זכות ההצבעה בקבלת החלטות. 

 

6 - 

במקרה של איחוד מטות נוער שונים עם מטה הנוער, ההנהגה תעשה את המיטב על  
מטות הנוער בצורה החלקה ביותר. ולהכניס את הפעילים המרכזיים מנת לאחד את 

 של אותו מטה נוער לתפקידים המתאימים והנכונים בשבילם ובשביל הנוער כולו.

 

7 - 

 יהיה סגן אחד, וסגנית אחת.  תמיד בהנהגת הנוער

 

8 - 

, הצוות  הנהגת הנוער המצומצמת תבחר על פי החלטה משותפת של המפלגה
יש לקבל רוב של -על מנת לשנות סעיף זה וצוות הנהגת הנוער. העוזבהמצומצם 

 אחוז בהנהגת הנוער. 90%
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 המבנה התפעולי של מטה הנוער.-פרק ג'

 הנהגת הנוער. חלוקת -חלק ראשון

, הנהגת הנוערהמצומצם,  ההנהגה עגלמ -הנהגת הנוער מורכבת משלושה מעגלים
 .ורכזי הערים

 מהווים את רשת פעילי השטח של הנוער.-ללא תפקיד רשמישאר פעילי הנוער אשר 

 

 : מתההנהגה המצומצ

, אשר בנועריו"ר הנוער, סיו"ר ראשון, סיו"ר שני והדובר הם בעלי התפקידים 
מהווים את מעגל  אשר הםו ועל שלל צוותיו.מטה אחראיים על תפקודו השוטף של ה

 הנהגת הנוער הבסיסי ביותר.

 

 הנהגת הנוער:

אשר למעשה משלים יחד עם ההנהגה  ,מעגל ההנהגה הרחבצוות רכזי המחוזות הינו 
והאג'נדות  הפרויקטיםושבכוחו לאשר ולקדם את  .המצומצמת את הנהגת הנוער

 של הנוער.

 

 רכזי הערים:

ו את בסיס יםמהוו-רכזי הערים של הנוער הואעיקרם אשר  הפעילים המרכזייםרוב 
 , ואת מרבית הפעילים המרכזיים.בנוער מטה השטחו צוות של

 

 פעיל שטח:

יכול אינו מטה הנוער אולם חשיבותם רבה מאוד. תפקיד רשמי,  איןפעילי השטח ל
רשת '-ממטה השטח. ותפקידם נמצא בשמם 100%להתנהל בלעדיהם. הם מהווים 

 .'בשטחהפעילים שלנו 

 

להצטרף, להשתתף, להעלות  -בסעיף רכזי הערים ופעילי השטח ותנכללת היובאפשרו
 אשר תהיה.ה של הנהגת הנוער לדיון ולהגיע לכל פגיש

 אין להם זכות הצבעה בפגישות. אך 

 

 

 

 

 הגדרות רחבות של בעלי התפקידים. -חלק שני
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 יו"ר הנוער:

 תיאור תפקיד רשמי: 

 כלל זרועותיו.ניהול מטה הנוער על 

 הגדרת תפקיד רחבה: 

ולו"ז הנוער לטווח הארוך,  יעדיםהויו"ר הנוער יהיה אחראי לקביעת האג'נדה 
המוניציפאליים במידת  והאזורים בכנסת הנבחרים להתנהלות מול המפלגה ונציגיה

קביעת שיתופי פעולה עם ארגונים, פתיחת מטות נוער גיוס וניהול תקציבים, הצורך. 
הגדלת הרשת בהתאם לפגישות עם הנציגים המוניציפאליים ובתיאום מלא  בערים ו

 עם הסיו"ר הראשון.

 בנוסף, אחראי ומוסמך להיות נציג הנוער הרשמי במפלגה. 

 ,.הבית היהודי. בעל הסמכות העליונה בנוער

 

 סגן יו"ר ראשון: 

 תיאור תפקיד רשמי: 

 השטח.  ומטה מנהל צוות

 הגדרת תפקיד רחבה:

 סדר הנוער, ניהול השטח של הנוער, גיוס והכנסת פעילי הנוער.אחראי על 

ואירועים, על פתיחת מטות חדשים בערים והגדלת  בפרויקטיםעל תפעול השטח 
על ביצוע כל החלטה  אחראי ,בנוסףות בתיאום ושיתוף מלא עם היו"ר. רהשו

 שהתקבלה בפורום הנהגת הנוער וקשורה לפעילות השטח של הנוער.

 

 יו"ר שני: סגן 

 תיאור תפקיד רשמי: 

 יועץ ומבקר הנוער. אחראי צוות פניות ציבור.

 הגדרת תפקיד רחבה:

אחראי לייעץ לצוות ההנהגה ולבקר את פעילות הנוער במקרים בהם יש מחסור, 
 וואקום או בעיות בנוער שדרוש להן מענה. 

בנוסף, אחראי לעזור על תפעול השטח בפרוייקטים ואירועים, על מנת לסייע לסיו"ר  
 הראשון.

הפרוטוקול וסיכום בפגישות הנהגת הנוער, הסיו''ר השני אחראי על כתיבת -בנוסף
 ממצאי הפגישה ופרסומם. 
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 הגדרת צוות פניות ציבור: 

צוות פניות הציבור יהיה אחראי לתת מענה לבעיות אשר יופנו אליו מהשטח. החל 
, ערים או רכזי  נובעות מהשטח ויועברו לרכזי המחוזותאשר כלליות בעיות מ
אישי ושימוש בקשרי  נציגים המוניציפאליים. ועד לבעיות אישיות הדורשות יחסלו

 הנוער והמפלגה לפתרון. 

 

 דובר/ת:

 תיאור תפקיד רשמי: 

 מדיה.-הניו, הרשתות החברתיות וניהול התקשורת הכתובה, האינטרנטית

 כפוף ישירות ליו''ר, אשר אחראי לאשר לו את התכנים אשר ייקדם וייכתוב.

 הגדרת תפקיד רחבה: 

כמו התקשורתית של הנוער בכלל כלי התקשורת ואחראי על הפרסום וההתנהלות 
 .בניהול משבריםכן 

כתיבת  מדיה של הנוער באופן יומיומי,-אחראי על ניהול שוטף של כל רשתות הניו
 הכנת הסרטונים והפלאיירים ופרסומם.ו תכנים

 תחתיו ישנם שני צוותים: 

 צוות כותבים בנוער: -צוות ראשון

קבוצת פעילים שאוהבים ויודעים לכתוב. לצוות זה ישנו הכוח והאפשרות ליזום 
פייסבוק, טוויטר,  -ורעיונות בכל מה שקשור לכתיבה ופרסום למען פרויקטים

 אינסטגרם, טורי דעה, ברכות וכדו'.

 הדובר אחראי ישירות על הקבוצה והוא אינו רשאי למנות אחראי אחר במקומו. 

 ניו מדיה:צוות ה -צוות שני

קבוצת פעילים בעלי כלים לעבוד עם הרשתות החברתיות, ליזום ולהוציא לפועל 
ם סרטונים, עיצוב פלאיירים וקידום יוזמות להנגשת מטה הנוער ופעולות כגון: ציל

 והפעילות לפעילים עצמם ולבני נוער אחרים.

תות הדובר רשאי למנות לצוות זה סגן אך ורק בנושא תפעול יומיומי של הרש
 החברתיות.

 

 רכזי המחוזות: 

 תיאור תפקיד רשמי: 

 .הראשון או היו''ר אחראי השטח במחוזות מטעם הסיו"ר

 הגדרת תפקיד רחבה: 

רכזי המחוזות הינם האחראיים האזוריים במחוזות בהם הם גרים על התקדמות 
 וכדו'.המחוז שלהם במגוון פעולות כגון: גיוס פעילים, הרחבת רשת השטח בערים 
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 אחראיים גם על קיום וקידום הפרוייקטים ותוכנית העבודה.

בנוסף, מהווים חלק מצוות הנהגת הנוער, ובעלי מחויבות גדולה יותר למען הנוער 
 וקידומו. 

 

 

 רכזי הערים:

 תיאור תפקיד רשמי: 

 אחראי השטח בעיר ספציפית מטעם רכזי המחוזות.

 הגדרת תפקיד רחבה:

רכזי הערים הינם האחראיים על העיר בה הם גרים. תחת אחריותם הגיוס המקומי,  
 וקידומו של הנוער ותוכנית עבודתו בעיר שלהם. פרויקטיםיזימת 

 

רכזי הערים לא ייכנסו לתפקידם, אלא רק אחרי שקוימה פגישה עם רכז המחוז או 
ן בו הוא מבצע את הסיו''ר הראשון אשר הסביר לו לפרטי פרטים את תפקידו, האופ

 תפקידו ולמעשה את כלל המסמך הנ''ל.
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 של מטה הנוער.  תוכנית העבודה-פרק ד'

 
 ארצי:

 הגדרה בסיסית: 

 הנהגתית -פעילות ברמה הלימודית

 אחראיים ישירים:

 יו"ר הנוער, סגני יו"ר הנוער ורכזי המחוזות.

 

 הגדרה רחבה: 

 קטגוריות: 2כל הפעילות ברמה הארצית מתחלקת ל

1 - 

 בתפוצה ארצית במסגרת הנוער. ופרויקטיםקמפיינים  ייזום

 

2 - 

 אירועים המיועדים לכלל הנוער. ייזום -.א2

 כגון: סמינריונים חד/דו ימיים בנושאים נבחרים, סיורים ואירועים נוספים. 

 

 בכל שנה תתקיים ועידה ארצית של הנוער. -.ב2

 

 3נוספים )ע"ע סעיף  ופרויקטיםאירועים  יזוםבמהלך כל השנה יהיה מקום לי -.ג2
 (.בפרק ב', חלק שני

 

 

 - מחוזי

 הגדרה בסיסית: 

 קיום אירועי הנוער הלימודיים להנהגה.

 אחראיים ישירים:

 ורכזי המחוזות. והשני סגן יו"ר הנוער הראשון
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 הגדרה רחבה:

 הפעילות המחוזית מתאפיינת בעיקרה בפן הלימודי

בפרויקטים אשר המחוז עשוי לקחת על ובנוסף תשולב גם פעילות שטח מעשית, 
 עצמו. 

 פעילויות לימודיות נוספות.  המחוזות יקיימו

מו חברתיים שייקח על עצ ופרויקטיםכגון: סיורים, מעגלי שיח, גיבוש המחוז 
 וזאת על מנת לתת נדבך נוסף וחשוב של פעילות שוטפת ומגבשת של הנוער., המחוז

 

 - מוניציפאלי

 הגדרה בסיסית: 

 קיום הפעילות המעשית. 

 האחראיים הישירים:

 רכזי הערים.

 

 הגדרה רחבה:

ל עיר ומועצה אזורית בארץ. כאלו עם כיעדו של נוער הבית היהודי, הוא להגיע אל 
 בעזרתנציג מוניציפאלי וקל וחומר באלו ללא נציג מוניציפאלי, ולבסס בה פעילות 

 מטה שטח ופעילים. 

 לפעילים ישנם מספר משימות: 

1 - 

הכנסת נציגי הנוער )במינימום הכנסתם של רכזי הערים( לפעילות הסניף המקומי.  
דתי בעיר, ועל מנת לקדם את -ייצוגו של הנוער הציוניכל זאת על מנת להבטיח את 

 הנושאים שעומדים על סדר היום של הנוער בעיר.

בנוסף, תאפשר פעילות זו דרך נוספת לפעילי נוער הבית היהודי להיכנס אל תוך 
העולם הפוליטי וההנהגתי. ובכך להזרים דם חדש ומנהיגים צעירים אל תוך 

 הציונות הדתית. 

 

2-  

ברמה המוניציפאלית לפי סדר החשיבות אשר מוזכר  ופרויקטיםדום יוזמות קי -.א2
 .1סעיף -בפרק ב', חלק שני

, פרויקט בחירתתורת העבודה אשר תוביל את הפעילים עומדת על שלושה רגלים: 
 תוצאות.  השגתיעדים, הצבת 
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הנוער יעבוד עם הנציגים המוניציפאליים בצמוד החל מתחילת העשייה שלו.  -.ב2
וא יקיים פגישת פתיחה בזמן פתיחת המטה בעיר. והחל מרגע הפתיחה, יקיים ה

 פגישה אחת לחודש )לכל הפחות( עם הנציג המוניציפאלי. 

מצד אחד, לפעילי הנוער לקבל מעין "הדרכה" לעולם הפוליטי  יאפשרדבר זה 
 ולשינויים החברתיים.

 באזור הפעילות שלהם. ומצד שני, ייתן פעילים וגב בשטח לנציגים המוניציפאליים

 

3 - 

וקמפיינים ברמת חשיבות ותפוצה ארצית  פרויקטיםלמען  שיפעלקיום מטה שטח 
 שתיזום הנהגת הנוער. 

ולקמפיינים והוא   לפרויקטיםעל המטה לבצע את הוראות הנהגת הנוער בכל הנוגע 
 יהווה את הכוח הפועל של הנוער ברחבי הארץ.

 

הבא של מדינת    הנהגת הציונות הדתיתאת דור  ולגדללבנות  כל זה ייעשה על מנת 
 ישראל. 
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 הדרכת עבודה לרכז עיר/מחוז.-נספח ראשון
 ברוך הבא רכז/ת עיר יקר/ה!

 ולהתחיל בתפעול מטה הנוער אשר בעירך.לפניך הדרכה קצרה כיצד לגייס 

 
 גיוס פעילים. -שלב ראשון

במקרה והגיוס מתרחש בערים בהם כבר קיימים פעילים, יש להתחיל עם פתיחת 
הקבוצה של פעילי העיר, ולבקש מהם להפיץ בקבוצות החב"ב, החג"ס, הכיתה וכדו' 

 את ההודעה הנ"ל. 
במקרה והגיוס מתרחש בעיר בה עוד לא קיימים פעילים, מחפשים אנשים שיפיצו 

 בכל הקבוצות שנאמרו למעלה. 
 

 ההודעה שיש לשלוח: נוסח

 

 בני נוער? מ…)שם עיר(

 ��מאמינים בערכים? 

 ✡תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל מדבר אליכם?

 תמיד חיפשתם מקום לעשייה? 

 יש לנו מקום בשבילכם !

   !שעריו את פותח( העיר שם) היהודי הבית נוער מטה  

ולהשפיע זה המקום אז אם אתם אנשים איכותיים עם רעל בעיניים לשנות 

 ❗בשבילכם

 

 שלחו הודעה!

 (-לדוגמאקישור 

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972542171460&textרוצה %20=אני
 (העבודה%20תוכנית%20חשיפת%20לאירוע%20ולהגיע%20להרשם%20

 

             להפיץ בכל הכוח!!

 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=+972542171460&text=אני%20רוצה%20להרשם%20ולהגיע%20לאירוע%20חשיפת%20תוכנית%20העבודה
https://api.whatsapp.com/send?phone=+972542171460&text=אני%20רוצה%20להרשם%20ולהגיע%20לאירוע%20חשיפת%20תוכנית%20העבודה
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, התחילו ואשר שלח לך הודעה במקרה וההודעה הגיעה לבן נוער המעוניין להצטרף
 לדבר איתו ובדקו שהוא רציני ומבין מה ההצטרפות לנוער תדרוש ממנו.

 הצטרפות: שלבי  4לאחר שווידאתם שהוא מעוניין, ישנם 

 
עליכם לבקש ממנו לענות על דף הנחיתה ההכרחי של הנוער על מנת שפרטיו  -1

 ייכנסו לקובץ האקסל המסודר.

 

מספרו של  -האנשים הבאים 4עליכם לוודא שהוא שומר את מספרי הטלפון של  -2
רכז העיר, מספרו של רכז המחוז, מספרו של סיו"ר הנוער הראשון ואת מספרו של 

 יו"ר הנוער. 
 כל זאת על מנת שנוכל ליצור רשימות תפוצה מתאימות ומותאמות. 

 

הפייסבוק, הטוויטר עוקב אחרי דף ועליכם לוודא שהפעיל עשה לייק  -3
 והאינסטגרם של הנוער.

 

ם הפעיל היכן הוא לומד. במקרה והוא לומד בישיבה/אולפנה עעליכם לבדוק  -4
שלנוער עוד אין בה נציג, עליכם לבקש ממנו להיות הפעיל של הנוער במוסד 

 הלימודים שלו )הסבר מפורט בהמשך(.
 

ות בטלפון, עליכם להכניס השלבים הנ"ל, שאותם אפשר לבצע תוך חמש דק 4לאחר 
את הפעיל )בלי קישור כניסה( לקבוצת העיר שלו, לקבוצת המחוז ולקבוצה 

הארצית. במקביל שלחו את מספר הטלפון שלו לסיו"ר הראשון וליו"ר הנוער ורשמו 
 להם את פרטי ההצטרפות שלו )עיר, מחוז(.

 

 - הערות

 

או  יש לוודא שהיא מגיעה גם לאולפנות ולבנות הודעת הגיוס,מפיצים את אשר *כ
 . על מנת שלא נפספס אף קהל יעד-להפך

 

* כל רכז מחוז ועיר מחויב לשמור כאנשי קשר את כל הפעילים תחתיו וליצור 
 של העיר. -רשימות תפוצה. רכז מחוז ייצור רשימת תפוצה של המחוז, ורכז העיר

 

על -לא עברו סינון אשר בעיר, אבל של פעילים*במצב בו קיימת כבר קבוצה של נוער 
אחת, ולוודא שמי שנשאר -רכז העיר או המחוז לעשות את הסינון טלפונית אחד

 עובר את ארבעת שלבי ההצטרפות. -ורוצה להיות פעיל בנוער
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 - קשיים שעולים בגיוס

, תרימו טלפון  או לא כמות מספיקה במקרה ואתם רכזי עיר שבה עוד אין פעילים
 והסבירו לו על הכוונה שלנו להקים מטה נוער בעיר. יג המוניציפאלילנצ

לאחר מכן בקשו ממנו עזרה בגיוס: מספרי טלפון של בני נוער מחוברים שיוכלו 
 להפיץ את הודעת הגיוס ואולי אף להיכנס לנוער בעצמם. 

רגיל בתוכנית שתפורט בהמשך כמה טוב ומה נעים. המשיכו  -אם עבד לכם עד לכאן
 מך. המס

יש לסמן את העיר כבעייתית. הודיעו  -במידה ולא מצליח לכם ואין מענה מהנציג
לסיו"ר וליו"ר אשר אחראי ליצור קשר עם הנציג המוניציפאלי בעיר, על מנת לפתור  

 את הבעיה ולתחילת תהליך גיוס הנוער.

 

 הפגישה והאירוע של הנציג עם הפעילים.-שלב שני

 צד טכני:
אנו רוצים כמה שיותר פעילים רציניים  -ולתוכנית העבודה של הנוערבהתאם לחזון 

 יפעלו כחלק מהסניף המקומי, מהסיבות שפורטו במסמך העבודה של הנוער.

לכן יש לדבר, במקביל לגיוס או עוד לפני הגיוס, עם אחראי הסניף המקומי או הנציג  
זון הנוער הנוגע אליו המוניציפאלי, ולהסביר לו את הרצון שלנו, תוכנית העבודה, ח

 והכיוון אליו אנחנו מושכים בהקמת מטה נוער בעיר.
דבר זה ייעשה על מנת שהנוער יקבל את הבסיס וההבנה על מה שמתרחש בעיר, ועל 

 מנת ליצור את התחלת שיתוף הפעולה. 
לאחר מכן, יש להמשיך ולקבוע תאריך פגישה עם הנציג המוניציפאלי/ ראש הסניף 

יו''ר הנוער, -בפגישה זו חייב להיות נוכח אחד מהבאים לפחות הנוער.יחד עם פעילי 
 סיו''ר הנוער ורכזי המחוזות.

 

 צד מעשי:
לאחר שהגיעו כל הפעילים והנציג, יתחיל השיח עם הפעילים כשהרכז מסביר 

 - ומעביר להם את הנקודות הבאות

ממוקדת. יש להוסיף הסברה על הפעילות של הנוער ברמה המוניציפאלית בצורה  -1
הרחבה, במספר מילים, על הפעילות ברמה המחוזית והארצית, על מנת לשכנע את  

 הפעילים להצטרף לפעילות השוטפת של הנוער.
 

נותנים לפעילים להביע את דעתם ומקשיבים למה שיש להם להגיד ולהצעות  -2
שובה בעיר או שלהם. לא פעם יהיו לפעילים הצעות ייעול טובות, רעיונות לעשייה ח

 אפילו רצון להיות בעוד תפקידים בנוסף לפעיל שטח רגיל.

 

 -בהמשך, ידבר הנציג המוניציפאלי כשהמטרות הן ש

יהיה חיבור בין הנציג לבין פעילי הנוער, על מנת שיוכלו לעבוד בצורה הטובה  -1
 ביותר.
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ת על מנת  הנציג יסביר לפעילים את מצב העיר מבחינת קהילה דתית וכללית, זא -2
 .שהנוער יהיה מעורב בהלך העיר

 הנציג יסביר על העשייה הנוכחית של הסניף ושל הסיעה בעירייה. -3

 

מסכמים הנציג, רכזי העיר והפעילים על המשך העשייה של המטה -לאחר מכן
 לתקופה הקרובה. ועל הפעילים אשר ייכנסו ויהיו חלק מסניף המפלגה המקומי. 

 

 - מטרות עיקריות 2אירוע יש סיכום, לל
מציאת פעילים רציניים שתוכלו לסמוך עליהם, ומציאת אלו שאנו סומכים  -1

 עליהם שיהיו הנציגים של הנוער בסניף המקומי.

לצאת מהאירוע כשכבר עלו רעיונות ונבחר נושא או בעיה שהנוער מרגיש צורך  -2
 . 1סעיף -בפרק ב', חלק שנילעבוד עליו, על פי סדר החשיבות המובא 

 

 - הערות
* שימו לב שתאריך הפגישה אינו נופל על אירוע אחר שיש לנוער בעיר, זאת על מנת 

 להבטיח שכמה שיותר בני נוער יגיעו למפגש שלכם.

 יצטרפומי שירצה להגיע יגיע, ואולי כך -בעיר לפגישה הדתי הזמינו את כלל הנוער *
 עוד פעילים.

 
אירועי תרבות  -למה הנוער יכול לעשות* למענכם, הגיעו עם דוגמאות מוכנות 

ומחסור בתקציב ראוי לנוער הדתי או הציונות הדתית בכללה, מחיר דומה לבריכה 
נפרדה עם הגבלת זמן כמו לבריכה לא נפרדת בלי הגבלת זמן. זאת על מנת להמחיש 

שייצטרפו בתור -לפעילים מה הם יכולים לבצע. ובנוסף הציעו אם יהיה בכך צורך
 עזור בעשייה העכשווית של הסניף והנציגים המוניציפאלים. התחלה ל

 
* חשוב לשים לב בתהליך בחירת הנושא, שלא נבחר נושא שהנוער לא מתעסק איתו 
כגון: חיכוכים של דת ומדינה בעיר. חשוב לבדוק שמדובר בנושא שבו הנוער באמת 

 ם בין מגזרים. יכול לפעול ולשנות ולא נושא שפעילות בו תיצור פרובוקציות וריבי
מחברים -אנו דוגלים בפרויקטים שאפשר דרכם לבצע שינוי אמיתי אשר בין הייתר

 בין ציבורים ומגזרים, לא כאלו שמפלגים.
 

שימו לב שלא נבחר נושא שהוא יותר מדי דומה לתנועות  -* בהמשך להערה הקודמת
הנוער. המטרה שלנו היא ליזום פרויקטים ולקדם שינויים חברתיים. 

אבל זה לא  -תנדבויות/איסוף כסף לנזקקים/ חלוקת נרות שבת וכדו' זה חשובה
 תחום העיסוק שלנו. 

הכינו תשובה מראש -שימו לב שתשאלו על מה ההבדל בין הנוער לבית תנועות נוער
 שמבוססת על המסמך הזה וסעיף זה בעיקר.
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 המשך תפעולו של המטה ושל הפעילים. -שלב שלישי

יך את פעילותו של הנוער בעיר וקידום הפרויקטים הנבחרים באופן על מנת להמש -1
הטוב ביותר, על רכז העיר להיות בקשר תמידי ודאוג לחלוקת תפקידים בפרויקט 

 בין פעילי הנוער.-הנבחר על ידי פעילי הנוער בעיר
בנוסף לכך, יתקיימו פגישות עם הנציג המוניציפאלי לכל הפחות אחת לחודש. כל 

 ת להמשיך לתחזק ולקדם את פעילות מטה נוער הבית היהודי בעיר.זאת על מנ

 

המצב בשגרה הוא שלא כל יום תהיה פעילות בשטח. עם זאת, לולא התחזוק של  -2
 הנוער, המחוז וכו' יתחילו פעילים לפרוש ובכך נאבד את כוחנו בשטח.

לקבוצות ספאם,  ולכן, מעבר להשתדלותנו שלא להפוך את קבוצות הוואטסאפ 
יתקיימו אירועים ברמות המחוזיות והמוניציפאלית על מנת לגבש ולתחזק את 

הנוער ואת פעילותו, כגון: לשמח בבתי חולים יחד עם פעילי מטה נוער פוליטי אחר, 
לקיים מעגלי שיח איתם, ולקיים פעילויות גיבוש שונות כגון סיור, סתם על האש עם 

 חברי הסניף וכדו'.
 
קידכם, ומתפקידנו, ליצור וליזום אירועים, פרוייקטים ולדאוג להמשך מתפ  -3

העשייה. לא נקבל שום דבר על מגש של כסף ונצטרך לעבוד על מנת לתחזק את 
 הנוער ברמה השוטפת.

 
 

 - הערות
* במידה ופעיל פונה אליכם עם ראש גדול, והוא מעוניין להקים משהו/לקדם נושא 

 מסוים, אל תסננו אותו. 
האם הפעיל רציני ומוכן לעבוד, האם הפרויקט עומד בדרישות הפרויקטים  בררו

 שהנוער לוקח על עצמו וכו'.
דבר זה חשוב מאוד, מעבר לכך שהוא מעשיר את פעילות הנוער, הוא נותן במה 

 לפעילים רציניים ונותן להם פתח להתפתח בנוער.
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 נספח שני-רשימת המחוזות והערים.
 

 :מחוז יו"ש

 .בית שמש

 .ירושלים

 מעלה אדומים.  

 בנימין.

 ושומרון תחת אותו רכז.אריאל, 

 גוש עציון. -4קרית 

 

 :מרכז

 .נס ציונה

 .באר יעקב

 .רמלה

 .לוד

 .חולון

 .בת ים

 .יהוד

 .שהם

 . אלעד

 . רמת גן

 .בני ברק

 . יפו-תל אביב

 . פ"ת

 .מודיעין

 ראש העין.

 

 

 

 :שמונה, בית שאןגולן, קרית 

 .בית שאן

 . עפולה

 .טבריה

 . מגדל

 .חצור

 . צפת

 . קרית שמונה

 קצרין.

 

 :קריותוה גליל, חיפה

 . שלומי

 . מעלות

 .נהריה

 .כרמיאל

 .חיפה

 . קריות

 .נשר

 .טירת הכרמל

 . מגדל העמק 

 . יוקנעם

 זיכרון יעקב. 
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 :שרון

 .רמת השרון

 .הרצליה

 .רעננה

 .כפר סבא

 .טירה

 .נתניה

 .כפר יונה

 .ייני בית

 .חדרה

.כרכור-פרדס חנה  

  

 :דרום

 . אופקים

 . אילת

 . אשקלון

 .באר שבע

 .דימונה

 .ירוחם

 . מיתר

 .ערד

 . גת-קריית

 . מלאכי-קריית

 .שדרות

 .חוף אשקלון

 .לכיש

 .שדות נגב

 .נחל שורק

 .אשדוד

 .גדרה

 .יבנה

 .רחובות

 ן.נטע, שומריה ויד בנימי
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 נספח שלישי-הצעות לפרויקטים,  אירועים  ושת''פ.
 או מחוזית:  בתפוצה ארצית וקמפיינים פרויקטים

 שירות לאומי.  -

 השבת הבנים. -

 שבת וספורט. -

 סמרטפונים.  -

 המשך של 'זכותי להיות דתי'.-

 תרבות יהודית ומותאמת לציונות הדתית בפריפריה.-

 

 :ארציים םאירועי

 סמינריון תקשורת. -

 כדורסל מפלגתי. -

 )דרוזים, דרום תל אביב, דרום הארץ, יו"ש,(.סיורי שטח  -

 שו"ת בקבוצות.  -

 ארצית. ועידת נוער -

 מוזיאון גוש קטיף.  -

 או שומר אחי. שומר יו"ש -

 שת''פ:

 מועצת התלמידים הארצית. -

 כל מטות הנוער הפוליטיים בארץ. -

 מרכז ברקאי.-

 מועצת יש''ע.-

 נוער ותנועת הריבונות.-

 העיתונאים הצעירים.ארגון -

 ארגון לוקחים אחראיות. -

 


