
מדינת ישראל 
משרד  החינוך

מינהל חברה ונוער 
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טקס הענקת אותות
לפעילים מצטיינים ארציים

תש"ע

יום שלישי כז' באייר תש"ע 11.5.10
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מקבלי

אות הפעיל 
המצטיין
הארצי
לשנת תש"ע

שלמה ונטורה עריכה:   
אמנון ששון עריכה לשונית:  

סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת סקורפיו 88 סדר וגרפיקה:  
כרמלה אפטקר, עמליה לואין הפקה:   

שושי אידו הדפסה:  
גף הפרסומים, משרד החינוך הוצאה לאור:  
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

למשתתפי הטקס שלום רב,

ברחבי הארץ מתקיימת פעילות ענפה של בני נוער המתנדבים לפעול למען 
הדרוזי. הערבי,  היהודי,   – המגזרים  בכל  ומגוונים  שונים  בתחומים  הקהילה 

הבדווי והצ'רקסי.

מינהל חברה ונוער מעלה על נס פעילות ברוכה זו של בני הנוער, ובמסגרת 
את  שביניהם  למצטיינים  מעניק  הוא  בישראל  והנוער  הילדים  חודש  אירועי 

אות הפעיל המצטיין.

הבחירה הייתה קשה מאוד, נבחרו המצטיינים ביותר.

בחסותו  הארציים,  המצטיינים  לפעילים  אותות  הענקת  טקס  בקיום 
ובהשתתפותו של שר החינוך גדעון סער, יש משום הערכה והוקרה של כל 

בית ישראל לבני הנוער המתנדבים המצטיינים בפעילותם. 

                                                                                      בברכה נאמנה,

                                                                                            יוסי לוי

                                                                                מנהל מינהל חברה ונוער
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חברי הוועדה הארצית לבחירת הפעילים המצטיינים ברמה הארצית לשנת תש״ע:

יו"ר -  שלמה ונטורה  - מטה מינהל חברה ונוער  .1

חיה שפירא  -  יחידת מועצות תלמידים ונוער - מטה  .2

גל כפרי  -  של"ח - מטה  .3

נח גרינבוים -  קידום נוער - מטה  .4

מירי טימסית  -  מחוז דרום  .5

עדנה ברינר  -  מחוז מרכז  .6

מזל לוי  -  מחוז חיפה  .7

דליה גורין  -  מחוז צפון  .8

מירי דוד - מחוז תל אביב  .9

גילי דנה - אגף חברתי קהילתי - מטה    .10

עלי הייכל  -  מגזר ערבי  .11

מוסא חזקיה  -  מחוז ירושלים  .12
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מועמדי מחוז חיפה
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותבית הספרמסגרת הפעילותשם ומשפחה

מועצות תלמידים מור דהאן

ונוער

אולפנית מבשרת 

ברוך, חדרה

חדרה

אולפנית אור מדריכים צעיריםשרה אברמוב

עקיבא

אור עקיבא

מעורבות והתנדבות הודיה לוי

חברתית קהילתית

בית הספר 

לאו באק, חיפה

טירת הכרמל
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פעיל  הפאות
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אות הפעיל 
צטיין המצה
האארצי
ן
הארציהארצי
ן
הארצי
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מור דהאן  מועצות תלמידים ונוער

מור דהאן היא תלמידת כיתה י"ב בבית הספר התיכון הדתי אולפנית מבשרת ברוך 
בחדרה.

מור משלבת מצוינות לימודית לצד פעילות חברתית ענפה בבית הספר ובמסגרות 
עירוניות. היא נבחרה לכהן כיו"ר מועצת הנוער העירונית חדרה לאחר ארבע שנות 

פעילות מבורכת במועצה. 
מור היא נציגה פעילה ומובילה במועצת הנוער המחוזית בחיפה ובמועצת התלמידים 

והנוער הארצית. היא נערה כריזמטית, עניינית, טובת לב ופועלת בדרכי נועם.
מור מובילה בכישרון רב, את המועצה העירונית, שהתרחבה מאוד בתקופת כהונתה.  
היא בעלת כישורי מנהיגות ויכולת ניהולית. מור יוזמת פרויקטים למען הנוער ולמען 
את  מובילה  הילד,  לשלום  בוועדה  העירונית,  החינוך  בוועד  הקהילה,משתתפת 
בתי  מנהלי  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ופועלת  הקשר  את  מחזקת  עמיתים,  פרויקט 
כמו  העירייה  מחלקת  עם  ישיר  בקשר  נמצאת  מור  החברתיים.  והרכזים  הספר 

העמותה לתרבות, האגף לחינוך, מחלקת  הנוער ופרנסי העיר.
עמותת  באקי"ם,  התנדבות  העירונית:  הנוער  מועצת  במסגרת  הרבים  מפעליה  בין 

"לתת", קיום יריד תעסוקה לנוער, בימת יום העצמאות, כנס מתגייסים ועוד.
מור ניחנה בכישורי הנחיה מעולים. היא מנחה סדנאות בבתי הספר בנושא המנהיגות, 
ובכל  בחנוכה  ונוער  תלמידים  למועצות  מחוזי  בסמינר  בקיץ,  בסמינרים  מנחה 
החברתית  לפעילות  רב  זמן  מקדישה  היא  והארצית.  המחוזית  המועצה  התכנסויות 

קהילתית מתוך תחושה של נתינה, שליחות ואהבה.
מור מצליחה לסחוף אחריה מאות בני נוער ולהדביקם ברוח של מעורבות ואכפתיות 
ועשייה למען הכלל. מור מהווה מודל לחיקוי איכותי לצד עשייה מערכתית מורכבת 

ומשמעותית.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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שרה אברמוב  מדריכים צעירים (מד״צים)

שרה אברמוב היא תלמידת כיתה י"ב באולפנית אור עקיבא. יוזמת ופעילה דומיננטית 

באירועים תרבותיים קהילתיים בעיר. פועלת לעיצוב דמותו של הנוער באור עקיבא 

כנוער משמעותי, פעיל ויוצר, מעורב ואכפתי ובעל זיקה תרבותית-קהילתית.

מסגרות פעילותה רבות: המתנ"ס, "בית היוצרים", להקת היחידה לקידום נוער, תנועת 

"גרעיני אומנויות". סדר יומה עמוס בפעילות במסגרת בית הספר ובמסגרות חוץ בית 

וכפי שמעידים עליה חבריה  לזולת,  זאת מתוך מסירות, התמדה, כבוד  ספריות. כל 

ושותפיה: בחוכמה, יצירתיות, חיוך וטוב לב.

שרה נמצאת במסגרת המנהיגות הצעירה כחמש שנים. החלה את פעילותה בכיתה 

מרכזת  ההדרכה.  קורס  את  בהצטיינות  וסיימה  ההכשרה  מסלול  כל  את  עברה  ח'. 

ורב  מעמיק  חינוכי-ערכי  תהליך  איתה  שעוברות  ח',  כיתות  קבוצות  את  ומדריכה 

השפעה. פעילותה למען המד"צים היא אדירה ומשמעותית, כפי שמעידים עליה מנהל 

המתנ"ס וחבריה לקבוצה. שרה פעילה בצוות המדריכים וחונכת  מדריכים חדשים.

באולפנית אור עקיבא שרה היא, יו"ר המועצה הבית ספרית. תומכת בבנות המתקשות 

בלימודים ומסייעת להן לעבור בהצלחה את בחינות הבגרות.

שרה יזמה והניעה באור עקיבא ערב שירי לוחמים ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 

בשבט  ט"ו  סדר  בסוכות,  נוער"  "סוכת  בפורים,  עדלידע  למשפחות,  חנוכה  הפנינג 

לקהילה ולחיילים אורחים, ארגון יוזמות התנדבותיות בבתי חולים ובמתנ"ס. שרה היא 

לשינוי  להוביל  ברצונה  וחבריה  לחניכיה  השראה  ומקור  בעיר  לנוער  אישית  דוגמה 

המציאות החברתית באור עקיבא. עליה נאמר: "אשריך ישראל שאלו בנותיך".

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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הודיה לוי  מעורבות והתנדבות חברתית קהילתית

הודיה לוי היא תלמידת כיתה י"ב בבית הספר התיכון ליאו באק, חיפה.

בלי  שבך  הטוב  כל  את  לתת  הוא  שלה  מאמין"  ה"אני  הכרמל.  בטירת  מתגוררת  היא 
לצפות לתמורה. הנתינה, האהבה והרגישות הן אורח חיים בביתה של הודיה. 

הודיה פועלת ללא לאות במספר מישורים: מובילה צוות הווי בבית החולים מאיר לילדים, 
במקלט לנשים מוכות, במעון הוד לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בהוסטל לניצולי שואה 

חסרי בית, זאת בנוסף לפרויקטים של איסוף מזון והתרמות לנזקקים.

זה שנתיים מובילה הודיה מועצת נוער ב"מרכז רות". המרכז נותן מענה לילדים ובני נוער 
ואלימות,  ונדליזם  מעשי  בגלל  כשנתיים  לפני  נסגר  המרכז  חיפה.  דרום  באזור  בסיכון 
והודיה ראתה בכך אתגר להקימו מחדש ולחדש את הפעילות בו ביתר שאת. היא מגייסת 
את בני הנוער מכיתות י'-י"ב וכן בני נוער שנפלטו ממסגרות לימודים, ובנחישות רבה יוצרת 
רבות  שכונתיות  מסיבות  ארגון  כמו  חברתיים  מפעלים  של  ויוזמת  פעילה  קבוצה  מהם 
משתתפים בחגים, יציאה למקומות בילוי לבני נוער בצורה מאורגנת. בימי חמישי מתקיים 
ויוצרים פעילויות מגוונות. מטרת הפעילות  "חמישי בכיף"- בו פועלים בני הנוער בזוגות 
האכפתיות  כבוד הדדי, הגברת  תוך מתן  בשיתוף פעולה,  הנוער לעבוד  בני  ללמד את 
ליצור  הוא  הודיה  תפיסת  לפי  רות"  "מרכז  של  בבסיסו  הרעיון  החברתית.  והמעורבות 

דיאלוג משמעותי ומקום כבוד ושוויון לבני הנוער באשר הם.

יוזמת הודיה, במסגרת  תוכנית פרס הנוער שבה היא שותפה,  בבית הספר ליאו באק  
מפעלים כמו "מסע אילן רמון ז"ל". זהו מסע קשה פיזית, אך מאתגר, בו נחשפים בני 
לתרום  ורצון  במטרה  דבקות  למנהיגות,  דוגמה  שהוא  רמון,  אילן  של  לאישיותו  הנוער 
למדינה. מותו של אסף רימון, בנו של אילן, האיץ וחיזק את המפעל שהיה לחוויה מעצבת, 
ומקור להזדהות עם דמויות מופת לאנשים צעירים הלוקחים על עצמם אתגרים ומשימות 
משמעותיות. הכוח המניע מאחורי יוזמותיה ומפעליה של הודיה הוא הרצון להעניק את 

פרי ניסיונה והתפתחותה בפעילות חברתית משמעותית - לבני הקהילה שמתוכה צמחה.

.

   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
.

   ע
לשנת תש״ע.
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מועמדי מחוז צפון
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותבית הספרמסגרת הפעילותשם ומשפחה

שלומיסולם צורמד"צים סבינה טבדניק

ראמהמקיף ראמה מש"ציםנג'יב אסמעיל

מ.א. מגידוהיל"הקידום נוערגילי אשכרי

מד"צים איכות הודא סואעד

הסביבה

אורט ואדי 

גילאור

ראס אלעין
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סבינה טבצ׳ניק  מדריכים צעירים (מד״צים)

שלומי  במתנ"ס  פעילה  צור,  סולם  ספר  בבית  י"א  כיתה  תלמידת  היא  סבינה 

כחניכה וכמד"צית.

סבינה לוקחת חלק פעיל בפעילויות מגוונות במתנ"ס כבר מהיותה בכיתה ז'.

דוגמה  ומהווה  ופעילויות במתנ"ס  תוכניות  לאורך השנים סבינה שותפה לשלל 

אישית לכלל בני הנוער.

סבינה פעילה בתחומי המחול והתיאטרון. היא סיימה קורס מד"צים בהצטיינות 

ואף השתתפה ותרמה רבות בקורס מד"בים. כישורי ההדרכה הגבוהים שלה באו 

לידי ביטוי כבר לפני  יציאתה לקורס המד"צים.

סבינה מדריכה את שכבות הגיל הצעירות במשך השנה ובמהלך החופשות היא 

מדריכה גם בקייטנות.

סבינה סיימה חניכה בפרס הנוער הישראלי, ומהר מאוד החלה לבלוט בעשייתה 

ובמוטיבציה שלה לתרום ולהיות חלק פעיל ושותף בפעילויות המתנ"ס.

סבינה נערה רצינית עם ראש גדול. מהווה דוגמה אישית, בעלת יכולת להוביל 

קבוצה בנועם, בסבלנות ובתקשורת בינאישית גבוהה.

לסיכום, סבינה משלבת בהצלחה בין הישגים גבוהים בלימודים לבין הפעילויות 

החברתיות וההתנדבותיות.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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נג׳יב אסמעיל  מדריכי של״ח צעירים (מש״צים)

נגיב הינו תלמיד כיתה י"ב הלומד בבית ספר מקיף ראמה.

במגזר  המש"צים  של  ההכשרה  בקורסי  והדריך  ליווה  נג'יב  בוגר  כמש"צ 

הדרוזי ודירבן הרבה מחבריו להצטרף לקהילת המש"צים.

נג'יב עבר קורס חובשים וניחן בתכונות מיוחדות המאפיינות מנהיג צעיר.

הוא מתנדב קבוע בקבוצת כדור-רגל, בתנועת הצופים הדרוזים, במחנות 

הקיץ ובקייטנות.

נג'יב מהווה מודל לחיקוי, בכך שהוא מוביל ואחראי, יצירתי ויוזם.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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גיל אשכרי  קידום נוער והיל״ה

גילי היא תלמידת כיתה י"ב ביחידה לקידום נוער במועצה אזורית מגידו.

גילי פעילה במוסד "רעות" כבר שש שנים. היא החלה את דרכה כחניכה 

ובאופן טבעי עם השנים לקחה על עצמה עוד ועוד תפקידים.

במסגרת חברת הנעורים בכיתה י' היא היתה פעילה ומובילה. כאשר הגיעה 

כלל  את  ולהוביל  עצמה  על  לקחת  בחרה  שעברה,  בשנה  י"א,  לכיתה 

הפעילות החברתית במסגרת צוות חברה. תפקידה בצוות הזה היה ללוות 

הגוף  הפרלמנט,  את  ולהוביל  ועדות  שריכזו  האחרים  החניכים  את  ולרכז 

הנבחר הדמוקרטי של כלל החניכים, תפקיד הכולל קביעת חוקי המקום 

בצוות חברה  היא חברה  בנוסף לכך  בו.  ולקיחת אחריות רבה על הנעשה 

שותפה  היתה  וגילי  השנה,  במהלך  שעלו  וקשיים,  בעיות  עם  שהתמודד 

מרכזית בפתרון בעיות חברתיות ואחרות.

גם השנה, בכיתה י"ב, שמטבע הדברים מוקדש בה  יותר זמן ללימודים, גילי 

קבוצתה    אחראית  שעליהם  הקבוצתיים  הפרויקטים  את  להוביל  ממשיכה 

ומהווה מנהיגה חיובית בתוך קבוצה זו.

צדק,  וחוש  ביקורתית  חשיבה  בעלת  אחראית,  רצינית,  בחורה  היא  גילי 

הבוחרת לתעל את האנרגיות הרבות שלה לעשייה ולשיפור החברה בה היא 

חיה. 

היא מהווה מודל לחיקוי בתחום הפעילות החברתית.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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הודא סואעד  מד״צים איכות הסביבה 

ואדי סלאמה. היא תלמידה  י"ב בבית ספר אורט  הודא היא תלמידת כיתה 

בדואית שהשתלבה בפעילות הנוער בראס אלעין במועצה האזורית משגב. 

בוגרת קורס מד"צים מחוזי.

התלמידה הודא היא חרוצה, דייקנית, יוזמת רעיונות, דואגת לקהילה, וקשריה 

עם בני הנוער מצוינים.

נושא איכות הסביבה חשוב לה מאוד היא פעילה בתחום זה, ולצד תחום זה 

(קומפוסט  יישובי  בין תרבויות שונות, פעילה בפרויקט  ומגשרת  היא פעילה 

יישובי).

לאחרונה הצליחה הודא לחבר את בני הנוער ביישוב לפרויקט השלום העולמי. 

היתה פעילה עם חברים יהודים מהסביבה.

הודא מקדמת פעילויות ופרויקטים בתוך בית הספר. היא זוכה לכבוד גדול 

בבית הספר, מצוות המורים, ההנהלה והתלמידים.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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האארצי
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הארציהארצי
ן
הארצי

מועמדי מחוז מרכז
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותבית הספרמסגרת הפעילותשם ומשפחה

מועצות תלמידים תומר שקד

ונוער

פתח תקווהתיכון גולדה 

הגימנסיה מש"צים של"חטלי גלאור

הריאלית

ראשון לציון

כוכב יאירתנועות הנוערעוז עופר 
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תומר שקד  מועצות תלמידים ונוער

תומר מסיים השנה את חוק לימודיו ויוצא לשנת שירות, ובכך הוא ישלים חמש 

שנים של פעילות חברתית וציבורית למען בני הנוער ולמען החברה בישראל.

במהלך השנים כיהן תומר כיו"ר מועצת התלמידים בבית ספרו,"תיכון גולדה" 

בפתח תקווה, כיו"ר מועצת הנוער הרשותית של פתח תקווה במשך שנתיים, 

כיו"ר מועצת הנוער המחוזית של מחוז מרכז, וכחבר במועצת הנוער הארצית.

בתפקידיו אלו יזם תומר והוביל פעולות רבות למען בני הנוער  ולמען החברה, 

ובילוי לרווחת הנוער, מבצעים של איסוף מזון ומצרכים  כגון: אירועי תרבות 

תושבי  ולמען  ילדים,  נזקקים,  קשישים,  חיילים,  כגון:  מיוחדות,  לאוכלוסיות 

מיוחדים  מבצעים  תומר  הוביל  עוד  יצוקה".  "עופרת  מבצע  בזמן  שדרות 

למניעת צריכת אלכוהול וסמים על ידי הנוער, פעילויות שונות בשיתוף עמותת 

"אור ירוק" ועוד ועוד.

תומר גילה בכל שנות פעילותו בתחום המועצות בגרות יוצאת דופן, אחריות 

ומעורבות חברתית והשכיל למלא את כל זמנו בעשייה ברוכה למען הפרט 

והכלל.

החינוך  משרד  של  המד"צים  תוכנית  בוגר  הינו  תומר  אלו  כל  על  בנוסף 

ואף הדריך חניכים צעירים. בזמנו הפנוי מתנדב תומר  ומעורבות,  למנהיגות 

ידי יחידות הצבא  במד"א, ומעל לכל אלו, הוא תלמיד מצטיין המבוקש על 

המובחרות.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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טלי גל אור  מדריכי של״ח צעירים (מש״צים) 

מש"צים  ידי  על  שהונהגו  הביניים  בחטיבות  הראשון  המחזור  עם  נמנית  טלי 

בוגרי קורס.  

כבר כפש"צית בלטה טלי בתכונת המנהיגות הטבעית שניחנה בה, היא רצתה 

להוביל, להדריך ולקבל משימות משמעותיות.  

טלי יצאה לקורס המש"צים, והיתה אחת ממובילות אשכול הפש"צים לאורך 

כל השנה. בסוף השנה יצאה טלי להדרכה בקורס מש"צים. עם זאת המשיכה 

טלי במסירות אין קץ לפעול כמדריכה פעילה בתנועת הנוער העובד והלומד. 

כתלמידה בכיתה י', בגימנסיה הריאלית בראשון לציון השתלבה טל בגיחות 

של תלמידי חטיבת הביניים, בטיולים השנתיים ובשאר הפרויקטים הארציים 

והקורסים ששל"ח יזם. גולת הכותרת של עשייתה היא הקמת קבוצת הנהגה, 

שנוצרה יש מאין, וקיבצה את כל בוגרי קורסי המש"צים, את תלמידי השל"ח 

באשר הם שסיימו זה כבר את לימודי השל"ח, ועתה הם מהווים את ההנהגה 

המחוזית של המש"צים במחוז.

יחד עם חבריה להנהגה, יצרה טלי מסגרת וולונטרית של תלמידים איכותיים, 

ובכוח הנהגתה ומסירותה סחפה אותם למפגשים שבועיים שאליהם מגיעים 

תלמידים מכל קצוות המחוז, ועל ידי כך הפכה מפגשים אלה למשמעותיים. 

שליחות",  היא  נוער  "מנהיגות  האמירה  וגידים  עור  קורמת  אלה  במפגשים 

אמירה שטלי גל אור העניקה למילותיה תוקף ומשמעות.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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עוז עופר  תנועות הנוער  

עוז לקח על עצמו חניכה של ילד עם שיתוק מוחין.

למד לתקשר עם ילדים בעלי נכויות קשות בסבלנות,קבלה ואהבה.

עוז מתנדב במרכז ח"צ וקשר-מרכז חברתי לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

כתב ספר אודות השינוי שחל בחיי הנוער. פיתח תוכנית טיולים בארץ.

באנגליה  לשליחות  יצא  הישראלי,  הנוער  פרס  במסגרת  ממשימותיו  כחלק 

וייצג את המדינה בכבוד.

עוז פעיל גם במועצת הנוער היישובית כוכב יאיר-צור יגאל.

הוא בונה ומעביר פעילויות הדרכה ברמה גבוהה ושוקד על הוצאת עיתון נוער.

עוז פתח בית קפה הפועל בקונספט של העסקת בני נוער וניהולו על ידי בני 

נוער.

עוז מתעתד להיות אחד מארבעת הש"ש הראשונים של "כנפיים של קרמבו" 

בקומונה משותפת, ולרכז את התנועה בכל איזור הצפון.

עוז מגלה בגרות יוצאת דופן לגילו, אחריות רבה ויכולת התמדה מדהימה.

הוא מהווה דוגמה ומופת לבני נוער בגילו.                            

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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צטיין המצה
האארצי
ן
הארציהארצי
ן
הארצי

מועמדי המגזר הערבי 
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותמסגרת הפעילותשם ומשפחה

סכנין מדצ''ם מוהנד חמזה

בקה / ג'תמועצות תלמידים טארק אבו מוך 

טירה קידום נוער מהא נאסר 
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מוהנד חמזה  מדריכים צעירים (מד׳׳צים)

פעילותו  את  התחיל  סכנין,  אלחכמה  בתיכון  י''ב  כיתה  תלמיד  הוא  מוהנד 

במסגרת המד"צים כחניך בשכבה הצעירה והמשיך לשלושת השלבים.

פעם  אותם  פוגש  ו'  בכיתה  הצעירה  בשכבה  ילדים  קבוצת  מדריך  מוהנד 

בשבוע, מעביר להם משחקי חברה ופעילויות לפי התוכנית.

ויוזם הרבה  מוהנד הוא אחד המד''צים הפעילים בבית הנוער סכנין, מארגן 

פרויקטים ושותף להצלחת הקייטנות המופעלות על ידי  בית הנוער סכנין.

שיעורי   בהכנת  ומסייע  עזר  שיעורי  ונותן  בשבוע  פעם  מתנדב  מוהנד  בנוסף 

בית לתלמידים חלשים המגיעים לבית הנוער.

מוהנד ניחן במנהיגות חזקה, יוזמה, תכנון וביצוע ומעורר הערצה ומהווה מודל 

חיקוי לתלמידים.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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טארק אבו מוך  מועצת תלמידים ונוער

אלפחם. אום  אלאהליה  עתיד  ספר  בבית  י''ב  כיתה  תלמיד  הוא  מוך  אבו  טארק 

תרומתו רבה מאוד בקידום מנהיגות הנוער ברמה הבית ספרית, הרשותית  והמחוזית.

טארק פעיל זה מספר שנים במועצת התלמידים הבית ספרית בתיכון אלאהליה 

התלמידים  ובמועצת  אלגרביה,  בקה  בעירו  הרשותית  במועצה  אלפחם,  אום 

המגזר  של  המחוזית  המועצה  לראש  נבחר  אף  הוא  הערבי,  המגזר  של  המחוזית 

הערבי. במסגרת תפקידו טארק אחראי לניהול תקין, ברמה הבית ספרית, הרשותית 

והוא מייצג את  המגזר הערבי במועצת התלמידים הארצית.

הספר  בבתי  תלמידים  למועצות  הדרכה  מערך  וביצוע  בתכנון  שותף  היה  טארק 

במגזר הערבי הוא בא לבתי הספר ומלווה את מועצות התלמידים הבית ספריות 

ומציע להן מניסיונו הרב הצעות רבות לשיפור תפקודן.

במסגרת תפקידו כיו''ר המועצה המחוזית יצר טארק קשר אישי עם כל נציג ונציגה 

והוכיח  חבריהם  למען  לפעול  מוטיבציה  בהם  לעורר  הצליח  המחוזית,  במועצה 

שבני הנוער יכולים ליצור, ליזום ולקדם פרויקטים ופעולות למען חבריהם בני הנוער 

במגזר הערבי.

טארק משתתף בכל מפגשי מועצת התלמידים והנוער במגזר הערבי וברוב מפגשי 

מועצת התלמידים והנוער הארצית.

את  לקדם  ורצון  יוזמה  נכונות,  לו  יש  ומשקיע,  מסור  אכפתי,  מנהיג,  הוא  טארק 

המנהיגות הייצוגית במגזר הערבי.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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מהא נאסר  קידום נוער 

מהא בת ה-17 היא חניכה ביחידה לקידום נוער בעיר טירה ומתנדבת בה זה 

שנתיים. היא בת למשפחה שמצבה הסוציואקונומי קשה מאוד ולמרות זאת 

היא מתנדבת בתחומים רבים:

ארגון אירועים חגיגיים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות בטירה כמו 

אלחנאן ורנד.

מתן שיעורי עזר לתלמידים המתקשים בלימודים.

גיוס תרומות לחולי סרטן.

השתתפות מתמשכת בתוכנית המד''ס.

סיוע בארגון אירועים חגיגיים ואירועי ספורט בעיר.

סיוע בשמירה על הניקיון במרכז ההשכלה בשעות אחה''צ.

בנוסף לזה מהא משתתפת באות הנוער הישראלי, היא עברה את אות הארד 

וממשיכה השנה לאות הכסף.

אותה  הסובבים  באהבת  לזכות  שהצליחה  וחרוצה  אצילה  נערה  היא  מהא 

פעילות  בכל  ומנהיגות  אחריות  מגלה  היא  ותמיד  והורים,  מדריכים  נערים, 

שבה היא משתתפת. 

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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צטיין המצה
האארצי
ן
הארציהארצי
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הארצי

מועמדי מחוז תל אביב
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותבית הספרמסגרת הפעילותשם ומשפחה

רמת גןהיל"הקידום נועראור לב-ארי

הישיבה תנועות נוערציון רביאן

התיכונית 

בני ברק

מעורבות והתנדבות יעל מדמון 

חברתית קהילתית

אולפנת בני 

עקיבא

כפר שלם
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 אור לב-ארי  קידום נוער

מזמנם  להקדיש  בניה  את  המעודדת  ילדים,  ברוכת  למשפחה  בת  היא  אור 

לקהילה למרות הקשיים. היא תלמידה בהיל"ה רמת גן  וחברה במועצת הנוער 

העירונית כנציגת היל"ה, תוך שהיא לוקחת חלק משמעותי בכל הפעילויות 

והמשימות של המועצה העירונית.

אור משתתפת בקורס להעצמה בתחום התעסוקה "רשתות" ולומדת בקורס 

מיקצועי בניית צפרניים. 

אור הוכשרה כמד"צית והחלה את פעולת ההתנדבות במרכז קהילתי שז"ר 

בגבעתים לפני חמש  שנים. היא הדריכה במשך שנתיים קבוצת ילדים מכיתה 

ג' במסגרת פרויקט "קצפת". בנוסף, הייתה פעילה על בסיס קבוע במרכז 

קהילתי שז"ר, לקחה חלק בכל האירועים הקהילתיים, ימי הכיף, ימי השיא 

- מרכז  נוסף בגבעתיים  אור החלה להתנדב במרכז קהילתי  וכו'. לאחרונה 

שדה בוקר.

בני  שבו  תעסוקתי  מיזם  זהו  חירייה".  "קפה  למיזם  לאחרונה  הצטרפה  אור 

נוער מהיחידה לקידום נוער בר"ג, מפעילים באופן עצמאי בית קפה באתר 

חירייה. אור משתלבת נהדר ותורמת הן מבחינת העבודה והן מבחינה חברתית. 

אור קורצה מחומר מיוחד, מגלה אחריות ומנהיגות ונרתמת לכל פעילות שבה 

זקוקים לעזרה.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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ציון רביאן  תנועות הנוער

ציון הוא תלמיד כיתה י"ב, בישיבה התיכונית, בני ברק. 

ציון מדריך את שכבת ח' - ט' בבני עקיבא למעלה משנתיים. הוא חונך אישי של תלמיד 
מדריך  והוא  האתיופית  העדה  בני  לילדים  פעילות  קבוצת  ומדריך  הקים  מיוחד,  חינוך 

אותה, ומתנדב בעמותת "חברים לרפואה".
ציון מתנדב חמישה ימים בשבוע כשלוש שעות ובכל יום. (!)

ציון הפך לדמות משמעותית לחניכיו, חינך אותם לפעילות ומעורבות בקהילה והכשירם 
לקראת הדרכה בסניף. במסגרת תפקידו הוביל את חניכיו לפעילויות קהילתיות מגוונות, 
כמו "תהילים למען גלעד שליט", אז חולקו פרקי תהילים בעיר, כך שבכל יום נקרא ספר 

תהילים שלם למען חזרתו המהירה של גלעד. 
בשנה שעברה, בעקבות צורך שנוצר בעיר, הקים ציון יחד עם מדריכה נוספת מסגרת 

פעילות עבור ילדים בני העדה האתיופית, שלא הגיעו לפני כן לפעילות תנועות הנוער.
שמפעילים  למועדונית  מגיעים  מחניכיו  שניים  ועוד  נוספת  מדריכה  ציון,  לשבוע  אחת 
מתנדבי ויצ"ו עבור ילדים בני העדה האתיופית ומפעילים פעילות חברתית-חינוכית ברוח 
בני עקיבא עבור תלמידים בכיתות ד'-ו'. כמו כן הם מארגנים לחניכים טיולים ופעילויות 

שונות ומצרפים אותם לפעילויות שיא של סניף בני עקיבא, בני ברק.
בנוסף, זה שנה וחצי, חונך ציון תלמיד עם קשיי תקשורת. זוהי חונכות של פעמיים בשבוע- 
פעם אחת מפגש אישי בבית החניך, ופעם נוספת הוא מתלווה אליו לפעילות של שכבת 

בני גילו בבני עקיבא ומסייע לו בהשתלבות בפעילות ובקבוצה בכלל.
כיף  ימי  שמפעילה  לרפואה",  "חברים  בעמותת  שנים  מספר  כבר  ציון  מתנדב  כן  כמו 
ואירועים לילדים חולים ונכים. ציון מסייע בעמותה בעבודות משרדיות לקראת אירועים 

גדולים וכן מפעיל מסיבות ואירועים לחגים עבור ילדים המאושפזים בבתי חולים.
שלו  האישית  הכריזמה  את  ומנצל  וחניכיו  חבריו  בקרב  אהוב  ועניו,  צנוע  נער  הוא  ציון 
ואת כישורי המנהיגות הטבעיים שלו כדי להוביל אחרים למעורבות חברתית ולפעילות 

משמעותית בקהילה.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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יעל מדמון  מעורבות והתנדבות חברתית קהילתית
                    

יעל היא תלמידת י"ב באולפנית בני עקיבא, תל- אביב. תושבת כפר שלם.

יעל לומדת עד שעות מאוחרות ולמרות העומס הלימודי, היא מקדישה מזמנה 

(גם בחופשות) לארגן פעילויות לקשישים, להתנדב במחלקות אשפוז בבית 

החולים איכילוב ולארגן פעילויות לילדי דרום תל אביב.

בנוסף, לקחה יעל על עצמה פרויקט של שיפוץ בית לקבצנית, וארגון הפנינג 

לבית הילד בחדרה.

יעל חברה בגרעין "יונתן"- "הסיירת", היוזם פעילויות התנדבותיות בדרום ת"א. 

ולארגן  לפעול  הסיירת  חברי  שאר  את  ומעודדת  רבות  פעולות  יוזמת  יעל 

התנדבויות שונות.

יעל פועלת בתחום הקשישים כפרויקט חיים אישי ומעלה את המודעות לנושא 

בסביבתה, בבחינת "אל תשליכני לעת זקנה". 

יעל מהווה נדבך חשוב בקבוצה ומסייעת רבות לתפקודה. היא מהווה דוגמה 

אישית לחברי גרעין יונתן הצעירים ומעבירה להם פעולות חינוכיות.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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מועמדי מחוז דרום
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תשס׳׳ט

הרשותמסגרת הפעילותשם ומשפחה

רהטפרס הנוער הישראליביאן אלג'בור

מעורבות והתנדבות בבוש טגנה

חברתית קהילתית

באר שבע

מעורבות והתנדבות ארז מנשה

חברתית קהילתית

אשקלון

אילתמועצות תלמידים ונוערדרור יצחק הלוי 
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ביאן אלג׳בור  פרס הנוער הישראלי

ביאן היא תלמידת  כיתה י"ב בבית ספר מבואות הנגב בקיבוץ שובל, ופועלת 

היו"ר  של  וסגנית  מאוד  פעילה  נערה  היא  ביאן  הנוער.  מחלקת  במסגרת 

הנוער  את  מייצגת  היא  שבה  הרביעית  השנה  זו  הרשותית.  הנוער  במועצת 

בצורה מקסימה. 

מהשגריר  הזהב  אות  את  וקיבלה  הישראלי  הנוער  בפרס  חניכה  היא  ביאן 

הבריטי. סיימה שני  שלבי קורס מד"צים והשתתפה בקורס להכשרת ממ"צים.

מתקשים  לתלמידים  ועוזרת  אלע'זאלי  יסודי  ספר  בבית  מתנדבת  היא 

הדריכה   פרויקטים:  לשני  התנדבה  היא  האחרון  בקיץ  רצופות.  שנתיים  זה 

בקייטנת אנגלית, והשתתפה במבצע איסוף תרומות "ילקוט לכל ילד". ביאן 

הקשיש,  בבית  בהתנדבות  איתם  והשתתפה  מגרמניה  נוער  קבוצת  אירחה 

ובשיפוץ גן ילדים. 

היא מקפידה להגיע למפגשים השבועיים של פרס הנוער והמועצה הרשותית, 

להתנדב ולעזור לאחרים. 

היא השתתפה בכנס שלום הילד בבאר שבע והציגה את הנושא שהם חקרו 

"בריאות התלמיד".

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.



29 ע " ש ת  - ן  י י ט צ מ ה ל  י ע פ ה ת  ו א

ם
רו

ד
ז 

חו
מ

י 
ד
מ

ע
מו

בבוש טגנה  מעורבות והתנדבות חברתית   
                  קהילתית

בבוש הוא מנהיג צעיר אשר פועל למען בני הנוער מהקהילה האתיופית תוך 

שהוא מפגין בגרות ואחריות כלפי קהילתו.

לפעילויות  וקבוע  רציף  באופן  והגיע  ט',  בכיתה  פעילותו  את  החל  בבוש 

ביוזמתו האישית את להקת הברייקדאנס  י' הקים בבוש  היומיומיות. בכיתה 

"Black Diamonds". בבוש ניהל את הלהקה בצורה מרשימה ביותר: אסף בני 

נוער מתאימים, קבע איתם פגישות קבועות ועבד על שיווק ופרסום. הלהקה 

החלה להופיע במקומות שונים ובכל פעם שהם התבקשו להופיע בהתנדבות 

הם עשו זאת בשמחה. 

במקביל לפעילותו במסגרת הלהקה היה בבוש בין המובילים של המופע "אין 

לי ארץ אחרת". הוא וחבריו כתבו והפיקו את ההצגה שמדברת על הקשיים 

וההצלחות שלהם כבני נוער יוצאי העדה האתיופית בישראל של שנת 2008.

לחיקוי  מודל  חבריו  עבור  בבוש  מהווה  הרבים  ולתפקידיו  לפעילותו  מעבר 

בכל התחומים, הן בכבוד שהוא רוחש כלפי כל אחד ואחד מהם, הן ברצינות 

ובהשקעה הנדרשת ממנו בתפקידיו השונים והן ביכולותיו הרבות.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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ארז מנשה  מעורבות והתנדבות חברתית   
                  קהילתית

ארז הנו יו"ר מועצת הנוער העירונית של אשקלון. הוא מתנדב זה ארבע שנים 

וקבוצת הידברות  "ליצני מצווה",  במספר קבוצות התנדבות: מועצת הנוער, 

רהט  אשקלון.

במשך  ילדים  והדריך  במקלטים  ארז  התנדב  יצוקה"  "עופרת  מבצע  בזמן 

כשלושה שבועות.

פרס  שמעון  המדינה  נשיא  עם  יחד  לצאת  ארז  נבחר  האחרון  ינואר  בחודש 

יום השואה העולמי בברלין. ובמרץ 2010, יצא ארז יחד עם משלחת  לטקס 

הקהילות  בין  הקשר  את  ולחזק  להתנדב  כדי  שבארה"ב  לבולטימור  נוער 

היהודיות.

   ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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דרור יצחק הלוי  מועצות תלמידים ונוער

דרור חברה במועצת נוער העירונית שש שנים רצופות – משנת 2004 ואילך. במהלך שנים 

אלה מילאה תפקידים בהנהגת המועצה: עוזרת דוברת, ובשלוש השנים האחרונות דרור 

הינה יו"ר מועצת הנוער העירונית.

של  נכון  שילוב  קיים  המיוחדת  בהנהגתה  רמה.  ביד  הנוער  מועצת  את  מובילה  דרור 

הדדי  כבוד  אחריות,  של  וערכים  גבולות  ללא  נתינה  יכולת  אינטליגנציה,  אסרטיביות, 

ומעורבות שהם אבן דרך בעשייתה היומיומית לקהילה האילתית בכלל ולנוער בפרט. 

דרור פעילה גם במסגרת שבט צופי אילת, שם עם השנים הפכה למדריכה, לראש גדוד, 

מדריכת קורס ומובילה מהלכים משמעותיים בשבט.  

דרור נחשבת בעיני הילדים והנוער לדמות הראויה לחיקוי. דבר שיוצר מוטיבציה ומהווה 

כוח מניע לבני הנוער ולמבוגרים. 

לדרור יכולות מצוינות לקיום ערוצי תקשורת בין הנוער לבין הנהלת בתי הספר, המתנ"ס, 

מהותיות  בהחלטות  חלק  ולוקחת  עירוניות  בוועדות  שותפה  היא  חוץ.  וגורמי  העירייה 

וחשובות ביישוב. היא מנחה ומובילה את פרויקט פרלמנט הילדים העירוני. היא פועלת 

למען הנוער במגוון אירועים ומבצעים: ימי התרמה, נשף י"ב, שבוע הנוער הכולל בתוכו 

אירועים רבים ומגוונים לנוער, אירועי קיץ ועוד.   

דרור יצחק הלוי הינה נערה המשמשת דוגמה ומופת בכל אורח חייה, הליכותיה וערכיה, 

ופועלת למען הקהילה האילתית במשך שנים רצופות.

ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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מועמדי מחוז ירושלים 
לאות הפעיל המצטיין הארצי לשנת תש״ע

הרשותמסגרת הפעילותשם ומשפחה

מעורבות התנדבות, אורת אליאור

ותרומה בבית הספר 

 רמת גן

מטה בנימיןמש"ציםעדי טמם

אפרתקידום נועראמיתי כהן

ירושליםתנועות נוערמיכל רחמני
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אורת אליאור  מעורבות והתנדבות חברתית                      
                     קהילתית 

אורת אליאור היא תלמידת כיתה י"ב בבית ספר עירוני א' במודיעין.

אורת מתנדבת במשך ארבעה ימים בשבוע, עד 20 שעות שבועיות. 

התנדבותה של אורת נמשכת כבר שנים, והחל מכיתה ח' היא מתנדבת במקומות רבים 

צופים,  אישית,  חונכות  מיוחדים-אקי"ם,  בצרכים  לנוער  מגוונים:  התנדבות  ובתחומי 

התנדבות בפעילות בית ספרית, מועצת תלמידים ומיני מוזיאון.

בעיר  ההתנדבות  בתחום  דרך  ומובילת  מנהיגה  ברוכה,  יוזמה  מגלה  אחראית,  אורת 

מודיעין-מכבים רעות. היא קיבלה בשנים האחרונות תעודות הוקרה רבות על פעילותה 

המסורה והאחראית הנובעת מתוך תחושה אמיתית של נתינה ורצון לפעול למען האחר 

והמשיכה בכך  ילד עם אוטיזם,  ט' התחילה אורת מיוזמתה לחנוך  חיים. בכיתה  כדרך 

התחילה  י'  בכיתה  הילד.  של  המשפחה  עם  וקרוב  חם  ובקשר  במסירות  שנים  שלוש 

אורת לשמש כמדריכה בצופים, ותרומתה לשבט, לחניכים ולשכבה הבוגרת רבה מאוד. 

בכיתה י"א הצטרפה אורת לתוכנית "LEAD". במסגרת זו אורת יזמה יחד עם חברה את 

הקמת קבוצת  "החברים הטובים", קבוצה חברתית לאנשים עם פיגור שכלי מעל גיל 18.

זה שנתיים שהיא חברה בארגון המנהיגות "ליד".

אורת מגלה רגישות רבה לחברה ולאדם, תוך שילוב עשייה ערכית המטביעה חותם על 

סביבתה ויחד עם זאת שומרת על הישגיה הלימודיים המצוינים.

פועלה היוצא דופן הובא בעיתון "ידיעות אחרונות" בכתבה שהתפרסמה על עמוד שלם.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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עדי טמם  מדריכי של״ח צעירים (מש״צים)

עדי טמם היא תלמידת כיתה י"ב בבית הספר אמי"ת בנות במעלה אדומים.

וחצי,  כשנתיים  לפני  הקורס  מסיום  החל  ובמחוז,  הספר  בבית  כמש"צית  פעילה  עדי 

ומשמשת כיו"ר מועצת הנוער של מטה בנימין בשנה זו.

עדי מקדישה שעות רבות בתרומה לקהילה הן בבית הספר והן במועצה המחוזית, בין 

שלוש לעשר שעות בשבוע.

עדי החלה את פעילותה מיד לאחר קורס המש"צים והדריכה במהלך ימי השדה והטיולים 

שהתקיימו במשך השנים. בנוסף עדי מדריכה כבר שנה שנייה בקורסי המש"צים, כפעילה 

בהנהגה תורמת עדי שעות רבות לפעילויות המחוזיות ולארגונן, וזאת בנוסף להתנדבותה 

במד"א ובכיבוי אש, שם סיימה עדי קורס כמצטיינת ארצית.

עדי רואה חשיבות בחיבור בין בני הנוער לעשייה חינוכית וערכית, ופעילה רבות הן בקורסי 

בחברה  השונים  הנוער  בני  בין  לחבר  במטרה  במחוז  השונות  בפעילויות  והן  ההכשרה 

הישראלית.

בנוסף לכך עדי מתנדבת בתחנת הכיבוי באזור מעלה אדומים ובמגן דוד אדום, וכמו כן 

היא חברה בוועדת הטיולים המחוזית.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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אמיתי כהן  קידום נוער 

אמיתי, הוא תלמיד כיתה י"ב בישיבה התיכונית נווה שמואל באפרת.

הוא נמצא בקשר עם היחידה לקידום נוער אפרת כארבע שנים. הוא הצטרף למספר 

עציון-אפרת  גוש  וההצלה  הכיבוי  למערך  נוער  בני  הכשרת  ובראשן  ביחידה  תוכניות 

הנותן מענה בהצלת חיי אדם. שם הוא מתנדב בעיקר בערבים, ומסייע למערך הכבאים 

המודעות  ובהגברת  אש  כיבוי  בנושא  מבקרים  מדריך  גם  הוא  הכיבוי  בתחנת  המועט. 

בבטיחות אש בחיים בכלל. אמיתי הינו מתנדב מסור, עצמאי, בוגר ואחראי המסייע רבות 

לצוות כבאי התחנה ומשרה אווירה חיובית בקרב המתנדבים. 

במקביל מתנדב אמיתי כמדריך במחלקת הנוער של עמותת "משפחה אחת" העוסקת 

בשיקום משפחות נפגעות טרור. פעילותו כוללת השתתפות באירועים מיוחדים, אירועים 

משפחתיים, וכן הוא מהווה "אח בוגר" לשמונה ילדים ואיתם הוא שומר על קשר רציף. 

הוא מסור לעניין בכל נפשו, מתחבר אל הילדים ומשפחותיהם המבלים  ומתייעצים איתו, 

משתפים אותו בבעיותיהם, מוצאים אצלו אוזן קשבת ורואים בו חלק מן המשפחה. גם 

כאן הוא משלב רצינות ואחריות  יחד עם שובבות ושמחה עבור רבים מהילדים. 

בכל  בשבוע  פעמים  כפעמיים-שלוש  שנים,  כשלוש  זה  אמיתי  מתנדב  המקומות  בשני 

מקום. בשניהם הוא פועל מתוך תחושת שליחות אמיתית ורואה את עצמו שותף לנתינת 

חיים ושיקומם למרות הפגיעות והקשיים בחיים.

    ע   על כל אלה מוענק לו אות פעיל מצטיין ארצי לשנת תש״ע.
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מיכל רחמני  תנועות הנוער

מדריכה  מיכל  בירושלים.   – בויאר  הספר  מבית  י"ב  כיתה  תלמידת  היא  רחמני  מיכל 

בתנועת הצופים בשבט היובל.  היא  פעילה החל מכיתה ח'.  תדירות ההתנדבות והפעילות 

בין  4 ל- 5 פעמים בשבוע  בין 3 ל- 4 שעות בכל פעם. מיכל מדריכה את חניכי כיתות ט' 

בשבט. הדרכה זו היא הקשה והמאתגרת ביותר בשבט. מיכל לוקחת על עצמה אחריות 

רבה, ומובילה בתוך הצוות שעמו היא עובדת.

מיכל מבצעת את תפקידה בצורה מצוינת, וממלאת את המשימות האישיות באופן מלא 

ובנוסף לכך היא תמיד לוקחת אחריות על משימות שלא בתחום המוגדר שלה,  ויסודי 

דורשת מעצמה הרבה ומהווה דוגמה אישית לכולם.  

היא  שאותו  בגדוד  החניכים  בעיני  מרכזית  דמות  ומובילה,  דומיננטית  דמות  הינה  מיכל 

מדריכה ובמיוחד עבור החניכים שנמצאים אצלה.

מבחנים  תקופות  לאורך  גם  מתמדת,  ובהשקעה  בחריצות  תפקידה  את  ממלאת  מיכל 

זמן  רבה,  השקעה  שדורש  מאוד  תובעני  תפקיד  ממלאת  היא  הספר.  בבית  ועומס 

ומאמצים נפשיים.

   ע   על כל אלה מוענק לה אות פעילה מצטיינת ארצית 
לשנת תש״ע.
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״...אם אני דורש במפגיע
כי הפעם כבר לא בשביל עצמי

תיטיב את גורל הילדים
עזור להם במאמציהם

ולווה בברכה את קשייהם.

אל תוליך אותם בנתיב הקל ביותר
אך ביפה מבין כולם...״

מתוך: "אדם עם אלוהיו – תפילותיהם של כל אלה 

שאינם מתפללים"
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