בס"ד

משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

מנהיגות הקהל -
זה בידיים שלכם!
החלטות הוועידה הארצית הקהל למען ציון 3
"גדולים החולמים חלומות והופכים חלומות למציאות"

י"ח טבת תשע"ט

הרב משה צבי נרי'ה זצ"ל ,מן הפנקס הפתוח

לאור חזון החמ"ד קיבלנו החלטות המביאות לידי ביטוי את הערכים בהם אנו מאמינים מתוך כוונה לחולל שינוי משמעותי
ולהפוך את החלומות למציאות חיים.

בין אדם לעצמו
ובין אדם לאלוקיו

בין אדם לזולתו

אנו קוראים לבתי הספר להקדיש מרחבים להגדלת תורה,
לבירור משנת הציונות הדתית ולהעמקה במחשבת ישראל
מתוך בחירה ודרכי למידה מותאמות

אנו קוראים לבתי הספר להעמיק ולחזק את החינוך לחסד
ולנתינה כדרך חיים ,לייצר רשת חברתית של מעשים טובים
באמצעות מועצת תלמידי הקהל – למען ציון

סיירת לשון הרע – לצמצום תופעת לשון הרע בבית הספר.
סלפי מצוות – תיעוד של קיום מצוות על מנת לחבב את
המצוות.
תורייתא – אפליקציה ללימוד תורה בכל מקום וזמן.
סיירת כנפי רוח – מרוממים את הרוח בבתי ספר בפרט
ובעם בכלל.
מתחברים – קירוב לבבות בין אוכלוסיות בעם ישראל.
לאורם הולכים – לימוד משנת הציונות הדתית
בבתי הספר.

מועדון ארוחת בוקר – הכנת ארוחת בוקר משותפת ושיח
קשישים ונוער.
חורף חם לקשיש – אימוץ קשישים המתגוררים בקרבת
בתי הספר ,מבצע חימום בתים וחלוקת שמיכות.
משמחים באהבה – מבצעי חסד שכבתיים – בר מצווה,
חתונה וכדו'.
ממני אלייך – תרומת שיער לצורך הכנת פאות לחולים.
יריד צדקה – ירידים בבתי הספר לטובת מטרות שונות.
מיוחדים ביחד – אימוץ כיתות חינוך מיוחד לאורך השנה.
מאמצים באהבה – אימוץ וליווי משפחות מצוקה לאורך השנה.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

בין אדם לעמו

בין אדם לארצו ולמדינתו

אנו קוראים לבתי הספר להתאחד  -יחד שבטי ישראל -
לייצר שיתופי פעולה בין בתי ספר ממקומות שונים ולקדם
פעילויות להכרה וקבלה של השונה ולעידוד קליטת עליה

אנו קוראים לקידום ערכי אהבת הארץ וליצירת
שיתוף פעולה בין מועצת תלמידי נוער
הקהל – למען ציון ובין המש"צים וארגונים נוספים
אוהבים את הארץ – שכבות בית הספר צועדות
במקטעים שונים בשביל ישראל.
ממחזרים ועוזרים – מחזור ואיסוף פחיות שתיה ותרומת
כספי הפיקדון לצדקה.
הישן יתחדש – אימוץ אתרי מורשת בקרבת בתי הספר,
שימורם וטיפוחם.
לארץ ישראל באהבה  -שיתוף פעולה של בתי הספר
עם ארגון השומר החדש לסיוע בשמירה ובחקלאות.
מגדלים לנתינה – הקמת גינות בית ספריות ותרומת
התוצרת לנזקקים.

 

מחכים לכם בבית – תמיכה במשפחות הנעדרים –
אורון שאול ,הדר גולדין ואברה מנגיסטו.
אמץ חייל – אימוץ חיילים בודדים המתגוררים בסמוך
לבתי הספר.
אנדרטאות מספרות – אפליקציה להנצחת נופלים.
חבילות ומכתבים לחיילי צה"ל – מדי חודש ולפני חגים.
נדרתי הנדר – אימוץ ניצולי שואה על ידי בתי הספר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנו קוראים לצוותי החינוך ולבעלי התפקידים בבתי הספר לקדם יוזמות אלה
וללוות את הפעלתן במסגרות הפעולה הבית ספריות.
אנו קוראים לכל בית ספר לקבל על עצמו ליישם יוזמה אחת לפחות.
אנו קוראים לכל מחוז לבחור יוזמה אחת ולפעול ליישומה ברמה המחוזית.

יחד נעשה ונצליח – למען ציון!

