
סיכום פעילות שנתית באפיק  
 הנוער והצעירים 



 אינטראקט

 כנס השלום בפולין•
  האינטראקטהתקיים כנס השלום של  16-21.10.2016בין תאריכים 

.  פולין וישראל , גרמניה , בפולין בהשתתפות משלחות מאוקראינה 
 . נערים ונערות ושלושה מלווים 10המשלחת הישראלית מנתה 

טיולים ופעילויות לגיבוש בני , הכנס שילבה תכנים עיוניים  תוכנית
 .  הנוער



 אינטראקט

 כנס השלום בפולין•
  האינטראקטהתקיים כנס השלום של  16-21.10.2016בין תאריכים 

.  פולין וישראל , גרמניה , בפולין בהשתתפות משלחות מאוקראינה 
 . נערים ונערות ושלושה מלווים 10המשלחת הישראלית מנתה 

טיולים ופעילויות לגיבוש בני , הכנס שילבה תכנים עיוניים  תוכנית
 .  הנוער



 ארצי אינטראקטכנס •
בגדרה בו השתתפו  12.03.2017הכנס התקיים בתאריך 

 .באזור האינטראקטכחמישים בני נוער ממועדוני 
 .  בכנס נערכה פעילות מגבשת שבסיומה מסיבת ריקודים

 
וישנם בצנרת  אינטראקטכיום פועלים באזור שבעה מועדוני 

 לאישור עוד שני מועדונים  
 







 תחרות הנואם הצעיר
בית ספר  260תלמידים מ  15,000בתחרות השנה השתתפו כ •

 .  מועדונים  34-באחריות ובליווי של כ. ברחבי הארץ
 







 שיתוף פעולה בין נוער בדואי ליהודי
ר אפיק הנוער והצעירים  בלונד "בעקבות החלטה של יו•

שלמה ובתמיכתו של נגיד האזור הוחלט לקרב בין הנוער  
" אורט"נוצר קשר בין בית הספר , היהודי לנוער הבדואי 

 .  סייד -אל" אורט"יבנה לבין בית הספר -נעמי שמר גן
סייד ולאחר  -יבנה באל-ו בשבט התארחו ילדי גן"בט•

שלום ואחווה נערכת שתילת , פעילות משותפת בנושא זהות 
 .  ל "עצים ברחבי בית הספר בתרומת קק

יבנה ושיתפו -בחודש מרץ התארחו בני הנוער הבדואי בגן•
 .  פעולה להיכרות הדדית

 









 חילופי נוער
השנה התקיים מחנה נוער בישראל בכפר הנוקדים בסמוך •

 .  לעיר ערד
 .  מישראל  2 -ל ו"נערים ונערות מחו 15במחנה השתתפו •
המשתתפים עברו פעילות גיבוש בכפר הנוקדים וכן טיילו •

פארק  , אביב -תל, ירושלים, עליה למצדה: ברחבי הארץ 
 שבע ועוד-בבאר מדערום

 







 ל"מחנות קיץ בחו
בני נוער להשתתף  12-השנה יישלחו כנציגי ישראל כ •

במחנות קיץ עליהם אחראים מועדונים שונים ברחבי  
 .העולם

 
 





 תודות
 נגיד האזור  –גבי אורן     •
 אחראי על תחרות הנואם הצעיר –יורם שובל   •
 והמשלחת לפולין אינטראקטאחראית  –גד   -פרח בן•
 אחראית חילופי נוער –נצר   לאורה •
 .  גן יבנה אינטראקטאחראית  -    פוזנרגבי •
 ר אפיק הנוער והצעירים  "יו –שלמה בלונד •

 
 


