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قسم الشبيبة حورة
يقوم قسم الشبيبة بالتعاون مع العديد من الجمعيات والمعاهد بإنتاج ومرافقة البرامج التربوية في قرية حوره بهدف صقل شخصيات
قيادية سباقة الى عمل الخير وقيادة المجتمع نحو عصر التطور  ,كما يقوم قسم الشبيبة بمعالجة العديد من المشكالت المجتمعية
عبر التوعية والتربية السليمة في اوقات الفراغ لدى الشبيبة  ,ويسعى الى تقوية الطالب داخل القرية نحو تحصيل علمي .
هدفنا التربية السليمة وزرع روح العطاء والتسامح عند ابناء الشبيبة  ,وتوسيع دوائر الثقافة القائمة عندهم وتعزيز القيم االخالقية
الحميدة الممتدة من ثقافتنا االسالمية وعاداتنا البدوية

مشاريعنا
بطيرم
تعتبر نسبة الحوادث البيتية في المجتمع العربي في النقب من اعلى النسب في البالد لذلك يقوم قسم الشبيبة بالتعاون مع مؤسسة
أ
بطيرم لسالمة االوالد في البيت بإنشاء مجموعات شبابية لتوعية االهل والسكان للحد من ظاهرة الحوادث البيتية  ,المجموعات
من الصفوف العاشرة تهيئ لوعي السكان واالهل من خالل التدريب والتعلم ومن ثم التطوع داخل المجتمع.
جودة البيئة
يقوم قسم الشبيبة في المجلس المحلي حورة بتنظيم مجموعات شبابية من محبي التطوع واالندماج في المجتمع  ,حيث يتلقون تدريب
اسبوعي في مركز الشبيبة والشباب للحفاظ على جودة البيئة وإقامة المبادرات التوعوية للسكان من المخاطر البيئية  ,والحد من
ظاهرة التلوث البيئي.
شبيبة من اجل المجتمع
هدف مجموعة شبيبة من اجل المجتمع خفض نسبة العنف في البلدة ,المشروع بالتعاون مع شرطة إسرائيل وقسم الشبيبة في
المجلس المحلي ووزارة المعارف ويهدف المشروع الحد من ظواهر العنف وتوعية السكان للمحافظة على الممتلكات العامة,
واالحترام المتبادل بين المواطنين .
مجلس الشبيبة البلدي
أ
مكون من ممثلين لمجالس الطالب المدرسية  ,واطر الشبيبة في البلدة لتمثيل ابناء الشبيبة في البلدة وفي مجلس الشبيبة اللوائي
والقطري ,على المشتركين ان يكونوا من محبي المبادرات الشبابية والعمل التطوعي .
شبيبة من اجل الصحة
هدف المشروع اثراء المشاركين بالمعلومات والدورات الطبية والتطوع في العيادات المحلية في البلدة  ,يعتبر المشاركون في المشروع
سفراء الغد للمجتمع بحيث تنمى لديهم القدرة على العطاء والتطوع من اجل المجتمع ,يحصل المشتركون على دورات طبية بهدف
التطوع داخل العيادات وعيادات االم والطفل في البلدة.
وكالء التغيير
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بالتعاون مع معهد اجيك وكالء التغيير هو مشروع تنموي ّ
تطوعي يهدف الى زرع روح ومهارات القيادة والمبادرة في روح الشبيبة من
أ
خالل ورشات اسبوعية يمرر من خاللها فعاليات ونشاطات الهدف منها صقل تفكير الشبيبة واشعال مهارات القيادة في داخلهم .

شبيبة متطوعة
مجموعة شبيبة مكونة من الطالب المتميزين في الثانوية لمساعدة طالب في المدارس االبتدائية في التعليم وتنمية المهارات القيادية
لديهم من خال ل فعاليات وبرامج ترفيهية وعلمية ,باإلضافة الى تطوع المجموعة في كافة المجاالت في البلدة.
المسرح
مجموعة مشتركة بالتعاون مع المسرح الفرنسي في إسرائيل ,يهدف المشروع الى صقل شخصية الطالب عن طريق المسرح ,وذلك
لتنمية المواهب التمثيلية لديهم ,يتميز مشروع المسرح باختيار الطالب الذين يمتلكون موهبة التمثيل.
سينما وتصوير
مجموعة قيادة لمحاربة الظواهر السلبية في بلدة حورة على مختلف اشكالها عن طريق التصوير والتوثيق والنشر حيث تقوم مرشدة
أ
أ
أ أ
مؤهلة بتاهيل اعضاء المجموعة وتعليمهم طرق واساليب التصوير باحدث انواع التكنولوجيا ,كما ستقوم المجموعة بتوثيق ونشر
العادات البدوية المرموقة  ,باإلضافة الى تعرفهم على مجال التصوير وتحرير االفالم الوثائ قية .
مرشدين صغار
مشروع لطبقة الصفوف الثامنة والتاسعة بالتعاون مع وزارة المعارف يهدف الى صقل شخصية الطالب وتنمية المهارات القيادة لدية من
خالل فعاليات ال منهجية  ,ومبادرات اجتماعية لمساعدتهم في عملهم التوعوي للمجتمع ,يميز هذا المشروع االستمرارية حيث يستمر
الطالب من الصف الثامن حتى الصف الحادي عشر مع برنامج متجدد سنويا.

شبيبة العطاء (בית המעגן)
أ
مجموعة طالبات تتطوع في مشفى خاص لالطفال المرضى بالسرطان في منطقة بئر السبع ,من مدرسة النور  ,يهدف المشروع الى زرع
روح العطاء في نفوس المشتركات.
شباب مبادرين
مجموعة شبيبة قيادية تعمل على دعم وتطوير مبادرات اقتصادية  ,يحصل الطالب من خالل المشروع على التدريب إلقامة المصالح
أ
االقتصادية الصغيرة ,المشروع موجه لطالب الصفوف التاسعة ويقام لقاء اسبوعي في مركز الشبيبة والشباب في اوقات تحدد مع
أ
المرشد وتتالءم مع اوقات المشتركين.
حوسبة (עמותת תפוח )
تهدف المجموعة الى تشجيع التفوق التكنلوجي والقيادة االجتماعية للشباب من الصفوف التاسعة الى الصفوف الثانية عشر  ,يك تسب
المشتركون المعرفة النظرية والعملية في مجال الحاسوب ومعرفة بناء مواقع على شبكة االنترنت .
مجموعة حقوق
هو مشروع سباق يستمد من شمولية العمل  ,يهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الفتيان والفتيات في المجتمع العربي في النقب حول
كل ما يتعلق بقضايا الحقوق والمساواة ,وجيل المراهقة المشروع معد لطبقة الثوامن.
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روبوتيكا وعلم الفضاء
بالتعاون مع جمعية ) (ytekيهدف المشروع الى تنمية المهارات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها من خالل التعرف على كيفية صنع
آ
وعمل اال الت المبرمجة وعلم الفضاء والهندسة الطبية الحيوية ,المشروع معد لطبقة الصفوف السابعة والثامنة ,باإلضافة الى مجموعة
من المدارس االبتدائية.

التطوع في الروضات
مساعدة المعلمات في الروضة على مدار السنة يحق للمشتركين اختيار الروضات القريبة من مكان سكناهم ,على المشتركات في المشروع ان
تتلقى تدريب في مجموعة تقام في مركز الشبيبة والشباب في البلدة.

الحذر على الطرق
أ
مجموعة تهدف الى الحد من حوادث الطرق داخل بلدة حورة بالتعاون مع جمعية الضوء االخضر للحد من حوادث الطرق  ,تتلقى المجموعة
تدريب خاص بقانون السير والحفاظ عليه وتقوم المجموعة بتوعية مستخدمي الشارع والسائ قين داخل البلدة بالحفاظ على قوانين السير.
كراتيه
بالتعاون مع قسم الرياضة في المجلس المحلي حورة  ,نقوم بتنظيم دورات كراتيه لطالب المدارس االبتدائية واالعدادية ,للتربية من خالل
الرياضة  ,وتعليم الطالب وسائل للدفاع عن النفس.
كرة قدم
إقامة مجموعات تدريبية لكرة القدم في بلدة حورة وإنتاج فرقة بلدية تمثل البلدة في دوريات خارجية.
لغة انجليزية
مجموعات لتعليم اللغة اإلنجليزية وتحدثها  ,وذلك بتدريب الطالب لكي نستطيع التغلب على مشكلة اللغة اإلنجليزية لدى طالبنا الدورة معدة
لطالب طبقات الصفوف االعدادية .
باإلضافة الى المشاريع التي يشرف عليها قسم الشبيبة في المجلس المحلي حورة يقوم :
أ
 بدمج طالب المدارس الثانوية في اماكن تطوع حسب خطة وزير المعارف للتطوع والتداخل االجتماعي ,والتي تنص على إلزام كل طالب
أ
بالتطوع كشرط اساسي للحصول على شهادة البجروت الكاملة.
 بإعداد وإشراف على المخيمات الصيفية لطالب المدارس االبتدائية.
 مرافقة دورات تقوية في اللغات العبرية واالنجليزية والرياضيات لرفع مستوى التحصيل العلمي .

