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אזור כרמל

הועידה הארצית היא אירוע השיא של החורף 
ושל הנושא השנתי בתנועה.

אירוע בו חניכי הגוף הבוגר נפגשים עם מגוון של מתודות מושקעות הכוללות 
פעולות תוכן ברמה גבוהה, ערב תרבות בהשתתפות חניכי הקנים,

“שמוצרוק” (מופע להקות מרהיב של להקות החניכים) 
ועוד מגוון פעילויות חינוכיות ייחודיות.

במסגרת הועידה, נפגשים חניכי התנועה עם שאלות יסוד ביחס לתפקיד התנועה בחברה
הישראלית ומעצבים את יחסה של התנועה לנושאים שונים,

בהתאם לנושא השנתי הנבחר.

השנה הנושא השנתי היה "תנועה עם חזון". 
כל צמד אזורים קיבל את אחד מערכי הליבה של התנועה:

ציונות, סוציאליזם, אחוות עמים, פמיניזם, וצדק סביבתי
 ודרך נושאים אלו ביררו החניכים מה משמעות תנועת הנוער בחייהם, וכיצד הם יכולים

להשתמש בקן כבמה לשינוי ומעורבות בחברה הישראלית לפי הנושאים שקיבלו. 

מאזור כרמל יצאו חניכי שכבת י-יב מקנים:
קריית חיים, מרכז הכרמל, נווה שאנן, שריד,
היוגב, מזרע, מרחביה, עין דור, ניר דוד ובית

אלפא.
והנושא שעסקנו בו באזור היה אחוות עמים.

למדנו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני
ודיברנו על כיצד בונים בארץ חברה דו

לאומית ששיווין ערך האדם והאישה עומד
במרכזה.

החניכים והחניכות יצאו עם תובנות רבות
ועברו חוויה משמעותית ומחברת לעשייה

שלהם בתור מדריכים בקנים ביישובים
ובשכונות.

בנוסף לפעולות, קבוצה של חניכי שכבת י-יא הקימה הרכב מוזיקלי איתו עלתה
להופיע בערב השמוצרוק עם השיר 'אני מאמין' (שחקי שחקי) בעיבוד קצבי ומרענן.
ורוני, חניכה בשכבת י' מהאזור נבחרה להקריא את הפרק הבא במגילת השומרים!

שותפים ושותפות חזק,

אז מה זה בעצם מגילת השומרים?
בכל ועידה אנו אוספים את התובנות של החניכים

מהפעולות וביחד מנסחים פרק חדש במגילת השומרים,
שנועדה להכתיב את  הדרך שהתנועה בוחרת בה לשנים

הקרובות

החניכים פגשו חברים מכל הארץ וגם
הכירו חברים חדשים.

את הסמינר בחרנו לעבור עם אזור
שורק (קני ירושלים, רחובות, ראשון

לציון ומודיעין) על מנת להפגיש וליצור
חיבורים שונים זה מזה.

את הסמינר עברנו בקבוצות
מעורבבות בין הקנים.

אנו נרגשות לפתוח את חגיגות שנת ה110 של השומר הצעיר עם אירוע חורף משמעותי ומנהנה לחניכי
הגו"ב באזור ומקוות להמשיך לחנך וליצור.

חזק ואמץ, אלמוג הללי, רכזת אזור כרמל


