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לטפח את ערנותו של האדם להבחין בין טוב לרע, בין עיקר לטפל, יפה "

סובלנות לדעת הזולת, למכוער; להקנות לו ערכים של דמוקרטיה שורשית, 
  ..."יכולת לגבש לעצמו דעה משלו

 (1970חינוך, )נאום בכנסת כשר  אלוןגאל י
 

  :הסמינרמטרות 

 וכלפי החברה  בעולם המכינותוחדורת תחושת שליחות איכותית , ים רחבהגיבוש שדרת מדריכ
 .הישראלית

 .שיפור יכולות ההדרכה המקצועיות 

 בניית בסיס ליצירת שיח עמיתים חינוכי בין מדריכי המכינות 

 רת המדריכים בתוכן רעיוני משותף.העש 

 רציונאל

 סמינרעמדה מיועד למדריכי מכינות קד"צ טרם כניסתם לתפקידם כמדריכים. זו השנה השנייה בה ה סמינר
נפתח, זאת לאחר משובים מצוינים שהיו בשנה הקודמת על התכנים הרלוונטיים וחשיבותו של מעגל שיח 

 העמיתים של המדריכים מהמכינות השונות. 
 

 : אבני הליבה של התוכנית
  הקניית כלי הדרכה, עיסוק במאפייני הגיל, דמות המדריך  - לתפקיד מדריך המכינההכשרה מקצועית

 ותפקידו החינוכי. 
 על החינוך ההומניסטי.  שהעמקה בתפיסות חינוכיות שונות בדג -גישות חינוכיות 
 המרכזיים שעוברים בשנת המכינה: ציונות, ערבות  עיסוק בתכנים על פי הנושאים  -העשרה  רעיונית

 הדדית, צבא כשליחות, יהדות, חלוציות, דמוקרטיה. 
 הקורס מהווה במת מפגש והיכרות למדריכי המכינות השותפות.  -היכרות ויצירת שותפות 
 

 מבנה הסמינר

 ונתנסה  השנים חשף לגישות שונות בחינוך ההומניסטי והתפתחותו במהלךינ -היכרות וחינוך הומניסטי
 בחינוך קונסטרוקטיבי. 

 "נבסס את דמות המדריך הרצוי מבחינתנו אל מול גישות, חוויות אישיות, וסיפורי מדריכי  -"אני כמחנך
 מכינות מהעבר.

  היטבנעבור על אלמנטים שונים במאפייני הגיל והדור של החניכים, על מנת להבין  -מאפייני הגיל המודרך 
 .הם מגיעים נהממ מציאותאת ה

  העברת דיון, שימוש במתודיקה שיחה אישית,  -נעבור על כלים מרכזיים לתפקיד המדריך - יישומייםכלים
 יום זה מועבר בחלקו על ידי גורם מקצועי )פסיכולוג חינוכי( – ועוד

  משבצות תוכן והכרות שיועברו ע"י ראשי המכינות השותפות בסמינר. –ראשי מכינות מלמדים 
 נזמן את המשתתפים לברר לעצמם את עמדתם ביחס לליבת התכנים המכינאית:  –עולם -זהות והשקפת

 ציונית, סדרי חברה והגשמה. -זהות יהודית
 נכיר את בית יגאל הקמתו ותפקידו של מפעל המכינות הקדם צבאיות על נשוחח - הקשר רחב וסיכום ,

  אלון ונסכם את חמשת הימים שעברנו.
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 ___________________: _____ומיקומה המזמינה המכינה שם

 ,רב שלום

לרשום _________ )מספר( מדריכים  ברצוני, אלון יגאל בית מצוות אבי זעירא עם פה בעל לסיכום בהמשך
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 :מהמכינה קשר איש פרטי

 __________________________: _במכינה תפקיד                    : ___________________מלא שם

 :___________________________ל"דוא                           : _____________________נייד טלפון

 פרטים לשליחת חשבונית:

 ח"פ _____________________                         שם העמותה / התאגיד המזמין: _______________

 _______________________________כתובת למשלוח דואר: ____________________________

 

 בתוכה כלולים:₪,  300העלות למדריך הינה 

 כלכלה מלאה לכל אורך הסמינר -

 מיטה + מזרון + מצעים בחדר עם משתתפים נוספים -

 ההרצאות והסדנאות.כלל עלויות ההדרכה,  -

 להביא ספר תנ"ך יש -

 ם(+ מין בסוגריי )נא למלא שם מלא שמות המדריכים

 דוגמא: ישראלה ישראלי )נ( 

1_ ._____________________________ ____2________________________.___________ 

3______.___________________________  _4______._____________________________ 

5_____ . _____________________________6___________________ .________________ 

7___. _______________________________8____________________________________ . 

 

 שעות 48פחות מ ללא עלות.  -שעות לפני תחילת הסמינר  48עד : * נהלי ביטול השתתפות של מדריך/כה

 .מלאמחיר ייגבה מהמכינה  – לתחילת הסמינר

 

  אלון יגאל בבית הטופס קבלת אתעם רן בן שבת  לוודא יש

 

 

 ,בברכה

 .אלון יגאל ביתצוות 
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