
 תוכנית למנהלים במכינות קד"צ ומדרשות למנהיגות  

עמדה
מכתב עדכון חצי-שנתי

שלום רב,
עברנו כמעט את מחצית השנה ואנו מבקשים לעדכן אותך בנעשה בתוכנית ולשתף בתובנות ראשונות.

נא ראה במכתב זה, הזמנה להמשך שיחה, בין אם נציג ממכינתך משתתף ובין אם לאו, לטובת דיוק התוכנית 
לצרכי מכינתך, לקראת שנת תשע"ח. 

פתחנו את השנה עם 19 משתתפים, 5 נשים ו 14 גברים, מ 13 מכינות )רשימת המשתתפים מצורפת(.
כזכור, התוכנית פועלת במתכונת של "מכינה מארחת" ובכל מפגש אנו מסיירים במכינה ומתוודעים הן לצד הפיסי והן 
לגישה החינוכית, כאשר ראש המכינה מביא את עמדת המכינה ביחס לשאלה החינוכית שנבחרה ללוות אותנו במהלך 

אותו מפגש )תוכנית המפגשים השנתית מצורפת(.
אחת ממטרות התוכנית היא לקיימה כבמה אינטימית ומשמעותית עבור משתתפיה ולכן, מוקדש זמן משמעותי לארוחות 

המשותפות )והמפנקות!( ולמקום האישי של המשתתפים במובן זה שכל מפגש נפתח בהבאת טקסט מעולמו הרוחני 
של המשתתף התורן ולמשך רבע שעה אנו איתו, בעולמו. 

מעניין כי כמעט בכל פעם, בדרך עלומה, מתחבר הטקסט הזה למהלכי הלימוד והחינוך הבאים אחריו באותו מפגש.

להלן, מהלך מפגש להמחשה:

התכנסות וארוחת בוקר08:30 

פתיחה אישית 09:00 

סיור במכינה09:15 

עמדת המכינה ראש המכינה09:45 

הפסקה10:15 

לימוד חברה ישראלית/זהות יהודית-ציונית10:30 

ארוחת צהריים12:30 

חינוך: לימוד תיאוריה סביב הנושא הנבחר13:30 

חינוך: היוועצות עמיתים לפי מודל14:30 

הפסקה15:30 

עיבוד יום15:45 

סיום16:30

בתחום הזהות היהודית-ציונית אנו לומדים את הספור "הדרשה" של חיים הזז בהתייחס למקורותיו היהודיים תוך 
התמודדות על השאלה שגיבור הסיפור מציג: "למה דווקא כאן, בארץ-ישראל?" 

בתחום החברה הישראלית החלטנו להתמקד בשני נושאים: פערים חברתיים ויחסי יהודים-ערבים. עד כה, פגשנו רק 
פעם אחת את התחום הזה ובמחצית השניה של השנה, יוקדש עיקר זמן הלימוד לשני הנושאים הללו.

מובן מאליו, כי עיקר מעייניהם של מנהלי המכינות מוקדשים לשאלות חינוכיות ובהתאם נבנה לו"ז המפגשים אשר רובו, 
מוקדש לשאלות הללו.

מן השיחות עולה הגיוון הרב המתקיים בעולם המכינות ביחס לנושאים כגון: ליווי המדריכים, קוים אדומים, השיחה 
האישית עם החניכים וכד'. אנו מקפידים לשזור את השאלה החינוכית בתוך כמה משבצות במפגש נתון כך שיש קשר 

והמשכיות בין דברי ראש המכינה בתחילת היום, דרך משבצת החינוך הראשונה המעניקה כלים תיאורטיים וכלה 
בהיוועצות העמיתים.

מהתרשמות בלתי-אמצעית בדיונים ומדברי המשתתפים עצמם עולה הצמא ללמוד מאחרים ולשתף בבבעיות הבוערות 
"מהשטח" תוך מוכנות לחשוף אתגרים וחולשות. 

לדעתנו, כמנחי-התוכנית, זו נקודת-הכח ומקור חיוניותה של התוכנית כיון שהשכלנו ליצור סביבת שיחה ולימוד פתוחה 
ולבבית, לא שיפוטית ולא תחרותית , אלא כזו שההקשבה, השותפות והמחוייבות ההדדית להצלחת השותפים הן 

 כ"ז כסלו תשע"ז |  27/12/2016



לב התוכנית. אנו חשים כי בכך, מגשימה התוכנית את מטרותיה: להוות במה מקצועית המשפרת את עבודת המנהל והן, 
לשמש בית אינטימי ונעים למשתתפיה.

מן השיחות במשבצות ובהפסקות, אנו שומעים כיצד אמירות, רעיונות, טקסטים או תיאוריות שהובאו אל המפגשים, 
עשו דרכם לעבודתם כמנהלים חינוכיים, בין אם בעבודת הצוות, ליווי המדריכים או החניכים. זהו נתון משמח וחשוב מאד 

עבורנו, כמנחים, כי יש בו להעיד על הרלוונטיות של התכנים לעבודת המנהל ולחיי המכינה.

משתתפי התוכנית מתמודדים עם העומס המאתגר שמפגשים כה ארוכים מייצרים, הן למול המכינה והן למול חייהם 
הפרטיים ואם נוסיף על כך את היות התוכנית נודדת ברחבי הארץ, הרי שגם לנסיעות משקל רב המצטרף לכדי יום הנפתח 

בשעות המוקדמות של הבוקר ועד הערב.
ועם זאת, מספר המשתתפים הממוצע במפגש הוא גבוה ותמיד, כל ההיעדרויות הן כאלה שהיו ידועות מראש בגין לו"ז 

המכינה או מילואים או בגלל אירוע במכינה שחייבם להישאר עם החניכים.

ב 1.1.2017 יוגשו הצעותיהם של המשתתפים לפעולה חינוכית שתבטא את שקיבלו בתוכנית ויישומו במכינתם. מהלך זה 
שאנו מכנים בשם "תלמוד למעשה" יתבצע בחודשים הקרובים וישקף, כך אנו מקווים, את השפעת התוכנית על משתתפיה. 

לשם ביצוע המשימה, אנו מציעים מימון של עד 3,000 ₪ ואנו סקרנים כבר להתוודע לשלל התוכניות שיוצעו.

התוכנית השנתית כוללת 11 מפגשים וסמינר בן יומיים שיתקיים ב 19-20 ביולי 2017 ובו, בין היתר, נתבונן על התוכנית 
בתשע"ז ונדון בתוכנית של תשע"ח.  בחלק מן הסמינר ישתתפו גם חברי ועדת ההגוי של התוכנית ממכון הרטמן, קרן 

אברט, ההסתדרות הציונית, בית יגאל אלון וקרן ברל כצנלסון. לקראת הסמינר נוציא הזמנה מסודרת, אך נאמר כבר עתה 
כי נשמח מאד שתבואו לקחת חלק בסמינר!

לסיום, אנו מבקשים להזכיר כי תוכנית עמדה רואה עצמה מלווה את עולם המכינות לשנים קדימה וכבר בימים אלה אנו 
מתכננים את סמינר הקיץ ואת השנה הבאה. אי-לכך, אנו מזמינים את כלל המכינות, ליצור עמנו קשר, אם כדי לדייק את 

תכני התוכנית לצרכי המכינה ואם כדי לחבר את מנהליכם לתוכנית בשנה הבאה.

בברכת חג אורים שמח!
עדי אפל-טל ואבי זעירא



 תכנית עמדה – תשע"ז 
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חינוך: עמיתיםחינוך: לימודתכנים:לימודדובר מהמכינהפתיחה אישית

125/9

כ”ב באלול 

התזמורת / ש.י עגנון הכרות דרך חפץבית ברל
אבי זעירא

הצגת התוכנית + תיאום 
ציפיות.

עדי אפל טל 
ואבי זעירא

איחולים + הרמת כוסית.

עדי אפל טל ואבי זעירא, 
עם חברי ועדת ההגוי

230/10

כ”ח בתשרי 
תשע”ה

לכיש )בית 
גוברין(

מה מקום המנהל מול שמוליק
המדריכים? 

יניב מזומן – ראש 
המכינה

־פערים חברתיים וכלכ
ליים בישראל

עו”ד נוגה בוזגלו- מרכז 
אדוה

שיח עמיתים סביב מודלים 
שונים הקיימים בעולם 

המכינות.

עדי אפל טל

ניהול ישיבות הצוות 
החינוכי

אוהד, שמוליק ומאיר

313/11

י”ט בחשון

באיזו מידה הקבוצה מאירגל )חיפה(
היא כלי להעצמת 

הפרט?

אילת רום – מנהלת 
חינוכית

הדרשה / חיים הזז 
אבי זעירא

 תהליכים בהבניית קבוצה

עדי אפל טל

היוועצות עמיתים סביב 
דילמות מהשטח  

אילת

44/12

ד’ בכסלו

מהם הרווח וההפסד בן מיצר 
של ניהול עצמי  ומה 

מקומו של המדריך 
מול זה?

ליעד סולנקו – ראש 
המכינה

הדרשה / חיים הזז 
אבי זעירא

ניהול עצמי

איתי יבין - מנהל תוכנית “מן 
הבארות” – מכון הרטמן

היוועצות עמיתים  

אלה

518/12

י”ח בכסלו

מלח הארץ  
)עין גדי(

כיצד מקיימים ליווי ירון 
תהליכי ורגשי לצוות 

המקצועי?  
חנן ברזילי – ראש 

המכינה

הדרשה / חיים הזז 
אבי זעירא

בין הרצוי למצוי, סוגיות 
ואתגרים בליווי הצוות 

החינוכי

עדי אפל טל

ליווי צוות

ירון ודוד

615/1/2017

י”ז בטבת

אחד משלנו 
)בית ינאי(

שחר אופז – סתיו 
ראש המכינה.

יהדות ומגדר 

רבקה לוביץ – טוענת 
רבנית ויוצרת מדרשים 

פמינסטיים

שילוב אוכלוסיות מיוחדות 
במוסדות חינוך. בין חזון 

למעשה.

הרב אופק מאיר 

אוכלוסיות מיוחדות

אור, שחר ורוחה

75/2

ט’ בשבט

חניך במכינה: נרטיב עידיתחנתון
מול המציאות.

איתי קפסוטו- מנהל 
המכינה

החברה הערבית 
בישראל סוגיות של 

שוויון והתכנות חיים 
משותפים.

מוחמד דראושה - מנהל 
תחום שוויון וחברה 

משותפת במרכז גבעת 
חביבה.

מיהו בוגר 'הראוי'?

עדי אפל טל

דמות הבוגר

איתי

819/2

כ”ג בשבט

התנדבות קהילתית: עודד תל”ם – יפו
בין סיוע לשותפות 

ומעורבות.

שימקו אל עמי - ראש 
המכינה ויזהר דמטר – 

ס.ראש המכינה.

גזענות במרחב החינוכי 
אדר כהן - דוקטורנט 

בחינוך דמוקרטי

אקטיביזם חברתי

תהילה / עדי אפל טל

מעורבות קהילתית

יזהר

95/3

ז’ באדר

חינוך להגשמה  מפגש תניה גליל עליון
לאיפוס כוונות

יוסי ברוך - ראש 
המכינה. 

ריבונות מול רבנות

פרופסור דני סטטמן – 
מכון הרטמן

הגשמה ציונית מהי?

אבי זעירא

איך מחנכים להגשמה?

עידית ועודד

1019/3

כ”א באדר

חונן חיים – ראש איתיעמיחי
המכינה

)טרם נסגר(

תרבות פרשנית  

הרב ד”ר אריאל פיקאר 
– מכון הרטמן

עיון משותף בתכניות 
לימודים הנלמדות במכינה.

עדי אפל טל

תכנית לימודים )לא 
סופי(

יאיר

1126/3

כ”ח באדר

מנהיגות ושינוי חברתיבןהירושלמית

יעל דומב – ראש 
המכינה

המחאה החברתית 
2011, לאן? 

פרופסור אביה ספיבק 

תהליכי שינוי ופיתוח 
מנהיגות

אבנר הכהן - פסיכולוג קליני 
בכיר ומנחה קבוצות

טרם אושר סופית

תהליכי שינוי והובלה

בן

סמינר קיץ  
יום א' – בירושלים : משרדי ההסתדרות הציונית )בניין המוסדרות הלאומיים( ובבית מכון הרטמן.

לינה בבית ברל.
יום ב' – בבית ברל.



משתתפי תוכנית עמדה תשע"ז )2016-17(

תפקידמיילניידמכינהמשתתף

מנהל שלוחת כפר הנשיא 052-6614170stein.oded@gmail.comגליל עליוןעודד שטיין 1

מנהלת שלוחת ברעם0545-208486ostrovidit@gmail.comגליל עליוןעידית אוסטרוב 2

מנהל מכינה054-7441762capsouto@gmail.comחנתוןאיתי קפסוטו 3

רכזת קבוצה052-4720051ela.barkai@meitzar.org.ilמיצראלה ברקאי 4

מנהלת חינוכיתTanyaelon@gmail.com 054-7129678העמ”קתניה אילון5

מנהלת חינוכית054-3302301ayelet.rom@gmail.comגלאילת רום 6

מנהל המכינה052-6091396yairtiktin@gmail.comעמיחייאיר טיקטין 7

ס. ראש המכינהizhar@nxt-d.com  054-2441076תל”םיזהר דמטר 8

מנהל שלוחת נח”ל עוזmeirlif@gmail.com 054-7447202מיתרים-לכישמאיר ליפשיץ 9

מנהל שלוחת אליאבshmulysh@gmail.com 052-4239799מיתרים-לכיששמוליק שאול 10

מנהל חינוכיoshamama@gmail.com 054-9574663מיתרים-לכישאוהד שמאמה 11

מנהל מכינת הבנות 054-7547515davidponi@gmail.comמלח הארץדוד פוני 12

מנהל מכינת הבניםYaron.isaac@gmail.com 054-4392600מלח הארץירון יצחק 13

מנהל מכינה050-8818300oded999@gmail.comעין פרתעודד בן ארי 14

מנהלת שלוחת נופי פרתlimorwe@gmail.com 052-5665268עין פרתלימור וייסברט 15

מנהל המכינהBen.benarie@gmail.com 050-2272040הירושלמיתבן כנס 16

מנהלת הדרכה050-659-4235shaaruc@gmail.com      אחד משלנורוחה שער 17

רכז שלוחת הדסה נעוריםgoralior@gmail.com 054-6686160אחד משלנואור גורלי18

רכז שלוחת בית אסף בגן שמואלshacharmerzel@gmail.com 3138096-050אחד משלנושחר מרזל19

מנהל מכינהStavgill@mail.tau.ac.il 052-9253019באריסתיו גיל 20

מנהל מכינהsagiabarjel@gmail.com 054-2347423חביבהשגיא אברג’יל 21

0523-808787adi.apel-tal@shi.org.ilמכון הרטמןעדי אפל22

052-5778799avizeira@gmail.comבית יגאל אלוןאבי זעירא23


