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 , סדנאות והרצאותקורסים– אסף גרנות 

 

אותה , 'בשביל'ייסד את תכנית  2012 -ב .שנים בתחום 15אסף הינו איש חינוך ויזם חברתי עם ניסיון של 

תלמידים   3,000  -ומעצימה למעלה מ מקדמת מעורבות חברתית משמעותיתניהל במשך שבע שנים. 'בשביל'  

 .מכלל המגזרים ו"השבטים" )ממלכתי, ממ"ד, ערבי וחרדי( ,עשרות תיכונים כיוםבותלמידות 

ות היהדות ת, להכשרת מורים למקצועאוניברסיטה העבריב'רביבים'  המצטיינים  תכנית  של  בוגר  אסף הינו  

ציון. -מורה למחשבת ישראל ומקרא בתיכון הראל במבשרתכידו האחרון, שימש קבחינוך הממלכתי. בתפ

 מדרשה.הכחבר צוות בה שימש בהמשך , ת'ימדרשה ישראל – 'בית פרתבוגר תכניות המנהיגות של 

וצוותים   סטודנטים, תלמידים,  מתנדבי ש"שחניכי מכינות קד"צ,    מאותפוגש בכל שנה  כמרצה, אסף  

 : ונושאים  מגוון תחומי דעתקורסים בלהנחייה סדנאות ווכו'.    בעמותות וארגונים חברתיים ועסקיים

 

 זהות קורס  מי אני? .1

אישית )ערכים, חלומות וחוזקות(, זהות מקור )מאיפה באתי ולאן אני . לבירור זהות קורס / סדנה

המתח בין הזהות  בדגש עלשייך(, זהות ישראלית, יהודית וזהות אנושית אוניברסלית. 

רבי   -המפגש/ים יכללו לימוד טקסטים )בעיקר מארון הספרים היהודי.  הפרטיקולרית לאוניברסלית

 עוז, רובי ריבלין, ועוד(, תרגילים חווייתיים ושיתוף קבוצתי.  עקיבא, אביתר בנאי, רבי נחמן, עמוס

 

 בין בית הלל לבית שמאי אמת או שלום? .2

קורס זה יאפשר למשתתפיו לחקור את הקונפליקט הערכי הטבוע בכל אחד ואחת מאיתנו, 

מחלוקת במתח שבין הערכים של אמת ושלום בחיים שלנו. זאת באמצעות מסע דרך ה

-. המפגשים יוקדשו לקשרים ביןבין בית הלל לבית שמאיהעמוקה ערכית הלכתית והה

-פוליטיות בעבר ובהווה של עם ישראל. מרבי יוחנן בןוהכרעות אישיים, זוגיים, חברתיים, 

 פלסטיני.-ועד לסכסוך הישראלי זכאי, דרך מצדה

 

  מסע בעקבות המוסיקה של אביתר בנאי, ועצמנו.  –עד האהבה  .3

נצלול לשיריו של מורנו ורבנו הגאון אביתר בנאי, דרכם נחקור את היחסים שלנו עם עצמנו קורס בו  

 משפחה שלנו, במערכות יחסים זוגיות, בקבוצות ובקהילות אליהם אנו משתייכים. ב .ועם אחרים

עצב, אגו, כוח, פחד, חרדה,  –כל מפגש יוקדש לנושא כלשהו בחיים המורכבים והנפלאים שלנו 

מבעד באמצעות מבט וכל מה שיבוא. , אושר ילדות, חמלה תקווהשינוי זוגיות, מיניות, אלימות, 

את המסע שלו בין כל מנעד הרגשות הקיימים, דרכו בשיריו לחלון הפתוח שאביתר חושף 

. במפגשים נקשיב לשירים, נקרא, המשתתפים ינסו גם הם לפגוש את כל אותן התחושות גם בעצמם

נשתוק, נמדוט וננסה ליצור מרחב אינטימי, פתוח ובטוח בו נוכל לפתוח את הלב בפני  נכתוב, נדבר,

  .עד האהבה -בתקווה, נשלים גם אנחנו את הדרך שאביתר הולך בה יום יום עצמנו והקבוצה.
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 מרעיון, לפרויקט ועד למיזם חברתי בר קיימא.  –סדנה יזמות חברתית  .4

בסיפור , בה אני משתף בסיפור האישי שלי כיזם חברתי ויזמות חברתיתאקטיביזם ו בנושא סדנא

שלונות, הצלחות ובעיקר דילמות שרלוונטיות לכולנו, בין אם יכ -'בשביל'של תכנית ההתפתחות 

מתמקדת במתן כלים ודגשים פרקטיים לבחירה וקידום פרויקטים הסדנא יזמים ובין אם לא. 

יש לעבור בניסיון מהם השלבים דרכם     מהם הפרמטרים לבחירת מיזם חברתי?  -ומיזמים חברתיים

  ?תורמיםו עם שותפיםיך נכון לגייס, לרתום ולעבוד א  בפועל?ממשי פרויקט כדי רעיון ללהגשים 

 

 פתוח אינטימי ובטוח סביב מדורה בטבע לשיח גברי מרחב – סדנת גבריות .5

לאפשר שיח גברי   ומטרת, ש)ניתן להזמין סדנא מקבילה לבנות עם מנחה נוספת(  מעגל לגברים בלבד

תחרות, מיניות, מגדר, חרדות, אישור עוצמה, פגיעות, אומץ, הצלחה,  -בהקשרים מגווניםפתוח 

בהתאם  יםמראש או להיות פתוחקבע ינושאי הסדנאות יכולים לה חיצוני/ פנימי, אושר ועוד.

קיימת בטבע, סביב מדורה, וכוללת הסדנה מתלדברים אותם המשתתפים מבקשים לחלוק ולשתף. 

 האזנה וקריאת שירים וטקסטים. תרגול מיינדפולנס, 

 

 לשירות משמעותי והכנה מוטיבציה סדנאות  האם, למה ואיך לשרת? .6

בירור המוטיבציה בבאיזו גישה לבצע את השירות שלי, והאם, למה ובשאלות מתמקדות  סדנאותה

ירות נדון בשאלה כיצד ניתן לבצע שמפגשים האישית של כל משתתף/ת לשירות )צבאי/ לאומי(. ב

ומשפיע הבחירה בשירות משמעותי קשר בין ה את? ננתח Win- Win Situationהווה שימשמעותי 

  אושר, שייכות והתפתחות אישית. לבין 

 

 סדנת הכרת תודה .7

סדנה חווייתית המאפשרת להבין את הערך, היתרונות והצורך שבתרגול הכרת תודה. הסדנא 

לעצמי,  -מתבצעת דרך מספר פעילויות חווייתיות המאפשרות תרגול הכרת תודה במעגלים השונים

לאנשים הקרובים לי, ארגוני, קהילתי ולאומי. במסגרת הסדנה נכתוב תודה לעצמנו, נתרגל 

נשלח למישהו קרוב גלוית תודה, נצפה בסרטונים ונלמד דרך טקסטים את הקשר מדיטצית הודיה, 

 בין היותנו יהודים להודיה. 

 

  היכולת להשתנות על  -"תן לשינוי לצמוח"  –"וכי לבי קשה מאבן?"  .8

. העוסקת בשינוי וביכולת להשתנות, בהשראת סיפורו של רבי עקיבא בבאר )אבות דרבי נתן(ה סדנ

 , לאה גולדברג)על הקשר בין שינוי לזקנה( ר' נחמן מברסלב -בסדנה ננתח טקסטים ושירים נוספים

 סדנההואביתר בנאי.  ,(על היכולת לשנות את נקודת המבט גם מבלי לשנות את המציאות עצמה)

 . ושיתוף אישי כתיבה יתרגיללימוד טקסטואלי, האזנה לשירים, כוללת 

 

 סדנה לנשות ואנשי חינוך -מה ה"למה" שלי?  –על ערכם של ערכים  .9

הסדנה תעניק ידע לבירור אישי וקבוצתי/ ארגוני של הערכים המובילים וה"אני מאמין" שלי.  ת  סדנ

וכלים לבניית תכניות לימודים ומערכי פעילות לחינוך חווייתי מבוסס ערכים. בסדנה נברר מה עומד 

 איך הם יכולים לבוא לידי ביטוי בקרב הלומדים שלנו. מאחורי הערכים שלנו, ו
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