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 החינוכית ולתוכנית לתפיסה יסוד הנחות .1

כן לאחר מ ,)קבוצת השווים( מחזור המכינהלאחריו  ,במרכזחניך/בוגר ) המעגלים כלל :במרכז החניך -

כל  . כלומר,במכינה החניך לפיתוח מוכוונים( ראו פרוט בהמשך -העמותההארגון/ובסופו  הצוות החינוכי

. לכן אם החניך, למשל, לא מתעורר המכלול עובד למען הצלחת החניך שכן הצלחתו היא הצלחת הארגון

 ,הביתה אין הארגון ימשיך להתנהל כסדרו או הפוך ישהה או ידיח את החניךבבוקר או מחליט לברוח 

החלטה להוציא חניך מהמכלול הינה החלטה מאוד . יעשה כל שביכולתו להחזרת אותו חניך לתלםאלא 

 חריגה אשר תתקבל רק אם אנחנו נבין כמה דברים:

o ו, אינה מתאימה לו , מעכבת התפתחותהשארת החניך במכינה לא משרתת אותו )מסכנת אותו

 (בעליל וכדומה

o  חציית הגבולות של החניך כבר פוגעת פגיעה ישירה בחניכים אחרים )משפיעה על המוטיבציה

 ויוצרת נורמות לא תקינות במכינה(

המוטיבציה . זמן ולאורך ביותר הגדול לשינוי תביא החניך אצל פנימית הנעה יצירת :פנימית הנעה -

ילים להיות ! הרבה פעמים אני נתקל בחניכים אשר רגשלנו היא כמעת הכל החניכיםהפנימית של 

קבלת דבר לאחר מעשה )כגון כסף/ משכורת, תעודה וכדומה( או במקרה גרוע  -מונעים מתגמול וענישה

יותר, הם מונעים רק מרצון להרשים את הסובבים אותם שלא תמיד משרתים את טובתם. בסופו של דבר 

. אם הם ירצו בשינוי בעצמם ויתחילו לקדם עצמם לכיוון אותו שינוירך זמן יקרה רק שינוי אמיתי ולאו

זאת נעשה ע"י יצירת שיח מכינתי )"שפת מכינה"( המדגיש כי הם צריכים לרצות את השינוי ורק הם 

 יכולים להביאו, וכן ע"י שימוש, בין היתר, במנהיגות מעצבת שיפורט בסעיף הבא.

 החינוכי הצוות של מעצבת מנהיגות י"ע  כל קודם תתפתח החניך אצל פנימית הנעה: מעצבת מנהיגות -

לכן, לא  .וכריזמה אינטלקטואלי גירוי, אנוש יחסי, אישית דוגמא(: בדבר הנוגעים הגורמים לכל מתייחס)

לאורך כל השנה נדאג לפתח את המדריכים להיות בעלי מנהיגות רק נבחר את האנשים המתאימים אלא 

"אם לא  –ונשתמש לעיתים רחוקות ובזהירות בשיטות מנהיגות אחרות )כגון מנהיגות מתגמלת  מעצבת

 תעשה אז..."(

 שרשרת של בשיטה ביותר האפקטיבי באופן נעשה מסוגלות תחושת פיתוח: חיובית פסיכולוגיה -

רבות נוטים ז הכלים של החניכים: החניכים פעמים הכוונה להרחיב את ארג (.9191, פופר) הצלחה חוויות

לפרש את המעשים שלהם בצורה שלישית )לעיתים גם כך הצוות בפרשנותו את החניך...( אך חשוב 

להזכיר הן לצוות והן לחניכים שאין רק רע ולא טוב אלא שדרך הגברת הטוב אפילו בגישה לאירוע )לאו 

  דווקא בסיכומו( התוצאה חזקה יותר מאשר תיקון הרע. 

 שכשם הנחה ומתוך ולהתפתח לקדם צוןר מתוך למידה של ברוח יובלו והעמותה המכינה: לומד ארגון -

דרך הזדמנות אמיתית ושוויונית  ולהתקדם ללמוד ממנו ומצופה ,מתפתחאנו מאמינים שכל חניך ש

מהות  .ערכים אותם פי על לפעול צריך הארגון כך ,(התנסויות שונות )למשל, בעזרתלהוביל תהליכים 

כשם שאנו יוצרים שינוי ולמידה אצל ! דוגמא אישית חשובה כאןולכן המכינה היא למידה והתפתחות 

את החניך   לפתח כדי  :"אנשים מפתחת מערכתלשם כך, נייצר " החניך עלינו לפעול באותה הצורה.

התפתחות הצוות היא מטרה בפני עצמה שמקדמת בצורה ישירה את המשימה . להתפתח צריך

. כמו כן, אחד הערכים המובילים אותי בחיים שינחו אותי בניהול המכינה הוא פיתוח החניך -המרכזית



 ליווי יכלול ולכן והארגון הטיפול, התוכן בציר מקצועי ידע על להתבסס צריך החניכים פיתוח -מקצוענות

 אחד אדם אצל מצאנ לא הידע , התייעצות עם הוועד המנהל, הצוות החינוכי ועמיתים.מקצוע אנשי של

לקבל את  כדיואני כמנהל צריך לאסוף את הידע הקיים  הארגון את המרכיבים האנשים כלל אצל אלא

ההחלטות הטובות ביותר! הלמידה הטובה ביותר נעשית הרבה פעמים דרך החניכים ולכן יינתן להם 

 מקום אמתי בקבלת החלטות.

 ההתפתחות לתהליך מאוד משמעותיים מדריכים אותם י"ע חניכים של קבוע ליווי: צוותית אורגניות -

 . פעמים רבות השיחות האישיות הן המענה הטוב ביותר שיש לנו כמכינה לפתרון בעיות. החניך של

 מתפתח החניך שבו המרכזי המרחב היא : הקבוצההפרט לפיתוח מרכזית פלטפורמה: השווים קבוצת -

קבוצת  .לקבוצה תורם הפרט באיך בעיקר עוסק השיח, הפרט את מפתחת שהקבוצה העובדה ולצד

במידה )ואף לרוב חזקה מכל כלי טיפולי אחר( כך ש השווים למעשה מהווה מרכיב חינוכי וטיפולי

מסוימת היא ה"מיקרוקוסמוס" של החברה בחוץ. התמודדות מוצלחת עם  הקבוצה במכינה תאפשר 

יבי בכלי זה הן בהפעלת לחץ על חניך לקום במכינה ישנו שימוש מס להם להצליח בצה"ל ובחברה בכלל.

בבוקר למד"ס, לחזור למכינה לאחר שהחליט לפרוש, להניע תהליכים קבוצתיים, כגון הגעה בימי א' 

לתרבויות יום א'. כך שבסופו של דבר שימוש נכון בקבוצת השווים מהווה נדבך מרכזי בשינוע המכינה 

  רותיהם. קדימה ובכך שינוע הפרטים בה לעבר הגשמת מט

 

 

 :החינוכית התפיסה רציונל .2

 :רקע

 מבעיות נע הגרף) סיכון של במצבים כנוער נחשבים מתוכם 088,888 כאשר נוער בני 988,888 כיום יש בישראל

 (. 1ואלימות סמים ועד משפחתיות

 . ל"הנ הקריטריונים על עונים משלנו אחד למכינת המגיעים הנערים, לנו כידוע

 תחושת את אצלם להגביר מצליחים כיצד? נערים אותם עם מתנהלים כיצד: היא המתבקשת השאלה

  ?מוטיבציה חדורי פעילות חודשי 01 לאחר להוציאם, בחברה התנהלות נורמות בקרבם למסד, המסוגלות

 

 :כרונולוגי סדר פ"ע התפיסה עיקרי

 כן על ".חופשי רצון" הוא ביותר החשוב להצלחה הבסיס, הנושא על ולמידה שלי המצטבר הניסיון לאור .1

עלינו  .למכינה להתקבל שרוצים אלו שהם להבין החניכים על, הגיוס שלב - הראשוני מהשלב כבר

לגרום לחניכים לקחת אחריות , אלא להשתלט על היצר שלנו לקבלם מיד ובכל מחיר)כמנהלים וצוות( 

 .פנימית מוטיבציה להחדרת תשתית ומהווה רבים במובנים להם חדשה זו תפיסה. חייהםסוף כל סוף על 

החניך למעשה נפגש לראשונה עם המכינה בה שום דבר לא נלקח "כמובן מאליו" אלא על החניך להתחיל 

 לעשות בעצמו ולמענו. 

a. ( וכד הנוער כפר, פנימייתי, ספרי בית) הממסדי הסגל בו מעורבים אשר גיוס תהליך הקמת: השיטה'

 בסיום. השונים המרכזים אצל הפרזנטציה שלב מכן לאחר. להם שכדאי החניכים על לוחץ אשר
                                                           

1
 החינוך משרד נתוני מאגר -החינוך משרד אתר מתוך  



 החניכים של חיוביות אנרגיות המון עם, מגבש תוכן רווי ליום נחשפים החניכים בו" פתוח יום"

 -למכינה להצטרפות המרכזי המוטיבציה גורם את למעשה שמהווים – במכינה הקיימים

 אשר ראיון מתבצע היום בסוף(, יכול אני גם יכול הוא אם) לחיקוי מודל מהווים המכיניסטים

 ימי שני ישנם זה שלב לאחר. למכינה להתקבל רוצים הם מדוע להסביר נדרשים החניכים במהלכו

 . הכדאיות שיווק המשך של ובטלפונים החברתיות ברשתות מאסיבית ועבודה גיבוש

 להגיע אוהבים החניכים: סיבות מכמה מהודקים מחוקים להיזהר יש - "צבעוניים" אדומים קווים .2

 עלינו, לכן. והתדיינות דיאלוג מרחבי מונעים הדוקים חוקים כן כמו( חצייתם את לנסות ולרוב) אליהם

 ענישה במערכת גמישות להפגין עלינו, אלו לקווים מגיעים והחניכים חלילה וגם אדומים קווים להציב

. צריך להיות גמיש וחכם כדי להבין איך אנו רוצים שהצעד הבא ישרת את (4 סעיף ראו) והתמודדות

זמן גם אם הוא  נקודתמטרות החניך )בדגש על "החניך במרכז"!(. יש לראות מה הכי חשוב לחניך בכל 

בעצמו לא רואה זאת כרגע ולנהל על כך דיאלוג ישיר. בסופו של דבר מדובר בחייו של החניך )אותם הוא 

ן עצמאי ללא הצוות במוקדם או במאוחר...( לכן עלינו לעשות הכל כדי שהחניך יפנים את ימשיך באופ

 המטרות אותם אנו רוצים שינחיל לעצמו דרך המכינה ואת רוחם ויצליח לגבש זהות עצמאית. 

 הם כאשר בתפיסתם מהפך עוברים החניכים הראשונים מהחודשים כבר – "מכינה שפת"ל מעבר .3

 אני" יש" מסוגל לא אני" יותר אין", לבצע צריך אני" יש" לי מגיע" יותר אין: אחרת לדבר נדרשים

 :מרכזיים צירים שלושה י"ע בצענ זאת..." אצליח ואני בתהליך

a. שפה הבונה את המציאות ואמונה המגשימה עצמה! )ראו  -שימוש נרחב בפסיכולוגיה חיובית

 הרחבה בסעיף הנחות היסוד(.

b. רגע בכל בעיקר אך זה בנושא שיעורים עוברים החניכים -לפנימי חיצוני שליטה ממיקוד מעבר 

 .אותם הסובב ולא וכישלונותיהם הצלחותיהם על שאחראיים אלו שהם להם להזכיר נתון

ע"י תהליך זה, החניכים  -למעשה מדובר באחד מהתהליכים החינוכיים המרכזיים במכינה

לומדים להכיר טוב יותר את עצמם, לזהות את הדפוסים וההתנהגויות שלהם ע"י שיקוף ומראה 

 עד כדי שלבסוף הם באופן עצמאי יוכלו להגביר את השליטה העצמית!מהצוות, הקבוצה 

  כאמור אחד מהשיטות להעצמת  ציר זה הינה:

i. שלנו במכינה שקיימת מוגברת לב תשומת י"ע הצוות, המדריכים -יומיומי מצב שיקוף 

 מראה מולם ומעמיד התנהגותם את יום מידי לחניכים משקף מסור חניכה יחס בעקבות

, כן כמו. אחריות לקחת בצורך יותר מהירה להבנה אותם המוביל דבר. מעשיהם על רחבה

 משוב מקבלים החניכים בהם פורמאליים וביליתי פורמאליים רבים תהליכים קיימים

 .מחבריהם

c. וכד מסע/טיול/שיעור בהובלת אחריות ולקיחת בוועדה השתתפות'.  

. השלם את להניע שחייבים בפרטים מלאה המכינה -)קבוצת השווים( הקבוצה של בכוחה שימוש .4

 בזהירות אך -הקבוצה וועדת הכוונת י"ע בעיקר) הקבוצה דרך הנעה לצד הצוות וסבלנות סובלנות

. שוב עלי כפי שפירטתי מעלה בהנחות היסוד (.השחורה העבודה של למבצעים להפכם לא המתבקשת

זהו אחד הכילים המשמעותיים ביותר )אשר תופסים תאוצה ומגיעים לשיא במחצית השנייה  –להזכיר 

המפגש עם הקבוצה מאפיין למעשה את המפגש העתידי עם החברה לכל המשתמע  –של שנת המכינה( 



הקבוצה שכן כך הקבוצה תהיה יותר חזקה )תורנויות( או לחילופין לקחת  לרבות: אני אתאמץ בשביל

 יוזמה ולהנהיג את כלל הקבוצה בפרויקט מסוים. 

 את לקלוט הצוות על...( לשבוע השהייה: כגון בריחה ולא) התמודדות - למעשיהם באחריות לשאת .5

 תחושת עם יתמודדו אלכוהול שישתו חניכים כך. לתקן, להרים כדי שם להיות להתמודד, הריבאונד

 הסכנות על הרצאה הזמנת למשל) השתייה בסוגיות מוגברת התעסקות י"ע זאת ויתקנו האמון משבר

 באופן זה שבוע יבצע הישרדות משבוע יברח אשר חניך, כך(. החניכים י"ע זו הרצאה העברת או שבשתייה

החניכים, והצוות כאחד, חייבים להבין כי . אותו שילווה שלם מדריך להקצות שצריך במחיר גם אישי

הדפוס של לקחת  אם ימשיכו לפנק את החניכים –עליהם לפתח את המסוגלות אך בעיקר את עצמאותם 

אחרים כמובן מאליו ימשך. החניכים לא יתמודדו. על החניכים להבין שעליהם להשתמש בכוחותיהם גם 

  מתוך משבר. 

 רק ולא להחמיא ובעיקר חיובית ובגישה חיובית בפסיכולוגיה ניכר שימוש -הרעפת אהבה / חיזוק חיובי .6

 . לבקר

 .גבוה לכוון וכמובן" עצמה את שמגשימה ציפייה"  העיניים בגובה לדבר – חזקים אנשים בהם לראות .7

 ממהלך האישי במובן הרבה מרוויחים והם זכות זו מהמכינה חלק להיות כי הדגשה -וחובות זכויות .8

 .לקבוצה ותרומה הפעילות בכל השתתפות -חובות ישנם זאת לצד אך השנה

 שלא, במכינה רצויים שהם תחושה להם לתת יש, במכינה להיות הזכות למרות –! להילחם על כל חניך .9

 .בחייהם אחרות במסגרות לקרות היה שיכולה כפי בקלות עליהם נוותר

 באון לפעול יש, לכן. שונה היא חניך כל להניע הדרך ולכן ומלואו עולם הוא חניך כל :"מידה לפי חליפה" .11

 וכל מנחים קווים אותם פי על יתקבלו ההחלטות, זאת עם יחד. אדומים קווים חציית של במקרים שונה

 מחברי אחד של רגשי חיבור סמך על החניכים בין אפליה לבצע לאו רציונאלית בצורה לנמק יש החלטה

 . לצוות שקופים יהיו החינוכיים התהליכים, כן כמו. הצוות

 

 

 :אתגרים עם להתמודדות דוגמאות( למעשה מהלכה) פרקטיקה

(. מדריך של השקמה אף לעיתים) מדריך שיחת הראשונים בחודשים -לשיעורים בבוקר קם שלא חניך .1

 : קווים בשני פעולה השנה בהמשך

a. חניך אותו עם חניכים של שיחה. 

b. אחריות של משימות מתן י"ע החניך העצמת . 

 אחריות של משימות מתן י"ע החניך העצמת. המדריך י"ע מצב שיקוף -לקבוצה תורם שלא חניך .2

 באסיפת( החניך של שמו את להעלות האם לשקול יש) לקבוצה התרומה סוגיית העלאת. קבוצתית

 בהם בנקודות חניך אותו וחיזוק המתרחש על מעקב ביצוע – בלבד החניכים משתתפים שבה המליאה

 . לקבוצה תרם הוא

 לאחר בשיחות מלווה השיחה. המכינה ראש עם ישירות חריפה שיחה - ללא אישור לשתות שיצאו חניכים .3

 הפרדת. יומיים-יום של עשייה ללא מצב הדממת, מכן לאחר. חניך לאותו הקשור המדריך עם מכן



 כל) מסוים מערך וכן מעשהו חומרת את הקבוצה בפני שיציג בנפרד חניך לכל משימות ומתן החניכים

 (. וכדומה חניך שיעור העברת, אורח מרצה הזמנת) כללי באופן במעשה הבעיה על( ברמתו חניך

a. ומדריך רית"מד, מכינה ראש) במכינה השתתפות סיום לוועדת יעלה שנייה פעם זאת המבצע חניך 

 במכינה השתתפותו את להמשיך אם יחליט( הצוות עם התייעצות לאחר) המכינה ראש ובסופה( מלווה

גם אם מדובר בהעברה למטרת למידה למשך  – לצבא הכנה של אחרת למסגרת החניך את להעביר או

 .זמן קצוב. לאחר מכן ישקול ראש המכינה החזרתו בדגש על תהליך עיבוד קבוצתי נכון

b. במידה ומדובר באירוע חד פעמי נקודת ההתייחסות תהיה זהה לאמור  – במקרה של עישון סמים

לעיל. במקרה של אירוע של סם חמור / שימוש לעיתים דחופות יועבר החניך לטיפול ויוצא  aבסעיף 

  מהמכינה. 

 מקבלים הם אותה החודשית המלגה כספי במתן יענשו החניכים -שבוע לתחילת מגיעים שלא חניכים .4

 ופוגעים מזיקים שהם כך ועל במכינה נוכחותם חשיבות על מדריך שיחת יעברו, בנוסף(. השתתפות מלגת)

 בשלבים. להגיע חניכים יתמרצו אשר מהנות' א יום בתרבויות שימוש, בנוסף. בחבריהם ובראשונה בראש

 . החניכים להגעת אחראיים הם ובכך ראשון ימי על לקבוצה אחריות מתן – יותר מאוחרים

 מכן לאחר. החניך אצל מדריך ביקור. מצבו על לקבוצה חבריו בירור -משבוע למעלה מגיע שלא חניך .5

 במידה בבית הקיימת המשפחה עם בשיחה מלווים אלו ביקורים. מדריך עם יחד לקבוצה חבריו ביקור

 . ראשון ניסיון לאחר מוותרים לא. וקיימת

 

 השנה לאורך הקבוצה מצב – הקבוצתיים התהליכים

 חדות ירידות מונעים אשר" שיא שבועות" בגופו וכולל הקבוצה מצב את מודד אשר תרשים להלן

 . ממושכת הדרדרות ולמנוע לאזן ותפקידם
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 :אלו אירועים של תמצית להלן. הקבוצתי המצב על השפעה להם אשר וזמנים אירועים על להצביע ניתן כיום

 נרתעים הם. במכינה קל להיות הולך שלא מבינים החניכים חודש לאחר -הראשון החודש משבר 

 מתי בבית לבקר יכולים הם שאין מהבנתם נרתעים הם גם כך. להם שניתן החופש ומחוסר" מהלחץ"

 :המשבר למניעת דרכים. המכינה את לעזוב לרצות החניכים את מובילים אלו. שירצו

o וכיף אחווה, גיבוש פעילויות המון. הראשונים בחודשיים החניכים" חיבוק"ב נרחב שימוש . 

o מהאלמנטים חלק אלו לוחמים עם ומפגש ניווטים, יהודה מדבר שבוע, עלייה מסע 

 .להישאר החניכים רצון את" המרימים"

o הקבוצה עם ולדבר להם שקשה החניכים עם אישי באופן לדבר -למדובר המשבר את להפוך 

 . השני את אחד לחזק שעליהם כך על

 או משתנה לא דבר ושום פה קורה מה הבנתי" של תחושה וכן חבריהם של ראשון גיוס -חנוכה משבר 

 :המשבר למניעת דרכים". מספיק קיבלתי

o הווי וערבי תומכים לוחמים עם מפגש הכולל אתגרי שבוע – מנשה ברמות ניווט שבוע. 

o במהלך. בבית לחפש מה הרבה שאין מבינים הם כך( כולם של בחופש לא) לחופש יציאה 

 שההורים ביקורים על בדגש. )השייכות תחושת את המחזק דבר הסגל של בית ביקורי החופש

 (.בה שלו הרבה ההתקדמות ועל במכינה היותו על לחניך מחמיאים שם נמצאים

o להמשך מוטיבציה ונתינת המדריך עם אישית וחניכה משוב שיחת. 

o ( להם מצפה עוד מה) במכינה התהליך המשך על קבוצה שיחת 

 המון אין כי משקר הגרף זאת אם אך מכינה שנת באמצע שהם מבינים החניכים -אמצע משבר 

 שואלים החניכים(. האמצע לאחר חודשיים-חודש עוד מעלה קופץ שהגרף מבין הסגל רק) התקדמות

 לכך אי: בפרק עומד לגיוס האחרון אנס'הצ – האמיתית והסיבה ובעיקר פה עושה אני בכלל מה רבות

 :המשבר למניעת דרכים. לפרוש רוצים החניכים

o חדרים החלפת: כוחות ריענון ו משובים!, לקבוצה רשמית בצורה, הכוח מתן – אמצע שבוע ,

 . אישיות בשיחות חדשים דפים פתיחת, וועדות החלפת

o המדריך עם להמשך ויעדים חניכה, משוב שיחת 

o להמשך ויעדים משוב – המכינה ראש עם( פורמאלית) אישית שיחה 

o השנה מתחילת מחכים החניכים לו אשר מאוד מעצים שבוע. בסמוך מגיע -הישרדות שבוע .

 בציר קדימה שלב אותם מקפיצה אשר מטורפת הצלחה בתחושת אותו מסיימים רובם

 . האישי התפתחותם

 מתנקים הרוב. מוכנים לא עדיין שהם תחושה, נטישה תחושת חווים החניכים -הסיום תהליך משבר 

 של מצבורים הרבה ויש לחוצים, חברתיים לא מאוד להיות הופכים חלקם. היומיומית מהמציאות

 להכין כדי" יותר מוקדם לבית ללכת רוצים פתאום רבים חניכים זה בשלב גם. החוצה היוצאים כעס

 :המשבר למניעת דרכים. אתם ולא"( זורק)" שנפרד זה אני: לומר בא למעשה זה סימפטום". עצמם

o (אותו דוחה) הסיום את משכיח – ל"צה שבוע 

o וכדומה סיום וספר סיום טקס הכנת, חובק, פולין: החניכים על אחריות והטלת תעסוקה. 

o פרידה טקסי, וקבוצתיות אישיות סיכום שיחות: מובנית בצורה הפרידה ניהול . 



 :החינוכית התוכנית רציונל .3

 

 התוכנית של המצפן את מהווים( זה במסמך שמוגדרת כפי) הרצוי המכינה בוגר ותפיסת החזון

 הפלטפורמה את ומעצימה בקבוצה הפרט פיתוח את מדגישה החינוכית התוכנית. החינוכית

 נבנתה בסיסם שעל בצירים ביטוי לידי בא הבוגר חזון. להתפתחות החניך עבור ככלי הקבוצתית

  :החינוכית התוכנית

 והעצמה האישית בזהות קוהרנטיות יצירת, אישית זהות גיבוש על עבודה -דמות ;  

 ההבנה דרך נלמדים ואחריות החלטות קבלת של וכלים מסוגלות תחושת בניית -מנהיגות 

  ;  בכלל ובחיים בצבא(  זה לנוער במיוחד) הובלה בעמדת להיות שיכול אחד כל של האישית

 משמותי לשירות הנוער בהכנת הוא הקיום וזכות במכינה מרכזי מרכיב -ל"צה . 

 השלם המעגל על דגש שמה התוכנית. התוכנית צירי לשלושת היסוד אבן את מהווה הקבוצה

 אחד בכל של כל חניך האישי לפיתוח והן המדריכים לפיתוח הן מתייחסת ולכן החניך את העוטף

 . מהצירים

 ומשוב רציף חניכה שתהליך אמונה מתוך ומבוקר סדור בתהליך להתקיים עתיד האישי הפיתוח

 . החניך של האישית הצמיחה את יאפשרו

 בקבוצה הפרטים לביןו של הפנימי העולם בין דיאלוג תוך תמיד תעשה החניך של זהותו גיבוש

 על להתפתח)החניך(  לפרט תאפשר בקבוצה שונות שעידוד הנחה מתוך . זאתכשלם הקבוצהלבין ו

 . דרכו פי

 

 :(המרכזיים  שלושת את אציג במסמך) מעגלים לארבעה מתייחסת החינוכית התפיסה .4

 

 ארגון

 הצוות החנוכי

 מחזור המכינה

בוגר/ חניך  



 :החינוכית התוכנית של התווך עמודי .5

  מנהיגות, זהות, צבא, קבוצה.. : הלומד נחשף למושגים ולמודלים מעולם התוכן שלפיתוח ידע. 

 שיסייעו לו בשירות הצבאי , בחברה ובחיים בכלל. : החניך רוכש מיומנויותמיומנויות פיתוח 

 הבנת העצמי ומימוש האפשרויות הגלומות בכל אחד.  החניך בוחן את פיתוח מודעות וצמיחה אישית :

עצמו, מגלה מהן חולשותיו ועוצמותיו ומוצא דרכים לבנות את הנקודות החזקות שלו ולהתגבר על 

 חולשותיו.

  וכחייל.אדם בחברה, כמנהיג רחבה אודות מה שעליו להיות כ : הלומד מגבש תפיסהזהותגיבוש 

 מסוגלות עצמית היא מידת אמונתו של האדם בכוחו לבצע דברים בתחום פיתוח תחושת מסוגלות עצמית :

מסוים ומוגדר.  כלומר, מדובר על פיתוח אמונה עצמית של הלומד ביכולתו להצליח, להיות חלק מחברה, 

 להניע אנשים ועוד.

 כמרכיב המסייע להתפתחות הפרטעבודת צוות/ קבוצה פיתוח :. 

 

 

 החינוכית התוכנית צירי .6
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 צוות -חינוכית תוכנית

 :יעדים

 מעצבת מנהיגות פי על הפועל חינוכי צוות 

 אנשים ובפיתוח היעד אוכלוסייתאודות  ידע בעל חינוכי צוות 

 החניכים עם בעבודה גבוהה מסוגלות תחושות בעל חינוכי צוות 

 הובלה, הנעה, הדרכה, סדר וארגון: לתפקיד רלוונטיות מיומנויות בעל חינוכי צוות. 

 ושמה המכינה חזון את שמקדמתמגובשת ומתפתחת  תפקיד תפיסת עם חינוכי צוות 

 החניך את במרכזה

 התפקיד ביצוע לגבי גבוהה אישית מודעות עם חינוכי צוות 

 .צוות חינוכי עם זיקה גבוהה לתפקיד המדריך אשר נהנה בעבודתו 

 :התוכנית עיקרי

 .לתפקיד הנכונים האנשים בחירת: מדריכים וגיוס מיון .1

, צוות עבודת, תפקיד תפיסת, ואחריות סמכות הגדרת, עבודה ממשקי, תפקידים הגדרות: צוות הכנת .2

 ובין חניך -מדריך יחסי שמבטאות סימולציות,  וחניכה בהדרכה ידע, היעד באוכלוסיית ידע,  ציפיות

 . הצוות חברי

 המפגש לקראת והכנה לחניכים מדריכים התאמת: (/שלישישני שבוע) חניכים -מדריכים חלוקת .3

 (9 בשבוע כולם בין שהתקיימה ראשונית היכרות פגישת מלבד) למודרך המדריך בין הראשון

 ופרידה סגירה, הבאה לשנה לקחים הפקת: סיכום סדנת .4

 :חוזרים מופעים

 .השני על אחד אישי ומשוב להמשך יעדים, הצוות עבודת על:  חודשים שלושה כל לקחים הפקת .1

 לעשות לא בכדי)  החינוכי הצוות כל של( תסוציאלי עובדת) חיצונית מנחה עם מפגש:  בתפקיד דילמות .2

 .חניכים לגבי בדילמות בעיקר יעסקו המפגשים( בצוות פתיחות ויצירת  למשימה היחסים בין פיצול

 .מפורטות לשבועיים אחת ישיבות .3

 .שבוע וסיכום פתיחה ישיבת .4

 (לתפקיד רלוונטית העשרה) / חודשיים וחצי לחודש אחת :הצוות לפיתוח מקצועי יום .5

 .לחודשיים וחצי אחת - גיבוש פעילות .6

 .צבאיות קדם מכינות מדריכי כלל עם המכינה מועצת מטעם מדריכים מפגש .7

 



 אישי פיתוח

 ביחד אישיים יעדים קביעת -השנה בתחילת המדריך עם ר"והמד המכינה ראש של משותפת פגישה .1

 (תפקידים לחלק מנת על) הפרק על שעומדים ולפרויקטים השונים לצירים המדריך של החיבור ובחינת

 מדריך כל עם שבועי בסיס על ר"המד של אישית פגישה .2

 לחודש אחת המדריך עם המכינה ראש של אישית פגישה .3

 המדריך עם המכינה ולראש ר"למד משותפת אישית רבעון פגישת .4

 .המדריך עם המכינה ולראש ר"למד משותפת סיכום פגישת .5

a. ומשוב אישי פיתוח, שיעורים/ משימות לגבי חניכה: ר"המד עם הפגישות עיקרי 

b. אישי ופיתוח משוב: המכינה ראש עם הפגישות עיקרי. 

 מכן ולאחר גדולה יותר חניכה תחילה – הכישורים של הדרגתית בנייה דרך ומסוגלות מיומנויות פיתוח .6

 המדריך והתאמת מוטיבציה: פרמטרים שני פי על הפרוייקטים בחירת כן כמו. העצמאות הרחבת

 המדריך את שיפתחו משימות לבחור  החינוכי הצוות ראשי/ המדריך של ורצון

 חניכים -חינוכית תוכנית

 
 דמות ציר מנהיגות ציר

 (וזהות ערכים כולל)
 כשלם הקבוצה ל"צה ציר

 יעדים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יעדים
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 יעדים
 

 לחולשות מודע חניך
 שלו ולחוזקות

 כמנהיג

 מיומנויות בעל חניך
 עמידה) מנהיגותיות

 הובלת, קהל מול
, הנעה, פרויקטים

 קבלת, יוזמה
 (החלטות

 תחושת בעל חניך
 להנהיג מסוגלות

 זהות בעל חניך
 מנהיגותית

 ידע בעל יהיה חניך
  במנהיגות

 
 
 

 :כללי  זהות.0

 זהות  בעל חניך
 מגובשת אישית

 תחושת  בעל  חניך
 ואיתנות מסוגלות

 מודעות בעל חניך
 גבוהה אישית

 מיקוד בעל חניך
 פנימי שליטה

 :מרכזיים ערכים.2

 ומיישם מבין חניך
 הנתינה ערך את

, לזולת והעזרה
 סובלני

 יהודית זהות.3
  :ישראלית

 זיקה בעל חניך

 המנטאלי בציר מוכן חניך
 . הצבאית למסגרת והפיזי

 כך ליכולותיו מודע חניך
 ממפה תהליך של שבוסופו

 השירות את החניך
 מסוגל שהוא המשמעותי

 . ל"בצה לבצע

 בסוג בחירתו עם שלם החניך
 . הצבאי השירות

 ל"בצה לשרת רוצה החניך
 אלא" פאסון" מטעמי ולא

 וחשיבות הארץ אהבת מטעמי
 . השירות

 הצבאית המסגרת עם הכירות

 מסוגלות תחושת בניית
 לחיילות

 

 תחושת  בעל החניך
 שייכות

 לומדת קבוצה
 ומלמדת

 כוחות בעלת קבוצה
 את קדימה המניעים

 ואת כשלם עצמה
 בה הפרטים

 כלי תהווה הקבוצה
 המיומנויות לפיתוח

 של אישיות הביו
 הפרט

 
 
 



-יהודית לזהות
 ישראלית

 זיקה בעל חניך
 לארץ

 
 תוכנית
 עבודה
 לחניך

 פיתוח ציר בניית
 כל עבור מנהיגותי

 : חניך

 התנסות הורדת .1
 העברת: לחניך
 הובלת, שיעור

 מספר עם פרויקט
 העברת, חניכים

, גופני אימון
, מכינה ערב הובלת
 מסעות הובלת

 .ר"וחנת
 החניך ליווי .2
 ההתנסות ביצוע .3
 מהקבוצה משוב .4
 מהמדריך משוב .5

 החונך

 

 :הערות

 התנסויות בניית
 של לשלב מותאמות

 האתגר ועליית החניך
 לבנות מנת על בהדרגה

 מסוגלות

 ראשונות התנסויות
 ולאחר צמודה בחניכה

 "מרחוק" מכן

 להיות חייבת התנסות
 מנת על במשוב מלווה

 למידה שתתבצע
 

 ראשי י"ע הובלה
 :ועדות
 קבוצה ועדת
 וגיוס חוץ קשרי ועדת
 לוגיסטיקה ועדת
 תרבות ועדת
 כלכלה ועדת
 טיולים ועדת

 פיתוח ציר בניית
 חניך כל עבור אישי

 של הגדרה! במכינה
 כל עבור מלווה מדריך

 :שנתי וליווי חניך

 פתיחה שיחת -
 אמצע שיחת -
 סיכום שיחת -
 כל יעדים שיחת -

 משוב) חודש
 יעדים ובחינת

 (קודמים
 שותפת שיחה -

 (לשבועיים אחת)

 בוועדות השתתפות
 על למידה: השונות
 נתינה, אחריות

 : הערות

 - מכינה שבתות
 פרשת, שבת קבלת

 לדת כחיבור השבוע
 ולפלורליזם

 כל עבור אישי פיתוח ציר בניית
 יכולותיו את המודד חניך

 בניית ובכך והפיזיות המנטליות
 השירות מהו לשאלה התשובה

 יוכל שהחניך ביותר המשמעותי
 .לבצע

 להתמודדות כלים מתן -
 ויישומם ל"בצה הצפויה

 וועדות הובלת, בתורנויות
  .במכינה ותהליכים

 י"ע נבנית סים"מד תוכנית -
 (.וינגייט) 9 ד"בה

: האישי הפיתוח במסגרת -
 ל"לצה במוכנות עיסוק

 ומוטיבציה

 

 :הערות

 מגיעים החניכים! חשוב -
  מוטיבציית עם לרוב

 להיות הציר על ולכן יתר -
 מותאמת בצורה בנוי

 יש גם כך. החניך ליכולות
 בחלק בעיקר דגש לשים

 החניך בו הרגע על המנטאלי
 מה להיות יוכל שאינו יבין

 בפניו ולהציג שרצה
 . אחרות אלטרנטיבות

 שלדג י"ע העמותה אימוץ -
 הבנה מתוך) נוספת ויחידה

 להגיע יוכלו לא שמרביתם
 (לשלדג

 י"ע מובנת סים"מד תוכנית -
 מאמץ אשר( וינגייט) 9 ד"בה
 . המכינה את

 

 שיעסקו אישיות שיחות
 החניך של במקום

 על ובהשפעתו בקבוצה
 הקבוצה

 בקבוצה החיים הבנת
 מטלות ביצוע דרך

 היות מתוך ואחראיות
   - משלם חלק החניך

 נעורים לקהילת חיבור
 שאדם מתפיסה כחלק
 מעורב להיות צריך

 חי הוא בה בסביבה
 עם קשר, התנדבות)

 בטקסים הפנימייה
 (ועוד

 ואירועים טיולים
 קבוצת עם משותפים

 דלק

 משותפת עבודה
 הבית לשיפור

 בקבלת שותפות
 החלטות

 
 



 תוכנית חינוכית חניכים ע"פ חודשים חודש

 :שיעורים  ספטמבר
 ואך כללי מנהיגות

 מתפתחת
 מונהגים הנעת

 0' * א יום תרבות-
 :שיעורים

 אני מי
 ?מהי זהות
 חגים
 עליה מסע

 

 :שיעורים
 –" לנשק אחים" -

 המנטאלית ההתמודדות
 מועבר) ל"בצה חייל של

 (. המכינה ראש י"ע
 ל"צה מבנה שיעור -

 האוסף במוזאון סיור
 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

: פתיחה מפגש -
 פתיחה שיחת

 והיכרות
 לחדרים כניסה -
 צוות עם מפגש -

 חינוכי
 עם היכרות -

 האזור
 סיכום שיחת -

 שבוע
 :שעורים

 חוזה בניית -
 קבוצתי

 :שיעורים אוקטובר
 בצבא מנהיגות
 מנהיגות סגנונות
 קהל מול עמידה
 החלטות קבלת שיעור

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 שייכות מעגלי
 שלי ההיסטוריה

 פנימי שליטה מיקוד
 יהודה מדבר

 בקהילה התנדבות-

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -

 עם מפגש/ ביחידה ביקור
 יחידת מטעם) במכינה לוחמים
 (דובדבן

 גורל גבעות – ראשוני ניווט יום
 מדבר טיול של הראשון יומו)

 ( יהודה
 מ"ק 4 -" מסוגלות" הקפצת

 "גיבוש תחנות"ו אלונקות
 . ח"הפלמ במוזאון 0 ביקור

 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 
 המחזקות מכינה שבתות

 הקבוצה של הגיבוש את
 (חוזר מופע)

 :שיעורים
 בקבוצה שלבים -
 סטריוטיפים -

 ותפקידים
 בקבוצה

 בקבוצה מיקומי -
 

 דינמיקה -
 קבוצתית

 שבוע סיכום שיחות
 :שיעורים נובמבר

 קהל מול עמידה
 מילולית תקשורת

 מילולית ובלתי

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 יהודית זהות
 ישראלית

 בחברה קונפליקטים
 חיובית פסיכולוגיה

 ניווטים
 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 "לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 – ל"בצה השונות היחידות -

 רכז/ מדריך י"ע מועבר
 .  הבוגרים

+  שיעור – ניווט מערך פתיחת
 מנשה רמות ניווטים שבוע

 
-תל/ רמון) א"ח בבסיס ביקור

 (נוף
 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 :שעורים
 משוב על למידה -

 ותפקידו צוותי
 משוב שיעור -

 
 דינמיקה -

 קבוצתית
 שבוע סיכום שיחות



 :שיעורים דצמבר
 ומשוב חניכה

 שלי המנהיגות

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 שלי הבית
 זהויות מפגש

 בהצלחות מיקוד
 ש"יו

 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 "לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 – ל"בצה השונות היחידות -

 רכז/ מדריך י"ע מועבר
 בבסיס ביקור+  מפקד שיחת

 ש"יו בגזרת ל"צה
 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 :שעורים
 קבוצה של כוחה -
 בקבוצה הפרט -

 :החודש סוף
: אמצע שבוע -

 מכתבים
 ומשובים

 חדרים החלפת -
 גיבוש סדנת -
 שתיקה ערב -

 
 דינמיקה -

 קבוצתית
 שבוע סיכום שיחות

 
 :שיעורים ינואר

 צוותית מנהיגות
 אוטדור סדנת

 מנהיגותית

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 יהודית מדינה
 דמוקרטית

 לאחר תרומה
 

 : אמצע שבוע
 למשובים הכנה

 כתיבה
 החוויה עיבוד

 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 ל"בצה השונות היחידות -
 

 קרב מורשת - ג"ברמה ביקור
 יוס - כ"יוה מלחמת בנושא
 ברקאי ואבירם אלדר

 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 :שעורים
 
 

 דינמיקה -
 קבוצתית

 שבוע סיכום שיחות

 :שיעורים פברואר
 מנהיגים של מודלים
 בשבילם

 חשוב-דחוף

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 בעולם יהדות
 תרבויות ערב

 וסובלנות סבלנות
 ישראלי מסע

 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 ל"בצה השונות היחידות -
 
 -" 2 מסוגלות הקפצת"

 ניווט יומיים לילית הקפצה
 . משימתי מתגלגל

 
 במיצג ביקור+  מפקד שיחת

 (מיטב) ם"בבקו חיילות
 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 :שעורים
 בקבוצה אני

 
 דינמיקה -

 קבוצתית
 שבוע סיכום שיחות

 :שיעורים מרץ
 בחברה מנהיגות

 מפגש: הישראלית
 בחברה מנהיגים עם

 מסרים העברת

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 פורים חג
 הישרדות
 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 ל"בצה השונות היחידות -
 

 במשך ניווטים – השרדות שבוע
 . שבוע

 
 גולני ח"בא - ל"צה שבוע

 

 :שעורים
/ הצוות/ הקבוצה -

 בצבא המחלקה
 

 דינמיקה -
 קבוצתית

 שבוע סיכום שיחות

 :שיעורים אפריל
 וארגון תכנון
 ומעגל הדאגה מעגל

 ההשפעה

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים
 לחירות מעבדות

 ירושלים
 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 ל"בצה השונות היחידות -

 בבסיס ביקור+  מפקד שיחת
 . עופרה בגזרת ל"צה

 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 



 

 :שיעורים מאי
 -בהקשר מנהיגות

 ספורט
 סימולציות

 מנהיגותיות

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 אני ולאן באתי מאין
 הולך

 אישית התבוננות
 פולין

 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 " לנשק אחים" -
 ל"צה מבנה -
 השונות היחידות -

 ל"בצה
 לוחמים הצגת – לוחמים פורום

 חברת בשיתוף שונות מיחידות
 "אקספרט"

 . ח"הפלמ במוזאון 2 ביקור
 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 
 

 :שיעורים יוני
 מנהיגותיים משובים

 0' * א יום תרבות
 :שיעורים

 סוף משובי
 חובק

 בקהילה התנדבות

 :שיעורים
 שלושת של סיכום שעורי

 . המערכים
 

 :חובק במהלך
 . עזה עוטף בגזרת מפקד שיחת
 . ל"צה בבסיס ביקור
  במוזאון ביקור

 ג"קמ+  בשבוע סים"מד 3

 :סיום מערך
 סיכום שיחת -
 פרידה שבוע -
 סיום טקס -
 מהצוות פרידה -
 סיכום שיחת -


