
 במדרשה למנהיגות מכינה קד"צ גליל עליוןדברים על התכנית החינוכית 

 

 החזון:

    טיפוח קדרים של מנהיגות צעירה, בעלי איכויות של: רגשיות ואכפתיות לזולת ולסביבה, מוסריות וביקורתיות, 

 .החברה הישראלית זיקה למורשת הישראלית, היהודית והציונית, שייקחו אחריות, יפעלו וישפיעו על סביבתם ועל

 

 מטרות עיקריות:

ישראלית -ושאים בתחומי הרוח, החברה, התרבות, המורשת היהודיתנ רחב של  במגוון הרחבת הידע והעמקת התובנות האישיות .1

 עוד.ו

 , על בסיס ובהתאם להשקפותיו ואמונותיו של כל אחד מהחניכים.גיבוש זהות אישית, ישראלית, יהודית, ציונית .2

 , יצירת דיאלוג וחיבורים עם קבוצות האוכלוסייה השונות.החברה הישראלית והעם היהודי בגולההיכרות עם  .3

 כגון: רגישות, צניעות, התחשבות בזולת, כבוד לזולת, יזמות, מעורבות ואחריות אישית. טיפוח ערכים בסיסיים .4

 חון העצמי.בסביבה ובתנאים משתנים וחיזוק הביט פיתוח וטיפוח מיומנויות אישיות תפקודיות .5

 , בין אם בתפקיד קרבי או מנהלי, הן כחייל/ת והן כמפקד/ת.הכנה לשירות ערכי ומשמעותי בצה"ל .6

 חיזוק הזיקה לנופי ארצנו וטיפוח אהבת הארץ. .7

 ומשפיעים בחברה הישראלית. העצמת המחויבות ארוכת הטווח לחיים כאזרחים תורמים .8

 

 במכינת גליל עליון השיטה החינוכית

  דרישה  ., בכל מה שקורה במכינה במעגלים השונים, על בסיס תפיסתנו אותם כשותפים מלאיםשל החניכיםשיתוף מלא

 מכל חניך וחניכה, להתמודד עם המשימות והאתגרים, ממקום של אחריות אישית מלאה על כל דבר ועניין.. 

 והדיבור... , לא רק על ההתכוונות, הדרך, התהליךשימת  דגש רב על ההתנסות, העשייה והתוצאה 

 תוך דרישה לתהליך התפתחותי דינמי מצד כל הפרטים במכינה.ליווי ומעקב תהליכי אישי של הצוות החינוכי , 

 שהחניך מגבש, תוך בחינה הדדית של התקדמות הדברים, ע"פ תכנית משותפת. תהליך אישי המתחיל מהצבת מטרות 

  במישור הפורמלי והבל"פ הינו בגדר למידה שכל מה שקורה במהלך השנה, הנחת יסוד,תפיסה המושתתת על. 

 כשני מרכיבים המזינים ומשלימים אחד את השני. שילוב ציר הלמידה העיונית במכינה, עם ציר הפעילות החווייתית , 

 תוך הקפדה על איכות ניצול הזמן במכינה.  יצירת הוויה עם שגרת חיים קצבית ואינטנסיבית , 

 למקומות שמכוונים  ,המשך החייםל על שאלותובמקביל ב "כאן ןעכשיו"יצירת הוויה דואלית, המתמקדת ב

 .אליהם

 כמו גם הגדרת תפקידי החניך הבודד במכינה. התנהלות על בסיס הגדרת תפוקות מוגדרות לטווחים השונים , 

 

 יקריים במכינת גליל עליוןעתחומי העשייה ה

ממקום של רצון להעמיק ולהרחיב את הידע והתודעה, לעצב את הזהות שלנו כאנשים, למידה בכיתה ומחוצה לה,  .1

 כיהודים וציוניים בארץ שלנו. 

  ..להיכרות החברה הישראלית, העם היהודי, מקומות, אירועים חשובים"מפגשי חוץ" עם אוכלוסיות ותופעות שונות,  .2

 למוד לטייל ולנווט ולרכוש ביטחון עצמי ומיומנויות., במטרה להכיר ולהתחבר אל נופי ארצנו, ל"פעילויות שטח" .3

 , המבטאת את ערך העשייה לזולת ולחברה, מוסיפה לחניכים הזדמנות ללמוד ולהכיר..עשייה קהילתית התנדבותית .4

 , במטרה להבטיח צבא חזק וערכי, ובכדי לעודד הליכה לפיקוד, לחינוך ולקצונה.הכנה לשירות צבאי ערכי ומשמעותי .5

 במטרה ללמוד ולהבין את חשיבות יהדות התפוצות והקשר אתה וגם לסייע. עם הקהילות היהודיות ב"גולה",פעילות  .6

  .ניהוגושילוב חניכים בניהול וההתנהלות, בכדי לתרגל ולאמן אותם בהגדלת ראש, לקיחת אחריות, הובלה  .7



 

 
  גליל עליוןקד"צ תפקידי החניך במכינת 

 
 

 ולפעול להגשמתן.למהלך שנת המכינה  להציב מטרות אישיות 1

 .בקבוצההחיוני למצוא את מקומו ו ברמה הבין אישיתבאופן חיובי לתקשר  2

 .ולסייע בכך גם לחברים לעמוד במחויבויות של הקבוצה ,להיות מעורב חברתית ומשימתית 3

 בכל בוקר )עם שיר חדש בלב(.שנקבע לקום בזמן  4

 להפיק את המרב מהלמידה.ו באופן אקטיבי ללמוד 5

 .המכינה להשתתף בכל פעילויות 6

 .שמשובץ אליה להיות פעיל בוועדה 7

 .תפקד בצורה נכונה במעורבות החברתית התנדבותית השבועית, בהתאם למדדים הנדרשיםל 8

 נקייה ומסודרת.וסביבה לשמור על מכינה  9

 .ולהצטיין מול המקומות שהוא נמצא בהם )ולא ביחס לאחרים( להשתפר כל הזמן ,להתקדם 10

 להיות במכינה ובקבוצה בצורה רציפה. 11

 קבל דעות אחרות.דעת להתפשר ולל אך גםולעמוד על דעותיו,  לנעשה היות ביקורתיל 12

 בצורה אפקטיבית.בתוך הוויית המכינה ולהתמודד עם משברים  13

 

 

 

 

 



 

 מכינה הקד"צ גליל עליון -חומי ליבה ופירוט התוכן העיוני והחווייתי בתשע"ו ת

 אירועים ופעולות במכינה הקורסים העיוניים במכינה תחומי ליבה

 

 

 יהדות ומורשת

 ג'וש כהן. –וחגי ישראל  מקורות יהודיים •

 עמית. טל -קורס מידות •
  לנצ'ר. ונפתלי פלמה דודו–יהודייםבית מדרש / מקורות 

  עינת לוצטי –שירה 

 סמינר עיצוב שבת לקבוצה+ מפגש תקופתי לבחינה מחודשת.  

 הכנת מסכת לחגים השונים, סופ"ש חרדים. •

 

חברה 

 ודמוקרטיה

 ישי רוןהרב עו"ד  -מגילת העצמאות 

 אלה -מגדר 

 צח -חינוך 

  עודד )כ"ה(  -חברה ומשפט 

  עידית )ברעם(. -פסיכולוגיה חברתית 

  מעין ברוך(. ועזריאל יעל אבוקרט –פילוסופיה( 

  החלוץ". –סמינר חברה וכלכלה" 

  החלוץ". –סמינר ביקורת ואלטרנטיבה" 

 מפגשי למידה עם קבוצות שונות -מפגשי ראש צעיר 

 .פעילות יזומה לכבוד יום לזכרו של יצחק רבין ז"ל 

מגזר ערבי 

 ואסלם

  איני עבדי. -ומזרחנות איסלם 

 הפורום האזורי לשילוב – המיעוטים הערביים בישראל . 

 ? מפגש עם צעירים ערבים פלשתינאים 

 ? יום סיור באום אל פחם 

 

 קבוצה וקהילה

  מנהלי הקבוצות והמדריכים. -התערבות חברתית תהליכית 

  .סדרת מפגשים עם חברי הקהילה המארחת 

  לשנה"ל עם הקבוצה.תהליך הצבת מטרות ויעדים 

 מקרב  בעלי התפקיד וגופי המשימה ה וליוויהכשר, תהליך איוש

 . החניכים
 ספרות, מוזיקה, אמנות. -ערבי תרבות שבועיים 

 .פעילות משותפת עם חברי הקהילה 

 .משפחות מאמצות 

 

ציונות 

 והיסטוריה

  "מדריכים.בהובלת ה –"פרקי חלוצים 

 כ"ה(אמנון את אמנון  -תולדות הקיבוץ( 

 ברוך/גיורא. -סוגיות היסטוריות 

 רשות עתיקות –בתי כנסת עתיקים בגליל 

 .סדרת " עומק השטח" בירושלים 

 .סדרת מציאות ודילמות עכשוויות בירושלים 

 .סדרת יו"ש 

 5 .טיולי יום באזורים שונים, בחבורות וקבוצה 

 .סדרת חפירות ארכיאולוגיות בצפון 

 

 מנהיגות ויזמות

  יוסי. – וניהוליזום, מנהיגות 

 טאובמןיהודה  -מנהיגות יהודית 

  תמר )מ"ב(.יא –ניהול קונפליקטים 

 מדריכים. – ניווטי שטח פתוח 

 נחום והמדריכים – קורס הכנה למעורבות קהילתית. 

 .סדרת ניווטי צפון 

 סדרת שטח בדרום. 

 שבועית. אישית מעורבות קהילתית 

 .אחריות ומעורבות תרבותית קהילתית בישוב המארח 

 .ניהוג והובלת משימות במכינה ומחוצה לה 

 .משימות במסגרת וועדה אחראית בתחום מוגדר 

 .העברת שיעור חניך והדרכות 

 2  "לדיבור על תפקידי הבוגרים והגשמה. -"ימי שליש 

 ."פרויקט "בוגר מגשים 
 

 צבא וביטחון

 

 

 אורי אגמון. עמרי שדה -צבא ובטחון / 
  תהליכי ההתלבטות והדילמות הרלבנטיות.שיעורי מדריכים ובוגרים על 

 
 

  בשבוע. 3מד"סים לאורך השנה בתדירות                           
 ורי גבולות סוריה ולבנון.סי 

 יום לזכרם של בוגרי המכינה גדליה ז"ל ועמרי טל ז"ל 
 .יום עיון לזכר חללי אסון המסוקים 
 .סמינר שירות משמעותי 
  "המעבר מהמכינה לצה"ל. –סמינר "עולים על מדים 

 

 



 אפיון ופילוח הפעילות הלימודית חווייתית במכינה בשנת תשע"ו, מכינה קד"צ גליל עליון

 

 תחום ימים -משך  פירוט סוג הפעילות

 

 

 

 

 

 

 

 

ימי עיון, סמינרים                    36סה"כ 

 וסדרות חינוך

 לימוד בסיסי של ערך ההתנדבות, תכלית, משמעויות, מיומנויות נדרשות  )מפוצלים( 3 תסמינר מעורבות קהילתי

 למטרת הכשרה והסמכת החניכים המתנדבים מג"ב ובשיטור הקהילתי )מפוצלים( 3 הכשרת מתנדבי מג"ב סמינר

 תכנית המתבססת על חצר תל חי, מוזיאון השומר וכפר גלעדי  2 סמינר חלוציות

 בהשתתפות בוגרים ובמטרה להבטיח שירות נכון ההולם את המכינה. 1 יום שירות משמעותי

 סמינר מורשת, בהשתתפות המשפחות ובסוגיות חברתיות וצבאיות. 1 יום עיון לזכר בוגרים נופלים

 הכשרת החניכים לאחריותם על תהליך "דור ההמשך" של המכינה  1 סמינר גיוס חניכים

 בתמונת המציאות החברתית כלכלית של המדינה.העמקה  2 סמינר חברה וכלכלה

 למידה במכינה וסיור במוזאון בלוחמי הגטאות 2 סמינר שואה וגבורה

 באירוע לזכרו של רס"ן איתן בלחסן במכללת תל חי. 2 סמינר מנהיגות צבאית

 מכינות נוספות. 6ביוזמצ מועצת המכינאים בבית אלון עם  1 יום עיון בשאלת "צבא העם"

 בבית אלון בגינוסר, מתחבר לשאלות החברה הישראלית וההגשמה. 2 סמינר ביקורת ואלטרנטיבה

 אירוח שישבת בירושלים אצל משפחות חרדיות, פעילות משותפת. 2 סמינר חרדים

 חיבור ההורים להוויית המכינה והזדמנות לחניכים להראות מיומנויות. 1 סמינר עם הורים

 שילוב של למידה עיונית, סיור מודרך וחפירות ארכיאולוגיות בירושלים. 3 ושני בירושליםסדרת בית ראשון 

 שילוב של סיורים בירושלים העכשווית, דילמות, קונפליקטים ועוד. 2 סדרת ירושלים כבירת ישראל

  מורכבות החיים ב"שטחים הכבושים/ המשוחררים". עםמגוונת היכרות  3 סדרת יו"ש וגוש עציון.

 חיבור להיסטוריה הקדומה של העם היהודי, שילוב עבודה ולמידה. 5 חפירות ארכיאולוגיות

 

 

 

 

 

 

 ימי טיולים, וסדרות שטח 37סה"כ 

 מסע עלייה לרגל למכינה בתחילת שנה.  4 טיול פתיחה

 ומפקדים.היכרות גזרות סוריה לבנון, כניסה למוצבים, מפגשי חיילים   2 סיורי גבולות סוריה ולבנון

 מתקיימים ביוזמה ותכנון החניכים לאורך השנה. )מפוזרים( 5 טיולי יום

 תרגול ניווטי יום ולילה בחוליות של חניכים, לאחר קורס ניווטים. ) בשתי פעימות( 7 ניווטים

 התנסות אישית וצוותית משמעותית בהתמודדות עם שטח ואתגרים. 5 סדרת שטח

 אירוע מסורתי המאורגן ע"י המשפחה ביער בן שמן. 1 ניווט לזכר הר שושנים מירוץ

 יום עיון על מורשת מאיר הר ציון והצנחנים וריצת ניווט.  2 מורשת קרבות הצנחנים

 באחריות וארגון החניכים, לטובת סגירת תהליך פרידה וסיום נכונים של הקב'  5 טיול סיום

 החתמה אחרונה של החניכים בערכים, בסוגיות ובמקומות בעלי משמעות.  6 מסע מסכם

 

 

 

 ימי מעורבות קהילתית 38סה"כ 

 התנסות חשובה וביטוי ערך החקלאות היהודית ישראלית. 4 מסיק זיתים

 סיום תהליך העמקה בסוגיות חברתיות, מפגש בשטח עם סוגיה נבחרת. 2 גיחות חברה ישראלית

 כל חניך נדרש לאתר בתחום מגוריו מקום שיהיה בקשר בתקופת הצבא. 2 הגשמהגיחות יעדי 

 כל חניך השתבץ במקומות בגליל שבו הוא פעל בהתנדבות לאורך השנה )מפוזרים( 25 התנדבות אישית שבועית

 התקיימו ע"פ בחירת הקבוצה. )מפוזרים( 5 התנדבות קבוצתית

 משפחות קשר, קשר מבוגרים, קשר ילדים ונעורים, ערבי תרבות וחג, קבלות שבת..  מעורבות נרחבת בקהילות/ קיבוצים

 

 סה"כ ימי פעילות לימודית חווייתית

  

 !!! ימים 111

 


