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 לו"ז ההכנה .1

 תלו"ז מפורט ומשמעויו –הכנת צוות מחזור ט' 

 

 

 

 11/8א' 

 הערכות

 11/8ב' 

 הערכות

 ט"ו באב! 

 12/8ג' 

 הכרות 

 13/8ד' 

 סמינר ערכים 

 14/8ה' 

התנדבות ועשייה 

 בקהילה 

 15/8ו' 

 זמן ביכורה

ש' 

16/8 

 – 18:15 א.בוקר – 18:15 א.בוקר – 18:15 א.בוקר – 18:31 א.בוקר – 18:31 א.בוקר – 18:31

 א.בוקר

 

משימות 

 מירי/הכנות להכנה

 וכו'

משימות 

 מירי/הכנות להכנה

 וכו'

הכרות  – 11:11

 )תניה(

 לימוד – 19:11

ערכים   - 19:31

ומידות. חוזקות 

 ואזורי צמיחה

 לימוד: – 19:11

יעדים   – 19:31

אופרטיביים מכינת 

 העמק תשע"ה

 

19:11 – -  

זמן ביכורה 

 הכנה רעיונית

 

   

13:11 – 

 א.צהריים

 הפסקה – 11:11

ערכי   - 11:31

המכינה והמידות 

 הנדרשות.

גיבוש    - 11:15

הצהרת משימה 

 משותפת של הצוות

 רות  - 11:11

הכשרה 

מקצועית 

,הגדרת תפקיד 

 וראציונל

 

 הפסקה  - 12:11 א.צהריים – 13:11 

הגדרת  – 12:31

תפקיד ותפיסת 

 תפקיד

  

   

הכרות  – 14:11  

 )המשך(

שלבים   - 14:11

בתהליך. חיבורים 

 והזדמנויות חינוכיות

   א.צהריים –14:11

ממשקים   - 15:11 סיום - 15:31 סיום - 15:31  

 וזיקות עבודה

  

זמן הכרות גיבוש   

 +משימירימדריכים

זמן הכרות גיבוש 

 + משימירימדריכים

   סיום - 17:11

זמן הכרות גיבוש   

מדריכים ומלווי 

 מחזור

  

 מיריא.ערב אצל  תניהא.ערב אצל   

 

  

 מרי אוכלת אצל

 אודי

פגישה של עוז עם 

חפיפה על  –מרי 

 שדי תרומות

סולם  - 21:11

 ערכים אישי

הכנה  21:11

לסמינרים )שבת, 

 ( קבוצה

 ל אבנר??א.ערב אצ

נהלים,   – 21:11

כללים, סטנדרטים 

 ודרכי התערבות

  

 משמעויות:
 מירי -ארוחות  .1

 אירוח בערב .2

 אודי/תניה –תאום חפיפה מול מדריכים יוצאים  .3

 תניה –תאום מול אנשי המושב  .4

 תניה –תאום משבצות של רות בשישי  .5

 אודי –סגירת נע"ת מול מדריכים עד יום ד'  .6
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 משמעויות:

 מירי –ארוחות  .1

 דרור –סיור באבוקה  .2

 מירי –נסיעה לליזו  .3

 אודי/מדריכים –סמינר ערכים  .4

 מירי –הסעה סמינר ערכים  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 17/8א' 

 

 18/8ב' 

 קב' קטנה

 

 19/8ג' 

 

 21/8ד' 

 

 21/8ה' 

 2סמינר ערכים 

 

 22/8ו' 

 

ש' 

23/8 

סיור בשמורת  א.בוקר – 18:15 

אבוקה בהובלת 

 דרור

   א.בוקר – 18:15 א.בוקר – 18:15

 לימוד: – 19:11 

קבוצה   - 19:31

קטנה, הכשרה 

 )תניה(

 לימוד: – 19:11

לו"ז חודש  – 19:31

ראשון מעבר מפורט 

 וחלוקת משימות.

 לימוד: – 19:11

הכנות  – 19:31

 2לסמינר ערכים 

סמינר ערכים 

2 

שבת 

 שלום!

התהליך  – 11:11

והדינאמיקה בצוות 

ביחס לתהליך 

 הקבוצתי )ליזו(

   הפסקה - 11:31

   המשך – 12:11

סמינר  – 12:11

 2ערכים 

  

 חומוס – 13:31

 

13:11 – 

 א.צהריים.

13:11 – 

 א.צהריים

סיום  – 13:11  א.צהריים – 13:11

 ופיזור

 

קב'  – 14:11

 קטנה, המשך.

ניהול  – 14:11

 עצמי )אודי(

   השלמות  – 14:11

   סיום - 15:31 סיום - 15:31 סיום - 15:31 בעמק – 15:31

      

      

  –א.ערב אצל 

תפקיד המדריך 

 המשתנה )תניה(

 א.ערב אצל   -א.ערב אצל   -א.ערב אצל 
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 24/8א' 

 

 25/8ב' 

 

 26/8ג' 

 

 27/8ד' 

 

 28/8ה' 

 

 29/8ו' 

 

ש' 

31/8 

זמן עבודה  א.בוקר – 18:15 א.בוקר – 18:15

 והשלמות

    זמן עבודה והשלמות

 לימוד: – 19:11

נהלים  – 19:31

והכנות לשבוע 

 עבודה )מירי(

הכשרה  – 19:11

 קב' קטנה )תניה(

 

השתלמות שטח 

בהרי ירושלים 

 בהובלת חוגי סיירות

השתלמות 

 שטח

שבת 

 שלום!

   

  

   

13:11 – 

 א.צהריים

 

13:11 – 

 א.צהריים.

13:11 – 

 א.צהריים

  יציאה הביתה  א.צהריים – 13:11

     המשך הכשרה

15:31 -       

      

      

  –א.ערב אצל 

 

 א.ערב אצל   -א.ערב אצל   -א.ערב אצל 

 

  

 

 משמעויות:

 מירי –ארוחות  .1

 תניה –הכשרה קב' קטנה  .2

 אודי -השתלמות שטח .3
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 חזון המכינה:. 2

 

המכינה הקדם צבאית עמ"ק )עיר, מושב, קיבוץ(שאן הינה  בית מדרש לזהות יהודית ולמנהיגות 

חברתית עבור בני נוער בוגרי י"ב, דתיים וחילוניים,  המעוניינים לשרת שירות משמעותי בצבא 

הות ערכית , אישית וקבוצתית ומאפשרת התמודדות ובחברה. המכינה מהווה הזדמנות לגיבוש ז

בחברה בישראל  –האתגרים הכרוכים בעשייה תורמת בתחומי החברה, החינוך והצבא    עם

 העם היהודי. ובקרב

במכינה יחשפו הצעירים לעולמות ידע ותרבות במטרה להיות שותפים בבירור עמוק של שאלות 

לתקן את החברה וליצור גשר של הבנה ואמון בין הזהות היסודיות שלנו כעם וכמדינה במטרה 

 קבוצות בארץ ובעולם.

 

 ערכי המכינה:

 חיבור עמוק זהות יהודית מגוונת. -

 תרומה למדינה כאזרח וכחייל. -

 חיי קבוצה משותפים בניהול עצמי. -

 עשייה חברתית וקהילתית בפריפריה של עמק ביית שאן. -

 

 עבודת המידות:

 ך חיים.בגרות ואחריות כדר -

 היותי חלק מכלל גדול יותר -

 תלמוד גדול ומעשה גדול. -

 חברות מעלה וראיית ברכה בשונות. -

 

 מטרות:  

 

 .הקמת קהילת בוגרים חינוכית משימתית בעמק בית שאן 

  קירוב לבבות ויצירת דיאלוג בין קבוצות בחברה הישראלית ובעם היהודי.  חיזוק

נוער כלפי החברה וצרכיה. המכינה תשמש תחושת השליחות והמחויבות של בני ה

חברתית אזרחית אשר במרכזה בחירה בלקיחת  בוגרים בעלי תודעה"בית יוצר" ל

 אחריות על קידום הלכידות החברתית.

  חיזוק הזהות הערכית באמצעות חווית התבגרות משמעותית לפני הישאבות למסלול

יוזמה והעמקת הידע משפחה. המכינה תחנך  למנהיגות , -לימודים-פרנסה-צבא

 ככלים ליצירת שינוי. 

  בזכות ולא בחסד  –חיזוק אזור עמק בית שאן כפריפריה בעלת גאות יחידה

תושבים מהעיר והאזור בהובלת תהליכים חינוכיים  שיתופי פעולה עם  באמצעות    

 וחברתיים. 

  .עידוד היציאה לשנת שירות ושירות משמעותי בצה"ל בקרב הנוער בפריפריה 

  .הכשרת החניכים כיזמים חברתיים 
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 הבהרה:

 מכל סוג שהוא. המכינה לא תקיים לימודים להכשרה מקצועית או אקדמית -

יש בצידה תמורה כלכלית או בפעילות שבמהלך שנת המכינה לעסוק מוחלט איסור חל  -

 חומרית.

במסגרת המכינה .  מפלגתית-על פעילות פוליטית גורף  איסורבמסגרת שנת המכינה חל  -

של כל חניך וחניך אל מול  הפרטיתאנו מחנכים לחשיבה ונקיטת עמדה פוליטית ברמה 

 המציאות במדינת ישראל.

 

 

 היעדים אופרטיבים תשע"

חיבור מיקוד ערכי המכינה, המידות אליהן היא מחנכת והכלים העומדים לרשות הצוות ב -

)פעולות  ורלוונטיות( ובמעשהלשפת החוזקות. הבאה לידי ביטוי בתודעה )הבנה, בירור 

 החל מהכנת  הצוות ועד לסיום השנה.חינוכיות, קבלת החלטות, תוצרים, דוגמא אישית( 

הכנסות  30,000והשארת עודף של לא פחות מ בכל החתכים עמידה בתקציב תשע"ה -

 לעומת הוצאות.

-מבחינת בניםומאוזנת חניכי חו"ל(  5)כולל חניכים  50המונה י' גיוס קב' עבור מחזור  - -

אקונומי ממנו מגיעים החניכים -. הרחבת הטווח הגיאוגרפי והסוציו03/2015בנות עד ל

 .ט' והגדלת מס' העולים החדשים לעומת מחזור

מיסוד  ההוצאת תכנית  פעילות שנתית לתשע" . 2015מינואר החל  הכנסת רכז בוגרים  -

פיקי קשר ופעולה חדשים תפקיד, הגדלת נפח פעילות הבוגרים בכל החתכים ויצירת אה

 חניכים מהמחזור הנוכחי. 4מניעת נשירה ועמידה ביעד של עד  עבור הבוגרים.

 מיזם "זמן ביכורה" ועליית מדרגה בנקודות הבאות: שימור -

 הכשרת החניכים כמתנדבים בהתאמה לאתגרים ולאוכלוסיות איתם מתנדבים. .1

 הכשרת המדריכים כמלווי צוותי העבודה במושבים. .2

תושבים, בים, בנות שירות, "ן ושיתוף פעולה עם  מכלול הגורמים בשטח:  מדסנכרו .3

 וכו'. ,גורמי מועצה

 חיבור משמעותי לנוער.יצירת  .4

הגעה לתוצרים של קבוצות הלימוד, הקבוצות הקטנות ומקומות  ההתנדבות/עשייה  -

 בתהליך הסיום והפרידה.–בקהילה 

לאור תוצאות התהליך  2015ינואר הכרעה לגבי הישארות המכינה בגוש ביכורה עד  -

המתקיים מול ועד המושב ביחס לאפשרויות התפתחות המכינה. הפקת משמעויות לאור 

 ההחלטה באופן מיידי.

חיזוק הקשר עם קהילת קליבלנד על ידי האמצעים הבאים: מעורבות במיזמים חברתיים  -

יתארחו דמויות  בעמק הקשורים לשותפות, קיום סמינר עמיות יהודית בחודש ינואר בו

מרכזיות מתוך הקהילה, נסיעת ראש מכינה+בוגרים לקליבלנד בפברואר ומעורבות 

 בשבוע ישראל המתקיים שם. 
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 . ניהול עצמי/ניהוג משותף3

 

 רקע

ניתן לנהל ארגונים בדרכים שונות. המכינה מנוהלת ע"י הצוות הבוגר, אך הוא מרצונו מעניק חלק 

שמכונה הניהול העצמי. הניהול העצמי אינו מטרה אלא אמצעי  מסמכויות הניהול לחניכים במה

להגשמת מטרות המכינה, כפי שיפורט להלן, ובמקרים בהם אין החניכים מנהלים את ענייניהם 

ימים יש או להניח להם להסתבך, במקרים מסוכהלכה יכול הצוות ליטול מידיהם את הניהול )

(. הניהול העצמי במכינה כולל מגוון רחב ת לקחיםובתנאי שהתבצעה למידה והפק בכך ערך חינוכי

, גיוס החניכים ועוד ומאפשר סדרותאורחות החיים של החניכים, הלמידה, ה –של תחומים 

לחניכים שליטה מרובה על חייהם. עובדה זו מחייבת תהליך עיצוב ארגון מסודר, שיתחיל מחזון 

בכדי לאפשר הגשמת מטרות המכינה  ומטרות ויעבור לגיבוש גופי ניהול וביצוע אפקטיביים,

 והחניכים.

 

 

 

 מגבלות

לכל מסגרת ולכל אדם בעולם ישנן מגבלות. המכינה מוגבלת, או עדיף לומר מוגדרת, בתחומים 

קיום החוק.  -טחון, מגבלות תקציביות וכמובן ישל חזון ומטרות, דרישות משרדי החינוך והב

לינה  שתיית אלכוהול, איסור שימוש בסמים, איסור –החניכים מוגבלים ע"י הקווים האדומים 

, מניעת פוליטיזציה במכינה, ואיסור פגיעה בכבוד הזולת, מקומו ורכושו. כמו כן לא מעורבת

 תינתן לחניכים האפשרות להחליט על עזיבת איש צוות, מרצה או חניך במכינה.

 

 מטרות

 ות ובגרות.תכנון, הובלה, שיקול דעת, עצמא –רכישת יכולות מנהיגות 

 העצמת המחויבות והאכפתיות כלפי הזולת וכלפי העצמי.

 וקבלת החלטות על בסיס ערכי. התנסות בלקיחת אחריות ביצועית

 התנסות בלקיחת אחריות אחד כלפי השני.

 נתינת אפשרות לכל חניך להתבטא ולהשתתף בגוף ביצועי כלשהו.

 יצירת חברה פתוחה ודמוקרטית.

 

 יעדים אופרטיביים

 .ופועלים ברוח ערכי המכינה נותנים תוצריםירת גופים מתפקדים היצ

 מינוי בעלי תפקידים בעלי סמכות ואוטונומיה לפעולה המובילים את התנהלות הקבוצה בשוטף.

מתמשך והבנת הערכים שהם מתוך שיח  ועמידה בו מערכות חוקים ונהליםיצירת 

 מייצגים/מביאים לידי ביטוי.

 ללקיחת אחריות.מוטיבציה העלאת ה

 התמודדות במקומות המורכבים והאישיים )אכיפת החלטות ותקנות(.

 סיוע לפרט למימוש מטרותיו האישיות.
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 עקרונות

 הניהול העצמי מותנה בנתינת אמון מצד הצוות לחניכים וחזרה.

 התהליך הארגוני ילווה ע"י הצוות, אך על החניכים מוטלת חובת העמדת התוצאות.

לאורך השנה עד  והולך וגדל לאחר סמינר הבחירה בסוכותבאופן משמעותי מתחיל  הניהול העצמי

 לשיאו בשליש השלישי.

, סיון בלקיחת אחריותיהחניכים מגיעים ממקומות שהתייחסו אליהם כאל ילדים וחלקם חסרי נ

 עם זאת, אנו תופסים אותם כבוגרים מספיק להציב לעצמם יעדים ולעמוד בהם.

 אינו מוביל לאנרכיסטיות וניהיליזם, אלא ללקיחת מחויבויות רבות יותר.התהליך הארגוני 

התקיים בשלושת המימדים: מחשבה, שיח כמו כל תהליך במכינה, גם התהליך הארגוני חייב ל

  ומעשה.

 

 הניהול עצמימערך  תהליך בניית 

צוותי  ,תורנויות, בעלי תפקידים –כבר מתחילת השנה באופן מוגבל הניהול העצמי מתחיל 

 וכו'. משימה

  –לאחר מכן יבוצעו הפעילויות הבאות 

  .משבצת פתיחה לתהליך הארגוני. הצגת עקרונות, גבולות ואופן התנהלות התהליך 

 ברזל" וצוותי  ועדות .דיון לגבי גופי הניהול, דרך בחירתם, בחירות ושיבוץ החניכים" – 

.  ועדות לוגיסטיקה/תחזוקה, מטבח, , איכשפ"ם, גיוס חניכים, או"חתרבות ,תכנים

, עלון, קשרי חוץ. מתן הסבר לגבי תחום הפעילות והמנד"ט של כל הכנה לצה"ל אפשריות:

 ועדה.

 .בחירות ושיבוצים לועדות/צוותים 

 .)סמינר ועדות )ראה בסעיף סמינרים 

  דיון לגבי מטרותיה ואופן התנהלותה,  –)מליאה(  הבניית האסיפה הכללית של הקבוצה

 .ליאהמוקיום 

  הבניית המזכירות )או"ח( כגוף מנהיג המוביל את הקבוצה מטעם החניכים ולוקח אחריות על

 מצבה.

  ור הוספה של תפקידי המ"מ )מדריך מתנסה( ואחראי השיעובעקבות סמינר בחירה: במהלך

(, צוות לו"ז. קיום דיון מהותי וקבלת החלטות על מערכת במקביל למעבר למערכות אישיות)

והחוקים במכינה ומאיזה ערכים הם נובעים/מביאים לידי ביטוי. ניסוח מערכות  העקרונות

העקרונות והחוקים של מחזור ט' ביחס לתחומים הבאים: יציאות, אורחות חיים, לימודים, 

תחומים שאינם נתונים להחלטה: . , יחסים בין המינים, קוד לבוש, שבתבסוף שבוע אלכוהול

 העסקת מרצים ואנשי צוות.שמירת כשרות ושבת, חוקי המדינה, לינה מעורבת, 

  התנהלות בשוטף: עבודה של פורום היו"רים מול תניה וצוות לו"ז על תכנית חודשית. עבודה

 של גזברי הועדות מול מירי בנושא התקציב.

 

 .)תהליך שליש שלישי )ראה נספח 



 המחזור התשיעי  הכנת צוות

 

10 
 

 

 

 

 גבולות הניהול העצמי

 כללי.

טחון, ישל חזון ומטרות, לדרישות משרדי החינוך והב הניהול העצמי לא יבוא בסתירה לתחומים

ולמגבלות התקציביות. כמו כן לא תינתן לחניכים האפשרות להחליט על העזבת איש צוות, מרצה 

 או חניך במכינה. לא תינתן אפשרות לתשלום מחירים מול גורמים חיצוניים.

 קווים אדומים.

על לינה מעורבת איסור שימוש בסמים, איסור בריאות, בטחון, בטיחות, בחוק.  –ארבעת הב"תים 

, מניעת פוליטיזציה במכינה, ואיסור או בכל פעילות של המכינה במכינהו/או קיום יחסי מין 

 פגיעה בכבוד הזולת, מקומו ורכושו. 

 

 

 כללים לעבודה נכונה במסגרת עבודה של ניהול עצמי באוטונומיה מוגדרת

חיי החניך ואיש הצוות במכינה לאורך כל השנה הבנה שמדובר במתח מובנה המלווה את  .1

 ומצריך ליבון ושיחה.

גבולות האוטונומיה הנתונים להחלטת החניכים חייבים להיות ברורים ומוגדרים לאנשי  .2

 הצוות ולחניכים. 

הבהרה והדגשה של ערכי הליבה המכוננים של המכינה, חזונה ומטרותיה כתנאי להבנה  .3

 כי הניהול העצמי וקבלת ההחלטות.עמוקה יותר של החניך את תהלי

ההתנהלות בתוך גבולות האוטונומיה שהוגדרו חייבת להיות אמיתית מבחינתנו אנשי   .4

הצוות, גם אל מול החלטות שאיננו מסכימים עמן רעיונית /פרקטית. אמון ביכולתם של 

 החניכים לקבל החלטות ולנהל את חייהם.

דוגמא אישית )מודלינג בלעז( כתנאי מקדים ו לבירור ערכי המכינה הנחיה, לימוד מקדים .5

 להעברת מקל לחניכים בתחומי האחריות השונים )הרחבת תחומי האוטונומיה(.

הבנה שכל מה שמוחלט על ידי החניכים עצמם מהווה את הנקודה המשמעותית בה הם  .6

 צומחים )עקרון הבחירה(.

בעיה במערך הליווי  שאיפה לא להשתמש בזכות הוטו שלנו. אם עשינו כן סימן שהייתה .7

 שלנו לאורך הדרך.

הבניית מנגנון מסודר להעלאת נושאים הנמצאים מחוץ לגבולות האוטונומיה להחלטה  .8

 של החניכים.

ביצוע תהליך העברת מקל מסודר לאורך השנה בו מתרחבים תחומי האוטונומיה  .9

 המוגדרת והניהול הופך לכמה שיותר עצמי. 

 

 

 

 התהליך הקבוצתי
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 ך האישי/קבוצתי:שלבי התהלי

 השלב המקדים )תלות( .1

 שלב ההתחייבות וההתמסרות )עצמאות( .2

 שלב היצירה וההגשמה )תלות הדדית(. .3

 

 כלים חינוכיים קבועים במהלך כל השנה:

 .דוגמא אישית .1

 קשר אישי ויחסי אמון. .2

 שיח חזקות .3

 עין טובה. .4

 ראיית "בעיות" כהזדמנות לבניית קשר משמעותי. .5

 הבנה תהליכית .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדריך מתנסה )להלן מ"מ(
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תפקיד החנת"ר במכינת העמ"ק הינו תפקיד בעל אופי טכני המזמן התמודדות בעיקר  תובנה:

בו יקבל פידבק על  בתחומי המשמעת. כמו כן לא הונהג מנגנון ליווי וחניכה מסודר לחנת"ר

עבודתו ויוכל להפיק מכך להמשך. כחלק מתהליך ההתבגרות ולקיחת האחריות של החניכים 

 במכינה נדרש לבצע שינוי מהותי בתפקיד: מהיום אל תאמר חנת"ר אלא מ"מ...

 מדריך מתנסה

: זוג חניכים המתפקד שבוע כמדריכים מתנסים. הוספת התמודדות בתחומי תוכן, עמידה כללי

ניהול קונפליקטים, יוזמה  ול קהל, תכנון לו"ז, לקיחת אחריות על מצב הקבוצה והתנהלותה,מ

ו"התקפיות". המ"מ יצטרף כחבר מן המניין לישיבות הצוות, למעט אלו העוסקות בענייני הפרט, 

ביום חמישי תתקיים ישיבת תכנון לפני, תוך כדי ובסיום השבוע.  ך האחראי וילווה על ידי המדרי

ימה, דיבור על היעדים שכל מ"מ מציב לעצמו ומה הם מציבים לעצמם כזוג ודיבור על עבודת מקד

הצוות ועל תפקיד המלווה. במהלך השבוע תתקיים פגישת סיכום יומית קצרה בה עוברים על 

היום שהיה מוציאים תובנות ולקחים על מנת להשתפר להמשך ומכינים את היום הבא. בסיום 

ת סיכום והכנה לקראת המשוב בקבוצה. המשוב יתקיים במסגרת הפתח"ש השבוע תתקיים ישיב

 ויש להיערך אליו בכל המובנים ובשיא המקצועיות.

 

 :ומשימות תחומי אחריות

. הוספת  פתיחת שבוע/חברותות/שיעורחניך/זמן מ"מים/מד"ס –העברת משבצות תוכן  .1

 נושא שבועי במידה ורוצים או התייחסות לנושא שבועי קיים.

לוודא שמתקיימת. בדיקת תקינות של כולם לאחר הלילה.  –ניהול החייכונא והסדרונא  .2

 בדיקת מצב החולים.

מעקב אחרי לוח היציאות של הצוות  לדעת איפה מי שלא נמצא. –ניהול יציאות, היינו  .3

 והפקת משמעויות בהתאם.

ה, ניקיון עמידה בלו"ז, התנהלות בשיעורים, מוכנות לעשייה בקהיל –תפקוד הקבוצה  .4

 המבנה וסביבתו, יוזמה של שיחות קב' במידת הצורך )לצלצל בפעמון של חצר כנרת...(.

 לתמוך במי שקשה לו ומצד שני "הוכח תוכיח את עמיתך"  –מצב הפרטים בקבוצה  .5

כיבוי אורות בלילות, קריאה לרב"ש במידת הצורך  –שמירה על הסדר מול ילדי המושב  .6

 וכו'.

 ארוחות, הסעות וכו'. -ידים )חניכים וצוות(  עבודה מול בעלי תפק .7

 החזקת מפתחות המכינה ואחריות על נעילת המבנה כשלא נמצאים .8

 מערך הליווי:

למידת הלו"ז  –לשבוע עם המדריך האחראי )ביום חמישי שבוע לפני( ישיבה מקדימה  .1

מנקודת מבט של מדריך, זיהוי נקודות קושי וצווארי בקבוק אפשריים, חשיבה על דרכי 

התמודדות. חלוקת עבודה בין שני המ"מים, תאום ציפיות. זיהוי נקודות קושי אישיות 

ת ואתגרים להתמודדות במהלך השבוע. התאפסות על נושא היציאות. קביעת משבצו

 התוכן שלוקחים על עצמם.

 הצטרפות לישבצ"ק היומי. .2

סיכום קצר של מה היה לנו  -פגישה קצרה עם המדריך המלווה בסיום כל יום )א.ערב?(   .3

 היום והערכות למחר.
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תכנון מול ביצוע, נקודות  –פגישת בסוף השבוע/יום א' שבוע הבא עם המדריך המלווה  .4

על עצמם, אתגרים להמשך. הכנה של המשוב לשיפור ולשימור, חוזקות אישיות שלמדו 

 שלהם לקבוצה לקראת פתיחת שבוע הבא.

 משוב לקבוצה ומהקבוצה יתקיים בפתיחת השבוע שאחרי.  .5

תפקיד המ"מ הינו זכות והזדמנות ואינו חובה. באחריות ועדת או"ח לספק רשימה של  .6

 המ"מים בתחילת כל שליש ועד לסיומו.

 

 פקידהגדרת ת –אחראי קבוצת לימוד 

, במכינה בזמן של כלל חברי הקב' הנמצאיםבשיעור הכרת הרכב הקבוצה, ווידוא נוכחות  .1

 היינו: להעיר אנשים, לקרוא מהחדרים, לעשות סיבוב בחוץ וכו'.

צילום חומרים, העברת הודעות, מתן פידבק מהחניכים  –קיום קשר רצוף עם המרצה  .2

יודע שלא מתקיים שיעור במידה  שהמרצהמול מירי וכו'. ווידוא יום קודם לשיעור 

 והתבטל/יציאה מתוכננת לסדרה או כל אירוע אחר

 החסרת שיעור, בקשה להשלמת חומרים וכו'(.ר" להעברת הודעות ובקשות למרצה )"צינו .3

יה קרה/חמה עם הגעתו יסידור הכיתה/חלל הלימוד כפי שנקבע. לדאוג למרצה לשת .4

 מצב לקדמותו. סידור הכיתה בסיום השיעור והחזרת לשיעור.

 : וסטנדרט ההתנהגות הלימודית שנקבעשמירה במהלך השיעור על הנהלים  .5

 איסוף פלאפונים. -

 הקשבה ושיח הולם. -

 מניעת יציאות על פי הנוהל שנקבע במליאה בתחילת שנה. -

הודעות על ביטול ושינוי מועד מכל צד וסיבה שהיא יעברו בכל מקרה דרך מירי ולא רק  .6

 דרך אחראי השיעור.

באחריות תניה לקיים מפגש חודשי עם אחראי השיעורים לגבי התפקוד הלימודי בכל 

 ולגבי חתכים כלליים.בפני עצמו שיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . נהלים כללים וסטנדרטים4

 א. משמעת

 . קווים אדומים לגבי פעילות המכינה/התנהלות חניכים באופן פרטי :1
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 ביטחון. בריאות, בטיחות, –"ב" -עבירה על שלושת ה -

 חוקי המדינה בדגש על עישון סמים. -

 אלימות. -

כמו במכינת העמ"ק. מכל סוג שהוא  באלכוהול אין שימוש. מדיניות אלכוהול: במהלך השבוע 2

 שתיית אלכוהול .כן לא יוחזק אלכוהול באף מתחם )פרטי/ציבורי( או אירוע של המכינה

מטית והיא תדון מול גופי הניהול העצמי איננה אוטו : פורים, מסיבת סיוםבאירועים הבאים

שתיית אלכוהול  קניית אלכוהול לאירועים הנ"ל. לא תממןהמכינה  לקראת האירוע. בכל מקרה

 בספ"ש תידון במסגרת קביעת נהלי המחזור לאחר סמינר בחירה.

. עישון )סיגריות, נרגילות(: העישון מותר רק בפינות העישון המוגדרות לכך. אין עישון מכל סוג 3

יש להפעיל רגישות לגבי עישון ברחבי המושב ליד  באף מתחם אחר במכינה פרטי או ציבורי.שהוא 

בי מקומות ציבור )בית כנסת, מקווה וכו'(. בשבתות וחגים יש להימנע באופן גורף מעישון ברח

 המושב/ליד מקומות ציבוריים.

רכבים פרטיים למכינה מכיוון שהדבר יוצר בעיות וקשיים. בכל  אין להביא. רכבים פרטיים: 4

לא יעשה שימוש ברכב פרטי של אחד החניכים לטובת משימות של המכינה ללא אישור  –מקרה 

 מיוחד של ראש המכינה.

 המכינה.. רכב המכינה: אין נהיגת חניכים ברכב 5

 דגים מותר.... חיות מחמד: אין החזקת חיות מחמד במכינה. 6

. קשר עם תושבי המקום: לא ייווצר שום חיכוך אלים מכל סוג שהוא עם תושבי המקום 7

דית למדריך/אלי הרב"ש. אין או עניין יש לנתק מגע ולפנות מי )מבוגרים או ילדים(. בכל בעיה

 ה שהיא )דוגמת סיגריות או אלכוהול(.  לסחור/למכור לתושבי המקום כל סחור

. ביצוע שינויים ושיפוצים במבנים: לא יתבצעו כל שינויים או שיפוצים במבנים )כולל קדיחה 8

 ה./אחראי תחזוקה מטעממיריבקירות( ללא תיאום עם 

 . הלינה במכינה הינה נפרדת לבנים ולבנות כולל בלינת שטח וסדרות מחוץ למכינה.9

המבנה המרכזי, השטח בין המבנה לקראוונים,  –ים שמירת שבת בפרהסיה, להלן . שבת: תתקי10

 רחבת ה"צימרים". בתוך המגורים האישיים נתון לשיקול החניכים.

. כשרות: המכינה שומרת כשרות במטבח ובפינות הקפה המרכזיות. במגורים האישיים נתון 11

 לשיקול החניכים.

 )ראה קוד לבוש( ים הכללייםאזור. לבוש: יש לשמור על לבוש הולם ב12

 . שפה: יש לשמור על שפה נקייה במכינה.13

. אורחי המכינה מכל סוג שהוא מחויבים להתנהגות הולמת על פי הסעיפים הנ"ל. על המארח 14

 מקרב חניכי המכינה חלה אחריות להתנהגות אורחיו.

 

 

 

 

 

 ב. אורחות חיים:

 סדרונא. 1

 מטרות:
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המכינה הציבוריים וסביבתם על מנת להתחיל את היום בסביבה  סידור וניקיון של מבני -

 הולמת.

 התמודדות עם חניכים שלא קמו בבוקר. -

י ניקיון שונים על פי הסדרונא תתבצע במסגרת הקב' הקטנה כאשר בכל שבוע יוגדרו לכל קב' אזור

הסדרונא חברי הקב' הקטנה ידאגו להשכים במהלך כולל קב' אחת שתעבוד בגינון.  סדר מתחלף

כל קב' קטנה תקבע לעצמה את נהלי ההשכמה בתאום עם המדריך. על  את חברי הקב' שלא קמו.

 כל החניכים להגיע לסדרונא גם אם אין להם שיעור לאחר מכן בשלב המערכות האישיות.

 הינה של מירילגבי המבנה המרכזי והחדרים האחריות להציב רף ולוודא איכות ביצוע הסדרונא 

סדרונות בלילה בשל הלוז של הימים  גםץ של אודי )גנן(. במהלך השבוע מתקיימות ולגבי החו

 : יוחלט בהכנת צוות.נוהל סדרונת לילהלאחר מכן, 

באחריות מירי לקבוע נוהל ולקיים ביקורת תקופתית בחדרי המגורים באמצעות המדריכים/צוות 

 מטעם המכינה.

  חייכונא .2

 מטרות: 

כל דבר תה ועוגיות על התל, באמצעות משחק/שיר/פעילות גיבוש/לפתוח ביחד את היום  -

 אחר .

לוודא שכולם בריאים ושלמים לאחר הלילה. לאתר חולים ולדאוג לטיפול בהם במהלך  -

 היום. 

 להתעדכן בשינויים ודגשים בלוז היומי. -

יכולים למשוך את החייכונא ולכלול בה ארוחת בוקר על פי  המ"מים/מדריכים האחראים

 נם ובתנאי שאין הדבר פוגע במערך התורנויות ובלוז שלאחר מכן.רצו

 

 

 . לימודים:3

יש להגיע לשיעור בזמן ללא קשר לנוכחות המרצה בכיתה. במידה והמרצה לא הגיע יבדוק  -

 אחראי השיעור את הסיבה ויקבע מועד התכנסות חדש לפי זמן הגעת המרצה המשוער.

 ל החניכים להגיע לכל המשבצות.על כלעד לקביעת המערכות האישיות  -

השיעור מתקיים לעולם גם במקרה של היעדרות מרצה. אם הדבר היה מתוכנן יושאר חומר דרך  -

אחראי השיעור ותתקיים למידה עצמית בחלל הלימוד הקבוע ובשעות השיעור. אם ההיעדרות לא 

אותן שעות בהובלת הייתה ידועה מראש תתקיים חזרה על החומר והעמקה באותו חלל לימודי וב

 אחראי השיעור.

אין להיכנס לשיעור במידה ואיחרת אלא אם כן תואם הנושא מראש מול המרצה/אחראי  -

 השיעור.

 סבב איסוף יתבצע בתחילת השיעור. אין פלאפונים בכיתה. -

 אין אכילה במהלך השיעור. שתייה קרה/חמה מותרת. -

 נוהל יציאות יקבע בדיון  שאיננו סובל דיחוי.אין יציאה במהלך השיעור אלא במקרה קיצוני  -

 לאחר סמינר בחירה.במליאה 

צה נהלי התאפצות: עמידה, יציאה לשטוף פנים/הכנת קפה. במידה ועדיין נרדמים מול המר -

 והשלמת החומר באחריות החניך שיצא. יציאה מהשיעור בלי לחזור אליו
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צב מסודר המאפשר התחלה של השיעור באחריות הקב' שלמדה בשיעור להשאיר את הכיתה במ -

 הבא בצורה תקינה.

 

 . מד"סים:5

( הינם חובה לכלל החניכים. יש להגיע בתלבושת והמד"ן כל המד"סים )למעט מד"ס סיירות -

 המד"ס יתחיל כשכולם נמצאים. זמן איחור ירד זמן ההפסקה שלאחר מכן.  ספורט מלאה.

אם קיימת בעיה רפואית  תחילת המד"סל זמןבדיוק בנק' הריכוז שנקבעה ביש להתייצב  -

, על מנת יש להגיע לנקודת הכינוס ולתאם זאת עם מעביר המד"ס המונעת את ביצוע המד"ס

 לאפשר מעקב יעיל ומתן פתרונות ותוכניות כושר חלופיות.

 לטובת עבודה מול מעביר המד"ס. בכל קב' מד"ס יוגדר אחראי  -

 . חזרה מהבית6

ם ובשעה שנקבעה לחזרה מהבית. במידה ויש עיכוב/אי הגעה לא צפויה על יש להתייצב במקו -

 החניך לעדכן את המדריך/מ"מ.

 . משבצות בהן מחכים לכולם )הכוונה לכל מי שנמצא במכינה(:7

 פתיחת שבוע. -

 שיחת ראש מכינה. -

 סדרונא  )כל קב' קטנה מחכה לכל חבריה(. -

 מד"ס -

 מליאה. -

 סיכום שבוע. -

 נשמע.מה  -

 :ארוכות )מעל חצי יום( . יציאות8

ינוהל נושא היציאות על ידי המדריכים  כאשר כל מדריך יהווה כתובת עבור  סמינר הבחירהעד 

המידע ייאסף על ידי המדריך האחראי ויועבר למ"מים לטובת מעקב.  חניכי הקב' הקטנה שלו.

יציאות שאין עליהן סימן שאלה: . הארגון והסדרהיציאות ירשמו על גבי לוח בחדר הצוות לטובת 

מיונים לצבא, שמחות/אבל מדרגה ראשונה, מקרה חירום רפואי. גם היציאות הנ"ל מדווחות 

למדריך אולם לא מתקיים עליהם דיון. כל בקשה אחרת ליציאה ארוכה מחייבת שיח עם המדריך 

י המדריך על סמך עד יום חמישי בבוקר לגבי השבוע שלאחר מכן. אישור היציאה יינתן על יד

שיקול דעתו, היכרותו עם החניך וההיסטוריה הגזרתית שלו ועל סמך למידת העמיתים שתתבצע 

 בפורום המדריכים בנושא.

יקבע על ידה מנגנון לוויסות היציאות ושמירה על עבור לרשות הקבוצה נושא יציאות יכאשר  -

לאסוף את הנתונים ולבדוק חראי הצוות/אחראי שייבחר יהיה א. מס' המכסימום של אנשים בחוץ

אחראי האם נוצרות בעיות/קשיים עקב ריבוי יציאות בזמן נתון. במידה ואכן כך הדבר יביאו 

את העניין חזרה לקבוצה למתן פתרון והחניכים האמורים לצאת יתבקשו לשקול שוב  היציאות

נות אל המדריך המלווה את היציאה. במידה וחניך איננו מעוניין לחשוף את סיבת היציאה עליו לפ

אותו לפני יום חמישי בבוקר ולדווח את סיבת היציאה. המדריך יוכל על פי שיקול דעתו להחזיר 

 את החניך לדיווח לכלל הקב'.

 :/עם מי מתאמיםסוגי יציאות ולמי מדווחים -

 להפעיל בגרות ואחריות ולהיות זמין. אין צורך לדווח. –יציאה על זמנו החופשי של החניך 
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 מדריכים/מ"מים/בעל תפקיד רלוונטי –יציאה קצרה )פחות מחצי יום( 

 .יציאות צוות/אישי מדריך –יציאה ארוכה )יותר מחצי יום( 

 מדריך אישי. -יציאה מעל שני לילות רצופים  

 ראש מכינה. –יציאה לחו"ל 

 :היעדרויות ממושכות. 9

משימתי של החניך -תהליכי-הלימודייש להימנע מהיעדרויות ממושכות בשל הפגיעה ברצף 

 והמכינה, הדברים אמורים גם לגבי נסיעות לחו"ל למטרות בילוי/נופש.

 התנהלות במסגרת המערכות האישיות: .9

למעט מקרים יוצאי דופן שיאושרו במערכות, לאחר המעבר למערכות האישיות אין שום שינוי  -

לפועל רק לאחר שאושר הדבר ביום הצוות ביום צוות לאחר פנייה למדריך. שינוי אם יבוצע יצא 

 .ולא מרגע הפנייה למדריך

החניך מחויב  –במעבר לשליש השלישי אין פתיחה מחדש של המערכות האישיות, כלומר  -

 אחוז לכל שיעור שהיה רשום בו לפני כן והוא ממשיך להתקיים בשליש השלישי. 100ב

ורק  מוקדשים אך (16:00-21:30רה )יום ב' בין וזמן ביכו( 08:00-16:00 זמני ההתנדבות )יום ד' -

האישי שלו או לאיש הצוות המלווה את  תעסוקה יפנה למדריך ולעשייה בקהילה. חניך שאין ל

 צוות המושב.

 כלום לא עולה על זמן מד"ס. -

באחריות המדריכים/מ"מים לנהל לוח משימות המתעדכן בכל שבוע על מנת שחניכים שיש להם  -

 יוכלו לקדם אותן. חור במערכת 

 . העברת מידע, עדכון, ושעת גג:11

 מעביר המשבצת האחרונה בלוז יקבע את שעת הגג שלה )לא יפתח על כך דיון בקבוצה(. -

זמני הודעות: פתיחת יום, לפני המשבצת האחרונה )על פי כמות ההודעות יקבע בכמה זמן  -

הודעות. במידה ויישארו הודעות הן ידחו מדובר(. בכל מקרה לא תדחה המשבצת האחרונה בשל 

 לסוף הלוז/יום המחרת על פי החלטת המ"מים

ניהול הודעות: כל מי שיש לו הודעה פונה למדריך/מ"מים והם מרכזים את ההודעות ומחליטים  -

 מה יכנס לזמן ההודעות ומה יעבור לזמן אחר/יתלה על לוח המודעות.

)מדריכים/מ"מים/או"ח( לעדכן את החניכים שהיו חסרים באחריות מנהלי משבצת ההודעות  -

 ולפרסם את ההודעות הרלוונטיות לכולם על לוח המודעות המתאים.

 . שבת:12

)במידה ויש כזה(, חוגי בית, : לקראת שבת, משבצות תוכן אורח שבתחובה לכולם עוגנים -

 הבדלה, משבצות שהוגדרו ככאלה על ידי צוות השבת.

יחד, השירה המשותפת, הגעה להגיע אולם רוח השבת בנויה על ה ין חובהבשאר המשבצות א 

 למשבצות וכו'

 יש לכבד את זמן ההבדלה והקידוש גם אם החניך איננו לוקח חלק פעיל בטקס. -

 . עבודת ועדות וצוותים:13

. או בזמן אחר שיקבע על ידי צוות לו"זיתקיים ביום א' לאחר שבת במכינה וצוותים זמן ועדות  -

. ישיבות יכולות ייםפעם בשבועלפחות שיהיה זמן ועדות  באחריות תניה לסנכרן את הלוז כך

 וצריכות להתקיים גם ללא מלווה הועדה.
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עם צוותים )מטבח, לוגיסטיקה, תחזוקה( ובעלי תפקידים יקבעו במימוש על ידי נדרשות ישיבות  -

' או ה' במימוש ולאפשר מימושים איש הצוות המלווה. השאיפה הינה לרכז את הדברים ליום א

 פנויים יותר באמצע השבוע.

הכנת הדרכות לסדרות, סמינרים וימי תוכן, שיעורי חניך, מרצים אורחים ינותבו על ידי תניה  -

 לימי ראשון לאחר שבת במכינה

שיבה השבועית במידה וחניך הינו חבר בכמה ועדות עליו להגדיר את המרכזית מבניהן ולנכוח בי -

 .ה בעדיפות ראשונהשל

 

 . ליווי אישי7

ה"מה  –נולד מתוך ההבנה שיש לנו צורך לשלב שני מודלים של שיח/ליווי   - המודל המשולב

נשמע"  מחד וה"אימון" מאידך. הערה חשובה: אין לנו הסמכה וידע נרחב מספיק בתחום האימון 

על מנת לקרוא לעצמנו מאמנים ואני משתמש במונח כשפה משותפת לציון ליווי העוסק בהגדרת 

 ידי החניך עצמו בתחילת השנה ומעקב אחר ההתקדמות שלו להשגתן.מטרות ויעדים אישיים על 

 איך זה עובד:

הרכבת -שיח "אימון" המתקיים במספר נקודות זמן שיקבעו מראש לאורך השנה )התחלה .1

סיום( השיח מתקיים על בסיס פורמט קבוע המסייע לאיש  שיחת אמצע, ,מערכות אישיות

 –ב בתהליך לאורך השנה. האוריינטציה הצוות להתמקד בתכנים הרלוונטיים לכל של

הצבת מטרות אישיות, הגדרת יעדים שיובילו את החניכ/ה למטרה, מעקב אחרי 

ההתקדמות, שיקוף מצבי תקיעות וניתוח משותף של דרכי יציאה מאותם מצבים. קיימת 

חשיבות לרישום של נקודות מרכזיות מן השיחה ותיעוד שלהם על ידי איש הצוות על מנת 

שר מעקב. יוגדרו פרקי זמן המשתלבים עם התהליך הקבוצתי ושאר התהליכים לאפ

 במכינה, על בסיס זה יותאמו גם הפורמטים.

שיח "מה נשמע" רצוף לאורך השנה. שאיפה לתדירות של שיחה פעם בשבועיים, למעט  .2

שבועות בהם מתקיימות שיחות החתך של ה"אימון". השיח הינו ללא פורמט מארגן קבוע 

והוא מתמקד במפגש האישי המשמעותי עם החניך ומה שהוא מזמן לנו. למרות שאין 

שעת  –אישית/ראיון על כל כללי האצבע  פורמט חשוב להקפיד גם כאן, כמו בכל שיחה

 –השיחה, הסביבה בה היא מתקיימת וכמובן משך הזמן שלה. תכני השיח המרכזיים 

התעניינות אמיתית בשלומו של החניכ/ה, ונטילציה. כל איש צוות רלוונטי יגדיר לעצמו 

ים(. במערכת לפחות שעתיים שבועיות קבועות כזמן ליווי אישי )כולל על חשבון שיעור

יעשה ניסיון לסנכרן בין הזמנים על מנת למנוע הוצאת מספר רב של חניכים 

 מפעילות/שיעור.

 

חלוקת החניכים לקבוצות הקטנות של כל מדריך ומדריך תתבצע באופן יזום במהלך הכנת 

הצוות של המכינה. כל מדריך יקבל לידיו נתונים רלוונטיים לגבי גורמים ותהליכים טיפוליים 

יכיו חשוב שנקפיד על שמירת מוקד אחריות לקיום התהליך אצל החניכ/ה עצמם על בקרב. חנ

 מנת למנוע ציפייה שאיש הצוות יחולל בעצמו/על ידי ניסים וכשפים את התהליך. 

 

 טבלת מועדי ותכני שיח ה"אימון" )די סכמטי...(

 תכנים מרכזיים תהליכים מקבילים/קשורים מועד בשנה
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 הכרות. מסגרת התהליך הקב'הכרות מעמיקה ב התחלה

 הצבת מטרות ויעדים לתהליך האישי

 –תהליך העברת מקל סמינר בחירה ו אוקטובר

, בניית מערכות אחראי שיעורמ"מים, 

 אישיות.

צילום מצב של התפקוד בתחומי החיים במכינה:   -

לימודים,עשייה בקהילה, הכנה לצה"ל, הבאת הערך 

-המוסף של החניך לידי ביטוי, הגדרות חופש

מחויבות.  הבהרת סטנדרטים מצופים מרגע 

הבחירה. הרכבת מערכת שבועית אישית של 

 הלימודים/התנדבות/זמן אישי

 –בוצתית תהליך אמצע ברמה הק פברואר-ינואר

התחלת החשיבה חלימה להמשך השנה. 

 לקראת שליש שלישי

בחינת מטרות ויעדים אישיים. שיקוף של מצבי 

תקיעות, איתור דרכי התמודדות. הפניה לאפיקי 

 יוזמה ויצירת שינוי

בחינה עצמית אל מול התהליך הקבוצתי, האם  שליש שלישי אפריל

שנבחר, מוביל או נגרר, מיקום מחדש אל מול המודל 

הזדמנות כמעט אחרונה לשנס מותניים ולעשות 

 שינוי אם נדרש.

, השלמה עם מה סיכום התהליך במסגרת המכינה סיום וסיכום יוני

ומתן דגש על המעבר לפרק  שהושג ועם מה שלא.

איתור נקודות  –הצבאי. הפניית מבט קדימה 

 לשיפור ונקודות חוזק המהוות "צידה לדרך".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . לימודים8

 עקרונות

המכינה היא מסגרת לימודית, ומכל דבר שמתרחש בה ניתן ללמוד. הלמידה לא נעשית רק בכיתה 

 אלא גם בחדר, בחוץ, בטיול ובמקומות העשייה בקהילה. 

לימוד שבא  –הלמידה במכינה היא למידה לשמה, לא לשם תואר או מעמד, אלא כ"תורת חיים" 

 נה ולאחריה. לעצב ולהזין את החיים במכי
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 בות לחיפוש אמיתי ומעמיק.וססת על פתיחות וגיוון, לצד מחויהלמידה מב

היא אדם רחב אופקים ומעמיק, בעל מטען רחב של ידע ועשיר תרבותית, בעל יכולות  שאיפתנו

 "ללמוד וללמד". –ללמידה עצמית ולהעברת תכנים 

ולכך מוקדשים שיעורים  ציונית-ישראלית-נושא הליבה של תוכנית הלימודים הוא זהות יהודית

רבים בכיתה ובמסגרות הנוספות )ר' להלן(. מעבר לכך תוכנית הלימודים מכסה מקסימום 

 נושאים ותחומים מתחום ההוויה והשיח הישראליים.

 מערכות אישיות

הכניסה לשיעורים הינה  כנקודת המעבר למערכות האישיותמראשית השנה ועד לנקודה שתוגדר 

 לקראת המעבר למערכות אישיותחובה לכולם על מנת לאפשר חשיפה של הנושאים והמרצים. 

במרתון שיחות אישיות שהפועל היוצא שלהן הינו המערכות האישיות. משמעותה של  זמן נשקיע

 הבחירה והרכבת המערכת האישית הינה הגברת מחויבות כלפי השיעורים שנבחרו עד לסיום

שיות ברמת שימו לב! תהליך השליש השלישי איננו פותח מחדש הרכבת מערכות איהשנה.

בהכנת הצוות יתקיים דיון לגבי שיעורי חובה מתחומי . לשיעור שנבחר בראשית השנהבות המחוי

 הליבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלוקה לתחומי ליבה –תוכנית הלימודים 

 

מודעות והתפתחות  ישראליתותרבות חברה  ציונות וא"י זהות יהודית

 עצמית, פיתוח מחשבתי

הכנה לצה"ל, מנהיגות 

 ופיקוד
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 –.תנ"ך 1

 . מדרש ואגדה 2

 חסידות . 3

  רמב"ם. 4

 . גמרא 5

  . סדר כלל מכינתי6

 . גילוי וכיסוי בלשון  . 7

 . רמב"ם8

  עבודת המידות. 9

 . פרקי אבות 10

 .פרשת השבוע11

 

 

הוגים בראשית .1

 הציונות 

 סדר כלל מכינתי . 2

 תעודות בסכסוך .3

 . כלכלה וחברה 1

החברה הישראלית  .2

48-2014  

 . אקטואליה 3

  . עיבוד עשייה בקהילה4

 

  מוזיקה. 1

גבריות/נשיות ויחסים . 3

 בין המינים

 . פילוסופיה כללית4

 . כתיבה יוצרת5

 . הגוף ומחוצה לו.6

 

 

  שיעור הכנה לצה"ל.1

 מנהיגות .2

 

 

 

 למידה נוספות:מסגרות 

 שיעורי חניך

 מרצים אורחים

 סדרות

 כנסים וימי עיון

 סיורי/תרבות יום א'

 בית מדרש אזורי 

 

 . מערך הליווי המקצועי9

 צוות:

 ליזו  - התהליך בצוות ביחס לתהליך הקבוצתי –צוות מלא  .1

 ליזו. –ראש מכינה  .2

 תמר בן אלחנן –מנהלת חינוכית  .3

 .השתלמויות מדריכים ארציות? ,  -תניה/בחופשת לידה –מדריכים פורום  .4

 ? -תניה/בחופשת לידה  –מושבים רכזי ליווי  .5

 מנטורים אישיים. –מדריכים  .6

, עו"סיות, עו"סית עירית דרור )מנהלת מח' רווחה במועצה( –ייעוץ בתחום הרווחה  .7

 .ת, רעיה פורת )פותחים עתיד(קהילתי

 

 

 חניכים:

 ים.רעיה, פותחים עתיד. עו"סיות מושב –חונכות אישית  .1

 רעיה, פותחים עתיד. –מרכז לימודי  .2

 רכזת מרכז לימודי ונוער גוש ביכורה. -,סיון, "דור לדור"ת, גיל עוזועו"סי –קשישים  .3
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 אביגיל קרמר )בליווי של רות גלון( –הכשרות זמן ביכורה  .4

 תניה. –פיתוח הדרכה  .5

 רכזי מושבים –עיבוד עשייה בקהילה  .6

 אילן אשל ? –איכות הסביבה  .7

 

 

 . סדרות:10

 רקע

הטיולים והסדרות הם החלק המשלים לשבועות השגרה במכינה. הסדרות הן היציאות החוצה 

מחיי המכינה הרגילים והבאת כל הנעשה בא לידי ביטוי במקומות אחרים, במפגשים עם אנשים 

והאתגרים שבטבע מאפשרים לנו טריטוריאליות  -אחרים ובהתמודדויות מגוונות. השקט, האקס 

 לבחון מחדש את עצמנו, את יחסינו אחד עם השני ואת אמונותינו.

 מטרות

 בניית ציר, שימוש במפה ובמצפן, עריכת תצפיות. –רכישת יכולות ניווט 

מציאת שבילים, בטיחות, הכרת בע"ח וצומח, שמירת טבע,  –טיילות והתמודדות עם חיים בשטח 

מזון הפקת לי, אמד למשימה, הדלקת מדורה, הסתפקות במזון מיניציו בניית מחסות, התאמת

 מהטבע.

 קושי גופני, מיעוט שינה, חילופי אקלים. –התמודדות עם קשיים 

 בחברה הישראלית.מפגש עם מגזרים שונים 

  ולוגיסטיקה. תוכן אתגרי בניית מסלול ומערך הדרכות, הובלת קבוצה, –מנהיגות וייזום פרויקט 

 שימור הקבוצה במצב צבירה אחר, הכרויות חדשות, אחריות ואכפתיות. –ות קבוצתית התמודד

 הכנת הדרכות, שמיעת הרצאות, חיזוק מרכיבי זהות ומורשת, סדרות לימודיות. –למידה 

 כושר וסיבולת, אתרי קרבות, מורשת קרב. –הכנה לצבא 

 תלבות בקהילה.תרומה בפועל, הכרות עם אפשרויות וגישות להש –עשייה בקהילה 

 סדרות:

רמת  –רכישת מיומנויות ניווט בסיסיות. הסדרה מתבצעת בחוליות. מיקום  – יםדרת ניווטס

 מנשה.

הכרת בירת ישראל. היחשפות למטען העבר, הכרות של תושביה בני הלאומים  – סדרת ירושלים

 ירושלים. – השונים והדתות השונות והקונפליקט ביניהם, הכרות עם הקהילה החרדית. מיקום

לימוד מעמיק של  – החברה הישראליתמפגש עם המורכבות העצומה של   -ישראלית סדרת חברה

 בדרך לא שגרתית. מיקום: כל הארץ.תופעות חברתיות מגזרים ו

, הדיון סביב הזכות על הארץ, גבולות פלשתינאיםמפגש עם מתנחלים ועם  – ו"שסידרת י

גוש  –היומיומיים באזור הטעון ביותר במדינת ישראל. מיקום הביטחון, כיבוש או שחרור. החיים 

 עציון, הר חברון והשומרון.

הובלת פרויקט הדגל השנתי בשיתוף עם מחלקת ילדים ונוער. הכרות מעמיקה עם  – מסע בשביל

 העמק בכלל על נופיו, אנשיו ויישוביו ועם מקטע נרחב משביל העמק. חיבור לעמק דרך הרגליים.

המובלת ע"י כל החניכים, השותפים החל משלב  ארוכה של שבועיים סידרה – מתסידרה מסכ

, הלימודיות טיוליותקביעת המסלול ועד ההובלה בשטח. מביאה לידי ביטוי את היכולות ה

 בכל רחבי הארץ. –מטיילת בד"כ בצפון, חובק מיקום: והקבוצתיות שנרכשו במהלך השנה. 
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 רה.תרשים מערך בניית גופי הידע לסד

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 גיוס חניכים.11
 

 מטרות:
 י'. חניכים למחזור 50גיוס  .1
איזון המחזור )עד כמה שניתן( בפרמטרים הבאים: מין, הגדרה דתית, אזור מגורים.  .2

 האיזון לא יבוא על חשבון היעד הכמותי.

 העלאת רף הקבלה עבור ליבת הקבוצה. .3

 חניכים כפרויקט חינוכי/המשך תהליך שיקומי. 2-3קליטת  .4

 חודש וחצי לפני
 

 וכניסה למהלך לימודי מעמיק של צוות הסדרההצגת הסדרה 
 

 

 שבועות לסדרה 5
 

)כלל  מרצים אורחים והדרכות כלליות להיכרות רוחב עם תכנים
 המכינה(

 שבועות לסדרה 4
 

ביקורים בספריה יצירת מאגר חומרי וספרי הדרכה במכינה, 
 האזורית וליווי לחניכים בהכוונה

 שבועות לסדרה 3
 

ריכוז מאמץ ביום מרוכז במוקדי ידע רלוונטיים. נסיעה של כל 
המכינה לגופי הידע כגון: ספריה גדולה בירושלים/ חיפה, מוסד 

 מחקר וכדומה.

 שבועות לסדרה 2
 

 בניית ההדרכות תוך ליווי/וידוא צוות הסדרה
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 שלבי התהליך:

 מרץ-אוקטובר –יוס מכסימום שמות מועמדים )יפורט להלן( ג .1
 דצמבר.-ימים פתוחים במהלך נובמבר 2 .2

 מועמדים בכל שבת. 40תחילת פברואר. -שבתות במהלך ינואר 3עד  .3

 מחצית פברואר. –סגירת המחזור  .4

 ספט' )אם נדרש( –אפריל  –גיוס פרטני להשלמת המחזור  .5

 אוגוסט –אפריל  –מפגשי גיבוש של הקבוצה ויום הורים  .6

 יולי. –סמינר ערכים  .7

 אוגוסט. – שבוע עבודה .8
 

 "מנועי גיוס"
 .ט' חניכי מחזור .1
 בוגרים. .2

 המטה המשותף. .3

 אנשי צוות. .4

 חברי עמותה, מדריכים בדימוס וידידים .5

 , פייסבוק.אתר .6
 

 אתרי גיוס ואנשי קשר:
 בתי ספר מקוריים של חניכים/בוגרים. -
חברים בבי"ס/ישוב, תנועת נוער, קב' הכנה לצה"ל,  –מעגלים חברתיים של חניכים/בוגרים  -

 התנדבות, קב' מנהיגות ומצוינות )קו הזינוק, ברונפמן,(.  מקום   
 מעגלים חברתיים/מקצועיים של אנשי הצוות/ידידים/חברי עמותה. -
 בתי ספר(. 100גיוסי המטה המשותף ) -
 )לא מקוריים( באופן עצמאי ללא המטה המשותף.גיוסים בבתי ספר  -
אינטרנט )על ידי האתר, אתר משרד החינוך/אגף בטחוני חברתי, צ'טים, פורומים,  -

 פייסבוקים וכו'(.
 עיתונות )קיבוצית, מושבית, דתית( -
 אירועים ארציים: הקהל, בעקבות לוחמים. -
 ידידי המכינה(.-מסעות לפולין )דרך מדריכים -
 מחלקות נוער במועצות אזוריות. מנהלי -
 מדריכי נוער בישובים. -
 מגמות מחשבת ישראל/בתי מדרש למנהיגות בחינוך הממלכתי/התיישבותי. -
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . הכנה לצה"ל12

 

 הערות שיעורים ומי מעביר נושאים חודש
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 מבנה צה"ל אוקטובר-ספטמבר

 רוח צה"ל 

 הקוד האתי

 חשיבות הגיוס

המיון הכנה לתהליכי 

 לבנות/לא קרביים

 יחידה מאמצת

 ניווטים

  –. מבנה צה"ל 1

  –. חשיבות הגיוס 2

 . פאנל  תפקידים מפוצל:3

 –יחידות מובחרות 

  –תפקידי בנות מבוקשים 

 . פאנל תפקידים מפוצל:4

  –חיל חינוך 

  –חילות השדה 

 . מפגש עם מפקד מחווה אלון 5

 . סיור של כלל המכינה במחווה אלון6

יריית פתיחה לקשר עם היחידה . 7

 המאמצת.

. מפגש עם אלומה/נציגי מחלקת 8

הביטחון להסבר והכנה ליום מיון 

 תעסוקתי וכל הנלווה אליו.

 יוס אלדר –. מור"ק יום כיפור 9

שילוב בוגרים  -

 בפאנלים.

שיעורי הניווטים  -

 והסדרה ידונו בנפרד.

השלמות: מבנה צה"ל,  נובמבר

 תפקידים ותהליכי מיון.

 -  

למצוא: אנשי אקדמיה, משרד הביטחון,  ביטחון לאומי דצמבר

 אנשי צבא בכירים, פוליטיקאים.

 

 דילמות ינואר

מילוי מנילות חדשות עם 

 הבנות/לא קרביים.

 הכנה לגיבוש

 אודי-צבא ומוסר   -

 –דילמות ביו"ש  -

 אודי/אדרי/מדריכים

  -דילמות בשירות בנות/לא קרבי  -

 מלחמת ששת הימים -

 תכנים בסדרת יו"ש.להכניס 

  -מנהיגות צבאית מול אזרחית  - פיקוד ומנהיגות פברואר

  -סוגי מנהיגים/סגנונות מנהיגות  -

 מפגש עם מפקדים -

 לשלב בוגרים מפקדים. -

מפקדים בכירים/מפקד  -

 מורן

 פיקוד ומנהיגות מרץ

 הכנה לגיבושים

 הכנה לשבוע צבא -

 שבוע צבא ביחידת מורן -

-  

 לחיילמעבר מאזרח  יוני-מאי

 סגירת שיבוץ יעדי הגיוס

 

 קשיים במעבר. -

 הגשמת ערכי המכינה בצבא. -

 שחר ברקאי –מפגש עם קב"ן  -

-  

 

 

 

  . תחומי אחריות והגדרות תפקיד31

 הנהלה א. 

 

 ראש מכינה מנהלת חינוכית      

 הובלת המכינה לאור החזון

 התנדבות

 וקהילה פיתוח תכניות המשך

 ייצוגיות

 בוגרים

 תמנהלת חינוכי

 ניהול השוטף

 שיווק ופרסום

יכים הכשרת מדר -זמן ביכורה

ה אסטרטגית עם מושבי וחשיב

 ביכורה

 מנהלנית

 ניהול משרד

 אדמיניסטרציה

ניהול כספים )גופי ניהול 

 עצמי(

 מבנים וסביבת המכינה
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     תכנים     

 

    ניהול השוטף                         

 

 שיווק ופרסום                                                                       

 

 גיוס חניכים                                             

                                        קשר עם המושב                                                           

 

 פורום מדריכים                                                                                     

 

                                      

 

 

 

 

  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מדריכיםב. 

 

 . האתגר החינוכי והאישי של המדריך במכינת העמ"ק1

 יצירת קשר משמעותי עם החניכים כפרטים וכקבוצה. -
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ועמוק יותר עם קב' חניכים מוגדרת, להלן "הקבוצה הקטנה", יצירת קשר אישי  -

 וליווי התהליך האישי שלהם לאורך השנה ובמכלול תחומי המכינה.

חיבור לצמתי העשייה והפעילות של החניכים, לעולמות התוכן הנלמדים  -

ולחוויית החיים על מנת להיות גורם רלוונטי להוויה בשגרה ולתהליכי 

 ההתפתחות.

לות ושמירה על המסגרת והסטנדרטים מבלי שהדבר יפגע בסעיף הצבת  גבו -

 הראשון.

 סיוע בהצבת אתגרים במישור האישי והקבוצתי. -

הענקת חום, אמפתיה ותמיכה, הנחייה והכוונה לצד שיקוף אמיתי ונוקב של  -

 תפקוד והתנהגות החניך והקבוצה.

 אה/לימוד.ליווי, הנחייה, הור –עבודה במתאר מורכב של משימות חינוכיות  -

הבנת התהליכים האישיים והקבוצתיים לעומק. זיהוי וקריאה של מה שמתרחש  -

 מתחת לפני השטח.

 הבנת האירועים בפרספקטיבה של התהליך השנתי הכולל . -

התפתחות אישית לאורך השנה וגדילה יחד עם החניכים. מעבר ממתאר של  -

 מדריך מלווה/חונך.כל, מוביל ומנחה דרך באופן הדרגתי למעמד של -מדריך יודע

 לא להישחק... -

 

 . תפקיד המדריך במכינת העמ"ק2

 

 רקע.

המדריך הוא איש הצוות הקרוב ביותר לחניכים. נוכחותו מורגשת בכל רגע ובכל מקום. לשם 

ביצוע מיטבי של תפקידו עליו לייצג נאמנה את ערכי המכינה ומטרותיה, ולהוות בעצמו איש 

המדריך הוא מנהל בתחומו, ועל אנשי הצוות האחרים לגבות אותו חינוך, דוגמא ומופת לחניכים. 

באופן מלא. תפקיד המדריך במכינה מתאפיין בעומס רב, ועם זאת יש בו העצמה רבה של המדריך 

 עצמו.

הקבוצה הקטנה החניך הפרטי  הצוות,מימדי המכינה,  -עבודת המדריך מתבצעת בכמה מימדים

 והמדריך עצמו.

 

 

 

 

 

 

 המכינה.מימד 

 ומטרות המכינה. ערכי המדריך אחראי לייצוג נאמן ולמימוש

למידה, עשייה בקהילה, סדרות,  –המדריך אחראי ליצירת תפקוד מיטבי במכינה, בכל תחומיה 

 גיוס חניכים, הכנה לצה"ל וכו'.
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 המדריך אחראי לקיום התנהגות נורמטיבית במכינה ולשמירה על הקווים האדומים.

 לבריאות, בטחון ובטיחות החניכים.המדריך אחראי 

 לניקיון המכינה, לתברואה ולהיגיינה. יותאחרשותף בהמדריך 

  –באופן אופרטיבי 

 המדריך יתגורר בסמוך למכינה.

 בשגרה ובחוץ. –הוא ישתתף בכל פעילויות המכינה 

פתיחת  –השהיה במכינה בשגרה תהיה על פי שיבוץ שייסגר בין המדריכים תוך דגש על הבוקר 

 12וחצי בבוקר ועד  7-מ –זמן אפקטיבי למפגש עם החניכים. שעות הפעילות  -היום והלילה 

נוכח בשטח  )לא רק מדריכים..( בלילה, כאשר בכל הזמן חייב להיות לפחות איש צוות אחד

 המכינה.

 ע"פ סבב בין כלל אנשי הצוות. -. השהיה בשבתות ך השבוע יהיה לכל מדריך יום חופשבמהל

 דריך יתעדכן בתוכניות המכינה וידאג לביצוע לו"ז.המ

המדריך יהיה שותף במערכת השיעורים על פי בחירתו. מתן פידבק למרצים )מעבר למשוב 

  המסודר( יעשה על פי דרישה.

ילווה את החניכים בזמן  י נושאי ניקיון ותברואה במכינה,המדריך יהיה עם יד על הדופק לגב

 .וכו'( )בוקר, יום ו'הניקיונות 

 .ליווי צוות עבודה באחד ממושבי הגוש במסגרת "זמן ביכורה" –השתתפות בעשייה בקהילה 

חיבור החניכים לערכי שמירת טבע ואהבת סדרה אחת לאורך השנה,  תהובל –השתתפות בסדרות 

 .סדרהחיבור החניכים לרציונל ההארץ. 

 והמיון.השתתפות בשיווק בבתי ספר ובתהליך הקליטה  –גיוס חניכים 

 

  מימד הצוות

שיתוף ותמיכה כאשר הערך המוסף של  המדריך היא ביכולתו חברות, עבודת הצוות תתאפיין ב

שיתוף רגשי,  מתבססת עללהביא את המידע מהשטח על מצב הקבוצה לדיון בצוות. העבודה 

 ולמידת עמיתים.העברת מידע פתיחות, 

 באופן אופרטיבי.

 אנשי הצוות האחרים. ואינפורמטיבי עםייקח חלק בשיח חינוכי המדריך 

לקיחת חלק פעיל בימי הצוות ובפורומים הצוותיים אליהם הוא משתייך. הגדלת ראש ויצירת 

 שיתופי פעולה, תקשורת אפקטיבית ותמיכה.

העלאת קשיים, בעיות ודילמות על מנת לקיים תהליך של למידה ולשפר את עבודת הצוות. לא 

ית קונפליקטים ברמה האישית/חינוכית כהזדמנות להתפתחות ראי –להשאיר דברים בבטן 

 וצמיחה.

ערך המוסף של המדריך והוא מנהל ומוביל חוזקות ולאחריות על תחום כללי במכינה המתחבר ל

 אותו לאורך השנה.

 

 מימד הקבוצה הגדולה

ו הוא המדריך מלווה את הקבוצה הן באורחות חייה וצידה החברתי והן בצד הביצועי שלה. תפקיד

לנתח את מצבה, לאתר קשיים ומשברים, לאתר חניכים המתקשים חברתית, לבחון דרכים לניתוב 



 המחזור התשיעי  הכנת צוות

 

29 
 

כוחות חיוביים למען הקבוצה ולסייע בפתרון הבעיות. המדריך צריך להתאפיין באהבה ואמפתיה 

 ועם זאת לאתגר, ולשקף קשיים ולבקרם.

 באופן אופרטיבי.

 במכינה.המדריך יעקוב אחר מצב הנוכחות 

 המדריך יהיה שותף בשלבי התהליך הארגוני.

 , ליווי סדרה.המדריך ייקח על עצמו תחום אורך במכינה/ליווי ועדה וצוותי משימה

 מישמרים.ערבי תרבות,   מה נשמע,נוכחות במשבצות הקבוצתיות: פתיחת שבוע, 

 

 

 מימד הקבוצה הקטנה

משלו. אין הדבר מוריד מאחריות כל אחד  חניכים( 15-17המדריך יהיה אחראי על קבוצה קטנה )

 מהמדריכים כלפי שאר חניכי המכינה בסעיפים שפורטו ברמה המכינתית.

, המדריך יפגוש בכל יום את הקבוצה הקטנה לביצוע הסדרונא )שם גם ייבדק נושא ההשכמה(

 בשבוע ללימוד משותף. תחומי האחריות כלפי חניכי הקבוצה הקטנה:מיים ופע בחייכונא 

 ליווי אישי לאורך השנה )ראה נספח לגבי מודל הליווי האישי( -

 בניית משותפת של המערכת האישית והקפדה על קיומה. -

 מעקב אחרי התפקוד בתחום העשייה בקהילה והיזמות. -

 מעקב אחרי תחום האימון הגופני  -

 תהליכי מיון, מילוי מנילות וכו'. –ליווי לקראת הגיוס  -

 מימד החניך הפרטי

 .7ראה בסעיף  אישי במכינה:הליווי ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקרים ותגובות

 להלן סל התגובות של מדריך במכינה:

 שיחה אישית. -

 שיחה בקבוצה הקטנה/ועדה/צוות רלוונטי. -
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 העלאת הנושא למליאה. -

 עצירת לו"ז. -

 השעיה לתקופה בבית )לאחר דיון מקדים בצוות/בדיעבד(. -

 המכינה.הפניה לשיחה עם מנהלת חינוכית/ראש  -

 

 

 מקרים שכיחים יותר או פחות המחייבים תגובה:

 אי השכמה -

 איחור/אי כניסה לשיעור -

 התנהגות לימודית לא נאותה. -

 אי הליכה להתנדבות. -

 ההתנדבות/זמן ביכורה. זלזול במקום  -

 אי הגעה למד"ס/זלזול במד"ס -

 מבנה כללי לא נקי/מסודר. -

 איחור/אי הגעה בחזרה מהבית או מיציאה פרטית. -

 שתיית אלכוהול במהלך השבוע. -

 יציאה בלי דיווח. -

 חיכוכים עם ילדי/נערי המושב -

 מימוש זוגיות ולינה משותפת. -

 אי שמירה על רכוש המכינה/מבנים. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' מכינה א' מהבית

 מחזור ט -לו"ז שבועי
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 סדרונא – 07:00 
חייכונא  – 07:30
 כללית
 א.בוקר – 07:45

 סדרונא – 07:00
חייכונא  – 07:30
 כללית
 א.בוקר – 07:45

 סדרונא –07: 00
חייכונא  – 07:30
 כללית
 א.בוקר – 07:45

 מד"ס – 06:30 התנדבות
 

יציאה/עבודת 
כפיים 

 והכנותלשבת.

סיור/טיול  – 08:15 
 בעמק

 סדר – 08:30
 בוקר

 סדר – 08:30
 בוקר

  א.בוקר – 08:15

 – 09:00 הפסקה – 09:15 הפסקה – 09:15 
גבריות/נשיות 

 ויחסים בין המינים

 

פילוסופיה /  – 09:30
 שיעור

רמב"ם /  – 09:30
-48חברה ישראלית 

2014 
  הפסקה - 10:15 הפסקה - 10:45 הפסקה - 10:45 
חסידות /  11:15 

הוגים בראשית 
 הציונות

תעודות  – 11:15
 שיעורבסכסוך /

  סדר מסכם –10:45

 הפסקה – 12:15 הפסקה – 12:30 הפסקה - 12:30 
 

 

כתיבה  – 12:45
יוצרת /מדרש 

 ואגדה
לימוד  – 13:00 א.צהריים – 13:30 

 בחבורה 
לימוד  – 13:00

 בחבורה
 לוז שבת א.צהריים – 14:00

 זמן הגעה – 14:00
הכשרות  - 14:15

והכנות לזמן 
 ביכורה

 מימוש ארוך א.צהריים – 14:00 א.צהריים – 14:00 
 מימוש מימוש

                  – 16:00 זמן ועדות – 16:00
עבודת – 16:30 זמן ביכורה

 המידות )אודי(
 – 17:00 הפסקה - 17:45

/הגוף שיעור
 ומחוצה לו

סכמ"ש  – 17:00
 מדריכים/ממים

שיעור  – 18:00
חניך / 

הכשרות/מרצה 
 אורח

הכנות לזמן  – 18:00
 ביכורה

 הפסקה – 18:15 מד"ס – 18:00
 

 קב' קטנה – 18:00

18:30 –              
 הכנה לצה"ל

 א.ערב – 19:30  א.ערב – 19:30 א.ערב – 19:45 א.ערב – 19:45
  א.ערב – 20:00 פתח"ש – 20:45 פתח"ש – 20:45
מליאה/  – 21:30 קב' קטנה – 21:30 קב' קטנה – 21:30

 ערב חברתי
נשמע  מה – 21:00

)תניה(  / בית מדרש 
 אזורי

21:00 –
מוזיקה/סוגיות 

בספר 
 /שיעורבראשית

 

 משמר – 21:00
 פרשת שבוע

סדרונת  – 22:30 סיום לו"ז – 22:30  סיום לו"ז – 23:00 סיום לו"ז – 23:00
 לילה

אופציה  -מוצ"ש  
למד"ס סיירות 

 נוסף
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . עשייה בקהילה16

הינה מכינה קהילתית אשר שמה דגש על השתלבות מכסימלית במעגלי העשייה  העמ"קמכינת 

והחיים השונים בקהילות העמ"ק. אנו רואים בתחומי הלימוד והעשייה בבחינת משלימים 
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ומזינים האחד את השני בבחינת  תלמוד גדול ומעשה גדול. ייחודה של מכינת העמ"ק בנפח 

החניכים כיזמים חברתיים בעתיד. מעגלי העשייה של העשייה הנרחב  ובדגש המושם על הכשרת 

:  ילדים ובני נוער בחינוך פוראמלי ולא קהלי יעדחניכי המכינה בעמ"ק  מכסים  קשת של 

: צמצום פערים לימודיים, ומגוון של תחומיםפורמאלי, קשישים, נכים ונוער בעל צרכים מיוחדים 

ות אישית, הגברת מוטיבציה לשנת שירות ושירות שינוי אווירה בית ספרית, בנייה אקולוגית, חונכ

משמעותי בצה"ל, פעילות לקראת חגים ומועדים, פרויקטים בדגש על נקודות החוזק של הקהילה, 

 שותפות בפעילות התרבותית והדתית במושב 

 לתחום העשייה בקהילה השפעה ותרומה במספר מימדים:

 התהליך האישי: .1

 הזולת והקהילה בה אנו חיים.פיתוח הקשבה ורגישות לצרכי  -

 נתינה אמיתית ללא קבלת תמורה. -

 צמיחה מתוך התמודדות עם משברים וקשיים. -

 חשיפה לאוכלוסיות שונות בחברה הישראלית ולמידה מתוך ערכי התרבות שלהן. -

התנסות אישית ביזמות חברתית, מנהיגות ולקיחת אחריות. רכישת כלים ומיומנויות  -

 בתחום.

 ח תחושת שליחות כלפי החברה הישראלית בכלל ועמק בית שאן בפרט פיתו -

 

 . התהליך הקבוצתי:2

 התנסות בעבודת צוות והובלה משותפת של פרויקטים בקהילה. -

 

 . תרומה לקהילה: 3

 סיוע לאוכלוסיות חלשות/מוחלשות בקהילה.  -

 עבודה עם אוכלוסיות חזקות על תחומי איכות. -

 פיתוח גאוות יחידה מקומית.העצמה של הקהילה ו -

 התגייסות במצבי משבר אזוריים/לאומיים -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט מקומות ההתנדבות

מס'  סוג העשייה מקום ההתנדבות

 חניכים

גורמי 

 שת"פ/סיוע

 הישגים אתגרים וקשיים

בי"ס יסודי 

 ביכורה

חניכה פרטנית של 

תלמידים בעלי לקויות 

מנהל בית  10עד 

הספר, רכזת 

התמודדות עם  -

ילדים בעלי 

יצירת קשר אישי  -

 חזק.
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 למידה.

הפסקה פעילה אחת 

 לשבועיים

 פרויקט שנתי

הפרעות  חינוך מיוחד

 התנהגות.

עבודה באווירה  -

בית ספרית שונה 

מאד ממה 

 שהכירו.

למידת שפה  -

 תרבותית חדשה

מתן מענה של קשב  -

 ואכפתיות.

שיפור ניכר בהישגי  -

התלמידים ובנורמות 

גות ההתנה

 היומיומיות.

וגני  כיתות דרור

הילדים 

 לאוטיסטים

עבודה פרטנית עם ילדים 

 אוטיסטים

התמודדות עם  רכז מתנדבים 8-9

מאפייני ההפרעה 

כולל מופעים 

 אלימים

שיפור מיומנויות 

בדגש על  בסיס

. אופניים ושחייה

הגברת יכולת 

הפעולה באחד על 

 אחד

מרכז היום 

 עוז-לקשישים גיל

פרטני של קשישים ליווי 

 לאורך היום.

העברת משבצות תוכן 

 לקב' קבועות.

סיוע לצוות המרכז 

 בהיבט התפעולי

הנהלת  - 5

 המרכז.

עו"ס מלווה  -

 מטעם המרכז.

התמודדות עם  -

מכלול בעיות 

קנה )כולל הז

מוות של קשישים 

איתם עבדו 

 במהלך השנה(

יצירת קשר אישי  -

עם קשישים בודדים 

שהתרחב לביקורי 

בית וקשר מעבר 

 למרכז היום.

הבאה של כל  -

המכינה לשותפות 

באירועי שיא )חגים, 

 ימי הולדת(.

העברת קבוצה  -

קבועה של שירה 

 בציבור.

 –פרויקט סיום  -

 מתכונים חוברת 

עבודה עם ילדים   בי"ס אזורי שק"ד

ח' )חוגים, -בשכבות ז'

 טיולי אופניים וכו'(

 

4 

 

 רכז שכבה

 

 

 יזמות וראש גדול

 

תפעול השביל והובלת  שביל העמק

פרויקטים חינוכיים על 

 הפלטפורמה שלו

אתגר פיזי,  רכז השביל 10עד 

הובלת קבוצות 

ממגזרים שונים 

 בעבודה ולמידה.

, ט"ו מסע בשביל

בשביל, סיירת 

ביכורה, פיתוח 

מקטעי השביל 

 השונים

פעילות שמירת טבע  סיירת רט"ג

במסגרת רשות הטבע 

 והגנים

אתר  מנהל 4

 פארק המעיינות

עבודה פיזית 

בתנאי מזג אוויר 

 משתנים
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מקיף דתי בית 

 שאן

עבודה עם נערים בעלי 

לקויות למידה 

 בפרויקטים שונים

התמודדות עם  אדרי 3

 נוער בסיכון

 

כיתות נווה 

)אוטיסטים מעל 

18) 

עבודה משותפת במסגרת 

 תרומה לקהילה

התמקדות  רכזת הפרויקט 4

, יצית beingב

 משמעותי קשר

הקניית הרגלים 

ודפוסי חשיבה 

 בוגרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך יסוד -זמן ביכורה

 מחזור ט תשע"ה

 

 הגדרות תפקיד:
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 תניה  אלון :-רכזת זמן ביכורה 

 .מתן הכשרות מקצועיות לליווי עשייה ושותפות בקהילה בקרב מושבי ביכורה 
 חיבור לקהילה ומיפוי צרכים, פיתוח קהילתי ועבודה עם שותפים()תוכניות עבודה, עיבוד התנדבות, 

 ( נוכחות חניכים, איכות העשייה ופיתוחה אל מול תוכניות העבודה, קשר פיקוח על ביצוע בשטח

 עם הורים וגורמים נוספים(
 .מענה כולל לגורמים המלווים במידה ועולים צרכים מהשטח וחיבור למלווי המושב 

  לקראת אירועים קהילתיים וסנכרון עם לו"ז המכינה.הכשרה וליווי 

  רכזת חינוך גוש ביכורה.–קשר רציף עם רינה 

 אביגיל קרמר : -אחראית הכשרות

  .מקשרת בין צרכי החניכים העולים לבין הגורמים המכשירים(קשר רציף עם הגורמים המלווים( 

 .ביצוע תכנית ההכשרות והתאמתה לצרכים העולים מהשטח 

 ה להכשרות נוספות במידת הצורך.מתן מענ 

 

 מלווה מושב )מדריכים+אביגיל( :

 ( .שיחות אישיות,בדיקת מצב ליווי אישי של חניכי המכינה במסגרות העשייה בקהילה

 החונכות וחשיבה קדימה, העלאת הצרכים בפורום מלווי מושב ולמלוות המדריכים(

  הקהילתית.פיקוח על נוכחות והתמדת החניכים במסגרות העשייה 

 .פיתוח קהילתי בשותפות עם גורמי מפתח בקהילה 

 נוכחות בישיבות מושב בענייני אירועים קהילתיים 

 .הגעה  והשתתפות פעילה בפורומים של מדב"ים + מלווי מושב במסגרת ההכשרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסגרות ההכשרה לשנת תשע"ה:

 מינון נייד תפקיד הגדרת הקשר איש מסגרת ההכשרה 

"פותחים  חונכויות 1
 -עתיד"

 רעיה פורת

הנחיית חונכים -
פעמיים בשנה 

איך חונכים 
 )הנחיית בסיס(

שיחות אישיות -
 אחת לחודש וחצי

0526130732  

  0508818207  יששכר ניר -קשישים 2
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 "מדור לדור"

/ מרכז  ציפורי לילה 3
למידה אזורי של 

 הנוער

  הבאה.נמצא בבחינה האם לקיימו כפי שהוא שנה 
 0504-786234 -סיון

 קבוצתי יסודי 4
)עבודה עם כיתות 

 ו(-א

    - תניה

 יוסי רופאייזן / צרכים מיוחדים 5
 

   

הכשרת החונכים - סיון מרכז למידה 6
למן סיוע לימודי 

 לנוער
הכשרה -

מקצועית בעבודה 
עם נוער בגוש 

 ביכורה

  

 

 יצירת תוכנית עבודה למושבים לשנת תשע"ה:

 לצורך בניית הצרכים המדוייקים לכל מושב נדרשת:

קיום פגישות של תניה עם כל השותפים הפוטנציאליים: רווחה, גיל עוז, בי"ס,  .1

פותחים עתיד, פיתוח קהילתי על מנת לבצע איתור צרכים והגדרת במות מפגש 

 לשיתופי פעולה.
שב לשנה זו, קיום פגישות עם פורום נציגי המושב , הגדרה מדויקת של צרכי המו .2

אמצעים שעל המושב לספק , הגדרת דפוסי העבודה, נהלי הפרסום והדיווח, נקודות 

 עצירה לבדיקה, מדדים להצלחה. מציאת משפחות מארחות.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא –מערך עשייה יישובי 

 שת"פים וזיקות עבודה לו"ז מי מבצע פרויקט/פעילות

  15:45-16:30 כולם זמן התארגנות
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 בית / מרכז למידהחונכות 

 ו-א

חיבור לילדים,  – פותחים עתיד 16:30-18:00 

ליווי והכוונה מקצועית לאורך 

השנה. ) רעיה ונאמנות מרכז 

 למידה

 קשישים

 

 

 יב-מרכז למידה ז

איתור צרכים  – רווחה/ עו"ס 16:30-18:00 

               ופרטים אישיים                   

מקצועית, הכוונה  -"מדור לדור"

 אספקת חומרים.

הכשרת חניכים לליווי  -חל"פ

מקצועי של תלמידים בתגבור 

 ומענה חברתי.

 עיבוד התנדבות/

 סיכום והגדרת משימות

 + יו"ר מושב מדריך מלווה 18:00-19:30 

               –מזכירת המושב  20:30 – 19:30 כולם התארחות במשפחות

 חלוקה למשפחות ותיאום.

  21:00 כולם חזרה למכינה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מערך ההכשרות  -זמן ביכורה 

 תשע"ה -מחזור ט
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 מטרת ההכשרות היא הקניית מקצועיות וידע של חניכי המכינה אל מול המשימה היישובית.

קהילתית בצורה תקופתית ומתן מקום –בחינת המשימה היישובית הפרטנית והקבוצתית 

 הכרות מעמיקה עם המשימה , האנשים שבה והמושב.ליוזמות חדשות לאור 

 תוכנית עבודה הכשרות:

 יום שלם -(: 9/9/14. מפגש ראשון )1

 בוקר: 

 .לימוד בנושא של יחס לאחר נתינה או שותפות 

  הצגת ראציונל מערך העשייה בקהילה במכינה )זמן ביכורה+מערך ההתנדבות+חיבור

 לאקטואליה(

  :התובנות שהצמיחו אותו )לשלב את רות בהסבר(, המהלכים הצגת פרויקט זמן ביכורה

 שנעשו עד כה, מודל ההפעלה שלו, מקומם ותפקידם של החניכים בפרויקט.

 .שיחה עם עו"ס מטעם הפיתוח הקהילתי על הרציונאל בקרב המועצה 
 צהריים:

  הצגת התפקידים הנדרשים לכל מושב 

 ות עם נציגי המושב ועם הגופים הפועלים הצגת המושבים: נתונים, מאפיינים, סיכומי הפגיש

 בהם.

  הצגת התכנית המתהווה בכל מושב והצרכים המיוחדים לה, לדוגמא: כמה חונכים עבור

 ילדים, כמה סיוע לקשישים, מרכז לימודי צעירים ובוגרים,צמי"ד.

 )זמן שיחות וייעוץ עם נציגי התפקידים )רעיה / דור לדור/בוגרים 

 יום ה. כאשר מיד לאחר מכן יתבצע 11/9תבצע עד תאריך: בחירת התפקיד צריכה לה ,

 שיבוץ לקראת הכשרות יום א.

עבודה בין המפגשים: ישיבה עם המדריכים על תהליך בניית תכנית העבודה לכל מושב: תעדוף, 

הקצאת משאבי כוח אדם למשימות, בניית תיק לכל משימה, הגדרת ההכשרה הנדרשת לביצוע 

הליווי שכל משימה מקבלת )או שלא מקבלת והחניכים נדרשים לעצמאות(, המשימה, הגדרת מערך 

הגדרת נהלי העבודה בצוות: מתי נפגשים, מתי מכינים, מה קורה משבוע לשבוע, תפקידו של 

 המדריך האחראי.

 8:00-14:00 –( 14/9. מפגש שני )2

8:00-10:00  

 אומר??מה זה  -הכשרה מקצועית: חונכים, מרכז לימודי, קשישים .

10:30-13:30 

עבודה בצוותים על פי מושבים: בניית תיקי משימה עבור כל פרויקט, הבניית נהלי העבודה בצוות, 

בחירת בעלי תפקידים. הגדרת תפקיד המדריך. בניית הלוז המשוער בחלוקה למשימות, עבודה על 

 חוזקות של אחד מחברי הצוות, ציפיות.

 מימוש 14:00-16:00

16:00-20:00 

 הכרות ראשונה לעומק . -בוש צוות המושב וארוחת ערב/פעילות ערב עם משפחות המושבגי

 

 שעות 3.5 -(15/9. מפגש שלישי )3

 פיתוח תוכנית עבודה לכל אחד מהתחומים עבדה ע"פ תחומי ידע ולא ע"פ מושבים

 יצירת תוכנית עבודה. -תיקי הפעלות וארגון מאגר פעילויות-חונכויות
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 מפגש עם עו"ס או גורם מוסמך אחר/ הכנת רעיונות לביצוע-הקשישים לעומק הכרות עם -קשישים

 הכנת תוכנית עבודה של המפגשים קדימה. -מרכז לימודי

  – 29/9. מפגש רביעי 4

לחשוב על להתחיל חונכות או מרכז לימודי בזמן זה או להתחיל עם רצף?  –הכנות לזמן ביכורה 

 דורש התייעצות 

 תוצרים נדרשים:

 יק פרויקט כללי המכיל בחלוקה יישובית: . ת1

 כל חומרי הרקע שנאספו במושבים ובסיוע הגופים המקצועיים. -

 הסכמים והבנות שהושגו עם המושב ואישורים לפרויקטים. -

מערך העשייה בחלוקה לפרויקטים/פעילויות. לכל פרויקט תיק המכיל: רקע, מטרות, הגדרה ברורה  -

 יצוען, לו"ז, מדדים להצלחה, מערך ליווי ובקרה.של המשימות ומי אחראי לב

תכניות עבודה. היינו איזה פעולות צריכות להתבצע, על ידי מי ועד מתי על מנת שהפעילות תצא  -

 לפועל.

 הגדרות תפקיד: רכז הפרויקט, מדריך מלווה מושב, חניכים בעלי תפקיד. -

שיתוף הפעולה, זיקת העבודה )לדוגמא: ממשקים ושיתופי פעולה עם גופים מקצועיים: מהות  -

 החונכים של ילדי פותחים עתיד עובדים תחת רעיה ומקבלים ממנה הנחייה מקצועית(.

 . תיק לכל צוות מושב המכיל את כל הסעיפים הנ"ל ומתמקד במושב הספציפי בו פועלים.2

 דף טלפונים לכל פרוייקט כולל מס 'הורים ואנשי קשר. -

 שיתתוכנית עבודה חוד -

 פרסום התחלתי -

 דף ציוד-

 שיתוף עם בנות השירות -מיומנויות עבודה עם אנשים -19/10 -מפגש חמישי. 5

 odtעמידה מול קהל/ בנק פעילויות ומתודיקה/ שימוש בספורט/ 

 מטרת ההכשרה: לתת השראה לכלים ורעיונות לצורך בניית התוכנית.

  

 

 

 

 

 

 המשך הכשרות שנתי:

 קשישים/חונכים )מרכז למידה נוער / ילדים( -1שבוע 

 ישיבת מושב תכנון אירועים -2שבוע 
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סדרה / מפגש הכשרה או הכרות מעמיקה עם אחד מנושאי העומק במושב וחשיבה  -3שבוע 

יצירתית בתחום יחד עם הכשרה מקצועית ע"פ צורכי המושב. )לדוג':מושב שרוצה להתעסק 

 סיור שטח ( -עוניין בטיולים חודשיים קהילתייםבחזות מפגש עם אילן אשל. מושב שמ

 תוכנית עבודה חודשית -4שבוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . נהלי עבודה בצוות17

 

 מערך הישיבות הקבוע:

הפורום, מי נוכח 
 והאחראי עליו

 הערות במה עוסק יום ושעה
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 הכשרת צוות 12:45 – 09:30יום ג'  יום צוות, כולם )אודי(.
 אוריינטציה

 למידת עמיתים
חשיבה והכנה לקראת 

מופעים/תהליכים 
 מרכזיים

שוטף )השלמה 
להתנעת שבוע והכנה 

 לשבוע הבא(.

 

התנעת שבוע: 
מדריכים+מירי+ תניה 

 )תניה(

  התנעת שבוע –שוטף  14:00יום ה' ב 

פורום מדריכים. 
 מדריכים+תניה

 ()תניה

הכשרת מדריכים  09:30-11:30יום ב' 
להובלת/הנחיית 
 הקבוצה הקטנה.
מתן כלים לליווי 
 והקב'התהליך האישי 

 

הערכות לקראת שבוע 
חדש. מדריך 

 אחראי+מ"מים+תניה
 )תניה(

מתן דגשים לתכנון  יום חמישי
השבוע הקרוב. זיהוי 

צווארי בקבוק. תיאום 
 ציפות מול מ"מים

עובר במהלך השנה 
לידי המדריך 
האחראי מול 

 המ"מים
 כל מי שנוכחישבצ"ק. 

 )תניה(
איפוס קצר ויישור קו  15:00-15:15כל יום ב

 שעות הקרובות 24-ל
הכרחי בתחילת שנה. 

יורד בהמשך על פי 
 החלטה של תניה.

לימוד צוות. כולם. 
 )אודי(

למידה צוותית,  יקבע בהכנת צוות
העשרה, גיבוש חברתי, 

 כיף, תוצרים )?(

מתכנס כל פעם בבית 
של איש צוות אחר. 

ארוחת ערב משותפת 
על פי התאמה 

 למארח.
מנהלה. 

 אבנר+מירי+אודי
 

יום א' השני בכל 
 08:30חודש בשעה 

בחינת מצב המנהלה: 
לוגיסטיקה, 

אדמיניסטרציה, 
כספים וכו'. הערכות 

לקראת האתגרים 
והמשימות של החודש 

 הקרוב

 

ליווי צוותי עם ליזו. 
 כולם

אחת יום א' הראשון 
-10:00חודש בין ל

13:00- 

בחינה ולמידה של 
עבודת הצוות ביחס 

לעצמנו וביחס  
לתהליך הקבוצתי 

 בקבוצה הגדולה

זמני המפגש אינם 
כוללים את זמן 

 הנסיעה.

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים:

 

 מחזור ח' –קוד לבוש  .א
 

 רציונאל: 
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הבגדים שלנו מהווים חלק מתעודת הזהות האישית של כל אחד ומחופש הביטוי שלו. יחד עם 
בה אנו מתלבשים מהווה אמירה ערכית כללית המקרינה על כלל המכינה וחורגת זאת הדרך 

מתחום הפרט. הצורך בקוד לבוש נובע גם מהצורך לגשר על פערי תרבות בין החניכים וליצור 
בסיס אחיד ומוסכם, על אף היות חלק מהחניכים ואנשי הצוות דתיים חשוב להבין שהמניע 

 ים.איננו אכיפת כללי צניעות הלכתי
המהווה את ביתם של החניכים והמדריכים שאמורים  24/7המכינה הינה מערכת חיים שלמה 

להרגיש בה בנוח. שטח המכינה והזמנים בה מתחלקים למרחבים ציבוריים לעומת פרטיים 
ולזמנים אישיים לעומת כלליים. לכל זמן ועת לכל חפץ... לכל זמן ואירוע יש את הלבוש 

 רוח המכינה ודרכה.ההולם עבורו ומתאים ל
האתגר הגדול הוא מתן חופש ביטוי ותחושת בית לכל חניך במכינה ובמקביל ליצור אווירה 

 מכבדת והולמת עבור כלל החניכים, אנשי הצוות, המרצים וגורמי החוץ הבאים איתנו במגע.
 פירוט:

 כל הסעיפים חלים על שני המינים
 כללי: .1
בשום סיטואציה לבד מרחצה במעיין/מקור לא מסתובבים בעירום חלקי או בבגדי ים  -

 מים. לאחר גמר הרחצה חוזרים ללבוש מלא.
 שיעור/הרצאה: .2
 חלים על כל שיעור/הרצאה במכינה או מחוצה לה.  1כל כללי הלבוש מסעיף  -

 הלבוש לא יחשוף איברים אינטימיים: חזה, ישבן, בטן. -
 אין להגיע בפיג'מות, חלוקים, גטקס, בוקסרים. -

 יערך דיון על הנושא כחלק מבניית החוזה בין הקבוצה למדריך. בקבוצה קטנה -

 התנדבות/שותפות בקהילה: .3
 .1כל הכללים מסעיף  -
 הגעה עם חולצות מכינה חובה! -

 מרחבים פרטיים: .4
 לבוש חופשי תוך כדי התחשבות בדיירי החדר האחרים. -
 זמנים בין השיעורים/אחרי הלו"ז: .5
 .1לבוש חופשי בכפוף לסעיף  -
 מד"ס: .6

 על פי הגדרת מעביר המד"ס.הגעה  -
 תפילה: .7
 .1כל הכללים מסעיף  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


