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 המנהלת דבר

יוזמות חינוך ימין אורד מובילה תפיסה חינוכית שיטתית בשם 'דרך כפר'. תפיסה זו מעגנת את 

משמעות "היות אדם" באקלים של התפוררות ושבר חברתי.  המעשה החינוכי בהבנה הרחבה של

התפיסה מורכבת מעקרונות יסוד העוסקים בזיקותיו של היחיד לקהילתו, לעברו האישי 

ולעולם הסובב אותו, כמו גם להוויה הנשגבת שמעבר למציאות הנוכחת. נדבך מרכזי קהילתי וה

חנכים, בעיקר סביב מצבי משבר. המונח בעשייה החינוכית הוא איכות הדיאלוג בין המחנכים למת

 'דרך כפר' נטבע בהשראת הפתגם האפריקאי: "דרוש כפר שלם לגדל ילד". 

מאוכלוסיות שחוות מעבר תרבותי,   חזון המכינה הינו חינוך והכשרת נערותלאור תפיסה זו 

 ינה הינן:כמנהיגות וכסוכנות שינוי בזירות שונות של חייהן . מטרות המכ, לחיים כראשי משפחה

. זאת, (מהישרדות למנהיגות) לאפשר צמיחה מבחינה חברתית וכלכלית בקרב בנות מרקע מוחלש

ידי הכנתן לקראת שירות צבאי מועיל ומוצלח, בד בבד עם בניית ביטחון עצמי, שיפור יכולות -על

מעורבות החברתית בין כתלי המכינה ובקהילה המודעות והעבודת צוות והעלאת  ,בינאישיות

 הסובבת.

של המכינה  התמקצענו בתהליך העבודה ועמלנו על הכנת תכנית שנתית  'לקראת פתיחת מחזור ב

מגובשת ומסודרת ככל האפשר. העניין מתאפשר משתי סיבות: ראשית, הזמן והאנרגיה שהופנו 

וכן ושנית  במהלך השנה בקיץ שעבר להתחלות ובנייה במימד  האירגוני והפיזי התפנה  להכנות הת

 .לקצב הלמידה וההתפתחות ,כנית החינוך למדנו את מידת התאמתה לחניכותבחנו את ת

ק מבחינתן  והסקנו מסקנות  מהשנה שחלפה יאת שהיה חסר או לא מדולמדנו מהשותפות לדרך 

 אשר הייתה מכל הבחינות שנת ההקמה.

מימושה ביום  ללא ניסיון עבר וכמשימה חדשה ולכן -בתחילה התוכנית השנתית  נכתבה כחזון 

אישי  ,אישיותי-לדייק את התהליך החינוכייום היה אינטואיטיבי. ואולם בשנה זו הכוונה היא 

וקבוצתי שהבנות תעבורנה כדי להיות בטוחות כי התוכנית עונה על כלל הצרכים של התהליך 

לשם כך עבודה על פי  כמתבקש להיות מוכוונות ע"י תפיסה חינוכית ושפה מותאמת תפיסה.

לאור העובדה כנית עבודה תמקצע ותכוונן את השגת המטרות שנמצאו נכונות וראויות. כמו כן ת

מטרתה של  סטי ותיאום של תכני הלימודיכי הצוות גדל ונדרשת מידה רבה יותר של תיאום לוג

  התוכנית היא לתאם בין המרצות והתכנים.

מכון החינוך יא התפיסה של תפיסת העולם החינוכית שבבסיס התוכנית של מכינה ישראלית ה

התוכנית החינוכית ובאו לידי אולם, בעוד שבשנה שעברה התפיסות ישבו בבסיס . "דרך כפר"

ללא מעורבות של כלל הצוות בתפיסה החינוכית )שבבסיס התוכנית ביטוי במערכת השיעורים  

חבה של הבנת ה מנשות הצוות לקחת חלק פעיל במכינה גם בראייה הריהכללית(, השנה ישנה ציפי

 התפיסות ומיקוד התוכנית שלה בתוך המערכת החינוכית הכוללת.

עם סיום שנת ההקמה  וכניסה לשנה השנייה אני מבקשת להודות  לכל השותפים  והשותפות 

 בעמותת  'דרך כפר' על ההשראה  האמון  התמיכה  .

 יונם וזמנם .לנשות הצוות במכינה  ושלל המנחים והאורחים שהתנדבו לתת מחוכמתם ניס

 "צריך כפר שלם כדי לגדל ילד"שהרי בדיוק לכך הכוונה כי  
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 .תכנית הכשרת צוות על פי "דרך כפר"

לקהילת חינוך בעלת  המכינה מטרתה להנחיל את תפיסת החינוך "דרך כפר", ובכך להפוך את 

משמעות במוקדים המשפיעים במעגלים רחבים של עשייה חינוכית המקנה ערכי אנוש 

 אוניברסאליים, חוסן רגשי ותחושת שייכות לעם ולמדינה.

 .מתקיימות תוכניות חינוכיות המבטאות את תפיסת "דרך כפר"  במכינה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תכנית של המטרה תיפונקצי

בעיצוב  פותשות הןכמו כן  נכון בשפה. ותאת תפיסת 'דרך כפר' ומשתמש נותמבי מדריכותה

 והטמעת 'דרך כפר' בתכניות ובשגרה

 : פגישות צוותהתהליך יתבצע ב

  במכינה דריכות רכזת התוכן למו ראשת מכינהבין  מפגשי ליווי והטמעה 
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  :רחב )שותפות לדרך(לצוות  הדרכה .א

 

 מטרה:

 ערכי בצוות המוביל ברוח 'דרך כפר'. –קיום שיח חינוכי  .1

 'דרך כפר' התאמת תכניות חינוך קיימות לתפיסת החינוך  -העמקה בתפיסת החינוך 'דרך כפר' .2

 כנית להשלמת חסרים חינוכיים וערכיים בתוכנית הקיימת ת .3

 

 תוכן המפגשים:

בתוך התאמת התכנים שנלמדו השנה במכינה לתוכן של תכנית 'דרך כפר'. הצבת התוכניות 

 כנית ותפקידן של תכנים ותכניות חדשות שחסרות במערכת.ת תוך דיוק בתפקיד של כל תהסכמו

 מדדי הצלחה:

 בעקבות המפגשים יכתבו על כל תכנית במכינה: ראציונל תכנית, מטרות ומדדי הצלחה .1

 הכתיבה יתקיים מפגש עם כל מרצה ביחס לתכנים שלה ולתכנית המעקב השנתית  בעקבות .2

 לצוותים הרחבים

 

 : תוכנית עבודה

 בתיאום עם המנחות של התוכניותבניית תכנית שנתית של ענת ומירב  .1

 מעקב במהלך השנה על ביצוע תכנית עבודה .2

 

  הרכב הצוות:

 ותראשת מכינה, רכזת תוכן, מדריכ: צוות מוביל 

 

 אחראי/ת

 מירב מידן
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 :השתלמויותב. 

 :מטרה

 .החינוכי ובמעשה בדרך השותפות הרגשת חיזוק .1

 .ובין המנחים לבין עצמם   המשותפת השפה ולפיתוח לתפיסה ביחס" קו יישור"  .2

 .יחד לומד הצוות כל – לומד צוות .3

 .משמעות של קהילה של התפיסה סביב הצוות וגיבוש לכידות  חיזוק .4

 :המפגשים תוכן

 בצוות הרואה"  כפר דרך" של התפיסה סביב הלכידות וחווית לריענון המוקדשים כללים שיא ימי
 .משמעות של קהילה

 המפגשים: תאריכי 

הכרות עם תפיסת "דרך כפר", הכרות של כלל נשות  13:00-9:00 :159/6/ מפגש ראשון .1
אורנה נורית נעמי עדית עליזה שירלי מורן נטע מוזמנים  ת ועם התכנית השנתית.הצוו

  יוסי ,ענת מירב

המשך הצגת התוכנית, סקירה על חניכות  03:21-9:00סוכות(  אחרי) 1510/6/מפגש שני  .2
 קשר עם בוגרותכנית ליווי אישי ות מחזור ג',

 דיון חצי שנתי  –)חנוכה(  156/12/מפגש שלישי  .3

 התכוננות לקראת סיום ופרידה והצמדה של נשות צוות לחניכות – 16/441/מפגש רביעי  .4

 והכנה לדיון שנתי, סקירה על החניכות בצבא. שנה סיכומי – 77//16 חמישימפגש  .5

 דיון שנתי –10/7/16מפגש שישי  .6

 

  הרכב הצוות:

  סיסאי , מורןעמיתי נטע, )רכזת תוכן( מירב מידן)ראשת מכינה(,  ענת שטיינרהמכינה: צוות 

  ,(ותמדריכ)

 : מרצות במפגשים שבועיים לאורך השנה

הכרת  -עליזה אבשלוםג"ן )גוף נפש(; תוכנית -טימורנעמי .  דיבור פשוטתרבותיות ו -עידית שגב 

 חשיבה הכרתית  -שירלי לויטה הארץ .

 : הוק  לאורך השנה -מרצות במפגשים ספורדיים או בתוכניות אד 

  כלית. התנהלות כל – מנחה מטעם ארגון  פעמוניםנורית ברגר ינאי,   נשיות וזוגיות -מןאורנה שו

 מירב מידן  אחראי/ת

 והטמעה ליוויג. 

 .למרצות השונות וענת בין מירב החינוך תכניות יישום את מקרוב ללוות מנת על שוטפות פגישות

 .לכל מנחה פגישות  2-3יערכו 
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 / הסיפור האישיטקסי חיים יופיה/-לדעת את/ לוח השנה
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 :עוגנים בעבר

אחד לייצר זיקות אל העבר האישי של כל והמחנכים היא  אחת ממשימותיה של קהילת החינוך

לבין המסורות התרבותיות מהן  במקביל ליצירת זיקה בין מציאות החיים בקהילה, מהחניכים

מגיעים  החניכים . חיבור מעצים לעבר האישי ולקהילת המוצא, מעניק למתבגרים תודעה של ערך 

י נרטיב מעצים, יאפשרו לו עצמי וכבוד. חיבור המתבגר לנקודות הכוח מעברו, וקישורן ליד

 להתגבר על רגשות נחיתות ויחזקו את שייכותו העתידית לחברה כישות שלמה.

 

 במקרים בהם ציר הזמן אינו שלם, כדוגמת הגירה, יש צורך באיחוי ציר הזמן לכדי סיפור רציף.

מסייעת בבניית זהות יציבה  –האישי, התרבותי והקהילתי  –תחושת שייכות למעגלי העבר 

ובטוחה ותוכל להגביר את היכולת לפתח קשרים בין אישיים, המבוססים על סובלנות וכבוד 

 לאחר ולשונה.

 

'עוגנים בעבר' מבטא את "דע מאין באת", בפרשנות המקראית של המונח "דע", כלומר תכיר, 

את נקודות  לבחוראת עברם,  להכירתבחר ותתחבר. התכנית מייצרת עבור החניכים הזדמנויות 

 ולחבר את הנקודות לנרטיב, על מנת  לספר  את סיפורם האישי ממקום מועצם.  להתחברהכוח, 

 

  'עוגנים בעבר'עקרונות הליבה של 

 העצמת העבר האישי -משפחתי –: עברם האישיעבר אישי .1

 העצמת העבר הקולקטיבי –: עבר קהילתי  ולאומי עבר קהילתי .2

 השונותתרבויות בין ה סובלנות, למידה ודיאלוגכבוד, : מרובת תרבויותקהילה  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  זהות המחנכת

 נתומיומ הבעל יכולת לזהות נקודות אור וכוח בעבר ;האת עברם האישי של חניכי המכיר

 בפרט ושל חברי הקהילה בכלל,  האת תרבויות המוצא ומסורותיהן של חניכי המכיר ;בהעצמתן

 .ומבין את חשיבות הנכחתן והוקרתן

 מאפייני הבוגרת

  .בעלת יכולת לזהות אבני דרך בעברה ולספר את סיפורה  ממקום מעצים

 מחובר לתרבות המוצא שלו וגאה בה. 
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 לוח השנה/ ענת שטיינר: 11.

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

מפגש עם  -[מרובת תרבויותקהילה ]והפנמה של לוח השנה העברי במועדו וכן  לימוד [עבר קהילתי]

 סלם דרך חגים ומועדים בלוח השנה הנצרות והא

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

לזמנים ומועדים בלוח השנה העברי. על מקורות המועדים וימי   הרחבת הידע ובירור הזיקה

הגים בזרמים השונים ביהדות, המנ הזיכרון, התגלגלות החג במהלך הדורות ותפיסת המועד

 ומקורותיהם.  השונים, ההסבר להם

כמו כן הרחבת הידע על מועדים משמעותיים בלוח השנה האזרחי וימי ציון או זיכרון )כגון נוויגוד, 

 יום האישה הבינלאומי וכדומה(

 תוצאות מצופות:

 . הבנות יודעות מתי מתקיימים מועדים משמעותיים בלוח השנה העברי1

 המועדים ומנהגים ואת ההתפתחות ההיסטורית.הבנות יודעות את מקורות 2

 .הבנות מכירות ימי ציון וזיכרון משמעותיים בלוח השנה הכללי 3

 :הצלחה  מדדי

  החניכות מקשרות בין חומר הלמידה בשיעור זה באופן רלוונטי בשיעורים אחרים 

  ,ווצאפ, מתייחסות לתאריכים משמעותיים בשיחות חולין בינן לבין עצמן ) פנים אל פנים

 פיסבוק (

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 מירב מידן / ד"רבית מדרשמתוכנית(  ק)חל – טקסי חיים 2.1

 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל

לומדות על תוכנם והמנהגים השונים של  .טקסיות מעגל החיים היהודי[ מפגש עם קהילתיעבר ]

 מאתגרים ומשניםבישראל כיום נשים ואנשים טקסי החיים היהודיים. נחשפות לאופן בו 

אליה הם שייכים ואפילו לקבוצה בהתאם לתפיסות עולמם, החיים היהודיים  טקסיאלמנטים ב

  .צרכים פרטייםבהתאם ל

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

סוגיות ונושאים הקשורים לטקסי החיים התמודדות טקסטואלית עם  :לימוד בית מדרשי

לבנות לתאר ולשתף בטקסים שלהן מאפשרת עבודה סדנאית: כתיבה ושיח שלהיהודיים. במקביל 

   ואף להביע עמדות מסורתיות ומאתגרות כלפי הטקסים הללו. 

 

 תוצאות מצופות:

  מכירות את הטקסים היהודיים מבחינת המסורת והמנהג ותפיסות עולם. 1

  יודעות לכבד את המסורת וגם לאתגר את הטקסים במה שאינו מתאים להן . 2

 ות עם טקסטים יהודיים בכוחות עצמן התמודדהיכולת התקדמות ב. 3

 :הצלחה  מדדי

 השתתפות של מרבית הבנותהתעניינות בנעשה בשיעורים , 

 תוף של החניכות לגבי טקסי חיים שלהן וטקסי חיים שהיו בהן.שי 

 הבנות מתמודדות בהצלחה גוברת עם טקסטים ללא תיווך ועזרה 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 :, ד"ר מירב מידןתכנית עבודה שנתית, בית מדרש
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 : אלול וחגי תשרי/  מעגל החיים היהודי/ נשים מנהיגות נושאים

לימוד בית מדרשי הוא לימוד טקסטים בחברותות סביב שולחן ואסיף בסוף היום. עיקרה של 
כאשר התוכנית כוללת שיעורים העוסקים בטקסי  במעגל החיים היהודיהתוכנית הוא העיסוק 

 חיים, שיעורי בית מדרש: לימוד טקסטים ודיון.

 חודש אלול, התחלה ונושאי הקשורים בחגיםיש בתוכנית מספר שיעורים בתחילת השנה על  עוד

: גיבורות "שאף הן היו באותו הנס"שלושה שיעורי בית מדרש יעסקו בנשים וחגים תחת הכותרת 
 חנוכה, פורים ופסח. בשיעורים אלו יהיה לימוד טקסטואלי ועיסוק בסוגיות מגדריות

 

שיעור  תאריך
 מספר

 תיאור נושא

תוכנית 
 אלול

  
 

 התחדשות, יציאה למסע -אלול
 

 
 

3/9 
הכל צפוי  1

 והרשות נתונה
 

 
9.9 

 אדם מתקן עולם מתקן אדם  תיקון הלב* 2
 )ימין אורד(

10.9  
 

 התעוררות קול שופר 3

    

 מנהיגות אישית ונשית -תשרי   

 
17.9 

 

  שבת שובה 4

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

טקסי 

   
 
 
 
 
 
 

 חשוון: לידה
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 חיים
 

22,29/10  
 בית מדרש

 –טקסי לידה  1
 ברית מילה

גילגולו של טקס הברית, תפקיד הברית, עיקרו של 
 טקס הברית, כסא אליהו

 
 ]דף מקורות בחברותא[ 

  
 

 כסלו: התבגרות 

 שיעור 12/11
 

עולם של  2
 –אותיות 

טקסים שאנו 
 בוחרות בהם

טקסים שהיו ומחדשים כיום: חשיבותם )למשל 
 ההיבט המגדרי בטקסי חיים לבנות(. 

דוגמאות טקסי חיים שמחדשים אותם כגון: זבד 
 בת, חאלקה, לקראת כתה א'

*נשים 
 מנהיגות

19,26/11   
 בית מדרש

 
*** 

 

סיפורי גיבורות חנוכה. מה הם מייצגים? מתי  

 ובאילו תחומים נשים פועלות ? האמנם הן
 גיבורות?

 
]דף מקורות בחברותות: "שאף הן היו באותו 

 הנס", חלק א'[ 
  

 
 הבשלה, התבגרות -טבת 

17/12  
שיעור )לפני י' 

 טבת( 
 

 

4 
 

אבל, דיני 
 אבלות 

פרידה מאדם: זכר וזיכרון )אבלות פרטית 
ולאומית( )"חייב אדם לברך על הרעה כשם 

 שמברך על הטובה

 31/12 ,7/1 
 בית מדרש

 

5  
 בר/ בת מצווה

התבגרות: חשיבות טקסי ההתבגרות בחברות 
 שונות.

מהו בר/ בת מצווה ביהדות?  למה הוא שימש? מה 
 עושים היום בישראל? 

 
 ]דף מקורות בחברותא[

 נישואין –שבט    

 
 שיעור 21/01

 

 
6 

מהם  –מבוא 
טקסי חיים 
)לאחר הדיון 

בלידה 
 ובמוות!!(

 
מהם טקס חיים ומה תפקידם בחיינו?  מבוא:

 מסורות וחידוש.
זהות אישית, טקסי מעבר, שייכות לאומית 

 וחברתית וכדומה.
 

 
28/1 ,4/2 

 בית מדרש
 

 
7 

 
 טקס חתונה

עיקרו של טקס, גלגולו של טקס הנישואין היהודי, 
 נישואין.  -הגנה על החלש, אירוסין

  שיעור 11/2
8 

 

להתחתן 
 -בישראל
את מאתגרים 

 טקס החתונה

הנישואים בישראל, מונופול רבני, זוגות 
שמאתגרים את הטקס, נישואים שלא דרך 

 הרבנות: אזרחיים, ארגונים יהודיים וכדומה 

    

25/2,3/3  
 בית מדרש

 
 
 

9 
 
 
 
 

להתגרש 
 בישראל

 
 
 

מדיניות נישואין בישראל לעומת העולם. 
 של גיטין ומסורבות גטהבעייתיות 

 
 צפייה מונחית: המערכת תוכנית על מסורבות גט 
http://reshet.tv/Shows/The_System/video

http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist,23820
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10/3 

 שיעור
 

 
10 

 
להתגרש 
 בישראל

marklist,23820 
 
 

 בתיה כהנא דרור ארגון מבויי סתום ביקור:
    

 ניסן: גבורה נשית -אדר
 

*נשים 
 מנהיגות

17/3 
 ()בית מדרש

למלכות, הופכת לאשה מנהיגה:  אסתרדרכה של   ***
 בעקבות מדרשים ושיר מודרני

 
]דף מקורות בחברותות: "שאף הן היו באותו 

 הנס", חלק ב'[ 
 

 
*נשים 
 מנהיגות

7.4  
 )בית מדרש(

בשכר נשים צדקניות: המיילדות, מרים תפקידן   ***
בגאולת ישראל. בחינה מגדרית של זיהוי נשים 

 עם תפקידי לידה והולדה.  
 

]דף מקורות בחברותות: "שאף הן היו באותו 
 הנס", חלק ג'[ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist,23820
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist,23820
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 יופיה/ דותן לוי-לדעת את 3.1

 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל

הסיפור ההיסטורי של יהדות אתיופיה. התוכנית באה לחבר את החניכות לעברן הקהילתי. לדעת 

את ההיסטוריה של ארץ המוצא, הקהילה היהודית בארץ המוצא; מנהגים ותרבות באופן מעורר 

 כבוד והערכה במטרה שכל חניכה תדע לספר את סיפורה ממקום מעצים. 

  :תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית

בשלב הראשון: קיבוץ סיפורי עליה של החניכות והוריהן מהתפוצות השונות תוך מצואת המכנים 

המשותפים של הסיפורים. בירור משותף של אתגרי העלייה וזיקוק המאפיינים הייחודיים. בשלב 

 שני: לימוד סיפורה ההיסטורי של יהדות אתיופיה מתוך ראייה מרחבית של החברה האתיופית.

המאפיינים של תהליך ההתנצרות של חלקים מהקהילה. המפגש עם ה"יהדות הלבנה" על בחינת 

הקשיים והשאלות שהוא מעלה. חגים מנהגים ומסורות ייחודיים לעדה. ולבסוף בירור תחושת 

 השייכות לעדה האתיופית ולחברה הישראלית.

 תוצאות מצופות:

אתיופית. יודעות לספר מתוך מקום בנות מכירות ומוקירות את הסיפור ההיסטורי של העדה ה

 מועצם. מרגישות שייכות לחברה הישראלית כחלק מהיותן בנות העדה )ולא כניגוד(.

 

 מדדי הצלחה:

 יציגו את העבר הקהילתי כחלק מהסיפור האישי מתוך מקום מועצם 

  מביאות למכינה סיפורים מהבית 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 / עידית שגב:הסיפור האישי 1.4
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 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

 ]עבר אישי[ ללמוד להכיר ולספר את הסיפור האישי, משפחתי, 

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

הסיפור האישי של בנות המכינה ייחשף צעד אחר צעד בסדנאות "דיבור פשוט" היוצאות מנקודת 

שינוי. במהלך הסדנאות יועלה מוצא שהעלאת דברים לסף המודעות מתניעות תהליך של פתיחות ו

לדיון נושא אחד בכל מפגש, ערכים, יסודות הומניים ועוד, בשיטת הנחייה המרבה בשאלות 

ומזמנת דיבור ואיסוף ידע וסיפורים אישיים מכל חברות הקבוצה. בכל אחד מן המפגשים תיגענה 

מק של סיפור המשתתפות בסיפורי חיים של אחרים ודרכם גם בשלהן עד לכתיבה ובחינה לעו

 חייהן האישי.   

 תוצאות מצופות:

 . יכירו ויוקירו את עברן האישי1

 . יהיו מסוגלות לספר את הסיפור האישי שלהן2

 :הצלחה  מדדי

 יציגו את העבר שלהן בתוך סיפור 

 כותבות עץ משפחתי 

 מראיינות את דור ההורים, סבים וסבתות 

 כותבות את הסיפור האישי שלהן בסדנת כתיבה 

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 שנות בביצוע עתידי של התוכנית דברים שנרצה ל

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 , מכינה מחזור ג'2015-16ע"ו תכנית מפגשים שנתית, תש
 )הסיפור האישי( עדית שגב, דיבור פשוט
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 פרטי ושם למחזור ג'שם,  1.9.2015 1
   
נושא חדש לפי  סקרנות, 6.10.2015 2

 בקשת ענת
 בחיבור לרצח רבין בחירה, 22.10.2015 3/1
 בחיבור לרצח רבין בחירה, 29.10.2015 3/2

   
בחיבור להגירה  געגוע, 10.11.2015 4

 ולסיגד
 ילדות 19.11.2015 5/1
 ילדות 26.11.2015 5/2

 ספרים 15.12.2015 6
 ספרים, חלק מעשי 31.12.2015 7/1
 ספרים, חלק מעשי 07.01.2016 7/2

   
 בחיבור לטו בשבטשורשים,  19.01.2016 8

[25/1] 
 שורשים, חלק מעשי 28.01.2016 9/1
 חלק מעשישורשים,  04.02.2016 9/2
בחיבור רופף, ולנטיין  אהבה, 09.02.2016 10

14/2 
, חיבור בין מגילת מאבק 25.02.2016 11/1

אסתר, מאבקי נשים בשואה 
 ומאבקים עכשוויים

, חיבור בין מגילת מאבק 03.03.2016 11/2
אסתר, מאבקי נשים בשואה 

 ומאבקים עכשוויים
 התחלת תהליך פרידהמסע,  08.03.2016 12

13/1 05.04.2016 To be determine 
13/2 07.04.2016 To be determine 

14 To be 
determine 

 , בבית שליפרידה
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  מיומנויות הדרכה /כישורי חיים הכנה לצה"ל/ מנהיגות ומגדר/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עוגנים בעתיד:
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לסייע לכל מתבגר ליצור לעצמו תמונת והמחנכים בה היא  אחת ממשימותיה של קהילת החינוך

 עתיד אליה הוא שואף, ולרתום אותה לטובת התנהלותו בהווה. 

ביטחון ושל חששות בנוגע לעתיד. המתבגרים בקהילות -ההתבגרות היא לעולם תקופה של אי

החינוך העומדים לקראת סיום תקופת התחנכותם, מתמודדים עם הפחד להיות לבד )הצפת 

במקרים בהם היא קיימת(, עם הפחד מהלא נודע ועם חוסר אונים עקב היעדר חוויות נטישה, 

 מיומנויות וכישורי חיים מתאימים להתמודדות עם מעברי החיים והאתגרים הכרוכים בהם. 

המענה המרכזי עם פחדים וחששות אלה בקהילת חינוך, מתבטא ביצירת עוגנים בעתיד. כלומר, 

יכולת לצייר תבנית מאורגנת של עתיד אפשרי והפיכתו לנוכח ה –סיוע בפיתוח סכימה ציפייתית 

ידי טיפוח כישורי חיים, שיסייעו בהפיכת תמונת העתיד מקו אופק למסלול בר -בהווה. וכן על

 השגה.

 

במקביל, על הקהילה לבסס אצל החניכים בהווה את הידיעה כי הקהילה תמשיך להוות עבורם 

תלווה, תסייע, תתמוך  ;תכניות ייחודיות לבוגריה רשת ביטחון גם בעתיד. הקהילה תפעיל

ותמשיך להוות עבורם כתובת, אף שהשאיפה לעצמאות ויכולת לקיים חיים בלתי תלויים תוסיף 

 להיות יעד חינוכי חשוב.

 

 עקרונות הליבה של " עוגנים בעתיד "

בעתיד עבור חניכי הקהילה בהווה, הרחבת הידע עוגנים : פיתוח סכמה ציפייתית .1

 באשר להזדמנויות ולאפשרויות בעתיד )הפחד מהלא נודע(.

: לווי ותמיכה בבוגרים והעצמת העניין בקרב החניכים ...."אתך לאורך כל הדרך" .2

 )הפחד מלהיות לבד(.

 : תכניות הכוון והכשרה לקראת התמודדות בשלבי מעברמיומנויות  וכישורי חיים .3

 

 

 

 

 

 / ד"ר מירב מידן:מנהיגות ומגדר 12.

  זהות המחנכת

בעלת יכולת לזהות  ;מאמינה בחשיבות קיומה של תמונת עתיד לכל חניכה ופועלת להנכחתה

 ולייצר מגוון הזדמנויות עבור חניכיה לרכישה וטיפוח של מיומנויות וכישורי חיים.

 

  תמאפייני הבוגר

בעלת תמונת עתיד אופטימית ובת מימוש, מכירה במיומנויות וכישורי חיים שרכש ויודעת 

 להשתמש בהם. מכירה ובוטחת בקיומה של רשת בטחון קהילתית.
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 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

ללמוד על דמויות מופת ועל מנהיגות נשית. התעמקות בחשיבות של מנהיגות ותפקידיה של 

ההנהגה כדי ליצור בתלמידות חיבור לחברה רצון לתרום. כמו גם התבוננות ביקורתית על החברה 

 בה הן חיות ופועלות.   

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

מהי לעומת נשיות וגבריות. בחינת נושא המנהיגות:  יונקב ימושגי יסוד במגדר: זכרנלמד 

במהלך גברית(?. מנהיגות לעומת האם כזה דבר מנהיגות נשית ) האם ישמנהיגות, סוגי של הנהגה 

בוחרות  –התוכנית נבחן את ההישגים או .. של נשים בתחומים השונים כגון נשים בפוליטיקה 

שוק העבודה וכדומה. תחום נוסף שנתעכב עליו ונבחרות, נשים בצבא, אימהות וקריירה, נשים ב

הוא הסוגיה של שוויון בקרב נשים שחורות בארה"ב שהיוו חלק מהמהפכה הפמיניסטית וביקרו 

אותה ושל המאבק של נשים מזרחיות לשוויון בארץ. לסיכום החניכות יעשו פרויקט "הגיבורה 

וכן תכתוב עליה לספר מחזור שלי": כל אחת תלמד דמות נשית שהרשימה אותה ותסביר מדוע 

 בסוף השנה. 

 תוצאות מצופות:

 . יביאו לידי ביטוי תכונות של מנהיגות1

 תקרת זכוכית, יחסי כוחות מגדריים –. מודעות חברתית 2

 . יפעילו חשיבה ביקורתית3

 :הצלחה  מדדי

  מגיבות מתוך מודעות לאירועים וחוויות שעוברות עליהן 

  מכינה, וועדות ראשת –מעוניינות להנהיג 

 בחינה של השאלות שהן מפנות לדמויות נשים שהן פוגשות 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 מירב מידן:ודה שנתית, מנהיגות ומגדר, ד"ר תכנית עב
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 (11:30-13:00)שעה חליפית בימי לימודים: יום א'  9:30-11:00ימי ד' 

 

שיעור  תאריך
 מספר

 תיאור נושא

 
7.10  

 
1 

 

שיעור 
 מבוא 

 

, פטריארכיה, תחילת מין / מגדר כמו:  מושגיםלימוד 
 ..רקע היסטורי–פמיניזם ה
 

 [ לימוד טקסטים ודיון, מושגים ותמונות –מצגת ]

 
21.10 

 
2 

 
מנהיגות 
ומנהיגות 

 נשית א'
 

 
מהי מנהיגות: מהן התכונות הנדרשות למנהיג? האם יש 

 לנשים יכולות הנהגה ? האם יש דבר כזה "מנהיגות נשית"?
 

 ]דף מקורות: מנהיגות[

18/11  
3 

מנהיגות 
ומנהיגות 

 נשית ב'
 

 
שאלות וסוגיות שמעלות דמויות של מנהיגות נשים מתחומי 
הפוליטיקה, צבא, דת, כלכלה ותקשורת. איך הן מתמודדות 

 עם היותן נשים מנהיגות.   
 

 []צפייה מונחית: פאנל מנהיגות נשית ויתרונותיה

/watch?v=gU4yXlQlFbwhttps://www.youtube.com 
 

2.12  
4 

נשים 
 ופוליטיקה

 בוחרות (1

רקע היסטורי על מאבקן של נשים לקחת חלק במשחק 
, תוך דגש על העובדה שנשים  הפוליטי ולבחור בארצותיהן

נוטלות חלק בפוליטיקה רק בחלק מהעולם ובמרביתן רק 
 בעשורים אחרונים..              

 
  : בארץ ובעולם, שיעור[חידון על נשים ובחירות]

6.1  
5 

  ( נבחרות2
נשים בפוליטיקה הישראלית: מיהן ? באילו תחומים הן 

ומדוע. נשים בפוליטיקה  עוסקות? אילו מפלגות יש/ אין נשים
מקדמת  –מקומית ולאומית וכדומה. מהי חקיקה מגדרית 

 נשים? אילו חוקים מוצעים כיום?
)התייחסות לפעילות של עמותת כ"ן אגב כך: הסבר והצגה של  
ארגונים פמיניסטיים בישראל שלחלקם נתייחס בשיעורים 

 הקרובים( 
 

צפייה באתר של עמותת כ"ן; נשים בפוליטיקה, חקיקה 
 מגדרית:

http://www.ken.org.il/index.php?dir=site&page=cont
ent&cs=3032 

  
20.1  

6 
נשים 
 -וצבא 

בג"צ 
אליס 
 מילר

מקומן של נשים בצבא: אז והיום. מה קרה בעבות בג"ץ אליס 
מילר ובסיכומו של שיעור גם בחינה ביקורתית של השאלה 
 האם התנועה הפמיניסטית חשוב שתעסוק בתחומים אלו.

 
]צפייה מונחית: סרט מבויים על בג"צ אליס מילר[ 

3p9fzRrq5Y-?v=https://www.youtube.com/watch 
 

אימהות  7 3.2
 ועבודה

הצגת הקשיים העומדים בפני אימהות עובדות. מודלים שונים 
 ם.של אימהות וקריירה: העדפות ומחירי

 
  [אימהות" שהתוכנית "ש]צפייה מונחית: 

https://www.youtube.com/watch?v=gU4yXlQlFbw
https://www.youtube.com/watch?v=gU4yXlQlFbw
http://www.ken.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3032
http://www.ken.org.il/index.php?dir=site&page=content&cs=3032
https://www.youtube.com/watch?v=-3p9fzRrq5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-3p9fzRrq5Y
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http://reshet.tv/Shows/six_mothers/episodes/ 
 

17.2  
8 

נשים 
בעולם 
 העבודה

הצגת הפערים בעולם העבודה: כיצד הם נגרמים? מדוע? מה 
 עליהם.יכולות להיות הדרכים להתגבר 

מושגים כמו: תקרת זכוכית, מקצועות נשיים, שכר שווה 
 וכדומה. הצגת נתונים וסטטיסטיקות.

2.3  
9 

פמיניזם 
שחור 

 בארה"ב

הביקורת של הפמיניזם השחור על הפמיניזם "הלבן, השבע", 
הדילמות שלהן האם מתחברות למאבק של השחורים לשוויון 

 או של נשים: מתי כמה?
 ההישגים המרשימים של פמיניסטיות שחורות. 

 
 [קריאה בטקסטים]

16.3  
10 

פמיניזם 
מזרחי 
  בארץ
 

הטענות של הפמיניסטיות המזרחיות כנגד הפמיניזם הלבן 
 בארץ, החיבור למאבק המזרחי והנבדלות ממנו. 

 
", ארסים ופרחות האליטות החדשות]קטע קצר מהתוכנית "

 דף הבית של ארגון "אחותי"[
http://www.achoti.org.il/ 

6.4  
11 

נשים 
 ביהדות

)שיעור 
 בחירה( 

 

סוגיות של שוויון בעולם היהודי, מנהיגות בעולם הדתי, 
 תלמוד תורה, קיום מצוות בידי נשים, ואפילו אלוהות נשית..

 
 ]שיעור, דף הבית של ארגון "קולך"[

http://www.kolech.org.il/ 
 

4.5  
12 

פרוייקט 
"הגיבורה 

 שלי

 רפרט )הצגה בכיתה(

 ( רפרט )הצגה בכיתה המשך 13 25.5

  רפרט )הצגה בכיתה( המשך 14 8.6

 רפרט )הצגה בכיתה( המשך 15 ?

 רפרט )הצגה בכיתה( המשך 16 ?

 )הצגה בכיתה(רפרט  המשך 17 ?
שיעור  18 ?

 -סיכום 
 דיון

 האם אני פמיניסטית?               
במה אני כן? במה אני לא מרגישה פמיניסטית? האם השתנתה 

 דעתי לגבי סוגיות של שוויון ומגדר במהלך השיעורים? 
 

 ]דיון[
    

    
 

    

 

 

 הכנה לצה"ל/ מדריכה 2.2

http://reshet.tv/Shows/six_mothers/episodes/
http://www.achoti.org.il/
http://www.kolech.org.il/
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 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

הקניית ידע לחניכות על תהליך הגיוס, המסלולים השונים בשירות הצבאי. כמו פיתית[ יסכמה צ]

כן, הגברת המוטיבציה והנכונות לשירות משמעותי, מתוך הבנת והכרת המערכת הצבאית על כל 

 . בטיהיה

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

שיעורים פרקטיים שישמו את החניכות  -כגון: כומתות, דרגות וסמלים, רוח צה"למגוון שיעורים 

ויקלו עליהן במהלך הטירונות. כמו כן, שיעורים שיעסקו ביחסי מפקד פקוד, צבא העם, מיעוטים 

 )מד"ס( בצה"ל. מעבר לשיעורים העינויים יתקיים פעמיים בשבוע הכנה גופנית לצה"ל

 תוצאות מצופות:

 להתמודד ולהצליח –ל מסוגלות ביחס לצבא . תחושה ש1

 . רצון לעשות שירות משמעותי2

 . מאמינה ביכולתה לתרום 3

 :הצלחה  מדדי

 80% מסיימות שירות 

 בוחרות תפקיד משמעותי ולאו דווקא באזור הנוחות 

 יודעות להסביר את הבחירה במסלול הצבאי 

 מגיעות לתפקידי פיקוד 

 

 ונרצה לשמר להמשךדברים שעבדו לנו טוב בתוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 התוכנית  דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 תוכנית עבודה : הכנה לצה"ל

 השיעור:                           פירוט :נושא 
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 דרגות בצה"ל

מדרגות חוגרים ועד קצינים – הסבר על דרגות והיררכיה צבאית
 ונגדים.

ל, איך עובדות "מי נמצא תחת הרמטכ איך עובד ומתנהל הצבא. מבנה צה"ל
 מחלקות פלוגות, חטיבות,

,מי קבע ,האם יש יוצאים מן הכלל, במה משפיע  חוק גיוס חובה צבא העם
 מודל זה על הצבא ומה המשמעויות.

, על המתנדבים הסבר על בני המיעוטים שמשרתים היום בצבא מיעוטים בצה"ל
 ואיך הצבא מתחשב בהם .

מהי כומתה ,מתי משמשת ,מי קבע את צבעה ומדוע והסבר על  כומתות וסמלים
 סמלים ותגי יחידה

הבאת חיילות ממחזורים קודמים לספר על התפקיד הצבאי  תפקידיםפאנל 
וכיצד הגיעו אליו. השלמת מידע ע"י עלונים עם תפקידי שלהן 

 בנות והסברים מפורטים.

, הסבר על חשיבותו והבאת מי מחויב בו מהו רוח צה"ל , רוח צה"ל
אירועים בהם נפגעו הערכים וכמו כן מקרים בהם חיילי צהל 

 הערכים תוך סיכון. פקודות חוקיות ובלתי חוקיותקיימו את 

דילמות פיקודיות 
 וחייליות

הצבת דילמות ו'מה אתן הייתן עושות' אילו הייתן בנעליו של 
  המפקד או של החייל.

ועם  הבאת הבנות להיכרות עם השפה הצבאית היומיומית קיצורים ודיבור צבאי
 השפה מהדוברת במכשירי הקשר בצבא.

וכל  מילוי שאלונים ,הליכה נראות ,ישיבה ,דיבור,-סימולציות  אישייםראיונות 
 מה שקשור להצגת עצמי מול מראיינים בצבא.

 מכל התחומים על הצבא, חידון בקבוצות שאלות  חידון צה"ל

מה הן הולכות לעבור  -הכנה והסבר לקראת שבוע הגדנ"ע הכנה לגדנ"ע
 ולחוות 

ועל הכניסה למסגרת הצבאית, למה הסבר על שרשרת חיול  יום הגיוס והטירונות
מטרה ,איך עוברים בהצלחה ומה הן הולכות  -לצפות. טירונות

 לעבור.

 בסדיר, איך מתמודדים עם שחיקה, מהי שגרת היום של חיילים חיי צבא
 פקוד, משפטים..-יחסי מפקד

 

 

 

 

 

 

 

 

 (()סיליבוס ענת מ'דרך כפר'נחים , ממפגשים 8 - ארגון פעמוניםכישורי חיים/  3.2

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל
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כישורי חיים[ להקנות לחניכות כלים להתמודדות עם חיי היומיום, בצבא ובאזרחות, במגוון ]

 תחומים.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

סדנאות בהן החניכות ילמדו ויתנסו במגוון תחומים שיכולים לקדם אותן בחייהן. המטרה 

להשתמש בכישורים של מרצים וגופים כדי לתת לבנות כלים לחיים, תוך אפשרות לבחון את 

 יישומם של הכלים הנרכשים במהלך שנת המכינה והתאים ולעזור לבנות באופן פרטני לפי הצורך. 

 תוצאות מצופות:

 מתוך תהליכי חשיבה מובנים - קבלת החלטות. 1

 התמודדות עם חשבון הבנק, לשלוט בהוצאות והכנסות - התנהלות כלכלית. 2

תיעדוף הוצאות בהתאמה לאורח חייהן, שיהיה כסף לדברים החשובים  – התנהלות כלכלית .3

 )בכלל וגם בענייהם(

 ביכולת לעבור ראיונות להתנסח היט – ראיונות אישיים. 4

 :הצלחה  מדדי

 פעילות מובנית בוועדות –ברמה קבוצתית  קבלת החלטות 

 תהליך בחירה לתפקיד בצה"ל מתוך מודעות )יודעות להסביר  –ברמה אישית  קבלת החלטות

 למה בחרו בתפקיד

 ממלאות דף של הוצאות והכנסות והוא נראה אחרת בסוף השנה  - התנהלות כלכלית 

 לעבור ראיונות לקראת הצבא – ראיונות אישיים 

 לעבור ראיונות במהלך השנה בהתנדבויות השונות – ראיונות אישיים 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 תכנית סדנה לבנות מכינת ישראל מגדל העמק

 נורית בורגר ינאי
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 חת סדנאות, פעמוניםמנ

 

 

 משימות נושאים  

הכרות ותיאום ציפיות, מבוא לשיקוף, רישום  1 
 והגדרת יעדים

רישום הוצאות, איסוף 
מסמכים לשיקוף, הגדרת יעד 

 שבועי

ירידה לפרטים, תרגול השיקוף בקבוצות  –שיקוף  2 
 קטנות

 סיום שיקוף, סדרי עדיפויות

סיום תקציב, ביצוע רישום  תקציב וביצועעיבוד רגשי של השיקוף, הגדרת  3 
 לשבועיים

תובנות ברמה האישית. מה משפיע  –השינוי ואני  4 
אווירה משפחתית, עיקרון  –עלי, מי השפיע עלי 

 המעורבות

טבלת עיקרון המעורבות איזו 
דמות אני בוחרת להיות, 

 איסוף מידע על החובות

מושגים מיפוי וטיפול, תכנית הבראה,  –חובות  5 
 בבנקאות

 הכנת תכנית הבראה אישית

היבטים ריגשיים בתהליך, חסמים/ אמונות/  6 
 חולשות/ חוזקות

 

מושגים בחסכונות, איפה אני רואה  –תכנון עתידי  7 
 את עצמי בעוד שנה? 

 הכנת מכתב חזון כלכלי

הכנת לוח חזון משוב וסיכום  –מפגש סיום  8 
 התהליך

 

 

תצטרכנה לערוך רישום הוצאות אל מול תקציב ולהתנהל באחריות  ** בכל התקופה הבנות
 כלכלית

 **יתכנו שינויים בתכנית לאור צרכים העולים מן השטח.

 

 

 

 

 

 

 , דיבייטינג, מעגלי שיחעמידה מול קהל: פתיחות בוקר, מיומנויות הדרכה 4.2
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 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל

שורי החיים החיוניים להתפתחות של החניכות אנו רואות את היכולת ימכ כחלק]כישורי חיים[ 

קבל נושא שאינן מכירות ללמוד אותו ולהעביר אותו. לעמוד מול קהלים שונים בביטחון ולהעביר ל

  מסר באופן מובנה ורהוט.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

בהנחיית המדריכות  הבוקר פתיחות :התוכנית ממוקמת במספר יחידות תוכן במערכת השבועית

מהוות אימון להכנת שיעורים ועמידה מול קהל. החניכות נעזרות במדריכות להכנת השיעור תוכן 

ואביזרים טכניים, הן מעבירות מספר יחידות תוכן בשנה ומקבלות משוב מהמדריכה והקבוצה. 

מתנסות בעמידה מול קהל בקבוצת השווים: הכנת דפי מקורות והנחיית דיונים  מעגלי שיח

איך להתגבר על פחד קהל, איך להכין הרצאה, איך להכין מצגת  עמ"ק שיעוריבנושאים שונים 

    התנסות בדיון בסוגיות פוליטיות ואקטואליות.  דיביטינגאפקטיבית וכדומה. 

 תוצאות מצופות:

 הלז לעמוד מול ק. להע1

 . עמידה מול קהל שאיננו רק חניכות המכינה2

 . העברת מסר בצורה מובנה ורהוטה 3

 :הצלחה  מדדי

  במכינה –דק', לענות על שאלות, להשתמש בעזרים טקסטים לניהול דיון  30ללמד ידע במשך 

 השתתפות במעגלי שיח עם מכינות אחרות, קבוצת השווים 

 לנהל דיון אקטואלי ממקום של ידע ובטחון 

 לראות שיפור אצל כל חניכה ביחס למקום ממנו התחילה  

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,תתרבותיו, שבוע התנדבות, מעורבות קהילתית

 חפירות ארכיאולוגיות, שגרירות המחאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תיקון עולם

 תיקון עולם מבטא מחויבות לאורח חיים של נתינה ותודעת אחריות על הסביבה. 
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על קהילת החינוך לשקף באורחות חייה את הנתינה האקטיבית ולחנך את היחיד לחרוג מעולמו 

 שלו לטובת האחר. 

של היחיד לחרוג מעולמו שלו ולהיטיב עם אחרים, חיונית לצמיחתו הנתינה האקטיבית והמאמץ 

של אדם שלם. יש בה השפעה ושינוי של האחר והסביבה, מחד, והעצמה וחיזוק של הערך העצמי 

 והיכולת להתנהל בעולם מתוך תחושת ערך מאידך.

מעמד של משימת המחנך, בהיבט זה, היא לייצר הזדמנויות בהן החניך עובר ממעמד של מקבל ל

נותן. זהו, למעשה, תהליך של מעבר משורד למנהיג: השורד לוקח על מנת להתקיים בעוד המנהיג 

 נותן על מנת לקיים. במנהיג נמצא הכוח לתת וגם האפשרות להוציא כוח זה אל הפועל.

 

 'תיקון עולם'עקרונות הליבה של 

מעורבות ונתינה לאחרים, חינוך לתחושת אחריות, : תודעה אישית של מחויבות ואחריות .1

 ברמת הפרט ובקבוצות.

', שמחויבת לאכפתיות ולהשפעת קהילה של משמעות: 'של תיקון עולם קהילתיתתודעה  .2

 טוב על סביבתה הקרובה במעגלים מתרחבים.

הרחבת עולם התוכן של החניך, נטיעת סקרנות וידע חוצי חברות  ':באדםם לטעת את העול' .3

 יס לפיתוח תודעה של מתקני עולם.כל אלה מהווים בס ויבשות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מעורבות קהילתית  13.

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

  זהות המחנכת

מבינה את חשיבות של 'תיקון עולם' להתפתחותו האישית של החניכה וכפלטפורמת מעבר 

מבינה את חשיבות הרחבת עולמה של החניכה ומייצר  ;מתודעה של הישרדות לתודעה של מנהיגות

 הזדמנויות לכך.  

 

 מאפייני הבוגרת

  ;מעורבות ונתינה, תפיסת אחריות, יכולת לזהות צרכים בעלת תודעת

 מאמינה שיכולה לתרום ליצירתו של עולם טוב יותר ופועל לקידום מטרה זו.
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האחר/ת תודעה אישית של מחויבות ואחראיות[ המטרה לצאת מעולמן הפרטי ולראות את ]

 בקהילה ונתינה.-ולהיטיב עמו. התנדבות לאורך זמן כמצב של מעורבות ביישוב

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

הבנות יוצאות פעמיים בשבוע באופן קבוע להתנדבות במגדל העמק בתחומים הקרובים לליבן 

חויבות אצל החניכות. )מועדוניות, מתנ"סים וכדומה(. המפגש והנתינה הקבועה מטרתן לייצור מ

ארוכת טווח ולא כמפגש חד פעמי.   -הן עדות לתהליכים חינוכיים שנעשים במסגרת שנתית 

 תורמות ונתרמות.  –יה יהחניכות יוצרות קשר אישי עם האוכלוס

 תוצאות מצופות:

 . חניכה שיש לה מודעות לסביבה1

 . מזהה צרכים של אחרים2

 להיטיב עם עצמה. מבינה שלהיטיב עם אחרים זה גם 3

 . יכולה להתחייב לעזרה לאורך זמן4

 :הצלחה  מדדי

 הולכת באופן קבוע ומגלה אחראיות 

 ההתנדבות באה לידי ביטויי בדיבור הכללי, דיבור של נתינה וחיזוק הערך העצמי 

 חיזוק הערך העצמי 

  קהילתית, חשיבה עשייה, הגדלת ראשמשקיעות בהכנות למעורבות 

 בתוכנית ונרצה לשמר להמשך דברים שעבדו לנו טוב

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 עתידי של התוכנית דברים שנרצה לשנות בביצוע 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 תוכנית עבודה:
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הכנה פרקטית וירידה לפרטי המפגש השבועי )שעות פעילות, שעת יציאה ושעת  –תדרוך : 1מפגש 

חזרה, אנשי קשר, הגעה למקומות, פעילויות לדוגמא( עם דגש רב על תיאום ציפיות ועבודה מול 

 אנשי הקשר.

 מפגשים בתבנית קבועה 10

 מטרות: 

 אוזן קשבת, ייעוץ, פורקן, דילמות חינוכיות –יצירת "קבוצת תמיכה"  .א

 יצירת במה לשיתוף חוויות הצלחה והגברת הערך העצמי .ב

 העצמת חשיבות העשייה בעיני החניכות על ידי מתן יחס רציני ומקצועי .ג

 במה לשיתוף רעיונות בין הבנות .ד

 מהלך המפגש:

 ההתנדבויות הקודמות? 2כיצד עברו  -סבב ריענון  .א

 כלים להתמודדות. איסוף     סיפור      התייעצות בקבוצה   –דילמה א'  שיתוף  .ב

 איסוף כלים להתמודדות.     סיפור      התייעצות בקבוצה   –דילמה ב'  שיתוף  .ג

 הסבר על הפעלה שניתן להשתמש בה במפגשים הקרובים .ד

 

 הערות

לערוך מעקב אחר שיתוף הדילמות ולוודא כי כל מקום התנדבות מקבל במה שווה וכי כל  .א

 בת זוכה לספר את חוויותיה שלה.

החניכה צריכה לקבל את המשימה מבעוד מועד  ועל אחריותה לשכפל  -הפעלות ועזרים  .ב

לכל המעוניין מספיק זמן לפני יציאה להתנדבות, כדאי לקשר לנושא אקטואלי כמו חגים 

 ומועדים

 נדבותההת מהסיפורים ובמקרה הצורך לעמת מול מקום ותלרשום הערות חשובות העול .ג

 מקומות ההתנדבות ולבקר בהם פעם בחודש. להיות בקשר טלפוני רציף עם .ד

 

 מפגשים נוספים:  4

 לתוכנית: תאפשר למידה מעברוהשגרה יציבה במידה ותהיה 

 

מפגש העוסק בדמויות בולטות בהיסטוריה ובהווה העולמי שפעלו  - דמויות מופת  .1

גנדי, מהטמה הנסיכה דיאנה, אברהם אבינו, רובין הוד, אמא תרזה, לתיקון עולם ולשינוי: 

אנג'לינה ג'ולי, רבי עקיבא, יאנוש קורצ'אק, רבקה גובר, אלברט שוויצר )סרט "עוד רגע 

  .חיים פריד"ר דוקטור שוויצר"(, 

   (חנה מבית התמחוי)הצעה למפגש:  - סיפור אמיתי  .2

התבוננות וניתוח התהליך של האחר ובכך לחזק את  – מפגשים לקראת סיום 2 .3

 –. שיח סביב פרידה ושגים ותובנות בתהליך העצמיוהשקעת מתחושת הערך העצמי 

 כיצד נפרדים? הכנות למפגשי פרידה. 
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 , אב"י בשביל ישראל יםמסיק זיתנהר הירדן, ות: בשבוע התנד 2.3

 : ור לתפיסת 'דרך כפר'התוכנית וחיב רציונאל

ואחראיות תודעה אישית של מחויבות ואחראיות[ להביא את החניכות לאורח חיים של נתינה ]

בחברה בה היא חיה. שביל ישראל גם תיקון עולם, מפגש ומודל של יזמים חברתיים איתם הם 

 נפגשות בהליכה בשביל.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

החניכות יוצאות מהמכינה לשבוע כדיי לתרום ולהתנדב וכדיי להכיר אוכלוסיות שעניין הנתינה 

מטרה יציאה מחוץ לבית, מחוץ לאזור הנוחות כדי לפגוש את החברתית הוא חלק מחייהן. ה

הזולת ולעזור לו במקום בו הוא נמצא, גם אם הדבר כרוך במאמץ ובהתנסות שונה ולא מוכרת 

 )עבודה עם ילדים חולים או עבודה חקלאית(. 

 תוצאות מצופות:

  . שהחניכות תיקחנה על עצמן פרויקטים חברתיים1

ית של כל אחת לסייע לאחרים )ולא רק מחויבות של "המוסדות . הבנת המחויבות האיש2
 הרשמיים"(

 . ערבות הדדית3

 . להכיר סוגי אוכלוסייה שונים. 4

 :הצלחה  מדדי

 מוטיבציה להשתתף 

  ,עובדות שעות ארוכות וברצינות 

  מגלות עניין בארגונים ובאנשים 

  להתנדב חוזרות )מיוזמתן(חלקן 

 ונרצה לשמר להמשך דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

  תרבותיות / עידית שגב 3.3
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 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

לטעת את העולם באדם[ חשיפה לשפת האומנות: מוזיקה, אומנות פלסטית, ריקוד, מפגשים עם ]

 יוצרים(. חשיפה לתרבויות השונות. 

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

היא נדבך חשוב חשיפה ממוקדת ומודעת. חשיפה תהליכית עמוקה לתרבות ולאמניות בפרט 

ביטחונן העצמי בחברה ומנעד ידיעותיהן של בנות המכינה. היכולת להבין שפה ומרכזי בבניית 

זרה, להיפגש עם אמניות בגובה העיניים ולהבין שאין דבר שהוא גבוה מהן או נשגב מבינתן 

ולנו ללא הבדלים, כל אלו עומדים בבסיס הרצון לחשוף את בנות המכינה ושאמנות נועדה לכ

לתרבות הישראלית לאחר הכנה מתאימה ותוך עיבוד נתונים ותרגול בכתיבת ביקורות המחייבות 

 התבוננות מעמיקה ומחודדת.

 תוצאות מצופות:

 מתרבות, מאנשים שנראים להם "מביני דבר". שלא תרתענה מאומנות, 1

 שאומנות זה גם בשבילן, אופציה לבילוי בשעות הפנאי, הבנה של שפה יחשבו . 2

 נטרפטציה היא פרטית י. חוויית הצלחה בהיותן חלק מעולם צורך תרבות, מההבנה שהא3

 :הצלחה  מדדי

 'החניכות ישתתפו, ישאלו שאלות, יכתבו ביקורות, יציגו את ניתוחיהן וידונו עליהם עם הקב 

  בגלריה, מוזיאון, יצפו בהצגות, במופעי תוכן ויפגשו עם אנשים ישוטטו באופן עצמאי

 העוסקים באמנויות לפרנסתם

  על אירועים נוספים אחרים שנחשפו להם )נכנס לשיח במכינה(יספרו 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

  

 

 מקום זמן  תוכנית
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 מוזיאון

 
 מוזיאון וילפריד הזורע,  

 מוזיאון
  

 מוזיאון ישראל,  14.01.2016
 ירושלים

 
 יום תרבות

 
 אביב-חידות בתל 26.05.2016

 לאומנות גלריה
 

 אקטיבית +גלריה
 +ירון דסה+ פעילות

 -אורנים  לא ידוע

 הצגה
 

 באחד התיאטראות לא ידוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שגרירות המחאה 43.
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 : ור לתפיסת 'דרך כפר'התוכנית וחיב רציונאל

הישראלית שלא באו במגע עם יוצאי להציג ולייצג ישראלים יוצאי אתיופיה בקרב קהלים בחברה 

אתיופיה מתוך מטרה ליצור כבוד והוקרה לעדה ולראות את תרומתה וחשיבותה לחברה 

 הישראלית.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

הבנות יוצאות למפגשים חד פעמיים עם בני נוער ומבוגרים באזור עמק יזרעאל. מציגות את סיפור 

ממקום מועצם ומנהלות מעגלי שיח בנושא מעברים בין תרבותיים, קשיי העלייה וסיפור העדה 

 קליטה, תחושת שייכות והחברה הישראלית כחברה מרובת תרבויות. 

 תוצאות מצופות:

 שלא תרתענה מלספר את סיפורן מול הקבוצות השונות בחברה .1

שלא תבהלנה מאמירות גזעניות ותדענה להתמודד איתן ממקום מועצם ולא  .2
 אמוציונלי )פגיע(

 :הצלחה  מדדי

 מתוך כלל החניכות יוצאות לפחות למעגל שיח אחד 50% .1

 חוויית מסוגלות והצלחה הן בסיפור והן בהנחיה .2

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 חפירות ארכיאלוגיות 43.

 : ור לתפיסת 'דרך כפר'התוכנית וחיב רציונאל
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לתת יד ולתרום לחשיפת העבר ההיסטורי כחלק בתנועה הציונית ומתוך כך גם להגביר את 

  תחושת השייכות של החניכות  למורשת היהודית ולהיסטוריה.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

ו ומדריכות בתי לומדות ארכיאולוגיה: מושגים וחשיבות. מאמצות אתר היסטורי: לומדות אות

 החניכות יוצאות לשבוע חפירות עובדות ולומדות את האתרים. ספר )עמ"ק(. 

 תוצאות מצופות:

 מרגישות תחושת גאווה ביחס לאתר שאימצו חניכותה .1

 חניכות מתעניינות בסיפורים ההיסטורייםה .2

 החניכות מוצאות את החפירה והארכיאולוגיה כבעלת חשיבות  .3

 :הצלחה  מדדי

 מדריכות באתר ויודעות לספר את סיפורו 50% .1

 יוצאות לחפירות ארכיאולגיות ומוצאות בזה עניין 80% .2

 מתעניינות באתרים ארכיאולוגיים בסיורים שאינן חלק בתוכנית .3

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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חשיבה , זוגיות ונשיותנפש(, -)גוף סדנת שטח במדבר יהודה, תכנית ג"ן

  ,הכרתית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיקון הלב:
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"תיקון הלב" הוא תהליך שבו האדם הולך ומשתפר במשך כל ימי חייו, כלומר הוא הולך ומממש 

את עצמו כברייה מוסרית, הולך ונעשה יותר ויותר אנושי. תיקון הלב הוא מעגל חיים. ההנחה 

 לצמוח, להשתפר ולהיעשות טוב יותר.היא שאדם מסוגל ורוצה 

המושתת על דיאלוג עמוק שאינו פוסק.  ,במעשה החינוכי מתקיימת תמיד ההזדמנות למשא ומתן

גם כאשר חוויית החיים מקוטעת, הדיאלוג נותר איתן ונוכח בכל עוצמתו ומאפשר הזדמנויות 

 וחתירה לחיים שיש בהם פשר וכיוון. לתיקון הלב

עולם פנימי רחב  –לם המעמקים בני האדם, ומתבגרים המצויים במצבי סיכון בפרט, הם בעלי עו

שנמצא מתחת לפני השטח ומכתיב התנהגויות, נורמות וכדו'. בנוסף לעולם המעמקים, המתבגרים 

בקהילה נמצאים במקום של שבר. תפקידנו לנסות ולאחות את השברים ככל האפשר, לאפשר 

 הזדמנויות ל"תיקון", וזאת ע"י דיאלוג.

קון הלב" בקהילת החינוך הינו: "לא מוותרים עליך ולכן לא הביטוי הממשי הטוב ביותר עבור "תי

מוותרים לך", ועל ידי כך, קביעת גבולות הגזרה: מצד אחד "הצבת גבולות", ומאידך "קבלה ללא 

 תנאי". בתווך שבין שני גבולות אלו, מתחולל לב ליבו של תהליך תיקון הלב על שני רבדיו: 

יאפשרו קהילה שככל האפשר בשגרת החיים במציאת הזדמנויות רבות  –תיקון רציף  .א

 ך. חינוך מוביל ולא מובל.צמיחה והעצמה של חני

זיהוי והפנמת הערכים שנפגמו במעשה הקלקול, מציאת דרכים   –תיקון לאחר קלקול  .ב

 .יותר םשל ךלהוציא את החני ה:מטרלאיחוי השברים ומינוף המשבר לנקודת כוח. ה

 

 עקרונות הליבה ב'תיקון הלב'

 .לחוויות הצלחהצמת החניכה ע"י תכניות חינוכיות, וריבוי הזדמנויות הע .1

 .לחוסן רגשיהעצמת החניכה ע"י תכניות תרפויטיות  המחנכות  .2

 לאחר הפרות סדר ומצבי משבר. תיקון לתהליכייצירת שיח והזדמנות  .3

 

 

 

 

 

 

 

 סדנת שטח מדבר יהודה 14.

 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל

 זהות המחנכת

ת סדר ורואה בהפר ;ולתווך אותן כהכל חניחוויות הצלחה עבור לייצר ולזהות עוצמות/תחביבים  תמסוגל

הרגשי כאחת  מזהה את פיתוח החוסן ;לקיים אותו תויודעמכיר את תהליך התיקון  ;ת להצמחהיוהזדמנו

כה ושל עצמה, של החני ,בדיאלוג כלי מרכזי לתהליך השיפור המתמידרואה  ;ההמשימות המרכזיות של

 ובעלת יכולות לניהול דיאלוג מעצים עם החניכות.

 

 
  תמאפייני הבוגר

יכולת התמדה בתהליך ההתפתחות, הכולל: זיהוי נקודות החוזק והתרכזות בהן, התמודדות עם  תבעל

בעלת  ;פנימיים וחיצונייםחולשות וקשיים, יכולת לראות במשברים הזדמנות לצמיחה תוך גיוס כוחות, 

 יכולת ורצון לנהל דיאלוג.

 

 

http://derechkfar.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=67:%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20-%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%91&catid=42&Itemid=70
http://derechkfar.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=67:%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20-%20%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%9C%D7%91&catid=42&Itemid=70
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 חוויות הצלחה[ חוויה של חוסן אישי והערכה של היכולות]

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

היציאה לשטח ובעיקר למדבר היא אתגר והתמודדות בעבור החניכות. בשטח יש אתגרים כמו 

ם אך שכרם בצדם. כמו כן הלימוד בשטח ניווטים שינה בזוגות או התארגנות לארוחות שהם קשי

איכויות משלה  אברהם דוד ומשה(, כל דמות מביאה –קשור לדמויות מנהיגות ביהדות )אד"ם 

 ודפוסי מנהיגות שקשורים בה כדי ליצור דימויי ושאיפות מצד הבנות 

 תוצאות מצופות:

 . כל אחת מתמודדת בהצלחה עם החששות שלה, פחדים1

 גדלה. תחושת מסוגלות 2

 . תחושת מנהיגות, מסוגלת לקחת אחראיות על אחרים3

 . הבנות נפגשות עם דפוסי מנהיגות4

 :הצלחה  מדדי

 כל אחת ביצעה משימה אותה הגדירה כחשש שלה 

 עמדו בכל משימות המסע 

 בהכנות לסבב השני של ראשת קהילה, כל חניכה יודעת לזהות את דפוסי המנהיגות שלה 

 בתוכנית ונרצה לשמר להמשךדברים שעבדו לנו טוב 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   . 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  / נעמי טימור)אימון פיתוח יכולת התמודדות( אופ"י, נפש(-)גוףג"ן תכנית  2.4

 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל
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, עצמה וכיו"ב(  CBTחוסן רגשי ונפשי[ מקבלות כלים )מדיטציה, נשימות, תקשורת וקונפליקטים,]
 על מנת להתמודד עם אתגרים פיסיים ונפשיים. חוויות של הצלחה. 

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

תרגול במדיטציה,) כולל התכנים  בשבוע. x 3-אמון בריצה, :מפגשים שבועיים הכוללים
 הנ״ל(,סיום במעגל העצמה אישי וקבוצתי.

 לעמק. התנדבות במרוץ הר לעמק והכרות עם קהילת תמרת.: מרתון ירושלים. מרוץ הר יעדים

 התמודדות עם מצבי לחץ ואתגרים במעברים, בצבא ובכלל בעתיד בחיים  עוגנים בעתיד:

התבוננות החוצה ורגישות לאחר, תקשורת בינאישית בקונפליקט ובכלל, אימגו לפי : תיקון עולם
 .הנדריקס

ת, נחישות ביטחון עצמי, חוזקות וקבלת החולשות התבוננות פנימה, פתוח מודעו :תיקון הלב
 התוך אישי. הנשימה והנשמה, התמודדות עם מצבי לחץ ועוד.

בנושא שיפוט מוסרי: התבוננות פתוח רגישות וקבלת האחר )דרוש רץ עם נשמה..( ערכי  שמיים:
 יסוד: קבלה נתינה חברות

ברתי, לטבע, קשר בינאישי עם הקפדה על לבוש מתאים באימונים, תשומת לב לעצמי, לח ארץ:
  משפחתי

 כלים:

 תירגול קבוע במדיטציה.)פתוח מודעות לנשימה, יצירת מרחב תוך אישי ובינאישי מכיל(. .1

ח, וזקות, מקורות הכונתינה, התנדבות, חולשות, ח הכלה, שיחות בנושאים: הקשבה, .2

 אמון, אמונה(, , חס״ה, אימגו, אהבה,ADHDויסות רגשי,  התמודדות עם מצבי לחץ,

 אימוני ריצה בקבוצה והגדלת הנפח בריצה. .3

 תוצאות מצופות:

 . שיעמידו לעצמן מטרות גבוהות, העלאת הרף1

 . חוויות של הצלחה2

 יכולת התמודדות עם תקופות מעבר. 3

 . העלאת רף המטרות4

 . שפור יכולות התקשורת הבינאישית5

 חיזוק הדימוי העצמי -. חוויות של הצלחה6

 . שפור ההתמודדות עם מצבי לחץ, תקופות מעבר, פרדות וכו.7

 

 

 :הצלחה  מדדי

 במהלך האתגרים הבנות משתמשות בכלים שרכשו 
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 אוירה בבית בתקופות מעבר )בהתחלה, בסוף, אחרי חופשה ארוכה( היא רגועה יחסית 

 ( ק"מ5-10רצות במרתון ירושלים ) 

 (  ק"מ.7-10רצות במרוץ הר לעמק ) 

  ועוזרות במרוץ.מתנדבות 

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )סיליבוס( רנהשומןוזוגיות ונשיות/ א 4.3

 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל
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 חוסן רגשי[ מודעות אישית לזהות שלי. איך אני מול בן/בת זוג, בירור אישי נשי]

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

הבנות דנות בנשיות כפי שהן תופסות וחוות אותה. סוגיות מפגשים בהם  12-סדנא שבועית של כ

של נשיות ומיגדר עולות לדיון בעיקר מצד הנושאים שמעסיקים את הבנות. שיחות פתוחות על 

 יחסי כוחות בחברה ועל האפשרות להתמודד עם האתגרים הללו. 

 תוצאות מצופות:

 רהיש מקום לבחי –. יכולת להתייחס להתנהגות סוגית כסקאלה 1

 . ליברליות, לגיטימציה ליותר מדרך התנהגות אחת 2

. התבוננות מורכבת )ביקורתית( על חוויות שקשורות למיניות, נשיות, יחסי כוחות מגדריים 3

 בחברה

 :הצלחה  מדדי

 המבט הביקורתי מוחל גם על המערכות הזוגיות שיש לחלק מהבנות 

  בשיחות יומיום במכינהעמדות ביקורתיות באות לידי ביטוי בשיעורים אחרים 

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

  :חשיבה הכרתית/ שירלי לויטה 4.4

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל
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 שיפור וצמיחה הולך כל אחת מהן תהיה  בתהליך של שבו  להזמין את החניכות למסע אישי

נמצא מתחת לפני השטח ומכתיב שלה  אשר   עולם פנימי  –עולם המעמקים להכיר את 

השברים ככל לנסות ולאחות את נזמין אותה התנהגויות, נורמות וכדו'. בנוסף לעולם המעמקים, 

 האפשר, לאפשר הזדמנויות ל"תיקון", ע"י דיאלוג.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

הבנות לומדות מושגי יסוד בחשיבה הכרתית. הן מתרגלות "מלאכות" שמטרתם להפריד בין 

 העומס המיותר )כעסים, לחצים, דאגות( לבין עצמן,  הן יתרגלו זיהויי הטוב והכרת הטוב, תדענה

 (לנהל קשב נקי מעומס ולהנהיג את עצמן בתוך מציאות )לא להשתלח ולהתפרץ 

 תוצאות מצופות:

 יכולת התמדה בתהליך ההתפתחות, החניכות תהיינה בעלות. 1 .1

 עם חולשות וקשיים, שלהן יודעות להתמודד החוזק . הבנות מזהות את נקודות 2 .2

  ;כוחות, פנימיים וחיצונייםלראות במשברים הזדמנות לצמיחה תוך גיוס . מצליחות 3 .3

 בעלת יכולת ורצון לנהל דיאלוג .החניכה 4 .4

 :הצלחה  מדדי

 מהתחום כדיי להזכיר לעצמן משתמשות ביומיום במושגים 

 ירידה בהתפרצויות זעם במכינה 

 ניהול דיאלוג ממקום מכבד 

 יודעות לראות ולציין נקודות חוזק בראיונות, מול תורמים וכדומה 

 טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשךדברים שעבדו לנו 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :()במקום תוכנית עבודה ה הכרתיתחשיבמילון ל

 כל מילה היא כלי בדיבור בחשיבה ובעשייה. –בהקשר לא מוכר  -לימוד המילים

 . ; לסמוך עליהמי שלא רוצהמלהרפות , שיעשו עבודה–לעשות השתדלות  – מהלך העבודה
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 התקרבות  שלי לעצמי מסייעת לי להתקרב למי שמולי. –  המטרה של העבודה

 יכולה לסייע לאחרת אני צריכה לראות את עצמי. לא להיות מופעלת מהפרשנויות שלי.כדי להיות 

 כל עוד אני לא רואה רישומים שאצלי מהילדות אני מופעלת ומגיבה ללא בחירה.

להסתכל על החיצוניות ולתפוס כך את המציאות מתרגמת בד"כ איך  – חיצוניות ופנימיות
 הדברים נראים בחוץ לבין איך נראה בפנים.

מה  ,הקשב בין החוץ לפנים הוא קשב פנימי. לא מה שנאמר אלא מה יש מאחורי המילים - קשב
 אחרי שאני מקשיבה לעצמי אני יכולה להקשיב לאחר. -הפנימי שלי אומר

הכלים שמפעילים את המערכת. באמצעותם אפשר  -הרצון-רגש–מחשבה, הפנימית מערכת
 לעשות סדר במערכת. 

הכלי המשמעותי כל עוד לא זיהיתי אני מופעלת על אוטומטים הזיהוי עושה שינוי. יוצר  -זיהוי
 מידת רוחק המאפשרת לי לצאת מעצמי ולראות את עצמי מהצד.

 יות בתוך המערבולת.היכולת לראות את עצמי מהצד לא לה -מידת רוחק

 עיקר.סיטים אותנו מההם העולים ראשונים ומ  ומהפחדים וכד ,לחצים -הכרת המיותר

מקום שאני טובה בו. לא עושים ממנו עיקר מתייחסים אליו כאל מובן  כוחות, -הכרת הטוב
 מאליו.

 .[בבית -במכינה-עבודה על הכרת הטוב והמיותר תהיה באישי]

 .yזה מוציא ממני    xכל פעם שאומרים לי   – ינקודה חוזרת שמפעילה אות

לפני הזיהוי יש סבך חשוב לזהות ואז לעשות הפרדה. מסבך לזיהוי ביין טוב למיותר מתוך  -סבך
 כוונה לשחרר את המיותר.

הקולות ששמעתי מההורים נטמעו בי ואני ממשיכה להשמיע את הקולות האלה  -שריטות מהעבר
 שיוצרים אצלי את המיותר.

 מאפשר לי הסתכל על האחר מפחית עוצמות ותדירות של כעסים. – שחרור של המיותר מעצמי

זמן נוכחות רגע עם עצמי  -המתנה] קשר חדש עם כל מה שמגיע מבחוץ. – מקשיבה ממתינה עונה
 [על עצמי -הבנה מול עצמי.

י לחזור למה של ההבנה .לוקח זמן עד שאני מיישמת כי התגובות בחוץ יכולות לגרום ל -יישום
 שהייתי קודם.

צריך  -תוצאה] ככל שאני רואה יותר תוצאות אני רוצה להמשיך לעבוד -משתנה המציאות מבחוץ
 [להוקיר אותה לדבר אותה

 .מזהים רישומים מילדות כדי לתחם ולהזיז את זה .ל רישומים בילדותוהכ: לחץ ,כעסים -מיותר
לשחרור יש מחיר לעזוב לשחרר דברים שאי  -מחיר השחרור] להיות במצב שאני יכולה לבחור.

 .[הכל יושב על רצון ואומץ לשחרר, רגילה להם

 התניות חסימות רישומים כל אלה משפיעים עליי בפרשנות של המציאות. -עומס

 כמו הסתכלות על המציאות דרך חלון מלא כתמים. -קשב עמוס מול קשב נקי

צובע לי את המציאות. אם אני יודעת להגיד  –ביקורת הנמכה -לדוגמא-קשב דרך מרכיב
 מתי אני מקשיבה דרך המרכיב אני מזהה את העומס.



43 
 

 כשאני שמה את המרכיב בצד ולא שומעת או רואה את המציאות דרכו . -קשב נקי

יכולה  ,לא מתפרצת ,להנהיג את עצמי בתוך המציאות. לא משתלחת – הנהגה עצמית
 ח.ולתת לעצמי כ ,להרגיע את עצמי

 יצב  ויהיה טבע שלי.יתיבניה הדרגתית איטית ובקשב מתמיד עם החיים כדי ש -העבודה 

ככל שאני מחוברת יותר לעצמי בקשר הפנימי שלי יש לי מקום ואני לא  – מקום אישי
תלויה בדברים חיצוניים . אני חוזרת להיות בקשר עם הנוכחות שלי שלא ממקום מסובך 

 ומעורבב.

 

שהרצון להתקרב לעצמן  יתבטא גם ברצון להתקרב בכל ההתנהלות במכינה   – ההישג המיועד
למדוד דרך הרצון שלה בעשיה   לדוגמא בעיה בקימה או כשלא משתתפת בשיעור לראות איפה 

 היא כן מצליחה.

 [מלאה באור בשפע ולא משנה שהיא לא מראה את זה]החניכה  נקודות חוזק - אור 

  נקודות של השלמה  -תיקון  

לעזור לה להשתחרר  ,מתוך אמונה בעצמה, שאני יודעת מה טמון בהזה מתוך  תוכחה
 .[חשוב לא להלביש עליה את ההקפדה שלי על עצמי] מההתניה שלה.
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, שבוע ירושלים )זיקה לירושלים, תקומה ואומה( ,הכרת הארץ, פרשת שבוע

 וליטיקהממשל ופ
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מרכיב ה"שמיים" מבטא את יציקת המשמעות בחיי כל אחד מאיתנו. הוא נובע מהנחה כי חיים 

יחידניים בעלי ערך אינם נוצרים מעצמם. כדי שיתקיימו במיטבם, עליהם להיות קשורים 

 למשמעות גדולה יותר, החורגת מהקיום האישי והמיידי שלנו. 

ל אלה נחוצים לאדם כדי לנהל חיים של משמעות. כ -רעיונות נשגבים, ערכי נצח ושייכות לקהילה 

משימת המחנך היא להפוך מימדים נסתרים אלה לנוכחים ופעילים, וזאת דרך חיבור לדופק 

 חברתי של קהילת החינוך. -החיים התרבותי

 

ישראלית נובעים מהתרבות היהודית וההיסטוריה -השמיים של קהילת החינוך היהודית

 דמוקרטית, כפי שבאה לידי ביטוי במגילת העצמאות. -הלאומית

ישראליים -התוכן של שמי הקהילה נבנה על בסיס ערכים מרכזיים מוסכמים, יהודיים

חזון. שמים אלו יאפשרו לחיי ואוניברסאליים ומקפלים בתוכם פשר, קדושה, ערכים, אידיאל ו

 הקהילה להיבנות ולהתבסס

 

 כוכב הצפון -עקרונות הליבה של 'שמיים'

 ומלכדות סביבן את קהילת החינוך.  ערכי יסודתכניות דגל המבטאות  .1

מעגל השנה והערכים המאפיינים את חגי ישראל, התייחסות  ציונית:-חיזוק הזהות הלאומית .2

 לאירועים ודמויות מרכזיות.

 תרגול מתמיד של דילמות והכרעות ערכיות.דרגות השיפוט המוסרי: קידום החניכים ב .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )סיליבוס(ד"ר מירב מידן/ ממשל פוליטיקה ואקטואליה 15.

  זהות המחנכת

מכירה בחשיבותם של ערכי יסוד קהילתיים לתהליך החינוכי, מזדהה עם ערכי היסוד של הקהילה 

השיפוט  דרגותב ותמזהה הזדמנויות לקידום החניכ ;ומכירה את מודל הזהות אליו היא מחנכת

  ומתרגל אותן. המוסרי

  תמאפייני הבוגר

 בעלת זהות ערכית, נאמנה למורשת עמה, מאופיינת בשיפוט מוסרי בדרגה גבוהה.
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 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל

החיבור של החניכות לחברה הישראלית ולנעשה בה עובר גם דרך התמודדות והבנה של סוגיות 

והתעניינות בחברה ובסביבה היא צעד ראשון בדרך פוליטיות וחברתיות, התעניינות בנעשה סביבן 

 למעורבות חברתית. 

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית: 

 רקע על הקבוצות השונות בחברה הישראלית.  .1

כלכלה, והחלוקה למפלגות על בסיס נושאים כגון  לימוד המפה הפוליטית הישראלית .2

 , חינוך.ביטחון, חברה

    דילמות אקטואליות; יכולת לנהל דיבייטינג: להביע עמדות באופן רהוט ומעניין. .3

 תוצאות מצופות:

 ות עולמן של קבוצות שונות בחברה הישראליתהחניכות מכירות את התהוותן ותפיס. 1

. החניכות מכירות את המפלגות השונות: תפיסות עולם, התנהלות פוליטית, אנשים מרכזיים. 2

 יודעות להבחין בין המפלגות 

החניכות יודעות לנהל דיון/ שיח על נושאים פוליטיים וחברתיים מתוך הבנה ותפיסת עולם   . 3

 הזמן )ועוד תגבשנה בעתיד(שהן מגבשות לעצמן במשך 

 :הצלחה  מדדי

 90%  בשיעוריםמגלות עניין 

    החניכות מתעניינות בחדשות ומביאות בעצמן חדשות ודילמות  

 החניכות מציגות במכינה וכלפי חוץ תפיסות עולמן האישית בצורה רהוטה ומעניינת 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 / מירב מידןחברה ממשל ופוליטיקה
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שעורי מבוא ומבוססת בעיקר על דיונים אקטואליים בהתאם למתרחש  התוכנית בנויה ממספר
מפלגות: מצע ופעילות  –במהלך השנה. במהלך השיעורים נכיר את המפה הפוליטית בישראל 

 אקטואליה וננהל דיונים )דיבייטינג ( בהתייחס  למתרחש. -פוליטית. נקשיב למתרחש 

 

 פירוט :נושא השיעור:                           

 
 מבוא לחברה הישראלית

 

החברה הישראלית כמפגש של חולמים וחלומות שאינם בהכרח 

משתלבים זה בזה. חברת מהגרים שיש בה בליל של שפות 

 ותרבויות עולמות ומאכלים שונים שנפגשים בפיסת ארץ קטנה..

  הלום של הרצל/ מהו החלום שלי?( –)אלט נוי לנד 

 
 ההתיישבות העובדת

הסוציאליסטית. ראשית התנועה הקיבוצית. שוויון  הציונות

 עבודת האדמה –חברתי. חברה חקלאית 

 
 הציונות הדתית

 

הרבנות הציונית; פינס וריינס. השקפת עולמו המורכבת של 

הרא"יה קוק. השתלשלות התפיסות של הרב קוק במציאות של 

 החברה הישראלית בימינו..

 
 החברה החרדית 

"..לא לקרב את הקץ", גלות ישראל בארץ  –שלושת השבועות 

 הקודש. השותפות המסויגת עם מדינה ישראל. 

 
 עיירות פיתוח

 

 המזרחיים/ החברה המסורתית. יחס למדינה חיבור והתנגדות,

השינויים בעמדות פוליטיות. הנוכחות הפוליטית המשמעותית 

 בימינו

 
 ערביי א"י

 

שותפים או מתנגדים: המעמד המורכב של ערביי א"י. זהויות 

( כנקודת 2006שונות של קבוצות מיעוטים. ההרג בואדי ערה )

 בוחן, היחס שלנו לערביי ישראל. 

 
 "מלחמת התרבות"

האם ישנה "מלחמת תרבות" היום בישראל? למה הכוונה 

 במלחמת תרבות? מי מושפע ממנה? מי מרוויח?

 
 כלכלה וחברה

בהנחיית מרצה – שיעורים 4)
 (מבית יגאל אלון

 כיצד משפיעה הכלכלה על חיינו? – מפגש ראשון

 שורש המחלוקת: כלכלה איננה מדע מדויק. –מפגש שני 

-סוציאל vsליברליזם -בין שתי הגישות: ניאו – מפגש שלישי

 דמוקרטיה

כלכלה החברה: כיצד היינו רוצים לעצב את  – מפגש רביעי

 הכלכלה הישראלית?

 

 
 'השטחים'

 )הכנה + יום סיור ביש"ע(

 ועד היום 67-: המחלוקות על השטח משיעור הכנה

 לימוד והקשבה לשני צידי המתרס..  סיור ביו"ש:

 

 פרשת שבוע/ ענת שטיינר 5.2

 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל
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ערכי יסוד קהילתיים[ להבנות, לברר, לבסס את ערכי היסוד עליהם אני חיה כפרט, כקהילה. ]

ערכי על. חיבור למורשת. הנרטיב הלאומי מדבר  –לברר את העולם האמוני שאני מתחברת אליו 

 אליי ברמה האישית ומדבר אליי גם היום.

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית: 

עיון בפרשת השבוע מתוך השקפה כי הכתוב בתורה אינו מנותק מחיינו גם אם אין אנו שומרי 

ממנו ניתן לשאוב כוחות ורעיונות עמוקים   שימוש בטקסט כמקור תרבותי  תורה ומצוות.

 .סביבנושבאמצעותם אנו יכולים להבין תופעות אנושיות המתרחשות 

 תוצאות מצופות:

 הסיפור של החומש . הבנות יודעות לספר את1

 . בחירה של סיפורים שהחניכות מאמצות אותם לחייהן, התחברות לסיפורים2

 . שלא יירתעו מלפתוח תנ"ך3

 :הצלחה  מדדי

 90%  מגלות עניין 

 נטרקציה בלמידהיקיימת א 

 יודעות לעשות קישור בין סיפור לסיפור 

 נכנסות לשיח גם מחוץ לפרשת השבוע 

 בתוכנית ונרצה לשמר להמשךדברים שעבדו לנו טוב 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 עתידי של התוכנית  דברים שנרצה לשנות בביצוע

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 הכרת הארץ / עליזה אבשלום 3.5

 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל
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והנוף החברתי היסטורית  ,זהות לאומית שמבוססת על עבר קהילתי[ הכרת הארץ מבחינה פיזית]
 הציר הוא היסטורי אך הדגש הוא גיאוגרפי וחברתי. האנושי .

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

 .מפגשים ללימוד חוויתי ובלתי אמצעי של הארץ, ללמות וליהנות מאתריה ונופיה :בשטחסיורים 
המרחב הגיאוגרפי של הארץ ושל ולימוד של  יצג תקופה היסטוריתימהאתר כולל ביקור בכל סיור 

 נופיה האנושי.

הזדמנות  נושאים שלמדנו וראינו בסיורים או שנראה בסיור הקרוב.בלדיון  הזדמנות בכיתה:
 דמנות לדון בענייני אקטואליה.. הזלהטמיע את  ציר הזמן ומפת הארץ

 תוצאות מצופות:

 . מכירות את מפת ארץ ישראל1

 הבנה של שורשיה העמוקים של עמנו בארץ. –. הכרת הציר ההיסטורי 2

 . רואות בטיול בארץ אופציה לבילוי בשעות הפנאי. שייהנו!3

 . רואות את עצמן בעתיד לוקחות את המשפחה לטייל4

 עם הארץ. יעמיקו את הקשר שלהם 5

 

 :הצלחה  מדדי

  ברמה ארגונית: אוכל, ציוד, הסעות וכדומה : תכנון קריאת מפה, והדרכהמסע מסכםלהפיק . 

 ידעו להבדיל בין אזורי אקלים מרכזיים ומתאר נוף בסיסי 

  הדריכה לפחות אתר אחד חניכהכל 

  הובילה קבוצה באזור מסוים בארץכל חניכה 

 גמטיות על פלחי אוכלוסייה )במפגשים ובדיונים במעגלי ייביאו לידי ביטוי דעות פחות סט

 שיח(

 ידעו למקם אירועים היסטוריים על ציר הזמן 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 סיורים כחלק מתוכנית הכרת העם והארץ :
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 והתנ"ךא"י : 1סיור מספר 

 )₪(  תל דן 

 איזור גיאוגרפי:מקורות הירדן  + אצבע הגליל

 תצפית מהר צפייה

 )₪(מוזיאון  המעברות 

 כפר איילים –כפר האיילים 

 יהדות ותרבות עולמית -יהודים בגליל:  2סיור מספר 

 )₪( , ציפורי )יודפת()₪(בית שערים

 ? תלמוד?סיור יצירה יהודית בתקופה ההלניסטית רומית. מה זה משנה

  –אתגרים יהודים העולם גלובלי 

 גליל תחתון -יחידה גיאוגרפית

 )₪(בית שאן –שלטון זר :  3סיור מספר 

 העמק הנעלם -מסלול בגלבוע 

 גלבוע והעמקים  –יחידה גיאוגרפית 

 הקו הירוק -בין עמק חרוד לג'נין 

 ₪(פגישה עם יוזמת ובת העדה  –ערב: החוויה האתיופית 

 ימי הביניים ראשית העת החדשה –נאחזים בארץ תחת שלטון זר : 4סיור מספר 

 קבלה   –יצירה יהודית צפת

 מפגש עם אומנית 

 סיפור משפחת זינתי והמתסערבים –פקעין 

 )₪(טבריה: מוזאון דונה גרציה

 גליל עליון/ בקעת כנורות -יחידה גיאוגרפית

 )₪( עכו - צלבנים עותומאנים –שלטון זר : 5סיור מספר 

 יחידה גיאוגרפית צפון מישור החוף גבול 

 )₪(ראש הנקרה

 

 2בעמק הירדן בעקבות העלייה ה -חלוצים – 6סיור מספר 

 חצר כנרת

 דגניה

 נהר הירדן
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 סוציאליזם, הפרטה, -נושא חברתי

  המדינה שבדרך –המנדט הבריטי : 7סיור מספר 

 , )₪(עתלית 

 הבעל,מצדה בכרמל סיפור אליהו ונביאי 

 נחל יגור 

 יחידה גיאוגרפית: הר הכרמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זיקה לירושלים, תקומה ואומה –שבוע ירושלים  4.5

 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל

שיפוט מוסרי[ לברר מה הזיקה האישית שלי לירושלים כמושג מיתי של תרבות, להכיר את ]

 ההיסטוריה של עיר הבירה שלי. 

 להכיר את ירושלים כעיר בירה לאומית. להכיר את המורכבות בה. –שבוע תקומה ואומה 
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 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

מטרת הביקורים בירושלים להציג בפני הבנות את ההיסטוריה של העיר החשובה בעולם היהודי 

ים היסטוריים באתרהקדום מתקופת דוד המלך, דרך בית ראשון שני, באמצעות ביקורים 

 .ובמקומות הקדושים

בו מבקרות החניכות שבוע תקומה ואומה מתקיים בתקופה של יום הזיכרון ויום העצמאות ו

בית בכנסת ויקור באתרים הקשורים למועדים הללו )גבעת התחמושת ובמהלך השבוע בב

. כמו כן הביקור כולל מפגשים עם האוכלוסיות השונות בעיר ובסביבתה על מנת להכיר (המשפט

 במדינת ישראל בכלל ובבירה בפרטשחיה אוכלוסיות מהמגוון 

 תוצאות מצופות:

 . להרגיש חלק משרשרת הדורות, סיפור מתמשך1

 . להכיר בירושלים כמוסד2

 . יכירו את מנגנוני השלטון במדינה3

 להן יכולת השפעה . יאמינו שיש4

 :הצלחה  מדדי

 מגלות עניין בתכני השבוע 

 פונות / כותבות לחברי כנסת 

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 עיצוב הבית ,איכות הסביבה, תזונה ,לוח אקטואליה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארץ:

'אדם הוא תבנית נוף מולדתו'. סביבת החיים בה החניך  גדל ומתפתח משפיעה על עיצוב אישיותו, 

דימויו וערכיו. המושג "ארץ" מתייחס לכלל היבטיה הפיזיים של סביבת קהילת החינוך: החל 

חות המודעות במרחב האישי של כל חניך, עבור בחללים קבוצתיים ושטחים ציבוריים וכלה בלו

 וניקיון השבילים. 
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סביבת חיים מוקפדת אינה מתעצבת מעצמה, כי אם נוצרת על ידי מחשבה ועשייה מכוונות, 

ומתוך מודעות לדרך בה נרצה שתשפיע על חברי הקהילה החיים בה. תהליך עיצוב הסביבה, 

הלוקחים בו בדומה למלאכת החינוך, הוא תהליך הדדי מתמשך והוא משפיע על חברי הקהילה 

 חלק ובו בזמן מושפע מהם.

בבסיס הרעיון נמצאת ההזדמנות של המחנך להשתמש במרחב הפיזי להרחבת העשייה החינוכית 

תוך אחריות שלא יתמלא המרחב מסרים שאינם  –ביטוי רוחה של הקהילה, סמליה וערכיה  -

 תואמים את עולם הערכים על פיו אנו רוצים לחיות ולחנך.

 

  - הילים פ"ה, פס' י"ב()תצמח" "אמת מארץ ת

 אמ"ת = אסתטיקה,מזעור מאפיינים מוסדיים, תכנים.

 

    -עקרונות הליבה של 'ארץ' 

    : סביבת חיים מוקפדת ויפה אסתטיקה .1

: קהילת החינוך שואפת לייצר תחושת בית במיטבו עבור מזעור מאפיינים מוסדיים .2

 של החניך ולא נועדה להחליף אותו. חניכיה, תוך הכרה והבנה כי איננה ביתו המיידי

  : סביבה מחנכת אדם ומשדרת ערכיםתכנים .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח אקטואליה/ כיתת לימוד 6.1

 : כפר' התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך רציונאל

תכנים מחנכים אדם[ ליצור שיח אקטואלי, לערב את הבנות. ליצור סביבת למידה שמסייעת ]

 ללימודים

   תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:

  זהות המחנכת

, תוך שמירה על סביבה פיזית מוקפדת יום בקהילה-תחושת ביתיות בחיי היום תומאפשר ה, מרחיבתיוצר

 וחמימה המבטאת את ערכי הקהילה.
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החניכות דולות כתבות מהעיתונים השונים בתחומי: פוליטיקה, צבא, כתבות מהעולם ופלילי. 

 שבוע, בתצוגה אסטטית ונעימה לקריאה. הלוח מתעדכן מידי

 תוצאות מצופות:

 . צורכות אקטואליה1

 . קריאה ביקורתית מתוך הבנה של המצב2

 . נוצרת אוירה לימודית3

 :הצלחה  מדדי

   :קוראות 90%מתנדבות להכין  50%)מדד כמותי( לוח אקטואליה 

 מדד איכותי( מביעות עמדה, מתפתח שיח ספונטני( 

  שימוש בעזרים שיש בכיתההחניכות עושות 

  החניכות מבקשות עזרים, לפי הצורך 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ועוד / עליזההסביבהאיכות  6.2

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

 אסתטיקה[ להעלות את המודעות לסביבה. ]

   תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:
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יומיות אשר במהלכן הבנות לומדות ומתנסות. הלימוד העיוני באיכות הסביבה -סדנאות חד

 ולבזבז פחות.מטרתו להוביל לכך שהבנות מתוך עניין ומודעות ירצו ללמוד למחזר 

 תוצאות מצופות:

 פעולה(-מודעות-יודעות למחזר, מפעילות תהליכי מיחזור )ידע -. מיחזור1

 :הצלחה  מדדי

  ממחזרות דפים –מיחזור 

 מיחזור פסולת 

 פעמי-שימוש מופחת בחד 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדנת תזונה 6.3

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

)כישורי חיים( הרחבת רפרטואר אסתטיקה[ שתהיינה מודעות למה הן אוכלות, ידעו לבשל ]

 הבישול, שימוש בתזונה לחיזוק הביתיות

   תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:
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הלימוד העיוני על חשיבות התזונה ממשיך עם התנסות בבישול בריא )שהוא גם מהיר וזול 

 .רואות שהדבר אפשרי וקל ובעיקר גם טעים –יחסית(. החניכות מכינות ארוחה מלאה ומזינה 

 תוצאות מצופות:

 תהליכי בישול מתוך מודעות תזונתית ואסתטית –תזונה 

 :הצלחה  מדדי

  בבישול והגשת האוכלהחניכות לוקחות חלק 

 מגוון מנות שמבשלים בבית 

  התזונה הופכת יותר בריאה ומודעת 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 עיצוב הבית  6.4

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר'התוכנית  רציונאל

 ]הכי קרוב לבית[ הבית יהיה נעים ואסתטי 

   תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:
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שתהייה בו תחושת חמימות  –המטרה לעזור ולתמוך בבנות כדי שיעצבו בית מתוך מחשבה 

מהו בית לכל חניכה בפני  –ונוחות. התהליך הסדנאי הוא להגדיר תחילה מהו בית? חשיבותו 

 עצמה. ומכאן דיון לגבי המכינה ולאחר התכנון גם הפיכה בפועל של הדירה שקיבלו ל"בית".

 תוצאות מצופות:

 . יראו בעיצוב הבית כלי לתחושת ביתיות1

 . תהליך עיצוב הבית נעשה מתוך מחשבה של מה הן בוחרות לשים במרחב2

 :הצלחה  מדדי

  ביטויי בבית, משהו משלוכל מחזור יבוא לידי 

 אורחים שמחמיאים על תחושת ביתיות 

 העיצוב נעשה כתהליך, שיח משותף 

  החניכות מבקשות עזרים, לפי הצורך 

 תהליך טיפוח מתמשך 

  לכל אחת יש ביטוי –עיצוב פינות אישיות בחדרים שלהן 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שלמות הוריתייצוגי 

מכוח הצדק הטבעי, לכל ילד מגיע לגדול בבית, בסביבה משפחתית עם הוריו. הדמויות 

המשמעותיות, שביחס אליהן הוא מעצבת  את זהותו כאדם, הם סבותיו, הוריו, אחיו ואחיותיו  

בקהילת החינוך, על המחנכים לגבש תודעה של משלימי  הגדולים כמו גם אנשי חינוך ורוח. 

הורית ובכך להוות מבוגרים  משמעותיות  בחייהם  של המתבגרים, תוך הבנה כי לעולם  סמכות

לא יחליפו את ההורים הביולוגיים. בדומה להורים שמתגלים אל ילדיהם במצבים שונים וברבדים 
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רבים, על המבוגר המשמעותי לאפשר לחניכים לפגוש אותו כאדם שלם, בעל חוזקות, חולשות 

 וסיפור חיים.

שממנו הוא  מאפשרת לילד לגבש את זהותו ומשמשת לו כר צמיחה -ות בעלת נוכחות יציבה הור

שואב ביטחון בכוחותיו. שלמות הורית מעניקה למתבגר, לחייו ולעולמו פשר וכיוון. השלמות 

ההורית מקפלת בתוכה אחריות לצרכיה הקיומיים והרגשיים ומחויבות להקניית ערכים וכישורי 

ניסיון למלא  -חשיבות בחוויה זו משליכה בעצם על הקהילה את האחריות הכבדה חיים. הצורך וה

חניך תהיה משמעותית ותהווה -את החסר ככל האפשר על ידי כך שמערכת היחסים של מחנך

 חוויית תשתית של הורות.  

 

כאמור, מקומה של המשפחה הביולוגית וההורים הינו משמעותי מאד ועל כן על המחנכים 

בחיזוק הקשר של החניך עם משפחתו, חיזוק הקשר של קהילת החינוך עם המשפחות.  להשקיע 

לחזק את השותפות בהעצמה הדדית, הן של ההורים בעיני החניך והן של החניך  על המחנכים

 בעיני הוריו.

 

 

 עקרונות הליבה של 'ייצוגים אמינים של שלמות הורית'

 דמות יציבה, נוכחת, מקבלת ומציבה גבולות(. - המחנכת כאדם שלם )תלת מימד .1

 העצמת החניכה בעיני ההורים )משפחה( והעצמת ההורים )משפחה( בעיני החניכה. .2

 העמקת ההיכרות והשותפות בין סביבת החינוך, החניכה ומשפחתה. .3

 

 

 

 

 

 

 

 קשר עם ההורים 17.

 : התוכנית וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' רציונאל

באמצעות ביקורים ומפגשים מתוך הכרה בחשיבות המעורבות שלהם  במכינהלהנכיח את ההורים 

  בתהליכים שעוברים על הבנות בבית.
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להפגיש את החניכות עם ההתנהלות המשפחתית והבתים של הצוות מתוך מטרה לחשוף אותן 

 להתנהלויות משפחתיות מגוונות. 

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

מפגש עם כדיי להכיר את ההורים וסביבה ממנה באו.  ות לפני תחילת המכינהביקורי בית של הצו

של  סיוםההזמנת ההורים לטקס לצורך התרשמות ולמידה ו ההורים בט"ו בשבט במבנה המכינה

 .הבנות בו הם לוקחים חלק בגאווה ובשמחה

המכינה , שם הם נחשפות לדמויות הצוות לאורך השנהשל  םבבתי יםביקורהחניכות מגיעות ל

הבתים, הקהילות השונות מהן באות נשות הצוות חושף . מכיוון אחר )היותן בנות זוג הורים וכו'(

 בפני הבנות את המגוון הקיים ואת היתרונות וההתמודדויות בצורות החיים השונות. 

 תוצאות מצופות:

 . ההורים מכירים את אנשי הצוות1

 במידת הצורך. ההורים יוצרים קשר עם הצוות במהלך השנה 2

 . ההורים יודעים מה נעשה במכינה במהלך השנה3

 . נוצרות שיחות פתוחות עם הצוות על חייהן ובחירותיהן )למי שזה מתאים(4

 :הצלחה  מדדי

  נעשו ביקור בית 90%אצל 

  נוכח נציג מצוות המכינה ביום הגיוס 90%אצל 

  נוכח איש צוות בסיום טקס השבעה/טירונות 60%אצל 

  מתקשרים ישירות לצוותהורים 

 .הבנות היו פעם אחת לפחות בבתים של נשות הצוות 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
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 / שביל רפי/ סדנת שטח רמת מנשה מעגלי שיח/ ועדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קהילה של משמעות:

שום אדם אינו אי מבודד בעולם, אלא מממש את אנושיותו דרך אחרים ולידם, בעזרה לאחרים 

ובהיעזרות בהם. הקהילה היא המסגרת שהאדם פועל בתוכה, והיא זו שמעניקה פשר לפעולתו. 

בחיים קהילתיים הזיקות בין חברי הקהילה מוחשיות, והן מוטבעות בחותם של כנות ואנושיות. 

מחברי הקהילה מותנה בזיקות הללו ובתחושת השייכות והביטחון ואחת כל אחד  מימוש עצמי של

האדם, משמע את -שהן משרות. החינוך אינו מתרחש בבועה. חינוך תובע קודם לכל קשר בין בני
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בדרך אל מטרת העל, הצמחת חניכים לכדי 'ראשי משפחה מתפקדים  קיומה של קהילה.

לאפשר לחניכים הזדמנויות לחוות קהילה: טקסים,  התורמים לקהילתם', על קהילת החינוך

 חגיגות משותפות, מנהגים מקומיים, שפה משותפת, מקומות התכנסות וייעוד משותף.  

 

 קהילה ה יהיא קהילה שמניפה דגלים ערכיים, דגלים שסביבם כלל חבר 'קהילה של משמעות'

ך חלקיו, בעלת חזון ואמונה להנפתם. הקהילה היא בבחינת שלם הגדול מס ים ופועל ים מתלכד

 באשר ליכולתה להשפיע במעגלים מתרחבים על החברה הישראלית, היהודית והאנושית כולה.

. כאשר נרצה שדהפאות ה, כמו רכיבי השדה האחרים, מצויה בזיקה עם יתר 'קהילה'פאת השדה 

לבטא במעשה את האחת, נגלה שהדבר אפשרי רק אם נבטא במעשה את כל היתר. בניית קהילה 

ידי הקפדה על איכות הדיאלוג, מזעור מאפיינים מוסדיים ויצירת ייצוגים -תתאפשר אך ורק על

 לאיכויות הוריות.

 

 עקרונות הליבה של 'קהילה של משמעות'

 בניית קהילה: פיתוח תחושת שייכות וגאוות יחידה.  .1

 הקהילה כמסגרת חברתית מקדמת שהחברים בה עוזרים ונעזרים. .2

הקהילה כמגדלור: חברי  הקהילה מניפים "דגל ערכי" ומכוונים לעשייה מעבר לגבולות  .3

 הקהילה.

 

 

 

 

 

 

 

 מירב מידןמלווה: / מעגלי שיח 18.

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

 ]פיתוח תחושת שייכות וגאוות יחידה[ מפגש עם קבוצת השווים, תרגול שיח ביקורתי והבעת דעות

 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית :  

http://www.derechkfar.org.il/index.php?option=com_content&view=article&id=54:%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20-%20%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&catid=42&Itemid=70
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הבנות נוסעות פעם בחודש לתל חי למפגש עם בני מכינות מהצפון )קבוצת השווים(. במפגשים הן 

דות וישראליות עם בני המכינות האחרות ואף מעזות להנחות את מתדיינות בנושאים של יה

הדיונים. למפגשים הללו ישנה הכנה מקדימה במכינה הן של נושאי השיח והן הדרכה פרטנית 

 לבנות שמוכנות להנחות בעצמן קבוצת דיון.

 תוצאות מצופות:

 . תדענה להמשיג את המחשבות שלהן1

 . להביע עמדות ולעמוד מאחריהן2

 להעז לדבר, להתווכח עם אנשים שהן לא מכירות. 3

 . להרחיב את תחושת השווי העצמי ולצמצם את תחושת הנחיתות מול פלחים חברתיים שונים.4

 :הצלחה  מדדי

 מתבטאות בשיח במעגל 

 מביעות פחות חשש מהמפגשים ככל שהזמן עובר 

  עושות את הקישור –מביאות מעצמן חומרים שנלמדו במכינה 

 

 שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשךדברים 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 ועדות/ ועדת תרבות 8.2

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

עוזרים ונעזרים[ הועדות מנהלות את משימות הבית. ]פיתוח תחושת שייכות וגאוות יחידה[ ועדת ]

 תרבות: הועדה דואגת להווי גיבוש חברתי, יציאות משותפות של החניכות 
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   בתוכנית:תיאור מילולי קצר של הנעשה 

תפקידי הועדות הם מרכזיים לתפקודה של המכינה. ההתנהלות היומיומית העצמאית של המכינה 

מושפעת מתפקוד הועדות. בחודש הראשון ישנה הכנה לגבי תפקידי הועדות והתנהלותן באופן 

שהבנות לוקחות יוזמה גם בבניית התפקיד. בשלב שני מתחילים לפעול ולהפעיל את המכינה 

ות הועדות עם ליווי ותמיכה של הצוות ולכך מיועדות שעות מיוחדות במערכת. המטרה באמצע

 היא שבמהלך השנה התמיכה תלך ותפחת והבנות יפעלו באופן עצמאי כמעט לחלוטין.

 תוצאות מצופות:

 . הוועדות מנהלות את משימות הבית1

 . שיתוף פעולה של החניכות עם הועדות2

 להתייעץ בו, להיעזר בו. הועדה תשמש גוף שאפשר 3

 . ידעו לעבוד בתוך ועדה4

 . שיתוף פעולה פורה בין ועדות5

 . ו. תרבות: שיהיה לחניכות כיף להיות ביחד6

 . ו. תרבות: לוקחות אחראיות על הזמן הפרטי שלהן7

 . ו. תרבות: יוצרות סמלים/ טקסים שלהן כקהילה8

 :הצלחה  מדדי

  צוותתחושת מסוגלות, נעזרות פחות באנשי 

 החניכות רוצות להשתתף בפעילות הועדות 

 מתקיימות ישיבות קבועות של ועדות 

 פרויקטים משותפים בין ועדות 

 החלטות של הועדות מתבצעות ע"י חברות הועדה וכלל החניכות 

 ימי פעילות  2-3ו. תרבות: מוציאות לפועל ערבי תרבות שבועיים ו 

 ינהו. תרבות: לוקחות חלק בפעילויות של שבתות מכ 

 

 

 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 



66 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שביל רפי )בללטי(  8.3

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית רציונאל

 קהילה כמגדלור[ חיבור לעיר, לקחת חלק בתוך הקהילה בעיר, מעשה שהמכינה עושה כקהילה ]
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   תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:

בנות המכינה ייקחו על עצמן כפרויקט לטפח ולשמר את השביל במגדל העמק לזכר סמ"ר רפי 

בללטי ז"ל. בתחילת השנה יתקיים מפגש עם האם בו יתוודעו למשפחה ולסיפור שלה. לאחר מכן 

בקרבה לצעדה לזכר בללטי הבנות יתנדבו לעזרה בהכנת הצעדה וכמובן ישתתפו בה. המהלך 

 ויטפחו את השביל ויהיו בקשר עם המשפחה לגבי אופי ודרך ההנצחההשנה הבנות ישמרו 

 תוצאות מצופות:

 . ירגישו מחוברות לקהילה במגדל העמק1

 . ירגישו מחויבות לתרום בעיר2

 . תחושת גאוות צוות של המכינה3

 :הצלחה  מדדי

 החניכות נוטלות חלק בהפעלה ובארגון של צעדת רפי 

  השנה באופן רציףתחזוקה של הגן והשביל לאורך 

 יכירו את הסיפור של החייל ומשפחתו 

 פרסום של המכינה באמצעות התרומה והשייכות 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 סדנת שטח רמות מנשה 8.4

 : וחיבור לתפיסת 'דרך כפר' התוכנית לרציונא

הסדנא מטרתה לפתח תחושת שייכות ולגבש את החניכות  [פיתוח תחושת שייכות וגאוות יחידה]

 לקבוצה
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 תיאור מילולי קצר של הנעשה בתוכנית:  

זור רמות מנשה באמצע המכינה. התמודדות עם אתגרים פיסיים איציאה לשלושה ימי שטח ב

ה לאורך כל היום. במהלך יות אחת עם השניאמהתמודדות עם השטח והימצונפשיים הנובעים 

 הסדנה יהיו סדנאות של גיבוש והעצמה.

 תוצאות מצופות:

 . מרגישות מחוברות/ שייכות למכינה 1

 . מכירות יותר טוב אחת את השנייה2

 . מתגבשות כקבוצה.3

 :הצלחה  מדדי

 הסדנה נזכרת בדיבור שלהן לאורך השנה 

  חברויות חדשות במהלך הסדנהנוצרות 

 מורל גבוה 

 הבנות מעידות שהן מכירות טוב יותר אחת את השנייה 

 דברים שעבדו לנו טוב בתוכנית ונרצה לשמר להמשך

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 דברים שנרצה לשנות בביצוע עתידי של התוכנית 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

 

 

 

 


