
  למידה, יהדות, יפו, התנדבות, עצמאות -העקרונות של המכינה  -המכינה ביפו 

 

מכינת תלם למנהיגות ביפו מזמינה אותך להצטרף למסע. מסע נפלא ומאתגר, קשה וקסום. 

המדינה והחברה בה אנו חיים הארץ, במסע הזה תלמד על התרבות והמסורת היהודית, על 

ביפו מתוך בחירה אידיאולוגית להיות קרובים ומעורבים , המכינה יושבת והרבה על עצמך. 

תושבים ותיקים,  -על כל גווניה בלימוד ומעשה, בחברה הישראלית ובקהילה שמסביבנו

השנה אנו מתנדבים,  . במהלךעולים חדשים, אוכלוסיות מוחלשות, פליטים, עובדים זרים 

 מגוונות שמסביבנו.  נוגעים ומכירים את כל אותן קהילות ואוכלוסיותמסייעים 

 –לחניך ולקהילת החניכים. עצמאות זו פירושה  –החיים במכינה מאופיינים בהרבה עצמאות 

לסדר היומיום, להתנהלות האישית, למראה המכינה, לעבודת הועדות המנהלות  -אחריות

 , לבניית הסמינרים ועוד..את חיי המכינה

ליברלי הבא של עם ישראל והחברה  -כל זאת במטרה להכשיר את דור המנהיגות היהודי

הישראלית. אנו שואפים לראות את בוגרינו כולם מובילים בשירות משמעותי בצה"ל 

קהילות מתחדשות, ומתפתחים, כל אחד בדרכו, לתפקידי פיקוד וקצונה בצה"ל, להנהגת 

 רתיים של תיקון עולם וצדק חברתי. ולהובלת פרויקטים חבלמנהיגות רוחנית 

 

  תיקון עולם –עשייה חברתית 

 

( מסופר שכשאלוהים בורא את האדם הוא נותן לו משימה ביחס לעולם ב' טובספר בראשית )

 . ". בתפילת "עלינו לשבח" אנו מייחלים " לתקן עולם במלכות שדי" לעבדה ולשמרה"

אנו פועלים במכינה מתוך תפיסה של שליחות ואחריות. לעולם כולו, לחברה שמסביבנו 

בפרט ולעתידם של מדינת ישראל והעם היהודי. מתוך התפיסה שכל בני האדם נבראו בצלם 

אלוהים שליחותינו ואחריותנו הן כלפי כל הסובבים אותנו. החיים במרחב העירוני של יפו 

וחברי המכינה חיים בעיר וחשים חלק מתושביה. בתכנית  מהווים הצצה לחברה בישראל

ההתנדבות שלנו, לה אנו מקדישים שעות רבות מידי שבוע, אנו מתנדבים עם כלל 

 יהודים וערבים, מהגרי עבודה ופליטים, ילדים וקשישים ועוד....  -האוכלוסייה החיה ביפו

זום פרויקט התנדבותי בנוסף להתנדבות הקבועה אנו מזמינים את החניכים כפרטים לי

משלהם ואת המכינה כקהילה לצאת, בדרכים שונות, ולהשפיע על דמותה של החברה 

 בישראל. 

 

 

 

 



 חיי קהילה ועצמאות 

החיים במכינה מתבססים על עצמאות ברמה גבוהה וחניכי המכינה אחראים על התפקוד 

 השוטף, בישול ארוחות והובלת פרויקטים משמעותיים בקהילה. ניהול הלו"ז -היום יומי

חיי המכינה והקהילה מתבססים על עבודה )קשה( ולקיחת אחריות של החניכים על החיים 

המשותפים במכינה. כל חניך פעיל באחת מהועדות המנהלות את מרכיבי הפעילות השונים 

לה שמסביב, אקולוגיה ונוי, תרבות בית, טיולים, גיוסים, ספורט, קשרים עם הקהי -במכינה

 ורוח ועוד.... 

הקהילה. קהילת החניכים  -במכינה את חש ולומד שכפרט אתה חלק מדבר גדול יותר ממך

אכילה, לינה, לימודים, התנדבות,  -הזו שותפה אתך בחיים במכלול החיים של המכינה

להשתלב ולתרום לקהילה , סמינרים.... כל פרט במכינה מאותגר ונבחן על פי יכולתו מסעות

בה הוא חי. עם הקהילה אנו מציינים במעמדים וטקסים את האירועים המרכזיים והמועדים 

חניך את מעגל התמיכה  , ימי זיכרון. בקהילה הזו מוצא כל שבתות, חגים -במעגל השנה

 רק -לאירועים והחוויות שהוא יעבור במהלך השנה. על פי תפיסתנו של חיים יהודיים מלאים

 דרך הקהילה ניתן לחוות את החיים במלואם. 

 

 )התפילה ומעגל השנה )יהדות 

יהדות היא דת ה ( כתב "20-אברהם יהושע השל )רב והוגה דעות יהודי בארה"ב, המאה ה

ניתן לאפיין את הפולחן היהודי כאמנות הצורות  …של הזמן ותכליתה קידוש הזמן

 ."הזמן כאדריכלות – שבזמן המשמעותיות

ה אנו מבקשים לחוש ביחד, כקהילה, את שעון הזמן ולוח השנה העברי. אנו מציינים במכינ

בטקסים את השבתות )קבלות שבת(, החגים והמועדים, ימי הזיכרון וימי השמחה וההודאה. 

מהסידור אנו עושים זאת, כמו גם בחלק מהבקרים במכינה, על ידי תפילה ששואבת  

ת, קטעי השראה וביטוי אישי של החניכים. במהלך המסורתי ומשלבת שירה עברית מודרני

השנה מתנסים החניכים בבניית והובלת טקסים ומעמדים כדרך לחוויות רוחניות, לשיח עם 

שרה ומתפללת ביחד  -המסורת היהודית ועם העולם, כמקום בו הקהילה פוגשת את עצמה

 וכנתיב אינטימי לשיח של כל חניך עם ה"עצמי" שלו.

 

  במכינההלימוד 

 .במכינה אנו מזמינים אתכם ללימוד מעמיק של תורת ישראל במובנה הרחב

במהלך השנה חברי המכינה זוכים ללמוד נושאים שונים ומגוונים כמו פרשת השבוע, תלמוד, 

מנהיגות, סוגיות בחברה הישראלית, זהות, יהדות, פילוסופיה, כלכלה, בישול, מוסיקה 

 וחברה, כתיבה יוצרת ועוד...



נוסף ללימוד השגרתי אנו יוצאים מעת לעת לסמינרים מרוכזים )הנבנים בשיתוף החניכים( ב

 בהם אנו חוקרים לעומק אזורים וסוגיות מפתח בחברה הישראלית ובזהות היהודית. 

הרצאות לכל המכינה, שיעורים בקבוצות קטנות, למידה  -מתודות הלימוד במכינה מגוונות

ואינו הלימוד במכינה אינו בית ספרי או אקדמי אה לסמינרים. בחברותות, למידה אישית, יצי

הוא כזה שבקש לערב את החניך, לאתגר אותו לגבש את אלא וטכני מתייחס לידע כמנותק 

 .שאיפה לקיומה בחיינוזהותו ועמדותיו ורואה בתורה הזו שאנו לומדים יעד ו

 יפו 

וחדש, יהודים וערבים, ותיקים יפו, וגם תל אביב, היא עיר תוססת ומורכבת המשלבת ישן 

ועובדים זרים. העיר שמסביבנו מציעה חוויות פליטים אזרחים לצד ועולים חדשים, 

 ואטרקציות רבות לצד התמודדויות ואתגרים חינוכיים וחברתיים רבים. 

המכינה היא חלק מהמארג הזה ואינה סגורה למתרחש סביבה. אנו מתנדבים ופוגשים את 

יות העיר, פועלים ליצור שיתופי פעולה עם ארגונים קהילתיים, פותחים את המכינה וסאוכל

בנוסף אנו מבקשים במיוחד לייצר לאירועים קהילתיים ונוטלים חלק באירועים עירוניים. 

בשעות  -יכוליםגם החניכים רפורמיות שבאזורנו.  -שיתופי פעולה עם קהילות ליברליות

 ולבלות בעיר.  לצאת, לטייל  -הפנאי המעטות

 פיתוח אישי 

יָתָקה  ל אִּ ְך אֶּ רֶּ דֶּ א בַּ צֵּ י תֵּ  כִּ

ֹאד  ָך מְׁ כְׁ רְׁ ְך דַּ ֱארַּ י תֶּ ל כִּ אַּ  שְׁ

ת. עַּ דַּ ָאה בְׁ לֵּ קֹות, מְׁ תְׁ פַּ רְׁ הַּ ָאה בְׁ לֵּ  ...מְׁ

ָסֲעָך  ת מַּ יש אֶּ ָהחִּ ָך לְׁ ל לְׁ ְך אַּ  אַּ

בֹות.  ים רַּ ְך ָשנִּ ָמשֵּ יִּ  מּוָטב שֶּ

יר  ן ָעשִּ ָך ָזקֵּ לְׁ י שֶּ ל ָהאִּ יעַּ אֶּ גִּ תַּ  שֶּ

ְך. רֶּ דֶּ ָת בַּ שְׁ ָרכַּ ה שֶּ ָכל מַּ  בְׁ

ר.  ָך ֹעשֶּ יק לְׁ ֲענִּ יָתָקה תַּ אִּ ה שֶּ פֶּ צַּ ל תְׁ  אַּ

 

ה ָסע ָיפֶּ ָך מַּ יָקה לְׁ ֱענִּ יָתָקה הֶּ  אִּ

ְך. רֶּ דֶּ א לַּ ָלל יֹוצֵּ יָת כְׁ יא לֹא ָהיִּ א הִּ ָמלֵּ לְׁ  אִּ

ל יא לֹא תּוכַּ ה הִּ זֶּ ר מִּ ת.  יֹותֵּ  ...ָלתֵּ

 ( 1993מתוך קונסטנדינוס קוואפיס, כל השירים , הוצאת כרמל, )

  מכינת תלם למנהיגות ביפו מזמינה אותך להצטרף למסע. מסע נפלא וקסום.



 -המסע הזה יהיה מהנה לעתים, קשה ומאתגר ברגעים אחרים. הקשיים יכולים להיות פיזיים

לה, לימודיים או אישיים. במכינה אנו בהתמודדות בתוך הקהי -במסע, במד"ס, חברתיים

מדברים הרבה על הפיכת הקושי לאתגר מתוך בחירה, אחריות ומשמעות ועל למידה מכל 

 רגע, שלב, אתגר, הצלחה או כישלון במסע הזה. 

ת שמלווה אותו במהלך השנה ותומכת בתהליך הלמידה האישי \ה אישי\לכל חניך יש מדריכ

 שלו במכינה. 

עם הלמידה מההתנסויות והאתגרים הרבים שאנו מציבים בפני החניכים העצמאות, ביחד 

לפתח אישיות עצמאית ובטוחה שאינה חוששת מהתמודדויות  ךבמהלך השנה, יעזרו ל

 . ואתגרים


