המרכז להדרכה ולימודים חלופיים

המסע לארץ הבחירה

 5ימים במתווה :מדבר יהודה  -ירושלים  -גליל
יום 1
מדבר יהודה

יום 2
מדבר יהודה

יום 3
ירושלים

יום 4
גליל

יום 5
גליל

יציאה בשעות הבוקר המוקדמות
מסלול הליכה בינוני באורכו :נחל רום-יזרח או נחל זוהר.
פעילות מרכזית לאורך המסלול :מסע אל עצמי.
פעילות אווטדור  :אתגרים קבוצתיים.
שיחת סיכום יום קבוצתית.
פעילות ערב קבוצתית (באחריות המדריכים).
לינת מאהל :חניון מצדה מערב.
מסלול הליכה ארוך ומאתגר :נחל מצדה-הר אלעזר-מעלה
רחף או מצדה-מערב דרך מעלה ענבה אל נחל צאלים.
פעילויות מרכזיות לאורך המסלול :אתגרי דינמיקה
קבוצתית.
שיחת סיכום יום קבוצתית.
ארוחת ערב :בישול עצמי בקבוצות.
פעילות ערב קבוצתית" :ערב שורשים".
לינת שטח (אוהלים אישיים) :חניון רחף או חניון צאלים.

כניסה למסע :הסתגלות של החניכים למדבר,
ולאתגרים החברתיים והפיזיים במסע.
חווית שטח והכרות עם המאפיינים של אזור זה
בארץ.
רעיון "אדם נברא בצלם" :מהם הכוחות הייחודים
הטמונים בכל אדם? אילו כוחות יצירה ובריאה
טמונים בי?
גיבוש הקבוצה :כיצד הקבוצה עומדת באתגרים
משותפים? אילו נורמות יש בקבוצה שלנו? איך
משנים נורמות? מה הקשר בין יחיד לבין חברה?
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו
הוא יצא ממצרים" :מהו חופש אמיתי? מה הקשר
בין חופש לבין אחריות והשפעה על החברה? איך
אפשר להיות חופשי ובו זמנית להיות חלק?

סיור בירושלים העתיקה :מיהו יהודי? העמקה
בוויכוחים שונים בתוך העם היהודי – היחס לאחר,
היחס לגר ,צדק חברתי ,אופי ההנהגה ושאלות
מוסריות שבין אדם לחברו.

יציאה מוקדמת בבוקר לירושלים.
מרכז הארכיאולוגי דוידסון :ביקור חוויתי באתר.
ביקור בכותל המערבי.
ניווט חוליות בעיר העתיקה :היכרות עם הרובע היהודי.
שיחת סיכום יום קבוצתית.
סדנה קבוצתית להעמקה בתכני היום :מיהו יהודי?
פעילות ערב :משחקייה.
לינה באכסניה באזור ירושלים.

היכרות עם סיפור חורבן הבית :מדוע נאמר כי בית
שני נחרב בשל שנאת חינם? מהם הביטויים לשנאת
חינם כיום? מה הופך חברה לחזקה ,לבעלת חוסן
חברתי ויכולת עמידה?

נסיעה מירושלים לטבריה.
פעילות התנדבותית-חינוכית :הפסקה פעילה בבתי ספר
יסודיים בטבריה (כולל שיחה קצרה עם מנהלת ביה"ס).
ביקור באתר מורשת :חצר כנרת.
מסלול טיול בעקבות החזון והמפעל הציוני :מסלול
הכולל בדרך הצגות והפעלות  -מחצר כנרת לאום ג'וני.
שיחת סיכום יום קבוצתית.
"ערב מסע" :ערב הווי שכבתי בהובלת המדריכים.
לינה מאהל בדואי :פארק הירדן (חדרים למורים).

היכרות עם חלוצי העלייה השנייה :היכרות עם
סיפור ההתיישבות הציונית-חלוצית בעמק הירדן.
מפגש עם חלוצי העלייה השניה והיכרות עם
הבחירה האישית של החלוצים להגשים את ערכיהם
ואמונותיהם .מהי הגשמה? האם אני יכולה להיות
חלוצה?
הרעיון הציוני – הקמת חברת מופת בא"י :ציונות
כשאיפה לחברה צודקת יותר ולא רק כבית לאומי.
מהי דמותה של חברת מופת בעינינו? (התייחסות
לשוויון בין המינים ,לצדק חברתי ורווחה ולשלום).

מסלול טיול קצר בפארק הירדן.
פעילות להיכרות עם המציאות החברתית-כלכלית
בישראל היום :בטבריה.
משחק 'ארץ הבחירה' :פעילות לסיכום המסע כולו.
שיחת סיכום מסע קבוצתית.

מה יהיה המשך הסיפור?
ציונות  :2015בחינת המציאות הישראלית היום דרך
אמות המידה של החזון הציוני .מהם אתגריה של
הציונות כיום?
מה חלקי האישי "בכתיבת" המשך הסיפור?
מהי אחריותי? האם בכוחי לשנות?

טקס סיום מרגש.

סיכום המסע באופן חוויתי ומהנה.

 למסע ישנו יום סמינר מקדים בביה"ס ( 5שיעורים) עם מדריכי הקבוצות – היכרות בין המדריך לקבוצה דרך שיחה ,חוויה
ואתגר משותפים; הנחת בסיסים מושגיים וערכיים לקראת המסע; היכרות עם תכנית המסע וחלוקת אחריות לקראתו.
 למסע ישנו סמינר מסכם בביה"ס ( 5שיעורים) עם מדריכי הקבוצות – תערוכה ניידת "חלונות לחברה הישראלית כיום".

