י' בכסלו תשע"ו
 22בנובמבר2015 ,

לכל המעוניין,
הנדון :המלצה על מסע שכבתי עם חברת "המעורר"
השנה יצאו תלמידי שכבה י"א למסע "המסע לארץ הבחירה" עם חברת "המעורר" בפעם הראשונה .המסע היה בן חמישה
ימים והחל בדרום ,עבר דרך ירושלים והסתיים בצפון.
המסע ,בשונה מטיול סטנדרטי המוכר בתיכונים ,מדגיש את ההיבט הערכי ,ושואף להטמיע בתלמידים ערכים
אוניברסליים ברמה החברתית והבין-אישית תוך הזמנה להתבוננות אישית .תלמידינו עשו זאת דרך עיסוק בשאלות
של זהות ,של ציונות ,של כבוד ,של נתינה ושל אחריות חברתית.
תגובותיהם של התלמידים ושל הוריהם מעידות על הצלחת המסע בהגשמת מטרות אלה .כולם העידו על
המשמעות הערכית מעבר לחוויה המרגשת והמהנה.
הדוגמה האישית של צוות מדריכי "המעורר" עוררה את הערכתם של התלמידים ונסכה בהם אמון בדרך המוצעת.
הם גילו מקצועיות ,אחריות ,סדר וארגון ושיתוף פעולה .כל המדריכים היו מנוסים והיו מיומנים ביותר בהובלת
הקבוצות מההיבט הערכי ,מההיבט הרגשי ומההיבט התוכני ,ועשו זאת תוך גילוי מנהיגות מגייסת שייתרה את
הצורך בהתערבות המורים בענייני משמעת .המורים התפנו לחוות את המסע לצד התלמידים ,נהנו מאוד ונתרמו
גם הם.
ניצן זגן ריכזה את המסע מטעם "המעורר" ולצידה סייעה רעות .הארגון היה ללא דופי ונעשה תוך שיתןף פעולה
מלא עם צוות בית-הספר .ניכר היה שניצן מנוסה מאוד ,שהמדריכים משתפים איתה ועם רעות פעולה ורואים בהן
כתובת לכל שאלה .למרות האינטנסיביות של המסע ,ניכרה בו אווירת רוגע ונועם שנבעו מדרכה של ניצן ומאופיה.
נהנינו להיווכח שבהנחיה מתאימה תלמידינו יכולים להידרש לסוגיות ערכיות מורכבות ,לקיים דיונים מעמיקים,
לעשות זאת תוך שמירה על תרבות דיבור ולהנות מכך.
בשם הצוות החינוכי ,בשם התלמידים ובשם הוריהם – אני מודה לצוות "המעורר".

בברכה,
חגית דב
מנהלת החט"ע

כפר הנוער אלוני יצחק
ע"ש יצחק גרינבוים
04 - 6189900

18/6/15

למדריכי ה"-מעורר" היקרים

זו השנה החמישית ברציפות שבה אנחנו יוצאים אתכם ל"-מסע לארץ הבחירה" ,ובכל פעם אני,
וכל הצוות החינוכי בכפר ,מתרשמים מחדש מעוצמת החוויה שהחניכים עוברים ומעומק
השפעתה.
התוכנית של המסע בנויה לתלפיות .כל ההתנסויות ושיחות העומק מאפשרות לחניכים חוויה של
חיבור אמתי ברמות שלא הכרנו .כל הערכים הציוניים עוברים לחניכים דרך מגוון עצום של
מטודות ,במיומנויות הדרכת קבוצה מהגבוהות שנתקלנו בהן.
אבל יותר מכל מרשימה ומרגשת מידת המחוייבות שלכם לחינוך הומניסטי ,ולפרואקטיביות.
מעולם לא נתקלתי במדריכים של חברת הדרכה חיצונית שמצליחים להגיע לנפש החניכים
ולהתחבר אליהם כל כך טוב .ואף ממשיכים לשמור על קשר עם התלמידים באופן כזה :באים
להיפגש עמם שוב ושוב ,שומרים על קשר בטלפון ,מלווים את התלבטויותיהן לגבי יציאה לשנת
שירות ומכינה גם שנה אחרי המסע...
ניכר שאתם עושים את ההדרכה מתוך שליחות אמתית .ורציתי לכתוב לכם שאתם אנשים
מרגשים .חלוצים אמתיים  -כמו של פעם ,רק היום.
מעריך מאד,
נדב גרינברג
מנהל הפנימייה
0528976263
כפר הנוער אלוני יצחק

בית הספר המקיף עין גדי

 26אפריל 2015

המסע לארץ הבחירה הוא מסע חוויתי ,משמעותי ,עוצמתי ,רגשי ורעיוני.
המסע ארך כחמישה ימים במרחבים גיאוגרפים ואנושיים בישראל וכלל בתוכו יחידות לימוד שונות ומגוונות ,פעילויות
ייחודיות ,מפגשים ומעגלי שיח.
אופי המסע ותכניו הורכבו ותוכננו על פי רוח ,הרכב וצרכי בית הספר ,תוך שיתוף פעולה מלא עם מחנכי הכתות
והרכזת החברתית של בית הספר.
למסע קדם שלב הכנה הכולל :שיח עם המחנכים ,והכנת התלמידים תוך הכרות עם המדריכים תכני המסע ,ולוח
הזמנים שלו.
העיבוד הרגשי והערכי נעשה לאורך כל המסע ,לאחר כל פעילות וכמובן בסוף כל יום ,באמצעות מעגלי שיח עם
התלמידים והמחנכים .כלי זה היה חלק משמעותי ביותר לאורך כל המסע בו נעשה בירור רעיוני וחוויתי של זהותם
האישית ,היהודית והציונית של התלמידים ,תוך חשיבה על תפקידם כמקבלי ההחלטות של המחר והיכולת שלהם
לחולל שינוי חיובי בחברה הישראלית.
המסע תרם לעיבוי הקשרים החברתיים בכתה תוך הכרת צדדים שונים ומגוונים בתלמידי הכתה ,דברים שלא קורים
בדרך-כלל בלימוד רגיל בבית הספר.
תודה למדריכים דוד שוחט ואורי זילברמינץ על רמת הדרכה גבוהה ,יכולת הקשבה ,יצירת קשר אישי ,בניית דיאלוג
פורה עם התלמידים ופתיחת כיווני חשיבה נוספים תוך העמקת הדיונים וניסיון לחבר את כל תלמידי הכתה לדיון.
תודה מיוחדת לענבל לוי על תכנון לוגיסטי ורעיוני מדיוק וקפדני ,על ההקשבה כל העת ועל השריית אווירה נעימה
ופתוחה לאורך כל המסע .
במילות הסיכום של התלמידים נאמר כי זהו מסע חוויתי ועוצמתי ואחד הדברים החינוכיים המשמעותיים ביותר שהם
עברו בבית הספר ,הם הגדירו זאת כמסע חובה לכל תלמיד.

בברכה,
רביטל סבג –רכזת חברתית
בית הספר התיכון לחינוך סביבתי עין -גדי

אוקטובר 2013
בקיץ האחרון החלטנו בבית הספר לבחון שינוי מהותי בטיול השנתי של שכבת י-יא .יש לומר ,שהרצון לשינוי לא נבע
מאכזבה מהחברה עימה טיילנו (ועדיין מטיילים) מזה שנים ,אלא מהרצון להתפתח ולצקת תוכן משמעותי נוסף על זה
המקובל בטיולים שנתיים.
משום ניסיוננו הטוב במסעות לפולין עם חברת "מול נבו" ,פנינו לחברת "המעורר" ,שקשורה באופן זה או אחר ל"מול
נבו" .מרגע זה ואילך ,נחשפנו לסטנדרט חדש של עבודה משותפת :החל מהמפגשים המרובים עם נציגת המעורר,
דרך יום הכנה משמעותי בכיתות עם מדריכי המסע ,וכלה בגמישות הרבה של המעורר להתאים את המסע לרצונות
שלנו.
המסע עצמו היה שונה מכל טיול שנתי שחווינו לפני כן .היו בעצם שתי נקודות שוני עיקריות:

 .1צורת הפעילות -הורגלנו במשך שנים למדריכים שעומדים מול הקבוצה ומסבירים לה על (טבע ,נוף,
היסטוריה וכד') .מן הסתם היו כאלו שהקשיבו ,כאלו ששאלו ,כאלו שנרדמו בצד וכד' .במסע של המעורר
המדריכים כמעט ולא סיפרו לתלמידים על ,אלא בייחוד ישבו עימם במעגל ושוחחו על ,או לחילופין ,הפעילו
את התלמידים בשלל מתודות חווייתיות ,שיצרו בסיס נהדר לשיחה משמעותית .בעצם ,זו לא היתה הדרכה
אלא הנחייה .מסע שבו התלמידים נדרשו לא להקשיב וללמוד ,אלא לחוות ולהתדיין ,וכך לעשות מסע של
שאלות זהותיות שהופנו בעיקר אל עצמם.
 .2תוכן הפעילות -בטיולים קודמים הורגלנו התלמידים לעסוק בטבע ,נוף ,היסטוריה ומעט בחברה ישראלית.
במסע של המעורר התלמידים עסקו בשאלות זהותיות סביב זהות יהודית וציונית ,תוך שהם גם נחשפים
לרעיונות ,היסטוריה ומעשה ,וגם מתדיינים בינם לבין עצמם על משמעות הדברים לגביהם באופן אישי.

שני אלו ,היו הדברים שלשמם הגענו למעורר .במובן זה היינו בהחלט מרוצים ,אם כי לא מופתעים .אבל היה נופך נוסף
שלא כיוונו אליו ,והיה אולי הצד המשמעותי ביותר של המסע מבחינת התלמידים :גיבוש היחסים החברתיים בכיתה:
בשלל צורות שונות -בישול עצמי ,אכילה משותפת בארוחת הערב ,סיכום יום רפלקסיבי בדגש על הקבוצה ,מתודות
חווייתיות ,טיול זוגות ועוד ,הצליחו מדריכי המעורר ליצור "גיבוש כיתה" מהזן הנעלה ביותר .למן הרגע הראשון של
המסע ,המדריכים גילו מחוייבות של ממש כלפי כל אחד בקבוצה וכלפי האינטראקציה שבתוכה .או כמו שניסח זאת
רכז החטיבה העליונה ,שהיה גם מחנך בטיול זה" :הרגשתי שבטיול זה לכיתה היו שני מחנכים" .ביום השלישי של
המסע גם חיברו את זה תחת קורת הגג של הערך היהודי "ערבות הדדית" ,וכך חיברו להם יחדיו את הכיתה עם
היהדות ,את האישי עם הזהותי ,את ההווה עם העבר.

לא הכל מושלם ,אבל הפתיחות לקבלת משוב וביקורת ,הרצון הכן להתאים עצמם לציפיות של בית הספר ,והמקצועיות
של המעורר ,גורמים לי להאמין שבפעם הבאה יהיה טוב עוד יותר.
טיול שנתי הוא תמיד חוויה מהנה ,מגבשת ,מאתגרת ומלמדת .המסע עם המעורר היה הרבה מעבר לטיולים אחרים
בהם התנסינו ,וכנראה שהעדות הברורה ביותר לכך היא מבול התגובות המתרשמות שקיבלו מחנכי הכיתות בשבוע
שאחרי הטיול ,הן מהתלמידים והן מהוריהם.
בברכה

בן לב קדש
רכז טיולים

המסע לארץ הבחירה -שכבת י' -עירוני א מודיעין
ב 9/10/11למרץ  ,2015יצאה שכבת י' למסע לארץ הבחירה עם חברת המעורר.
המסע היה מיוחד ויוצא דופן .מרתק ומאתגר" .חוויה בלתי נשכחת" ,כדברי התלמידים.
צוות המעורר ,ענבל וניצן ,היה דרוך וקשוב לצוות המורים בכל שלב .כל תהליך התכנון של
המסע נעשה ביחד .הן ענו לכל שאלה ,בקשה ועניין .שותפות מלאה .דבר מאוד חשוב בתכנון
של מסע.
צוות המדריכים היה נפלא ,איכותי ביותר .המדריכים הפעילו את התלמידים בצורה נהדרת,
הומוריסטית ומהנה .כל פעילות הוכנה בקפידה ,כל פרט תוכנן כמו שצריך .כל פעילות
נעשתה בזמן נכון וברגע הנכון.
התכנים מעניינים ,ואף מעולים .ניכר שכל פרט הן בתוכן והן באופן העברתו הוכן בקפידה.
המסלולים היו מאתגרים ,אך בהחלט סבירים ,צוות המחנכים והתלמידים עברו אותם בלי
בעיה.
ערב סלטרון -פעילות שכבתית מיוחדת במינה ....צריך לעשות אותה כדי להבין ))
בקיצור ,מסע לארץ הבחירה -מומלץ ביותר.

מיכל מאיוסט
רכזת שכבת י
עירוני א מודיעין

ביה"ס העל-יסודי למדעים ואמנויות ,עירוני א'
רח' דם המכבים  ,9מודיעין  71708טל' (רב קווי)  073-23276900פקס08-9704743 :
www: ironialef.org.il

בית הספר העל יסודי ע"ש יצחק רבין ,מודיעין.
אפריל 13
לכל המעוניין ,

הנידון  :תודה והערכה

ברצוננו לשבח את חברי " המעורר" על ליווי תלמידינו בתהליך "המסע לארץ הבחירה" – תהליך בסופו
מקבלים תלמידי השכבה תעודות זהות בסוף הטיול השנתי .
זה התחיל בגיבוש תוכנית המסע יחד עם רכזת המסע מטעם "המעורר " עמית פורת .
גיבוש התוכנית כלל מפגשים של עמית עם הצוות המוביל של השכבה וצוות המחנכים  ,מפגשים בהם
העבודה הרצינית והיצירתיות של תוכנית "המעורר" באו לידי ביטוי באופן בולט ונטעו בנו את התחושה כי יש
לנו על מי לסמוך ותוכנית המסע בנויה על פי הערכים והתכנים אותם בקשנו להנחיל לתלמידים .
בהמשך נפגשו מדריכי "המעורר " עם התלמידים במסגרת יום הכנה למסע בפעילות  –ODTובפעילות
חברתית בכיתה  ,יום שהשאיר בתלמידים רושם רב וציפייה לקראת המסע עצמו.
לאורך שלושת ימי המסע  ,עברו התלמידים ביחד עם המדריכים תהליך משמעותי  ,חוויתי וערכי כאחד .הם
נחשפו לתכנים הקשורים למסלולי הטיול ,ביחד עם עבודה על זהותם האישית ,הקבוצתית והלאומית.
המדריכים גילו מקצועיות רבה ויצרו קשר מצוין עם התלמידים דבר שחיבר את התלמידים לנושא ולמסע
בצורה מיוחדת והשאיר בהם חותם וחוויה שתישאר אצלם לאורך זמן .
גם הצוות החינוכי התרשם מאוד מתפקודם וממקצועיותם וממסירותם החינוכית לתהליך של מדריכי המעורר
וניכר כי הם עושים זאת ממקום ערכי וכשליחות  .על כך הערכתנו הרבה  .המסע קיבל בצורת עבודה זו  ,ערך
מוסף עליו אנו ממליצות בחום בארגון טיול בו רוצים לשלב ערכים חברתיים  ,אישיים ולאומיים .
בברכה ,

עדי קרן
רכזת חברתית

אילנה בלום
רכזת שכבת י'

נחל עיון  1מודיעין .71700טל'  ,08-9700316 ,08-9703033פקס ,08-9703034
סמל מוסד www.schooly.co.il/rabin-modiin144675

עלווה שלום,
בית החינוך יצא עם שכבות י"א -י"ב ל"מסע לארץ הבחירה" של מרכז ההדרכה "המעורר".
אנו רוצים להודות על המסע המצויין שעברו תלמידי השכבות.
המחנכים ציינו את התרומה של מפגש ההכנה למחנכים כך שהמחנכים הכירו את התכנים והיו מעורבים ויכלו
להביא את בקשותיהם בתהליך בניית המסע ,כמו כן במהלך המסע העבודה המשותפת.
בניית התוכנית נעשתה תוך כדי הקשבה וקבלת בקשות בית הספר בפעילויות השונות.
צוות המדריכים היה מעולה ,המחנכים" :מזמן לא נפגשנו עם מדריכים שהקשיבו ויצרו קשר עם התלמידים
והדריכו בצורה מקצועית  ,התכנים היו ברורים ".
הצלחתם להתאים את המדריכים לכתות השונות וההדרכה הייתה בהתאם.
התלמידים שיתפו פעולה וחזרו לבית הספר עם תחושה של למידה ועשייה והתבטא בהתגייסות לפעילות התרמה
ביישובים ועשייה בתוך בית הספר.
בחרנו לצאת לגליל העליון עם שכבות י"א  -י"ב.
בשכבה י"א נבנתה תוכנית על פי בקשת בית הספר עם סיום בירושלים.
"מסע לארץ הבחירה " מתאים לאופיו לבית הספר ולתלמידיו.
אנו נמשיך לבנות מסעות משותפים גם בהמשך.
תודה
שוש יצחייק
מנהלת חט"ע



עלווה הינך יכולה לראות את בית הספר כממליץ לבתי ספר אחרים .
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אלוני יצחק
כפר ילדים ונוער ע"ש יצחק גרינבוים
פנימייה

לכבוד :מעיין ספיבק ,חב' המעורר ,רכזת 'המסע אל ארץ הבחירה'
מאת :נדב גרינברג ,מנהל הפנימייה ,כפר הנוער אלוני יצחק.

הנדון :סיכום 'המסע לארץ הבחירה' בכפר הנוער אלוני יצחק.
שלום רב.
ברצוני להודות לך על החוויה המשמעותית שעברו חניכי שכבת ה-י"א בכפר במסע בן חמשת הימים עם 'המעורר'
ביום ההכנה שקדם לו וביום הסיכום לאחריו .ללא ספק מדובר באירוע מכונן ,שיש לו השפעה חשובה על
הפטריוטיות של החניכים והזהות היהודית-ציונית שלהם .במילותיהם של החניכים (מתוך שיחות המשוב)" :הדבר
הכי טוב שעשו אי-פעם בביה"ס"" ,חוויה לכל החיים"" ,גרם לי לחשוב על דברים שלא חושבים עליהם ביום יום",
"אחרי המסע תופסים את המדינה אחרת".

המסע הוא ,ללא ספק ,החוויה הערכית ביותר מבין כל תוכניות החינוך בכפר .הקיף את כל הערכים ביסודות
החינוך שלנו והעביר אותם דרך חוויה רגשית ,והתנסות .הפתיחות בה דיברו החניכים במעגלים ,שהיא רמה אחת
מעל הפתיחות שקיימת בד"כ בשיחות ,משקפת את הייחודיות של התהליך.

גם הגיוון המתודי בדרכי העברה ,ההבנייה המסודרת של התפתחות הרציונאל החינוכי לאורך המסע ,הבחירה
המוקפדת במקומות בהם עובר המסע ,ראויים לציון.

בכפר ,אנחנו יוצאים לסמינרים ,טיולים ומסעות דרך קבע ,עם חברות הטיולים הטובות ביותר .ובכל זאת חמשת
המדריכים מטעמך ,הם ליגה אחת מעל ביכולת לעבוד עם החניכים ,לסחוף ולרגש אותם ,ברמתם האישית,
ובבשלות שלהם כמחנכים .כל שבעת אנשי הצוות של אלוני יצחק ציינו זאת במפורש .לפני שנתיים יצאנו עם
"המסע ישראלי מבראשית" .אין מה להשוות .אנא העבירי למדריכים את ההערכה.

יישר כוח,
נדב גרינברג
מנהל הפנימייה
כפר הנוער אלוני יצחק
052-8976263
דאר-נע מנשה 37810

טלפון04 – 6189944 :

פקס04 -6189922 :

