המרכז להדרכה ולימודים חלופיים

המסע לארץ הבחירה
תכנית  4ימים  -עול ים אל הנגב ..
יום סמינר
מקדים

בביה"ס ( 4שיעורים)

לקראת המסע:
יצירת ציפייה לקראת המסע והיכרות.
הצפת מחשבות ושאלות ביחס למושג זהות?
ממה מורכבת זהותו של אדם ואילו בחירות
ומעשים מעצבות את הזהות שלי?
היערכות ליציאה למסע כקבוצה -מעבר
חוויתי על התכנית וחלוקת אחריות לכל חניך.

"אני עם עצמי" –

המסע -
יום 1

מסלול הליכה מאתגר :נחל צין  -עין עקב תחתון -
מעלה דבשון  -חניון הסרפנטינות.
בישול עצמי בקבוצות את ארוחת הערב.
ערב בחניון :שיחת סיכום יום קבוצתית ,קומזיץ'.
לינת מאהל :חאן בארות (מכתש רמון)

מסלול הליכה :פרסת נקרות  -עין סהרונים.

המסע -
יום 2

המסע -
יום 3

המסע -
יום 4

פעילות אווטדור  – o.d.tבסוף המסלול (חניון יום

עין סהרונים)
מעגלי שיחה :שיחת סיכום יום קבוצתית.
מסלול לילה במדבר :ציר הנפט במכתש רמון.
לינת מאהל :חאן בארות (מכתש רמון)
סיור עירוני במצפה רמון.
מפגש עם פעילים חברתיים ממצפה רמון.
סיור מצפה רביבים :סיור חוויתי ברביבים בעקבות
החזון והמפעל הציוני וראשית ההתיישבות בנגב.
קבר בן גוריון  -מדרשת שדה בוקר.
ערב באכסניית רמות שפירא :שיחת סיכום יום
קבוצתית ,ארוחת ערב מוכנה.
פעילות ערב שכבתית :תחרות בין הקבוצות בהובלת
המדריכים.
סיור בעיר העתיקה בירושלים – תצפית גגות,
הקארדו ,ככר בתי מחסה ,הכותל ועוד.
ניווט חוליות חינוכי – ניווט חוליות עצמאי במרכז
העיר – רחוב יפו( .משחק משימות וחידונים)
סיכום קבוצתי של המסע בטיילת ארמון הנציב.
טקס סיום :בתצפית טיילת ארמון הנציב .
"הציונות היא חזרה ליהדותנו קודם היותה חזרה
לארץ היהודים" (ב.ז הרצל).

המסע האישי :העמקת ההיכרות שלי עם עצמי
והבחירה לעבור מסע אישי.
מי אני? – מהם ערכיי ,מה מרכיב את זהותי?
מה מיוחד וייחודי בי? מהן גבולותיי?
יציאה מהשגרה ,כניסה אל המסע:
הסתגלות של החניכים לנגב ,היכרות עם
הנופים ומאפייני אזור זה בארץ.

"אני וקבוצתי" –
השפעת החברה עלי :איך החברה שסביבי
משפיעה עלי? מי קובע את הנורמות בחברה?
מה יכולתי לשנות אותן?
שוני ושוויון –באיזה אופן אנחנו מתייחסים
לשוני בינינו בחברה? האם היינו מעדיפים חברה
בה כולם דומים? מהו שוויון ערך האדם בינינו?
הנוף -העמקת ההיכרות והחוויה עם הנוף
המדברי על מאפייניו.

"אני והחברה הישראלית" -
היכרות עם החזון הציוני והחלוצים בנגב:
הבחירה האישית של החלוצים להגשים את
החזון של חברה חדשה וצודקת על אף הקשיים
עם המדבר.
בן גוריון  -היכרות עם חזון בן-גוריון לנגב.
"בנגב יבחן העם בישראל"...
בין פריפריה למרכז  -עיירות הפיתוח בנגב
ומצפה רמון בפרט – לכידות חברתית,
סולידריות ואחריות חברתית.

"אני וזהותי היהודית-ציונית" -
"ואהבת לרעך כמוך" – סיור בעיר העתיקה
לאורם של ערכי המוסר של המסורת היהודית
תוך התייחסות לערכי הקהילה והמשפחה ,היחס
לגר ,אחריות וערבות הדדית.
"תיקון"  -מהו ציווי יהודי זה? מה משמעות
תיקון עצמי ותיקון עולם?
זהות :מה משמעות היותי חלק מהעם היהודי?
חלק מהחברה הישראלית?

