
ל"זלוברסקיר רונן "לזכרו של סמ

"בחינוךלאורו "

תכנית חממה



2

נוער בונה חברה בונה נוער

נוער מוביל 

שפעה חברתיתהנהיגות מעורבות מברות ח
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תקציר הפעילות
חבריהםעםויחד באמצעותאשרעיליתקבוצתובנייתבחירה➢

ס"בביהוערכייםחברתייםלשינויםפרויקטיםיובילולקהילה

.הישובבקהילתו

תהליך הנבחרותהקבוצותיעברו(יוני-'נוב)הלימודיםשנתבמהלך➢

.ה"חממתוכניתבמסגרתפרויקטיםוהובלתניהול למנהיגותהכשרה

עללהשפיעיוכלוהתלמידיםשבהםענייןתחומיעל יהיההדגש➢

.שלווהקהילהביה״סאווירת

פתרוןתהליכיעל ויתבסס-PBL*המעולםבמתודותיעבוד הפרויקט➢

מודל על בהתבססהעיצוביתוהחשיבההיזמותמעולםבעיות

.**הכפולהיהלום
PBL* -Project Based Learning –שיטת הוראה ממורכזת תלמיד המבוססת על למידה אקטיבית  ,

המשלבת בין עשיה לחקירה ולרכישת ידע

,  הגדרה, גילוי: תהליך חשיבה עיצובית לפתרון בעיות הכולל ארבעה שלבים–מודל היהלום הכפול **

.יישום, פיתוח
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רציונל
בכוחאמונהעל מבוססתהתוכנית❖

לשיחשישהחיוביתההשפעהויכולת

ביןומנוהל המובל התנהגותי-ערכי

.השוויםמקבוצתחברים

שינוי,הקשבהלייצרבכוחוכזהשיח❖

לחשיבהנכונותולזמן,והשפעה

אישייםערכים,התנהגויותעל מחודשת

.למדינהומחויבותוקהילתיים
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2
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פיתוח יכולת מנהיגות ומיומנות הובלה בקרב 
.המשתתפים

4
לקבוצה  פיתוח יכולות וחוזקות הפרט ורתימתם 

לצורך מימוש עצמי וחברתי תוך בניית אמון אישי  
.וקבוצתי

-וערכייםחברתייםתהליכיםמובילנוער
אשרעיליתנוערקהילתוהכשרתגיבוש

.שלהםבקהילהשינויויובילוישפיעו

התכניתמטרות 

כליםהקניית-כדרךבערךבוחרהנוער
הנדרשיםוכישוריםיכולותידעמעשיים
.מוגדרתמטרהלהשגת
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דרכי פעולה

:יום גיבוש שכבתי
חשיפה לדמותו ואישיותו 

ל "זלוברסקישל רונן 
ה"חממולתוכנית 

תהליך מיון ובחירת 
קבוצת העילית לתוכנית

בניית הקבוצות 
ותחילת פעילות שנתית
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צירי פעולה
תהליך יעברוה"חממתוכניתנבחרי

:שיכלולוקבוצתיתאישיתלהעצמה
.וקבוצתיתאישיתמנהיגותכישוריפיתוח✓
.וחברתיתאישיתזהותתפיסתגיבוש✓
להטמעתםופעילותהערכיםהגדרת✓

לעידוד באוריינטציה,החינוכיבמרחב
.משמעותיתוקהילתיתערכיתפעילות

:יעסקוה"חממתוכניתנבחרי
.וערכיותמוסריותדילמותלבירורבפעילויות✓
.והקהילההחברהצורכיבאיתור✓
מחולליפרויקטיםובהובלתחברתיתביזמות✓

משמעותיותפעילויותממערך כחלקשינוי
.ובקהילההחינוכיבמרחבשיקיימו

ציר התנסות ופעולה

ציר הכשרה
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: כל מפגש שגרה מתחלק לשניים. שעות אקדמיות2-3מפגש שבועי של 
. יישום הידע הנלמד-חלק שני . מידעלמידת -חלק ראשון 

מפגשים במהלך השנה25כ "סה

.הכרות עם רציונל הפעילות והתכנית

הקניית הערכים והמידות המובילות של 
. והשפה הארגוניתהתוכנית 

פיתוח יכולות ומיומנויות להובלת 
.השפעה על תהליכים והטמעתם, פרויקטים

הכרת סביבת החיים ויחסי הגומלין 
. האינדיבידואל לחברהבין 

הקניית כלים להתחבר לאחרים על 
ערכי זהותי או בסיס 

.מטרה משותפתלהשגת יחד וחתירה 

מעגלי שיח בנושא זהות 
.ישראלית-ציונית-יהודית

ימי עיון ומורשת בנושא 
.דמוקרטיה ושוויון, מנהיגות
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:פעילויות שטח
קבוצתיגיבוששמטרתןימים3עדיומייםבנותשטחסדרות

יעדיםהגדרת,צוותעבודתלתכנוןמעשייםכליםוהקניית
.להשגתםוהדרכיםומטרות

:שיאפעילויות 

יום פתיחה כלל שכבתי הכולל פעילויות חשיפה למידותיו של רונן  ❖

.  יום חווייתי הכולל פעילויות של חינוך לערכים-ל "זלוברסקי

חשיפה והצגת הפרויקטים –יום הצגת פרויקטים בפני הכיתה ❖

.ורתימת כלל הילדים לשותפות בעשייה

תערוכת  -יריד סוף שנה להצגת הפרויקטים ותחרות שכבתית ❖

.פרויקטים ותחרות

המסכם של  בהפקת המרוץ ובמרוץ לקיחת חלק –מרוץ לאורו ❖

.הפעילות השנתית
י לוחמים  "י מדריכי הארגון אשר עברו הכשרה ייחודית וייעודית וילוו ע"כל הפעילויות יועברו ע

ומפקדים מיחידת דובדבן וכן אנשי מקצוע אשר יקנו ויבססו בקרב החניכים את הכלים והשפה  
. המשותפת לצורך הפקת הפרויקטים של התכנית והטמעתם
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נושאי הפעילות

ח + שכבה ז 

י + שכבה ט 

יב+ שכבה יא 

: ס"ביהסביבת 
אני כשותף בקהילה הבית ספרית

:הקהילהסביבת 
אני כחבר בקהילה

:המדינהסביבת 
.המדינהאני כאזרח 





תודה

תכנית חממה
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שותפים בתוכנית


