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  "קיץ אחר"  

  יוצרים חופשה משמעותית

  

  
  מערכתית לקראת חופשת הקיץ  תכנית

  

  

 www.edu.gov.il/summer  :קישור לאתר קיץ אחר

  

  

  

  2013מאי  ,אייר תשע"ג

 מדינת ישראל, משרד החינוך
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  טליה נאמן, אילנה רבינוביץעריכה: 

 -, אהובה בודאי, רויטל שהם, ד"ר שלומית לנגבוים ה מורסימא גוטמן, מיר :כתיבה ועיבוד

  צוות אגף תכנים תכניות הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער

  קהילתי תלמידים ונוער-מנהל האגף החברתי  -איתן טימן 

  קהילתי תלמידים ונוער-מפקחת ארצית, האגף החברתי - גילי דנה 

  ה ונוערממונה על החמ"ד, מינהל חבר  -שושי שפיגל 

  מנהל האגף לקידום נוער - חיים להב 

  מינהל פדגוגי –צוות אגף תוכניות סיוע ומניעה, שפ"י   -שוש צימרמן ואורית ברג 

  מינהל חמ"ד –אפרת עמנואל וצוות חמ"ד 

  מינהל פדגוגי –סימה חדד וצוות מדריכות ארציות, חינוך קדם יסודי 

  מינהל פדגוגי – יסודיהחינוך ב ערכי- ממונה על החינוך החברתיאורית צאירי, 

  מינהל פדגוגי –מימי פלצ'י וצוות מדריכות ארציות, החינוך המיוחד 

  המזכירות הפדגוגית והמפמ"רים  - רחלה שיפר, ליתי בדש 

  

  : אפרת חבהעריכה לשונית

  תודות לכל השותפים אשר לקחו חלק בהכנת התוכנית (ראה "שותפים")
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  תוכן העניינים

  משרד החינוךדבר מנכ"לית  •

  דבר מנהל מינהל חברה ונוער  •

  השותפים לתכנית •

 יוצרים חופשה משמעותית" –על התכנית "קיץ אחר  •

  רציונל התכנית ומטרותיה •

  

  פרק ראשון: היערכות להפעלת התכנית 

 א. תשתית ארגונית של התכנית

 ב. הכנת הצוות החינוכי בבית הספר

  ג. מפגשי צוות חינוכי והורים

 היבטים ייעוציים –דמנות ד. החופשה כהז

  

  פרק שני: פעילות חינוכית לקראת החופשה ובמהלכה 

  יסודי ויסודי-חינוך קדם

 יסודי -א. חינוך קדם

 תפיסה והצעות לפעילויות חברתיות   –ב. חינוך יסודי 

  

 יסודי -חינוך על

  פעילויות העשרה לימודיות בתחומי הדעת  .א

  נטרנט וללמידה מרחוקפעילויות חינוכיות לגלישה בטוחה ברשת האי  .ב

 ערכיות - פעילויות חברתיות  .ג

  

  אוכלוסיות ייחודיות –פרק שלישי: פעילות חינוכית 

  א. החינוך המיוחד

  דתי  -ב. החינוך הממלכתי

  ג. החינוך הערבי 

  ד. החינוך הדרוזי

  ה. החינוך ההתיישבותי 
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  פעילות ברשות ובקהילהלמסגרות מעטפת ארצית ו :רביעיפרק 

  משרד החינוך –אחר"  אתר "קיץ  .א

 מוקד התנדבות בקיץ  .ב

 כרטיס הטבות לתלמידי ישראל  .ג

 טלוויזיה חינוכית  .ד

 מועצות התלמידים והנוער למען הקהילה   .ה

 סמינרים למנהיגות צעירה  .ו

 מפעלי הקיץ של אגף של"ח וידיעת הארץ  .ז

 מפעלי הקיץ של תנועות הנוער  .ח

 זירות נוער ברחבי הארץ –"חופים"   .ט

  וסףמ ערךמבלים עם  –צה"ל    .י

 ותצבאי-קדםמכינות   .יא

 מפעלי קיץ ברשות המקומית  .יב

 ימי שיא ברשות  .יג

 19- המכביה ה  .יד

 בעלי תפקידים –נספח 

  

  : מאמרים להעשרהחמישיפרק 
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 דבר המנהלת הכללית

  

  עמיתי אנשי החינוך שלום רב,

במהלך שנת הלימודים נדרשים התלמידים לנצל כל רגע, להתאמץ ולהוציא מן הכח אל 

יאל הגלום בהם. חופשת הקיץ הבאה עלינו לטובה מאפשרת לתלמידים הפועל את הפוטנצ

עיבוד פנימי של כל מה שנלמד במשך השנה, גיוון ושינוי אוירה לשם "מילוי מצברים" 

והתחלת שנת הלימודים  הבאה בכוחות מחודשים. ניצול מיטבי של שעות הפנאי מהווה 

טוי עצמי אותנטי ובתחושת רך בביהזדמנות לגלות יכולות ולטפח כישורים ועונה על הצו

  עצמאות.

"גם התורה איננה כתובה ברצף אחד, קיימים רווחים לבנים בין פרשה לפרשה כדי לתת 

  בין הדבקים"  (הרב אלישע אבינר) רווח

כמופקדים על חינוכם של התלמידים במשך כל ימות השנה, אנו מכירים את צרכיהם, 

ו הזדמנות להפוך את החופשה הגדולה לתקופה שאיפותיהם ותחומי העניין שלהם. יש לנ

משמעותית המאפשרת יצירה וצמיחה. השנה, נוביל תכנית חינוכית כלל מערכתית "קיץ 

חופשה משמעותית". התכנית תזמן לבתי הספר תשתית אשר תאפשר לאנשי החינוך  -אחר

ים לקחת חלק פעיל בהכנה של התלמידים לקראת החופשה ומעלה על נס  מורים ומחנכ

ששומרים  על קשר עם תלמידיהם במהלכה. הדגש בקשר הוא על עצם המפגש האנושי 

שנוצר בין אדם לאדם ותחושות המיוחדות שהוא עשוי להוליד, כמו אמון, ביטחון, קרבה, 

קהילה. במקביל לחינוך לניצול מיטבי של  -תמיכה קשר שמעצים את מעגלי התקשורת בית 

תחושה בסיסית בקרב התלמידים של ערבות הדדית שעות הפנאי, אנו פועלים לפתח 

וסולידריות בין כלל חלקי החברה, תוך חשיפה למגזרים ולתחומים חדשים. שותפות זו תבוא 

לידי ביטוי במיזמים התנדבותיים בבית הספר ובקהילה הן בתקופת הקיץ והן במהלך השנה 

  כולה.

של כלל אגפי המשרד ומטרתה  החוברת שלפניכם מציגה  תכנית שהיא  פרי יצירה משותפת

לחשוף את העוגנים ולהפיץ את  מאגר הפעילויות  המגוונות לקבוצות הגיל השונות: 

  הפגתיות, חינוכיות ולימודיות, כהכנה לקראת החופשה ובמהלכה.  - חווייתיות
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מורים והורים, של כלל התלמידים  - שילוב כוחות ופעולה רצופה של כל הגורמים: המבוגרים

ומועצות התלמידים ושל הרשות המקומית, כל אחד בתחום אחריותו יאפשר לממש את 

האתגר של חוויית חופשה משמעותית ובטוחה והתחלת שנת הלימודים הבאה בכוחות 

  בריאים ובמאור פנים. 

  

  זרעי קיץ באים בנחיריים

  ורומזים איזה קיץ

  .הולך להיות

  

  

  אחלת לכולכם קיץ נעים ובטוח.תודתי לשותפים הרבים למהלך מבורך זה. מ

  

  

 

   בכבוד רב,   

    

 דלית שטאובר   
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  דבר מנהל מינהל חברה ונוער

  

  מובילי חינוך יקרים,

האדם נבחן בהתנהלותו בזמן הפנאי שלו, ביכולת שלו לתת לזמן חופשה משמעות, ביכולת 

  החורין.שלו להעמיק מעבר למכניזם של תכנון החופשה אל יסוד המשמעות המתגלה בבן 

עיקרון החופשה והצורך בהפוגה מעוגן בתרבות ישראל, בליבת יסוד הזהות הלאומית שלנו. 

לדוגמה: במצוות שנת השמיטה החלה אחת לשבע שנים, במצוות היובל החלה אחת 

  השבת. –לחמישים שנה, ובמתנה הגדולה ביותר שעם היהודי העניק לעולם 

אביב, נהג לספר שבכל כנס בינלאומי - רסיטת תלמורי ורבי, פרופסור צביקה טאובר מאוניב

שהשתתף בו, תמיד פתח את דבריו בגאווה על השתייכותו לאותה אומה שבזכותה בעלי 

מכרות הפחם העניקו לפועלי המכרות מנוחה לפני מאה שנים. פועלי המכרות, שעבדו עמוק 

בוע לסעוד עם בבטן האדמה, שנשמו שחור וראו שחור והרעילו את גופם, זכו בכל סוף ש

משפחותיהם וליהנות עם בני קהילתם. זאת, נהג לומר פרופסור טאובר, בזכות השבת 

  שהעניקו היהודים לעולם ושנהייתה אור לגויים.  

אנו מבקשים כי בחופשה יוקדש זמן לנופש ולמנוחה, לרוגע ולשלווה. אך לצד זאת, תתמלא 

ידים, אנשי החינוך כולם וכל אלו החופשה במשמעות. אנו מבקשים שצוותי המורים, התלמ

העוטפים את הילד בחופשה מרגע ההשכמה בבוקר ועד הליכתו לישון בשעות הקטנות של 

הלילה יעניקו משמעות לחופשה, ינצלו את הזמן בה כדי לטעת בקרב התלמידים ובקרב 

 של נכונותקשר אישי,  של אנשי החינוך עצמם יסודות של סקרנות, של עשייה, של יצירה,

  להתנדבות בקהילה.ולעזרה בבית 

בואו נעזור  ,התבוננות בנפש פנימהבשלהם  הבואו ונסייע לתלמידי ישראל לתכנן את החופש

  .להם לחוות חופשה בעלת משמעות

  אחריות.בחירות האדם מימוש  – למימוש המאווים הגדולים באמת הזדמנות היא ההחופש

  

  ,שלכם

  ,ארז אשל

  מנהל מינהל חברה ונוער
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  דבר יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך

אנו  איגוד מנהלי אגפי החינוך מברך את משרד החינוך על יוזמת התכנית "קיץ אחר".

  תלמיד חשוב בכל עת, גם בתקופת חופשת הקיץ. - מאמינים כי קשר מורה

לפיכך, כל יוזמה של עובדי ההוראה לקיום קשר עם תלמידיהם בחופשה הקיץ היא ראויה 

  לא ספק, תתרום לכך שתלמידינו יהיו בטוחים ומוגנים בחופשת הקיץ.ונכונה, ול

  בברכה,

  אבי קמינסקי,        

  יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך
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  השותפים לתכנית

  המנהלת הכללית של משרד החינוך –יו"ר ועדת ההיגוי: גב' דלית שטאובר 

  המזכירות הפדגוגית

 אגף רוח וחברה •

 אומנויותאגף  •

 אגף מורשת •

 אגף שפות •

 אגף מדעים •

 אגף א' פיתוח פדגוגי •

 אגף א' חינוך במיגזר הערבי •

  חינוך במגזר הדרוזי והצ'רקסי •

  

  המינהל הפדגוגי:

 יסודי-האגף לחינוך קדם •

 האגף לחינוך יסודי •

 יסודי-האגף לחינוך על •

 האגף לחינוך מיוחד •

 ייעוצי-השירות הפסיכולוגי •

 רכיםהאגף לזהירות ובטיחות בד •

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית •

  אגף א' לפניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים •

             

  מינהל חברה ונוער: 

 אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות •

 תלמידים ונוער –קהילתי -אגף חברתי •

 אגף של"ח וידיעת הארץ •

 אגף קידום נוער •

 מח"ל וסמי מקצועיאגף מורות חיילות וחיילי  •
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  מועצת התלמידים והנוער הארצית והמחוזית •

  מינהל מדע וטכנולוגיה:

  האגף לטכנולוגיית מידע •

  מינהל  כח אדם בהוראה

  האגף לשרות לאומי      •

  דתי- מינהל החינוך הממלכתי

  מינהל תקשוב

  הטלוויזיה החינוכית

  משרד התרבות והספורט

  משרד הרווחה

  יאוניםהיחידה למוז –משרד הביטחון 

  מרכז השלטון המקומי

  איגוד מנהלי אגפי החינוך

  מרכז המועצות האזוריות

  וועדת הנוער בשלטון המקומי

  האגודה למנהלי יחידות נוער

  מערך מג"ן –צה"ל 

  תכנית לאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון ובמצוקה –תכנית שמיד 

  מועצת תנועות הנוער

  המכינות הקדם צבאיות

  ג'וינט –עמ"ן  –להתנדבות המועצה הלאומית 

  חינוכיתהמרכז לטכנולוגיה 

  ועד הורים ארצי

  עמותת "לאורו נלך"

  עיר ללא אלימות

  החברה למתנס"ים 

  איגוד המרכזים הקהילתיים

  הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
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  ארגון "מתחברים"

  19-צוות המכביה ה

  אתרים ברשת

  בנק הדם

  המועצה לשימור אתרים

  ת האזוריות ומתקני הרשויות המקומיותאתרי עמותות התיירו

  רשות הטבע והגנים

  קרן קיימת לישראל

  איגוד אכסניות נוער בישראל -אנ"א 
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  "תחופשה משמעותייוצרים  –"קיץ אחר  תכניתעל ה

ני נוער במסגרות רשותיות במהלך חופשת הקיץ, מתקיימת פעילות מגוונת לילדים ולב

  ת זו נותנת מענה לחלק משעות הפנאי הרבות שיש בחופשה. פעילוואחרות. 

ספריות לקיום פעילות של הצוותים החינוכיים של - בשנים האחרונות, אנו עדים ליוזמות בית

בית הספר עם התלמידים בימי החופשה. יוזמה מעין זו התגלתה בעיקר בבתי הספר של 

גובשה  קבות התופעה החיובית עשם היא מוכרת בשם "חמ"ד של חופש". ב –החינוך הדתי 

במטרה לאפשר לכלל המבוססת על חוויות הצלחה בעלות ערך חינוכי תכנית מערכתית 

  התלמידים במערכת החינוך בישראל חופשת קיץ משמעותית.

חופשת הקיץ כהזדמנות להעצמת הקשר בין המורים התלמידים התלמידים וההורים, לחזק 

  השנה ולהעצמת הצוות החינוכי והקהילה. את הרצף החינוכי  הרב מימדי לאורך

  עוגנים:  כמה המבוססת על תכנית מערכתית  יאה "חרקיץ א"התכנית 

מתמשך עם  לקראת חופשת הקיץ יתקיים שיח: לכל התלמידים הכנה לקראת החופשה -

הכנת התלמידים , מנהלים ומורים להובלת תהליך של הכנת התלמידים לבעלי תפקידים

  מניעת סיכונים במהלך החופשה.בנושא ניצול זמן ו

כל תלמיד יבנה לעצמו, בשיתוף עם מחנכיו,  :משמעותי לכל תלמיד לוח חופשהכנת  -

   לוח של פעילויות משמעותיות במהלך החופשה.

  הקשר והדיאלוג בין מורים הורים ותלמידים  העצמתחיזוק  -

   מעגלי שותפות (קהילה, רשות, מחוז ומעטפת ארצית) -

  גר משמעותי לתלמידקשר אישי בין מבו -

ייחודי  אתר אינטרנטיוצרים חופשה משמעותית", נבנה  –לצורך יישום התכנית "קיץ אחר 

. האתר מיועד לתלמידים ובני נוער, לצוותי חינוך במסגרות www.edu.gov.il/summer לתכנית

  , להורים, לעובדי רשויות, לתנועות נוער ועוד.פורמליות-החינוך הפורמליות והבלתי

מגוון הצעות לפעילויות חווייתיות ומעשירות, כולל משחקים, שעשועונים, וסרטים,  ישבאתר 

וכן מגוון הצעות  –יסודי -יסודי, חינוך יסודי, חינוך על-חינוך קדם –לכל שכבות הגיל 

מושי, כגון: מידע על כרטיסי לפעילויות במהלך החופשה ברחבי הארץ. באתר גם מידע שי

  הטבות, על אירועים ברשויות, על מוקדי התנדבות, על "לילות לבנים" ועוד.

בהם שבהבנה כי ימי החופשה הם בעלי אופי שונה מימי הלימודים, וכי מסגרת הזמן 

, שאליו יוכל מערך פעילות ארצימתנהלת אחרת הן עבור התלמידים הן עבור המורים, יוצע 

מגוון ההצעות לפנות באופן עצמאי לצורך השתתפות בפעילויות בתחומים שונים. כל תלמיד 
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מעטפת ארצית ומסגרות לפעילות ברשות  :בפרק החמישימופיעות פעילויות לחודשי הקיץ הו

  .ובקהילה

. ברשויות המקומיותפעילות קיץ ענפה, הכוללת קייטנות, פעילות נוער ועוד, מתקיימת 

תכנית לשולחן עבודה רשותי, ליצירת  מוזמנים להצטרף י הספר מנהלים או רכזי ח"ח מבת

בתמיכת ראש הרשות המקומית שתכלול את המערך הבית ספרי. התכנית תופעל  רשותית

באמצעות מנהלי מחלקות חינוך, מנהלי מחלקות נוער, מועצת התלמידים והנוער הרשותית, 

שי, "עיר ללא אלימות" והרשות צבאיות, מתנ"סים ומגזר שלי-תנועות הנוער, מכינות קדם

כל רשות מקומית תמנה איש קשר להפניית מקרים מהזירות  למלחמה בסמים ובאלכוהול.

  השונות (קהילה או משפחה) לטיפול ברשות.

   ביטחון ובטיחות

ילדים,  11-כל פעילות הנמשכת יומיים ויותר ושמשתתפים בה מעל ל – מערך הקייטנות

  ליידע את מנהלי בתי הספר בעניין. מחויבת בחוק הקייטנות, יש 

ייעשו בתיאום הלשכה לתיאום טיולים ובהתאם  – בזמן החופשה-יציאות חוץ בית ספרי

לחוזר מנכ"ל ביטחון ובטיחות, ע"פ הנחיות קב"ט מוסדות חינוך, באישור פיקוח כולל 

וקב"ט מחוז משרד החינוך. על כל מחוז לרכז את הבקשות ליציאות חוץ בית ספריות 

במהלך החופשה,  ולהעבירן לרפרנט ח"ן וחמ"ד של חופש ולמפקח על הקייטנות, 

ולעמוד בקשר עם הממונה הארצי על הקייטנות, מר דודו ביטס (יש למסור את הבקשות 

  ).10.6עד 

באחריות הקב"ט  –כל מחוז יקיים ריענון נהלים וכללי ביטחון ובטיחות לקראת החופשה 

 במחוז.המחוזי והמפקח על הקייטנות 

  הנחיות ודגשים למנהלי הקייטנות ולפעילות חוץ באתר "קיץ אחר".

  .050-6282703: רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי, משרד החינוך, טל': איש קשר
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  רציונל התכנית ומטרותיה

  התכנית מבוססת על עקרונות מספר:

  

  אחריות חינוכית

ידים היא רציפה ונמשכת התכנית מבוססת על ההנחה שהאחריות על חינוכם של התלמ

הזדמנות להעצמת הקשר בין המורים היא , וכי חופשת הקיץ ימי השנה 365לאורך כל 

כל השותפים לתהליך החינוכי במשרד החינוך וברשות המקומית.  עם התלמידים וההורים

כל הפעילויות תתקיימנה  כנון הפעילויות ולביצוען .לת תלמידים גם הם שותפים ואחראים ה

  לנוהלי הביטחון והבטיחות המפורטים בחוזרי מנכ"ל.  בהתאם

  

  רצף חינוכי

ממדי, הקושר בין הפעילות החינוכית בבית -התכנית מבטאת את עיקרון הרצף החינוכי הרב

הספר לבין הפעילות החינוכית בקהילה, בראייה הוליסטית של התלמיד במשך כל שעות 

מערכתית בית ספרית ורשותית, שתאפשר היום, מבוקר עד ערב. הכוונה היא לקיים תכנית 

  פי בחירתם.- לילדים ולבני נוער להשתלב במגוון הפעילויות המוצעות על

  

  מערכתיות

התכנית מבוססת על הגישה המערכתית, הגורסת שפעילות חינוכית משמעותית מתרחשת 

עולה כאשר שותפים לה אנשי חינוך, מנהיגי ציבור והורים. לפיכך, פותחה התכנית בשיתוף פ

יסודי) ולכל גווני -של אגפי משרד החינוך לכל שכבות הגיל (גנים, חינוך יסודי וחינוך על

האוכלוסייה וכן בשיתוף גורמי החינוך ברשויות המקומיות. יישום התכנית מעניק הזדמנות 

מערכתית של כל -ערכית- לחיזוק הקשר בין כל הגורמים האחראיים ומחייב שותפות חינוכית

: משרד החינוך, בתי הספר, הרשויות המקומיות, משפחות התלמידים בעלי העניין

והתלמידים עצמם. שיתוף הפעולה יביא לאיגום משאבי כוח אדם, התכניות והתקציב לקראת 

  הקיץ ובמהלכו.
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  מטרות התכנית

  על-מטרת
  מערכתית ליצירת חוויה של חופשה גדולה משמעותית.-ערכית–פיתוח תכנית חינוכית

  

  מטרות

לפתח אחריות בקרב התלמידים על התנהלותם בשעות הפנאי בחופשת הקיץ,  .1

 זמן החופשה כהזדמנות לתמיכה אישית.

להציע מעטפת מגוונת של פעילויות לקראת החופשה ובמהלכה ברמת מטה,  .2

 מחוז ורשות מקומית.

לפתח גישה המטפחת הזדהות ושותפות בין ההורים, המורים, התלמידים  .3

 והקהילה

 צמת הקשר והדיאלוג בין מורים והתלמידים לקראת הקיץ.חיזוק והע .4

 זיהוי תופעות חיוביות בעלות ערך חינוכי וחשיפתן. .5
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 היערכות להפעלת התכנית –פרק ראשון 

  א. תשתית ארגונית של התכנית

הצלחת התכנית תלויה בהכרה של הצוות החינוכי בחשיבות הכנת התלמידים לחופשת 

ם להבניית חופשה משמעותית ולשמירה על קשר עם הקיץ, ובנכונות הצוות לתרו

  .תלמידיהם במהלך החופשה

על כל בית ספר לגבש לעצמו תכנית של פעילויות חינוכיות משמעותיות בהתאם לחזון 

  החינוכי שלו ובהלימה לצרכים של תלמידיו. 

  צעדים לביצוע התכנית הבית ספרית

לקביעת  –כז החינוך החברתי והיועץ שבו ישתתפו צוות הנהלת בית הספר, ר –קיום דיון  �

עקרונות ההיערכות של בית הספר להכנה לחופשת הקיץ ולשמירת קשר עם התלמידים 

  במהלכה.

קיום מפגש עם מליאת הצוות החינוכי להצגת התכנית ולרתימת הצוות לביצועה (רצ"ב  �

  הצעה לפעילות).

 פיתוח תכנית מותאמת לצורכי בית הספר. �

 לקראת הקיץ.  קיום מפגש עם ההורים �

קיום שיעורי חינוך ופעילויות חינוכיות נוספות כהכנה לחופשה משמעותית, כולל תכנון  �

  לוח חופשה אישי לכל תלמיד. 

ביצוע התכנית במהלך החופשה: מפגשים קבוצתיים ושמירה על קשר אישי עם  �

  התלמידים. 

  בבית הספרהכנת הצוות החינוכי  ב.

  ש הכנה לכל הצוות החינוכי של בית הספר.בהיערכות לתכנית, יש לקיים מפג

  המפגש ייערך בהנחיית חבר צוות ההנהלה, כגון: רכז החינוך החברתי, יועץ, מנהל.

מאנשי הצוות החינוכי בכל קבוצה כדי לאפשר  20-15-רצוי לערוך את המפגש בקבוצות של כ

  השתתפות פעילה של הנוכחים.

  רצוי להקדיש למפגש ההכנה לפחות שעה וחצי.

  

  מטרות המפגש

  הצגת עקרונות התכנית. �

שיתוף הצוות החינוכי בהעלאת רעיונות לפעילות לקראת החופשה ולפעילות  �

  במהלכה, ובהתאמת הרעיונות לאוכלוסיית היעד של התלמידים. 
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  מהלך הפעילות

  פתיחה –שלב א' 

  המנחה מציג את התכנית שמיועדת לסייע לתלמידים לחוות חופשת קיץ משמעותית.

מנחה מבהיר שמטרת המפגש היא להעלות רעיונות להכנת התלמידים לקראת חופשת ה

  הקיץ ולשמירה על קשר עמם במהלך החופשה.

  פי התכנית:-המנחה מסביר בקצרה את הנדרש מהמחנכים על

  שיעורי חינוך להכנת התלמידים לחופשת הקיץ. 3-2א. כל מחנך יקדיש 

ם תלמידיו במהלך חופשת הקיץ הן ברמה לשמור על קשר עומורה כל מחנך יוצע לב. 

  האישית והן ברמה הכיתתית.

  

  סבב במליאה –שלב ב' 

המנחה מבקש מכל אחד מהמשתתפים לחשוב על חופשת קיץ נעימה שהוא זוכר מתקופת 

  ילדותו או נעוריו, ולנסות להיזכר בחוויה משמעותית מאותו קיץ.

  יצור את החוויה.המנחה עורך סבב בין המשתתפים ומבקש מהם לספר בק

  

  קבוצתי –שלב ג' 

  המנחה מחלק לכל קבוצת מורים גיליון נייר גדול.

  כל קבוצה מקבלת משימה שונה:

ערכו רשימה של פעילויות חיוביות שתלמידיכם יכולים לבצע במהלך חופשת   קבוצה א': 

  הקיץ (עם עצמם, עם חבריהם, עם בני משפחתם).    

איומים וסכנות שבפניהם ניצבים תלמידיכם במהלך  ערכו רשימה של קשיים,  קבוצה ב': 

  חופשת הקיץ.    

  ערכו רשימה של סיבות לחשיבות הכנת התלמידים לחופשת הקיץ.  קבוצה ג':

  ערכו רשימה של סיבות לצורך בשמירה על קשר עם תלמידיכם במהלך   קבוצה ד': 

  חופשת הקיץ.    

ים לקשר עם מחנך במהלך ערכו רשימה של תגובות אפשריות של תלמיד  קבוצה ה': 

  חופשת הקיץ.    

  ערכו רשימה של ערוצי תקשורת עם תלמידים במהלך חופשת הקיץ.  קבוצה ו': 

ערכו רשימה של פעילויות קבוצתיות שתוכלו לבצע עם תלמידיכם במהלך   קבוצה ז':

  חופשת הקיץ.    

  

  במליאה: הכנה לקראת חופשת הקיץ –שלב ד' 

  ג' להציג את הרשימות שלהם.-והמנחה מבקש מקבוצות א', ב', 

  יתר המשתתפים יכולים להוסיף על הדברים הנאמרים.
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  שאלות לדיון

כיצד ניתן להכין את התלמידים כך שבמהלך החופשה יעסקו בפעילויות חיוביות  �

  ומשמעותיות?

כיצד ניתן להכין את התלמידים כך שיימנעו מסיכונים ומאיומים אפשריים במהלך  �

       החופשה?

  זה, אפשר לחלק למורים את מערכי פעילויות ההכנה. בשלב

  

  במליאה: פעילות במהלך חופשת הקיץ –שלב ה' 

  המנחה מבקש מקבוצות ד', ה', ו' להציג את הרשימות שלהם. 

  יתר המשתתפים נוספות יכולים להוסיף על הדברים הנאמרים.

  שאלות לדיון

  לך חופשת הקיץ?כיצד נביא את התלמידים לשתף פעולה בשמירת הקשר במה �

 כיצד נשלב את התלמידים בתכנון פעילויות קבוצתיות במהלך חופשת הקיץ? �

  מהו העיתוי הרצוי למפגש הקבוצתי? �

  בשלב זה, אפשר לחלק למורים את מערכי הפעילויות לחופשת הקיץ.

  

  סיכום

  יתכננן עם תלמידיו את לוח החופשה מותאמת לכל תלמידכל מחנך 

  

  הוריםו צוות חינוכימפגשי . ג

מפגש עם הורי התלמידים טרום – הראשוןלהלן הצעה לשני מפגשים עם הורי התלמידים: 

החופשה, במטרה לשתף במחשבות, בעמדות וברעיונות הקשורים לתהליך ליווי הילדים 

מפגש הורים ותלמידים במהלך חופשת הקיץ. יש צורך  – השניבמהלך חופשת הקיץ. 

  להתאימו לגיל התלמידים.

  עם ההורים לקראת חופשת הקיץ פעילות  .1

           מחנך הכיתה.   –מנחה הפעילות 

  הורי תלמידי הכיתה. –משתתפים 

  טרום חופשת הקיץ. –מועד הפעילות 

  מטרות הפעילות  

חיבור חווייתי בין ההורה ואיש החינוך כמבוגרים המשמעותיים עבור הילד בזמן  .1

 החופשה.
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וך ביחס להתנהלות התלמידים במהלך חופשת חשיבה על מקומנו כהורים וכצוותי חינ .2

 הקיץ, על תפקידינו ועל עמדותינו בנושא. 

מסרים ונקודות למחשבה שנבקש להעביר להורי התלמידים טרם צאת התלמידים 

  לחופשה

חוויות חופש ופנאי הן מרכיב משמעותי, חיוני וחיובי  –שמחו על החופש של ילדכם  .1

 בהתפתחות הילד.

היכולת  –היא עבורכם נתינת חופש, אוטונומיה ופנאי לילדכם בדקו עם עצמכם מה  .2

 פשוטה.-לתת חופש ואוטונומיה לילדים היא מיומנות הורית חשובה ולא

תיהנו מהתנהלות ילדכם בחופשה! מבטכם המתפעל ממנו יגדיל את יכולתו ליהנות  .3

 עם עצמו ומעצמו גם מחוץ למסגרת.

שה, ובמקביל, היו זמינים, נגישים תנו לילדכם לגלות בעצמו פנים חדשות בחופ .4

 ומוכרים עבורו.

החופשה ממסגרת הלימודים מקנה חופש לילדים, אך מאתנו, ההורים, דורשת  .5

החופשה מחויבות ואחריות. כדאי לשים לב לפער החווייתי שבינינו לבין הילדים 

(העובדים מול הנופשים), לאפשר להם את חדוות החופש ולעודד את קיומה, 

לעזור להם להבחין בחוויית שאר בני המשפחה ולשתפם בשגרת התנהלות  ובמקביל,

 הבית.

מומלץ לקיים עם הילדים דיאלוג אפקטיבי על אודות תכנון החופשה ועל אודות  .6

 התנהלותם בה בפועל. 

 מומלץ לאפשר לילדים אוטונומיה ולהעניק להם אפשרות בחירה, תהייה וטעייה. .7

 .וכח וברורפיקוח הורי עקבי, נמומלץ לקיים  .8

  (עדיף שהישיבה תהיה במעגל כיסאות) תכנית המפגש

המורה מברך את ההורים לשלום, מביע הערכה על בואם ועל מעורבותם, ומציג את  .1

נושא הפגישה: "חשיבה על מקומנו, כהורים וכצוותי חינוך, ביחס להתנהלות 

  התלמידים במהלך חופשת הקיץ, תפקידינו ועמדותינו בנושא".

  יחה חווייתיתפעילות פת .2

המורה מזמין את ההורים לשתף את הנוכחים בזיכרון מימי חופשת הקיץ  •

("החופש הגדול" דאז...) בתקופת ילדותם או נעוריהם. המורה מעודד שיתוף 

 בסיפורים מורכבים, מכוננים, מצחיקים.
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המורה שואל את ההורים איזו  –"הכול אני יכול בחופש הגדול" (נעמי שמר)  •

תה למשפט זה עבורם בילדותם, איזו משמעות יש לו עבור ילדיהם, משמעות היי

איזו משמעות הם יכולים להעניק למשפט זה עבור עצמם כיום כהורים.  –ולסיום 

כן שואל המורה מה הם כהורים יכולים, רוצים, מאמינים שנכון לעשות עבור 

 ילדיהם ב"חופש הגדול".

 דיון בעקבות הפעילות .3

 י שאלות אלו: המורה מעודד דיון לפ

במהלך יום שגרתי, האם יש לילדכם פנאי? מהו פנאי? האם חוגים ואימונים  •

נחשבים פנאי? (פנאי הוא הזמן שנותר לילד אחרי שסיים את כל תכניותיו 

-הפורמליות: שיעורי בית, שיעורים פרטיים, הכנה למבחן, ואת תכניותיו הלא

 זמן שאינו מתוכנן מראש.)פורמליות: חוג, אימון, תנועת נוער. פנאי הוא 

איך מנהל ילדכם את מערך שעות הפנאי שלו? מה תפקידכם כהורים בניהול  •

החל מחופש בחירה  –שעות הפנאי שלו? (סביר להניח שישמעו דעות מגוונות 

ואוטונומיה ועד רצון להיות הורה מעורב ומפקח, וכן סביר שיעלו לבטים לגבי 

תכן שיהיו הורים שיביעו רצון למלא את כל דרישות הילד לפרטיות ולעצמאות. יי

פורמליות, כדי להגן עליו מפני הסכנות -שעות הפנאי של ילדם בפעילויות לא

 שבחוסר המעש. 

מה קורה לכם כשילדכם יוצא לחופשה מבית הספר? (אם ההורים מזכירים  •

בדבריהם ביטויי רגש, מומלץ למורה לכתוב אותם לעצמו על פתק או לכתוב 

 הלוח מול כולם: לחץ, עומס, מנוחה, דאגה, כעס, פרגון, התפעלות.)אותם על 

 כם ההורים? יבעינהמושג "חופש לילדים" מה משמעות  •

חיובית  ערכית לחופש: הן התייחסות-התייחסות דו בתוככם מזהיםהאם אתם  •

שלילית (סכנות,  הן התייחסות(צמיחה, מנוחה, התפתחות האני, אוטונומיה...) 

 זם, חציית גבולות, ערעור הסדר)?אנרכיה, ונדלי

הן לפן החיובי של החופש והן לפן להיות מודעים כהורים,  ,האם חשוב לכם •

האם ? בד בבד התייחסויות סותרות אלומדוע? איך ניתן להעביר  השלילי שלו?

 פרטו. ?אחרים תחומי חייםהתנסיתם בהעברת מסר מורכב מעין זה לילדיכם ב

 קטע קריאה .4

   קטע שלהלן.את ההמורה קורא 



21 
 

 

  

  "סליחה, מה השעה אצלך"?

טשטשים גבולות ין לילה, מלחופשת הקיץ. ּבִ יצאו בעוד פחות מחודש, ילדינו 

הכיתה ובית הספר, מתבטלות דרישות הלו"ז והתפקוד, וילדינו ניצבים בפני 

  . "חופשה"פסק זמן שנקרא 

וחוזר חלילה.  ,עבודת בית ,בית ,כים בשגרתם: עבודהימשמכהורים, הימים  ,לנו

שעון זמן שגרה ו שעון זמן של –בבית שני שעוני זמן בו יש נוצר מצב שלפתע, 

ומושגי הזמן שבשני השעונים אינם חופפים זה לזה. כאילו מדובר  –ה חופששל 

נשאל את ילדנו בטלפון   ,בצהריים בשעונים המציינים את השעה בארצות שונות.

 .להיום ואל אותו מה התכניות שלבשבע בערב נש ,ארוחת בוקריאכל מתי 

בחצות, הוא רוצה ארוחה בשרית, ובשמונה בבוקר, כשאנחנו מתארגנים בלחץ 

היא שקט, שששש, כי רק עכשיו  תחייב בתהקטנים לקייטנה, ה ולהבאתלעבודה 

   .מהנרד

  

    המשך דיון

האם אתם יכולים להמליץ מניסיונכם  שעונים בזמן החופשה?מתאמים בין האיך  •

תפקידים, סגנונות התנהלות, חוקי לניהול הבית בזמן החופשה ( ר על דרכיםבעב

 ?)בית וכו'

על אילו דברים שעלו בפעילות היום תרצו לשוחח עם ילדכם לקראת חופשת  •

 ? הקיץ

 עם איזו תובנה אתם יוצאים מכאן היום? •

העמדות שעלו בשיח, יסכם רעיונות ועצות שנתנו מגוון לסיכום, המורה יתאר את  .5

גם עמו קשר  לויזמין את ההורים לשמור עשותפות , יביע רצון לההורים אלה לאלה

  .לצורך עדכון והתייעצות בזמן החופשה
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  לחלוקה אולקריאה  – קטע סיכום

  הבט כל בוקר בילדך במבט מתפעל, שאומר: כמה גדלת, קטן שלי... 

פש האינסופי הבט כל בוקר בילדך במבט מאפשר, שאומר: תתנהל בביטחון במרחב החו

  של עצמאותך, כי אני מסמן עבורך את קירותיו.

הבט כל בוקר בילדך במבט ברור, שאומר: אני מציב לפניך גבולות, חוקים ואיסורים כי 

  אין גבול לאהבתי אותך.

הבט כל בוקר בילדך במבט מאתגר, שאומר: תמציא את עצמך בכל יום מחדש כי אני 

  יודע מי אתה.

מבט חיצוני ונפרד, שאומר: אתה יכול להיות רחוק כי אני תמיד הבט כל בוקר בילדך ב

  אהיה קרוב. 

  הבט כל בוקר בילדך במבט אוהב.

הבט כל בוקר בילדך ופגוש אותו בפתק, בטלפון, לשיחת בוקר. פגוש אותו, ותהא השעה 

  בשעונך אשר תהא, כדי שהוא יוכל להביט בך מביט בו.
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  שת הקיץפעילות הורים ותלמידים במהלך חופ .2

             .מחנך הכיתה –מנחה הפעילות 

  והוריהם. תלמידי הכיתה –משתתפים 

  .במהלך חופשת הקיץ פגישה יחידה –מועד הפעילות 

  מטרות הפעילות 

במהלך  םזמינים עבוראנשי החינוך  את עובדת היותם הלתלמידים ולהורילהזכיר  .1

 .החופשה ואכפתיים כלפי המתרחש בחייהם

מרכז הקשר בין בית הספר חשיבות נעימה בשל היותם  יתדים חווילהעניק לתלמי .2

 משפחה.הלבין 

 של הורות משמעותית בזמן חופשת הקיץ.וחוויה לאפשר להורים אתנחתא נעימה  .3

  הוריהם לנבקש להעביר לתלמידים וונקודות למחשבה שמסרים 

בחיינו: ניתוק יחסי מהשגרה תוך שמירה על הקשרים הקיימים היא זמן חופשת הקיץ  .1

 משפחה, חברים, שכנים, מורים...

יצירה ל, יםהתחברות לטעם ולסגנון האישילהבעה עצמית, לזמן היא חופשת הקיץ  .2

 צמיחה.לו

 .האישית חירותלהתפתחות האוטונומיה ו לגילויזמן היא חופשת הקיץ  .3

החלטה, ארגון ופיתוח כושר מזמן התמודדות עם לחצים והגורם היא חופשת הקיץ  .4

 הול זמן, בחירת פעילויות, התנהלות חברתית.ני כגון:

 ., בפני הילדסיכונים – ולעתים ,תקופה המציבה אתגריםהיא חופשת הקיץ  .5

שעמום של מנוחה ושקט,  מזמנת האטת קצב היומיום ותחושות שלחופשת הקיץ  .6

 וניתוק.

 יצירתיות והתחדשות, חיבור אישי ועניין, פעלתנות וכיף. מזמנתחופשת הקיץ  .7

 משפחה.לבית ולזמן מאפשרת הקדשת קיץ חופשת ה .8

חופשת הקיץ מזמנת התנסות בהתייעצות המכבדת את גבולות ההורים ובשילוב בין  .9

 פש לבחור וההכרח לדווח.החו
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  תכנית המפגש 

לחייך, להתעניין  ,ההורים והתלמידים מוזמנים להסתובב בחדר, לפגוש זה את זה, לברך

 :המשימה ".הי, גם אני!: "הכותרת שעליודף  מקבלמשתתף ולעדכן. בכניסה לחדר, כל 

חוו חוויות קיץ דומות לשלי (נסיעה, בילוי, סתלבט, בלגן, כמה שיותר משתתפים שלמצוא 

ל!!) אחרי כרבע שעה, כאשר המורה חש שחוויית המפגש הראשוני והתנהלות, קניות, הכ

הילדים בתווך, על  ,מיצתה את עצמה, הוא מזמין את כולם לשבת, ההורים במעגל הכיסאות

  .סאות גדול)יהרצפה (אלא אם כן יש מספיק מקום למעגל כ

לכל אישית פונה המורה כל מי שהגיע. כלפי מביע הערכה את המשתתפים ו המורה מברך

הכיתה, ומברך אותו ואת הוריו על בואם (חן, יופי שבאת, תלמידי רשימת  יפ-ל, עתלמיד

נהדר שאתה כאן, ויופי שגם אתם הגעתם, אמא וברוכים הבאים אמא ואבא של חן. תומר, 

  .')דוכ, ואבא של תומר

  שיח משתף .1

  המורה מעורר שיח באמצעות שאלות אלו:

איך ההרגשה להיפגש בבית הספר כשחלק מהחופשה מאחורינו, ועוד שבועות  •

 לפנינו? הארוכים של חופש

מי הצליח לאתר שותפים לחוויות שלו? כמה שותפים מצאתם? להכתיר את  •

לחוויה  הלוף הכיתה (הורה או ילד) ולמחוא לו כפיים! להזמין אותו לתת דוגמא

, ואז השותף מספר על חוויה שותף לחוויה זו י היהלציין ממשותפת שמצא ו

 .לפחות חוויות שמונה סיפורי-שבעהיש להדגים  אחרת, וכן הלאה.

 . קטע קריאה2

  החופשה:-םהמורה קורא את הקטע שהקריא לפני ההורים בפעילות טרו

  "סליחה, מה השעה אצלך"?

בעוד פחות מחודש, ילדינו יצאו לחופשת הקיץ. ִּבן לילה, מיטשטשים גבולות 

הכיתה ובית הספר, מתבטלות דרישות הלו"ז והתפקוד, וילדינו ניצבים בפני 

  פסק זמן שנקרא "חופשה". 

חלילה.  לנו, כהורים, הימים ממשיכים בשגרתם: עבודה, בית, עבודת בית, וחוזר

שעון זמן של שגרה ושעון זמן  –לפתע, נוצר מצב שבו יש בבית שני שעוני זמן 

ומושגי הזמן שבשני השעונים אינם חופפים זה לזה. כאילו מדובר  –של חופשה 

בשעונים המציינים את השעה בארצות שונות. בצהריים, נשאל את ילדנו בטלפון  

ו מה התכניות שלו להיום. מתי יאכל ארוחת בוקר, בשבע בערב נשאל אות
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בחצות, הוא רוצה ארוחה בשרית, ובשמונה בבוקר, כשאנחנו מתארגנים בלחץ 

לעבודה ולהבאת הקטנים לקייטנה, הבת חייבת שקט, שששש, כי רק עכשיו היא 

  נרדמה. 

  ילד-. פעילות הורה3

יקות. הספרות מופיעות שורות רשבו לצד המורה מחלק לכל ילד ולכל הורה איור של שעון 

 הנעשית בה לכתוב בכל שעה ביום את הפעילות האופיינית מהמשתתפים המורה מבקש

הילד את שעון  –האחר את השעון של ממלא בחופשת הקיץ. האתגר: כל אחד וימי חול ב

הילד כותב בשעון ההורה: קבלת קהל  ,13:00שעה לדוגמה: לצד ההוריו והם את שעון ילדם. 

  מתיישב ליד המחשב. וווטסאפ הודעות בהילד: מתעורר, בודק במשרד, וההורה כותב בשעון 

  נותנים משוב האחד לשני.את הרשום בהם ו , בודקיםבשעונים בתום הכתיבה, מתחלפים

 סיכום. דיון ל4

 איך הרגשתם כשנתבקשתם לתאר את סדר היום של ההורה או של הילד? •

 בין שני השעונים?  בהשוואהמה גיליתם  •

 זה בתיאור שעונו של זה?לאמת עד כמה קלעתם  •

 איך אתם מסתדרים בבית עם שני שעוני זמן? •

 על היפוכי הזמנים ועל שני שעוני הזמן?לספר למי יש סיפור נחמד  •

 שעון השני?פי ה-לעיום אחד לפעול מי יסכים לנסות  •

 מפגש בכלל?בוזו פעילות הגעתם באיזו תובנה ל •

  אהוד מנור: של" להשמיע את השיר "עניין של זמן או לסיום, להקריא

  ,קח אותו לאט את הזמן

  .העולם עוד יחכה בחוץ

  ,קח עוד שאיפה מן הזמן

  .שתי דקות לפני ההתפכחות

[...] 

  .אתה עוד תגלה את העולם

  .אם תרצה או לא תרצה

  יש עוד זמן להשתנות

  .מן הקצה אל הקצה

מינים עבורם, מאפשר על בואם, מזכיר את היותנו זלהם שוב המורה מברך את כולם, מודה 

 ).להתראות! ,☺יאללה, ממשיכים את החופשה ( להגיב ונפרד מהם בחיוך להם
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 יםייעוציהיבטים  –החופשה כהזדמנות   .ד
אך ייתכן שלא במקרה שמו השגור הוא  "החופשה הגדולה",  צריך להיקרא  החופש הגדול" "

חירות מכל המשימות,  שלדרור ו ", שלfreedom" "החופש הגדול", שכן יש בו גם סוג של

א יה ההגדול השנת הלימודים. החופשבמשך המחויבויות והאחריויות המוטלות על כולם 

של הוויה שונה ואחרת מחיי בית הספר. החופשה הגדולה מתאפיינת  חודשיים שלמים 

בעיקר בשבירת השגרה ובהיעדר סדר יום קבוע. התנתקות משגרת בית הספר חשובה ביותר 

חה, "מילוי מצברים" נפשיים ואגירת כוחות לשנה הבאה. עם זאת, המעבר מנו ומאפשרת 

סדר יום  היעדר של למצב של ריק ו ,החד ממסגרת ברורה, שיש בה שגרה מסודרת ומובנת

 .גם בקשיים ךמינימלי, עלול להיות כרו

" על ילדינו? לא בהכרח. החופש הוא מרכיב משמעותי בהתפתחות ה"גדול ההאם החופש

פנאי כדי ללמוד לבחור, כדי ללמוד למרחב אוטונומיה ולל ילד זקוק למרחב בחירה, הילד, כ

כדי ללמוד ובחוסר מעש,  –צרכיו, כדי להכיר את עצמו, ככה סתם ללהקשיב לרצונותיו ו

  להתיידד עם עצמו.

הזמן של ילדינו לגדול, להתפתח, לנוח מהלמידה הממסדית  – זמן סיכוי חופשת הקיץ היא

 .צמם למידה אינטואיטיבית וספונטניתולאפשר לע

הזמן של ילדינו לצאת מתבנית היומיום, לגוון, לפעול לפי  – זמן שינוי חופשת הקיץ היא

 .נטיות לבם, להקשיב לגוף שלהם, לטעם שלהם, לפעול לפי הסגנון האישי שלהם

יך", וה"צר ילדינו לומדים לעצור, לצאת ממעגל "החייב"  – זמן מנוחה חופשת הקיץ היא

ממעגל ה"אסור", ממעגל הסדר החברתי החינוכי (בית ספר, שיעורים, מבחנים, תנועות 

 .נוער, אימונים, חוגים)

בו ילדינו יכולים ונדרשים לממש את כל כישורי הזמן ש – זמן כישורי חיים חופשת הקיץ היא

ויצירת  "אני"החיים שרכשו: ניהול זמן, קבלת החלטות, התמודדות עם מצבי לחץ, פיתוח ה

  חברותקשרי 

"הם  קל לומר: "כן". –להיחפז ולענות מאוד קל  ?זמן סיכון האם חופשת הקיץ היא גם

את היום והלילה, משוטטים בגנים, שותים, מעשנים, נוהגים בוונדליזם. הם משבשים 

 ינםאוכלים באופן מסודר ואאינם למחשב ולטלפון. הם האינטרנט, מתחברים ללא סוף לרשת 

  ."..ו... ו ...אופן מסודר, וישנים ב

עצם הסיטואציה? האם בהאם הסיכון הוא  :אך בואו נציב סימן שאלה על מושא הסיכון

  ?החופש הוא המסוכן
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חופש ולהגדיר את ממד החיובי של האנו מזמינים אתכם, צוותי החינוך, לבחור להתייחס ל

מתנו החינוכית היא לחשוב יעיל בזמן החופשה". לפיכך, משי-הסיכון דווקא "כניהול עצמי לא

 .כיצד נעניק לילדינו כלים לניהול עצמי יעיל בזמן החופשה

 ניהול עצמי יעיל

של ארגון ושל יכולת הפרט להתאים לעצמו מבנים אישיים של סדר, ניהול עצמי יעיל הוא 

תכנון התנהלותו, לשם ייעול תהליכי קבלת החלטות ולמען ניהול מושכל ומודע של הזמן 

 .מטרותיו, תוך התחשבות בסביבהאת את צרכיו וישרת שבאופן 

 חוסר היעילות בניהול העצמי בזמן החופשה מקור

 .חוסר ידע וניסיון בניהול עצמי יעיל בשעות פנאי וחופש •

 .במרחב המציאותי ובמרחב הווירטואליבו בזמן צורך להתנהל  •

 .רוב היום ההורים בעבודה –היעדר פיקוח  •

 .בזמן חופשה שהתפתחו בקרב בני הנוער בעידן הנוכחינורמות של ניהול העצמי  •

 .העברת מוקד המפגשים של בני הנוער מהבתים אל החוץ •

 ניהול עצמי יעיל בזמן החופשה

בתוך מרחב של אוטונומיה, המתקיים לאורך תקופה מסוימת,  ניהול עצמי יעיל אפשרי

 .צוניתבמיעוט יחסי של גבולות זמן ומקום ובמיעוט יחסי של מחויבות חי

 פעולות מומלצות

למפגשים עם מספר סיוע ומניעה בשפ"י רעיונות  ,הכין אגף תכניות ,לקראת חופשת הקיץ

תלמידים לקראת החופשה ובמהלכה. המטרה העיקרית של פעולות אלה היא עם הורים ו

. פיתוח עצמאותלגילוי צמיחה ולהחופשה כהזדמנות למנוחה, הרואה את לפתח תפיסה 

תוך קיום דיאלוג מתמיד בין הורים לילדיהם ביחס לניהול זמן יעיל במהלך  שהתפיסה זו ייע

 :מודגש הצורך בפיקוח הורי. להלן סוגי הפעולות המוצעות ,החופשה. במהלך הפעולות

 תלמידיםמשותפת לופעולה  ,פעולות של הורים וצוותי חינוך לקראת יציאה לחופשה •

 .הוריהם במהלך החופשהלו

ות למורים ולתלמידים כהכנה לקראת חופשת הקיץ ולצורך מפגש פעילויות חווייתי •

  משותף במהלכה. 



28 
 

  הדרכת היועצים החינוכיים

המפגשים של היועצים החינוכיים בבתי הספר ידריכו את המחנכים ואת המורים לקראת 

חשוב שהצוותים החינוכיים יבהירו אנו סבורים כי ם. צוותי החינוך עם ההורים ועם התלמידי

לפני העבודה עם את עמדתם הרגשית ביחס לחופשה  , בהדרכת היועצים החינוכיים, לעצמם

ביחס לעמדות הבנה ח ותייאפשר פ תםרור מוקדם של עמדיהוריהם. בעם התלמידים ו

בהזדמנות  ותיכולת התמקדבצורה אמביוולנטית, ויאפשר חופשת הקיץ  הרואות את

 .פותחת בפני התלמידים חופשהשה

  :שראנשי ק

 .היועצת החינוכית –בית ספר  ברמת

 .המפקחות על הייעוץ החינוכי –ברמת מחוז 

-02 טל':"כישורי חיים",  תכניתהטמעת את מרכזת והגב' יעל בריל, מדריכה  –במטה 

 .yaelb@education.gov.il, כתובת דוא"ל: 5603874
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  ית לקראת החופשה ובמהלכהפעילות חינוכ: פרק שני

  ויסודי יסודי-קדםחינוך 

  יסודי-קדםחינוך   .א

 בההשגרה הנהוגה לאורך כל השנה. סדר החיים  ופרתבה משחופשת הקיץ היא תקופה 

שיש בה התרגשות  הוא טבעה של תקופת שינוי של המשפחה. דורש התארגנות מחודשת

  ותסכול. שקט, בלבול-גם מצבי איבה אך עלולים להיווצר  ,חיובית

סקרנות לקראת פעילויות מסוג שונה ב ,התרגשות חיוביתבתחילת החופשה מאופיינת 

לשגרה אחרת  ת לימודיםמעבר משגרלהסתגלות ואווירה שונה המאפיינת חופשה, לקראת ו

  של ימי החופשה.

והם  ,אליה השתייכושילדי הגן היוצאים לחופשת הקיץ נפרדים מהמסגרת לעתים קרובות, 

  מלווה בהתרגשות מוגברת.המעבר  –לעבור לגן אחר או למסגרת בית הספר מתעתדים 

יצירת רצף רגשי וחינוכי לילדים העוזבים את הגן ויוצאים באנו רואים חשיבות רבה 

רצף שיבוא לידי ביטוי בשמירת הקשר בין הילדים והגננת ובעיסוק בחלק  לחופשה.

  מפעילויות הגן השגרתיות.

הזדמנות לבילוי המעניק להורים לראות בחופשת הקיץ פרק זמן  אנו מציעים זו,בחוברת 

  עשייה שאהבו הילדים בגן הילדים.התכנים והרצף הממשיך את משפחתי 

הן לילדים באופן  – בעברית ובערבית ריכז הצעות לפעילות מגוונת יסודי-קדםהאגף לחינוך 

  אתר "קיץ אחר".את הפעילויות ניתן למצוא ב ילדים בצוותא.לעצמאי והן להורים ו

הפעילויות המוצעות מדגישות את חשיבות ההנאה והרגיעה. אין בהן ציפייה לתוצאות או 

הוריהם לעולמות תוכן  את לעמידה באתגרים מורכבים. ההצעות מובילות את הילדים ו

  .יום של הגןמחוו כחלק מחיי היואותם הם אשר  ,מוכרים להםה

  דרכי פעולה 

זוהי  במפגש שיתקיים בגן לקראת סוף השנה.ידי הגננת -עללהורים חלק מן הפעילויות יוצגו 

הזדמנות עבור הגננת לחשוף את ההורים לעשייה החינוכית של הגן, לספק להם מידע על 

  אהובות במיוחד על ילדיהם וליצור רצף בין גן הילדים לבית.הפעילויות 

באופן  יסודי-קדםלחינוך  יוצגו כל הנושאים והפעילויות באתר האינטרנט של האגף ,בנוסף

הורים שאין ברשותם מחשב או שאינם אורייני מחשב  שיהיה זמין להורים אורייני מחשב.

  .והפעילויותהמידע כל שבו יוכלו לקבל את  ,יוכלו להיעזר במרכז שייקבע בכל רשות

  : יסודי- קדםאיש הקשר באגף לחינוך 

 .dalitsa@education.gov.il, דוא"ל: 6226525-052 , טל':דלית סהרון
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  חינוך יסודיב. 

שעות פנאי רבות ומציבה בפניהם אתגר ביחס למימוש  לתלמידיםחופשת הקיץ מזמנת 

הפוטנציאל הטמון בפנאי להנאתם ולתועלתם. אתגר זה מוצב גם לפתחה של מערכת 

שמירה על בה לניצול נבון של זמנם הפנוי החינוך, האמונה על הכשרת הפרט והקבוצ

  ביטחונם הרגשי והפיזי.

המעניקה להם הפגה, הנאה ושחרור ממחויבויות  –מצפים לחופשת הקיץ  תלמידיםאמנם, ה

נוחות, חוסר ביטחון - אקדמיות ואחרות, אולם, בקרב חלק מהם, עשויה תקופה זו לעורר אי

הקושי להתמודד עם מצבי חוסר ודאות ואף חרדה. זאת בשל השינוי בשגרת יומם, בשל 

  ובשל החשש לניתוק הקשרים החברתיים. 

חברתית קבועה ושינוי השגרה המוכרת והבטוחה עלולים - הפרדה הזמנית ממסגרת לימודית

יום מואת התחושה שהם מסוגלים לנהל את היו תלמידיםלערער את תחושת הביטחון של ה

  שלהם.

הפרדה מדמויות משמעותיות. במהלך שנת הלימודים, א וגורם נוסף התורם לתחושות אלה ה

תחושת  תלמידיםמתקיימים יחסי גומלין תכופים וסדירים בין המורה לתלמידיו, דבר המקנה ל

ביטחון ומאפשר להם רכישת מיומנויות אקדמיות וחברתיות בליווי מבוגר משמעותי. חוויית 

למחויבות אקדמית וליכולת במוריהם מתורגמת לרווחה רגשית,  תלמידיםהביטחון של ה

היציאה כאמור, ). 2007יום (מרק צבי, מלהבין ולפרש מצבים ואינטראקציות מחיי היו

  בסיס בטוח עבור תלמידיהם. המשמשים  ,לחופשה כרוכה בפרדה מהמורים

 תלמידיםמציאות זו מציבה בפני המורים את האתגר לפעול לחיזוק תחושת המסוגלות של ה

דד עם מצבי פרדה ממבוגר משמעותי וממסגרת מוכרת וקבועה. באשר ליכולתם להתמו

כלים שיסייעו להם לנהל את חופשתם בצורה  תלמידיםלהקנות לנדרש הצוות החינוכי  ,בנוסף

  ההזדמנויות הגלומות בזמן הפנוי העומד לרשותם. לממש את  ובעזרת אלו ,מושכלת ובטוחה

ה לחינוך לחיים בחברה, באגף א' שפותחה במחלק ,התכנית "קיץ אחר" בחינוך היסודי

ערכי טרום החופשה, כחלק מהכנת -מדגימה הצעות לפעילויות ולשיח חברתי ,לחינוך יסודי

דוגמאות מן השטח לערוצי התקשרות אפשריים עם המורה ו תלמידים לקראת החופשה,ה

  ועם החברים.
  

  נושאים מרכזיים בתכנית "קיץ אחר" בחינוך היסודי

התנסות באמצעות לחופשה תתבצע באמצעות למידה ו תלמידיםה הכנת –טרום חופשה 

, כמו: החופשה כהזדמנות להתפתחות אישית וחברתית, שונות סוגיותבערכית -חברתית

תכנון פנאי מועיל ומהנה, קידום הביטחון הרגשי והבטיחות הפיזית בעת העיסוק בפעילויות 

  הפנאי שונות. 

שונים הקשורים לזהות, למנהיגות, לחופשת שאים פעילויות חברתיות בנו –במהלך החופשה 

  הקיץ ולחברת הילדים. 
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  מסגרות הפעולה ליישום תכנית "קיץ אחר" בחינוך היסודי

  :מספר הפעלת התכנית תתבצע במסגרות

  בהובלת המחנכים – "מפתח הל"ב": ו'-שעת חינוך בכיתות א'. 1

פי סילבוס התכנית - לע ,ובטיחות""ביטחון המדגישה את כללי ערכית -למידה והתנסות חברתית

  "מפתח הל"ב". 

  קבוצת תלמידים-מפגשי מחנך :השעות הפרטניות. 2

לחופשת הקיץ: החופשה הקשורים ערכי ("מפגשים מלב אל לב") בנושאים - חברתי-שיח רגשי

כהזדמנות לממש חלומות ומשאלות; תכנון פנאי מהנה, מועיל ובטוח; הסכנות והעלויות הנלוות 

  ת הפנאי השונות. לפעילויו

בהובלת הרכזים החברתיים  :(כמו: "שגרירי מפתח הל"ב") מסגרות של חברת הילדים. 3

עידוד צרכנות נבונה ואחראית בחופשת הקיץ (דוגמות מתפרסמות  בהדגשת והמחנכים

  באתר).

  

  "קיץ אחר": ערכיות המתפרסמות באתר-הצעות לשיח ולפעילויות חברתיות
  

  היציאה לחופשהלפני ערכי -ח חברתיהצעות לפעילויות ולשי

  מודל ההפעלה  שם הפעילות

בחינת היגדים המשקפים תפיסות עולם מגוונות ביחס להזדמנויות הגלומות   מה הוא מזמן לי? –החופש הגדול 

  בחופשה הגדולה.

  החופש הגדול שלי 

  

לה יצירת לוח פעילויות אישי לחופשת הקיץ ובחינת הפוטנציאל הגלום בפעילויות א

  עבור הפרט.

יצירת קולאז' אישי המבטא חלומות ושאיפות שהפרט מבקש לממש בחופשה   חולמים ומגשימים בחופש הגדול

  (בתחום החברתי, בתחום הלימודי, בתחום המשפחתי, בתחום הפנאי).

  –פעילויות הפנאי בחופש הגדול 

מה ניתן לשינוי? מה אינו ניתן 

  לשינוי?

  אי ודירוגם על פני רצפים שונים, בבירורבחינת אפיוני פעילויות הפנ

  הדברים הניתנים לשינוי ואלו שאינם ניתנים לשינוי. 

 תלמידיםיצירת תערוכת ציורים כיתתית המבטאת חוויות ורגעים שאותם שואפים ה  כל שנבקש, בחופש נממש

  לחוות בחופשת הקיץ, והזמנת חבריהם לאחל, לייעץ ולהמליץ.

יצירת "צרור מפתחות לחופשה מהנה" בעקבות בחינת טקסט שבו ילד מספר על   ? בחופש הגדול אספיק הכול

  תחושותיו בסיום החופשה.

  עת לכול בחופש הגדול

  

יצירת לוח תכנון שבועי ובחינת זמני הפעילויות, העלויות הצפויות ומחויבויות הפרט 

  בחופשה. 

ות הפרט בחופשה הגדולה בעקבות "הרשימה בחינת שיקולי הדעת בתכנון פעילוי  אני רוצה... אני יכולה? 

  של ליאת".
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בחינת ביצירת "אלבום תמונות" המציג את החוויות הצפויות בחופשה הגדולה,   החופש הגדול בתמונות

  אפיוני פעילויות הפנאי.

  יצירת לוח תכנון חודשי ובחינת עלויות הפעילויות השונות.  כמה זה עולה לנו?

  

  ערכי במהלך החופשה-ברתיהצעות לפעילויות ולשיח ח

  מודל ההפעלה  שם הפעילות

  .יצירת "תעודת זהות" ייחודית ושיח על אודות זהות ושייכות  תעודת הזהות שלי

  ושיח על אודות סוגיות בניהול הפנאי. ,יצירת "לוח שבועי" ובחינתו  אני מנהל את הפנאי בחופשה

  .אישיות תוך בירור המאחד והמייחד חיקוי תנועות ושיתוף בחוויות  החופש שלי, החופש שלך

  .יצירת פאזל כיתתי ושיתוף בחוויות אישיות  כולנו יחד וכל אחד לחוד

  .פענוח רמזים ושיתוף בסיפורים אישיים  תן לי רמז...

  .אסוציאציות לדמות המנהיג והתנסות כמנהיג וכמונהג  בעקבות המנהיג

  .אישיים"חיפוש שותפים" ושיתוף בסיפורים   מחפשים שותפים

  .יצירת "פסלים" ושיח על אודות הבחירה להנהיג או להיות חלק מקבוצה  להנהיג ולהיות מונהג

  

אורית צאירי, ממונה על החינוך : ליצירת קשר בנושא יישום התכנית בחינוך היסודי

  ערכי, המחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף א' לחינוך יסודי.-החברתי

   .5603284-02טלפון: , orittze@education.gov.il פרטי ההתקשרות: דוא"ל:

לצוותי החינוך, שתפו אותנו בתוצרי השיח וההתנסות באמצעות הפורום לרכזים חברתיים 

  "מפתח הל"ב".
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   לגילאי יסודי דוגמהל פעילויות

ובאתר המחלקה לחינוך לחיים  למצוא באתר "קיץ אחר"אפשר נוספות  פעילויות(

  )בחברה

  עת לכול בחופש הגדול

  אישי 

הן הייתם רוצים לעסוק ו פעילויות שבהכינו לוח פעילות שבועי לחודשי הקיץ ושבצו ב

  בחופשת הקיץ. 

  עיינו בלוח ובדקו: 

  א. מחויבות שיש לי בחופשה 

בית, קייטנה, האם שיבצתם בלוח מחויבויות שיש לכם (חוג, ביצוע מטלות ותפקידים ב

  השלמת חומר לימודי, אחר)? שבצו אותן בלוח.

  פעילות ה זמןב. 

  האם בקביעת שעות הפעילויות התחשבתם ב: 

  זמני פתיחה וסגירה של מקומות (כמו: ספרייה, ברכה וכולי). .1

  הזמן שבו חברים, הורים או אחים יכולים להצטרף אליכם לפעילות. .2

  מחויבויות שיש לכם באותן שעות. .3

  

    עלויותג. 

  צבעו באדום פעילויות הכרוכות בעלויות.

  לאחר שבדקתם, חשבו:

  א. מה צריך לשנות בלוח השבועי? 

ב. הציגו את הלוח להוריכם ובדקו אתם: מי ומה יכול לסייע לכם לבצע את הפעילויות 

שתכננתם במהלך השבוע הזה או בזמן אחר שעליו תחליטו יחד, וכיצד ניתן להפחית את 

   העלויות.
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  אני רוצה... אני יכולה?

  בקבוצות

  . תמתקרב ההגדול ההחופש

  ליאת נרגשת מאוד ויש לה תכניות רבות.

על את הרשימה ותלתה  ההגדול ההיא כתבה את כל הדברים שחשוב לה להספיק בחופש

  המקרר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בני המשפחה קראו את הדברים שכתבה ליאת ושאלו אותה כמה שאלות. 

  איורים הבאים ונחשו מה שאלו אותה.התבוננו ב

  

 אני רוצה... ,בחופש הגדול
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  במליאה

  . לגבי הפעילויות שרשמה ליאת נציגי הקבוצות יציגו את השאלות של בני המשפחה •

יעצו לליאת במה עליה להתחשב כשהיא מתכננת את  –"פינת היועץ הצעיר"  •

ות, השותפים (עלויות, דרכי הגעה למקומות, זמני הפעיל ההגדול הפעילויותיה לחופש

  .לפעילות וזמנם הפנוי, מחויבויות שיש לה, סכנות אפשריות)
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  רעיונות לפעילויות חווייתיות למורים ולתלמידים •

  למצוא באתר "קיץ אחר")אפשר נוספות  פעילויות(

להלן רעיונות לפעילויות חווייתיות למורים ולתלמידים כהכנה לקראת חופשת הקיץ ולצורך 

. חשוב שבתום הפעילות החווייתית יתקיים דיון אשר יעודד ופשהך החמפגש משותף במהל

יעזור להם לחשוב שאת התלמידים לפתח מודעות ליתרונות החופשה כמו גם לחסרונותיה, ו

דרכים לניהול עצמי יעיל במהלך חופשת הקיץ. לאורך כל הפעילות  יש על על רעיונות ו

את עם הוריהם לגבי החופשה,  בקיום דיאלוגשלהדגיש בפני התלמידים את החשיבות 

וכיבוד סמכות ההורים והחוק. לסיום, מומלץ מהם חשיבות הדיווח להורים, בקשת הרשות 

ולהזמינם כתובת המייל שלכם, המורים, את לאפשר לתלמידים לרשום את מספר הטלפון או 

  להתקשר ולדבר עמכם בעת הצורך.

  ):תלמידיםונות השונים לגיל הרעיונות לפעילויות חווייתיות (יש להתאים את הרעי

  

   עוגת זמן

לבנים, כל ריבוע מייצג שעה ביום. התלמיד מתבקש וריבועי נייר קטנים  24כל תלמיד מקבל 

  לתכנן לו"ז ל"יום חופש אידיאלי" מבחינתו. עליו לצבוע כל ריבוע לפי מקרא הצבעים שלהלן:

  בילויים, טיולים, יציאה מהבית –אדום 

  כלוםבלי לעשות זמן ריק,   –כחול 

  לנגן)  אומוזיקה (לשמוע  –צהוב 

  , קריאה, תחביביםיצירה – אפור

  רשת (מחשב, אייפון) –ירוק 

  ת נוער)תנוע ,חוגים(מחויבות ועבודה  –חום 

  לימודים – ורוד

  משפחה (לעזור בבית, לשבת יחד, לשמור על האחים, לבקר סבים) –תכלת 

   הליאכ – כתום

  שינה –סגול 

  

הוא מקדיש שעה בחשב כמה זמן על התלמיד ל, סוימת מתקיימות כמה פעילויותבשעה מאם 

שעות  15אם אני ער בחופש  :כפיל זאת במספר השעות הרלוונטי. למשללהולכל פעילות, 

כפול רבע ואקבל את מספר הריבועים  15אז אכפיל לפחות, ובכולן אני במחשב רבע שעה 

  לצבוע.  ישעלי

  . יש לעגל למעלה או למטה.אי אפשר לצבוע חצי ריבוע

 כדאי להכין מלאי גדול של ריבועים למי שישנה דעתו, ולאפשר לשנות דעה. – הערה למורה

  יום אידיאלי מבחינתם.בלהזכיר להם שמדובר יש 

  כדאי להביא הרבה צבעים או לדאוג מראש שהם יביאו.
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  :כותרתוכל ילד מוזמן לסדר את הריבועים שלו כרצונו, בלי להדביק, על דף ש •

  "...להיות בחופש או החופש להיות"

  איך הרגישו? מה גילו? מה הבינו? :תהליךבהתלמידים מוזמנים לשתף  •

  אידיאלי? גורם לו להיות יוםמה  אפשרי?- מה אפשרי ביום שלהם? מה בלתי

"לבד".  –שעל האחד כתוב "עם חברים" ועל השני  ,עיגוליםמשתתף שני נותנים לכל  •

שעושים למיין את הריבועים לפי פעולות שעושים יחד וכאלה מתבקשים המשתתפים 

  ולא באופן וירטואלי). בפועל, מדובר על להיות יחד שלבד (להדגיש 

  דיון: מה מלמדת החלוקה? מה גיליתם? מה למדתם על היום האידיאלי שלכם?  •

המשתתפים  .שעל האחד כתוב "אור" ועל השני "חושך" ,עיגוליםשני נותנים לכל ילד  •

שעות האור פעילויות המתקיימות בבחנה בין בהתבקשים למיין את הריבועים מ

  שעות החושך. כאלה המתקיימות בל

 דיון: מה מלמדת החלוקה? מה גיליתם? מה למדתם על היום האידיאלי שלכם? •

  

   

 מתנות הקיץ

  הקיץ המעניק והקיץ המעיק...

מידים להיזכר מביאים לכיתה מתנה ארוזה: מתנת חופשת הקיץ. מבקשים מהתל •

בלו אי פעם מחופשת הקיץ (לעודדם להציג ישהם ק ,במתנה טובה, מיטיבה ונעימה

 –חווייתית ורגשית. אם מישהו מציג מתנה קונקרטית , למשל  –מתנה מטפורית 

אופניים, נעודד אותו לספר על החוויה שהעניקה לו הרכיבה על האופניים באותו 

  .קיץ)

במתנה שקיבל פעם  ל לידיו את המתנה ומשתףכל תלמיד מקב שבוסבב עורכים  •

  .מהחופשה

 בליקשמיטיבה -נעימה ולא-מתנה לא נוסף שבו כל תלמיד מספר עלסבב עורכים  •

  מחופשת הקיץ. פעם

דיון: התייחסות לשני סוגי המתנות, מה נוכל להגיד דרכן על חופשת הקיץ? האם ניתן  •

 המתנות השליליות? את כיצד אנו יכולים להפחיתלהגביר את המתנות הטובות? 

  

  

 רשימות...

  "ל אני יכול? גדול!והכ" הפנקס נרשום: בשער. נכין לילדים פנקס ובו כעשרה עמודים

לעצמם רשימות לקראת חופשת הקיץ, לפי כותרות  : על התלמידים לערוךהמשימה •

   :העמודים, למשל
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  הלוואי שיקרה לי...

  זה הזמן סופסוף ל...

  צריך להיזהר מ...

  אפחד מ...רק שלא 

  חייב להספיק...

  לא רוצה לשמוע על...

  מקווה לראות הרבה את...

  אני.... ,כשישעמם לי

  הלוואי שיהיה לי זמן ל...

  ...המה יכול לבלבל אותי בחופש

  ...המה יכול להיות טעות בחופש

  ...המה יכול לשמח אותי בחופש

  ...המה בריא לי בחופש

  ....הבריא לי בחופש-מה לא

  ...הצריך לדבר עליהם עם ההורים לפני החופשדברים שאני 

  ...הדברים שאני עשוי לריב לגביהם עם ההורים בחופש

  ...ההקרוב החופשלמה אני מבטיח לעצמי 

  מה גיליתי על עצמי?  –להתעניין, להקשיב, לשתף, לדבר  –בזוגות  •

שהיה כתב שמוזמן לבחור משפט אחד תלמיד כל  .מחלקים לתלמידים רצועות נייר •

  , לכתוב אותו על הרצועה ולהניח במרכז המעגל.מעותי עבורומש

  מזמינים את התלמידים להסתובב במעגל ולקרוא את המשפטים השונים. •

תלמידים מוזמנים להתייחס למשפטים שכתבו. מה ה –דיון במליאה: ברמה האישית  •

  משפט עבורם?להמשמעות שיש 

  פטים שכתבנו? ללמוד עלינו כקבוצה מהמשאפשר מה  –תית הקבוצ הברמ

  

  

 קסמי הקיץ

פותח:  בגלל שאני כל כך אוהב אתכם, ארגנתי לכם, לכל אחד ואחת, ערכת  ךהמחנ •

לבד או ביחד, גם ללא בערכה קסמי קיץ לשימוש מידי בקיץ הקרוב. מותר להשתמש 

אתכם  יעשו והם ,י משרד החינוךיד-לפיקוח מבוגרים. הקסמים מאושרים ע

  כי כשאתם מאושרים אז אנחנו ממש מאושרים. מאושרים... וקצת גם אותנו

איך אדע? קסמים זה עניין אישי. כל אחד מכם מוזמן  איזה קסמים? אתם שואלים

עכשיו לחשוב על חמשת הקסמים (אסור יותר, אבל אפשר פחות) שהוא צריך כדי 

שתהיה לו חופשת קיץ טובה ומיטיבה. קסמים מסוג "הלוואי שיקרה" או מסוג 
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ח לא וח לעשות..." וקסמים מסוג "הכויקרה", קסמים מסוג "הכ הלוואי שלא"

  .עצמכםוקסמים מהסוג הכי קסום שתבקשו עבור  "...לעשות

מבקשים מהתלמידים לכתוב את חמשת הקסמים שהם רוצים לבצע על רצועות נייר,  •

  במרכז המעגל.את הרצועות ולהניח 

  .על רצועות הנייר רשוםמזמינים את התלמידים להסתובב במעגל ולקרוא את ה •

שכתבו. מה לקסמים תלמידים מוזמנים להתייחס  –דיון במליאה: ברמה האישית  •

  עבורם?החשיבות של הקסם 

כתבנו?הקסמים שללמוד עלינו כקבוצה מאפשר מה  –תית הקבוצ הברמ
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  יסודי-עלחינוך 

  א. פעילויות העשרה לימודיות בתחומי הדעת

יותיו מקובעי המדיניות ונושא עיניו לפתרונות ציפעל בעידן שבו הציבור מכריז בקול 

  מערכתיים, נרתם משרד החינוך למתן מענה לתלמידים בימי חופשת הקיץ.

(ולו במעט) רצף  יצורהטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת היום יצירת מרחבי למידה העשויים ל

  .אחרתל אחת בין שנת לימודים

י יד- לידע שנלמד בשנה שחלפה עהתמודדו מורים והורים עם הצורך בשימור ה ,עד כה

האמצעים הטכנולוגיים החדישים מספקים לנו  ,. אולםלחופשה שימוש בחוברות עבודה

  יכולות חדשות, בכל מקום ובכל עת.

בזמנם החופשי , בהתאם לשלבי החינוך, ליהנות יוכלו התלמידים ,במהלך החופשה

לבידור וללמידה. שנועדו ט גלישה באתרי אינטרנבאמצעות מפעילויות בתחומי דעת שונים 

הפעלות חווייתיות: של הכינו מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) מגוון של פעילויות ו ,כךלצורך 

שעשועונים, חידות וחידונים, מצגות מעניינות, ניסויים, סרטונים ועוד. התלמידים יוכלו לצפות, 

שונים. פעולות  להקשיב, לשחק, לקרוא, להמחיז, לפתור שאלות ולפתוח צוהר לנושאים

-חודשים יוליההתמודדות עם זמנם הפנוי בעשויות להקל על התלמידים את אלו העשרה 

  .מהנהבלמידה  – בעצמם או בחברותא –ולהביא אותם לעסוק אוגוסט, 

חברו ליוזמה  ,גב' רחלה שיפר ,וסגניתה ,יו"ר המזכירות הפדגוגית, פרופ' עופרה מייזלס

 בימי החופשה הגדולה.לימודי וש מבחר אמצעים לריענון והנחו את צוות המפמ"רים בגיב

  .ופירוט אמצעי הלמידה שפותחו להלן צוות המפמ"רים השותף לפיתוח אמצעי הלמידה

  משה זעפרני, מנהל האגף –אגף מורשת 

סרטונים בנושאים: אדם וחוה, תיבת נח, אוהל אברהם,  – ד"ר רוני מגידוב, מפמ"רית תנ"ך

ות, יוסף וכתונת הפסים, משה בתיבה, מכות מצרים, קריעת ים סוף מגדל בבל, סיפורי אב

מסע  ,סיור מודרך בעיר דוד –מיצג על ירושלים  ;חידון ידע ;ת, ביקור מלכת שבאיליודוד וג

  סנחריב ונקבת השילוח.

שאלות חשיבה  ;פירושי מילים – הרב ד"ר יוחאי רודיק, מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"ד

 ;מצגת על משנתו של הרמב"ם בנושא "אני מאמין" ;וגאולה" והפנמה בנושא: "אמונה

  הרצאתו של הרב אורי שרקי בנושא "אני מאמין".
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  צילה מירון, מ"מ מנהל האגף –אגף שפות 

שעשועי  ;חידונים ;סדרה קומית ללימוד העברית – ד"ר רמה מנור, מפמ"רית לשון והבעה

חידון  ;תפתחות השפה העבריתמצגות בנושא ה ;חידות ומאמרים לחגי ישראל ;לשון

  בחרוזים.

 ;קריאה ושמיעה של סיפורים ;משחקים לימודיים – ד"ר ג'ודי שטיינר, מפמ"רית  אנגלית

קריאת יצירות  ;פעילויות בדקדוק ;משחקים לימודיים ;הרצאה ;הבנת הנקרא והנשמע

ם לתרגול שחקנים מקריאים ספרי ילדים, שאלונים מתוקשבי ;וידאווקטעי שמע ב ;ספרותיות

  נושאי הדקדוק וקטעי האזנה.

מצגת על ; שיבושי לשון בשפה הערבית – סיגלית שושן, מפמ"רית ערבית ואסלאם ליהודים

מעשה בחמישה בלונים, דירה  – סיפורים מתורגמים לערבית ;עיתון מקוון ;הזמרת פיירוז

  ורגם לערבית.שיר של בועז שרעבי מת ;והחמור" חאו'סיפור הילדים "ג ;להשכיר, תירס חם

סרט אנימציה על שפת  ;דקדוק ;כללי הכתיבה – ד"ר מרדכי יושקובסקי, מפמ"ר יידיש

  היידיש.

מורפולוגיה של השפה  ;עבודות תלמידים ;פתגמים – מפמ"ר אמהרית ,ד"ר אנסבה טפרה

  האמהרית.

ה כרות עם האזור, מפיה: טיול וירטואלי באיים הקריביים – ביאטריס כץ, מפמ"רית ספרדית

  והסברים.

שעשועון  ;שעשועון אותיות ומילים בנושא מילים בינלאומיות – ג'ואל נמר, מפמ"רית צרפתית

סרטונים בצרפתית בנושאים: שירים  ;פעלים בהשוואה לשפה האנגלית ;מילים מול תמונות

  אוצר מילים לתייר בצרפת. ;לילדים, ימי השבוע, עונות השנה, המשפחה

  אלירז קראוס, מנהלת האגף –אגף מדעי הרוח והחברה 

חיי היהודים בארץ ישראל,  :סרטים – מפמ"רית לימודי א"י וארכיאולוגיה ,ד"ר אפרת זילבר

חיי העיר  –אקסודוס, סיור מודרך בעיר דוד, בית המקדש, חורבן בית המקדש, ירושלים 

  .1967העתיקה, הכותל המערבי, השוק ורחוב יפו, ירושלים בשנת 

מערכי שיעור בנושאים: מבית לאומי למדינה  – מפמ"רית היסטוריה אתר,- ד"ר אורנה כץ

הפנייה לאתרים העוסקים  ;בדרך, המכביות הראשונות, היציאה מהחומות, הרצל

סגולה, המגזין הישראלי  ;בהיסטוריה: מוזיאון בית התפוצות, מוזיאון  ארץ ישראל

  סיפורי חסידי אומות העולם. ;להיסטוריה

מועדוני קריאה  ;כתיבה יצירתית ;מהמקורות היהודיים – מ"ר ספרותד"ר שלמה הרציג, מפ

  ."כנפיים"אתר  –לקרוא ולעוף עם הדמיון  ;ספרים דיגיטליים ;ומדיה
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סרטוני  ;פרשת השבוע ;ספר האגדה לילדים – ציפי קוריצקי, ממונה על תרבות ישראל

 ;מוסדות המדינה משחקים בנושא ;קומיקס העוסקים בערכים ובאישים בתולדות עם ישראל

  .ועל פועלם חזונם של בן גוריון ובגיןעל חידות 

מה שרואים מכאן לא רואים  :מצגת בפסיכולוגיה – דנה פרידמן, מפמ"רית מדעי החברה

  שפת החלומות. ;חידודי קיץ: חידות בסוציולוגיה ובכלכלה ;תעתועי ראייה ;משם

של מוד גאוגרפיה של אוכלוסייה ומשחקים וסרטון ללי – פנינה גזית, מפמ"רית גיאוגרפיה

  חינוך פיננסי ומשחק לזיהוי אתרים בישראל. ;בונים בית מלון: איכות הסביבה ;יישובים

  רט.אמצגת בנושא דק – ד"ר לאה שילה, מפמ"רית פילוסופיה

  ד"ר חנה פרל, מנהלת האגף –אגף  מדעי הטבע 

  .'ט-'לשכבות ז חוברת עבודה אינטרנטית – ד"ר אירמה ג'ן, מפמ"רית מתמטיקה

חקר מקרה וסימולציות של השפעת גורמים  – מפמ"רית מדעי הסביבה ,ד"ר אירית שדה

פעילויות מתוקשבות דרך אתר  ;סרטים בנושאי סביבה ;ביוטים על המערכת האקולוגית

בנושאים: מערכות אקולוגיות, משאב האוויר, משאב המים, רעש  "מפמ"ר מדעי הסביבה"

  ל.וקרינה, תכנון וניהו

חוקי  ;כימיה אורגנית ;חומצות ובסיסים ;ביוכימיה – ד"ר דורית טייטלבאום, מפמ"רית כימיה

ניסויים: הדגמה של נוזל מגנטי,  ;מבנה האטום ;מצבי צבירה ;ווי משקל כימייש ;הגזים

  סרטוני כימייה מדליקים. ;משחקים כימיים ;כימייה

  ד"ר נורית רון, מנהלת האגף –אגף אמנויות 

 ;תזונה יומית מומלצת לתלמידים ;הדלגית, הדילוג והכושר – זוכמן, מפמ"ר חנ"גאברהם 

משחקים  ;משחקי כדור ;שישים שנות משחק: משחקים בשיעור ובהפסקה וגם בבית ובשכונה

  זוגות ובקבוצות.ב לפיתוח מוטוריקה עדינה ולשיפור הכושר הגופני ביחידים,

 ;יקליותזפעילויות מו ;תוקשבות ללימוד יצירותפעילויות מ – יקהזד"ר יעל שי, מפמ"רית מו

הפסנתר  ;יצירות קלאסיות וישראליות ;יקלייםזמשחקים מו ;שירים על אתרים בארץ ישראל

  ירטואלי.והו

כתיבה  ;יצירת פרשנות חזותית ליצירה ספרותית – אפי וישנצקי לוי, מפמ"רית תיאטרון

  ה להצגה.יכתיבת תכני ;דרמטית משותפת ברשת

  מנהל המינהל למדע ולטכנולוגיה ,ד"ר עופר רימון –מדע וטכנולוגיה מינהל 

משחקי  ;"רופא תורן" וירטואלי ;מגמות בריאות – מפמ"ר מגמת חינוך ובריאות ,פנינה הירש

  סימולציה.
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כוחות  ;יסודייםהספר ההצעות לניסויים לתלמידי בתי  – שושי כהן, מפמ"רית מדע וטכנולוגיה

סרטון בנושא  ;משקל של גוף בתוך נוזל ;מטען חשמלי ;ר צבעיםחיבו ;כבידה ומסלולים

זהב שחור  ;יצירת תמיסות ;ניסוי המסת סוכר ומלח ;חידון לזיהוי מצבי צבירה ;סטיקלייט

 ;פעילות הלב –להיות בריא  ;מארג מזון ;צאצאים באים לעולם ;מערכת העיכול ;תחת לרגלינו

  מי רוצה להיות מהנדס גנטי?

  

  איש הקשר

  054-5833623: , טל'תי בדשלי

  litibadash@gmail.com: דוא"ל
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  למידה מרחוקללגלישה בטוחה ברשת האינטרנט ו חינוכיותב. פעילויות 

חשיפתם לכלי בלמידה מרחוק לתלמידים ום חווייתיים של פעילות הקיץ תתמקד בתהליכי

שאליה  רהאת המט ףכלים מתקדמים אלו משקהשימוש בעריכה ויצירה דיגיטליים ברשת. 

. התלמידים יפיקו תוצרים בתהליכים 21-התאמת מערכת החינוך למאה האנו שואפים: 

 הגבוהברמה ידע בלמידה עצמית, יפתחו אסטרטגיות חשיבה ירכשו שיתופים עם עמיתים, 

 ,תיים. במהלך הפעילויותיתהליכים חוויבבתחום אוריינות מחשב ומידע וירכשו מיומנויות 

תנועת בפעילות מהנופש משפחתי, מהמהקייטנה,  את חוויותיהם דלתעיוכלו התלמידים 

  סרטים ועוד.ממופעים, מהצגות, מספרים, ב מקריאהביקורים משפחתיים, מנוער, ה

  

  נושאים מרכזיים שיופיעו באתר

התכנית להתאמת מערכת "באתר פעילויות חינוכיות לגלישה בטוחה ומוגנות ברשת  •

 ."21 - החינוך למאה ה

כולל סרטונים וקבצי הדרכה  – קישורים לכלים דיגיטליים המאפשרים יצירה ועריכה •

  לשימוש בכלים אלו.

רלוונטית  המייצרים חוויה – לעולמו של הלומדהקשורים רשימת רעיונות לשימוש בכלים  •

  ואוטנטית.

  דרכי פעולה

  הנגשת מאגר כלים והסברים להפעלת הכלים. •

  .בכלים המוצעיםהמשתמשת יכללו בפעילות יהכנת רעיונות לנושאים ש •

התוצרים  – מורים ליצירת תחרות תוצרים מהקיץ בעת חזרה לבית הספרההכוונת  •

  יפורסמו בפורטל הבית ספרי של כל בית ספר בסביבה מוגנת.

לקבל הכוונה  ,תלמידים להביע דעהה שבהם יוכלומערך מפגשים וירטואליים הכנת  •

בילוי  – פעילויות לשעות הפנאיליהנות מ ,עוץ באשר לשימוש בכלים המוצעיםיוי

  והעשרה. 

  איש קשר 

  .jasminli@education.gov.il :דוא"ל, יסמין ליסמן
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  ת קישורים מומלציםרשימ

קהל  מהות שם הכלי 

 יעד
הדרכה 

להפעלת 

 הכלי

 רעיונות להפעלה

  Linoit  

 

יצירת פתקים מקוונים  

לתיעוד , לתיעוד מידע

 שיתוף עמיתיםלשיח ו

חוויות מהקייטנה,  תיאום ציפיות,  סרטון ג' ומעלה 

תנועת נוער, המלצות על בפעילות 

ספרים, הצגות, מופעים, סרטים, 

 משוב לפעילות, לוח קח ותן. 

wordle  

 

כלי חינמי למיפוי מילים.  

ייצוג ומאפשר ייצור 

 ויזואלי של טקסט 

א' 

 מעלהו

הסבר 

 מילולי
חוויות מהקייטנה, נופש משפחתי,  

תנועת נוער, ביקורים בפעילות 

משפחתיים, המלצות על ספרים, 

 הצגות, מופעים, סרטים ועוד. 

tagxido  

   

כלי חינמי למיפוי מילים.  

ייצוג ומאפשר ייצור 

 .ויזואלי של טקסט

א' 

 ומעלה

הסבר 

 מילולי
חוויות מהקייטנה, נופש משפחתי,  

תנועת נוער, ביקורים בפעילות 

משפחתיים, המלצות על ספרים, 

 הצגות, מופעים, סרטים ועוד. 

המילים את  מאפשר לראות 

הנפוצות בהקשר לחופשת הקיץ, לא 

לקבל באופן ויזואלי את הפעילות 

 הנפוצה ביותר.

blogger  

 

כלי ליצירת בלוג אישי או  

 שיתופי

תיעוד בכתב ובתמונות של חוויות   מצגת ז' ומעלה 

משפחתי, הנופש מהמהקייטנה, 

ביקורים מנוער, התנועת בפעילות מ

ספרים, מקריאת משפחתיים, 

 סרטים ועוד. ממופעים, מהצגות, מ

Picasa web 
aLbum  

 

כלי ליצירת אלבום  

 ו משותףתמונות פרטי א

הסבר  ז' ומעלה 

 מילולי
יצירת אלבומי תמונות משותפים  

 לתיעוד חוויות מפעילויות הקיץ

  .ולשיתוף בהן

שימוש באלבום ליצירת חידונים 

 זואליים.וי

Voki  

 

כלי ליצירת דמויות אווטר  

בשילוב טקסט קולי 

 במגוון שפות

הסבר  ומעלה 'ג 

 מילולי
משחקי תפקידים, תיאור חוויות  

 .מחופשת הקיץ

Glogster   כלי ליצירת כרזות

אינטרנטיות 

  ,אינטראקטיביות

הסבר  ומעלה 'ג 

מילולי 

והנחיות 

ארגון תיעוד חוויות הקיץ בפוסטר  

אינטראקטיבי ופרסומן ברשת 
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קהל  מהות שם הכלי 

 יעד
הדרכה 

להפעלת 

 הכלי

 רעיונות להפעלה

ניתן לשלב בכרזה   

י סרטים, תמונות וקבצ

 קול

  .האינטרנט להפעלה

Toondoo 

  

כלי ליצירת עלילון  

קומיקס וספרונים 

 דיגיטאליים

א' 

 ומעלה

הסבר 

 מילולי
ניתן לכתוב ספרוני קומיקס ולפרסם  

ר המוצלח אותם. בחירת הסיפו

 ביותר.

Erly  

 

מרחב אינטרנטי לארגון  

ליצירת ידע ותוכן שיתופי 

 חדש

הסבר  ג' ומעלה 

 מילולי
חוויות ב ,ארגון מידע ושיתוף בידע 

נופש משפחתי, במהקייטנה, 

ביקורים בנוער, התנועת בלות פעיב

משפחתיים, המלצות על ספרים, 

 הצגות, מופעים, סרטים ועוד. 

Voicethread  

  

יצירת דיאלוג במצגת  

אינטרנטית 

אינטראקטיבית בקול 

 ובכתב

סרטון  ג' ומעלה 

 הדרכה
ניהול שיח בין תלמידי הכיתה על  

  חוויות הקיץ.

התלמידים יתרמו למצגת  

המשותפת מחוויותיהם בקול 

יקבלו רעיונות ויתייחסו אחד  ,ובכתב

 האחר.לדברי 

  יו.טיובאד

    

כלי המאפשר לעצור  

סרטון בנקודות זמן 

נבחרות ולהעלות שאלון 

לדיון או לבדיקת הבנת 

 הנצפה

הנחיות  ג' ומעלה 

 דוגמותו
סרטים שצולמו על יצירת חידונים  

נערכו במהלך פעילות בחופשה. שו

ות תוך צפייה שיתוף בחווי

  אינטראקטיבית.

  .צפייה מונחת בסרטונים

  

  למאגרי מידע דוגמות

  שימוש באוספים המקוונים – הספרייה הלאומית •

   שימוש באוספים מקוונים – מוזיאון ישראל •

  ישראלשימוש במאגר המידע הלאומי לציפורי  •

 אופן השימוש בהעל ערכיה ועל על הוויקיפדיה,  חוברת הדרכה •

  לילדים ממשל זמיןאתר  •

   גלים ,ג'ינג'ים ,גוגלה, בריינפופ: קישורים לכל ספקי התוכן •

 איזיפוניקס ,Lnet ,עת הדעת ,ממשק ,מט"ח ,התלמוד החזותי המדורג •
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  ערכיות-ג. פעילויות חברתיות 

פי -חופשת הקיץ מעניקה לבני הנוער פנאי למכביר למנוחה ולפעילות הפגתית וחווייתית על

להגביר הזדמנות  ותמעניק. ההכנה לחופשת הקיץ והפעילות במהלכה בחירתם החופשית

ערכית המתקיימת בתחומי בית הספר ובקהילה במשך כל ימות - את הפעילות החברתית

  השנה. 

  ערכית מתקיימת בשתי נקודות זמן: לקראת החופשה ובמהלכה.-הפעילות החברתית

  לקראת החופשה 

אותנו להכין אותם כראוי לחופשה. חשוב שהמחנכים אחריותנו החינוכית לבני הנוער מחייבת 

כגון:  הקשורים לחופשה, יקדישו בסוף שנת הלימודים מספר שיעורי חינוך לעיסוק בנושאים

קיץ, העלאת רעיונות לפעילות קהילתית ב הניהול זמן, ניצול מיטבי של הפנאי, הכנה לעבוד

ולכלול בה, באופן מושכל ם והתנדבותית. חשוב לעודד את בני הנוער לתכנן את חופשת

התנדבות, פעילות תרבותית וטיולים  :כגון ,בנוסף לפעילות הפגתית, גם מרכיבים ערכיים

  ברחבי הארץ.

סיכונים האורבים להם עם חשוב להכין את התלמידים להתמודדות עם איומים ו ,כמו כן

  ים.וירטואליובמהלך החופשה בכבישים ובחופים, במפגשים חברתיים ובמרחבים ה

  במהלך החופשה

אישיים בין הצוות החינוכי לבין בני -ןהקשרים הבי את קילהעמאפשר  ,במהלך חופשת הקיץ

רמה בהן  ,הנוער. חשוב שמחנכים ומורים ישמרו על קשר עם התלמידים במהלך החופשה

  –ברמה הכיתתית באמצעות שיחות טלפון, מסרונים או דואר אלקטרוני, הן  – האישית

  שים כיתתיים חווייתיים.באמצעות מפג

מתאימות להפעלת בני נוער לקראת החופשה. פעילויות נוספות  להלן הפעילויות המוצעות

למצוא באתר "קיץ אחר" ובמאגר אפשר להפעלת התלמידים לקראת החופשה ובמהלכה 

  ההפעלות באתר מינהל חברה ונוער.

מינהל חברה , למויותטליה נאמן, מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשת: קשר תאש

  03-9180808: 'טל, ונוער

  .taliane@education.gov.il :דוא"ל
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∗∗∗∗"רק אני והגלשן שלי"?  
  

. רובם עסוקים בעיקר בפעילויות נופש הבה התלמידים בחופששא תקופה ו: הקיץ המבוא

שפת הים, בקניונים על והטלוויזיה או עם חברים  לבד בבית מול מסכי המחשב – הפגתיות

אנחנו נהנים מן הזמן החופשי שעומד לרשותנו וממלאים  בתקופה זו,ובשאר אתרי הבילוי. 

להכיר בכך להביא את בני הנוער  יםמבקש , אנופעילות זובאת המצברים של עצמנו. 

למען סביבתם  ,זהובמקרה  – בכוחם וביכולתם לעסוק בקיץ גם בפעילויות למען הכללש

  הקרובה. 

אותה,  , יחקרובסביבתם הקרובה התלמידים יצאו מהחדרים הממוזגים, יסיירו ,בפעילות זו

ויפעלו לשינויה. התלמידים יחקרו את סביבתם הקרובה בתחומי השדה,  ילמדו להכירה

יאתרו תחומים הדורשים שינוי, ויבחרו תחום  . הםבשיטת החקר והגילוי ,הלאום והחברה

לקיחת אחריות אישית וקבוצתית לשינוי בהם מעוניינים לפעול ככיתה בו ה שיחד של עשיא

  המצב. 

אני משקיע  המבטאת את השאלה האם בחופש – "רק אני והגלשן שלי"? – כותרת הפעילות

ועד כמה אני מוכן להירתם ולהתנדב למען הסביבה. המסר הערכי של הפעילות  ,רק בעצמי

ברצוננו להביא את התלמידים לכלול בזמנם הפנוי בחופשת הקיץ גם  הוא אחריות ומעורבות.

  פעילויות למען הסביבה.

מפגש מקדים לפני היציאה לחופשה (במהלך חודש יוני)  :מפגשים שלושההפעילות נחלקת ל

מפגש  ;חלוקת משימותלהצגת הרעיון והמטלה ול, ההגדול הלבירור העמדות לגבי החופש

פעילות למען הסביבה לומפגש  ;תקיים כעבור כחודש (במהלך יולי)ביניים להצגת תוצרים שי

  שיתקיים מיד לאחר מכן (סוף יולי ראשית אוגוסט).

   מטרות

 לברר עם המשתתפים כיצד הם מבלים את חופשת הקיץ. •

המחירים של קיץ אישי לעומת קיץ חברתי (במובן של תרומה את לשקול את הרווחים ו •

 .למען הכלל)

 .ה הקרובה (בדרך החקר והגילוי) ולאתר בה תחומים הדורשים שינוילהכיר את הסביב •

  .להתנסות בפעולה מעשית התנדבותית למען הכלל לפי בחירת הכיתה •

                                                           
 , שירו של דני סנדרסון.גלשןמתוך:  ∗
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  1מפגש מס' 

  מהלך הפעילות

  במליאה  – שלב א'

  : "רק אני והגלשן שלי"?1 אפשרות

  ר) וישמיע את השי1המנחה יחלק לתלמידים את מילות השיר "הגלשן" (נספח 

  שאלות לדיון

 כיצד מבלים הנערים שבשיר? •

יתרונותיה? מה מאפיין אותה? מה עומד  םמה דעתכם על דרך בילוי זו? מה •

 במרכזה?

 ? מהן?ההגדול ההאם יש דרכים נוספות לבילוי בחופש •

 ?ההגדול החופשבכיצד אתם מבלים  •

 ה למען הכלל?יהחופשי עבור עשי כםזמנמ הקדישל ניםמוכ םהאם היית •

  ? על מה לא?לצורך כך מוכן לוותר םייתעל מה ה •

  

  ההגדול ה: עוגת החופש2 אפשרות

מעורבות בקהילה, תכנית  –מחויבות אישית : חוברתהמתוך  ,על בסיס "עוגת הפנאי שלי"

קהילתי, מינהל חברה -חינוך חברתי ,שנער, עליזה לסר, חנה ארז בעריכת מירה ,חינוכית

  .2003 ,ונוער

ation.gov.il/i01net/I01TeurParit.aspx?SemelParit=18058&Pahttp://hinuch.educ

ge=8   

חופשת בהמנחה יפתח ויאמר שהיום נשוחח על חופשת הקיץ ונבדוק כיצד כל אחד מבלה 

), ויבקש מכל משתתף 2(נספח  "עוגת הפנאי"הקיץ שלו. המנחה יחלק לכל משתתף את 

. ההגדול הבחופש ילויות השונותלפעמקדיש  הזמן שהואלחלק את העוגה לפרוסות לפי 

  המשתתפים יקריאו את תשובותיהם. ,לאחר מכן

  שאלות לדיון

 מהן הפעילויות השכיחות ביותר שהוזכרו? •

 ?הי אנו מקדישים את מרב הזמן בחופשען מלמ •
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כמה מהזמן אנו מקדישים לטובת עצמנו? כמה מהזמן אנו מקדישים לפי הדיווח,  •

 לטובת אחרים?

 נה שהתקבלה?מה דעתכם על התמו •

 ? מהן?ההאם יש דרכים אחרות לבלות את החופש •

 ה למען הכלל?יהחופשי עבור עשי כםזמנהקדיש מל ניםמוכ םהאם היית •

  ? על מה לא?לצורך כך לוותר ניםמוכ םעל מה היית •

  

 השאלות הראשונותובשלוש לפתוח בשיר  :האפשרויות שתילשלב את  אפשרהערה: 

  .שאר השאלותולהמשיך עם " ההגדול ההחופש, ולעבור למשימת "עוגת שלאחריו

  במליאה – שלב ב'

  . ההגדול החופשלהמנחה יציג את המשימה הכיתתית 

עשייה למען גם פעילויות הפנאי שלנו ין ב וז הבחופששברצוננו לשלב המנחה יסביר 

  הסביבה. 

לשם  .עלינו לחקור את הסביבה שלנו ולאתר תחומים הדורשים שינוי ,בשלב הראשון .1

 משימת חקריקבל וכל צוות של תלמידים  ,נחלק היום תפקידים ומשימות ,כך

  . לחופשה

ניפגש שוב בבית הספר, כל צוות יציג את  ,בשלב השני (שיתקיים לאחר חודש) .2

  בו ברצוננו לפעול ככיתה.שונבחר את התחום  ,ממצאיו

  .במהלך חודש יולי נצא ככיתה לפעולת ההתנדבות עצמה ,בשלב השלישי .3

  

אנו עומדים לחקור בסביבתנו הקרובה באמצעות בריסטולים שיציג את התחומים  המנחה

תחום לבחור את  ,להסתובב בכיתה מהתלמידיםיבקש  . המנחהשיתלה על קירות הכיתה

 פרולרשום את שמו על הבריסטול. יש להגביל את מס שבו הוא רוצה לעסוקהמשימה 

  ועל עבודה יעילה בצוותי המשימה.בוצות הקהמשתתפים בכל קבוצה כדי לשמור על איזון בין 

כל צבע יבטא תחום אחר: שני  :צבעים שונים שלושהבריסטולים בשישה המנחה יתלה 

יבטאו את התחום שניים אחרים יבטאו את תחום השדה, זהה בריסטולים בעלי צבע 

את התחום הלאומי. על כל בריסטול ייכתב תחום אחד לבדיקה מהטבלה  –שניי החברתי, ו

  להלן. ש

התערבות בעיר, על ל: על המנחה להתכונן מראש ולאתר תחומים רלוונטיים לבדיקה והערה

  סביבתם.במנת לא להציע לתלמידים תחום שאינו רלוונטי כלל 
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ואותן  ,מכל תחום)שתיים ( ןאפשרויות מתוכשש להלן אפשרויות למחקר בסביבה, יש לבחור 

  :לכתוב על הבריסטולים לבחירת התלמידים

  

  חברה  לאום   שדה

  חיזוק המרקם החברתי בעיר  שימור אתרי מורשת  פיתוח אתרי תיירות בסביבה

שימור אנדרטאות ואתרי   פיתוח גנים ציבוריים

  זיכרון

  פיתוח מרכזי תרבות ובילוי

שיפור תשתיות: כבישים 

  ומדרכות

קידום תרבות הפנאי של   יהיקידום קליטת על

  ערב ובהנוער אחה"צ 

קידום אוכלוסיות מיוחדות   הנצחת אישים  הסביבה קידום איכות

  וקידום השונה

  

  קבוצתי – שלב ג'

שאלות חקר שהם  3-2כל קבוצת משתתפים בעלי תחום עניין משותף ישבו יחד וינסחו 

מעוניינים לחקור בתחום ואת הדרך שהם מציעים כדי לחקור תחום זה. המנחה יעבור ביניהם 

  במידת הצורך. ויסייע

  שאלות חקרל דוגמות

  נושאי החקר  התחום

פיתוח אתרי 

  תיירות בסביבה

היכן מטיילים בסביבה? האם קיימים מוזיאונים בעיר? מה מצבם? מי 

  האוכלוסייה הפוקדת אותם בחופשת הקיץ? האם יש צורך בהתערבות?

פיתוח גנים 

  ציבוריים

כמה גנים יש בעיר? מה מצב הגנים בעיר? היכן הם ממוקמים בשכונה 

? האם יש בהם מפגעים בשכונות השונות שווה מספר הגנים והאם

  הדורשים התערבות?

שיפור תשתיות: 

  כבישים ומדרכות

  מה מצב התשתיות בשכונה? האם יש מפגעים בטיחותיים?

קידום איכות 

  הסביבה

מה מצב איכות הסביבה בשכונה? מה מידת הניקיון? איכות האוויר? 

  רשים שיפור והתערבות?המחזור? האם אתה מזהה תחומים הדו
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שימור אתרי 

  מורשת

לו ומה תפקידם? מה מצב יהאם קיימים אתרי מורשת בעיר? א

  האתרים? האם מבקרים בהם בחופשת הקיץ?

שימור אנדרטאות 

  ואתרי זיכרון

לו אירועים הם יהשכונה? א אוכמה אנדרטאות יש בתחום העיר 

  האם נדרשת התערבות? ?מנציחים? מה מצבם

יטת קידום קל

  היעלי

כיצד העיר קולטת אוכלוסיות של עולים חדשים? מהם השירותים 

לו שכונות מרוכזים העולים? האם יש תחומים יהניתנים להם? בא

  בהם יש צורך בהתערבות לקידום קליטתם?ש

לו אישים מונצחים בעיר בשמות מבנים, גנים או רחובות? עד כמה יא  הנצחת אישים

  ישים הללו? תושבי השכונה מכירים את הא

חיזוק המרקם 

  החברתי בעיר

לו אוכלוסיות מתגוררות בעיר? האם האוכלוסייה הומוגנית או יא

הטרוגנית? האם קיימים פערים מסוגים שונים בין האוכלוסיות? האם 

קיים קשר בין האוכלוסיות? מה היית מציע לשפר בתחום זה בעיר 

  וכיצד?

פיתוח מרכזי 

  תרבות ובילוי

עיר? מה טיב הבילויים? מה היית מציע לשפר בתחום זה היכן מבלים ב

  וכיצד?

קידום תרבות 

הפנאי של הנוער 

  ערב ובאחה"צ 

לו מסגרות קיימות בעיר עבור יהיכן מבלה הנוער אחה"צ ובערב? א

האם הנוער משתתף בהן? מה עושה הנוער שאינו מגיע  ?הנוער

  למסגרות אלו? מה אפשר לעשות עוד בתחום?

לוסיות קידום אוכ

  מיוחדות

לו ילו מסגרות קיימות עבורם? באילו אוכלוסיות מיוחדות יש בעיר? איא

  תחומים ניתן לסייע להם?

  

  מליאהב – שלב ד'

יקבל שבחר, דרכי המחקר את שאלות החקר שלו ו , אתבו בחרשכל צוות יציג את התחום 

 ,. בסיום הסבבכלי החקר שלואת שאלות והשכלל את י ובהתאם לומשוב מכלל המשתתפים 

יקבע המנחה תאריך יעד לפגישה של כלל הצוותים להצגת תוצרים כחודש לאחר מכן. 

המנחה ידגיש שכל צוות יצטרך להציג את ממצאיו ולהציע תחום התערבות ישים לקידום 

  התחום שלו שיעמוד לבחירת הכיתה.

ולצייד את  היש לתת הנחיות בטיחות וביטחון לקראת הפעילות העצמאית בחופש ,כמו כן

  התלמידים במכתב מהמוסד המפעיל כדי לתת להם הרשאה רשמית לפעולה.
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לצורך העיר לצורך התמצאות ו או של: רצוי להביא למפגש הפתיחה מפות של השכונה הערה

  תכנון פעילות החקר.

 

   ∗∗∗∗: "יגעת ומצאת תאמין"2מפגש מס' 

  מהלך הפעילות

  במליאה 

  פעולת התערבות.ל הלפני כלל המליאה ואת הצעתכל קבוצה תציג את ממצאי החקר שלה 

ותדון בדרכי ההתערבות  ,יתה רוצה להתערביבו השהכיתה תצביע ותבחר את התחום 

  . ותהרצוי

חלוקת תפקידים בין המשתתפים תתבצע תוגדר משימת ההתערבות, ,בסיום הפגישה 

  לוח זמנים לביצוע ההתערבות.ייקבע ו

  

  מאחורי הקלעים

תמיד המשתתפים -יע לכיתה להוציא את הרעיון מהכוח אל הפועל. לאהמנחה יצטרך לסי

על המנחה לסייע לצוות האחראי על  ,מודעים לאפשרויות ההתערבות שלהם. בתום המפגש

. חשוב לרתום את אחד עם הרשויות הרלוונטיות ההתערבות לתאם את פעולת ההתערבות

ולת ההתערבות: עיריות ומועצות לסייע בפע היכול – מוסד וארשות  – הגופים הציבוריים

מקומיות, משרדי ממשלה, היחידה להנצחת החייל, ועדים שכונתיים, עמותות התנדבותיות, 

, האגף "אור ירוק"המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל, רשות הטבע והגנים הלאומיים, עמותת 

  לבטיחות בדרכים, קידום נוער, מועצת תנועות הנוער, תנועות הנוער בעיר ועוד.

  

  

                                                           
  מגילה ו ע"ב. ∗
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  עילסיהיכולים  פיםטבלת הצעות התערבות והגו

  עילסיהיכול הגוף   ההתערבות  התחום 

 רשות הטבע והגנים  תיירות רשיקום את  פיתוח אתרי תיירות בסביבה

  הלאומיים

  מחלקת הגנים בעיר  שיקום גן ציבורי  פיתוח גנים ציבוריים

שיפור תשתיות: כבישים 

  ומדרכות

ה לרשות מקומית יפני

 קיומו מפגע והבאתלמניעת 

  לתודעת הציבור

הרשות לבטיחות בדרכים, 

  עיריות, עיתונות מקומית

פעולת איסוף פסולת או   קידום איכות הסביבה

  מחזור

המשרד לאיכות הסביבה, 

  .ועוד "אל"ה"

שיקום אתר, הנחלת ערכי   שימור אתרי מורשת

  האתר (פעולה חינוכית)

משרד הדתות, המועצה 

  לשימור אתרי מורשת

שימור אנדרטאות ואתרי 

  זיכרון

ל, בית ייהאגף להנצחת הח  שיקום אנדרטה

, עמותה להנצחת "יד לבנים"

  ל מסויםיחי

פעולת התנדבות במרכז   היקידום קליטת עלי

קליטה, חניכת ילדים עולים 

חדשים, הכרת הסביבה 

לילדים, עזרה בשיעורי בית 

  ועוד

   רשויותמשרד הקליטה, 

בות, פעולת שילוט רחו  הנצחת אישים

אודות האישים על הסברה 

  המונצחים

  רשויות

פעילות משותפת עם קבוצת   חיזוק המרקם החברתי בעיר

בני נוער משכונה חלשה 

  בעיר

רשויות, תנועות נוער, 

  מתנ"סים
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  עילסיהיכול הגוף   ההתערבות  התחום 

ביצוע סקר דעת קהל   פיתוח מרכזי תרבות ובילוי

יה לרשות יבשכונה ופנ

  מיתהמקו

  רשויותעיתונות מקומית, 

קידום תרבות הפנאי של 

  ערב ובהנוער אחה"צ 

ביצוע פעילות פנאי חלופית 

מקבוצות שילוב נוער ב

  חברתיות שונות

  קידום נוער, תנועות הנוער

 בשיתוףביצוע פעילות פנאי   קידום אוכלוסיות מיוחדות

  אוכלוסייה מיוחדת

האגף לחינוך מיוחד, האגף 

  לקשיש

  

 

   ∗∗∗∗: "כל אדם נברא כדי לתקן דבר מה בעולם"3מס'  מפגש

  מהלך הפעילות 

  שלב א'

  .פעילותשל הכיתה תיפגש באתר ההתערבות למשך כשעתיים 

  דקות) 40סיכום ( – שלב ב'

  המשתתפים ישבו במעגל וכל אחד יתבקש להגיד בתורו כיצד הרגיש במהלך הפעילות.

 מה הרגשת שנתת במהלך הפעילות היום? •

 ואם כן מה? ,ת שגם קיבלת מהפעילותהאם הרגש •

 מה למדת על עצמך מפעילות זו? •

 במה? ?מתהקוד ההגדול הה שונה מהחופשיתהי וז ההאם חופש •

 ?וז הלעצמך מחופשמקבל איזה מסר אתה  •

  

המנחה יחזור ויחדד את הרעיון של "קיץ אחר", יחזור על שלבי הפעילות שנעשו וידגיש את 

מען הסביבה. המנחה ישקף את תחושות התלמידים שעלו חשיבות התרומה של התלמידים ל

  .ההגדול החופשהנתינה והמעורבות בבמעגל הסיכום תוך חידוד התובנות שעלו על יתרונות 

                                                           
  מגילה ו ע"ב. ∗
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  : גלשן, דני סנדרסון1נספח 

t.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=314&wrkid=829http://shirone   

   גלשן

  דני סנדרסוןמילים ולחן: 

  

   ,יום בהיר של שמש

   ,אין שום עננים

  אני וכל החברה 

  אל הים נוסעים, 

   ,לקחנו את האוטו

   ,הבנות כבר שם

  כשלחוף נגיע 

  נוציא את הגלשן. 

[...]  

   ,שמש כבר שוקעת

  והים נסגר, 

   ,כל אחד בבית

  עצוב שזה נגמר. 

  זהו סוף לחופש, 

  שוב ללימודים, 

  אך לא יהיה בית ספר 

  אם יש מחר גלים. 

  

  

  



57 
 

 

  ההגדול העוגת החופש  :2נספח מס' 

  כרטיס משימה אישית – " שליההגדול ה"עוגת החופש

  

  .ההגדול העושים במהלך החופששאתם פעילויות  15-10של  ערכו רשימה .1

  

  

_____________________________________________________________  

  

  

 פי מספר  -. חלקו את העוגה לפרוסות עלה"הגדול הלפניכם "עוגת החופש .2

ייצג את משך הזמן שאתם מקדישים לכל  החלקיםהפעילויות  שלכם כך שעובי 

בדיוק יחסי ומתמטי, אלא בצורה שתיתן מבט  לחלק את העוגהין צורך פעילות (א

דקה פרוסה המרבי,  שלה מוקדש הזמןלפעילות  – כללי: הפרוסה העבה ביותר

  וכן הלאה). ,פחותהזמן המוקדש לה לזו ש – במעט
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  הקו האדום שלי

   "חיים ללא סמים"הפעילות לקוחה מתוך החוברת 

 

  מטרות

  .המשתתפים יהיו מודעים לקיומם של מצבי פיתוי וסיכון •

  .המשתתפים יזהו אמצעי מיגון אפשריים למצבי פיתוי וסיכון •

  .הקווים האדומים שלהם במצבי פיתוי וסיכון אתהמשתתפים יגדירו  •

  

    

  עזרים

 לוח מצבי פיתוי ואמצעי מיגון. �

 דפי נייר. �

 ארבעה בריסטולים ריקים. �

 כרטיסים ריקים. �

 כלי כתיבה. �

 לורדים. �

 כרטיסים בצבע אדום בצורה של תמרורים. 20 �

 כרטיסים בצבע ירוק שעליהם דמות צועדת (לקוחה מהציור שברמזור הירוק). 20 �

  ידי המנחה).-את הכרטיסים (יוכן עלבהם לתלות  חריציםשעליו ריסטול ריק ב �

  

  הנחיות למנחה

נפרד ממציאות החיים ומההוויה האנושית. חשוב להבהיר - מצבי פיתוי וסיכון הם חלק בלתי

למשתתפים כי לא קיים אדם שאינו חש מפעם לפעם בפיתוי או בסיכון. קיימים מצבי פיתוי  

זו דוגמה קיצונית למצב סיכון ולאיום, אך אנשים שונים  –הוביל למוות וסיכון העלולים ל

  יכולים להתפתות ולסכן את עצמם בסיכונים שונים.

אמצעי המיגון הם סוג של פתרונות הגנה שאותם אנחנו מפתחים כדי להתמודד עם מצבים 

בים שונים מסוכנים. חשוב להדגיש בפני החניכים כי בני אדם שונים רואים בצורה שונה מצ

  הקשורים לפיתוי ולסיכון, ובהתאם לכך מפתחים את אמצעי המיגון שלהם.

  במפגש יינתן מקום מרכזי לזיהוי מצבי פיתוי וסיכון ולהגדרה של אמצעי המיגון.

חשוב להבליט שלכל אחד מאתנו יש קו אדום שונה וחופש בחירה לקבל על עצמו אחריות 

  אישית ולהשתמש בתגובות שונות.
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להדגיש את המרכיב של האחריות האישית של כל אחד ואת מקומה של השליטה חשוב 

  העצמית בהקשר למצבי פיתוי וסיכון ולאמצעי מיגון.

  מהלך הפעילות

  שאלת הפשרה.  •

 החניכים ישלימו את המשפט: "בשבילי פיתוי הוא..."עריכת סבב שבו   •

זה מתייחס למגוון  המנחה יגדיר מהו פיתוי: פיתוי הוא שידול לדבר שלילי. מושג  •

פעולות, כגון: שידול, הסתה, הדחה, השפעה, גרירה, משיכה, הקסמה, גירוי, 

תאווה. כשאנחנו נמצאים במצב של פיתוי, אנחנו מרגישים שאנחנו נחשפים 

לסכנה, ואנחנו חוששים מפני אובדן שליטה ומפני פגיעה פיזית או נפשית. במצב 

  ר על עצמנו.כזה, אנחנו רוצים, באופן טבעי, לשמו

 

  – לוח גדול ריקתקבל לארבע קבוצות. כל קבוצה המשתתפים המנחה יחלק את   •

 שישמש אותה לכתיבת אמצעי מיגון, וכן דפי נייר וכלי כתיבה.

ארבע הקבוצות יקבלו משימה זהה: כל קבוצה מקבלת כרזה שעליה  מפורטים   •

רף לערכה). ארבעה מצבי איום, ושיש בה מקום לקביעת אמצעי מיגון (מצו

המשתתפים מתבקשים להציע אמצעי מיגון המתאימים למצבי האיום ולהוסיף 

 מצבי איום רלוונטיים ואמצעי מיגון המתאימים להם.

  נציג מכל קבוצה יציג את רשימת אמצעי המיגון שרשמה קבוצתו.  •

 גבי הלוח.- המנחה ירשום את אמצעי המיגון שרשמו כל הקבוצות על   

) והשנייה "משתתף שתי כרטיסיות: האחת בצבע אדום ("עצורהמנחה יחלק לכל   •

שמתייחס  –בצבע ירוק ("עבור"). המנחה יתלה את לוח מצבי האיום שהכין 

ויקרא בקול רם את המצבים המתוארים בו  –לאיום בהקשר למצבי פיתוי (נספח) 

בצורה הדרגתית, כלומר: בכל פעם יחשוף רק מצב אחד. כל משתתף נדרש 

ירים  -גבי כל מצב אם הוא פיתוי עבורו. אם הוא מגדירו כפיתוי להחליט ל

ירים את הכרטיס  –המשתתף את הכרטיס האדום, אם הוא אינו מגדירו כפיתוי 

הירוק (מומלץ שהמנחה יאסוף, במהלך העבודה בקבוצות, דוגמות נוספות 

 שמעלים המשתתפים למצבי פיתוי, ויצרף אותן ללוח שהכין).

ל נער שהרים כרטיס אדום ויבקש ממנו להבהיר במשפט אחד המנחה יפנה לכ  •

 מדוע המצב שהוצג הוא מצב פיתוי וסיכון עבורו.

  גבי הלוח את תגובות המשתתפים.-המנחה ירשום על  •
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עבור חברי ליצור מפה קבוצתית של מצבי פיתוי וסיכון בולטים  , אפשרבסוף הפעילות

  קבוצה.ה

  

  

  נספח: פירוט מצבי פיתוי וסיכון

  

  .. לצפות בסרט אלים1

  . לבלות בפאב.2

  .. להשתייך לרשת חברתית באינטרנט3

. לראות בקבוק של משקה אלכוהולי 4

  מונח מולי.

  .. להתחבר עם מעשן כבד5

  . לשתות כוסית אחת.6

  . לחוש סחרחורת ובחילה.7

  .. לצאת לבילוי עם בני נוער מהמרים8

שעות בפייסבוק  8. לבלות מדי יום 9

  .ובטוויטר

  .. להיענות להצעה לעשן10

   .. לגלוש לאתר פורנוגרפי11

  כוסיות אלכוהול. 3. לשתות 12

  . לעשן רק במסיבות.13

  . להקיא לאחר שתיית אלכוהול.14

  .. לנהוג במכונית ללא רישיון15

. לנהוג במכונית לאחר שתיית בקבוק 16

  .בירה

  כוסות אלכוהול. 4. לשתות 17

  .. לרכב על קטנוע ללא קסדה18

  .. להשתתף בקטטה19

  .. לקיים יחסי מין ללא הגנה20

  .. לקפוץ מגג לגג21

  .בכביש מהיר. לרכב על אופניים 22

  .. להמר באינטרנט23

  .. להתנתק מחברים24
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  ייחודיותאוכלוסיות  –פעילות חינוכית : שלישיפרק 

  החינוך המיוחד  .א

ת הקיץ תשע"ג תכנית גם במערכת החינוך המיוחד נקיים בחופש ,כבכל מערכת החינוך

השונות ובמגוון השירותים צרכים מיוחדים, במסגרות החינוכיות בעלי נרחבת לתלמידים 

  קיץ מיוחד". – "קיץ אחרתכנית זו נקראת . שהם מקבלים

ההנחיות,  יפ- לשנה ותתקיים עכבכל תכנית החופשה, במסגרת הארכת שנה"ל, תפעל 

טבת תשס"ד, ב(א), ז' 5חוזר מנכ"ל תשסד/( כתכנית הפעלה של מסגרות החינוך המיוחד 

  ).2004בינואר  1

המבוססים על  – התכנית מזמנת אפשרות ליישום המדיניות וליישום ערכי מערכת החינוך

  למימוש זכותו של כל תלמיד לאיכות חיים ולהשתלבות בחברה.   – שוויוןעל צדק ו

התכנית מהווה חלק מתכנית הלימודים השנתית של כל תלמיד ותלמיד ושל הכיתה כולה, 

פעילויות ותכניות העשרה,  . בתכניתלצורכי התלמידים, ליכולתם ולגילם בהתאמהומתוכננת 

 . כל זהמתן הזדמנויות ללמידה ולהתנסויות, תגבור לימודי ושיפור מיומנויות יסוד אקדמיות

  הצלחה והנאה. תיבאופן המזמן חווי

ויעסקו  החינוכיות יתרמו לקידום למידה חברתית, רגשית, התנהגותית ואקדמית,הפעילויות 

וניצול תכנון של שעות הפנאי  ;פתרון בעיות ;תכנון תקציב ;במגוון נושאים, כגון: הכנה לחיים

וש עצמי מימ ;תחומי ענייןפי -עלפי סדר עדיפויות ו-בחירה עלהתוך חיזוק יכולת מיטבי שלהן 

באמצעות חיזוק תחושת השייכות והרווחה באמצעות פעילות מותאמת ו; והגשמה עצמית

  בקהילה.השתלבות 

צרכים מיוחדים בעלי קיץ מיוחד", מאפשרת הרחבת המענה לתלמידים  – תכנית "קיץ אחר

אשר  – השילוב ולתלמידי כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים תכניתהלומדים ב

לים במסגרת "הארכת שנה"ל בחינוך המיוחד" (סל חופשות), וכן לתלמידי החינוך אינם נכל

  מחופשת הקיץ, וזאת בזמן שהותם בחופשה. על פני חלק המיוחד, הזכאים להארכת שנה"ל 

מעשירה  ,צרכים מיוחדים להשתתף בפעילות חווייתיתבעלי תכנית מאפשרת לתלמידים ה

  ומהנה עם בני גילם. 

  

   תכניתץ מיוחד" מטרות הקי –קיץ אחר "

האישית שלהם הגברת המעורבות של התלמידים לסוגיית תכנון הזמן, מודעות הפיתוח  �

האישית שלהם על האחריות בתכנון שעות פנאי מהנות ובניהול זמן אישי, והגברת 

 .פי העדפותיו של התלמיד- תוך קיום דיאלוג המאפשר בחירה עלפעילויותיהם. זאת 

 .פתיחות ועניין כלפי הסובב אותםגלות לועידודם למידים העשרת עולמם של הת �

 .פיתוח ההבעה והיצירה �

מתן הזדמנות לתלמיד להתנסויות ולחוויות חיים בתחומים שונים באופן מוגבר ונרחב,  �

 ובהעמקתם. שיפור התקשורת והשיחבחיזוק יכולת הייצוג העצמי, ב
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למען בניית חברת מופת למענם ו – צרכים מיוחדים בקהילהבעלי שילוב תלמידים  �

 .המושתתת על ערכי צדק ושוויון

 .משפחתולשמירה על קשר בין הצוות החינוכי לתלמיד ו �

 

  דרכי פעולה – קיץ מיוחד" – "קיץ אחר

שאפשר לקיים לפני באתר האגף לחינוך מיוחד, יפורסם מידע ויוצעו רעיונות להפעלות  �

. מידע השונות רות החינוכיותישלחו המסגכה. את הרעיונות להפעלות מהלבחופשה וה

  .זה יפורסם גם באתר משה"ח "קיץ אחר"

הרחבה בחוזר מנכ"ל  ורא .יבוצעו בהתאם להנחיותוהפעלתה חופשה התכנון תכנית  �

      .2004בינואר  1טבת תשס"ד, ב(א), ז' 5תשס"ד/

מנהל מתי"א, או רכז מטעמו, ירכז את הפעלת תכנית החופשה במסגרות החינוך  �

פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד -האזורית, עלאו  מה היישוביתהמיוחד בר

   .ומטעמו

ידו, ירכז את התכניות - הספר שימונה על ספר לחינוך מיוחד, או מורה מבית מנהל בית �

 .חופשות ואת הפעלתן, וידאג לשילובם של התלמידים בתכנית היישוביתל

צרכים בעלי יץ מיוחד" לתלמידים ק – מומלץ להקים צוות היגוי לתכנון תכנית "קיץ אחר �

אחראי מטעמו, רכז חינוך או  . מומלץ כי הצוות יכלול: מנהלבכל בית ספר רגיל מיוחדים

 חברתי, מורת שילוב, מחנכת חינוך מיוחד, עובד הוראה ממקצועות הבריאות ויועצת. 

רכי וצל בהתאמהקיץ מיוחד"  – בסיס לתכנון "קיץ אחריהיו התכניות ומתווה אגפי הגיל  �

  התלמידים ולמאפייניהם.

לקויות מורכבות בבתי ספר רגילים וכן בתי ספר לחינוך מיוחד, בעלי כיתות לתלמידים  �

באוגוסט בכל שנה, יערכו כבכל שנה להפעלות  10- המסיימים לפעול בסוף יולי או ב

התלמידים  צורכימותאמות להיתוכננו פעילויות  ,מגוונות במסגרת הארכת שנה"ל. בנוסף

- במתווה החינוך הרגיל. פעילויות טרוםשתהליכים העקרונות והפי -מאפייניהם עללו

במהלך חודש יוני וכן במהלך הארכת שנה"ל, לקראת במסגרות אלו חופשה יתקיימו 

  יציאתם של התלמידים לחופשה.

 בעלי צרכיםשילובם של תלמידים לקיץ מיוחד" יתוכננו הפעלות  – בתכנון "קיץ אחר �

לויות של החינוך הרגיל, וכן יודגש שילובם במגוון התכניות והיוזמות מיוחדים בפעי

 ישוב.יהמתקיימות ב

הצעות והמומלץ לקיים יום הורים כללי להצגת מטרות התכנית החופשה, - טרום �

מודעות ההורים לחשיבות השתתפות התלמידים בתכנית  במטרה להגביר אתלפעילויות 

ערנותם לנעשה עם ילדם  ולהגביר את ,ביישובשילובם בתכניות המופעלות ו"קיץ אחר" 

 במהלך החופשה (הזדמנויות בצד סיכונים). 

 תלמיד לקראת היציאה לחופשה.-הורה- מומלץ לקיים מפגש אישי: צוות �

 כלל הצוות החינוכי יהיה שותף לקידום המטרות האישיות והכיתתיות.  �
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תתרום למתן  ינוך המיוחדבהתאמה לתלמידי החמתוכננת הקיץ מיוחד"  – תכנית "קיץ אחר

ותאפשר שמירה על קשר משמעותי של לעיסוק התלמידים בזמן החופשה מענה נרחב 

  הצוותים החינוכיים עם תלמידיהם. 

  להלן פעילויות לדוגמה, פעילויות נוספות אפשר למצוא באתר "קיץ אחר".

  

  

  איש קשר

  .מפקחת ארצית אגף חינוך מיוחד ,מימי פלצ'י

 miriampa@education.gov.ilדוא"ל:

  .050-6283268טלפון נייד:  
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      הקמת גינת תבלינים

  יסודי שכבת גיל:

  

 מטרות

 סביבה.החלק מהיא הגינה בכך שהכרה  �
 תכליתן.וסוגי גינות  תהכר �
 הכרת צמחי תבלין ושימושיהם.  �
  .גינת תבלינים קיום הבנת התכלית של �

  

  הפעילותתיאור 

 ה כחלק ממנה.סיור להכרת הסביבה הקרובה והגינ �
  .שיחה על סוגי גינות שונות �
 .חשיפת התלמידים לצמחי תבלין שונים �
 לפי מאפיינים של: ריח, טעם, מרקם, צבע ועוד.ומיונם תיאור צמחי תבלין  �
  .ם אלותיבול באמצעות צמחיבאו מצמחי תבלין התנסות בהכנת משקה  �

  

  הזדמנויות למידה ייחודיות

  .המגוריםבאזור או  פרהסת סיור בסביבת בי �
  .סיור בחווה חקלאית �

 .הכרת צמחי תבלין שונים – סיור במשתלה �
  .התנסות פעילה (בישול, הכנת משקה) �

  

  הערכהמדדי 

  .ציון סוגי גינות �

כגון: צבע, צורת עלים, מרקם, טעם, ריח,  לפי מדדים שונים, ןמיון צמחי תבלי �

   .שימושים

  .בחירת צמח תבלין ונימוק הבחירה �

  .מח התבלין הנבחרכתיבת תמצית על צ �

  

  פעילותאו  קישור למוקדי למידה

  .צמחי תבלין – אגף לחינוך מיוחד ,משימה מתוקשבת �
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  הקמת גינת תבלינים

  יסודי שכבת גיל: ,פעילות המשך בחופשה  

  

  

  מטרות

  .הכרת רצף הפעולות הנדרש להקמת גינת תבלינים �

תלמידי בית ידי -נבחרו עלצמחי תבלין ש שבההקמת גינת תבלינים בית ספרית  �

  הספר. 

פי רצף, בקרת תהליך, מעקב -התנסות בפעילויות הדורשות התמדה, עבודה על �

  וסיום משימה.

  פיתוח אחריות אישית וקולקטיבית כחלק מפיתוח אישיות אוטונומית. �

  

  הפעילותתיאור 

 .התלמידים ישערו מה הם שלבי הפעולה הנדרשים להקמת גינת תבלינים �
  .אותו הם רוצים למלאששתילה ותפקיד לי תבלין, מקום התלמידים יבחרו צמח �
  התלמידים יציינו את התנאים לשיתוף פעולה מיטבי לשם הפקת תוצר משותף. �

   .התלמידים יקימו ביחד גינת תבלינים בית ספרית לפי שלבי התהליך שציינו �

  טיפול בה.בהתלמידים יהיו שותפים מלאים ופעילים בתחזוק הגינה ו �

  

  מידה ייחודיותהזדמנויות ל

 סיור במשתלה, שיחה עם גנן.  �
 .דיון מקדים לשם קביעת שלבי ההקמה וחלוקת התפקידים �
 דיון מקדים על הכללים התורמים לשיתוף פעולה מיטבי. �
  הקמת הגינה בשיתוף מורים והורים. �
  קביעת לוח תורנויות וחלוקת תפקידים לתחזוקת הגינה. �

  

  הערכה מדדי

 בים והתנאים להקמת גינה.תיאור השלעל תיעוד השיח  �
 קביעת רשימת כללים ותנאים לעבודה שיתופית.על תיעוד השיח המשותף  �
  .הערכה משותפת באמצעות תבחינים �
 .תהליך הקמת גינת תבליניםעל תצפית מובנית  �
תחזוקת הגינה לפי לוח לאחריות יקבלו על עצמם התלמידים  ,במהלך החופשה �

  .התורנויות
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  כללים לקיץ בטוח

  יסודי-עלכבת גיל: ש

  

  מטרות

  התלמיד יכיר את כללי הבטיחות הייחודיים לתקופת הקיץ. �

בשיתוף עם תלמיד בנושא כללי בטיחות מצגת בהפקת התלמיד יישם את הנלמד  �

  .אחר

  התלמיד יהיה שותף בהעלאת המצגת לקבוצת דיון ברשת. �

  

  הפעילותתיאור 

, י"ז בסיוון 10כ"ל נט/חוזר מנ – כללי הבטיחותת התלמידים לחשיפ במליאה: �

  .1999ביוני  1התשנ"ט, 

באופן יצירתי אותו : כל קבוצה בוחרת כלל וממחישה שיתוף פעולה בקבוצות �

  הצגה.   או באמצעות שיר, פתגם, ציור

  בחירת כלל והתאמת תמונה. – שיתוף פעולה בין תלמידיםבהפקת תוצר  �

  

  הזדמנויות למידה ייחודיות

  שיתוף פעולה בין תלמידים. �

  שימוש במצגת שיתופית להצגת תוצרים. �

  שימוש באמצעים שונים לצורך המחשה. �

  

  הערכהמדדי 

  .הפקת תוצר קבוצתי �

  יצירת מצגת והעלאת המצגת לקבוצת הדיון הכיתתי. �

  

  פעילותאו  קישור למוקדי למידה

חוזר מנכ"ל  –ץ הדרכת התלמידים בנושאי בטיחות וזהירות לקראת חופשת הקי �

  .1999ביוני  1ן התשנ"ט, , י"ז בסיוו10נט/
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   דתי-ממלכתיההחינוך ב. 

  ∗∗∗∗"כל זמן מאיר בתכונתו"

   ∗∗∗∗∗∗∗∗על מקומנו החינוכי בחופשת הקיץ – חמ"ד של חופש

שתי תפיסות חינוכיות צריכות להנחות אותנו בעבודתו החינוכית לקראת חופשת הקיץ 

  : , שתי תפיסות הסותרות מעט זו את זוובמהלכה

  

בה עסקנו בזמן שהעשייה החינוכית הבודק את משול ל"נייר לקמוס" זמן החופשה  מחד,

תלמידינו מגיעה לידי מבחן דווקא ב שהשקענוהלימודים. ההשקעה הלימודית והרגשית 

חופשה בזמן המבית המדרש. מתפקידנו להיות בקשר עם תלמידינו  יוצאכאשר התלמיד 

מצוות. הבקיום  צב של קושיבמבמצב של נפילה או אז דווקא משום שהם עלולים להיות 

שליחת דואר אלקטרוני מפגש כיתתי, שיחת טלפון שבועית להורי התלמיד ולתלמיד עצמו, 

לתלמיד לזכור את בית בוודאי למאמר מתאים ועוד ועוד, כל אלה יסייעו ובו קישור לפני שבת 

  המורה.של דמות דיוקנו של הרב או ויעלו לפניו את  ,המדרש שממנו הוא בא

  

עבורנו ועבור תלמידנו, בבחינת "כל זמן מאיר רציני תקופת החופשה מציבה אתגר , דךמאי

השאלה  ,ערכים מיוחדים והארה מיוחדת. בתום שנת הלימודיםגילוי היא מזמנת ו ,בתכונתו"

יכולתו של הנער להתמודד עם עולם הפיתויים, הסתמיות והבטלה, מידת החשובה איננה 

 הנותן הזדמנות לפיתוח אישיות עצמאית של התלמיד ולחיזוקזמן החופשה  :אלא יותר מכך

  הזמן המיוחד לגילוי עוצמתו של התלמיד הוא האישיות שלו. זמן החופשה גילוי הבחירותלו

בחירה. לוח הקיץ הבית ספרי והארצי עשוי לסייע בידי התלמיד בורצונו לקיים את חיי התורה 

  . בבניין אישיותו קומהלבחור נכון יותר את בחירותיו ולעלות עוד 

  

 : "כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו" (רש"יאמרו ועוד עניין...  חז"ל

  תלמידינו הם בנינו! .א) ,במדבר ג על

בו יש  ,וכמו במשפחה רק בית חינוך! מוסד חינוכי הוא משפחה של ממש. אינומוסד חינוכי  

קשר עם התלמיד בזמן הלימודים, קשר  – ימי עז לֶקשרדאגה הדדית, אהבה הדדית ורצון פנ

כי משפחה לא  ,שנים רבות לאחר שסיים את חוק לימודיועמו בזמן החופשה, וקשר עמו 

  עוזבים.

  ,המשך הצלחה בעבודת הקודש ותודה לכולם

  אברהם ליפשיץ, מנהל מינהל החינוך הדתי.

                                                           
  הרב קוק באגרת לרב חרל"פ, אלול תרע"א. ∗
  ", תש"ע.חמ"ד של חופשהמלא התפרסם בחוברת "המאמר  ∗∗
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  אנשי קשר

 .michaldah@education.gov.il ,ד"פדגוגי מנהל מינהל החמ' ס – ןאמיכל דה

  .shpigelsy@walla.com, קהילתי חמ"ד-חינוך חברתיעל ממונה  – שושי שפיגל

  .efihagi@gmail.com, מנהלת צוות תכנים חמ"ד – אפרת עמנואל

  .rutifarkash@gmail.com, חמ"ד מינהל ח"ן מנהיגותלמדריכה ארצית  – רותי פרקש

 .משרד החינוךבדים "מחמ חמ"ד במחוזותשל ומנחות  םמפקחי

לדוגמה, פעילויות נוספות אפשר למצוא באתר "קיץ אחר".להלן פעילויות 
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  בניית מערכת שעות לחופש הגדול –"רגעים יקרים" 

  שכבת גיל: יסודי

  רציונל

התגעגעו כי משעמם ולהם אנו שומעים מפי תלמידים החוזרים מהחופשה כי היה  ,לא אחת

חוסר תחושות של הן תלמידנו בחופשה רבות תחושות לבית הספר. לצערנו, פעמים כבר 

  בזבוז זמן.   של בטלה ושל מעש, 

בעזרתה נבין כיצד אפשר, נכון וכדאי לנצל  .הפעלה זו עוסקת בתכנון הזמן הפנוי בחופשה

דמותה של תיאור . ההפעלה מתבססת על , ונתנסה בכךאת הזמן ולהרגיש סיפוק ועשייה

  לשכתבה לדמותו של ילד.אפשר  ,במידת הצורך ,ילדה

  קהל היעד 

  ו'-תלמידי כיתות א'

  מטרות

 המשתתפים יכירו בחשיבותו של תכנון זמן וביתרונות הגלומים בכך. •
ויתנסו  בניית לוח זמניםשיש להפעיל במגוון שיקולי הדעת לחשפו יהתלמידים י •

  . בניית לוח זמנים לאחר שיקול דעתב

  עזרים

  : דפים מיומנה של חירות.1נספח מספר 

  .לוב בלוח: פעילויות לשי 2נספח מספר 

  הפעילותמהלך 

  מליאהב –שלב א' 

, יסרטט בלון )דמותו של דרוראת או (רות ירטט על הלוח את דמותה של חסהמנחה י •

 דיבור יוצא מפי הדמות ויכתוב בו "אני מוטרדת" (או "אני מוטרד").

  רות מחכה לחופשה הגדולה, אבל היא מוטרדת.יהמנחה יספר למשתתפים כי ח •

 שאלה לדיון  •

 רות?  יתם מטריד את חמה לדע

חופשת הקיץ המתקרבת מעוררת בחירות התובנה כי לכיוון [המנחה יכוון את הדיון 

  .]בה ולא כל כך נהנתה חופשהקושי כיוון שכבר התנסתה ב

איני מספיקה דבר, תמיד יש לי  ה"בחופש : המנחה יוסיף ויכתוב בבלון הדיבור •

 " .הרגשה שהזמן מתבזבז

 לנצל את הזמן.  דרךים להציע לחירות המנחה יבקש מן המשתתפ •
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  קבוצתי –שלב ב' 

המנחה יחלק את המשתתפים לחמש  קבוצות, ייתן לכל קבוצה דף משימה "דפים מיומנה 

  ) ויבקש לבצע את המשימה.1של חירות" (נספח מס' 

  מליאהב – שלב ג'

הם יברר איזו עצה והמנחה יקרא את קטעי היומן בפני המליאה, יפנה אל כל קבוצה  •

  בחרו לתת לחירות ויקיים דיון בנושא.

יחלק את מגוון  ,רטט "לוח שבועי של חירות"סבקש מכל משתתף ליהמנחה   •

 נכון.  הלוח חופש ,בעזרת המשתתפים ,) ויבנה2הפעילויות של חירות (נספח 

המנחה יכוון את המשתתפים להשתמש בעצות ובשיקולי הדעת שעלו בשלב      

  הקודם.

  אישי – שלב ד'

ויבקש לתכנן את השבוע  ,לעצמו "לוח שבועי אישי" סרטטבקש מכל משתתף לימנחה ה

  הראשון של החופשה שלהם.

  אפשרויות המשך

להשוות בין הלוחות השונים, ובכך לחשוף את המשתתפים למגוון בילויים אפשר  •

  וחובות נוספים.

  להציע למשתתפים להמשיך את הפעילות בבית עם ההורים.אפשר  •

  1נספח מספר 

  דפים מיומנה של חירות

  1דף יומן 

  

  עצה המתאימה ביותר לאירועבחרו ב

 מאגר עצות

 ,בבוקר 9-אמתי עם חברתי דינה שמחר בבוקר ניפגש ונבלה יחד בביתה, קבענו שאבוא אליה בית

אמא הזכירה לי שעלי ללוות את אחותי מידי בוקר  ,היא תחכה לי בתחנה. כשעמדתי לצאת מהביתשו

  .למעון

רתי "זה לא נעים אם היא תחכה ואני " אמ,והיא מחכה לי בתחנה ,אמתי עם דינהי"אבל כבר ת

  אתעכב..."
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את משימות החובה ואחר כך להוסיף את משימות קודם חשוב לקבוע בסדר היום  

 הרשות.

אליהם מתוכנן ללכת כדי להגיע שחשוב להיות מודעים לשעות פתיחה של המקומות  

 בזמן הנכון.

 חשוב לתאם מראש עם החברים. ,עם חברים בפעילות שנעשית 

 יש לתאם מראש עם המבוגרים. ,בפעילות הדורשת ליווי של מבוגרים 

 יש לתאם מראש עם ההורים.  ,פעילות שעולה כסף 

  2דף יומן 

נהניתי מאוד מקריאת חלק א' של הספר ורציתי ולשאול את החלק השני. כשהגעתי לפנות ערב 

  רה.ראיתי שהיא כבר סגו ,יהילספר

  עצה המתאימה ביותר לאירועב בחרו

 מאגר עצות

להוסיף את משימות  ךכר את משימות החובה ואחקודם חשוב לקבוע בסדר היום  

 הרשות.

אליהם מתוכנן ללכת כדי להגיע שחשוב להיות מודעים לשעות פתיחה של המקומות  

 בזמן הנכון.

 חשוב לתאם מראש עם החברים. ,בפעילות שנעשית עם חברים 

 יש לתאם מראש עם המבוגרים. ,ילות הדורשת ליווי של מבוגריםבפע 

 יש לתאם מראש עם ההורים.  ,פעילות שעולה כסף 

  3דף יומן 

והוריו אמרו לי שהוא נסע. גם חברי  י,, התקשרתי לאחד מחברייםתכננתי ללכת לברכה עם חבר

  השני לא היה בבית וכך גם השלישי והרביעי.

  לאירועעצה המתאימה ביותר בחרו ב

 מאגר עצות

להוסיף את משימות  ךכר את משימות החובה ואחקודם חשוב לקבוע בסדר היום  

 הרשות.

אליהם מתוכנן ללכת כדי להגיע שחשוב להיות מודעים לשעות פתיחה של המקומות  

 בזמן הנכון.

 חשוב לתאם מראש עם החברים. ,בפעילות שנעשית עם חברים 

 יש לתאם מראש עם המבוגרים. ,בפעילות הדורשת ליווי של מבוגרים 

 יש לתאם מראש עם ההורים.  ,פעילות שעולה כסף 
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  4דף יומן 

פרסמו במתנ"ס כי ניתן להצטרף [בליווי מבוגר] לנסיעה למוזיאון הילדים. הנסיעה נקבעה ליום חמישי 

כלל  יבשעות הבוקר. התארגנתי ומלאתי טופס הרשמה. כשעמדתי לשלוח את הטופס, הסתבר שהורי

  נם פנויים ביום זה. אי

  עצה המתאימה ביותר לאירועב בחרו

 מאגר עצות

להוסיף את משימות  ךכר את משימות החובה ואחקודם חשוב לקבוע בסדר היום  

 הרשות.

אליהם מתוכנן ללכת כדי להגיע שחשוב להיות מודעים לשעות פתיחה של המקומות  

 בזמן הנכון.

 ש עם החברים.חשוב לתאם מרא ,בפעילות שנעשית עם חברים 

 יש לתאם מראש עם המבוגרים. ,בפעילות הדורשת ליווי של מבוגרים 

 יש לתאם מראש עם ההורים.  ,פעילות שעולה כסף 

  5דף יומן 

לאחר שהיינו כל המשפחה בצימר בצפון, נסענו לחופשה בירושלים וגם בילינו  ,לקראת סיום החופשה

י הביטו זה בזה ואמרו לי יפארק, הור-סיעה ללונהלהצטרף לנ יאביב, ביקשתי מהורי-בגני יהושע בתל

  שהם מצטערים אך התקציב נגמר...

  עצה המתאימה ביותר לאירועב בחרו

 מאגר עצות

להוסיף את משימות  ךכר את משימות החובה ואחקודם חשוב לקבוע בסדר היום  

 הרשות.

הגיע אליהם מתוכנן ללכת כדי לשחשוב להיות מודעים לשעות פתיחה של המקומות  

 בזמן הנכון.

 חשוב לתאם מראש עם החברים. ,בפעילות שנעשית עם חברים 

 יש לתאם מראש עם המבוגרים. ,בפעילות הדורשת ליווי של מבוגרים 

 יש לתאם מראש עם ההורים.  ,פעילות שעולה כסף 
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  : פעילויות לשילוב בלוח השבועי2נספח מספר 

  )דרור(או הלוח השבועי של חירות 

  להנאהפעילות אישית 

 ברכה [שעה וחצי ביום] �

  ביקור אצל חברים �

  משחק במחשב [שעה ביום] �

 )18:00-16:00, 13:00-10:00ה פתוחה בימים א' וג' יקריאת ספרים (הספרי �

  

  פעילות חברתית להנאה

 ]4:00-פעילות בסניף [כל יום שלישי ב �

  צהריים]פנויים ביום שני בשעות אחר ה חירותבילוי משפחתי [הוריה של  �

  

  מחויבויות במשפחה

  9:00לקחת את האחות הקטנה כל בוקר למעון עד  �

  ללכת פעם ביום למכולת �

  עזרה בבית לקראת שבת [ביום שישי]  �

  

  מחויבות אישית

 תפילה �

  חוברות חופש [כל יום שעה] �

  5:00-ל 4:00חוג חליליות: כל יום רביעי בין השעות  �
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 האומנם? – ∗∗∗∗"יצא חוק לעולם ניתן דרור לעולם"

  צריך לתכנן חופשה!!

  ""חמ"ד של חופש מתוך החוברתיסודי, -שכבת גיל: על

  רציונל

  לכאורה סתירה. האומנם? כיצד חוקים יוצרים דרור?  –"יצא חוק לעולם ניתן דרור לעולם" 

  נדמה כי העדר חוקים מאפשר דרור. ,לכאורה

  בדות הטובה,אלא כשהיא כרוכה עם הע ,"החירות אינה שלמה: אומר הרב קוק

  1כוח החירות עצמו". –שהרי ראוי לבן חורין אמתי למשול אפילו על הגדול שבכוחות 

  את המשוואה:לבחון אנו רוצים  ,בהפעלה זו

  חירות שלמה = חופש מוצלח

  עבדות טובה = תכנון, הכנה, מסגרת

  תחומי חיים שונים, במגבלות על ההפעלה מתמקדת בתכנון חופשה המתבסס על גבולות ו

  כמכלול והן כאוסף של ימים. הן  הקיום מצוות. יש בהפעלה התייחסות לחופשבאמונה ובדגש ב

  עזרים

  ", כמספר המשתתפים.ההגדול ה: דף משימה אישית "תכניות לחופש1נספח מס' 

תכנון יום אחד בחופשה", כמספר  – : דף משימה אישית "חובות וחוויות2נספח מס' 

 המשתתפים.

ל אני יכול בחופש הגדול", כמספר ו"הכ – שי לחלוקה בתום הפעילותדף אי :3נספח מס' 

  .המשתתפים

  מטרות

 מאפשר ניצול זמן מיטבי. הלהביא למודעות המשתתפים כי תכנון החופש .1

פי עקרונות -על הפעולה לקראת החופש תכניתלעודד את המשתתפים לגבש  .2

  התואמים אורח חיים דתי.

 הפעילותמהלך 

  אישי  –שלב א' 

יחלק לכל משתתף את דף המשימה האישית "תכניות לחופש הגדול" (נספח  המנחה

  ) כשהוא מקופל לשני חלקים, ויבקש למלא את החלק הראשון.1מס' 

                                                           
  בראשית רבא ג, יא. ∗
  ח"ב, עמ' רפט. עולת ראיההראי"ה קוק,  1
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  במליאה –שלב ב' 

משתתפים לשתף את המליאה בדברים שכתבו, וירשום את עיקרי מכמה המנחה יבקש 

 הדברים על הלוח. 

  שאלות לדיון

מתוך הדברים  הדגימוצרכים אלה? ו חובות ,וכלו לממש רצונותמה כדאי לעשות כדי שת  .א

  שנאמרו.

 דוגמותלגבש מהאפשר  המסייעים בתכנון האירועים וביצועם כהלכהאילו עקרונות    .ב

 שהבאתם?

  

  אישי –שלב ג' 

ולמלא את החלק  ,המנחה יבקש מהמשתתפים לפתוח את הקיפול בדף שמילאו בשלב א'

 השני באופן אישי.

  במליאה – שלב ד'

  שאלות לדיון

 .הדגימושלכם?  הכיצד באו לידי ביטוי העקרונות שגיבשנו בתכנון החופש .1

 האם יש עקרונות שלא באו לידי ביטוי? מה הם? .2

 קיום מצוות בתכנון החופשה?של מה מקומם של אמונה ו .3

 מה ההבדל בין פעילויות מתוכננות מראש לבין פעילויות ללא תכנון? .4

 שנקבעו בכל זאת אינם מתבצעים? מדוע פעמים רבות דברים .5

  מה מקומם של ההורים והמחנכים בתכנון החופשה? .6

  לסיום

) ויבקש 2המנחה יחלק למשתתפים את דף המשימה האישית "חובות וחוויות" (נספח מס' 

  בית.במהם למלא את המשימה בכיתה או 

.)3נספח מס' (ל אני יכול בחופש הגדול" והמנחה יחלק למשתתפים את הדף "הכ

  .למנחה: להלן עקרונות לתכנון חופשה מיטבית לבני נוער בחמ"ד

 

 .[שלושת השבועות, ט' באב וכד']תאריכים חשובים במעגל השנה היהודי  �

[מחנה קיץ, חופשה משפחתית, אירועים משפחתיים,  ו מראשתכניות בתאריכים שנקבע �
 .סמינריונים וכד']

 .כמה עולה כל דבר? כמה כסף יש לי? [הכנסות והוצאות] – גורם כלכלי �

 .תפילות (במניין אם צריך), שיעורים, חברותות וכד' – הלכתית-מחויבות דתית �

 עם מי אני הולך? לאן מצטרף? – חברים �

 אורם אני הולך: דתיים, חברתיים, משפחתיים וכו'.לשערכים  – מי קובע? �
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   1נספח מספר 

  תכניות לחופש הגדול 

        שלב א' 

 

 

 

 

 

  

  

 

  ...אתבחשבון מביאים      שלב ב'

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

ה הגדול הלעשות בחופש רוצה דברים שאני

  י השגה)נ(רצונות ב

1____________________________  

2____________________________ 

3____________________________ 

4____________________________ 

5____________________________ 

  ההגדול הלעשות בחופש או צריך חייבדברים שאני 

. התייחס לכל תחומי החיים: שגרהדברים שבעל  בשמירה( 

  )דתי, חברתי, כלכלי, משפחתי, לימודי וכו'

1. ____________________________  

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

 

  תאריכים חשובים בלוח השנה

1. ____________________________  

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

  תכניות בתאריכים קבועים מראש

� ____________________________  
  

� ____________________________  
  

  . כמה זה עולה לנו?גורם כלכלי

 

 קיום מצוות 

  מי קובע?

� ____________________________  
  

� ____________________________  
  

  חברים
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  2נספח מספר 

  חובות וחוויות

 תכנון יום אחד בחופשה

  

 התייחסאחד שלך,  הבמגוון פעילויות חופשה המתאימות ליום חופששלהלן מלא את התרשים 

  מיוחדים.לפרטים רתיים ולפרטים שג ,לעקרונות שגיבשנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

שות! חייב לע שאני דברים         
 

דברים שאני 

 .רוצה לעשות..
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  3נספח מספר 

 ל אני יכול בחופש הגדולוהכ

  :תשלכם לקצת אחר האת החופש לעשותאספנו בשבילכם כמה רעיונות ועצות שיכולים לעזור לכם 

 לפנות בוקר.  3ללכת לישון לפני  �

  לפני הצהריים (קשור מאוד לסעיף הקודם, למי שלא הבין).  11לקום לפני  �

  מתכננים לעשות.  בו יצוינו הדברים שאתםשלכתוב לכם מראש סדר יום ברור  �

  להציע לאח הקטן לשחק אתו במשהו שהוא אוהב (הוא יהיה ְּבשֹוק, אה?).  �

  לבקר את סבא וסבתא ("או, רוני, כמה גדלת מאז שהיית אצלנו בפסח..."). �

  הזמנים הקרובה למקום מגוריך. - להפגין נוכחות בישיבת בין �

  עזרה בעבודות הבית ("רוני, אתה בטוח שאתה מרגיש טוב?...").  מא ולהציע (מיוזמתך!)יִלְפנֹות לא �

 הלבקש מאבא שיספר לכם סיפורים על הילדות שלו ("מה קרה? המורה הכריחה אתכם לעשות בחופש �

  עבודת "שורשים"?...). 

יצאו עוד  "הארי פוטר"ללכת לספרייה ולבקש מהספרנית שתמליץ לכם על איזה ספר טוב (הידעת שחוץ מ �

 ספרים שווים?). כמה

  קצת יותר חכם.להיות לפתוח את האנציקלופדיה ואחרי שעתיים  �

 (ספר אחד בתנ"ך, מסכת במשנה וכד'), ולעמוד בה!  הלימי החופש ,גדולה- לא ,לקבוע איזו משימה לימודית �

 סוף סדר בקלסר הפעולות שלך, ולהפתיע את החניכים שלך באיזו פעולה מושקעת. כל לעשות סוף  �

עכשיו זה הזמן ליישם את זה! (ללמוד לנגן, לשיר, לרקוד, לכתוב שירים,  ,עת שאתה מוכשרתמיד יד �

  סיפורים...). 

 . הלחפש איזו עבודה לימות החופש �

  דפי תוצאות. עכשיו צריך רק לבחור.  756,000" ולקבל התנדבותלכתוב בגוגל את המילה " �

תמצא מה לבקש...), ולסיים בטיול לילי לאורך  לעלות לירושלים ערב אחד לתפילה בכותל (סומך עליך שכבר �

  חומות העיר העתיקה. 

(אם זה לא אומר לך כלום, זה בעצמו אומר  לךהמצרים". לחשוב טוב מה זה אומר -להיזכר שמגיעים ימי "בין �

  משהו, לא?).

  לשבת עם עצמך מול דף נייר ולחשוב "מה אני רוצה להשיג מעצמי בשנה הבאה".  �

, להתקשר לחבר טוב ולהחליף אתו ההגדול הדברים שאפשר לעשות בחופש 5וד לעשות רשימה של ע �

 רשימות. 

"מה  –ולסיום, טיפ קטן. זוכרים את החיבור שהמורה טובה מכיתה ד' הכריחה אתכם לכתוב בתחילת השנה   �

 "מה אני רוצה"?! עשו טובה לעצמכם וכתבו אותו עכשיו! כן, עכשיו. תקראו לו ההגדול העשיתי בחופש

. לא תאמינו עד כמה זה יעשה לכם סדר בראש ויעזור לכם להצליח להגשים "ההגדול הלעשות בחופש

  ותשוו. יהיה מעניין. בטוח.  הבאמת את כל התכניות היפות שלכם. חוצמזה, תקראו אותו שוב בסוף החופש

  באמת! תומוצלח הגדול השיהיה לכם חופש

  (יוני לביא, חברים מקשיבים)
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 החינוך הערבי   .ג

המתקיים ממדי -חיזוק הרצף החינוכי הרבשל צורך באחריות חינוכית ותפיסה של מתוך 

"קיץ אחר". משרד החינוך רואה  תכניתהחליט משרד החינוך להפעיל  ,לאורך השנה

ידים וההורים. במינהל חברה בחופשת הקיץ הזדמנות להעצמת הקשר בין המורים, התלמ

 תכניתהתאמת הלצורך  עבודה צוותינקבעו הוקמה ועדת היגוי ו ,חברה ערבית- ונוער

 .יישומה בפועללצורך לאוכלוסייה הערבית ו

קהילה. לצוותי החינוך ולבתי הספר, למשותפת הערכית - חברתית- חינוכית תכניתלפניכם 

 מקומו של וההורים, להבליט את חשיבות פרהסת לחזק את הקשר בין ביהן  תכניתמטרות ה

פתח דיאלוג ולהמחנך במהלך חופשת הקיץ, לטפח קשר אישי בין המורה לבין התלמיד 

לעזור לתלמידים לרכוש כלים היא במיוחד  מטרה נוספת וחשובה .נטיוומשמעותי ורל ,ערכי

האחריות לטפח את ואפשרויות מגוונות  ביןהפעלת שיקולי דעת כאשר הם ניגשים לבחור ל

השאיפה  בנוסף, .בכל הקשור לניהול חייהם בשעות הפנאי בחופשת הקיץהאישית שלהם 

 .קהילתית- מודעות חברתית בקרב התלמידיםח פתלהיא  תכניתב

על  בכך עונהוהיא  ,מערכתית לניהול שעות הפנאי באופן מושכל תכניתהזו היא  תכניתה

שיתוף פעולה בין מטה משרד החינוך, יהיו  תכניתבחופשת הקיץ. פרות ההמתגלים צרכים 

 לכל גורם ., גני הילדים וההוריםפרהס מינהל חברה ונוער במטה ובמחוז, הרשויות, בתי

 .תפקיד מיוחד ואחריות גדולה מהגורמים האלו

  החברה הערבית-מינהל חברה ונוערשבהם עוסק הנושאים המרכזיים 

 ערכי רמדאן. .1

  בטיחות בדרכים. .2

  אורח חיים בריא. .3

  ת הפנאי.תרבו .4

  החברה הערבית.-יוזמה של מינהל חברה ונוער – יהיבטיחות במקומות השח .5

  דרכי פעולה

רמדאן, ההעשרה בנושאים: ערכים אנושיים ברוח חודש חומרי פיתוח חומרי לימוד ו .1

באתרי השחייה, בטיחות המשגה ופעולה, אור לחיים (בטיחות בדרכים,  – תרבות הפנאי

 ').דאורח חיים בריא וכ

-לחיזוק הקשר בין התלמידים והמורים טרם ,ערכיות- חווייתיות-וח הפעלות חברתיותפית .2

  החופשה ובמהלכה.

  אתר מרכז ההדרכה של החברה הערבית של מינהל ח"ן.להעלאת החומרים הנ"ל  .3

ערוצי טלוויזיה מקומיים (הלא, לטלוויזיה החינוכית, לחברתיות -פעילויות חינוכיותפיתוח  .4

  מצעי תקשורת אחרים.אלבערבית) ו 33ערוץ 
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אתרי רשות הגנים, בפעילויות חינוכיות במוזיאונים, לכרטיס הטבות לכניסה הנפקת  .5

  חניוני קק"ל.ברשות העתיקות וב

  

  למצוא באתר "קיץ אחר".אפשר פעילויות את ה

  איש קשר

 .04 - 6455988טל' בעבודה: , סאלח ספייה

  .054 -  3044331נייד: 

  . salahsa@education.gov.ilדואר אלקטרוני: 
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   החינוך הדרוזיד. 

בחר , המגזר הדרוזי במינהל חברה ונוער ההקיץ הקרובחופשת ההכנות לקראת כחלק מ

 ,ההגדול הבני הנוער לניצול נכון של זמן הפנאי בחופששל הגברת המודעות נושא ב להתמקד

, הדגשת היכולות האישיות של התלמידים והילדיםשר בין ההורים באמצעות שיפור הקזאת 

נפרד - חלק בלתיהם ידיעה שנושאים אלה בוחיזוק נושא הזהות האישית והקבוצתית, 

  . הדרוזית ממכלול הערכים הדרוזיים הנגזרים מהדת ומהמורשת

   פעילויותנושאי ה

כל חניך  – קבוצתי)או  ילקראת החופשה: "בואו נגלה את יכולותינו" (בנק יכולות כיתת  .א

את ידיעותיו תלמידים צעירים ממנו את יכולותיו האישיות ולרשות יעמיד לרשות חבריו או 

, כך גם נושא ההתנדבות יודגש וללמוד מהם ויהיה מוכן ללמד אחרים ,תחביביו השוניםב

באופן מעשי. הדינמיקה הזו תאפשר למידת עמיתים אקטיבית. הפעלה זו, תעמיד כל 

 . יוםמעל יכולות עמיתיו שאינן באות לידי ביטוי ביו חניך

תלמידים. בחברה וההורים בין הלחיזוק הקשר  – בחופשה: "כבוד בתוך המשפחה"  .ב

שגורמת מאוד, שהיחסים בתא המשפחתי עוברים טלטלה עמוקה  , מוסכםהדרוזית

. אותם כלילהעלים ואף לסדקים ונזקים אלו, כולנו מקווים שניתן לצמצם  .נזקיםללסדקים ו

בין  רב מהרגיל רגשיבעל עומק , החופשה מזמנת מפגש תדיר יותר ומטבע הדברים

ההורים והילדים. ההפעלה תשפוך אור על מערכת היחסים בתא המשפחתי באמצעות 

 . סיפורי מורשת דרוזית, במטרה לטייב יחסים אלה

ותרות בכל נושא הזהות הדרוזית מסרב לרדת מהכ – בחופשה: "עת לחשוב על זהות"  .ג

דיון הוגן, שיתקיים כדי  זהירות בדיוןדיון ציבורי בקרב בני העדה. הנושא טעון ומחייב 

כים לצפות צפייה יענייני. ההפעלה מחייבת את החנ – לוומעל לכ ,אחראי, מקצועי

הדמויות והעמדות  ביניהם לביןולציין נקודות חיבור אישיות  ",אני דרוזי"ביקורתית בסרט 

 ישראלית.-מאפייני הזהות הדרוזית במטרה לחדד את . זאתטבסרהמוצגות 

   דרכי פעולה

 לקראת החופשה: ניצול שעת המחנך להתנסות בהפעלת "בואו נגלה את יכולותינו". .1

ישראלית באמצעות -ילדים ונושא הזהות הדרוזית-בחופשה: יודגש נושא יחסי הורים .2

 . "תעת לחשוב על זהו"ו "כבוד בתוך המשפחה"שתי ההפעלות: 

 כל חניך במפעל קיצי במגזר הדרוזי יתנסה בהפעלות הנ"ל. .3

 ."יתהוצאת איגרת להורים כדי לשתף אותם בתכניות לקראת "חופשה משמעות .4

 שילוב הורים במפעלי הקיץ.  .5

  

  באתר "קיץ אחר" נמצאות הפעילויות
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  איש קשר 

   .סאלח עקל ח'טיב, מנהל מה"ד דרוזי ארצי

   .050-6289095נייד: 

 .salehaq@education.gov.il דוא"ל:
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  ה. חינוך התיישבותי 

הוקם צוות היגוי לגיבוש תכניות ודרכי פעולה לבתי הספר  ,במינהל לחינוך התיישבותי

  האזוריים. 

 בכפרי הנוער ובפנימיות

חינוכיות להפעלת  מנהל המחוז ביקש מהמנהלים למנות אחראי לפיתוח תכניות •
  התלמידים לפני החופשה ובמהלכה וליישום תכניות אלו.

 
יוני, יתקיים בכל המוסדות דיון פתוח בהשתתפות המפקח -במהלך החודשים מאי •

הכולל, מדריך חח"ק, הצוות החינוכי, ההורים ומנהלי יחידות הנוער בנושא חופשת 
 תוצרי הדיון צריכים להיות: הקיץ.

•  
  כיתתי. תכנון לוח חופשה •

  קיום שיעורי חינוך כהכנה לחופשה משמעותית. •

הטלת אחריות על כלל מורי בית הספר (לא רק על המחנכים) בנוגע  •

 לתלמידי בית הספר. 

לפחות שתי שיחות  –קביעת תדירות ההתקשרות בין מורה לתלמידיו  •

 במהלך החופשה. 

  הקמת "סיירת קיץ" שתכלול הורים, מורים ותלמידים. •

 דים לקבוצת עבודה שתבצע תיקונים בבית הספר.שיבוץ תלמי •

  

  פעילות נוספת בכפרי הנוער

תלמידים ישתתפו בפעילות פנימיתית במהלך השבועיים הראשונים  3000 •

  של החופשה, שבה יקבלו העשרה, תגבור לימודי ופעילות הפגנתית.

  פנימיות יקיימו במהלך החופשה פעילות חווייתית בת יומיים בפנימייה. 30 •

פר מסוים של פנימיות לנוער בסיכון יישארו פתוחות וזמינות לתלמידים מס •

  ל חופשת הקיץ.במהלך כ

 

הנוער,  יבבתי הספר, בכפר – פעילות "קיץ אחר" תתקיים בכל מוסדות החינוך ההתיישבותי

  בישיבות ובאולפנות.

  אנשי קשר 

  .050-6225287ענת זמל, טל': 

  .050-6225321טל':  אריק שחף, מפקח מחוזי פעילויות הקיץ,
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  פעילות ברשות ובקהילהלמעטפת ארצית ומסגרות : רביעיפרק 

  משרד החינוך –. אתר "קיץ אחר" א

וכן פעילויות לצוות  ,כולל מגוון פעילויות וקישורים לשכבות הגיל גן עד י"ב "קיץ אחר"אתר 

  החינוכי. 

 ww.edu.gov.il/summerwכתובת האתר: 

  מבנה האתר

-קדםבחלוקה ל – חופשה ופעילויות לחופשת הקיץ לצוות החינוכיה-טרוםלפעילויות  •

 .יסודי- על, ליסודי וליסודי

בחלוקה  – חופשה ופעילויות לחופשת הקיץ  לילדים ולבני נוערה- טרוםלפעילויות  •

 .יסודי-על, ליסודי וליסודי-קדםל

  נתן מידע על קבלת ההטבות.יטיס ההטבות ויבאתר תתאפשר הורדה של כר

, מידי יום מהשעה ך ילווה את הפעילות בחופשת הקיץלהורים מטעם שר החינו קו פתוח

אחה"צ. המוקד יאוייש ע"י אנשי האגף לפניות ותלונות הציבור וקו  15.00ועד השעה  08.00

  פתוח לתלמידים

  

  דף זה. יועלה למהאתר  פתח דף פייסבוק להורים ולילדים, ומידעיכמו כן, י

יסקר את פעילות הקיץ. תכנית הרדיו של אברי גלעד תקצה זמן   Y-netאתר  :תקשורת

  ."קיץ אחר"חשיפה ל

 . מוקד התנדבות בקיץב

ויספק חלופה  ,מוקד ההתנדבות יפעל במהלך חופשת הקיץ בשיתוף ארגון "לאורו נלך"

כתובת עבור הרוצים לשמש היא חינוכית לבני הנוער לצד בילויי הקיץ. מטרת המוקד 

מבוגרים לצאת ללהתנדב וכן עבור ארגונים הזקוקים למתנדבים. המוקד מאפשר לבני נוער ו

  פעמית או מתמשכת.-חד – לפעילות התנדבותית

יחידים ושל  המתנדבים לצרכים של גופים צורכימוקד הקיץ שלנו משמש נקודת מפגש בין 

-ללמלא את שעות הפנאי של בני הנוער בחופשת הקיץ ע ,בין היתר ,ומסייע ,הזקוקים לעזרה

  ערכית.- י ניתוב זמנם לפעילות התנדבותיתיד

ה במבוגרים שו מיועדת לקבוצה (כיתה, שבט בסניף או כל התאגדות של נוער תכניתה

  ) המעוניינת להתנדב.חברים ומעלהחמישה 
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ום המתאים לה. כגון: שכל קבוצה תוכל לבחור מק , כךאופי מקומות ההתנדבות מגוון מאוד

  .חינוך, חונכותבשיפוצים, ב חקלאות,עבודה בעבודה עם קשישים, 

 תנועות נוערבבבתי ספר,  ,באמצעי מדיה שונים למוקד ההתנדבות יחל מסע פרסום בקרוב

  במטרה לחשוף את בני הנוער לפעילות המוקד. ,מתנ"סיםוב

בו יהיו שפס מובנה של המוקד טובאמצעות למוקד במייל לפנות קבוצה הרוצה להתנדב על 

  וכו'. ההתנדבותית מתנדבים, מקום, אופי העבודהמספר מפורטים פרטי הקבוצה: גיל, 

כיוונית אליו. על הקבוצה -המוקד ידאג לאפשרות לינה במקום ההתנדבות ויממן הסעה חד

  חובש, הזנה במהלך השבוע וכו'. :השהות במקוםהקשורים ללדאוג לשאר הפרטים הטכניים 

תכנים חינוכיים בי העשרה יד-למשמעות העשייה עההבנה של קיימת אפשרות להעמיק את 

בנושאים שונים הקשורים לנתינה  ותהעוסקהרצאות , סרט, הסדנ :כגון, במגוון אפשרויות

  חברה.ול לקהילה

  איש קשר

 0523115607: ', טלחננאל

 

  

  .www.leoro.co.ilהטפסים:   כתובת המוקד להורדת

  

  נדבים בחינוךעמותות מת

בחונכות אישית  – אלפי מתנדבים במערכת החינוך ימודיםהלת העמותות מפעילות במשך שנ

העמותות מוכנות להתגייס לפעילות בבתי הספר  .לתלמידים ובהרצאות לקבוצות בני נוער

  אום מראש.יבחופשת הקיץ בת

  אשת קשר

  .050-6283188גילי דנה, מפקחת ארצית, טל': 

  

 לתלמידי ישראל . כרטיס הטבותג

  אוכלוסיית יעד: כלל בני הנוער
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 :ערכית והפגתית, כגון – על מנת לאפשר לכמה שיותר בני נוער להיחשף לפעילות חינוכית

פנה משרד החינוך לגופים  ,גנים, ספורט ובילוי אטראות, טבע,ית אונים,יאתרי מורשת, מוז

יס הטבות לבני הנוער.  ובתיאום עמם יונפק כרט ,ממלכתיים האחראים על אתרים אלה

ממה שמוצע בהם במחיר  והנאהמקומות אלה קיומם של כרטיס הטבות זה יאפשר חשיפה ל

  מיוחד לבני נוער.במוזל 

, המועצה לשימור אתרים, הלאומיים הגופים הכלולים בכרטיס ההטבות: רשות הטבע והגנים

מרכז הרב קוק  , נאות קדומים,לישראל קיימתהקרן האונים, ימוז – משרד הביטחון

, 'לוחמי הגטאות, מוזיאון מרדכי אנילביץבית ירושלים, ב בירושלים, מנהרות הכותל, עין יהל

  .בית הכנסת בעכו ועוד

  .שימוש בכרטיס גם לנותני שירות עסקייםהבכוונתנו להרחיב את 

   .כרטיס ההטבות מחכה לבני הנוער באתר האינטרנט "קיץ אחר"

  המשתתפים. קישורים לאתרים יופיעובאתר 

  

ארגון ההורים הארצי,  ועדת הנוער בשלטון המקומי, :להנפקת כרטיס ההטבות השותפים

  הנוער. לקתאגפי החינוך ומח משרד התרבות,

  

  איש הקשר

  .03-6896428 , טל':אבי-איציק בן

 .itzikbe@education.gov.il דוא"ל:

  

 יזיה חינוכית . טלווד

  "קיץ אחר" גם בטלוויזיה החינוכית

הטלוויזיה החינוכית מזמינה את התלמידים, את ההורים ואת המורים ליהנות בכל רגע 

  מתכנים מעשירים ואיכותיים חינם, בדגש בפעילויות ובתכנים המיוחדים לקיץ.

  שידורי הטלוויזיה החינוכית 

  17:00-5:00בין השעות  12-4, רצועת שידור לילדים בגילאי 23בערוץ 

העשרה, פינות מדע, חידונים, טריוויה,  –בהנחיית בן פרי ודניאלה וירצר  אולפן הבית •

משחקים וגם מיטב התכניות, כמו: קשקשתא האהוב בטיפים לקיץ, בחצר של פופיק וליבי 

עם הבובות המדליקות, גאון של אבא, תום ומובי, סרטוני אנימציה למניעת אלימות, 

י אות המתנדב, סרטים בנושא זכויות הילד, וכן תכניות רכש וקלסיקות: המומינים, סרטונ

  הלב, היו היה, החיים, אסופית ועוד.
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  15:00-14:00, רצועת שידור לילדים ולנוער בין השעות 2בערוץ 

  דרמה על כל מה שכדאי לדעת לפני הגיוס.- סדרת דוקו – שתיים שלוש הקשב!• 

  לי לנוער בהגשת בני נוער על כל מה שמעניין אותם באמת.מגזין אקטוא – דקות 23• 

  בואו ללמוד על פלאי העולם שבו אנחנו חיים בתכנית מדע עם הילה קורח.  – גלילאו• 

  

  חינמיות, זמינות ובאורך מלא.  –אלפי תכניות איכות מבית החינוכית  –קיץ וירטואלי אחר 

התכניות האיכותיות מבית  חדש! כל YOUTUBE/23TVטיוב. -ערוץ החינוכית ביו •

טיוב: מיטב תכניות הילדים - החינוכית באורך מלא עכשיו גם בערוץ החינוכית ביו

זה ועוד. ולחרוצים - האהובות מכל הזמנים לצד תכניות תרבות, מוזיקה, נוסטלגיה, זהו

  שביניכם, תכניות העשרה לימודיות ותכניות הכנה לבחינות הבגרות.

. אתר מוגן לכל הגילאים בעברית, חינם וללא 23TV.co.ilאתר הבית של החינוכית  •

פרסומות. אלפי תכניות איכות לכל הגילאים: ידע, חינוך, בידור, לימוד והעשרה. כולל 

) הכולל  שעות סיפור, שיעורי בישול, שיעורי יוגה לילדים, התעמלות, 8-4אזור לגיל הרך (

  הולה הופ, אזור משחקים ודפי הפעלה.

, ותגלו עולם facebook.com/23tvנו בעמוד הפייסבוק של החינוכית  הצטרפו והתעדכ •

שלם של משחקים, של פעילויות אינטראקטיביות במיוחד לקיץ, של תחרויות ושל 

  הפתעות.

  אתם מוזמנים גם לסיורים מודרכים לקבוצות במתחם הטלוויזיה החינוכית. 

  . 03-6466621לפרטים: רותי, טל': 

 הנוער למען הקהילה . מועצות התלמידים וה

מתוך תחושת אחריות משותפת, מועצת התלמידים והנוער הארצית קוראת לכלל בני הנוער 

חופשה משמעותית". זאת על  –ולנציגי המועצות המקומיות לקחת חלק בנושא "קיץ אחר 

  מנת שחופשת הקיץ הבאה עלינו לטובה תהיה בטוחה יותר לכל אחד ואחת ומלאה בתוכן. 

  

  הדרכי פעול

נער ויהיה לו אח בוגר, יחד הם יבלו את הקיץ וינסכו בו תוכן -כל נציג יאמץ תלמיד .1

  משמעותי.

כל אחד מנציגי המועצה הרשותית והמחוזית ייצרו קשר עם ארבעה  –קשר אישי  .2

  תלמידים צעירים בדרכי תקשורת שונות. 
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ילות נוער שבה רעיונות לפע חוברת פרויקטיםמועצת התלמידים והנוער הארצית הפיקה  .3

 במהלך החופשה. החוברת נמצאת באתר מינהל חברה ונוער.

ותדרוך, שמטרתו לשמש גורם  מוקד מידעמועצת התלמידים והנוער הארצית תפעיל  .4

 תומך ומלווה לפעילות במרחבי הארץ, ולהעביר דיווח שוטף לכלי התקשורת השונים.

 

  אנשי קשר

  ייצוגית ונבחרת, הדרה רוזנבלום, מפקחת ארצית על מנהיגות נוער 

 .hadararo@education.gov.il, דוא"ל: 5603169-02טל': 

  קהילתי, -חנה ארז, מפקחת ארצית על הפיקוח המקצועי באגף חברתי

 .hanae2@walla.com, דוא"ל 6896180-03טל': 

  מנחי מועצות התלמידים והנוער במחוזות 

 . shani2350@gmail.com  שני כהן, דוא"ל: –מחוז צפון 

  .  comronitspecial@gmail. רונית בן וייס, דוא"ל: –מחוז מרכז 

  .  micalrenec3@gmail.com  מיכל יצחקי, דוא"ל:  –מחוז ירושלים 

  . mikipinch@yahoo.com מיכל ישראלי, דוא"ל:  –מחוז חיפה 

  . yu2211"@walla.comיובל אלון, דוא"ל: –מחוז דרום 

  .   a@education.gov.ilwalag ולא ג'דעון, דוא"ל:  –מגזר ערבי 

  .  lilach_ahrak@walla.com לילך אחרק, דוא"ל:  –מחוז התיישבותי 

  .ganimnv@gmail.comאילת שמיר, דוא"ל:  –אביב -מחוז תל

  

  חופשה משמעותית" –תחרות סטיקרים בנושא "קיץ אחר 

  ותמטר

   , מעניינת ואיכותית.תמשמעותימגוון האפשרויות לבילוי חופשת קיץ הגברת המודעות ל -

  .חופשת הקיץהקשורות לתוף בני הנוער ביוזמות שונות יש -

  תחרות התקנון 

גילאי בהמיועדת לתלמידים ובני נוער והיא ארצית, -כלל ת סטיקריםתחרות יציר היאהתחרות 

  כל הארץ.מ 18-12

  נושא התחרות

 זהיר ואיכותי!, קיץ משמעותי

  יוזמי התחרות

עם  ,על ידםוהנבחר את בני הנוער בארץ הגוף המייצג  – מועצת התלמידים והנוער הארצית

 מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. 
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מפקחת על המועצות, המזכירות מועצת התלמידים והנוער ארצית,  – חבר השופטים

  יו"ר עמותת בוגרי המועצות. דרכה הארצית,מפקחת ממרכז הה

  : ברמה מחוזית –חבר השופטים בשלב הראשון 

  יו"ר המחוז, מנחה המועצה המחוזית במחוז, 

   יו"ר רשות אחד (שיבחר ע"י יו"ר המחוז ), 

  נציג של ועדת נוער וקהילה מהמועצה הארצית

  ברמה ארצית:  –חבר השופטים בשלב השני 

  מנהל חברה ונוער, ב מפקחת על המנהיגות

   יו"ר עמותת הבוגרים במתנ"ה,

  חופשה משמעותית",  –משרד החינוך לנושא "קיץ אחר נציג 

   יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית,

  במועצת התלמידים והנוער הארצית.יו"ר ועדת נוער וקהילה 

ילם נערה שגותלמידה, נער ובתחרות יכולים להשתתף כל תלמיד  – המשתתפים בתחרות

18-12. 

יותר אין להשתמש ב ס"מ, 18X10שגודלה  גלויההסטיקר יעוצב על גבי  יצירה:ההגדרת 

תוב יהיה בשפה יהכהן מילולית הן עיצובית,  – ברור להיות מסרעל ה מחמישה צבעים,

 כל משתתף יכול לשלוח שתי יצירות לכל היותר. !בלבד העברית
ידי הצוות המקצועי כפוגעניים או - או עלייר ושתכני סטיקרועדת התחרות רשאית לפסול 

   .נושאכסוטים מה

 היהתושליחת הטפסים והיצירות יצירת קשר עם מארגני התחרות  – ותקשרהת דרכי

 .moatzaty@gmail.com :הדוא"לכתובת אמצעות ב

 

  לוחות הזמנים לתחרות

את , את דבר קיום התחרותיפרסם עורך התחרות , 15.6.2013 החל מיוםת: פרסום התחרו

כלליה באתר האינטרנט של מועצת התלמידים והנוער הארצית את ו מועד תחילתה

עורך התחרות רשאי לפרסם את דבר  ובאמצעות הפצת מידע למוסדות ולגופים חינוכיים.

התקשורת, רשתות חברתיות באתר  קיום התחרות גם באמצעים נוספים, כגון: אמצעי

 .האינטרנט וכדומה

  10.8.13 סיום התחרות:

 עד סוף חודש אוגוסט. הכרזה על הזוכים:

  במסגרת אירועי סיום הקיץ. ים:הענקת הפרס

  לזוכים יפורסמו בהמשך. פרסים

 .יצירות שנבחרו כראויות לציון לשבחבעלי תעודות הוקרה ליינתנו 
 .קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס

 .ידי הזוכה- להמרה עלהחלפה או לניתן לשינוי,  אינוהפרס 
 לעכב את מסירת הפרס ,הבלעדיתדעתו הצוות המקצועי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול 

 :ה במקרים שונים, לדוגמהאו לבטל
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 .לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא התחרות •
 .פרטים אישיים ורסירוב הזוכה למס •
  סירוב הזוכה לחתום על התקנון. •

 .אחד מתנאי תקנון זהבעמידת הזוכה -אי •
לבעלות  הגיעה לידיעת הצוות המקצועי טענה מצד ג' בדבר הפרת זכויותיו או טענה •

 .משותפת עם הזוכה לכאורה

קודם  הצוות המקצועי שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרסיםוהתחרות  ךעור

אושר  ובלבד שהשינוי ,הזוכה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת ה עלהכרזל

 .ת המקצועיעל ידי הצוו

  המשתתפים והזוכיםשמות  פרסום

לתחרות  התחרות רשאי לעשות שימוש לצורכי פרסום ויחסי ציבור בכל חומר הנוגע ךעור

בעיתונים ובאמצעי . העורך רשאי לפרסם פרטים אלו קיומה, לרבות בשמות המשתתפיםלו

 .בחר לכךיובמועד ש ורשת האינטרנט, לפי שיקול דעתבאחרים, כגון  תקשורת

המשתתפים  .סעיף זה מצד המשתתפיםנכתב בהסכמה ל משמעותההשתתפות בתחרות ה

  .התחרות למטרות הנ"ל ךלשתף פעולה עם עור מסכימים

   פרשנות

 התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם- אישל בכל מקרה של סתירה או 
 בכלל זאת באתרו – בדבר התחרות, לרבות בעיתונות ובאמצעי שידור אלקטרוניים

 .האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין
 

  . סמינרים למנהיגות צעירהו

כחלק מהתכנית להכשרת בני נוער למנהיגות צעירה במגוון מסלולים, יתקיימו בחודשי הקיץ 

סמינרים. סמינרים אלו הם שיאו של תהליך חינוכי: במהלך השנה מתקיימת הכשרה שוטפת, 

בני  8,000מינרים, בני הנוער (מד"צים) מוסמכים להדרכה. בסמינרים משתתפים ולאחר הס

  נוער.

  מפעלי קיץ של אגף של"ח וידיעת הארץז. 

אגף של"ח וידיעת הארץ מכשיר בקיץ קבוצות מנהיגות צעירה לקידום הכרת הארץ אהבת 

  המולדת ויזמות חברתית וקהילתית.

  חינוך לבטיחות בדרכים –אור ירוק 

פרחי מש"צים ומש"צים (בוגרי ח' ט' י')  4500- ישתתפו כ 2013ביוני  23-24תאריכים בין ה

במבצע הסברה לאומי בשיתוף עם עמותת "אור ירוק" בבתי הספר היסודיים. הנושא: 

  התנהגות מצילת חיים בחופשה.

  מש"צים -קורסי מנהיגות צעירה 



91 
 

(בוגרי ח' ט') בקורס הסמכה  פרחי מש"צים 4000- ישתתפו כ 11/7ועד  25/6בין התאריכים 

  מש"צים (בוגרי ט') בקורס מש"צים מתקדם. 600-בסיסי ועוד כ

- קורסי מש"צים בוגרים (בוגרי י') בנושא סיור וניווט לכ 2ביולי יתקיימו  26-14בין התאריכים 

  חניכים. 500

 מש"צים בוגרים שבמהלכו 150- יתקיים קורס מתקדם לכ 8/8/13ועד  30/7בין התאריכים 

  ישתתפו במסע הישרדות.

  קשראנשי 

הקורס הבסיסי וקורס המש"צים המתקדם מתקיימים במסגרות מחוזיות ואיש הקשר הוא 

  המפקח הממונה על השל"ח במחוז.

  הממונים:

  04-6500364 - שלמה אבורמד  קורסים): 4-5( צפוןמחוז 

  04-8632643 - גבי בן חמו   קורסים): 3מחוז חיפה (

  03-6896423 -רונן כהן   ם): קורסי 5מחוז מרכז (

  02-5601509 - מוסא חזקיה  קורסים):  2מחוז ירושלים (

  03-6896209 - יאיר מדיאל   קורסים): 4( תל אביבמחוז 

  08-6263141 -איציק רוס    קורסים): 5( דרוםמחוז 

  04-6477425 -נסר אבו סאפי    קורס): 1( חברה ערבית

  050-6289172 - ש הקשר הוא דן אבידןם ארציים ואיהקורסים למש"צים בוגרים ה

  . מפעלי הקיץ של תנועות נוערח

  כלל בני הנוער  אוכלוסיית יעד:

מחניכי תנועות הנוער משתתפים במפעלי הקיץ הרבים. גם השנה, יצאו  50,000-בכל קיץ, כ

  י"ב למפעלים שונים:- תלמידי כיתות ד'

מדרום הארץ ועד  –ל ביערות ימים, בדרך כל 5-3השכבות הצעירות יוצאות למחנות של 

שכבת י') וצוותים בוגרים מדריכים את  –צפונה. במחנה, צוות מדצי"ם (מדריכים צעירים 

מדאגה לניקיונות ולמזון ועד אחריות על  –הילדים, אבל הילדים מנהלים בעצמם את המחנה 

  תכנים ועל טיולים.

  ולקורסי מדצי"ם. מדצי"ם -שכבות הביניים יוצאים למחנות, לסמינרים של טרום

  השכבות הבוגרות יוצאות לכל המפעלים הללו כמדריכים, כצוותי מינהלה, כפעילים ועוד.

  כמו כן, כל תנועת נוער מקיימת טיולים (עד יומיים).

מערך מפעלי הקיץ של כל תנועה מפורסם באתר העצמאי שלה. אתם מוזמנים להיכנס 

  לאתרים השונים ולהתרשם.
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צופים עבריים, הנוער העובד  ידי משרד החינוך:-ות והמפוקחות עלתנועות הנוער המוכר

והלומד, בני עקיבא, בנות בתיה, השומר הצעיר, היכלי ענ"ג, אריאל, עזרא, מחנות העולים, 

בית"ר, הנוער הדרוזי, הצופים העברים -האיחוד החקלאי, המכבי הצעיר, נוער לאומי

   והדרוזים.

  אשת קשר

  .050-6288906 זיתון, טל':-קרן ליפשיץ

  

  זירות נוער ברחבי הארץ –"חופים" . ט

  מניעת התנהגויות סיכון

גם סיכונים של חציית גבולות  ,לצד החופש, השחרור וההפוגה ,חופשת הקיץ מביאה אתה

מוגנת. -שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, התנהגות מינית לא :כגון ,מוגנות-התנסויות לאושל 

  .יםת בכבישהתנהגויות סיכוניו – ובנוסף

 ,המשרד לביטחון פנים, שפ"יבין מתקיים שיתוף פעולה בנושאים אלה  ,לאורך השנים

והאגף לזהירות בדרכים  "עיר ללא אלימות" ,אלכוהולבהרשות הלאומית למלחמה בסמים ו

  במשרד החינוך.

  לילדים ולבני נוער.מיוחדות ברשויות המקומיות תכניות מפעילים גופים אלה  ,במהלך הקיץ

פעילויות בנושא לתאם אפשר  –אלכוהול בהרשות הלאומית למלחמה בסמים ו •

 :עם מתאמי הרשות הפזורים בכל הארץמניעת התנהגויות סיכון 

http://www.antidrugs.org.il  

הביטחון  להגברת "עיר ללא אלימות"עם  עולהפוף תישליצירת  –" עיר ללא אלימות" •

 :והמוגנות בקהילה בשילוב כלים לתכנון ומדידה

http://www.cwv.gov.il/Pages/default.aspx  

 האגף לזהירות בדרכים: •

• ation.gov.il/EducationCMS/UNITS/zahavhttp://cms.educ  

  אשת קשר

  .050-6283188גילי דנה, מפקחת ארצית, טל': 

  זירות נוער ברחבי הארץ –"חופים" 

תוכנית משותפת למשרד החינוך, משרד הרוחה, המשרד לבטחון פנים, משרד הקליטה, 

  משרד הבריאות והתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.

בכמה זירות המוניות אוגוסט, מתרכזים בני נוער מכל הארץ -בחודשים יוליבחופשת הקיץ, 

של לחוויות של לחץ חברתי,  רבים. בזירות אלו הם נחשפיםימים ולילות מזוהות למשך 
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סיכון לניצול של אלימות ושל מובחנת, ומוגנת שאינה מיניות של אלכוהול, בשימוש בסמים ו

  . תםהכוונללא וים אחראים של מבוגרמסוגים שונים, ללא נוכחות 

מתבסס על מודל "מתחברים לבני נוער בחופים", אשר פותח להלן מודל העבודה המוצע 

משרדית של: משרד החינוך, משרד -כנרת, בשותפות ביןלב יבמספר סמוקדים ובבעיר אילת 

טחון פנים, משרד הבריאות, אשלים, הרשות ייה, המשרד לביהרווחה, המשרד לקליטת על

 ).360כנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון (ה בסמים, מרכז השלטון המקומי והתלמלחמ

  מודל זה מיושם מזה שנים מספר.

זוהו ארבע זירות  ,לסייע להם באופן מקצועיעל מנת על מנת לאתר בני נוער במצבי סיכון ו

  מגיעים בני נוער מכל הארץ:  ןאליהשהמוניות 

  חוף מזרחי). – חוף מערבי וגליל עליון –ת טבריה יהחופים סובב הכנרת (עירי .1

  חופי העיר אילת. .2

  בירושלים. "כיכר החתולות" .3

 אביב.- חופי הים בעיר תל .4

שבועות ממחצית יולי עד אמצע אוגוסט (בכפוף להתאמות  5-6למשך כ יוקם  ,בזירות אלה

נוכחות של אנשי  שבו תהיהבזירה, הנמצאים מתחם בטוח ונעים לבני הנוער מקומיות) 

  .מתנדבים לפעילות מתמשכת (יום ולילה)של צוע ומק

תופעל באמצעות הרשויות המקומיות שבתחומן או בסביבתן נמצאים האתרים  תכניתה

  הרלוונטיים.

  בעלי תפקידים:

  צוות היגוי ארצי

  טלל דולב -  תוכנית לאומית

  איטח / גילי דנה -קרן רוט / ד"ר אילן שמש -    משרד החינוך

  יס פלורנטיןאיר -    וחהומשרד הר

   -  נציגי משרדים נוספים

  מתחם החופים באילת

  ד"ר שלום אלדר/ שלמה בטיטו  -  פיקוח מחוזי: משרד החינוך  רמה מחוזית: 

  רונית פרטוש -  פיקוח מחוזי תוכנית לאומית

  טלי בן ארי -    פיקוח מחוזי רווחה

  עופרה בוארון -    מנהלת מתחם אילת  רמה רשותית: 

  פרידה בן לולו -    אילת  אחראית רווחה

  שני קורויטרו -      קידום נוער

  מתחם החופים סובב כנרת

  בני גדות / יגאל  לוי  -  פיקוח מחוזי: משרד החינוך  רמה מחוזית: 

  אורנה מאיר -  פיקוח מחוזי תוכנית לאומית

  שושי הרץ -    פיקוח מחוזי רווחה

  יואל חדד -  מנהל מתחם חוף השקמים  רמה רשותית:

  מנשה כהן -  השקמים אחראי רווחה חוף

  אביטל (מ.א. גולן). - חראית מתחם חוף דוגית 

  מתחם החופים בתל אביב

  חדוה בכר  /   -  פיקוח מחוזי: משרד החינוך  רמה מחוזית: 

  רוני מולא -  פיקוח מחוזי תוכנית לאומית
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  לימור ברטל -    פיקוח מחוזי רווחה

  אירית רגב -    מנהלת מתחם תל אביב  רמה רשותית:

   -      רווחה אחראי

   -      תוכנית לאומית

  מתחם כיכר החתולות בירושלים

  אילנה בוזגלו/ריקי מנדל -  פיקוח מחוזי: משרד החינוך  רמה מחוזית:

  כרמלה פילו -  פיקוח מחוזי תוכנית לאומית

  תמי דיסקין/ריקה אלקיים      -    פיקוח מחוזי רווחה

   -    מנהל מתחם בירושלים  רמה רשותית:

   -      אחראי רווחה  

  ישראל לקס -      תוכנית לאומית  

  שאבי עמדי/ג'סלין ועקנין -      קידום נוער   

  איש קשר

  050-6283171  טל':, ד"ר אילן שמש, מפקח ארצי קידום נוער, מתאם פעולה ארצי

  

  מוסף ערך  מבלים עם –. צה"ל י

  : כלל בני הנועראוכלוסיית יעד

  דרכי פעולה 

מערך מג"ן, ומיטב ישולבו במוקדי  – חינוך והנוער הראשימפקדת קצין ה ,חיילי וקציני צה"ל

השיבוץ והסתגלות לסיוע בתהליך המיון דרכי מתן מידע, ערכים, ולהאוהלים להפעלות ו

  בצה"ל. 

נהל חברה ונוער. חיילים יי מיד-לבקייטנות קיץ המאושרות ע ידריכובנוסף, מורות חיילות 

וו גם את קורס המד"צים המתקיים בקיץ. המלווים את פרויקט המד"צים במהלך השנה יל

פעילות לילה לנוער כגון: הפעלת  ,חיילי הנח"ל והמד"נים יפעלו בפרויקטים שונים ברשויות

  "ציפורי לילה".וב"לילות לבנים" ב

חיילים העוסקים בהכנה לצה"ל ימשיכו ללוות את בני הנוער  ,כמו כן, במהלך חופשת הקיץ

ויערכו ביקורי בית אצל בני נוער שאינם משתפים  ,ורמליותפ- באופן פרטני במסגרות הבלתי

איתור בני נוער לקראת גיוס תקין לטובת פעולה עם לשכת הגיוס. לטובת שיפור המיצוי ו

  ומשמעותי.

  ישולב מידע לנוער בנושא. – שירות לאומי ואזרחי

  איש קשר

  .050-6283295 חי, טל':-דורית בר

  

  ותצבאי-קדםמכינות . אי

  : מנהיגות תתכנישם ה
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 דתי- ממלכתיות ברחבי הארץ, חלקן בעלות אופי סות למנהיגות פרוצבאי-קדםמכינות  42

  וחלקן בעלות אופי ממלכתי.

  כלל בני הנוער אוכלוסיית יעד:

  דרכי פעולה 

תיאום בין ועד המכינות ובין הנהלת בית הספר באמצעות מינהל חברה ונוער במחוז 

  ."ישראל כמדינה דמוקרטיתו" "ה של מנהיגותכוח"בנושאים לעיסוק הרלוונטי, 

  

  אשת קשר

  .050-6283295חי, טל': -דורית בר

  . מפעלי קיץ ברשות המקומיתבי

  .בני הנוער ברשות המקומיתהילדים ו: כלל אוכלוסיית יעד

   תשתית ארגונית ברשות

  בשיתוף כל הגורמים ברשות המקומית. ,הובלת שולחן רשותי "קיץ אחר" •

, טיולים, מחנות, ימי שיא, קבוצות "לילות לבנים"ת קיץ אטרקטיביות לנוער: ייזום פעילויו •

  תכלול פעילויות תנועות הנוער ברשות.ומנהיגות, 

כולל מורות חיילות וחיילי נח"ל בפרק  – תכלול כוח אדם ברשות לטובת פעילות הקיץ •

  המשימה בקהילה.

  הרשותית.ני נוער בקיץ בשיתוף מועצת הנוער בהקמת יריד תעסוקה ל •

  קיץ לילדים ולבני הנוער לכל תושבי הרשות.ההפצת תכניות  •

  קייטנות ומפעלי קיץ 

קובע כי משרד החינוך הוא הגוף האחראי על מימושו של החוק  ,1990-חוק הקייטנות התש"ן

הל חברה ונוער. מפעל הקייטנות הוא המסגרת נ, באמצעות מיועל אכיפתו הלכה למעשה

ידי הרשות - עלבזירת הרשויות המקומיות ובכפרי הנוער המופעלת ההפגתית הגדולה ביותר 

  או באמצעות מפעילים פרטיים. ותהמקומית ישיר

לאישור מינהל ולהגישה ערכית -לבנות תכנית חינוכית ,על כל קייטנה לבחור נושא חינוכי

  חברה ונוער.

ון ובטיחות ביטחלכללי ת חינוכית, יפיתוח תכנלמתקיים מערך הכשרות למנהלי קייטנות 

הפעלת צוות מדריכים המושתת על מדצ"ים, משצ"ים ותנועות נוער לצד מדריכים מקצועיים לו

  שמוכשרים לתפקיד.

כלל האוכלוסיות במדינת מחניכים  550,000- בהן ישתתפו כשקייטנות,  6,700יתקיימו בקיץ, 

יימות קייטנות מתק ,במהלך חודש אוגוסט .ישראל. רוב הקייטנות יתקיימו במהלך חודש יולי

  במתכונת מצומצמת.
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החל  ,לקראת הקיץ הקרב, יפעילו המרכזים הקהילתיים מאות קייטנות ומסגרות קיץ

  מקייטנות נושאיות קצרות מועד וכלה בקייטנות אשר ייתנו מענה שלם להורים העובדים.

  קשר  אנשי

  .050-6282481יעל נזרי, טל': 

  .050-6280324, טל': סיגל שיינמן

  .גפי החינוך ברשות המקומיתמנהלי א

  .מנהלי יחידות הנוער ברשות המקומית

  . ימי שיא ברשותגי

  ."קיץ אחר"בסימן מנהיגות פורצת דרך והכנה ל"עולים לנגב"  – 18.6.2013 ,י' בתמוז

בבתי  ,בתי מדרש משותפים ברשויות המקומיות ,"יום אהבת חינם" – 8.7.2013 ,א' באב

  הספר ובמחלקות הנוער.

 19-המכביה ה. די

ספורטאים  9000- , עם קרוב ל17/7/2013תפתח ביום רביעי, י' אב תשע"ג,  19- המכביה ה

  יהודים המגיעים מרחבי העולם וישראל.

במסגרת משחקי המכביה, מתכנסים יהודים מכל קצוות תבל לחגיגה של ספורט והישגים. 

ע למשחקים ולאירועים. תחרויות המכביה פתוחות לקהל והמכביה מזמינה את הצעירים להגי

להכיר את משתתפי המכביה ודרך המפגש גם לחבר אותם לישראל ולרתום אותם להיות 

  שגרירים של ישראל בקהילות שלהם לאחר שובם לביתם.

 750קרוב ל  –במהלך המכביה יתקיימו מפגשים ייחודיים בין נוער ישראלי לנוער מהתפוצות 

אלו במטרה ליצור פלטפורמה לשיח הדדי ולחזק את בני נוער ישראלים ייקחו חלק במפגשים 

הקשר בין ישראל לתפוצות. נוער ישראלי מוזמן לקחת חלק באירועי המכביה אם כקהל 

במשחקים, בטקסטים הגדולים והקטנים, ואם כמשתתפים באירועי התרבות או בתחרויות 

  ספורט עממיות הפתוחות לקהל הרחב. 

בני נוער  6000בבריכת הסולטן בירושלים בהשתתפות אירוע הצעירים של המכביה יתקיים 

  מישראל ומהעולם. 

  . 2013ליולי,  17-31אירועי המכביה מתקיימים בין התאריכים: 

  18/7/2013יתקיים באצטדיון טדי בירושלים ביום חמישי  טקס הפתיחה

  30/7/2013יתקיים באצטדיון טדי בירושלים ביום שלישי  מופע הנעילה

  www.maccabiah.comטיסים לאירועים באתר המכביה בכתובת: ניתן לרכוש כר

. ניתן למצוא את המידע לגבי לוח המשחקים באתר משחקי הספורט פתוחים לקהל הרחב

  www.maccabiah.comהמכביה בכתובת: 

   וומן:- מן מכבי-ות מכבילהשתתפות בתחרוי
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מקצועות ספורט בשבוע  4המכביה מזמינה אתכם להשתתף בתחרות אתגרית המשלבת 

ימים : ריצת חצי מרתון, רכיבה על אופניים, טריאתלון ושחייה במים פתוחים. חווית ספורט 

  בינלאומית, ואתם מוזמנים לבוא להתחרות ולהיות בין הטובים ביותר!

המשתתפים בכל ארבעת המקצועות יזכו  רק חרויות או בכולן,ניתן להשתתף בחלק מהת

  Maccabi Man  &Womanבתואר 

   www.maccabiman.co.ilפרטים והרשמה לתחרויות באתר: 

לבירורים נוספים בעניין השתתפות נוער באירועי המכביה ניתן לפנות למיטל עוזרי:  

meytal@maccabi.org
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  בעלי תפקידים במחוזות -"קיץ אחר"  -נספח 

שם   מחוז
מנהל 
  המחוז

  יו"ר ועדת היגוי
  

רפרנט 
  חמ"ד 

    כתובת מייל  טלפון  שם    

עמירה   דרום

  חיים

אלי 
  שטרית

08-
6263138  

@education.gov.ilelish2   הדס
מיכאליס, 

לאה 
 חג'בי,

שושנה 
  לוי

עמליה   מרכז

  חיימוביץ

תמר 
  שלמה

03-
6896430/28  

tamarshlomo@walla.co.il   אביבית
קאץ, 
רעות 

  פיינמן, 
  יעל אלוני

חיה   אביב -תל

  שיטאי

חנה 
  שוורץ

03-
6896183/4  

chanash@education.gov.il   טובי
ברק, 

דלילה 
  כהן

ד"ר   צפון

ארנה 

  שמחון

יוסי 
  כיטוב

04-
6500109/0  

yossephki@education.gov.il   מירי
אבני, 

  רונית לוי

ד"ר   חיפה

רחל 

  מתוקי

עינב 
  שוורץ

04-
8632641  

einavys@education.gov.il   אביטל
  פלג

מאיר   ירושלים

  שמעוני

יפה 
  צדקיהו

02-
5601515/8  

zjafa@walla.co.il  רות
הופמן, 

דוד כהן, 
חגית 

  לזר

עבדלה   מגזר ערבי

  חטיב 

ג'לאל 
  יספאד

04-
6477426  

galalsf@education.gov.il    

מנהל 
המינהל 
לחינוך 

  התיישבותי

ד"ר 

יחיאל 

  שילה

אריק 
  שחף 
ענת 
  זמל

03-
6898842  
03-
6898854  

olami.org.il-ariksh@kfar 
olami.org.il-anatz@kfar 

  

יעל 
הורביץ, 

טובה 
  קלר
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  : מאמרים להעשרהחמישיפרק 

  מתבגרים וסיכונים – ההגדול הלקראת החופש

  ∗∗∗∗חיים  להב/  ) בקרב  מתבגרים Risk Takingפנאי ו"לקיחת סיכונים" ( 

  

  ון ההזדמנות והסיכ ה,א. רקע כללי: החופש

  הכול אני יכול בחופש הגדול, 

  , לצמוח ולגדול בחופש הגדול

  ללבוש סינור כחול בחופש הגדול, 

  ...וככה לעמול בחופש הגדול 

  הכול, הכול, אני יכול 

  כי זה החופש הגדול.

במילים אלה, נתנה נעמי שמר ז"ל ביטוי לצדדים החיוביים שיכולים "לצמוח ולגדול בחופש 

המציאות לעתים שונה. עבור רבים, החופשה מ"גדרות" בית הספר היא  הגדול". אך לצערנו,

תקופה של בזבוז זמן ללא תכלית במקרה הטוב, ותקופה של ניצול שלילי של הזמן וכניסה 

  למצבי סיכון במקרה הרע. 

  

חופשת הקיץ (המכונה "חופשת בין הזמנים", כינוי המזכיר לכולנו שאנחנו רק באמצע הדרך, 

פשוט לנו, - א חלק מהדרך אל המטרה שכולנו מחויבים אליה) מציבה אתגר לאושהחופשה הי

בתקופה שבה ניבחן על תוצאות המחנכים, המדריכים והמנהלים. מבחינתנו, מדובר 

ההשקעה שלנו בחינוכם של בני הנוער לאורך כל השנה. בתום תקופה זו, נוכל לבחון את 

ערכים והנורמות שניסינו להקנות לבני את יישום ה –התשואה להשקעה שלנו לאורך השנה 

הנוער שבאחריותנו. בחופשת הקיץ באות לידי ביטוי תופעות תרבותיות רבות, אשר קשורות, 

בדרך כלל, באפנות של דרכי בילוי ושל מקומות בילוי לבני הנעורים. אצל הילדים הקטנים 

עות עלינו, ההורים, כצרכני יסודי ויסודי), יבואו לידי ביטוי אפנות הבילוי המשפי-(גילאי קדם

תרבות פנאי, ואצל המתבגרים (גילאי חט"ב וחט"ע), יבואו לידי ביטוי אפנות המשפיעות על 

) כצרכני תרבות פנאי. כמו רוב האפנות, גם אפנות Peer Groupבני גילם בקבוצת השווים (

וק מוצרי ידי מערכת משומנת, אגרסיבית ויעילה של שיו- תרבות הפנאי חודרות לחיינו על

צריכה שמכונים "תרבות בילוי, פנאי ונופש", אשר מאחוריהם מסתתרים אינטרסים כלכליים. 

". כמו מסכן", אך באותה מידה היא יכולה להיות גורם "ממגןתופעה זו יכולה להיות גורם "

                                                           
  חיים להב הוא מנהל האגף לקידום נוער במינהל חברה  ונוער, משרד החינוך. ∗

  .  2013ועודכן מאי   ,2010,  "חמ"ד של קיץ"בחוברת לראשונה המאמר פורסם  
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מרבית התופעות כיום, גם זו חוצה גבולות גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים, שכן "העולם הוא 

רבים מבני . קטן", והיא משפיעה על כלל המתבגרים, חניכי מערכת החינוך, באשר הםכפר 

הנוער נמצאים במסגרת חינוכית המפעילה מערכת גדרים ובקרות, המגדירה את המותר 

ואת האסור, את הרצוי ואת שאינו רצוי, והנוגעת במכלול רחב של תחומי חיים. עובדה זו 

ידי התלמידים ברגע שהם -הכבלים והגדרות" הללו עלמזרזת, במקרים רבים, את הורדת "

  יוצאים לחופשה והמערכת הזו מפסיקה להשגיח עליהם. רגע כזה הוא החופש הגדול .

  

  ב. מבט על תרבות הפנאי

תרבות הפנאי בישראל, כמו תחומים אחרים, משתנה ללא הרף. בדרך כלל, השינויים 

תיים וכלכליים העוברים על החברה בתרבות הפנאי משקפים שינויים דמוגרפיים, חבר

פי רוב, השינויים מלמדים על ניסיון לחקות את התרבות המערבית, המגיעה - הישראלית. על

  לפתחנו בדרכים שונות ומשונות ("העולם הוא כפר קטן") . 

  

    ?מהו פנאי

: פנאי הוא הזמן שנותר לאדם לאחר שסיים את עיסוקיו הקשורים הגדרה אובייקטיבית

הבסיסיים והקיומיים. זמן זה יכול להיחשב כחופשי, והאדם יכול לנצל אותו לפי שיקול  לצרכיו

  דעתו ולפי רצונו. 

: פנאי הוא מצב נפשי. לפי הגדרה זו, פנאי הוא זמן שבו האדם חווה הגדרה סובייקטיבית

  הנאה מבחינה נפשית ורוחנית. 

בהגדרה של המושג במילונים  את השוני התרבותי בין תפיסות הפנאי השונות, אפשר לראות

  שונים: 

  "זמן פנוי מ..."מוגדר הפנאי כ –במילון העברי 

  "זמן פנוי ל..."מוגדר הפנאי כ – במילון אוקספורד

הצירוף "פנוי מ..." מדגיש את הריק, את היעדר היעד והמשמעות, ואילו הצירוף "פנוי ל..." 

  פונים בפנאי. מדגיש את השאיפה להתמלא, את האתגר ואת ההזדמנות הצ

פנאי הוא מקור למנוחה, להתחזקות ולמימוש עצמי. פנאי יכול לשמש כחוויה בידורית או 

), פנאי הוא הזדמנות לביטוי עצמי שאינו מחייב תוצאות 1974( מרפיפי -על כחוויה רוחנית.

) הגדיר את הפנאי כזמן שהוא אנטיתזה לעבודה, ולפיכך עליו להיות 1975קפלן (מועילות. 

ווה בתחושת ציפייה ובזיכרונות נעימים. בזמן זה, כמעט שאין מחויבויות חברתיות, אלא מל

. בשלב מאוחר חופש ובחירה המדד לפנאי הוא אם הן התנדבותיות. לאור האמור לעיל,

  תחושה של חוויה.יותר, צמצמו החוקרים את ההגדרה הזו והוסיפו לה מדד נוסף: 
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    חופשכיצד בני הנוער מנסים לחוות את ה

) בחנו את השינויים ואת התמורות שהתחוללו בחברה הישראלית 1992אליהוא כץ ואחרים (

) ואשר להם השפעה על תרבות הפנאי של 1990-1970בעשרים השנים האחרונות (

מבוגרים ושל צעירים בישראל. השינויים שנבחנו היו שינויים דמוגרפיים (כגון: ניוד אוכלוסיות 

יים, קליטת אלפי עולים בני תרבויות שונות, עלייה כללית ברמת בין אזורים גיאוגרפ

ההשכלה, עלייה כללית ברמת החיים), שינויים ערכיים (כגון: אוריינטציה כלפי ההווה לעומת 

אוריינטציה כלפי העתיד) שינויים טכנולוגיים (כגון: התפתחות תעשיית התקשורת 

התפתחות טכנולוגיות המוסיקה) האלקטרונית, התפתחות תעשיית תקשורת המחשבים, 

וכו'. השינויים הדרמטיים הללו מביאים בעקבותיהם שינויים גם בתרבות הפנאי של החברה 

  .הישראלית בכלל ושל בני הנוער בפרט

) סקר את הספרות שמתייחסת להגדרת המושגים "בילוי" ו"פנאי" לאורך Veal, 1992וייאל (

החוזרים בהגדרת הפנאי אצל רבים מהחוקרים,  שני עשורים, ומצא כמה מרכיבים בסיסיים

  ממוסדת. -בחירה, ספונטניות ומסגרת לאוהם: 

בקרב בני הנוער, תרבות הפנאי משרתת את החיפוש אחר זהות עצמית, חיפוש שעשוי 

החל מהשתייכות לקבוצות שונות וכלה בבריחה לסמים ואלכוהול ,  –להתבטא בצורות שונות 

רים בני הנוער שאלות של קבלה, או של דחייה, חברתית באמצעות תרבות הפנאי מבר

)Workman, 1986.(   

מציינים אלמנטים ("אינטרסים") מספר כסימניה המובהקים של  )1995רפופורט ואחרים (

תרבות הנעורים המודרנית: הרפתקנות, שינוי וחידוש, ספונטניות (התלהבות מרובת 

-קפיצה בין עולמות שונים ובין מצבים שונים, אנטיאמוציות), גיוון ודיסהרמוניה, זוהר ורעש, 

ממסדיות, דיפוזיות ותחושה של עצמאות וערך עצמי  . מרביתם של אלמנטים אלו באים לידי 

  ביטוי בצורת בילוי הפנאי ובסגנון הפנאי שהתפתחו בקרב בני נוער וצעירים.

), נמצא שחלו 1992(כץ ואחרים,  1990-1970בבחינת פעילות הפנאי בישראל בין השנים 

שינויים משמעותיים בכמה תחומים בתרבות הפנאי: ירידה בזמן הקריאה, ולעומת זאת 

עלייה דרמטית בזמן הצפייה בטלוויזיה; העדפת תכניות בידור בטלוויזיה על תכניות 

המספקות מידע; ירידה בצריכת מופעי תרבות (קונצרטים, מוזיאונים והצגות), ולעומת זאת 

מופעי מוזיקה פופולארית לקהל הרחב; ירידה בערכם של מפגשים העוסקים  עלייה בצריכת

פוליטיים או בהשכלה כללית, ולעומת זאת עלייה בערכם של מפגשים - בנושאים חברתיים

  חברתיים לקהלים קטנים (ריקודי עם, התעמלות ושירה בציבור).

אחרון לפני הסקר), הסקר של כץ מצא כי בתחום הפעילויות מחוץ לבית (במהלך של חודש ה

). בנוסף נמצא כי  בקולנוע 82%הבילוי הפופולארי היה  ביקור במסעדה או בבתי קפה (
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. החוגים הפופולאריים בקרב 22%, ובתיאטרון 33%מבני הנוער, במופעי בידור  66%ביקרו 

), אחריהם חוגים לדרמה, למחול ולמוזיקה 38%הנוער הם חוגים לפעילות ספורטיבית (

). בהשתתפות בפעילויות חברתיות שונות, נמצא 9%ורק בסוף חוגי מדע ומחשבים (), 21%(

  מהתלמידים השתתפו בשנת הסקר בפעילות של תנועות נוער או של המתנ"ס. 35%שרק 

 מרד הנעוריםאי אפשר להתייחס לתרבות הפנאי של הנוער מבלי לציין את משמעות 

ל ימינו מוצא דרך מקורית ויצירתית לבטא ) ציין שהדור הצעיר ש1996המתבטא בה.  סלנט (

את ייחודו ואת מרדנותו בדור ההורים והמחנכים, וזאת באמצעות שליטתו הגבוהה 

בטכנולוגיית המחשבים והאינטרנט. דרך כלים אלו, בני הנוער לומדים דברים שהוריהם 

  ומוריהם חסרי סיכוי להבינם ולהשתתף בהם.

ברחובות ובגנים הציבוריים כחלק מתרבות הפנאי והבילוי בני נוער רבים משוטטים בקניונים, 

שלהם. תופעת השוטטות והבילוי הזו מתעצמת מאוד בחופשות, שבהן מאות בני נוער 

מתכנסים בקניונים, בגנים, בפארקים או בחופי ים מסוימים, בעיקר לצורכי בילוי ופנאי. בסקר 

מקבוצת בני נוער  9.4%תברר כי ), מ2011שפרסמה המועצה לשלום הילד (ציונית וברמן, 

מתבגרים) מבלים בקניונים,  360,000-כ –(בסקר השתתפו שלושה שנתונים  18-15בגילאי 

פעמים בשבוע. תופעת השוטטות הייתה קיימת  4בפארקים ובגנים ציבוריים, לפחות  3.8%-ו

חברה בעבר, אך היא מקבלת פנים חדשות כיום, על רקע תהליכים ותמורות שעוברים על ה

  הישראלית.

  נתונים על היקף הפנאי ועל צורותיו 

ימי  215- בסקר שנעשה בישראל עבור הסתדרות המורים, נמצא כי לתלמידים בישראל יש כ

יום). בנוסף, נמצא  365ימי חופשה ממנו במהלך שנה ( 150-לימוד בבית הספר הפורמלי, וכ

  (במחקרים משלימים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) כי: 

  של פנאי עיקריות קיימות ארבע תבניות 

  ימי הלימודים). 215-המתקיים לאחר השהות בבית הספר (ב פנאי בשגרת הלימודים •

יום  60", בערבי שישי, בשבתות ובחגים (בערך יומי ב"תפזורת- יומי או דו- פנאי חד •

  בשנה).

  ימים). 33- סוכות, חנוכה ופסח (בסך הכול כ –פנאי שלוש החופשות הקצרות  •

 לתלמידי חטיבה ותיכון). 73-ימים רצופים לתלמידי היסודי וכ 62-(כ נאי חופשת הקיץפ •
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  תדירות היציאה לבילויים 

פעמיים -דיווחו שהם יוצאים לבלות פעם 57.7% דיווחו שאינם יוצאים לבלות כלל. 13.5%

אים דיווחו שהם יוצ 12.5% פעמים בשבוע.  5-3דיווחו שהם יוצאים לבלות  15.3%בשבוע. 

  לא דיווח כלל. 1% לבלות כל יום

  

  הוצאות כספיות על בילויים (בחודש)

 500-101דיווחו שהם מוציאים 58.7% . ש"ח בחודש 100דיווחו שהם מוציאים עד  25.0%

דיווחו שהם  2.2%ש"ח בחודש.  1000-501דיווחו שהם מוציאים  14.1%ש"ח בחודש. 

  ש"ח בחודש. -1000מוציאים למעלה מ

 הבילוי המועדפים של הנוערמקומות 

  )100%-אפשר היה לבחור יותר מסוג בילוי אחד, כך שה סה"כ נותן יותר מ(

  מבלים במרכזי קניות וקניונים.  82.4% •

 מבלים בבית קפה או במסעדות.   77% •

  מבלים במתנ"ס, בבית נוער וכדומה.    55% •

 מבלים באולמות משחקים (סנוקר, ביליארד וכו').  53% •

  ם בבתי קולנוע.מבלי 49% •

 מבלים בפאבים. 49% •

  מבלים באירועי ספורט.  35% •

 מבלים בטיולי טבע ובבילויים אתגריים.    35% •

 מבלים בדיסקוטקים ובמועדונים.  25%  •

  

 הנוער העובד בחופשות

-קטנה, של בני נוער שמנצלת את החופשה ליציאה לעבודה. במקרים לא-קיימת קבוצה, לא

בודה שבו עובד הנער כל השנה, ובחופשה הוא מקדיש לעבודה זו מעטים  מדובר  במקום ע

  פי רוב, מדובר בעבודה המיוחדת לתקופת החופשה. -יותר זמן, אך על

עבדו במהלך  18-14מבני הנוער בגילאי   24%), 2011פי נתוני משרד התמ"ת (אלפסי, - על

ם עובדים במהלך מהם דיווחו כי מדובר באותה עבודה שבה ה 40%). 2010הקיץ (של שנת 

). גילם 32.6%(  18-17שנת הלימודים. שיעור גבוה מבני הנוער העובדים הוא בגילאי 

שהוא הגיל הממוצע  של קבוצת  15.7(לעומת  16.3הממוצע של הנוער העובד בקיץ הוא 

עובדים  17.4%מבני הנוער עובדים במכירות ובשירותים,  43.2%הנוער שאינו עובד). 

שירותים העיקריים שבהם מועסקים בני הנוער הם: שירותי מזון ואירוח בפקידות. ענפי ה
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קייטנות, הדרכות וכו'  –קהילתיים -), ושירותים חברתיים24.3%), מסחר ותעשייה (35.1%(

)11.7%                  .(  

הממלא, בעצם, את זמנם של בני הנוער  –הנתון המעניין הוא היקף הזמן המושקע בעבודה 

 23.3%שעות בכל יום ( 6.5ימי עבודה בשבוע, במשך  4ות. מדובר בממוצע של גם בחופש

  , עובדים גם  ביום המנוחה השבועי). 18-17בגילאי  –מבני הנוער, בעיקר הבוגרים שבהם 

משמעות נתונים אלו היא שכרבע מבני הנוער המתבגר מוצא לעצמו תעסוקה משמעותית של 

  ת זמן הבילויים והבטלה. עבודה במהלך החופשה, דבר המצמצם א

  ) אצל מתבגרים Risk Takingג. מבט על "לקיחת סיכונים" (

גיל ההתבגרות הוא השלב בחיים שבו בני האדם נוטים להסתכן יותר מאשר בכל גיל אחר. 

מתבגרים, כחלק מתהליך החיפוש העצמי, יבקשו לנסות כל דבר שיש בו הליכה על הסף. 

 ויים לכלול היקף רחב של מצבי סיכון ושל התנהגויות סיכוןניסויים אלו של בני הנוער עש

  ).2000(להבהרת המושגים, ראו: להב , 

התנהגות של נטילת סיכונים היא השתתפות מרצון בהתנהגויות המכילות, או העלולות  

להכיל, מידה משמעותית של סיכון. עבור מתבגרים רבים, לקיחת סיכונים כרוכה בכיף, 

בבחינת המסוגלות: מה מהדברים שההורים שלי  –הסקרנות, ובעיקר  בהתרגשות, במילוי

  לא אפשרו לי כל כך לעשות אני יכול ואני מסוגל לעשות. 

), בני נוער לוקחים יותר סיכונים מאשר קבוצות גיל אחרות.  ponton,1997פי פונטון (- על

נטילת סיכונים  לטענתו, לקיחת סיכון היא חלק נורמלי בתהליך ההתבגרות של בני הנוער.

היא אחד הכלים שבהם משתמש המתבגר כדי להגדיר את הזהות שלו ולפתח אותה, ואם 

 ) לקיחתו היא חוויה שיש בה ערך משמעותי להתפתחותHealthy risk takingהסיכון "בריא" (

  ולהתבגרות.

התנהגות סיכון (חיובית) היא התנהגות בעלת השפעה חיובית על התפתחות המתבגר. היא 

כולה לכלול: השתתפות בספורט, פיתוח יכולות אמנותיות ויצירתיות, פעילות התנדבותית, י

טיולים ומסעות ועוד. פעילות כזו יכולה, בסופו של דבר, לתרום להצלחת המתבגר במעגלים 

בפעילויות כאלו, יכול להיות השונים של חייו, כגון: בית הספר, חברים, משפחה, קהילה. 

חושת כישלון, אשר ישפיע על תפיסתו העצמית של המתבגר או על תחומי טמון כישלון, או ת

העשייה שלו בצורה שלילית. לכן, להורים ולמורים תפקיד מרכזי בהכרת הסיכון (החיובי 

  . והשלילי), כדי לתמוך במתבגר גם לאחר כישלון

ה: התנהגות סיכון שלילית היא התנהגות אשר עלולה להיות מסוכנת לבני נוער, לדוגמ

בטוחה, הפרעות אכילה, -שתייה, עישון, שימוש בסמים, נהיגה פזיזה, פעילות מינית לא

  הטלת מום עצמי, בריחה מהבית, גניבה, אלימות, פעילות שוטטות ועוד.
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כאשר אנחנו תומכים במתבגר בלקיחת סיכון חיובי, אנחנו בעצם עוזרים לו להימנע 

הצורך שלו בחדשנות, בהתנסות חדשה, מלכתחילה מלקיחת סיכון שלילי, ומספקים את 

 –באתגר מקדם המספק את הסקרנות, את ההתרגשות ואת התשובה לשאלת המסוגלות 

  אישי, ובכלל בחיים. -עד היכן אני יכול ומסוגל להגיע בקטע האישי שלי, הבין

לצד החשיבות שבתמיכה בלקיחת סיכונים חיוביים, יש לזכור כי הגבול בינם לבין הסיכונים 

ליליים הוא דק מאוד. ביטוי מובהק של גיל ההתבגרות, שעלול להוות מרכיב בשיקול הש

הדעת, הוא הניסיון של המתבגר ללכת על חבל דק עד הקצה שלו ממש, זאת על מנת לבחון 

המשמעות בפועל יכולה להיות שלקיחת סיכון "בריא" . ולבדוק את גבולות היכולת שלו

לדוגמה, נערות מתבגרות רבות אינם מזהות . סוכן מאודתתפתח תוך כדי התנהלות לסיכון מ

את המלכודת של דיאטה בריאה העלולה להביאם בהתנהלות "קצה" לדפוס של הפרעות 

אנו, ההורים והמחנכים, חייבים להיות מודעים . אכילה, ולפעמים להפרעת אכילה חולנית

נורת אזהרה מפני  לנטייה הזו להגיע אל הגבול. יש סימנים מספר שיכולים לשמש לנו

מחציית הגבול הסביר של הסיכון "הבריא" אל תוך הסיכון "החולני". כגון: סימני דיכאון או 

חרדה  שבאים  בעקבות סימני דכדוך ומצבי רוח שאופייניים למתבגר; התעסקות בפעילות 

 נורמטיבית מאתגרת, כמו: עישון, שתייה, נהיגה פזיזה, גנבה של  כספים או של חפצים-לא

ששייכים לאחרים, בריחה מהבית לשעות ולפעמים לימים ועוד. במקביל, גם הימנעות 

מיציאה מן הבית או מן החדר עד כדי הסתגרות חריגה בחדר לשעות רבות, והתעסקות 

חריגה במחשב בבדידות יכולות לשמש נורת אזהרה לכך שיש לבדוק ולבחון את המעבר בין 

כון שלילית. מעניין להיווכח שלעתים קרובות המתבגרים התנהגות סיכון חיובית להתנהגות סי

מעבירים לנו רמזים (דקים או עבים) על לקיחת הסיכון השלילית שלהם דרך דברים שהם 

לעתים קרובות, אומרים על התנהגויות של חברים ושל בני משפחה, כולל עלינו כהורים. 

נוער מגלה אותן בדרכו ולא הורים מעלימים את ההיסטוריה שלהם בנטילת סיכונים, אבל ה

אלא  –יסכים לקבל  הערה על התנסות שההורים לקחו בצעירותם וכעת מונעים אותה ממנו 

אם מתקיים דיון ודיאלוג על הסיכונים שלקחו ההורים, על הסיבות ללקיחת הסיכון, על לקיחת 

ים מתבגרים לומדים להסתכל על ההורהסיכון בפועל ועל המסקנות שלהם מהתנסות זו. 

שלהם כמודלים להערכת הסיכונים החיוביים והשליליים, ותפקיד ההורים הוא לעזור להם 

ללמוד להעריך את הסיכונים, לחזות את התוצאות של הבחירות שלהם ולפתח אסטרטגיות 

   לקבלת החלטות נכונות ולהתמודדות עם כישלונות.  

ם וצריכים לחלוק עם בני הנוער לאור האמור לעיל, מבוגרים אחראיים (מחנכים והורים) יכולי

את התובנות שלהם מלקיחת סיכונים שהם חוו בחייהם. עליהם לנקוט גישה של שיתוף 

וכל  –כולל שיתוף בכישלונות שחוו ובלקחים שהפיקו  –ברגשות שהעלו ההתנסויות שלהם 

המתבגר שמנסה ללמוד, לחוות  כלפי) ובביקורת Nonjudgmentalזה לא בשיפוטיות (

. המעורבות בחיי המתבגר צריכה להובילו עמו Nobragging)גש, ולא בהתמקחות (ולהתר

לקבלת החלטות עצמאית, המנותקת מההורים, ולפיכך עליה להיעשות בדרך שאינה 
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שיפוטית או מתמקחת. כל דרך אחרת, תיראה כניסיון לא כן מצדכם, ניסיון שאין בו רצון 

  ללמוד וללמד. 

שות הוא האמצעי החשוב ביותר למנוע באמצעותו מהמתבגר לעתים קרובות, השיתוף ברג

לקיחת סיכון שלילי. למעשה, אנחנו, כהורים וכמחנכים, פועלים כל חיינו במטרה להכיר את 

הסיכונים העומדים לפתח חיי ילדינו, ולמצוא דרכים למנוע אותם או להימנע מהם. 

הם יהיו מסוגלים להגן על המתבגרים זקוקים מאתנו הן לתמיכה והן לכלים שבאמצעותם 

עצמם מפני סיכונים שליליים  בזמנים שהם לבדם, ללא הורה או מורה שתומך, מסביר 

  ומכוון. 

מצא שלא מעט מבני נוער  )Stark, 2012אחד המחקרים המעניינים שנעשו באוסטרליה (

מגדירים את תקופת החופשה כתקופה קשה של בדידות ושל מחסור במערכת התמיכה 

ו לקבל בבית הספר מצוות המורים ומהחברים. הקושי מתעצם כאשר בני הנוער שהתרגל

טובים עם ההורים או עם האחים. תקופת החופשה מחריפה, מחדדת -נמצאים ביחסים לא

ומציפה את היחסים הגרועים לכדי מריבות ולכדי תחושה קשה של תסכול ושל מתח. בני 

חרדה ושל דיכאון ועם רגשות מועצמים של נוער רבים מתמודדים בתקופה זו עם מצבים של 

תחושת ניכור. במקרים אלו, בני הנוער מחפשים אוזן קשבת ותמיכה. אלו יכולים להינתן להם 

ידי חברים וירטואליים. מצוקה זו יכולה לגרום פגיעה בנער -ידי חברים אמתיים או על- על

הבדידות שהחופשה עצמו או באחרים אם לא תימצא לו כתובת לעזרה ולסיוע  אל מול 

  מייצרת עבורו.  

  תובנות וסיכום    

שלושה תהליכים עיקריים משפיעים על שתי התופעות שהוצגו לעיל : תופעת תרבות הפנאי 

  והבילוי, ותופעת תרבות "לקיחת הסיכונים" אצל מתבגרים

פי הספרות הסוציולוגית העכשווית, השינויים שעוברים כיום בני הנעורים -על – האחד

המוגדרים של שלב הנעורים.  הגבולותחזקת מחזקים את התופעה של היטשטשות ומ

מציאות זו מביאה לטשטוש הגבול שבין עולם המבוגרים ועולם הנעורים. התוצאה מטשטוש 

גבולות אלו היא שבני נוער מבקשים להתנסות באתגרים שבעבר התנסו בהם בגיל הרבה 

יה במדיה האלקטרונית החדשה שמביאה אל יותר מבוגר.  התנהגות זו מושפעת גם מצפי

בני הנוער כמות אדירה של גירויים, של אינפורמציה, של ריגושים שאותם הם מבקשים 

  מיד.  –לבחון ולנסות, ואם אפשר 

עובר כיום שינויים רבים. כיום,  להורים יש פחות זמן ופחות פנאי  התא המשפחתי – השני

ידי תרבות קרייריסטית, משקיעים -, שמנוהלים עלרגשי לילדים ולמתבגרים שלהם. ההורים

את מרבית האנרגיה שלהם בפיתוח מקצועי ובקידום מעמדי. המשפחה, אם כן, איבדה את 

מעמדה המסורתי. התוצאה מכך היא שהנוער נשען יותר על עצמו. המציאות הזו מעוררת 

ם. ההתנהגות בצעירים דחף חזק להגשמה עצמית ולהתנסות בוגרת בשלב מוקדם של חייה
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 –הקרייריסטית של ההורים משפיעה גם על המעמד החברתי והחומרי של בני הנוער 

מכונית, מקום  –מעמדם בחברה נקבע  בהשוואה לאחרים (מקצועות ההורים, סמלי סטטוס 

  מגורים וכד'). 

החוסר תופס , כיום המדגישה את ההישגיות, התחרותיות, הייצוגיות.החברה  – השלישי

ודעה יותר ממה שכבר קיים (בניגוד מוחלט לפתגם: "איזה הוא עשיר? השמח מקום בת

בחלקו"...). נוצר הכרח אובססיבי להיות כל הזמן בתנועה ובחתירה כדי להשיג את החסר. 

לדוגמה: הנוער רואה בצבא אמצעי לקידום אישי מעמדי או מקצועי, יותר משהוא רואה בו 

שה הפרקטית והפרגמאטית הזו יוצרת לחץ תרבותי אמצעי לתרומה לקולקטיב ולאומה. הגי

המשפיע על עיצוב הזהות: בתחום הזהות, אין די מורטוריום (דחיית חובות). בתחום זה, 

החברה מפעילה לחץ מסיבי להתגבשות ולמובחנות (להיות תכליתי וממוקד מטרה) מהירות. 

פי - גמלת אותו עלהחברה מציבה את הפרט על מסלול מרוצים תחרותי, שופטת אותו ומת

בהירות. לנוער אין כמעט מרחב מנטאלי לשוטטות, - הישגיו, יוצרת אקלים המגנה חוסר

  לבלבול, לתהייה בדרך לגיבוש הזהות. 

" אצל לקיחת הסיכוניםושל תרבות " הפנאי והבילוי, התופעות של תרבות אל מול כל אלו

ל בני הנוער ועל חייהם מתבגרים מקבלות עוצמה וכוח להשפיע על חייהם העכשוויים ש

הארוכה, העלולה להיות  חופשת הקיץהעתידיים. תופעות אלו מתעצמות פי כמה וכמה ב

תקופה שבה יתרחשו דברים מראש שיגרמו לנו, כמחנכים וכהורים, לשאול את עצמנו: למה  

  זה קרה להם? איפה לא היינו בסדר? מה היינו צריכים לעשות אולי אחרת?

המאמר הקצר הזה אכן נתכונן נכון יותר להתמודדות עם תרבות הפנאי  התקווה, כי בעקבות

נכין את חניכינו ואת ילדנו להתמודדות זו.  –ועם תרבות "לקיחת הסיכונים" בחופשה, ובעיקר 

  "...    בחופש הגדול, הכול אני יכולנזכור כי: "

  מקורות 

התעסוקה המסחר  , משרדעבודת נוער בחודשי הקיץ, סקר פנאי), 2011אלפסי, מ' ( )1(

 ירושלים.  –והתעשייה, מחלקת המחקר 

תרבות ), 1992אדוני, ח', שיף, מ' וגולדברג, ד' ( ',ש ,ויץ ',מ ,, גורביץ'ה, האז ,כץ, א' )2(

, מכון גוטמן 1990-1970הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 

 למחקר חברתי שימושי.    

), 10( מניתוק לשילובהתופעה בפרספקטיבה",  –), "נוער בסיכון 2000להב, ח' (    )3(

  בהוצאת  משרד החינוך, מינהל  הנוער. 

חברה ונוער,   תרבות של בני נוער", -), "שוטטות ממוחשבת כתת1996סלנט, ע' (   )4(

 , ירושלים: משרד החינוך והתרבות, מינהל חברה ונוער. )2( מגמות וכיוונים

 , המועצה לשלום הילד. 2011נתון ילדים בישראל ש), 2011ציונית וברמן (  )5(



108 
 

נוער ונעורים בחברה , ")1995(' ח אדלר,' ודר,י', נ רש,', ע פדר,-לומסקי',ת רפופורט,  )6(

מתבגרים בישראל, היבטים אישיים, משפחתיים פלום (עורך), ח', מתוך:  ",הישראלית
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-בפעילויות פנאי מחוץ לבית ובמסגרות לחינוך בלתי בני נוערנתונים על השתתפות 

  פורמלי 

  / וייסבלאי, אתי 2011הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 

, תנועות נוער ,רשויות מקומיות ,פורמלי- חינוך בלתי, נוער ,תרבות נוער ,פנאי מילות מפתח:
  התנדבות

   תקציר

שעות פנאי מרובות ועיסוק רב ומגוון בפעילויות פנאי מסוגים שונים הם אחד המאפיינים 

וון, הכולל כמה סוגים של העיקריים של תקופת הילדות והנעורים. פעילות פנאי היא תחום מג

פעילויות ומסגרות: פעילות בתוך הבית או מחוצה לו; פעילות אישית או קבוצתית; במסגרת 

כגון חוג או פעילות התנדבותית; במסגרת פרטית או במסגרת ציבורית; במסגרת  ,מובנית

סדרת כגון בילוי בקניון או במועדון חברתי אך שלא לשם השתתפות בפעילות מו ,מובנית-לא

  בזמן מוגדר מראש. 

הספרות המקצועית מצביעה על יתרונות פסיכולוגיים של הפעילות המובנית, ובהם הגברת 

 :הביטחון העצמי, עצמאות, אוטונומיה ותחושה של חופש, וכן על יתרונות חברתיים, כגון

מפגש, היכרויות, יצירת קשרים ואינטראקציה עם אנשים אחרים. נוסף על כך, השתתפות 

פעילות מובנית מאפשרת לפרט לרכוש מיומנויות וכישורי חיים, להצליח ולהוכיח את עצמו ב

הפנמת ידי - עלשימוש בסוגים שונים של אינטליגנציה, ידי - עלבתחומים שונים ומגוונים 

יצירת קשר עם מבוגר משמעותי שיכול לשמש מודל לחיקוי וכדומה. לכל ידי - על ,ערכים

קבוצות לנוער בסיכון,  רבה במיוחד בכל הנוגע לילדים ולבני היתרונות האלה יש חשיבות

  עולים חדשים הנמצאים בשלבים שונים של הסתגלות לחברה ולנורמות שלה. למיעוט ו

, והבילוי בני נוערמשתנה אופן בילוי שעות הפנאי, במיוחד של ילדים ו ,בעשורים האחרונים

לוי החברתי בקבוצה. על רקע שינויים בתוך הבית, מול הטלוויזיה והמחשב, מחליף את הבי

 נדרש מאמץ רב מצד כלל הגורמים הנוגעים בדבר כדי להגדיל את שיעור הילדים ובני ,אלה

מבלים את שעות הפנאי הפורמלי ו- הנוער המשתתפים בפעילויות מאורגנות של חינוך בלתי

מציג שלהם מחוץ לבית, בבילוי חברתי. המסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

-בפעילויות פנאי מחוץ לבית ובפעילויות של חינוך בלתי בני נוערנתונים על השתתפות 

  התנדבות.בחברות בתנועות נוער ובהשתתפות בחוגים, בפורמלי, בדגש 

  להלן כמה מן הממצאים המרכזיים העולים מן המסמך:

ש"ח, שהם  מיליארד 42הייתה ההוצאה הלאומית על תרבות, בידור וספורט  ,2010בשנת  -

מהוצאה זו. יתרת ההוצאה  83%הבית מימנו  מן התוצר הלאומי הגולמי. משקי 5.2%

, 11.4%הלאומית על תרבות, בידור וספורט מתחלקת בין הרשויות המקומיות, המממנות 

  .2%המממנים  –מלכ"רים הו ,3.8% המממנים –לאומיים המוסדות ההממשלה ו
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בים בדבר בחשיבות ניצול נכון של שעות הפנאי של על אף ההכרה של כלל הגורמים המעור -

נוער ולמרות ההשקעה הניכרת בתחום מצד גופים שונים, אין כיום גורם מרכזי  ילדים ובני

המתווה מדיניות ברורה בתחום ולא נאסף לאחרונה מידע עדכני, מקיף ושיטתי על דפוסי 

ם בהשתתפות בפעילויות אלה נוער תוך בחינת ההבדלי הבילוי בשעות הפנאי של ילדים ובני

  והסיבות להם. מידע מסוג זה חיוני לניתוב נכון של משאבים ולפיתוח שירותים בתחום זה. 

ההשוואה בין כמה מחקרים מן העשור האחרון שעסקו, בין השאר, בהשתתפות בפעילויות  -

ים במידת מיישובים וממגזרים שונים מלמדת על פערים ניכר בני נוערחינוך בלתי פורמלי של 

ממגזרים שונים בפעילויות פנאי מאורגנות ובפעילויות של חינוך  בני נוערהשתתפות של 

המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה משתתפים -עולים ממדינות ברית בני נוערפורמלי: - בלתי

בחוגים, בפעילויות המתנ"סים, משתתפים בפעילויות פנאי, לרבות חברות בתנועות נוער, 

ביקורים במוסדות תרבות והתנדבות, בשיעורים פחותים מישראלים וביבית פעילות ספורטב

לים ציינו את עלותן של פעילויות הפנאי כאחת הסיבות המרכזיות ונוער ע ילידי הארץ. בני

נוער במגזר הערבי והדרוזי בפעילות ספורט  השתתפות בהן. שיעור העיסוק של בני- לאי

ודי, ואף גבוהים יותר, אך דווח על השתתפות לשיעור אלה במגזר היה הובהתנדבות דומ

פחותה של אוכלוסייה זו בפעילות במתנ"סים, בחוגים ובחברות בתנועות נוער. בקרב 

נמסר על שיעורים נמוכים ביותר של השתתפות בפעילויות פנאי מכל סוג  ,הבדואים בנגב

  שהוא.

נוער במקום מגוריהם  כי היקף הפעילות לבני בני הנוערבכלל הסקרים שנבחנו, ציינו  -

איננו תואם את צורכיהם. מחסור זה בולט במיוחד במגזר  בני נוערומספר מקומות הבילוי ל

מרגישים שאין להם כלל מקומות בילוי מחוץ  בני הנוערמ 50%עד  40%הערבי והדרוזי, שבו 

  לבית בסביבתם הקרובה.

ילות המתנ"ס. עם זאת, ביישובים שיש בהם מתנ"סים משתתפים בפע בני הנוערמ 25%-כ -

נוער בסיכון, נוער עולה, נוער ערבי ונוער  –מימוש הפוטנציאל בקרב אוכלוסיות מוחלשות 

  נמוך ממימוש הפוטנציאל בקרב אוכלוסיות חזקות. –מיוחדים  בעל צרכים

הוא  בני נוערפורמלי לילדים ול-הגורם הציבורי המרכזי המעניק שירותי פנאי וחינוך בלתי -

המקומיות, לעתים קרובות באמצעות מתנ"סים ומרכזים קהילתיים. דו"ח מבקר  הרשויות

מצא כי נושא הפעלתן של מסגרות פנאי מוניציפליות אינו מוסדר  2010המדינה משנת 

אשר לאופן מעורבותן ולמידת בבמלואו וכי יש הבדלים ניכרים בין הרשויות המקומיות 

תרבות וספורט בולט במיוחד בעיריות במגזר  מעורבותן בנושא זה. מחסור בפעילות פנאי,

החרדי ובמגזר הערבי. כמו כן, נמצא כי ברשויות מקומיות ערביות וברשויות מקומיות 

  בפריפריה יש מחסור במקומות בילוי ובמתקני פנאי, תרבות וספורט.

  http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02965.pdfקישור למסמך המלא: 
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  "לבנות את החופש הגדול" 

  / מרב 2004מורים, , הקרן לקידום מקצועי בשיתוף עמותת ה27פנים, גיליון 

  גרנות -גלעד

  

 ,נוער ,מתבגרים ,מידע, ייעוץ ,התנהגות חברתית ,הדרכה ,חינוך לפנאי ,: פנאימילות מפתח
  קבלת החלטות  ,צרכים

פיתוח חוויית פנאי משמעותית, כבר בגיל ההתבגרות, שבו מתגבשת הזהות  תקציר:

ויי פנאי. ניצול הפנאי הרב העצמית, עשוי לעצב תפיסת אורח חיים עתידי המכיל גם ביט

העומד לרשות המתבגרים במסגרות שמחוץ לבית הספר טומן בחובו סיכוי וסיכון. במציאות 

היום, שבה מתרבה הפנאי, חיוני להשקיע משאבים בחינוך לפנאי מגיל צעיר. התעלמות 

מצורך זה עלולה לחזק תופעות חברתיות הרסניות, שמחריפות בשנים האחרונות בקרב 

  ר.הנוע

סקירה לגבי מקומו של הפנאי בחברה הישראלית בכלל ובחיי בני הנוער והילדים  ,במאמר

מהזמן מוקדש לחינוך  16.7%נמצא כי בחישוב שנתי,  ,פי ניתוח המחברת-בפרט. על

 33.3%-פורמלי, דהיינו הפנאי, וכ-לחינוך הלא 50%הפורמלי (הימצאות פיזית בביה"ס), 

ם מעביר הילד בחינוך הפורמלי, ארבעה חודשים בשינה ושישה לשינה. מכאן נובע כי חודשיי

  חודשים במסגרות הפנאי.

  שישה החודשים כוללים ארבע תבניות פנאי עיקריות:

  ימי הלימודים). 215. פנאי בשגרת הלימודים המתקיים לאחר השהות בבית הספר (1

יום  60שישי (בערך  ערביבחגים כולל ביומי ב"תפזורת", בשבתות ו-או דו יומי- . פנאי חד2
  בשנה).

  ימים). 33-ל כו. פנאי שלוש החופשות הקצרות (סוכות, חנוכה ופסח, בסך הכ3

  בחטיבה ותיכון). 73-ימים רצופים ביסודי וכ 62-. פנאי חופשת הקיץ (כ4

מובאים ממצאים מסקר שנעשה בעיר קטנה יחסית, בפריפריה,  ,בחלקו השני של המאמר

, שמילאו שאלונים אישיים ובהם שאלות פתוחות וסגורות (לקבלת תלמידי כיתה ח' 65בקרב 

נבדקו שתי שאלות מרכזיות: א. מה פירושה  ,נתונים כמותיים ואיכותניים). באמצעות הסקר

של חוויית ההנאה, ומה הקריטריונים ל"פנאי טוב", בעיני הנערים, ההורים והקהילה. האם יש 

ונות, והאם יש דיאלוג בעניין זה. ב. כיצד ניתן שוני הראוי לגישור בין נקודות המבט הש

  להגשים שאיפה זו. 

  השאלות בשאלון

  א. פיתוח חוויית הפנאי:
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  , כמה נהנית?10עד  1- פי "סולם הכיף" שלך מ-, עלההגדול העליך החופש האיך עבר -

  ממה הכי נהנית בחופשה? -

  ממה לא נהנית בחופשה ולמה? -

האחרונה, לו כרגע יכולת לחזור בגלגל הזמן ולהתחיל על סמך התנסותך בחופשת הקיץ  -
  מחדש, מה היית עושה אחרת בשביל שתהא עוד יותר מוצלחת מכפי שהייתה?

  ב. התנסויות פנאי חדשות

  מעדיף את המוכר?שאתה או  ההאם אתה אוהב להתנסות בדברים חדשים בחופש -

  ?ה והתנסית בההאם יזמת עשייה חדשה בחופש -

  יג. תכנון הפנא

  תכננת מראש? האיזה אחוז מהחופש -

  כדאי לדעתך לתכנן? האיזה אחוז מהחופש -

  הדרכה לפנאיו ד. ייעוץ

האם אתה חושב שיש מקום להדריך ילדים ונוער לניצול פנאי טוב יותר, בייחוד לקראת  -
  ?ההגדול ההחופש

  האם היית מעוניין לקבל ייעוץ או הדרכה כלשהי מהסוג הנ"ל? -

  הדרכה?או ה היית מעוניין לקבל את הייעוץ אם כן, ממי -

  הדרכה באופן אישי או קבוצתי?או את  את הייעוץלקבל האם היית רוצה  -

  ?הכל השנה או לקראת החופש – הדרכהוה מתי תרצה את הייעוץ -

 הדרכה?או ב באילו תחומים היית מעוניין בייעוץ -

  

קישור למסמך המלא: 
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1860&CategoryID=559&Page=1 

  

  

 

       

   

  

 


