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 חינוך הבלתי פורמאלי  בסיכום חודש ועדכונים  
 

 
 ? אז מה היה לנו החודש

 
,  ילדים חדשבשלב מעבר והסתגלות לבית  ראשונים בשנה התמקדוהחודשים ה בכל בתי החינוך, 

המדריכים. לצד שלב זה צוות עם יצירת קשר, ביסוס אמון וביטחון ל, חדשהה קבוצה הלהרכב 
קייטנת  התקיימה כמו כן, בסוף החודש   התמקדנו בפעילויות חוויתיות בנושאים שונים ומגוונים.

משותף  נהנו גם בהפנינג .מסורות החג בקיבוץל בהתאם בשלל סדנאות ופעילויות  מגוונת חנוכה 
 י. תחנות בנושאי החג שהעבירו בני הנוער לכלל הבלתי פורמאלשפע עם 

  
 

 תלתן
. קהילהשייכות בבריא ואיכות הסביבה, אורח חיים  -נושאים ערכיים וחשובים ליוו את החודש

והכנת שלטים לשמירה על הסביבה והבית שלנו.  בשבועות אלו הילדים לקחו חלק בניקיון הנחל
בשבוע אורח חיים בריא, הכנו ארוחת בוקר מזינה ובריאה והתמקדנו במשחקי ספורט. בשבוע 

 . קהילה ביקרנו בענפים השונים במשק, והקמנו יריד "שוק קח/תן" קהילתיה
יה בה היינו צריכים לחפש במקומות  ילחנוכ למרוץיצאנו היינו פעילים, יצירתיים וגם קייטנת חנוכה ב

ולמדנו לעבוד בכלי קרקס   התנסו בסדנת ג'אגלינג, שונים בקיבוץ את נרות החנוכה ובסיומו הכנו חנוכיות
 ! זכינו למופע קרקס מרהיב ומצחיק  .שונים 

 לצד הפעילויות חגגנו לילדי החודש ימי הולדת בה הם בחרו פעילות שהועברה לכלל הילדים. 
 

 צופית:
ל"צעדה רב דורית" בשמורת   -ילדי צופית, סבתות וסבים יחדיו בשיתוף ותיקי הגליל והמועצה, יצאנו

שייק בריא וטעים ויצרנו חיות מחומרים מנו לגאת בעלי החיים, , הכרנו בשמורהטיילנו החולה. 
הילדים הלב התרחב למראה החוויה המשותפת בין מהטבע. הפעילות הייתה מוצלחת ומקרבת, 

הסבים והסבתות. חגגנו ימי הולדת לילדי החודש בהם ילדי היום העבירו פעילויות לבחירתם לשאר 
וכמובן קישטו  אפו,לה בה הילדים הילדים. אילנה עמידור הגיעה בהתנדבות והעבירה סדנת סופ

בסדנת  התנסו , סופלה טעים מעשה ידיהם. בחנוכה יצאנו למירוץ, חגגנו את ה"חנוכיאדה" אכלו
 , והכנו שלל יצירות לחג, חנוכיה, ויטראג' ונרות. קרקס

 
 דולב: 

ים  החודש הנוכחי התמקד בגיבוש ויצירת קבוצה. ערכנו פעילות לבנים ופעילות לבנות בנפרד. הבנ 
 הבנות שיחקו חבילה עוברת ונהנו משיחת בנות.  קבוצתי,יצא למשחק ספורטיבי 

ערב מקסיקני כהלכתו בה הכינו נפגשה בשכבת ו'  ו'.-בנוסף, ערכנו ערבי גיבוש לשכבת ה' ו
התמקדה בזור טורטיות, גוואקמולי, סלסלת עגבניות וכמובן שיחקו בפניאטה המסורתית. שכבת ו' 

היו צריכים למצוא חלקי פאזל המרכיבים את  מה במשימה איטלקית! הילדים הים התיכון והתמק
 ה והכינו פיצות טעימות עם שלל התוספות. לידגל איט

חנוכה, הכינו  סטייל הילדים נסעו לבאולינג, ערכו תחרות מאסטר שף  בין השלל הפעילויות בחנוכה, 
 ום קינחנו בהדלקת נרות משותפת.  מקושטות ומלאות כל טוב. יצרנו נרות משעווה ובכל יסופגניות 
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 נעורים: 
 

את שנת המצוות בטיול בנחל שניר ובסופה חיכו ההורים עם  השכבת אודם פתח -שנת מצוות
ארוחה כיד המלך. הענקנו לילדים את חולצות המצווה וקראנו את אמנת המצוות, בה כל נער 

פיד שהסתיים בטקס חניכת  הל למרוץה יצאהשכבה התחייב לשמור על האמנה לאורך השנה. 
את מבחן האומץ צלחה במסגרת הפעילות בנעורים וה כתובת אש שהכינ ה פרויקט המסלול, הדליק

 . ! להמשך שנת מצוות פעלתנית, משמעותית ומהנהבהצלחה לקראת השנה
 

מטעם התנועה הקיבוצית ובליווי מחלקת החב"פ במועצה בחופשת חנוכה יצאו נערי י"ב למסע י"ב 
נועד לעודד ולהכין את . המסע ימים מאתגרים של מסע האופניים המסורתי בדרום שלושה ל

 הצעירים לשירות הצבאי משמעותי ושנת שירות. 
בחדרי בריחה  אותגרו  הקיבוץ,, נפגשה עם נערי להתארחות בקיבוץ המעפיל והבוגרת נסענעורי 

לייזר טאג ברחבי הקיבוץ  הצעירה נהנו מ"לילה לבן", משחקינעורי ויצאו לטיול בנחל אלכסנדר. 
 ונסיעה לקולנוע בכרמיאל. 

המסלול  פרויקטחברת הנעורים לקח חלק חשוב ומשמעותי והייתה שותפה מלאה בטקס חניכת 
המקדם נוער ומכין אותם לשירות הצבאי. כל שכבה לקחה חלק בטקס, הקראת ערכים, לוגיסטיקה, 

 !!הלפיד, גזירת הסרט ותצוגת תכלית. כבוד לנוער המדהים שלנו! מרוץ
 

 הודעות ועדכונים חשוביםלתשומת ליבכם, 
 

לשלב   מבקשים אנו ו במהלך החודש הקרוב נשיק מיזם חדש ב!  פורמאלי  שעה יפ"ה בבתי
ילדים פוגשים  -ה"ל"שעה יפ ,אתכם אנו מזמינים  .בתכני המערכת מעורבות הורית אקטיבית 

. תכני הפעילות יכולים להיות מתוך נעורים  /לילדים חברתית/ חינוכית בה תעבירו פעילות " הורים 
נער את האבק  זה הזמן ל .במערכת כל תוכן שתרצו לקדם מעולמכם האישי או  תחומי עניין ודעת 

חשיבות  שיתוף פעולה זה אנו רואים בהיצירתיות והיוזמה האישית ולהצטרף אלינו. ממדפי 
ישמחו ויתרגשו עם השתתפותכם, הם ירגישו שאתם שותפים של  והנערים ים הילד  -משמעות ו

 והקשר עם הצוות יתהדק.  נעורים  /החיבור לבית הילדים והמערכת והמדריכים שלהם,  
היוזמה והפעילות  -הצוותים צור קשר עם אנו מזמינים אתכם לי. ההצעה רלוונטית לכל הגילאים 

 לינו. עליכם, ההתאמה לקבוצה והעזרה בהפקה ע
 

אנו מבקשים לבנות ולגבש ועדת חינוך שתוביל ותרקום מדיניות ומתווה חינוכי   -ועדת חינוך
המותאם לצביון הקיבוץ והקהילה, תתמוך ותסייע בעבודה החינוכית של הצוותים ותהיה לגשר בין 

להצטרפות  קול קורא יישלח במהלך החודש הקרובמשפחות, צוותים וקהילה.  -שותפי המערכת 
הרכב הועדה יכלול נציגי ציבור, הורים וחברי ועד. אנו מזמינים אתכם ורות ועדת החינוך. לש

 בקרוב...  להצטרף לשורות הועדה ולהגיש מועמדות.
 

 ח אדם במערכתוכיציבות 
תגרים העומדים בפנינו בשלב זה של שתהיו מיודעים באלצד שגרה יציבה וימי פעילות, חשוב 

תבטא בחינוך הבלתי  מממשי ההינו אתגר ושימורו לאורך זמן  אדם ה ח וכגיוס מצוקת  השנה.
ההתמודדות עם חוסר היציבות כלל הקיבוצים במועצה וכך גם אותנו. פורמאלי ברמה הארצית, ב

 בנושא הינה יומיומית ודורשת מאיתנו להיות ספונטניים ויצירתיים ובתגובתיות מיידית לשינויים. 
  של עשייה והדרכה, אנו מאחלים לו המון הצלחה כשנהלאחר  יסיים את תפקידוהיקר עמר  -בדולב

 בהמשך דרכו.  
 מאי מדריכת הצעירה גם היא עוזבת אותנו לטובת לימודי התואר השני בפסיכולוגיה.   -נעורים 

אחר המדריכים המתאימים שיוכלו להצטרף לצוותים. מכירים א.נשים  מחפשים בימים אלו אנו 
 מוזמנים להפנות אלינו מועמדים ראויים. שירצו להצטרף אלינו למערכת? 
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 יצירת אקלים חינוכי וחברתי חיובי

 
.ה/ נער.ה ברמה האישית והקבוצתית עבור כל ילד חברתי מיטיב  -החשיבות בבניית תהליך חינוכי

כמו בכל תהליך חינוכי בו מיושמים גבולות, . מובילה אותנו בעשייתנו ועבודתנו מוכוונת גם מטרה זו
מתיחת גבולות באופן שלילי  אנו חווים יחד עם זאת, לאחרונה התנגדויות מצד הילדים.  גיעוטבעי שי

 . וכן אלימות פיזית/מילולית , התנהגות מזלזלת ופוגענית הקנטות ב המתבטאת 
 

 . משמעותי אנו זקוקים לשיתוף הפעולה איתכם , מאפשר ועל מנת ליצור תהליך חינוכי נכון
 -בנוגע להתנהלות נאותה, מכבדת וסבלנית בבית ילדים  ילדכם  שיח עם קיימו ו מבקשים שת אנ 

שוחחו , ו לאחר יום פעילות חוויות שלהם ברגשות והתעניינו ב. האחד כלפי השני וגם עם הצוות 
חשוב  תרום לאווירה נעימה בבית הילדים. גלות יותר אחריות אישית ולכיצד הם יכולים לאיתם 

  ם ומקבילים, בבית הילדים ובבית הפרטי.שנדבר בשפה אחידה ונחזיק במסרים אחידי
אם עולה משהו שחשוב בעיניכם לשתף אותנו, בבקשה אל תהססו וצרו קשר עם מובילות הבתים.  

 חשוב לנו לשמוע מכם! 
 

בכל בתי הילדים. בנוסף, נקפיד על יצירת  במהלך החודש הקרוב ניתן דגש נוסף על הנושאים הללו
 .  ה משותפת ומיטיבה עבור ילדיכם למען החזק קשר הדוק יותר איתכם 

אנו שואפים יצירת אקלים חברתי חיובי אותו לחיובית הירתמות לו איתכם נשמח לשיתוף הפעולה 
 החינוכי.  לקיים במרחב

 
 אנו כאן לכל שאלה ומחשבה 

 
 בברכה,

 צוות החינוך הבלתי פורמאלי ומעיין 
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