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ב"י-א ו"מכינה לחיים כיתות יתכנית 
פורצת דרך בשדה החינוכי

מטרת החינוך בישראל היא להכשיר את האדם "
לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה  

"  טוב וישרלעשותו 
(  ע"אגרת ק, ה"ראיהרב קוק איגרות )



חזון
שמצריכיםחדשיםמצביםתלמידינושללפתחםמזמנים21-ההמאהאתגרי

הקהילה,המשפחה,הבית'חממת'מליציאההנוערבנישלוהכנהמענה

ושייכותזהותיצירתתוךאלולאתגריםמענהלתתמנתעל.החינוכיוהמוסד

כחלקוערכיםמיומנויותידעלהקנותכןכמו."לחייםמכינה"תכניתפותחה

ותורםבחברהמעורב,מובילבוגר.החינוךבמערכתהבוגרדמותמעיצוב

.למדינהכאזרח



מכינה לחיים מקדמת את מטרות החינוך הממלכתי

למדינתנאמןאזרח,ארצוואוהבעמואוהב,אדםאוהבלהיותאדםלחנך(1)
התרבותיתזהותואת,מורשתואת,משפחתוואתהוריואתהמכבד,ישראל

;לשונוואת

שלערכיהואתישראלמדינתהקמתעלשבהכרזההעקרונותאתלהנחיל(2)
,האדםלזכויותכבודשליחסולפתחודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלמדינת

שלולהשקפותיולתרבותו,החוקלשמירת,דמוקרטייםלערכים,היסודלחירויות
;עמיםוביןאדםבניביןביחסיםולסובלנותלשלוםלחתירהלחנךוכן,הזולת

;ישראלומדינתישראלארץתולדותאתללמד(3)

והמסורתישראלמורשת,היהודיהעםתולדות,ישראלתורתאתללמד(4)
;לכבדםולחנך,והגבורההשואהזכרתודעתאתלהנחיל,היהודית

ג"חוק החינוך הממלכתי תשי: מתוך



מטרות

שיאפשרמשמעותיכליםבארגזהחינוךמערכתבוגריאתלצייד•
.בפניהםהעומדותהחייםמשימותעםמיטביתהתמודדותלהם

,ד"החמחזוןלאור,ותרבותמורשתערכישלגדושסללהםלהעניק•
דרכםוהמשךעולמםתפיסתאתלעצבבידםשיסייעו



עקרונות הפעולה

למידה מתוך התנסות
תלמידים -חירות הבחירה 

בוחרים תכנים רלבנטיים עבורם
הקהילה שותפה  -קהילתיות

בתהליך

ניהול עצמי ולקיחת  , שיתופיות
לקבוצה ניתנות  -אחריות 

,  סמכויות ממשיות לניהול עצמה
וזכות רחבה להחלטה על 

פעילויותיה וצרכיה

היצע של מרחב  -מימדיותרב 
גדול של תחומי פעילות  

בהן כל  , ומיומנויות מגוונות
משתתף יכול לבטא את צרכיו  

ולפתח את כישוריו



הכיתה כקבוצה חברתית•

בית חינוך יוצר לחינוך –בית הספר •

קהילתיהחברתי 

אגפי חינוך ונוער–רשות מקומית •

מדינת ישראל•

ישראל תפוצות•

ידע

מיומנויות

ערכים

מרחב אישי  
ומשפחתי

מרחב לאומי

דמות 
הבוגר

מרחב קהילתי  
רשותי



התהליך

(.מוסדות235) היענות לקול הקורא •

ובמפגשים ד"לחמיחודייםארצית הכוללת מענים השתתפות בהכשרה •
(.שעות30)מחוזיים 

.למחוזתהליכי היוועצות עם תלמידים לבחירת התכנים ושליחת התוכנית •

(.שעות30)מפגשים בהתאם ליכולת בית הספר 5-10•

צ כתוכנית "בית הספר יחליט אם התוכנית תופעל בשעות הלימודים או אחה•
(.סמינרים, שעתיים במשך שבועיים, חודש בשנה)רצועת זמן . רשות

...  מודל חודש ועוד," סיירת"מודל ה, מודל ניהול עצמי•

.את התוכנית ילווה מוביל  בית ספרי•

.שאלון הערכה יועבר בצורה מדגמית לבתי הספר•

.במשרדחיבור לרפורמת חטיבה עליונה :אסטרטגיה •



תכנים מוצעים
דתית-טיפוח זהות ציונית, זהותעיצוב •

מסעות משמעותיים•

בעיותקבלת החלטות ופתרון תהליך •

.להתמודדות עם מצבי חיים משתניםכלים -אמוני ונפשי העצמה אישית ובניית חוסן •

ותחושת מסוגלות עצמיתמיומנויות פיתוח •

(זוגיות ומיניות בריאה ותמרורי אזהרה)חינוך לחיים במשפחה •

וסמיםאלכוהול : מניעת התמכרויות•

ולאומיהכנה לשירות משמעותי צבאי •

מכינות, מדרשות, ישיבות: כגון, חשיפה למסגרות המשך•

('חסכונות וכו, ניהול חשבון בנק, ניהול תקציב)התנהלות פיננסית •

(בריאות גופנית ונפשית, תזונה נכונה)בריא אורח חיים : בריאות•

אקדמאייםהכנה ליציאה ללימודים •

(ח"כתיבת קו, ראיונות, הכוון תעסוקתי)עולם העבודה •

לקהילהותרומה התנדבות , חסד•

"(הדיגיטלי"כמו החיים בעידן )21-מיומנויות נדרשות לבוגרים במאה ה•

הפנאישעות •

בטוחהנהיגה •

ותרבותערכי מורשת •





מודלים-מכינה לחיים 

בה מתקיימת  , של שעות או ימים קבועים במערכת, סימון משבצת זמן אפקטיבית-גמיש מודל בית ספרי •

.ב"א ובכיתה י"בכיתה ימסגרת מכינה לחיים

או כסדרות שבועיות לאורך  , תהליך מרוכז וממוקד שמתקיים במהלך חודש אחד-ב "חודש בשנת ימודל •

מסעות בקהילה  , מעבר למכינת אופק. )הלמידה תתקיים במגוון זירות פעולה בבית הספר ומחוצה לו. ב"שנת י

(ועוד

.גיבוש סיירת תלמידים נבחרת שמביעה נכונות ומחויבות לתהליך ולוקחת בו חלק פעיל-" הסיירת"מודל •



מכינה לחיים  תכנית 
דוגמאות



ישיבת  
חיים-מקור









אמית טכנולוגי דתי ירושלים



ים-המר בתדרכא



ישיבת צביה 
פתח תקווה



אור חנה
אור יהודה



שרה  -אולפנת נווה
הרצוגקרית



אמית  
אולפנית  

ישורון



אולפנת  
נתיבותדרכא



אמונה אולפנית  
ש  "עטכנולגית

וינשטיין


