
דרכים כבושות  "

חותכות שבילים של  

סתר והנתיבים הם די  

אך שביל אחד , מסובכים

בולט מכל היתר השביל  

..."  הזה שבו אנו הולכים

(אהוד מנור)

:כתיבה ועריכה
ד"וחמן "מפקחת ממונה ארצית ח, שושי שפיגל

ן"חמינהלאגף תכנים , ד"חמד "מה
מדריכה ארצית חינוך חברתי קהילתי, רונית דניאל

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



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

לעצבבידםשיסייעוותרבותמורשתערכישלגדושסללהםלהעניק•
.דרכםוהמשךעולמםתפיסתאת



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 •

החברתי קהילתי•

אגפי חינוך ונוער–רשות מקומית •

מדינת ישראל•

ישראל תפוצות•

ידע

מיומנויות

ערכים

מרחב אישי  
ומשפחתי

מרחב לאומי

דמות 
הבוגר

מרחב קהילתי  
רשותי



קוגניטיביות–רגשיות 

קבלת  , קבלת החלטות במצבי לחץ
הצבת , החלטות ופתרון בעיות

כלים  , התפתחות אישית, גבולות
להתמודדות עם מצבי חיים  

משתנים ופיתוח מיומנויות אישיות  
.ובין אישיות

אמונה בשעת  , התבוננות עצמית
משבר

בחירת נתיב לפי  , הכנה לראיון
כתיבת  , ניהול תקציב, חוזקות

,  מחשבות על מגורים, ח"קו
התנהלות מול מוסדות  

,  ביטוח לאומי)המדינה 
חשיפה למסגרות  , (מס הכנסה

המשך מכינות ושנת שירות

:הקניית שני סוגי מיומנויות מרכזיות

מעשיות



שותפים

מוביל מכינה בית ספרי  
ונוער שותף ויוזם

מנהל בית ספר

ב"מחנכי י

רב בית הספר

ח"לשלמורה 
ת טיולים/רכז

יועצת/יועץת/ת חברתי/רכז

צוות חינוך 
(ד"חמ)לחיי משפחה 

ארגונים , ל"צה
ועמותות

אגף חינוך  -רשות מקומית
ל"תחום הכנה לצה, ונוער

מורים  , צוות חינוך
מקצועיים

הורים

אימוץ מכינה

רכזת מעורבות  /רכז
חברתית



תכנים מוצעים

.תהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות•

.כלים להתמודדות עם מצבי חיים משתנים-העצמה אישית ובניית חוסן נפשי•

מסעות משמעותיים. עיצוב זהות•

.פיתוח מיומנויות ומסוגלות עצמית•

(.  זוגיות ומיניות בריאה ותמרורי אזהרה)זוגיות ויחסים בינאישיים •

.אלכוהול וסמים: מניעת התמכרויות•

.הכנה לשירות משמעותי צבאי ולאומי•

.מכינות ועתודה אקדמית: כגון, חשיפה למסגרות המשך•

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

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

.הכנה ליציאה ללימודים אקדמאיים•

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

.התנדבות ותרומה לקהילה•

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

.  שעות הפנאי•

.נהיגה בטוחה•

.ערכי מורשת ותרבות•



(SEL)למידה חברתית ורגשית –מכינה לחיים 

מיומנויות תוך 
אישיות

מיומנויות בין 
אישיות

מיומנויות  
גופניות

מיומנויות  
קוגניטיביות

עיצוב זהות▪
תהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות▪
כלים להתמודדות -העצמה אישית ובניית חוסן נפשי▪

עם מצבי חיים משתנים
פיתוח מיומנויות ומסוגלות עצמית▪
זוגיות ויחסים בינאישיים▪
אלכוהול וסמים: מניעת התמכרויות▪
הכנה לשירות משמעותי צבאי ולאומי▪
התנהלות פיננסית▪
הכנה ליציאה ללימודים אקדמאיים▪
הכנה לעולם העבודה▪
שעות הפנאי▪

עיצוב זהות▪
זוגיות ויחסים בינאישיים▪
הכנה לשירות משמעותי צבאי ולאומי▪
מכינות  : כגון, חשיפה למסגרות המשך▪

ועתודה אקדמית
התנדבות ותרומה לקהילה▪
21-מיומנויות נדרשות לבוגרים במאה ה▪
ערכי מורשת ותרבות▪
הכרת  –מפגשים בחברה הישראלית ▪

האחר
פיתוח חשיבה מוסרית▪
ח"בשלמסעות מעצבי זהות ▪

עיצוב זהות▪
התנהלות פיננסית▪
הכנה ליציאה ללימודים אקדמאיים▪
הכנה לעולם העבודה▪
21-מיומנויות נדרשות לבוגרים במאה ה▪

אלכוהול וסמים: מניעת התמכרויות▪
אורח חיים בריא: בריאות▪
שעות הפנאי▪
נהיגה בטוחה▪



תמונת עתיד–מכינה לחיים 

עתידנולתוךלהטילשנוכללעוגןלהפוךיכולבהקיץחלום
רצונות,זובדרך.קדימהמחשבותינואתבאמצעותוולמשוך

היינולולההיהשלאאופילחשיבתנומעניקיםשלנוההווה
.העברבזיכרונותרקעוסקים

Cornish 1984, 104))

אתלייפותיכולהעתידלגבילנושישהאישייםהדימוייםחקר
.יותרברוריםויעדיםמושגיםלפתחלנוולסייעמחשבותינוכוח

לקראתאותנושיניעוהסיבותלהיותיכוליםאלומושגים
.יותרנעיםעתידהגשמת

(פסיגדוד'פרופ,העתידאתוללמדללמודמתוך)



תמונת עתיד–מכינה לחיים 

משפחה

עבודה

פנאי

קהילה



התהליך

היענות לקול הקורא•

השתתפות בהכשרה ארצית•

תהליכי היוועצות עם תלמידים לבחירת התכנים•

(.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

.את התוכנית ילווה מורה מטעם בית הספר•

יתקיים בסיום השנה ערב שיא  ( מבתי הספר השונים)למשתתפי התוכנית •
.תינתן תעודה, בנוסף. בשיתוף ההורים



אופן מתווה ההטמעה בבית ספר

בהומחוזיתארציתבהשתלמותישתתףהרכז)התכניתלהובלתת/רכזמינוי•
.(ס"בביההתכניתלהטמעתכליםיקבל

.והוריםהחינוכיוהצוותהתלמידיםי"עתכניםובחירת(סקר)צרכיםאיתור•

.שהוצעוהמודליםמתוךספריביתמודלבחירת•

."קוראקול"לבהלימהספריתביתתכניתבניית•

,המובילהחינוכילצוות(למפגשיםזמניםולוחזמןמסגרת)התכניתחשיפת•
.ולהוריםלתלמידים



מכינה לחיים  תוכנית
מודלים



מודלים-מכינה לחיים 

"ניהול עצמי"מודל •

"הסיירת"מודל •

ב"חודש בשנת י-מודל •

ב"א ושנת י"שנת י–מודל בית ספרי •

שעות באמצע או סוף יום•

במקום הנכון



מודל ניהול עצמי

,לצרכיהםמותאמתתכניתבפיתוחמתנסיםהתלמידיםבותהליךיצירת

.עצמאיבאופןהתכניתובניהולשלהםהענייןולתחומילרצונותיהם



מרחבים בניהול עצמי–סליגסברגמקיף עירוני 

משוב

והערכה

אירועי

שיא
ליווי הנעה

העברה  

לתלמידים
בניית

מסגרת
בחירת
מרחב

שותפים
הנהלה וצוות חינוכי

עיתוי מומלץ  
ל  "אחרי פסח שנה

קודמת

דגשים  
התאמה לשכבה  •

ולתלמידים
התאמה לצוות  •

המחנכים
סיכויי הצלחה  •

גבוהים

שותפים 
צוות מחנכי השכבה 

ת השכב/בהובלת רכז
ה

עיתוי מומלץ
בקיץ לפני תחילת 

ל"שנה

דגשים
התאמה לחזון  •

ולמטרות של בית 
.הספר ומשרד החינוך

דיוק וירידה לפרטים•

שותפים  
מנהל בית הספר 

וצוות השכבה

עיתוי מומלץ 
חודש ספטמבר

דגשים   
אירוע חגיגי  •

וטקסי
,  יצירת השראה•

ומוטיבציה

שותפים  
רכז השכבה והמחנכים

עיתוי מומלץ  
מיד אחרי ההעברה 

לתלמידים

דגשים
בניית מבנה ארגוני•
בחירות לבעלי  •

תפקידים
הצגת האפשרויות  •

במרחב

שותפים  
הצוות חינוכי

עיתוי מומלץ  
לאורך כל התהליך משלב  

ההעברה

דגשים   
מעבר מהוראה •

להנחיה 
פיתוח מיומנויות  •

ומסוגלות עצמית
שמירה על גבולות  •

המסגרת

שותפים  
כל תלמידי השכבה

עיתוי מומלץ  
אחרי בגרויות החורף

דגשים   
ליווי צמוד של  •

התלמידים המובילים
שחרור מלא  •

לניהול עצמי ושמירה 
על גבולות המסגרת

שותפים  
כל התלמידים  
והצוות חינוכי

עיתוי מומלץ  
אחרי אירועי השיא

דגשים   
,  עיבוד תלמידים•

צוות והנהלה
שיקוף תהליך  •

אישי לכל תלמיד
תכנון המרחב  •

הבא

תהליך חינוכי וארגוני



מרחבים בניהול עצמי–סליגסברגמקיף עירוני 



מרחבים בניהול עצמי–סליגסברגמקיף עירוני 

אתגריםיתרונות

לשחרר ולאפשרהיכולת פיתוחמעבר מפסיביות לאקטיביות

למידת שפה חדשהפיתוח שיח יצירתי מעודד יזמות

עיצוב זהות אישית ובית ספרית
הכוונה ופתרון , עבודה רבה בליווי

משברים

התמודדות עם אי הצלחותמרחבי בחירה





"הסיירת"מודל 

גיבוש סיירת תלמידים נבחרת שמביעה נכונות ומחויבות 

.לתהליך ולוקחת בו חלק פעיל



מסעות שיאתאריך

1שבוע 
ללימודים

(גבעון הלל)מסע תודעה והתבוננות 

שבוע לפני  
חנוכה

מסע להכרת החברה הישראלית

סיום 
בגרות 
חורף

מסע קודש

שבוע עבודהאחרי פסח

(גבעון הלל)2מסע התבוננות סיום שנה

שבתוהדגבא

בוקר
פתיחת 

שבוע
מערכת  

רגילה
התנדבות

מערכת  
רגילה

ס "מד
בוקר

שבת ישיבה  
לחודש אחת)

(וחצי

צהריים
מערכת  

רגילה
מערכת  
מותאמת

מערכת  
רגילה

מערכת  
מותאמת

מערכת  
רגילה 

ערב
מערכת  

רגילה
תכני 

העשרה 
מערכת  

רגילה

תכני 
העשרה

לינה ופעילות )
(לילה

סיכום  
שבוע



מודל בית ספרי

של שעות או ימים קבועים , סימון משבצת זמן אפקטיבית

. בה מתקיימת מסגרת מכינה לחיים, במערכת



ב"מודל חודש בשנת י

או כסדרות , תהליך מרוכז וממוקד שמתקיים במהלך חודש אחד

.ב"שבועיות לאורך שנת י





ים-המר בתדרכא

ב"מודל חודש בשנת י



ים-המר בתדרכא

ב"מודל חודש בשנת י



ב"א ושנת י"מודל שנת י

באופן, ב"א ושנת י"שנת י–תהליך שמתקיים על פני שנתיים 

.שמאפשר פריסה גמישה יותר של הנושאים והפעולות





מכינה לחיים  תוכנית
דוגמאות מחוזיות



מכינה לחיים  
א "ב תשפ"י+ א"תלמידי שכבת י

הכנה לשירות משמעותי  חוסן נפשי וכישורי חיים  חינוך לחיי משפחה  

יחסים בין  תוכנית
המינים  

'  שכבת יא
דצמבר+ חודשים נובמבר

שיעורי מחנך
שיחה עם נציג –" חושן"סדנא 

בית"הלהטהקהילה 
הועד –סדנא בנושא מין בטוח 

למלחמה באיידס
סדנאות מורים לקראת יום  

האישה  

'שכבת יב
סדנא בנושא מיניות בריאה  

(הועד למלחמה באיידס)
הרצאה ושיח  –אפקט הפורנו 

שיעורי מחנך בנושא הכנה  
ל ושירות משמעותי  "לצה

(לאורך השנה)
–' כיתה יא

+ הורים )הכנה לצו ראשון 
ספטמבר–( תלמידים

–סדנאות לקראת שירות משמעותי 
אוקטובר  

'  כיתה יב
(אוקטובר)פאנל שנת שירות 

סדנאות רגע לקראת שירות 
(  נובמבר)

(  דצמבר)בוגרים מדברים מהשטח 
(אפריל)יום בעקבות לוחמים 

שיעורי בנושאי כישורי חיים 
וחוסן  

'כיתה יא
התמודדות עם חרדת מבחנים  

(דצמבר)
הכרת עולם העבודה –חינוך פיננסי 

(אפריל( )טבעוןל"הנועבשיתוף עם )
(  דצמבר)ניהול זמן 

'כיתה יב
עבודה / הכנה לראיונות לצבא

(  דצמבר)
מסיבת סיום באחריות התלמידים  

(החל מפברואר)
מניעת השימוש בסמים ואלכוהול 

(ינואר-הרצאה דור האלכוהול)



תיכון המושבה      :              חיפה                      שם בית הספר:  מחוז

מודל הסיירת: המודל הבית ספרי 

תכנית מכינה לחיים



צפוןמחוז

עילבוןהנוצריתהגלילגמנסיה:הספרביתשם

תכנית מכינה לחיים

שמתקייםתהליך:ב"יבשנתחודשבמודלבחרתי":יספרהביתהמודל

להעבירומטרתילחוציםב"יתלמידיכי.ב"ישנתלאורךשבועותכסדרת

".ס"ביהז"ללוהחודשיהמודלהתאמתילכןמלאהנוכחותעםהמפגשים





.יבבשנתחודשבמודליעבוד,נהריהואמנויותמדעיםס"בביהלחייםמכינה:ספריהביתהמודל

:לתכניתשנבחרונושאים

נושא
השעות'מס

לנושאהמוקדשות
תאריך מבצעגורם

"לכםחסרמה"התלמידיםשלצרכיםאיתורתהליךקיום 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

קהילתיס"ביהרכז

ציפיותותיאוםקבוצהבניית 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

מחנך +קהילתיס"ביהרכז

1 .מיוחדותאוכלוסיות– "אחר"העםהכרות
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

מחנך +קהילתיס"ביהרכז

לקהילהותרומההתנדבות 2
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

ס"ביהרכז +מחנך +חברתיתמעורבותרכז
.קהילתי

בטוחהנהיגה 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

 +קהילתיס"ביהרכז +מחנך +השכבהיועצת
.שוטרהורה

"דיגיטלי"בעידןחיים 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

.קהילתיס"ביהרכז +מחנך +השכבהיועצת

בעיותופתרוןהחלטותקבלתתהליך 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

 +קהילתיס"ביהרכז +מחנך +השכבהיועצת
.הורה

שליוהמשפחהאני 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

ס"ביהרכז +מחנך +חברתיחלינוךרכזת
.קהילתי

ומשובסיכום 1
חודשבמהלך
מרץ-פברואר

קהילתיס"ביהרכז+מחנך



ניסויי הרטמן בנים                  -תורני:   שם בית הספרי"מנח:  מחוז

ב ומודל המדרשה"י-א"מודל שנתי י: המודל הבית ספרי 

תכנית מכינה לחיים

:ב"י-א"ישנתימודל
-משמעותילשירותהכנה משרד,עלותללא 1/12

.הביטחון
-הלויאבירםעםשיחה-מנהיגותבנושאיום 21/9, 1755 
ח"ש

בשיתוףיומייםבןמסע-לתקומהמשואה-ישראלימסע
ח"ש 11-12/430,000 ,גליםניר

,  ותפילהתנועהסדנאות–בקודשלגעתתפילהסמינר
ח"ש1600, 25/9חיצונייםמנחים

–28/10-בומבךמנחם-הישראליתבחברהמפגשים
ח"ש750

ח"ש12/112800-אקלוםעמרם

"המדרשהמודל"

קבועיםימיםאושעותשל,אפקטיביתזמןמשבצתסימון
.לחייםמכינהמסגרתמתקיימתבה,במערכת

:בתוכניתהנושאיםעיקרי
,ורוחניותנפש,ורגשנפש,גוףשפת, ףגודימוי

,ל"בצהשירות,יגופנכושר,קרבישירות,התמכרויות
קדםהסכמי,חתונה,זוגיות, בצבאוחילוניםדתיים

...ועודיהודיתמשפחה,נישואים
מתוקצבלא-שנתימודל



לחייםמכינהתכנית
שטראוסרחלבית

מחוז ירושלים



23.12.2020
ההוריםעםפתיחהמפגש

20.1.2021 
דיורבנושאמפגש

27.4.2021 
פנאיבנושאמפגש

הוריםמפגשי



חברתימיניחינוך

עצמאות

הביתמשקניהול

חברתיאישיביןקשר

קהילתייםבמשאביםשימוש

וביטחוןבריאות

והשכלהידע

העבודהעולם

עצמיסנגור

פנאי

לתלמידיםתכנית

,וכופנאי,בתעסוקה-בוגריםשללחייםכהכנהוהתנסותלמידהעם-החייםתחומי10עלמבוססשהתלמידיםשלהתכנית



מקיף יהוד                  :   מרכז                       שם בית הספר:   מחוז
תלת שנתי/ מודל שכבתי שנתי  :  המודל הבית ספרי 

תכנית מכינה לחיים

מי העבירזמןתאריךהנושא
ז שנתי "לו.תהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות❖

מצורף  

שיעור חינוך בנושא הכנה לשירות משמעותי  

כלים  להתמודדות עם  -העצמה אישית ובניית חוסן נפשי❖
שיעורי חינוך רבים בנושא חוסן בעיקר לאור התקופה הנוכחיתמצבי חיים משתנים

יום פעילות בנושא עם עמותת המכינות ושנות השירות.מכינות ועתודה אקדמית: כגון, חשיפה למסגרות המשך❖

(קבוצתית+ אישית )פ מערך מעורבות חברתית "ע.התנדבות  ותרומה לקהילה❖

..זהות ועוד, שיעורי חינוך, דרך טיולים שנתיים, פעילות שעושים מימי לוחהכלכמעט ערכי תרבות ומורשת❖

תחילת שנה פעילות בנושא עם המחנכים–יום שמיניות .21-מיומנויות נדרשות לבוגרים במאה ה❖

,  דובדבן: פעילויות עם + הרצאות של גורמי צבא + לוז מובנה של מערך שיעורי מחנך : יבשנת + שנת יא .הכנה לשירות משמעותי צבאי ולאומי❖
נר ודגל ועוד  פרוייקט, מדברים מהשטח, הכנה ליום המאה, הכנה לצו ראשון, הכנה ליום סיירות, אחרי, עוקץ
..ועוד

שיח עם עמותת שלומית למעוניינים–שירות לאומי 

לנושא הכנה לשירות משמעותיבהייחסותאך גם ... בעיקר שכבת יעיצוב זהות❖
..טיולים שנתיים ועוד

מיניות וזוגיות ללא אלימות–ויאבעיקר בשנת י זוגיות ויחסים בינאישיים

שולחנות שיח, שיעורי מחנך, הרצאות חוץ–ויאבעיקר בשנת י אלכוהול וסמים: מניעת התמכרויות

ויאבעיקר שנת י נהיגה בטוחה

חסכונות  , ניהול חשבון בנק, ניהול תקציב : חינוך פיננסי❖

.'וכו

כל זכות  + פעילות מועצת תלמידים לקראת עבודה בקיץ + בשנת י מגיע מרצה חיצוני להעביר תכנים בנושא 

מידע/ הרצאות 



חייםאורח-אפריל
שיאיום +בריא

לודבאיצטדיון

מוטיבציה-ינואר
לשירותוהכנה

 +ל"צה)משמעותי
(אזרחי-לאומישירות

חשיפה-אוקטובר
ש"ושלמכינות

פרידהלקראת-מאי
ODTשיאויום

סדנת-פברואר
התמכרויות

בטוחהגלישה שיחמעגלי-אוקטובר
עםרביןיוםסביב

הישראליתהחברה

פיננסיניהול-יוני
התמודדות-מרץ

מבצע +וחוסן
חיסונים

חשיפה-נובמבר
ומסלוללאקדמיה

עתודה

סיכום ,סיום-יוני
ופרידה

,שואה-אפריל
וזיכרוןתקומה

סדנת-דצמבר
"שביהאור"חוזקות



גינסבורגש "קריית החינוך ע:   מרכז                       שם בית הספר:   מחוז
ב"י-'מודל תלת שנתי שכבות י:  המודל הבית ספרי 

תכנית מכינה לחיים

:לתכניתשנבחרונושאים

נובמבר-שקדיאליעזר'במילהאלוףידיעלומנהיגותאישיתמסוגלותבנושאהרצאה1.

ינוארחודש-"הגופניהכושרעולם-לצבאמהתיכון"הרצאה2.

ינוארחודש-לצבאמשמעותיגיוסבנושאהרצאה3.

פברואר-הספרביתבוגרימקרבשכולותלמשפחותמנותמשלוחהכנת4.

מרץ-.ישראלכנסת,הממשללמוסדותתצפית,הורדיםגן,המערביבכותלביקור-שנתיטיול5.

אפריל-.החייליםמצבותעלנשמהונרדגל,מכתביםהנחת,בעירהעלמיןבביתהזיכרוןיוםטקס6.



עתידים חולון:   תל אביב                       שם בית הספר:   מחוז

תכנית מכינה לחיים





נושאים חודשים

הכנה לצו ראשון 09-10/2020

סימולציות-הכשרת השאלון האישי/ הכנה לראיון אישי

חשיפה למכינות וללימודי עתודה–חשיפה למסגרות המשך  12/2020

הכרה של מאפייני זוגיות בריאה ומהן הנורות האדומות  –בריאה זוגיות
יועצת-בזוגיות 

12/2020

חשיפה לחיי קהילות יהודיות ותרבותם בתקופה-ערכי תרבות ומורשת
מסורות ומנהגים  -שלפני מלחמת העולם השנייה

הכנת מערכי שיעור להכרת -סדנא של מכון השואה לקראת יום השואה
.תופעת האנטישיות כפי שבאה לידי ביטוי בקהילות השונות

1/2021-3/2021

במסגרת שיעורי חינוך  -העצמה אישית דרך סדנאת אימפרוביזציה
לקידום תחושת מסוגלות והעצמה אישית

3/2021-4/2021



דרום:   מחוז

תכנית מכינה לחיים



דרום:   מחוז

תכנית מכינה לחיים



דרום:   מחוז

תכנית מכינה לחיים



תכנית מכינה לחיים בהלימה  
ס"לחזון הבית ספרי ויעדי ביה

בית חינוך ירושלים



תכנית מכינה לחיים

:בית חינוך גאה להציג

.יוצרים ופועלים לשינוי


