ערב הפקה
חממה שנה ג'
תשע"ו

שביל חינוכי-חברתי
שביל חינוכי-טיפולי
ש
ב
י
ל
ח
י
נ
ו
כ
י
ס
ב
י
ב
תי
ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

"אנשים אשר מוציאים את המקום הנכון
להם ,מבינם טוב יותר את שאיפותיהם
ומטיבים לסלול את הנתיב להשגתן"
קן רובינסון

ברכות
משק כנפי הפרפר
תכנית "שבילים" נהגתה לפני ארבע שנים כתכנית ייחודית המדגישה את תפקידו של המחנך כיוזם וכמשנה את
פני החברה ,הן ברמה האישית של כל תלמיד והן ברמה מערכתית-קהילתית.
תוצרי העשייה החברתית-סביבתית-קהילתית שלכם מדגימים כי אתם הם אלה המסייעים לנו במימוש החלום.
המשוררת והמספרת ,שלומית כהן אסיף ,כותבת בספרה "צפור ,לאן את נוסעת?" כך:
פרפר בן יום
שאל פרפר בין יומיים:
"עד איזה גובה
עפות הכנפיים?"

ענה פרפר בן יומיים
לפרפר בן יום:
"גובה הכנפיים
הוא גובה החלום".
אני מאחלת לכם להמשיך ולחלום ,וכך גם להגביה עוף.
בהצלחה רבה

פרופ' לאה קוזמינסקי
נשיאת המכללה

איש החינוך
סטודנטים יקרים,
שלוש שנים הן הרף בזמן אבל גם עולם ומלואו .בשלוש השנים האלה ,בהן הכשרתם עצמכם כאנשי חינוך,
חיפשתם ,העמקתם והנה אתם מסיימים גם את שנת ההפקה .כלי העבודה החשוב ביותר שיש לאיש חינוך הוא הוא
עצמו .ההשראה שהוא מהווה ,הדיאלוג שהוא מקיים והיכולת שלו כאדם ללמוד ולהתפתח .אבל בנוסף לכל האלה
חשוב שהעסקים בחינוך יאמינו באפשרות לחברות ויאמינו בכוחו של החינוך ובכוחם שלהם לשנות ,להטביע חותם,
לעשות הבדל .אנחנו במכון ,מאמינים בכם וביכולות שלכם.
מאחל לכם שנת הפלגה עם הרבה רוח במפרשים.
בהצלחה

יותם טרון
מנכ"ל שותף  -המכון לחינוך דמוקרטי

"שבילים"
שביל ישראל ,שביל החלב ,שביל הסלט ,והשביל שמתחיל כאן ...
לכל אחד ואחת השביל האישי והנתיב המיוחד שיצרתם במסע להיות אנשי חינוך פורצי דרך...
בכל נתיב היו מהמורות וגבי מים ,היו הצלחות ואתגרים אבל הנה זה קורה
ואתם עומדים כאן היום ופירות מעשיכם ממלאים את ידיכם
אני מאחלת לכם מחזור ב' -שנה ג' שתמשיכו להפיק ולהתנסות לחפש ,להעמיק ולנסות
שתמצאו את הדרך להביא את עצמיכם להגשמה עצמית מעניינת ומשמעותית
בהצלחה
דפנה גרנית דגני
ראש תכנית "שבילים"
מנהלת המרחב הדרומי  -המכון לחינוך דמקורטי
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ברכות
מהרגע הראשון נשמע ה"קליק"
שחיבר ביניכם וביני ,קבוצה ומנחה
ויחד יצאנו למסע משותף
שממנו אף אחד לא חף
התחלנו ב"חיפוש" והייתה זו שנה משמעותית במיוחד
התרגשנו ,צחקנו ,בכינו יחד
בשנה השנייה נדרשתם ל"העמיק"
חלקכם יגידו שהיה זה קצת מעיק
לבסוף את הפתרון לבעיה
מצאנו יחד ,כקבוצה
והנה כבר בפתח השנה השלישית
תהיות ,שאלות ,מה להפיק
אישי ,סביבתי ,חינוכי -מה נבחר??

שיהיה משמעותי ליום ה"מחר"?
לאט ובסבלנות התבהרה לה הדרך
וכל אחד מצא לו שביל עם ערך
השתדלתי לתת לכם כלים והכוונה
ובעיקר לעטוף בחום ואהבה
גאה בכם ובכל יצירה!!
היו גאים בעצמכם ,והמשיכו לחלום
כי חלומות יתממשו
אם רק בכך תרצו...
שלכם ,יעל

ערב הפקה חממה ג
כמה מילים לסטודנטים בחממה שלי -
שני דברים חשובים מבחינתי היו בדרך להפקה....
האחד ,שתבחרו בהפקה שנובעת מתוך העמקה רלוונטית ומשמעותית עבורכם ,והשני ,שתעשו הפקה מתוך
מוטיבציה פנימית אמיתית ולא רק כי זו המשימה המרכזית של שנה ג ואתם צריכים לקבל ציון "עבר".
נדמה לי ששני אלה באים לידי ביטוי בבחירת הנושאים וברעיונות להפקה .נושאים חשובים ורעיונות נפלאים.
עכשיו ,צריך להפיק....
לא לכולם הפקה באה בקלות ,ובכלל ,עולה השאלה האם כולנו צריכים להיות אנשי חינוך מפיקים?...
אני חושבת שמי שלקח את ההפקה כהזדמנות – לנסח לעצמו ולאחרים את מה שממילא הוא עושה ,ללמוד או
לנסות משהו חדש ,ליצור יש מאין ,לקדם נושא משמעותי עבורו – הרוויח.
אתכם לאורך כל הדרך,
באהבה ,יעלי

מהי הפקה?
אוסף של אנשים יפים ומוכשרים וכל כך שונים.
כל אחד מגיע מעולם אחר וחוזר לעולם אחר ובאמצע נפגשים.
וכל אחד מביא את עולמו ,את מאווייו ופחדיו
והקבוצה ָשם כדי לפרגן אבל גם כדי לטכס עצה ולפעמים גם לשים מראה.
רבות התבלטנו בחממה מהי "הפקה".
שאלות כמו" :לשם מה?" ליוו אותנו לאורך כל השנה.
התשובות היו מגוונות ולגמרי לא חד משמעיות.
בסופו של יום כל אחד חזר אל העולם שלו ,אל הדברים שמעסיקים אותו.
המטרה הייתה לעשות מעשה שהוא בעל משמעות עבור הסטודנט/ית ועבור עוד מישהו/ם בעולם
ולא משנה אם המעשה הזה הוא גדול ,בינוני או קטן.
כל אחד מתשעת מפלאי החממה שלי מצא את ההפקה שלו
ודרכה הוא מביא את התפיסה החברתית והחינוכית שלו.
אני מאמינה שעשייה חינוכית היא במובנים רבים הפקת חיים.
מאחלת לכם ,יקיריי ,שהאור בעיניים ימשיך לנצנץ
וחדוות העשייה תמשיך לבעור.
אם רק תרצו ותתאמצו – השמיים הם הגבול.
שלכם באהבה ,תמר
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דבר נציג הסטודנטים מחזור ב' שנה ג'
בערב הפקות החממה של שנה ג' אנו מגיעים לקיצו של תהליך שהחל אי שם בשנה א'.
בשנה א' קילפנו את הקליפות שהפרידו בינינו לבין הילדות שלנו ,נדרשנו לקלף את הציניות שמאפיינת החיים
המבוגרים ,נזכרנו בחוויות ילדות ,חוויות שמחות ועצובות – והתבוננו באומץ באותן החוויות שהפכו אותנו למה
שאנחנו היום .בחממה של שנה ב' חשפנו לעצמינו צדדים נוספים באישיות שלנו ,הכרנו בחולשות ובחוזקות
שלנו כחלק מתהליך הצמיחה האישית .בשנה זו ,בחממה של שנה ג' רתמנו את הלמידה העצמית שלנו
משנים קודמות אל עשייה בהווה ,בין היתר להבנת המניעים שלנו לפעולה.
בשנה א' של החממה לא הבנתי מה הסיפור בכל זה ,בישיבה במעגל שיח ,בחשיפה של תכנים נפשיים שלנו,
בחקר עצמי .מישהו אמר לי פעם שכדי להיות איש חינוך ,בכדי לעבוד עם נפשות אחרות אתה חייב קודם כל
ללמוד את עצמך .זו הייתה המטרה בשלושת השנים של החממה לטעמי.
בין היסודות שהופכים את מסלול שבילים לכל כך ייחודי בנוף האקדמי היא הדרישה לחקר עצמי ,לגילוי עצמי,
להתפתחות וצמיחה אישית מתמדת .משום שאנחנו ,האנשים הם עבודה בהתהוות – מעולם איננו מפסיקים
להתפתח ותמיד עלינו להרגיש את הרבדים העדינים של החוויה האנושית שלנו – וזה מה שעלינו לזכור גם
ביחס לאחרים .המסלול הזה חשף בפני גישות שונות לקיום ,ופעמים לא מעטות במהלך שלושת שנותיי
במסלול "נקראתי לדגל"  -לחלום ולפעול.
בחוברת זו תחשפו למפעלי חיים של הסטודנטיות והסטודנטים של מחזור ב' ,בלשון ה'חממה' תחשפו אל
ה'הפקות' שלהם .החוברת מציגה מרחבים אישיים של הסטודנטים ,כאלה שבחרו להציג את ההתפתחות
האישית שלהם והתמודדויות שלהם כחלק מההתפתחות האישית המתמדת .סטודנטים אחרים בחרו להציג
יוזמות חברתיות או סביבתיות וכאלה שמשלבות את שני המרחבים האלה .סטודנטים נוספים בחרו בשביל
הטיפולי חינוכי.
קריאה מהנה
ודים עגור
סטודנט שנה ג'– מחזור ב'
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תוכן עניינים
ברכות
שביל חינוכי חברתי
נעם מדואל  -הקמת גן קהילתי
נני אליהו  -טעינת נשות כוחות הביטחון
קרן מועלם  " -ילדים למען ילדים"
אלעד בן צור  -תכנית חינוכית בנושא חרם
שירה מחט  -משחק קלפים" -שביל הבחירה"
ודים עגור  -קבוצת פייסבוק 'שבילים'
אביגייל ביטון – " ממצוקה אישית לתודעה חברתית"
שני שלפמן  -הקמת קורס מנהיגות פוליטית בתנועת "אשדודים"
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...........עמ' 9
...........עמ' 10
...........עמ' 11
...........עמ' 12
...........עמ' 13

שביל חינוכי טיפולי
אופירה אלמקייס  -סדנת טיפוח לנשים עם צרכים מיוחדים
ברק בן ימין  -פיתוח מודל עבודה ייחודי לילדים ובני נוער עם יכולות מיוחדות
דפנה להט  -שיעורים בנושא כישורי חיים לנשים בעלות צרכים מיוחדים
הילה מימון וגלי עזר – התגברות על הפחד מבדיקות דם ברוח הפסיכולוגיה החיובית
איתי ברקן ולירז פיטוסי  -סדנא לכישורי חיים עבור נפגעי נפש
לימור לוי – חוברת כיס למורה והורה במפגש עם ילדי ADHD

...........עמ' 14
...........עמ' 15
...........עמ' 16
...........עמ' 17
...........עמ' 18
...........עמ' 19

שביל חינוכי סביבתי
דותן שיפוני וחני ראובן  -הפקת עיתון
נוי למפץ  -טיול משפחות למשפחת שבילים
שירן קריספין  -הגינה  -כמרחב למידה חוץ כיתתי
רחלי סידקי  -הגינה ככלי העצמה

...........עמ' 20
...........עמ' 21
...........עמ' 22
...........עמ' 23

שביל חינוכי פדגוגי
איבט משה  -חוברת פעילויות מגוונות עבור ילדים בגילאי היסודי
שלומית מיארה  -חוג משותף – "הורים וילדים נהנים יחדיו"
רחלי דגן " -נוגעים בעבר"
עמית פורת מדואל " -החיים בתנועה"
רותם טספאי  -תכנית שנתית לצהרון
תמר שרה קדם סימן טוב " -מ 0ל 100ב  4שנים"  ,כפר הנוער ' -ביכורים'.
נטלי צברי  -תכנית לצוות חינוכי בנושא חינוך מיני
אהוד אבוטבול  -קבוצת העצמה לנוער בסיכון " :שבילים אימפריה"
ליאל קול יעקב  -פיתוח תכניות לימוד ברוח מדבר ,אנגלית וגיאוגרפיה
אביאל שדה  -קורס  DJלנוער בסיכון
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...........עמ' 25
...........עמ' 26
...........עמ' 27
...........עמ' 28
...........עמ' 29
...........עמ' 30
...........עמ' 31
...........עמ' 32
...........עמ' 33

שבילי חינוכי אישי
חגית יזרעאלי " -החיים שלי כמו ים"  -שיתוף באמצעות מוזיקה
מעיין דניאל  -תערוכת תמונות בנושא התפתחות אישית וקבלה
צילה אמסלם  -ספר שירים" -חיי בזמן האחרון"
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
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ביבתי
נוכי-פדגודי

שביל חי

שם הסטודנט:

נעם מדואל
שם המיזם:

הקמת "גן קהילתי"

שביל חינוכי-אישי
שמי נעם מדואל ואני חבר בגרעין הראל שמתגורר בשנתיים האחרונות במחנה זמני בצוחר ג' שבמועצה האיזורית
אשכול .בספטמבר  2014התמניתי למנהל מחלקת החינוך של הגרעין.
הפרויקט הראשון והמשמעותי ביותר כרגע במערכת החינוך שלנו הוא גן הילדים "גן פרפר".
הגן ,כמו שאר הדברים המתרחשים בקהילתנו הוא חלק משמעותי ובלתי נפרד מחיי הקהילה :ילדי הגן הם ילדיהם
של חברי הקהילה (בנוסף ל  3ילדים מבחוץ) .המורות-גננות הן חברות הקהילה ,מנהלת הגן חברת קהילה וכך גם אני.
בתוך כך התחלתי יוזמה של יצירת הגן כ"גן קהילתי".
מהו גן קהילתי – גן קהילתי הוא גן השואף להיות חלק הרמוני בקהילה המשקף את ערכי הקהילה אורחות חייה
והנורמות הנהוגות בה – כמו כן מדובר על גן שבו הקו המבדיל בין הצוות החינוכי והורי הילדים הוא לא חד וברור,
ושיתוף הפעולה המשלים בין שני הגורמים הללו ,האחראיים על חינוך הילדים ,הוא גדול מאד .
הקמת הגן הקהילתי היא תהליך של בירור מה זה אומר בדיוק .כיצד מייצרים את מעורבות ההורים ואיך בכל זאת
נשמרת מסגרת של גן ולא תערובת של הורים וגננות בלי הנהגה.
התהליך מרתק ומאתגר מאד ומאידך מלא ברצון טוב ושותפות בתוך הקהילה.
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שביל חינוכי-חברתי
שביל חינוכי-טיפולי
שביל
ח
י
נ
ו
כ
י
ס
ביבתי
ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שם הסטודנטית:

נני אליהו
שם המיזם:

טעינת נשות כוחות הביטחון

שביל חינוכי-אישי
הפקה זו החלה בניסיון להביא בפני החברה את עבודתו הקשה של בן זוגי במסגרת כוחות הביטחון  ,דבר שיצר עבורי
מציאות חדשה שבה אני מוצאת את עצמי במשך שעות ואף ימים ארוכים לבדי מגדלת את בנותיי.
ההפקה שלי עוסקת בפן החברתי כאשר מטרתה ליצור רשת חברתית הבנויה מנשים אשר אורך חייהן מנוהל כמותי.
פתחתי קבוצה בפייסבוק בשם "טעינת נשות כוחות הביטחון " כיום ישנן  19משתתפות בקבוצה .מטרת הקבוצה
לשתף בפעילויות עם ילדים ,להעלות סוגיות שונות לצורך עזרה הדדית וגם תמיכה נפשית.
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שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

קרן מועלם
שם המיזם:

"ילדים למען ילדים" –
אומנות על עמודי אינפוזיה

ההפקה שלי היא פרויקט חברתי למען קהילת הילדים החולים תחת הכותרת "ילדים למען ילדים" .כל עולמי מאז
ומתמיד סובב סביב ילדים ואומנות .את הרעיון קיבלתי כאשר ביקרתי עם בני בבית החולים .השהות שם הייתה
מתישה ומצאתי את עצמי מביטה סביבי וחושבת כיצד ניתן יהיה להכניס בעבור הילדים ששוהים במקום הזה ,קצת
צבעוניות ושמחה .מכאן עלה הרעיון ליצור עם תלמידיי עמודי אינפוזיה ידידותיים .אז מהם בעצם עמודי האינפוזיה
הידידותיים? בתחתית עמוד האינפוזיה תפוסל דמות ילדים מוכרת ואהובה מלאת צבעוניות אשר תלווה את הילד
כאשר הוא מחובר לאינפוזיה .הרעיון המרכזי אשר מניע את הפרויקט הוא להעביר לתלמידיי ,את ערכי האכפתיות
והנתינה ,ללא ציפייה לקבלת תמורה חומרית ,אלא קבלת ההבנה שכאשר אנו נותנים מעצמנו לאחרים ומשמחים
אותם נקבל תמורה של שמחה והעצמה אישית וקבוצתית .הפרויקט בוצע יחד עם תלמידיי ,תלמידי שכבת א' בבית
הספר .מדובר בשלושה עמודי אינפוזיה בשלב הראשוני ,בשאיפה שבשנת הלימודים הבאה נמשיך בשיתוף הפעולה .
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שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנט:

אלעד בן צור
שם המיזם:

תכנית חינוכית בנושא
חרם ונידוי חברתי לאנשי חינוך

אני אלעד בן  ,37מזה כ 18-שנים אני מאמן כדורסל בעמותות כדורסל לילדים בגילאי  4עד  .18אני מנהל שלושה
סניפים של בית ספר לכדורסל בנס ציונה.
עבורי הכדורסל הוא כלי חינוכי בלתי פורמאלי לקדם ערכים של מצוינות ,שיתוף פעולה בין ילדים ,התמודדות עם
כשלונות ,חיזוק ביטחון עצמי ועוד.
כמאמן פגשתי בילד שנפגע מנידוי חברתי לאורך זמן .במקביל נחשפתי בקורסים ב'שבילים' לנושא חרם ונידוי חברתי
והחלטתי לפתח כלי בנושא.
בהתחלה רציתי לחקור ולהעמיק על חייו של גבריאל בלחסן ולחבר זאת להעמקה ולבסוף יצרתי מצגת הכוללת
הסברים על :ערכים ,אלימות ,החרמות ,דוגמאות של נזקי החרמות ,תפקידי המשתתפים בתהליכים ופעולות מנע
ולקיחת תפקידים.
כלי מתאים למחנכים באשר הם ושם דגש על התפקידים החברתיים של הילדים בעת חרם וכיצד ניתן להתמודד עמו.
אני מקווה שגם בשנה הבאה אצליח להגיע לקהלי מורים ומחנכים ,מאמנים ובני נוער ולהקל על ילדים שנמצאים
במצב זה.
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שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

שירה מחט
שם המיזם:

משחק קלפים" -שביל הבחירה"

במסגרת עבודתי כסטודנטית לחינוך זכיתי לעבוד בבית-הספר הדו-לשוני ובבית הספר האנתרופוסופי בבאר-שבע.
במקביל למדתי בתכנית הכשרה דמוקרטית ובנוסף ,אני שולחת את ילדי לבית ספר ציבורי בקרבת הבית .ההתנסויות
השונות חשפו אותי לקווים מגוונים בחינוך ילדים ,דרכי הערכה חלופיות ולימוד מקצועות הליבה בדרכים מעניינות
ומרחיבות דעת .בתי הספר השונים מבטאים רוח והשקפת עולם הייחודית להם.
כאמא ,אני יודעת כמה הרת גורל וחשובה היא ההחלטה לאיזו תפיסה חינוכית תבחר עבור ילדך .בהפקה שלי בחרתי
להנגיש את הידע והניסיון שצברתי במהלך לימודי להורים בהווה ובדרך .החלטתי שהמיזם שלי יהיה הכנת משחק
חינוכי "שביל הבחירה" ,הפותח צוהר להורים וחושף אותם למערכת החינוך הישראלית המגוונת .המצאתי קלפי
משחק שבוחנים את הערכים והתפיסות החינוכיות של ההורה על פי הן מומלץ לו לאיזה סוג בית ספר לשלוח את ילדו.
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שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנט:

ודים עגור
שם המיזם:

קבוצת פייסבוק 'שבילים'

לערב ההפקות של החממה אני מגיע עם הדברים שעשיתי במסגרת שבילים ,ביניהם :קבוצת פייסבוק שהקמתי
בשנה א' אשר בראשית דרכה נועדה להיות מרחב המחבר בין הסטודנטים של השנה שלי ,להפצה ולשיתוף בחומרי
למידה ,סיכומים ,הכנה למבחנים ועוד – המטרה הראשונה הייתה להקל על הסטודנטים בכיתה שלי בנושאי לימודים
ובענייני המסלול .במהלך השנים הקבוצה שינתה את ייעודה הראשוני והיום חברים בה סטודנטים מכל הכיתות של
שבילים (שנים א-ד' ) והתווספו לה תפקידים נוספים :דיונים בסוגיות שונות ע"י הסטודנטים ומצליחה ליצור שיח
בין שנים שונות במסלול סביב נושאים שלפעמים אנחנו נמנעים לדון בהם לטובת 'שלום בית' בינינו (כמו המחנות
הפוליטיים ונושאים פוליטיים ברי ויכוח) ,שיח סביב סוגיות בחינוך ועדכונים שוטפים בענייני המסלול ופעילות
חברתיות המתרחשות בנגב.
להערכתי יש ערך בקבוצה זו המונה כיום כ 156חברים קבועים המפרסמים בה עדכוני אקטואליה בנושאי חינוך,
קישורים למאמרים וסרטוני ידע בנושאי חינוך-סביבה-טיפול וכן מודעות "דרושים" לתפקידי חינוך בנגב.
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שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

אביגייל ביטון
שם המיזם:

ממצוקה אישית לתודעה חברתית

שמי אביגייל ביטון .ההפקה שלי במסגרת לימודיי שזורה בסיפור חיי .כעולה חדשה המשתכרת בשכר נמוך ואם חד
הורית לשלושה ילדים נזקקתי לדיור ציבורי .דיור ציבורי ,או דיור סוציאלי ,הוא מדיניות שמטרתה לספק פתרון דיור
קבע למשקי הבית מועטי יכולת שאינם מסוגלים לרכוש או לשכור דירה בשוק הפרטי והוא קיים בכל מדינות המערב.
בישראל מצב הדיור הציבורי עגום בעשורים האחרונים .
למרות מצבי הכלכלי נמצאתי לא זכאית לדיור ציבורי  ,והחלטתי לצאת למאבק על קורת גג קבע לי ולילדיי .הצטרפתי
למאבק ארצי וייסדתי את קבוצת הנאבקות למען הדיור הציבורי ומחוסרי קורת גג בדימונה שפועלת בהובלתי למען
שינוי מדיניות .למרות שאוכלסתי מספר חודשים לאחר הקמת הקבוצה אני ממשיכה להוביל אותה גם בימים אלו.
בשנת  ,2014נכתבה עליי כתבה ראשונה בשם "קווי חוסר הסיכוי" על הקמת קבוצת המאבק .יחד עם קורת גג הקבע
שזכיתי לה וכניסתי לתכנית שבילים שסיפקה לי כלים אקדמאים לנהל את המאבק ,חברתי למאבקים חברתיים
נוספים וכיום אני בעצמי אחת הכותבות באתר התקשורת החופשית "המקום הכי חם בגיהנום" שזכה להיות ברשימת
 100האתרים השפיעים ביותר של גלובס.
בימים אלה מתפרסם באתר תחקיר עיתונאי נרחב שלי ושל העיתונאי ניב חכלילי על הזנחת הדירות הציבוריות.
אני גם חברת הנהגה בתנועת הפריפריות הפועלת לצמצום פערים ,חיבור בין אוכלוסיות,ומקדמת בימים אלו תקצוב
דיפרנציאלי בחינוך בפריפריה.
בין הנושאים שאני כותבת עליהם  :דיור ציבורי ,עוני ,פערים חברתים ,גזענות וסוגיות פוליטיות שונות .את קווי חוסר
הסיכוי הצלחתי להפוך לקווים של תקווה ושינוי.
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שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

שני שלפמן
שם המיזם:

הקמת קורס מנהיגות פוליטית -
בתנועת "אשדודים"

תנועת "אשדודים" היא תנועה חברתית פוליטית ,המייצרת פלטפורמה ומקנה כלים ליצירת קהילה הפועלת לקיימות
מטיבה באופן דמוקרטי שוויוני ,תוך עיסוק מתמיד בשאלה איך עשייה פוליטית וקהילתית מתחברות למעשה אחד
שלם.
נושא הפוליטיקה הינו טאבו בקרב בני הנוער ,מערכת החינוך נמנעת מלגעת בדילמות פוליטיות ואינה יוצרת דיאלוג
המאפשר לחוות את מגוון הדעות מעבר לעמדתה הממלכתית הרווחת .הצבא אינו יכול לאפשר לעצמו להתעסק
בנושא מעצם היותו גוף מבצע מדיניות .כך למעשה מוצאים עצמם צעירים בני  20-23בעולם האזרחות ,עם מעט
מודעות למתרחש במערכת הפוליטית ,חוסר האינפורמציה הופך אותם לאדישים למצב הקיים ומיואשים ביחס
ליכולתם לשנות אותו.
זיהינו את הצורך בקרב בני הנוער להיות מעורבים בשינוי סדר היום הציבורי ,מלאי סקרנות ורצון להבין מהי פוליטיקה?
כיצד היא משפיעה על חיינו? על כן הם חדורי מוטיבציה ורצון עז לשבור את טאבו שהנושא הפוליטי מביא עמו.
על מנת לתת מענה לצרכים שזיהינו ,החלטנו ליצור תכנית מנהיגות נוער פוליטית ,שתהווה פלטפורמה רחבה
הכוללת בתוכה כלים לשינוי חברתי ,יכולת ליצור דיאלוג עם אנשים שונים וחשיפה לחלקים בפוליטיקה שבני הנוער
אינם מכירים.
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שביל ח

שם הסטודנטית:

אופירה אלמקייס
שם המיזם:

סדנת טיפוח לנשים עם צרכים מיוחדים

שביל חינוכי-אישי
אחי קובי ,הצעיר ממני בשנה ,נולד בלידה רגילה והתפתח לפי הנורמה .בגיל שבעה חודשים סבל מחום גבוהה
ופירקוסים ,מה שגרם לו לפגיעה מוחית .מאז הפך לילד עם צרכים מיוחדים.
מאז שאני זוכרת את עצמי הייתה לי רגישות גבוהה לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים .לאורך השנים התנדבתי בקייטנות
אקי"ם והצטרפתי לכל פעילות אפשרית בבית ספרו של אחי.
במהלך חיי למדתי איפור ועסקתי בתחום הטיפוח במשך שנים רבות.
ההפקה שלי משלבת בין שני תחומים אלה שקרובים מאוד לליבי.
בחרתי לעבוד עם קבוצה של נשים בעלות צרכים מיוחדים ,המתגוררת בדירת ההוסטל של אגודת עמי (אגודת עמי
פועלת לקידום האוכלוסייה הבוגרת של בעלי מוגבלות שכלית).
במסגרת ההפקה יצרתי סדרה של  4מפגשים העוסקים בטיפוח ,איפור והיגיינה .מטרת הסדרה לחזק את הדימוי
העצמי של הנשים ולתת להן כלים לטפח את עצמן.
סדרת המפגשים תרמה לי לא פחות משתרמה לבנות עמן עבדתי .כתבתי תכנית עבודה ,בניתי פעילויות ,הנחתי,
העצמתי ובעיקר התרגשתי לתת מהידע והניסיון שצברתי עם השנים.

 14ערב הפקה חממה שבילים שנה ג' תשע"ו

שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל חינוכי-סביבתי
ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנט:

ברק בן ימין
שם המיזם:

מודל ייחודי לשילוב ילדים
עם צרכים מיוחדים

ההפקה שלי נמצאת ב"שביל" חינוכי  -טיפולי ומטרתה ליצור שינוי תפיסתי בקרב החברה ולתת שוויון הזדמנויות
לילדים ובני נוער עם צרכים ייחודיים.
במשך שבע שנים עסקתי ברכיבה טיפולית שבמהלכן פגשתי מאות ילדים ובני נוער עם יכולות שונות ,צרכים שונים
ובתפקודים שונים .בשלוש השנים האחרונות אני עובד בעמותת 'גוונים' בשדרות ומנהל תכנית לילדים ונוער עם
יכולות מיוחדות.
התכנית אותה אני מנהל הינה תכנית בלתי פורמלית אשר נותנת מענה לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בגילאי
 6-21לאחר שעות ביה"ס במשך כל ימות השבוע.
תפיסת התכנית ומודל העבודה הינם ייחודיים וחדשנים בגישתם ביחס לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים במסגרות
החינוך הבלתי פורמלי .פיתחתי את מודל העבודה החדשני והתפיסה החינוכית לאורך שנות לימודיי בתוכנית.
העקרונות העיקריים שמהווים את בסיס המודל החדשני הם:
 .1מסלולים אישיים -לכל ילד ונער בתכנית נבנה מסלול אישי התואם את יכולותיו וחלומותיו.
 .2השתלבות בקהילה –מטרתנו לחבר את הילדים מגיל צעיר לאפשרויות השונות והמגוונות בתוך הקהילה ככל בני
גילם לרבות חוגים במתנ"ס ,תנועות הנוער השונות ובפרויקטים ייחודיים.
לאור הצלחת מודל העבודה של התכנית ,בחרתי בהפקתי להרחיב את התכנית ואת התפיסה לערים נוספות ולרשויות
המקומיות באזור הדרום .בחודשים האחרונים אני עוסק במיפוי הצרכים והמענים של ילדים ובני נוער עם צרכים
מיוחדים באשכול רשויות נגב מערבי הכולל שלוש רשויות מקומיות ושש מועצות אזוריות במטרה להקים במקומות
אלו תכניות דומות.

 15ערב הפקה חממה שבילים שנה ג' תשע"ו

שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל חינוכי-סביבתי
ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

דפנה להט
שם המיזם:

שיעורים בנושא כישורי חיים
לנשים בעלות צרכים מיוחדים

במסגרת עבודתי בחיי היום יום ,אני עובדת בעמותה בשם "אגודת עמי" ,אגודה לנשים וגברים בעלי צרכים מיוחדים.
העבודה שלי מתבצעת במסגרת של דיור עצמאי לנשים מבוגרות ללא מגבלות פיזיות חמורות ,ברמת פיגור קל-
בינוני .בהעמקה שלי בחרתי להעביר לאותן נשים מס' שיעורים בנושא "כישורי חיים" ,על מנת לתת מענה לחיי היום
יום שלהן .למשל אם הן יוצאות ממסגרת העבודה ורוצות לבקר מישהו ,לקנות משהו במכולת ,וכו' ,לא כולן יודעות איך
לעשות זאת .רציתי לתת להן שיעורים שיהיו להן כיפיים וגם יתנו לבנות תחושה של אחריות אישית והעצמה ,ולחזק
את שילובן בחברה .השיעורים התקיימו בדירה בה הן גרות ,כמובן ברמה שמתאימה ליכולתן של הבנות.
בחרתי בנושא זה מאחר שראיתי וזיהיתי שקיים צורך כזה בדירה ,שחלק יודעות להתנהל מחוץ לדירה בנושאי כספים
וחלק לא ,דבר שמגביל אותן וגם יכול להשפיע על תחושת הבטחון העצמי של הבנות .ראיתי שלא קיימים באגודה
שיעורים ספציפיים שנוגעים לכישורי חיים אישיים של הבנות ,וחשבתי שהשיעורים יוכלו לסייע לתחושת העצמאות,
האחריות האישית ושילוב הבנות בחיי היום יום.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל חינוכי-סביבתי
ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטים:

איתי ברקן ולירז פיטוסי
שם המיזם:

סדנא לכישורי חיים עבור נפגעי נפש

נושא הרעיון לבנות הפקה העוסקת בכישורי חיים עלה אצל שנינו בנפרד ,כל אחד בחממה שלו .מכוון ששנינו
חשבנו באותו הכיוון ה"חוממות" שלנו הציעו שנחבור להפקה משותפת .בתהליך של סיעור מוחין ארוך ומשמעותי,
במסגרת הצגת הפרויקט לחברי החממה עלתה השאלה כיצד לחבר אותו לחיינו המקצועיים -איתי עובד בתור
מדריך שיקומי לנפגעי נפש .בהחלטה משותפת הגענו לתובנה כי הפקה עם משתקמים של בריאות הנפש תהיה
משמעותית ובעלת פוטנציאל עצום להמשכיות.
התייעצנו רבות עם אנשי מקצוע מן התחום .מכיוון שתחום כישורי החיים הינו רחב במיוחד וכולל בתוכו אין סוף
נושאים ,היה עלינו להתמקד בתחום אחד.
נושא המסגרת בו בחרו היה הבית .החלטנו לבנות סדנאות המאפשרות בנייה וצבירת ידע נוסף במסגרת הבית.
סדנאות המתמקדות בהענקת כישורי ומיומנויות חיים הינם דבר אלמנטרי לכלל האוכלוסייה על כל רבדיה השונים.
ההתמקדות בבעלי נכות נפשית היא תוצאה של עבודתנו העכשווית אך אין זה אומר שסדנא כזו אינה מתאימה
לאוכלוסייה נורמטיבית.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל

חינו
כי-סביבתי

ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטיות:

הילה מימון וגלי עזר
שם המיזם:

העצמה ומניעת חרדות אצל תלמידים
ברוח הפסיכולוגיה החיובית

תחילה הילה הלכה לכיוון האישי ,ובחרה להתמודד עם פחד המלווה אותה עוד מהיותה ילדה קטנה – הפחד ממחטים.
גלי פנתה לכיוון מקצועי-אישי ,ורצתה לפתח ולהעמיק בתחום הפסיכולוגיה החיובית ,בו התחילה להתעניין בשנים
האחרונות.
כל אחת מאיתנו בחרה לעסוק בתחום שיכול לפתח אותה ולשרת מטרות בחייה האישיים או המקצועיים.
תוך כדי עבודה ,כל אחת על ההפקה שלה ,נעזרנו לא פעם זו בזו – בשאלות כגון כיצד ניתן להתמודד בעזרת
הפסיכולוגיה החיובית עם קשיים ,ומהצד השני – נסיון להבנה עמוקה יותר של הפחד ודרכי התמודדות של אלו
המתמודדים עמו ,על מנת למצוא את הפתרונות המתאימים ביותר.
מכאן החלטנו לחבור יחד ולקחת את ההפקה לכיוון שיהיה רלוונטי לסטודנטים של "שבילים" -להתמקד במניעת
חרדות הקשורות בחינוך ,ברוח הפסיכולוגיה החיובית .מעוררי חרדה כגון הישגיות ,רדיפה אחר ציונים גבוהים,
תחרותיות וכו' ,משפיעים על תלמידים בכל גיל ,ולנו כמחנכים יש את היכולת לסייע במניעת החרדות ע"י העצמת
התלמידים.
החלטנו ליצור משחק קופסה ברוח הפסיכולוגיה החיובית ,שמטרתו להעצים את התלמידים ולעזור להם למנוע
חרדות בנושאים שציינו.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל

חינו
כי-סביבתי

ינוכי-פדגוגי

שביל ח

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

לימור לוי
שם המיזם:

חוברת כיס למורה והורה
במפגש עם ילדי ADHD

להפקה הגעתי מהפן האישי .בני הקטן  ,בן  ,12אובחן בגיל  3בהפרעת  ADHDלאחר בעיות משמעת רבות בגן
הילדים .עם הזמן המצב הלך והחמיר ועמדנו אנו ומערכת החינוך במצב של חוסר אונים .בשל גילו הצעיר לא היה
ניתן לתת לו תרופה מסוג ריטלין ועל כן הקדשתי זמן רב לאיסוף מידע מכל מקור אפשרי על ילדיי  ADHDכיצד
ניתן לטפל בהם? מה הם מרגישים? ועוד ....בגיל  5ניתן לנו האישור לתת רטלין .הכדור השפיע אליו אך לא באופן
מלא עדיין היה צורך בדרכיי פעולה נוספות להרגעת התפרצויות הזעם שלו .ילדי נמצא באותו מסגרת לימודים
מכיתה א' ועד היום שהוא בכיתה ו' .לצערי אינני יכולה להצביע על מורה אחת שהצליחה להגיע אליו ,אולי מחוסר ידע
ואולי מחוסר סובלנות .לכן החלטתי כי ברצוני להפיק חוברת מתומצתת שבה יש מידע ודרכיי טיפול למורה ולהורה.
חוברת במתומצתת ,קטנה וזמינה בכל רגע תוכל לשרת את אנשי החינוך בעת הצורך .
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שביל חינוכי-טיפולי
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חינוכי-פדגו

שם הסטודנטים:

דותן שיפוני וחני ראובן
שם המיזם:

הפקת עיתון למכללה

שביל חינוכי-אישי
סיפור הולדת העיתון ,נחלק לשניים :הסיפור הראשון הוא הסיפור של דותן ,שהוביל במהלך שלוש השנים האחרונות,
הוצאת עיתון שכל כולו מוקדש לשבילים ועשה זאת ביד רמה ובמקצועיות .הסיפור השני הוא הסיפור שלי (חני),
שבשנת ההפקה חברתי לדותן מתוך צורך להוציא אל האור את הרעיונות שספגתי בשלוש השנים האחרונות בתחום
החינוך והסביבה .בתהליך הוצאת העיתון דותן ואנכי נחשפנו אל עולם שלם של פרויקטים ,תכנים ומסלולים במכללת
קיי שלא הכרנו .חשוב היה לנו להעביר את החוויות והתחושות של הסטודנטים ובנוסף להבין מה הם באמת חושבים.
השתדלנו להביא בעיתון את סיפוריהם האישיים של סטודנטים במכללה.
ה"חממה" עבורנו היא לא רק קורס אקדמי ,אלא גם מקום לצמיחה והתפתחות .שיתוף הפעולה היה מרגש :מרצים
שגאים בתכנית שלהם ורוצים להישמע ,סטודנטים שגאים ללמוד והקשר המיוחד שנוצר בין הסטודנטים למרצים
בעיתון הצלחנו להביא לידי ביטוי את תכונות הניהול והיצירתיות של דותן ואת היחסים הבין אישיים שלי (חני) אל
הפועל .למדנו לנצל זמן ולנהל אותו כראוי למדנו כיצד לקדם מיזם ומי האדם שהכי נכון יהיה לפנות אליו והחשוב
ביותר למדנו לעבוד כצוות.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
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חינוכי-פדגו

שם הסטודנטית:

נוי למפץ
שם המיזם:

טיול משפחות למשפחת שבילים

שביל חינוכי-אישי
אז נתחיל מהסוף...
בנות החממה שלי ואולי גם הבנים חזרו מוקסמים מסיור הגאולוגיה של שרון .הן דיברו או יותר נכון חלמו על טיול של
כל הילדים שלהם יחד .ומפה נולד הרעיון של טיול משפחות לכל משפחת שבילים שנה ג'!
ועכשיו נחזור להתחלה-
בשנה הראשונה שלי בשבילים בשלב החיפוש סיפרתי על החיבור האישי שלי לטבע מתי ואיך נפגשתי בטבע
לראשונה ואיך בעצם מילדה עירונית הפכתי להיות לילדת מדבר .בשנה השני בשלב העמקה בדקתי וחקרתי איך
טבע יכול לעזור לילדים עם בעיות רגשיות ולימודיות והבאתי את זה לחממה שלי וביחד הדלקנו מדורות ולמדנו
בחברותה ממאמר בנושא.
והיום בהפקה הפקתי טיול שיכול ללמד כל אחד ואחת מאתנו איך להפיק מהטבע את המיטב עם ילדינו!
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שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

שירן קריספין
שם המיזם:

"הגינה  -כמרחב למידה חוץ כיתתי"

מזה  4שנים אני מנהלת אדמיניסטרטיבית בתיכון דוד טוביהו בבאר-שבע ומה שבתחילה היה נראה כבלתי אפשרי
שילוב של עבודה במשרה מלאה ולימודי חינוך ,התגלה עם הזמן כמוצלח ומהנה  .ההפקה שלי מחברת בין שניהעולמות.
הכל התחיל ב"שבילים" :שיעורי גאוגרפיה עירונית ,אנושית ,מרחב אקולוגי ,אדם במדבר ,עיצוב הנוף  ,שיטות לימוד
חדשניות –  , PBL, PBEסדנאות וחממה  .תחברו את הכל ביחד – כך נולד הפרויקט שלי :הקמת מרחב לימודי חוץ
כיתתי .
דווקא בזמנים בהם המרחבים עתירי הטכנולוגיה משתלטים ,חשוב היה לי לתת מקום ללמידה הטבעית  ,למידה
דרך הידיים  -דרך החושים  .נעזרתי בכל המשאבים שיש לי דרך עבודתי בתיכון טוביהו על מנת לגבש לעצמי תכנית
פעולה ,כתיבת תכנית שנתית להקמת הגינה ופעילויות שיתרחשו בה ,תכנית שבה באופן הדרגתי כל שכבות בית
הספר יכנסו וילמדו בה .קהל היעד  :תחילה תלמידי החטיבה הצעירה ולאחר מכן תלמידי התיכון.
בליווי צמוד של מנהלת ביה"ס ,עופרה פרוינד ,שבירכה על היוזמה ,בניתי תכנית לגינה .זה היה תהליך של ניסוי
וטעייה – הכנסתי קבוצות שונות של תלמידים ובחנתי את התגובה שלהם ושיתוף הפעולה עם התוכן החדש והסביבה
החדשה  .דרך רפלקציה תמידית על כל שיעור בניתי מערך נוסף חדש עד שהגעתי לתכנית שרציתי.
התכנית מבוססת על גישה אינטר דיסציפלינרית ,המאפשרת פדגוגיה אחרת ,מביאה לידי ביטוי אינטליגנציות שונות
של תלמידים ,למידה פעילה  ,חווייתית ומשמעותית ומקנה לילדים ערכים בנושא סביבה בדגש על הקשר בין אדם
לסביבתו .
הגינה מאפשרת גם למורה לפרוץ גבולות ,לשנות את סגנון ההוראה ולחוות הוראה מסוג אחר .
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי

ש
ב
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ל
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י
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ו
כ
י
ס
גוגי ביבתי
ל חינוכי-פד

שבי

שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

רחלי סידקי
שם המיזם:

הגינה ככלי העצמה

במסגרת עבודתי בקרן קרב אני מדריכת חקלאות בבתי ספר .הרעיון לפרויקט עלה בעקבות מפגש עם תלמיד אשר
עבודה בגינה סייעה לו להביא את יכולותיו וחזקותיו לידיי ביטוי .הפרויקט עוסק בגינה ככלי טיפולי וככזה הוא נמצא
בשביל החינוכי סביבתי .הגינון מעורר תהליכים רגשיים עמוקים המהווים בסיס טוב לתרפיה .תהליך העבודה יוצר
אצל התלמיד תחושה של מחויבות והרגשה של שייכות לסביבה ,ואף מסייע במעורבות התלמיד בקהילה ובמעגלים
חברתיים בחייו .התלמיד לומד להבין את חשיבות העבודה ומסגל לעצמו תחושה של אחריות ועמידה בלוח זמנים.
בפועל ,התוכנית פעלה במסגרת שיעורי חקלאות לבית ספר יסודי .התלמידים נדרשו לבצע עבודות גינון שונות
כגון :עיבוד האדמה ,זריעה ,מעקב אחרי גדילת הצמח ועוד.מעבר לכך הילדים עבדו גם על מיומנויות חברתיות
ורגשיות כגון :קבלת האחר ,דחיית סיפוקים ,לקיחת יוזמה ,לקיחת אחריות ,עמידה בזמנים ועוד .תוך כדי עבודתי
בפרויקט שמתי לב לשינויים שחלו בקרב הילדים ,האינטראקציות המשותפות ביני לבניהם ובינם לבין עצמם .למשל
התפתחות יחסי אמון וקרבה ,שיתוף שהוא גם מעבר לזמן השיעור.
אני חושבת שמעל לכל התרומה בהפקה הזו החזירה לי את האמון בעצמי וביכולותיי הפדגוגיות והבין אישיות.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל ח
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שביל חינוכי-פדגוגי

שם הסטודנטית:

איבט משה
שם המיזם:

יצירת חוברת פעילויות פנאי למועדונית

שביל חינוכי-אישי

בהפקה שלי ערכתי חוברת פעילויות מגוונות עבור ילדים בגילאי היסודי .הפקה זו צועדת בשביל החברתי והיא תוצר
של עבודתי במשך שלושת השנים אחרונות כמדריכה חברתית בשעות הצהריים .אני מדריכה חברתית בשעות
אחר הלימודים בבית ספר דו לשוני "דגניה" בית ספר זה הוא מגן ועד כיתה ו' ,כולל ערבים ויהודים יחד .בכל כיתה
קיימות שתי מחנכות משתי הדתות .האתגר שלי הוא במציאת פעילויות חווייתיות ומאתגרות עבור הילדים שסיימו
את שעות הלימוד אך עדיין במסגרת הבית ספרית .במהלך שלושת השנים האחרונות אני עוסקת בבניית חוברת
פעילויות מאתגרת מעניינת וחווייתית הנותנת מענה על צרכים האינטלקטואלים ,חברתיים ורגשיים של הילדים.
הכנת הפעילויות דרשה ממני חשיבה מעמיקה וצורך להתאים את הפעילות לכלל הילדים ולא ליצור מצב של
שעמום .במהלך הזמן למדתי להכיר את הילדים ודאגתי להתאים את הפעילויות לילדים ואף ביצעתי במהלך אותו
יום כמה פעילויות במקביל על מנת לזמן את כל הילדים ולתת מגוון רחב של בחירה.
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שביל חינוכי-חברתי

שביל חינוכי-טיפולי
שביל ח
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שביל חינוכי-פדגוגי
שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

שלומית מיארה
שם המיזם:

חוג משותף –
"הורים וילדים נהנים יחדיו"

רעיון ההפקה שלי נולד מכורח המציאות ,המרדף אחרי הזמן והרצון להספיק הכול .במציאות היום יומית אני ובן זוגי
עובדים במשרה מלאה על מנת לפרנס את הבית ,ובו בעת עלינו למלא שיגרת חיים קבועה של מטלות הבית כגון:
ניקיונות ,קניות ,בישולים וכדומה .ובמקביל עלינו לפנות זמן לילדינו :להכין שיעורים ,לקחת אותם לחוגים ולהזמין
חברים .לרוב אני מוצאת את עצמי מאוד מתקשה למצוא זמן איכות נטרלי – "טהור" ללא הפרעות חיצוניות עם בנותיי.
זמן השייך רק לנו ,כאילו שאין עולם שלם בחוץ שמחכה...
בבית כאשר אני מגדירה זמן משחק עם בנותיי לרוב דעתי מוסחת בקלות ,מכל משדר חדשות מיוחד ,טלפון או כל
גורם מפריע אחר .כאשר אני לוקחת את בנותיי לחוג לרוב אני ממתינה מחוץ לכיתת הלימוד ללא מעש ומשתעממת.
אני מוצאת את עצמי מסתכלת אינספור פעמים בשעון ְומ ֵצרה על הזמן המתבזבז לו כאשר ישנן מטלות רבות אשר
ממתינות לי .ואז כשמגיע הלילה והבנות כבר ישנות רגשות האשם עולות בי"...לא ביליתי איתן מספיק" ובמקביל
מחשבות כמו "איך עבר לו עוד יום מבלי שהתאמנתי "....
הרעיון הכללי של ההפקה הוא ליצור חוג משולב להורה וילד .כאשר ההורה הוא שותף פעיל ושווה ערך בחוג,
מתעמל ,רוקד ונהנה באופן שווה לבנו .כך ע"י החוג המשולב אני עונה על הדרישות שלי במקום אחד :מבלה עם
בנותיי ,עוסקת בפעילות גופנית ,חוסכת זמן וכסף.
בשלב הראשון ערכתי בדיקה נרחבת באינטרנט ולא נמצא בבאר שבע שיעור/חוג אשר משלב הורים וילדים יחדיו.
בשלב השני יצרתי קשר עם מדריכת מחול ותנועה לילדים ורקדנית בטן במקצועה .בשלב השני יצרתי קשר עם
מועדון כושר "בית החייל" בבאר שבע ביררתי את האפשרות להשכיר מהם לפי שעה את אולם הסטודיו שלהם,
עלויות ותאריכים פנויים .בשלב הבא אגייס אימהות ובנות שרוצות ללמוד ביחד מתוך התשוקה לבילוי משפחתי/
קהילתי.
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שביל ח
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שביל חינוכי-פדגוגי

שם הסטודנטית:

רחלי דגן
שם המיזם:

"נוגעים בעבר"

שביל חינוכי-אישי

במסגרת עבודתי ברשות העתיקות אנו מבצעים חפירות ארכאולוגיות עם בני נוער .בשנה האחרונה הנושא נמצא
בתאוצה והבינו שעל מנת לשמר את העבר חייבים להשתמש בדור העתיד .הנוער שאיתו אנו עובדים הינו מגוון ומכל
רחבי הארץ דתיים ,ערבים ,נוער בסיכון ,קבוצות של "מסע ישראלי" ,מכינות קדם צבאיות ועוד.
המטרה להשריש בנוער ולהנחיל בהם את חשיבות מורשת הארץ .במשך שנות לימודיי בתואר הבנתי שישנו קשר
עצום בין ארכאולוגיה לבין גאוגרפיה ובין עבודתנו עם בני נוער ללמידה התנסותית עליה אנו למדים במהלך התואר.
מיזם חדש שפיתחה רשות העתיקות על מנת לקדם את נושא החפירות עם בני נוער הינו פרס כספי לכיתה או
תוספת נקודה לבגרות בגאוגרפיה לכיתה אשר תגיע לחפירות במשך  5ימים רצופים.
המטרה בהפקה שלי הינה לחשוף אותנו כסטודנטים ללמידה התנסותית נוספת אשר גורמת לילדים סיפוק רב.
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שביל חינוכי-חברתי
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שביל חינוכי-פדגוגי

שם הסטודנטית:

עמית פורת מדואל
שם המיזם:

"החיים בתנועה"

שביל חינוכי-אישי

שמי עמית פורת בת  32ומאז שאני זוכרת את עצמי אני אוהבת לנוע .בכיתות א-ב התחלתי בחוג התעמלות מכשירים
בהמשך אהבתי אתלטיקה :ריצה ,קפיצה למרחק ושחיה ,ובכיתה ד' גיליתי את עולם המחול ,הריקוד והתנועה ומאז
לא נפרדנו.
		
כיום אני משלבת חינוך ,העצמה אישית ופיתוח דימוי גוף חיובי בסדנאות התנועה השונות שאני מעבירה כמדריכה
מוסמכת למחול .בין הדברים שהפקתי היו :הקמה והדרכה של קבוצת מחול למבוגרים ,כתיבה הפקה והעלאה של
מופע מחול מקורי "השחף" במחסן  2ביפו ,כתיבה והעברה של סדנאות תנועה בגני ילדים ועוד .בימים אלו אני עוסקת
בכתיבה של תכנית תנועה ומחול לצעירים מתנדבים מחו"ל שמטרתה גילוי עצמי והעצמה אישית.
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שביל חינוכי-פדגוגי
שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

רותם טספאי
שם המיזם:

הקמת צהרון לילדי בית ספר
עם תוכנית ייחודית ברוח "שבילים"

כחלק מצוות ההקמה של ביה"ס "נגב סיני" במועצה האיזורית רמת נגב ,הכרתי בצורך ובחשיבות של נתינת מענה
לילדי בית הספר בשעות הצהריים ולכן הקמתי צהרון כמסגרת המשך ליום הלימודים.
מפאת קוצר הזמן שעמד לרשותי לצורך ההקמה ,לא הספקתי לבנות תכנית שנתית לצהרון כפי שרציתי שיקרה
ולכן צוות הצהרון עסק לאורך השנה הראשונה המציאת פתרונות זמניים לעיסוקי התלמידים.
כאשר באה לפתחי ההזדמנות לעשות ההפקה במסגרת הלימודים לא היה לי ספק כי הפקתי תהיה בניית מודל
לצהרון ברוח "שבילים" ,החל מניצול משאבי טבע מדהימים העומדים לרשותי בסביבת ביה"ס וכלה בתכנית תורנית
שמתאימה לרוח ביה"ס ואמנותית כיאה להתפתחותם של הילדים.
תכנית הצהרון שבניתי ייחודית בכך שהיא פותחת בפני התלמידים מגוון רחב של מרחבי צמיחה ,כאלה שלילדים יש
אפשרות לבחור בהם ולשנות אותם כל הזמן סביב הנושאים יהדות טבע ואמנות.
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שביל חינוכי-פדגוגי
שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

תמר שרה קדם סימן טוב
שם המיזם:

"מ 0ל 100ב  4שנים" ,
כפר הנוער למצוינות באמנויות ' -ביכורים'.

אני מסיימת את השנה השנייה שלי בניהול כפר הנוער למצוינות באמנויות ' -ביכורים'.
אני חלק מצוות צעיר ,עם חזון אמיץ! אחד התהליכים המעניינים והאמיצים שפנינו אליו הוא להיות חלק מאגף
הניסויים של משרד החינוך" .ביכורים" הינו כפר נוער ייחודי שמטרתו העיקרית היא לקדם שוויון הזדמנויות בפריפריה
 אנו מאפשרים הנגשה של חינוך אמנותי ברמה אקדמית לנוער בארץ ללא קשר למצבו הסוציואקונומי או מקוםמגוריו.
אנחנו מקבלים אלינו תלמידים שמגיעים עם פוטנציאל ומוטיבציה .רובם לא יודעים לקרוא תווים ,יש כאלה שלא
למדו יום אחד בחייהם עם מורה אלה רק באופן אוטודידקטי.
כאן התחילה ההפקה שלי .כשהתחלתי להשתמש במילה מצוינות מתוך ראייה ביקורתית ,הבנתי  -מהי מצוינות?
האם זו ההתקדמות שלי אל מול עצמי? האם זה קשור לתוצאות? האם אני חייב להיות מצטיין בהכל? האם מתמטיקה
זה חשוב יותר מהיכולת שלי להביע את עצמי בכתב ,במוזיקה ,ביצירת אמנות? מה זה אומר מבחינה ערכית עליי
כבנאדם? במה זה מחייב אותי במעשים שלי? באמירות שלי? בבחירות שלי?
לניסוי שלנו במשרד החינוך קראנו – " מ 0ל 100ב  4שנים" .איך לוקחים רק פוטנציאל ומוטיבציה ונותנים להם את
כל מה שצריך כדי להגיע ל. 100
ההפקה שלי עוסקת במדידה .הרי אנחנו רוצים להוכיח שזה אפשרי  -שניתן בתנאים הנכונים ובתמיכה הנכונה
בארבע שנים להביא למימוש הפוטנציאל של החניך  -יותר חשוב מזה  -למימוש הבחירות ,התקוות והחלומות שלו.
יצרתי יחד עם שותפיי לדרך כלי מדידה ומעקב ,שבעזרתו נוכל להבין מה נקודת הפתיחה של החניכ/ה בתחומים
השונים (הרגלי למידה ,יצירתיות ,אישיות וחברתי ,מקצועי) .ובכל נקודת זמן להצליח באמצעות מספרים לכמת את
ההתקדמות .לבנות תכנית אישית לכל אחד בהתאם לנקודת הפתיחה שלו ,לנקודות החוזקה שלו .לראות ולהראות
את ההתקדמות בתחומים השונים  -כך נראה שעם כל חניך אנחנו בדרך למקום הנכון .חשובה לא פחות היא היכולת
שלנו להסיק מסקנות עלינו כמערכת ,במה עלינו להשתנות להתגמש כדי להצליח כמערכת חינוך ,ושכל חניך אצלנו
יגיע ל 100שלו.
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שביל חינוכי-פדגוגי

שם הסטודנטית:

נטלי צברי
שם המיזם:

תכנית לצוות חינוכי בנושא חינוך מיני

שביל חינוכי-אישי

אני עובדת כמורה לאנגלית כבר  20שנה ,בכל שנות העבודה שלי הרגשתי ששיעורי החינוך המיני מייצרים תחושת
מבוכה ואי נוחות בקרב התלמידים כמו כן בקרב הצוות החינוכי.
בלימודים הרגשתי שהנושא הזה בוער בי גם חלק מהתמודדות יומיומית מול התלמידים לכן החלטתי להתמודד
עם הנושא ברמת הכשרות לצוות החינוכי ,וזאת לאחר ניסיון להיכנס עם מערך שיעור בנושא לכיתת לימוד ובקשתי
נדחתה .זיהיתי שהצוות החינוכי פוחד להתעסק עם הנושא מגלל היותו נושא רגיש.
לאחר שיחות עם נציגים מצוותי חינוך שונים ,הבנתי כי המורים עצמם אינם מכירים מספיק או לחלופין נרתעים
מהנושא גם ברמה האישית .לכן ,החלטתי לצאת למסע בו אנסה לייצר מציאות בו אינטימיות ומין הופך לסדר היום
כמשהו בריא ולא מרתיעה ,וזאת ,מאמונה כי כאשר אנחנו שלמים עם עצמנו ,התחושה תעבור גם לתלמידינו.
ההפקה הינה בניית ערב שיעור בנושא חינוך מיני לצוות החינוכי בבית הספר בו אני מלמדת .הערב נועד לחשוף את
המורים לחינוך המיני ,להסיר מחסומים המונעים מהמורים לעסוק בנושא .החשיבות בחשיפת המורים לחשיבות
החינוך המיני והצורך לעסוק בכך נובע מאי נוחות הקיימת בעיסוק בנושא זה בבית הספר מחד .ומאידך יצירת תפיסה
חדשה בנושא המין בחיים האישיים של המורים.

זה לא ערב רווקו ת ,זו דרך חיים.
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שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנט:

אהוד אבוטבול
שם המיזם:

תוכנית חינוכית לנוער בסיכון-
"שבילים אימפריה"

במסגרת חובות השנה השלישית בחרתי להתנסות במסגרת ההכשרה לחינוך בלתי פורמאלי ,עם נוער בסיכון ,נוער
על סף נשירה המאופיין בהתנהגויות מסכנות במטרה לסייע להם לרכוש כלים להתמודדות עם קשייהם ולחשוף
אותם לחלופות התנהגותיות נורמטיביות ובריאות יותר.
מכיוון שאני משמש בתפקיד פקח רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים ,מאלף כלבים ,מכיר את הארץ ואזור
הדרום על בוריו ועוד כישורים רבים ונוספים שגויסו לטובת הפרויקט המיוחד הזה.
הקמתי קבוצה במסגרת ההתנסות של שנה ג' בבית ספר הרב תחומי רמות .הקבוצה מונה  12תלמידים משכבה
ז'-ח'-ט' שנפגשת פעמיים בשבוע כ  6שעות .מטרת התוכנית ליצור תהליך העצמה אישי וקהילתי של משתתפי
התוכנית .חיזוק הדימוי העצמי ,שיפור יכולות חברתיות ,גיבוש זהות ,יצירת אוריינטציה כלפי העתיד ,חיזוק הזיקה
בין הפרט לקהילה ,הקניית ידע וחשיפה לתחומים ונושאים שלא נחשפו קודם ,פיתוח מודעות עצמית וחברתית,
הפחתת התנהגות סיכונית.
המפגשים הועברו בדרך חווייתית ודינאמית ,וכללו סיורים חווייתיים הכנת הסיורים על ידי תלמידי הקבוצה ,שימוש
ביצירה,מחשב ,מצגות וסרטים .העלאת נושאים חברתיים ,קשיים ,ועיבוד הנושאים בשיחה ודיון .המטרה ,לזמן לכל
תלמיד המשתתף חוויות הצלחה כדי לשפר את תחושת המסוגלות שלו.
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שם הסטודנטית:

ליאל קול יעקב
שם המיזם:

פיתוח תכניות לימוד ברוח מדבר,
אנגלית וגיאוגרפיה

לפני  4שנים נפתח בית הספר של המסגרת החירומית בכפר השיקומי "רוח מדבר" .הנערים המגיעים לכפר ,מגיעים
בצו בית משפט .זהו נוער שביצע עבירה ומגיע למסגרת התארגנות לפני מעבר למסגרת טיפולית קבועה או לבית
הסוהר .בכפר מפעיל משרד החינוך את תכנית היל"ה להשלמת ההשכלה של הנערים והנערות במקום ,ותורם
לנחיתה רכה חזרה למסגרות נורמטיביות ותעודות השכלה .בית הספר משמש כמסגרת יום לנערים ונערות במקום
ומעודד סדר יום רציף וקבוע המספק תבנית בטוחה ונורמטיבית לתלמידים.
השנה הכנסתי לבית הספר את מקצוע האנגלית .בכל  4השנים שבית הספר פועל מעולם לא לימדו אנגלית ומעולם
לא הוגשו נערים למבחני  12שנות לימוד באנגלית (מקצוע חובה לקבלת תעודה ) .השנה הגשתי  5תלמידים וכולם
עברו בציונים מעולים.
בשנה הבאה אני עתידה ללמד לבית הספר גם את מקצוע הגאוגרפיה לבגרות ואני אחנך כיתה .שני התחומים
שהכנסתי לבית הספר שינו את פני בית הספר לא רק באופן הפדגוגי על ידי הוספת תכנים מעניינים שלא היו עד כה
וריענון תכני תכנית היל"ה הקבועים אלא גם את ההזדמנות להוציא תעודת סיום לימודים על ידי הגשת התלמידים
למבחני  12שנות לימוד.
חווית ההצלחה של הנערים מהמקצוע שתמיד נרתעו ממנו ולא הצליחו בו עד כה מעניק לנערים תחושת מסוגלות
וביטחון עצמי .חווית ההצלחה שלי היא לגשת למקצוע ההוראה ,מתחום אחר לחלוטין ,להכין תכנים למקצוע
שמעולם לא נגעתי בו ולתת לתלמידים שלי את האתנחתא הזו מהעולם הסוריאליסטי שבו הם נמצאים.
בערב ההפקות אציג את הצלחתי בשילוב מקצועות האנגלית והגיאוגרפיה בביה"ס שבכפר 'רוח המידבר'.
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שם הסטודנטית:

אביאל שדה
שם המיזם:

קורס  DJלנוער בסיכון

שביל חינוכי-אישי

במסגרת משימת ההפקה ,בחרתי לשלב שני תחומי עניין בהם אני עוסק ומוצא שם את הסיפוק וההגשמה -החינוך
והמוסיקה.
המוסיקה ידועה כמחברת בין מדינות ,עמים ואוכלוסיות שונות ובפרט תחומי הדיג׳יי והיצירה שבכל מקום ועם כל
קבוצת אנשים ניתן להגיע לתוצאות מעניינות ושונות זו מזו.
יחד עם זאת תחום הדיג'יי ,הבמות ,העמדה וכל מה שנגזר מהתעסוקה במקצוע זה יוצר עניין רב ומשיכה של בני
נוער מכל הגוונים והסוגים .הצליל הקצב והאדרנלין שיש בלנגן מול קהל האנשים שלרוב יהיו חברים בני גילם .והרגע
הזה בו מכריזים על השם של אותו נער והקהל מריע ומפרגן יכול לתת לאותו נער בדיוק את מה שחסר לו .לאחר
שלא האמינו בו בבית ,בשכונה ,ובבית הספר ,נער שחווה רק כישלונות לומד ליצר הצלחה ,בזכות התמדה ,רצון,
אחריות ,ביטחון והמון אמונה.
נער שנקברו סיכויו עמוק באדמה ,עומד עם הידיים למעלה על הבמה גבוה מכולם ,הכי קרוב לעננים…
ישנם קורסים רבים וטובים למוסיקה יצירה ודיג'יי ,והתכנים התיאורטיים חופפים ודומים מאוד אך בקורס שלי ישנו
ערך מוסף שנלמד בו זמנית עם הפן המוסיקלי ,וחשוב מאוד לנוער בסיכון ,לאותו אחד שניסה כבר כמעט הכל-
אמונה ,ביטחון עצמי ,העצמה ,התמדה משמעת ועמידה ביעדים תוך שימוש במתודות ובדגשים שיתאימו לאוכלוסייה
זו -יאפשרו להם להצליח ויתנו להם את הכלים להתמודד בשאר תחומי החיים.
יישמתי את הקורס באורט קריית גת עם  18תלמידים בכיתות י'-יב' .כוונתי לפתוח קורס נוסף במתנ"ס באר שבע
באמצעות חברת כיוונים.
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שביל ח

שם הסטודנטית:

חגית יזרעאלי
שם המיזם:

"החיים שלי כמו ים"  -שיתוף באמצעות מוזיקה

שביל חינוכי-אישי
אני אוהבת לכתוב שירים .בעצם ,אני לא חושבת שיש לי ברירה .הם נשפכים ממני החוצה ברגעים הנכונים אם אני
רוצה וגם אם לא.
יש לי שיר אחד לפחות מכל תקופה שעברתי בחיים – ועברתי המון תקופות שכאלה .שירים מופיעים בתקופות של
שמחה וגם בתקופות קשות של עצב .השירים נשזרים בחיי לכל אורך הדרך.
הדרך שלי להתבטא היא לנגן אותם החוצה ולשתף אנשים אחרים במה שעבר  /שעובר עלי.
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שביל חינוכי-אישי

שם הסטודנטית:

מעיין דניאל
שם המיזם:

תערוכת תמונות בנושא התפתחות אישית וקבלה

בשנה האחרונה עברתי תהליך פנימי שמבקש לשלב בין משימות שונות בחיי :להיות אשת משפחה ,ללמוד לתואר
ולעבוד במשרה מלאה .עברתי קשיים וקונפליקטים בדרך כתוצאה מהעומס הרב אך יחד עם זאת ,אני לומדת המון
על עצמי ולמה אני מסוגלת.
ההפקה שלי היא תערוכת תמונות של נשים ושלי העוברות תהליך דומה .מתוך ההזדהות עם הכוח הנשי שעוזר לי
להתמודד עם הקונפליקטים והקשיים שבדרך .בתהליך העמקה שוחחתי עם אנשים רבים והבנתי שאני לא לבד.
שתחושת העומס משותפת לכולנו אבל בעזרת תערוכת תמונות אנסה להביא את הדבר למודעות ולשיח כנה בעניין.
כשלתחושה שותפים אנשים רבים היא עוזרת לקבל את העומס בהבנה ,להספיק ולהגשים את עצמינו.
התערוכה תתקיים במסגרת ערב ההפקה של שבילים .מטרת תערוכה זו הינה יצירת שיח בנושא קריירה ואימהות
והדילמות שכן אחד מהמרחבים הללו יוצר ואיך אנחנו מתמודדות עם האתגרים.
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שביל ח

שם הסטודנטית:

צילה אמסלם
שם המיזם:

כתיבת ספר שירים" -חיי בזמן האחרון"

שביל חינוכי-אישי
התחבטתי רבות באשר להפקה שאפיק .רציתי לעסוק במילים ,אך לא מיד כיוונתי אל עצמי.
בסופו של דבר הבנתי שתהליך ההעמקה בשלוש השנים הללו ,הוא תהליך העמקה אל תוך תוכי.
וכך ,העזתי וכתבתי את "חיי בזמן האחרון".
בחיי המקצועיים המילים מככבות .אני עוסקת בתאטרון-בובות ועובדת עם ילדים רכים ואף בוגרים (בעיקר בתחום
החינוך המיוחד ) .אני מקנה למילים חשיבות רבה ומקפידה ,בכל מפגש ,ללמד לפחות מילה אחת חדשה.
בתחילת השיעורים שלי -הילדים מספרים על יומם ועל חוויותיהם .בשעות אחר הצהריים אני נחלקת לשניים -אני
חברה במקהלה ובה ,המילים מושרות ומוקפדות ביותר -ומהצד השני ,אני חברה בתאטרון-רחוב ושם השתיקה רבה,
ומנגד -שיחות ג'יביריש מתנהלות בשמחה.
לעיתים ,גם בחיים המקצועיים וגם בחיים האישיים ,מילים עלולות להכשיל ויש לבחור אותן בקפידה רבה !
השביל שלי הוא כמובן השביל האישי...מתוכו אני מבקשת לפתוח פתח גם עבורכם-לנסות ,להעז ולהתפתח  -גם
אם אל תוך תוככם וגם כלפי אחרים.
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