




"אוטוביוגרפיה בחמישה חלקים"



,אני הולך ברחוב. 1
-במדרכה יש בור עמוק 

.אני נופל לתוכו
.אני חסר ישע... אני אבוד

,אין זו אשמתי
.לוקח לי נצח למצוא דרך החוצה



,אני הולך באותו רחוב. 2
-במדרכה יש בור עמוק 

.שאינני מבחין בומעמיד פניםאני
,אני נופל לתוכו שוב

,אני לא מאמין ששוב הגעתי לכאן
,אבל אין זו אשמתי

.ושוב לוקח לי נצח לצאת



,אני הולך באותו רחוב. 3
-במדרכה יש בור עמוק 

.אני רואה אותו
...  אני נופל לתוכו בכל זאת

.כוחו של הרגל
,עיניי פקוחות

–אני יודע היכן אני 
.זוהי אשמתי
.אני יוצא מייד



,אני הולך באותו רחוב. 4
-במדרכה יש בור עמוק 

.אני עוקף אותו



.אני הולך ברחוב אחר.5



"(ספר המתים והחיים הטיבטי"מתוך )





מסע שטח
טיפולי

תהליך
על בחירה  ההכנה

ולמידה

איך נראה 
יום במסע





ב "בארה50-טיפולית שפותחה בשנות ה-תאוריה חינוכית
.ומשם הגיעה גם לישראל



,  חיצוניתהטיפול מתבצע בסביבה 
.חוויה ועיבוד,התנסותהמאפשרת למידה מתוך 

של הקבוצה ושל היחיד משגרת היומיום  התנתקות
.לשטח חדש ובלתי מוכרומעבר 

ההתנתקות מוציאה את המשתתפים  
למידה משמעותית  מאפשרת , "אזור הנוחות"-מ

.מההתמודדויות ומהמצבים שנוצרים בשטח



בא לי  " 
להתנתק  

! "קצת



איפה אפשר  
להתנתק
?...במדינה הזו

(אם בכלל)







חוויה בקבוצות קטנות
ות/תלמידים5-6

מטפל שטח+ ת /מחנך

שטח



?הדרךאיך למצוא את ?הראיך לטפס על 

?זמןאיך לעשות ?ביתאיך לבנות 





!חידה

"  הנוער שלנו"איך משכנעים את 
:איןלצאת למסע שבו 

,  אוהל, מקלחת, חטיפים, )!(פלאפון 
...שירותים מסודרים ועוד, מיטה



:תשובה אפשרית
!קודם מתרכזים ברתימת הצוות

(ות בצד/צריך לשים את המחשבה על התלמידים, לפעמים כדי לחלום בלי גבולות)



בצורה אינטימיתחשיפה לתלמידים 
(כל מחנך עם כיתה בנפרד)ושוברת שגרה 

מטפל השטח, התלמידים עם שאולימפגש של 

ערב הורים שכבתי



שיווק אגרסיבי
...במסדרון השכבה





-רק בהסכמה ממש כמו שטיפול מתאפשר 
כך גם המסע הטיפולי בשטח

:לגיוס התלמידיםשימוש בשפה של בחירה 
"פעמית-חוויה חד"

"זאת הזדמנות נדירה"
"הפקה מושקעת וחסרת תקדים"

למידה משמעותיתאמונה שהמסע יכול להציע 









































רווח מול הפסד

איפה עובר הגבול בשכנוע

ס"בשגרת בי" שפת המסע"שימור 

ה/איך משתפים בחוויה את מי שלא יצא









מיכל זק/ מדעי הלב 

בואו נלמד את ילדינו
.את מדעי הלב

כי מי ילמד אותם חמלה
בארץ הסטארטאפ והאקזיט

.בארץ הסלפי והוואטספ
,במדינה של חמש יחידות

.במדינה של ההישרדות
בואו נלמד אותם לאהוב

את כלבי הרחוב
.כמו פעם. ולא לדרוך על נמלים

-להסתכל בעיניים . להסתכל בעיניים
ולא לקחת את הטלפון בידיים  

.בכל פעם שנוגעים להם בלב

.בואו נלמד אותם שירה
.בואו נלמד אותם שמחה

,כי השמחה מתחבאת בחול
.והשירה בענפי העץ

. בואו נלטף חתול, בואו נשתול עץ
בואו נסתכל למורה בעיניים  

.ונגיד לה תודה על שהיא מנסה
" יש עתיד"-בארץ ה

,והשיימינג" תג מחיר"-וה
.בואו נדבר על רגשות למען השם

.אמפטיה. עלבון. חיבה
-למען יראו וייראו 

.למען יהיו בני אדם
.בואו נחזור להרגיש משהו
.בואו נחזור לכתוב שירים


