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 מכיתה יא' עד האקדמיה -מערך הכנה לחיים לבוגרי הפנימייה

 רקע:

או עד לסיום כיתה י"ב. כיום עם הגיעם של  18ההתחנכות בפנימייה נועדה לקטינים עד גיל 

בוגרי הפנימייה לסיום לימודיהם תמה חובתנו החוקית לסייע להם והציפייה מהם היא 

של חניך השוהה במסגרת מגוננת  להתחיל את חייהם העצמאיים. המעבר החד ממעמד

ותומכת למעמד של בוגר עצמאי המתפקד לבדו בחברה אינו קל ומעמיד בקשיים רבים את 

 הבוגר הצעיר.

קשיים אלו נובעים מחוסר בשלות ומוכנות לחיים עצמאיים בחוץ ומהבדידות החדה והמיידית 

יהם: אחזקת דירה, שנוחתת עליהם. הקשיים עלולים להתבטא בכל תחום ותחום הנוגע לחי

התנהלות בצבא, התמודדות עם קשיים, זוגיות, חרדות וחששות וכדו'. משתמע מכך כי עלינו 

להכין אותם בצורה המיטבית ביותר לקראת היציאה לחיים ולאחר מכן ללוותם בתחילת 

 דרכם הן ברמה רגשית והן ברמה חומרית. 

וי היא שכל ההשקעה שהשקענו הסכנה הגדולה הטמונה בכך שלא נכין ונלווה אותם כרא

 מגיל היסודי עד התיכון, תרד לטמיון בגלל תקופה קשה בה לא ניתנה התמיכה הנדרשת.

מחקר על בוגרי מוסד "בני ברית" הראה כי ישנו קשר סטטיסטי מובהק בין הצלחה של בוגר 

( כמו 98, בפנימייה לבין ליווי של מבוגר תומך מהמוסד בו גדל )"אזרחים בוגרי בני ברית" כץ

כן, מחקרים רבים מהעולם מצביעים על רמות הצלחה רבות יותר אצל בוגרים אשר סיימו את 

 שהותם בפנימייה כראוי והצליחו ליצור יציבות בחודשי חייהם הראשונים מחוץ לפנימייה.

לבסוף, בכדי לאפשר לבוגרים להגשים את יכולותיהם ולתת להם את האפשרות להתפתח 

י יש חשיבות במתן אפשרות להגיע ללימודים אקדמיים. בגלל הגעתם ככל אדם נורמטיב

מרקע של דלות, חוסר שאיפה למצוינות והערכה עצמית נמוכה, לימודים אקדמיים או לימודי 

מקצוע עלולים להידחק לפינה דבר שיצמצם את יכולתם להגשמה עצמית ויציאה ממעגל 

 העוני.

 

של השתלבות הדרגתית בחיים עצמאיים ע"י מטרת התוכנית הינה ליצור מערך  מטרות:

נתינת כלים חשובים לחיים, יצירת הזדמנויות לתרגול ולבסוף יציאה לחיים יחד עם ליווי 

מותאם. כל זאת בכדי לאפשר השתלבות מוצלחת ובריאה בחברה, הגשמה עצמית ויציאה 

 ממעגל העוני.
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 רציונל התוכנית:

 התוכנית בנויה משלושה חלקים:

 יב' המתחנכים בפנימייה. -כלים והכנה לבוגרי כיתות יא'נתינת  -א

 כניסה לחיים עצמאיים יחד עם ליווי כחלק מקהילת בוגרי הפנימייה. -ב

 תמיכה בלימודים אקדמאיים. -ג

בחלק הראשון מטרת התוכנית היא לתת את מירב הכלים הנדרשים, ליצור הזדמנויות  -

האפשרית לחיים עצמאיים, לשירות  להתנסות בתחומים אלו ולתת את ההכנה הרבה ביותר

 שיבה לחיק המשפחה. כמו כן, ליצור מסורת לדורות הבאים. -צבאי ולמי שיש

בחלק השני מטרת התוכנית היא להפחית את תלות הבוגר בפנימייה למינימום תוך יצירת  -

תחושה של שייכות ומשפחה של "קהילת בוגרי הבית לילד" ונתינת ליווי וכלים מותאמים 

 גרים ספציפיים הזקוקים לזה.לבו

בחלק השלישי מטרת התוכנית היא ליצור ציפיות להשתלבות במסגרת אקדמית והענקת  -

 מלגה אשר תענה על הצורך הזה.

 

לפי  -עד היום סוג הקשר אשר נשמר עם הבוגרים היה על בסיס אישי שנקבע על ידי הבוגר

לקבל עזרה, הדמויות אותם הכיר  סוג הקשר אשר היה לו עם אנשי הפנימייה, היכולת שלו

בפנימייה וכד'. בעקבות העלייה במספר הילדים ללא עורף משפחתי יש כיום צורך במעבר 

לסוג קשר ממוסד שאינו תלוי בדמות מסוימת אלא במערך הפנימייה כעורף משפחתי אשר 

 ת הבוגר. מוכוון לנושא ובעל קריטריונים מסודרים וידע מצטבר בצרכים הרלוונטיים להתמודדו
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 מערך ההכנה לחיים:

 

 חלק א:

 תכנים: 

 יב' הכנה לקראת גיוס: 

 מידע ועזרה בתהליכי החיול והכרה בבוגרים המתאימים כ"חיילים בודדים". -

פגישות הכנה עם משקיות ת"ש, מפקדים בצה"ל, סיורים בבסיסים, שיחות עם בוגרי  -

 יתוף פעולה עם עמותת צהלה(.הפנימייה על הקשיים, וכד'. )תחום זה יעשה בש

פקודה(, זכאות  -הטרדה מינית בצבא )מפקד -מידע אודות זכויות, חובות וחוקים -

 לתמיכות, וכד'.

 )יא'+יב'( כישורי חיים:

 עידוד וליווי במציאת עבודה והתנהלות בתוכה. -

  ניהול חשבון בנק, חסכונות, בירוקרטיה וכד'. -

 .ביטוח לאומי -

  ית: תזונה )בישול, אבות מזון(, מסגרת תקציבית.קבלת כלים בניהול משק ב -

 מימון הלימודים תמורת מחויבות אישית בפנימייה.  -

 לימודי תיאוריה משותפים. -

הדרכות להתנהלות נכונה בכבישים: סיור בבית לווינשטיין, מסלול החלקה?, הרצאות  -

 בנושא וכדו'.

 הלה(:תרבות ואהבת הארץ )חלק מתחום זה יעשה בשיתוף עם עמותת צ

 סיורים בתערוכות, מוזיאונים וכדו'. -

 בניית מסע מסורתי )שביל ישראל?( לרגל סיום הפנימייה. -

  ימי התנדבות. -

 הכנה פרטנית:

 מקום מגורים, כלכלה, חייל בודד וכד'. -

 לזקוקים לכך. -מציאת מסגרת המשך, חיבור למשפחה מארחת וכד' -

 פגישות פרטניות וכד'. -

  וליום שאחרי: הכנה רגשית ומנטלית לפרידה

קבוצת פרידה אשר יוצרת תהליך של פרידה מחיי הפנימייה, מהקבוצה. מעלה  -

 זיכרונות וחוויות מרצף החיים בפנימייה.
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הצגת סיום אשר עוסקת בתכנים המעסיקים את הקבוצה המסיימת את התחנכותה  -

 בפנימייה.

 שיחות אישיות עם הצוות כהכנה ליום שאחרי. -

חת הבוגר כהכנה לחזרתו לחיק המשפחה )למי שהדבר מפגשים פרטניים עם משפ -

 מתאים(.

 ערכה ושי לבוגרים:

 תיק גב. -

 חוברת למסיימים בה נאסף חומר רלוונטי רב. -

 ספר ותמונת מחזור. -

 

 בנוסף, 

 טור קבוע בעיתון הפנימייה אשר יהיה באחריות הבוגרים )י"ב( -

 הצגות של קבוצת אהל בבית פוזנאק 2-נסיעה ל -

 "בהצגת תאטרון י -

 נסיעה לכיכר רבין ביום רבין  -

 בפורים, הכנת אוזני המן וחלוקה לחיילים בפורים -

 נסיעה לביוטי סיטי -סופר פארם -

 ₪ 1650 -סיור בבית לוינשטיין -
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בין קבוצת הבנות הבוגרות בכדורסל לבין חניכות פרויקט הצעה לקיום 

 פנימיית הבית לילד.

  

קבוצת העצמה נשית ומתן הכוונה לחניכות הפנימייה על ידי היכרות ושת"פ עם שחקניות  :המטר

 הכדורסל .

בנוסף, יצטרפו מדריכות  אשר נמצאות בביתן מתבגר 11-14חניכות בגילאי  13 -מדובר בכ

 .בוצההק

בחודש בימי חמישי בין השעות פעם  : קבוצת בנות הכדורסל יגיעו לפנימייה באופן מובנהתהליך

 בכל מפגש נקיים פעילות משותפת בין הקבוצות. 17:00-19:00

  :להלן פירוט המפגשים

ומתן הסבר על אופי הפרויקט, המפגש בין הבנות היכרות המפגש יעסוק ב  -מפגש היכרות -

 ה. יתקיים בפנימיי

  –מפגש בנושא מטרות ושאיפות  -

  -מפגש בנושא אני והקבוצה -

 יצירת מסכות אישיות )פעילות בזוגות(  -)קרוב לפורים( – מפגש בנושא מסיכות -

של  והמשך תחזוקה שוטפת של גינה הקמה משותפת -מפגש  הקמת גינה לביתן 14/04 -

 בנות הביתן.

  פעילויות סביב המדורה .והעברת הקמת מדורה  -)ל"ג בעומר( – מפגש קומזיץ' משותף  -

 הכנת מזכרות.סיכום הפרויקט ו -מפגש סיכום 16/06 -

 

 

 רכזת חינוך ותרבות -לירון ירקוני

 רכז ביתן מתבגר -יונתן אלון      
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 פרויקט ערכים וקהילה

 פרויקט ערכים וקהילה הוא פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, במסגרתו נערכים מפגשים 

 בין חניכי פנימיית נוער בסיכון לאסירים המרצים עונש מאסר.

 מטרת הפרויקט העיקרית היא לחשוף את בני הנוער לסיפוריהם האישיים של האסירים

 מושגים וערכים כגון: לקיחת אחריות על מעשה, ולתנאי המאסר ובתוך כך לחדד בפניהם

 סוף מעשה במחשבה תחילה וכו'.

 הקדמה 

שנות עבודתי בפנימייה בכלל ועם קבוצת הבוגרים בפרט נחשפתי לשיחות  7במסגרת 

המתקיימות בקרב החניכים בהן מתוארים סיפורי גבורה לכאורה אודות מעשי פשע 

 ועבריינות אליהם נחשפו במהלך חייהם.

וכחתי לדעת שתפיסת עולמם כלפי אותם מעשי עבריינות מוטעית לחלוטין ונובעת ככל נ

 הנראה מחוסר ידע וחשיפה אמיתית לסנקציות שמטילה החברה על אותם פורעי חוק.

מתוקף תפקידי כרכזת תרבות של הפנימייה ואחראית על הפעילות הבלתי פורמאלית 

עבר לשעות פעילות החובה של הילדים על של החניכים ניסיתי ליצור תוכנית שתתקיים מ

מנת לחשוף אותם למציאות המתרחשת בבתי הסוהר ולשבור את תחושותיהם 

 המופרכות כלפי מעשי עבריינות.

יש לציין כי ההשתתפות בפרויקט כאמור, אינה במסגרת חובותיהם היומיומיים של 

 הבוגרים והשתתפותם הייתה מבחירה בלבד.

ופן מלא עם מנהל הפנימייה יהודה אמסלם ומפקד הכלא שוהם הפרויקט נתמך וגובה בא

 יוסף.

 

 

 

 מטרות הפרויקט

חשיפת חניכי הפנימייה לאסירים ולתנאי מאסר על מנת לשנות את תפיסתם כלפי  .1

עבריינות בכלל ועבריינים בפרט ולנפץ את "תחושות ההרואיות" שהם מייחסים לעוברים 

 על החוק באשר הם.
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ים המשתתפים בפרויקט את גודל "המחיר" ש"משלמים" פורעי חוק להמחיש לחניכ .2

ומתוך כך להביאם לתובנות של חשיבה לפני מעשה , לקיחת אחריות על מעשיהם תוך 

 הבנת ההשלכות על חייהם וחיי הסובבים אותם.

 

 משתתפים: 

. צוות הפנימייה: רכזת התרבות, רכז חינוך של 14-18חניכי הביתן הבוגר בגילאי 

 מדריכים של קבוצת החניכים. 2בה הבוגרת, השכ

 .10צוות בית הסוהר גלבוע: קצינות החינוך, סוהרי משמרת ב' ואסירי אגף 

 לאורך כל הפרויקט נמסר משוב למנהל הפנימייה ולמפקד בית הסוהר

 הליך:

נוצר קשר עם קצינת החינוך הראשית של בית הסוהר גלבוע על מנת להגות תוכנית 

חניכים ולאסירים שתיתן מענה למטרות של שני הצדדים בקיום עבודה משותפת ל

 הפרויקט.

בשלב הראשון, נערכו מפגשים של מובילי הפרויקט לירון ירקוני רכזת תרבות מטעם 

 הפנימייה ומיטל אליהו קצינת חינוך ראשית של ביס"ר גלבוע.

תו המשתתף נערך מפגש בין מנהל הפנימייה וצוות ההנהלה לבין מפקד בית הסוהר וצוו

בפרויקט. מטרת המפגש הייתה היכרות ראשונית והתרשמות של הצוותים מהמתקנים 

 בהם יתקיים הפרויקט . )בית הסוהר והפנימייה(.

 תוכנית העבודה גובשה על ידי הצוותים החינוכיים והובאה לאישור מנהלי שני הצדדים.

ויקט: נערכה בדיקת במקביל נערכו הכנות מקדימות הנוגעות לחניכים המשתתפים בפר

רקע אודות כל חניך )בני משפחה המרצים עונש מאסר, רישום פלילי ורקע שלהם 

 כקורבנות של עבירות אלימות ומין(.

הוגשה בקשה לצוות המוביל בבית הסוהר, לא לכלול בפיילוט אסירים המרצים עונש 

סירים, צוות מאסר בגין עבירות מין. תנאי נוסף הוא השתתפות של צוות קבוע: סגל, א

 הפנימייה לכל אורך הפרויקט.

י"ב בפנימייה ובו הוצג הרעיון. גם -לבסוף נערך מפגש קבוצתי שכלל את בני שכבת ט'

 כאן התנאי העיקרי להשתתפות בפרויקט הוא קביעות ויציבות שלהם לאורך כל הפרויקט.

 תוכנית העבודה יצאה לדרך.
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ים וצוות החינוך בלבד. זאת מתוך כוונה המפגש הראשון נערך בפנימייה וכלל את הסוהר

לחשוף באופן הדרגתי את החניכים לגורמים המעורבים בפרויקט כשלבסוף החשיפה 

 לאסירים.

המפגשים  3(  כאשר 1מפגשים )לפירוט תכני המפגשים ראה נספח  10נערכו 

ים הראשונים נערכו בפנימייה ובבית הסוהר לסירוגין לצורך היכרות בין הצדדים. החניכ

 נחשפו לאסירים רק בסיום המפגש השני שכלל היכרות בסיסית ושטחית.

החל מהמפגש הרביעי נערכו מפגשי "ערך" בהם נחשפו האסירים בסיפוריהם האישיים. 

בתחילת כל מפגש נערכה פעילות דינאמית בין החניכים לאסירים ובסיום המפגשים ניתן 

 זמן שאלות לחניכים ולסיכום המפגש.

גש נערכו שיחות אישיות על ידי צוות המדריכים ורכזת התרבות שמטרתן לאחר כל מפ

 לעבד את התכנים שעלו ותחושות החניכים לאחר המפגש.

 דיון

אופי הפרויקט דרש התייחסות בכובד ראש ותכנון מוקדם לעצם חשיפת בני נוער 

 לאסירים.

דם אחד בעל יש לזכור כי החניכים בפנימייה בחלקם, מגיעים ממשפחות בהן לפחות א

 עבר פלילי כזה או אחר שריצה או מרצה עונש מאסר.

לכן, ננקטה זהירות רבה ונערכו שיחות ראשית עם הסוהרים והצוות כדי למנוע אי נעימות 

 או פגיעה ברגשות החניכים.

חשוב להדגיש, כי אחד החששות הגדולים בפרויקט מסוג זה, הוא מפיתוח רגשות 

אמפתיה והערצה של החניכים כלפי אסיר. כדי להפחית תחושות אלה נערכו שיחות 

מקדימות על ידי צוות החינוך של בית הסוהר  עם האסירים והם תודרכו באשר לדרך 

 .   ולגבולות חשיפת סיפוריהם האישיים בפני החניכים

אופי הפרויקט הוא מאוד רגיש, אינטימי וחשיפתי ויש להקפיד על נוכחות של משתתפים 

 ומלווים קבועים משני הצדדים לכל אורך הפרויקט.

פרויקט זה התקיים כפיילוט והמטרה היא ליישמו כפעילות קבועה לחניכי כיתות ט' 

 במחזור שנתי. 

געה למפגשים, שיחות אישיות עם יש להגדיל מעורבות של עו"ס הקבוצה בפרויקט: ה

 החניכים לאחר מפגשים והכלת החניכים במהלך הפרויקט . 

יש לציין כי החניכים הביעו עניין רב בפרויקט וניכר כי מפגשים אלו השאירו חותם מאוד 

 פידבקים מהחניכים(. -2גדול ומשמעותי בהם לעתיד )ראה נספח מס' 
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לבחון את הקשר בין השתתפות החניכים מומלץ לנסות ולבצע מעקב לטווח הארוך ו

 בפרויקט לבין מעורבותם בפשיעה.

 תודות

ראשית, למנהל הפנימייה מר יהודה אמסלם שנתן את תמיכתו המלאה ועזרתו בכל שרק 

 ניתן במהלך הפרויקט.

למפקד ביס"ר גלבוע גנ"ם שוהם יוסף על שת"פ פורה ועל תרומתו הרבה לחניכים 

 ולפנימייה.

גלבוע, לסוהרי משמרת ב' ולקצינת החינוך המדהימה מיטל אליהו לצוות ביס"ר 

שבלעדיה כל זה לא היה קורה שליוו אותנו לכל אורך הפרויקט ועטפו אותנו בחום 

 ובאהבה.

שהסכימו לשתף ולחשוף בסובלנות ובנועם את  10ולבסוף, תודה מיוחדת לאסירי אגף 

 עט לעתידם של החניכים.סיפורם האישי מתוך רצון כנה ואמיתי לתרום ולו במ

 תודה רבה לכולם,

 

 לירון ירקוני רכזת תרבות

 פנימיית הבית לילד

 

 פירוט תוכן המפגשים -1נספח 

 

 פירוט תכני המפגשים שהתקיימו במהלך הפרויקט:

מפגש הכרות בסיסי ושטחי עם צוות הסוהרים וצוות החינוך של ביס"ר גלבוע  -1מפגש 

 ית הסוהר הגיע אל הפנימייה וחילק משלוחי מנות לילדים.לבין חניכי הפנימייה.  צוות ב

המפגש התקיים בביס"ר גלבוע. נערכה סקירה אודות בית הסוהר על ידי מפקד  -2מפגש 

הביס"ר, נערכה הדרכת ק.אג"ם וקמ"ן . בנוסף, נערך סיור בבית הסוהר באגפים השונים. 

 ני הצדדים.לבסוף, נערכה פעילות היכרות ותיאום ציפיות בהשתתפות ש

מפגש הכרות אשר התקיים בפנימייה. מנהל הפנימייה נתן סקירה אודות -3מפגש 

הפנימייה לאסירים ולצוות הסוהרים, הוקרן סרט על בוגרי הפנימייה והתקיימה פעילות 

 משותפת לגיבוש והנאה.
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שיתוף שלושה אסירי עבודה בחלק מסיפור -מפגש ערך -התקיים בביס"ר גלבוע -4מפגש 

ם על מנת ללמד את החניכים אודות אי לקיחת אחריות וההשלכות הנובעות ממעשי חייה

 העבירה . בנוסף, התקיים סיור בצינוק בעקבות סיפורו של אחד האסירים.

שיתוף האסירים בסיפורם האישי בדגש על קשרים בינאישיים ואינטראקציה  -5מפגש 

 חברתית.

 דגש על ערכים של כבוד ואחריות.שיתוף האסירים בסיפוריהם האישיים ב -6מפגש 

 שיפוץ הפנימייה על ידי צוות בית הסוהר והאסירים. -7מפגש 

 שיפוץ הפנימייה על ידי צוות בית הסוהר והאסירים. -8מפגש 

ולבסוף דיון במליאה אודות הנושאים שעלו  -מפגשי ערך בקבוצות אינטימיות -9מפגש 

 בקבוצות הקטנות.

 ה משותפת בהצגה "מניה". לאחר מכן, מפגש מסכם.צפיי -מפגש סיכום -10מפגש 

 

 

 

 פידבקים מהחניכים -2נספח 

 

 "בעקבות המפגשים אני חושב פעמיים, לומד מכם" -

 "אני מקבל ואתן למישהו אחר". -

 "אני לומד להתמודד אחרת עם סיטואציות". -

 "נפתחו בפניי דלתות חדשות, עולם שלא הכרתי" -

 ו לתוצאות בלתי הפיכות"."טעות קטנה מובילה אותנ -

 "לא לבחור בדרך הקצרה והקלה" -

 "תודה שפתחתם בפנינו את מגירות נפשכם" -

"למדתי שקשה למחוק את העבר ולכן יש לחשוב לפני שמגיבים ולחשוב על כל  -

 ההשלכות"

 "היום אני חושב אחרת על כלא, אסירים ובית סוהר... האסירים הם בני אדם". -
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 קבוצת פרידה
 

 
מטרת קבוצת הפרידה הינה לעבד את תהליכי הפרידה מהפנימייה  הגדרה:

ויות  וההכנה לעתיד תוך העלאת זיכרונות מרצף החיים בפנימייה , עיבוד החו

 והרגשות ויצירת תחושה של דרך משותפת.

 

המועד  -: המפגשים יתקיימו פעם בשבוע בשעות הערב במשך שעהסטינג

. הקבוצה מונחית על ידי שי העו"ס ומדריכת  והמיקום עדיין לא נקבעו

. -הקבוצה ני  לירון ירקו

המפגשים יתקיימו מחנוכה עד פסח )עשרה מפגשים( מתוך הבנה כי פסח 

ון לגבי תחושת הקשר בין מסיימי יב' לפנימייה. מנקודה זו ,  מהווה נקודת צי

 ת מאוד.באופן מסורתי קבוצת יב' חשה כי מחויבותה לפנימייה מצטמצמ

 כיבוד קל יובא על ידי מנחי הקבוצה.

 

,  קהל היעד: : כריסטינה חודוש, ספיר כהן, מור דאודי קבוצת הגיל של יב'

 רומן חיימוביץ, טניה מלמד, הדס בן חמו חן רוזנטל וריטה פוגל.

 

: אופי התכנים בקבוצה נקבעו בהתאם לאופי הקבוצה. רציונל המפגשים

גי מהגעתם לפנימייה דרך מהלך גדילתם  התכנים נבנו כרצף כרונולו

והתבגרותם בפנימייה ולבסוף עיסוק בהרהורים ובמחשבות לגבי העתיד 

 הקרוב והרחוק.

 

המפגש מתחיל בכיבוד קל, לאחר מכן שואלים על מחשבות : מבנה הפגישה

והתפתחויות שהעסיקו אותם בשבוע האחרון מהמפגש הקודם ולאחר מכן 

 קבותיה.מתחילה הפעילות והשיחה שבע
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 תוכן המפגשים: 

, הבהרת ציפיות -פתיחה .1  חוזה אישי וקבוצתי

 היום הראשון בפנימייה .2

 רצף החיים בפנימייה -"הילד הזה הוא אני" .3

 רצף החיים בפנימייה -"הילד הזה הוא אני" .4

 שימוש בכרטיסי חיות -מה אני ומה הייתי רוצה להיות .5

 ציפיות, חששות -התמודדות עם החזרה הביתה .6

 וקשר אמון .7

 שאיפות לעתיד, משפחה עתידית. .8

 הכנת תיבות אישיות -מפגש סיכום .9

 סיום סיכום ופרידה. .11

 

 פירוט תוכן המפגשים:

 

במפגש זה נעסוק בהגדרת הציפיות ההדדיות פתיחה:  -1מפגש מספר 

מהקבוצה, חוזה אישי וסבב בו נשמע היכן כל אחד עומד מול הנושאים של 

 ועוד.סיום הפנימייה, הפרידה, הגיוס 

במפגש זה נעסוק בזיכרונות היום הראשון בפנימייה:  -2מפגש מספר 

האישיים והקבוצתיים של היום הראשון והתקופה הראשונה של הקבוצה 

 בפנימייה.

אופן ההפעלה: המנחים מקרינים בסבב תמונה של אחד מחברי הקבוצה. על 

ן שיש לו כל תמונה שרואים עושים סבב בו כל אחד מספר מה הזיכרון הראשו

מאותו חבר. בסוף כל סבב של תמונה, אותו נער המצולם בתמונה יספר על 

 הזיכרון שיש לו מיומו הראשון בפנימייה.

שאלה אפשרית לסיום: במבט לאחור, זה מה שציפית? מה חשבת אז על 

ון אליו אתה הולך? ו  הכי

 תמונות של חברי הקבוצה בילדותם, ציוד הקרנה/מחשב. אביזרים נלווים:

: במפגש זה נעסוק ברצף הגדילה הילד הזה הוא אני -3+4מפגש מספר 

 בפנימייה, באירועים ובדמויות משמעותיות.
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אופן ההפעלה: כל אחד בקבוצה מקבל ספרון ריק שמהווה "אלבום תמונות" 

יו בפנימייה. בכל דף יש כותרת שונה שבה צריך לצייר את הנושא ביתן  -של חי

צעיר, ביתן מתבגר, אירוע משמעותי שזכור לך בפנימייה, לילה ראשון, דמות 

. לכל דף ניתנות מספר דקות. בסוף הסבב שואלי ם כל אחד משמעותית וכד'

איך זה היה לו להיזכר בדברים. מבקשים מהם לבחור אירוע אחד שהם נזכרו 

בו במהלך הפעילות ולספר עליו במפגש הבא. במפגש הבא עושים סבב בו כל 

 .אחד מספר על האירוע הנבחר

 אביזרים: ספרונים, צבעים ועפרונות, מוזיקה.

זה נעסוק בתפיסה במפגש מי אני ומה הייתי רוצה להיות:  -5מפגש מספר 

ו רוצים לסגל לעצמם  ין שהם הי העצמית של כל אחד ובתכונה או במאפי

 לקראת היציאה מהפנימייה.

מפזרים לפני הקבוצה קלפים עם תמונות של חיות ומבקשים אופן ההפעלה: 

ין אוותם כרגע וקף אחד שהם היו  מהם לבחור שני קלפים. קלף אחד שמאפי

ין וכד'( לקראת היציאה מהפנימייה.רוצים לסגל לעצמם )תכונה, או  פי, מאפי

 אביזרים: קלפי חיות 

במה שמעסיק את  במפגש זה נעסוק החזרה הביתה: -6מפגש מספר 

 הקבוצה לקראת החזרה לביתם.

יוצרים בית על קרטון ובו מספר חלונות שניתן לפתוח אותם.  אופן ההפעלה:

נושאים: ציפייה, חשש, על כל חלון רושמים נושא שהם צריכים למלא בפנים. ה

.  שאיפה, פינוק וכד'

אביזרים: בית מקרטון עם חלונות נפתחים לכל אחד מחברי הקבוצה )גודל של 

 ס"מ בערך(. 35

 אמון וקשר: -7מפגש מספר 

 אופן ההפעלה:

ניים ונפילה לאחור. )קבוצתי  אביזרים: קשר )חוט צמר( משחק עצימת עי

 וזוגות(.

 שנה: 20איפה אני רואה את עצמי בעוד  -שאיפות לעתיד -8מפגש מספר 

  אופן ההפעלה:

.... אביזרים:  תמונות צ'רלי צ'פלין

http://www.bet-singer.org.il/
http://www.bet-singer.org.il/
mailto:liron.yarkonimalka@gmail.com


 ע"ר()האגודה למען בית זינגר 
 בכפר יחזקאל -הבית לילד 

 04-6531635טלפקס.  04-6532840, 6532835, 6532155טל.  18925כפר יחזקאל מיקוד: 
 

 

 

 050-4033455רכזת תרבות:  -לירון ירקוני
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זה נעסוק בפרידה מכל אחד ובמסר  מפגש סיכום: במפגש -9מפגש מספר 

 לעתיד לילדי הפנימייה. 

אופן ההפעלה: כל אחד מקבל תיבה אישית ולתוכה כל אחד כותב לשני מכתב 

יש תיבה כללית שלתוכה כל אחד כותב מסר  תודה )תודה על...( בנוסף,

לילדים הקטנים שגדלים בפנימייה. מסרים אלו )אם יהיה אפשרי( יודבקו 

וימוסגרו כך שכולם בעתיד יוכלו לראות זאת. כמובן שיש לומר זאת לקבוצה 

 ולאפשר כתיבה בעילום שם.

במפגש זה נסכם את מה שחוותה סיום סיכום ופרידה: – 10מפגש מספר 

ון עצמנו אל העתיד.הקב  וצה ונכו

אופן ההפעלה: המנחים מסכמים בקצרה את התהליך אותו עברה הקבוצה, 

עושים סבב בו לכל אחד יתאפשר לומר את אשר על ליבו ומסיימים בסבב עם 

 קלפי מרלין.

אפשרות:  לחלק בסוף המפגש את הספרונים, הבתים והתיבות שנעשו במהלך 

 הפגישות.

 ן.אביזרים: קלפי מרלי

 

 

 

 בברכה,

ני ושי שפירא  לירון ירקו
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 תשע"ו -תכנית אורח חיים בריא

 

 .  ריאבלחנך את החניכים לאורח חיים מטרה: 

  כל הביתניםמשתתפים: 

 

מטרתה להקנות בפנימייה אשר לקידום הבריאות  אורח חיים בריא הינה תכנית כניתת

כנית תהליכי שינוי והתפתחות אישית. התלילדים ידע וכלים שיהיו להם לעזר ותמיכה ב

 ל תזונה נבונה , משקל תקין וביצוע פעילות גופנית סדירה.בשמירה ע מתמקדת

אנו מאמינים שחשוב לעצב הרגלים מקדמי בריאות כבר מגיל צעיר ולכן אנו משקיעים 

משאבים רבים בכדי לקיים מגוון רחב של חוגי ספורט וזאת על מנת שכל ילד יוכל לבחור 

 לפחות חוג אחד אשר אליו הוא מתחבר. 

מעבר לעזרה בירידה במשקל עוזרת הפעילות הגופנית לשינוי היחס בין חשוב להזכיר כי 

 אחוזי השומן לשרירים, לשיפור מצב הרוח ולהגברת הביטחון העצמי של הילד.

בנוסף, במסגרת תכנית אורח חיים בריא אנו מעשירים את הידע של הילדים על ידי מרצים 

 ומגוונים. חיצוניים אשר מעניקים להם מידע אודות נושאים שונים

כחלק מהתכנית אנו מתאימים תכנית עבודה אישית לכל משתתף אשר כוללת מעקב אחר 

 משקלו.

משתמשים בחיזוקים הכוללים יציאה על מנת לעודד את החניכים להשתתף בתכנית אנו 

 לצפייה במשחקי כדורסל וכדורגל מהליגה הראשונה.

 ט של הפנימייה . על ידי רכז הספורומלווה באופן אישי התכנית מפוקחת 

השנה החלטנו להשקיע גם בענפים האישיים, ובכך להעצים ולהתמקד בילדים בעלי 

 כישרונות ייחודיים בתחום הספורט.

 מספר ילדים מאוד מוכשרים בתחום הסייף ובתחום האתלטיקה הקלה.  פנימייהב זיהינו

 .לנו נוספים בנוסף למה שיש על מנת לתגבר ענפים אלו אנו זקוקים למשאבים

מוצלח מהעבר נוכחנו לדעת שההשקעה בענפים האישים מחזקת את בעקבות ניסיון 

 .הביטחון העצמי ומעצימה את החניך

בסיסית וככל שנגייס יותר משאבים ההמטרה בשלבים הראשונים לאמן את החניכים ברמה 

 . אנו מעוניינים להתחיל בחודש נובמבר.ולשלבם בתחרויות  המטרה לקדמם

יר כי בעבר , בזכות משאבים שהוקצו למטרה זו , הצלחנו לקדם מספר חניכים חשוב להזכ

 מוכשרים מהפנימייה והם  ייצגו את מדינת ישראל בכבוד בענפי הספורט. 
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 להלן פירוט חוגי הספורט המוצעים לילדי הפנימייה:

 

ר, הקראטה הוא אמנות לחימה יפנית ויתרונותיו: חיזוק הכוש -חוג קראטה אמנות ולחימה

, אמצעי אפקטיבי ויעיל להגנה ההגמישות, יכולת הריכוז , הביטחון העצמי והקואורדינאצי

עצמית. קרב מגע היא שיטת קרב ולחימה שפותחה בישראל ואף זכתה להכרה בינלאומית, 

השיטה מבוססת על התנועות הטבעיות של גוף האדם ומצטיינת בפשטותה, מטרתה 

ידיים לכל מצב של תקיפה. בחוג התלמידים והתלמידות העיקרית היא לתת כלים ברורים ומ

 מתנסים בשתי השיטות. 

 במסגרת החוג התלמידים יצאו לטורנירים וישתתפו בתחרויות בארץ ובעולם.

 

חיזוק  דורגל הוא משחק כדור השם דגש על פיתוח יכולות כמו קואורדינציה,כ - כדורגל

 יות חברתיות בדגש על משחק והנאה.ויומנחיזוק הדימוי הפיזי ושיפור מ אה,יסיבולת לב ר

אימונים אטרקטיביים ומהנים לצד דגש , יסודות הכדורגל בחוג זה ילמדו החניכים : הקניית 

  על חינוך וערכים תוך עבודה קבוצתית.

במסגרת החוג הילדים יוצאים לטורנירים ומארחים קבוצות אחרות. היציאה לטורניר יוצרת 

מוטיבציה גבוהה וציפייה בקרב הילדים. ההשתייכות לחוג זה דורשת מחויבות גדולה מכל 

 שחקן , רצינות והשקעה. 

 בנוסף, הילדים יוצאים לצפות במשחקי כדורגל מהליגה הראשונה.

 

ספורט שמבליט את יכולותיו של השחקן הבודד, הוא אינו משחק  טניס הוא ענף -טניס

 המוגדר כקבוצתי ולכן האחריות היא על השחקן במלואה. 

 האימון והלמידה בענף הטניס דורשים השקעה גבוהה. 

 

O.D.T-  בכל אחד מחברי הקבוצה בפרט ובקבוצה ולעסוק קבוצה מגובשת  המטרה ליצור

כישורי התקשורת בצורה  את מפתחיםות בשיתוף פעולה חשיבוהאנו שמים דגש על בכלל. 

את יכולות המנהיגות שלו לקיחת אחריות וחשיבה  כל חניך מ מוציאים . בנוסף, חווייתית

 .מחוץ לקופסא

 

וג שחייה ח –שחייה היא הפעילות הגופנית הבריאה ביותר, וגם אחת המהנות  -שחייה

לשפר את הסגנון ואת רמת הביטחון  ללמוד את רזי השחייה, מאפשר לבני כל הגילאים

 העצמי )במים ובכלל(, והכל באווירה נינוחה כמו שרק בריכה יכולה להציע. 
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הכדורסל כידוע הוא אחד מענפי הספורט התחרותי הפופולריים ביותר בעולם,  -כדורסל

ובפרט אחד הנפוצים בעולם המערבי. במהלך החוג החניכים מתאמנים בלימוד יסודות, 

ם מקצועיים, טורנירים מקומיים, הכנה לליגה ועוד. המטרה העיקרית  לחנך לספורט אימוני

ם גופניים, אימונים מקצועיים, וד יסודות הכדורסל, פיתוח מרכיבידרך ענף הכדורסל, לימ

 טורנירים מקומיים, הכנת השחקנים לקבוצות הליגה, שיפור הכושר הגופני והרבה הנאה !

 אים לצפות במשחקי כדורסל מהליגה הראשונה.במסגרת חוג זה הילדים יוצ

 

מיועד לשיפור אלמנטים מסוימים של כושר גופני: סיבולת לב ריאה, גמישות   -חדר כושר

וכוח. בין המתקנים הנפוצים בחדרי כושר נכללים מסילות כושר, אליפטיקלים, אופניים 

 . נייחים, ספסלי משקולות )חופשיות ומוט(, מתקן מתח ומזרנים

י הכושר מיועדים אך ורק לחניכי הביתן הבוגר, המאמן בחדר הכושר נמצא בקשר רציף חדר

 . לו מותאמתה אישית תכנית עבודהלחניך  ויחד הם בוניםשל הפנימייה עם רכז הספורט 

 

זוהי קבוצה ייחודית לילדים אשר נמצאים בעודף משקל. בקבוצה זו  -קבוצת ספורט ותזונה

טני עם כל אחד מהמשתתפים. לכל משתתף יש תכנית עבודה רכז הספורט עובד באופן פר

אשר כוללת פעילות אירובית, שחיה, פעילות אנארובית , ועיסוק בענף ספורט שונה בכל 

דקות בליווי אישי של רכז הספורט  120-150דקות בשבוע . 420כל משתתף עובד  פגישה .

  והשאר בליווי של מדריך הקבוצה.

 צמוד אחר כל משתתף .רכז הספורט מבצע מעקב 

 


