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תכנית הכשרה לצוותים חינוכיים מהתנועה הקיבוצית 
ומהקיבוץ הדתי, למפגשים בין דתיים לחילונים
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מדריכות ומדריכים, מנהלות ומנהלי חינוך, יקרות יקרים:
מונחת לפניכם\ן חוברת המציעה פעילויות להיכרות, מפגש וחיבורים בין חילונים ודתיים, הכוללת גם 

הכנה, בירור ועיסוק בשאלות זהות אישיות.

בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי, שנת המצוות היא שנה בעלת משמעות קהילתית וזהותית עמוקה. לאורך 
השנים התפתח מנהג של אירוח של כיתת המצוות מקיבוצים חילוניים לשבת אצל בני ובנות גילם בקיבוץ 

הדתי.
לעזור  שיוכלו  ופעילויות  מפגשים  מערך  יצרנו  אלו,  למפגשים  משמעות  של  נוספת  שכבה  להעניק  כדי 
ולהסיר מעט מן המבוכה. מפגשים אלו הם הזדמנות לעיסוק ובירור הזהות האישית, הקבוצתית והתרבותית, 
על המשותף והמבדיל ביניהן. מערך מפגשים זה מציע תהליך מקדים ותהליך עיבוד למפגשים אלו, וכולל 
הזמנה לשיח גם בתוך עולם המבוגרים, על הערכים ותפיסות העולם אותם אנו מבקשות\ים לעצב אצל בנות 

ובני הנוער דרך מפגשים אלו.

בין  והקשר  ההיכרות  בתחום  פעילויות  בהובלת  החינוכיים  לצוותים  הכשרה  מציעה  "נפגשים"  תכנית 
הקיבוצים  יקיימו  בו  הדדיים,  אירוח  למפגשי  מתווה  יצרנו  החילוני.  ומהקיבוץ  הדתי  מהקיבוץ  הקבוצות, 
שני מפגשים (לפחות) בין בני ובנות המצווה (קיבוץ מתנועה אחת יוזמן להתארח בקיבוץ מהתנועה השנייה 
ולהיפך). מפגשים אלו יכללו פעילויות הכנה, פעילויות של היכרות ברמה האישית, הקיבוצית והרעיונית, 
ופעילויות לעיבוד החוויה. הפעילויות מותאמות לבני ובנות נוער, תוך דגש על גיל המצוות, אך עם אופק 

תהליכי לגילאים בוגרים יותר.

לפניכם מוצגים שלל רעיונות ופעילויות, אשר כל צמד קיבוצים יבחר ויתאים לבנות ובני הנוער שאיתם הם 
עובדים. מטרתנו כי מהלך זה יחזק את המפגש בין בני הנוער כמפגש משמעותי, מעלה שאלות, מחדד זהות 

ובו זמנית נותן למרחב המשותף להיות קרקע פוריה להיכרות מעמיקה ומקרבת.
החוברת בנויה לפי סדר המפגשים המומלץ:
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מפגש פתיחה: הכנה בכל קיבוץ
מפגש עם ההורים בכל קיבוץ

הצעות למשחקי היכרות עבור שני המפגשים
מפגש היכרות בקיבוץ החילוני

מפגש עיבוד בכל קיבוץ
מפגש היכרות בקיבוץ הדתי

סיכום התהליך בכל קיבוץ וחשיבה על ההמשך
בכל פרק יש הצעות למגוון פעילויות, עם פירוט מלא על כל רעיון. ניתן לבחור רעיון אחד, מספר רעיונות, 
או לשלב ביניהם. חשוב שהדמות שמובילה את הרעיון תבין ותתחבר לפעילות אותה היא מנחה. נוסף על 
כך, אנו ממליצים למובילים משני הקיבוצים, שיחשבו ויעצבו יחד את המפגשים המשותפים של הקיבוצים..

אנחנו, צוות התכנית, כאן לכל שאלה והתייעצות
אילה ויצנר, "כזה ראה וחדש", מבית התנועה הקיבוצית ובינ"ה, 054-3113350

מרים זרביב, הקיבוץ הדתי, 054-5700536
שי אייזנברג, מרכז יעקב הרצוג, 054-3125398
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מטרת המפגש
הכנה מנטלית ורגשית לקראת המפגש

העמקת העיסוק בזהות אישית וקבוצתית במרחב בטוח
לימוד ומתן כלים לדיאלוג בין זהויות

היערכות לקראת מפגש האירוח

מפגש זה הוא בהובלת המדריכ\ה.
אורך המפגש המומלץ: כשעתיים

מבנה המפגש
פתיחה

צלילה אל הנושא דרך טקס בר\בת המצווה של ההורים 
כל נערה ונער מביא תמונה מבר או בת המצווה של אחד ההורים שלו\ה (לבקש מראש ולתזכר).

מערבבים את כל התמונות ומחלקים מחדש לכל המשתתפות\ים.
כל משתתף שולף תמונה, וצריך לנחש של מי ההורים. מי שעלתה תמונת הוריו\ה, מספר\ת על פרט אחד ששמע\ה 
מהוריו\ה על טקס בר\בת המצווה שלהם, ואומר\ת האם היה\היתה רוצה שזה ימשיך גם אצלו\ה או שלא. (גם לכך 
כמובן יש להיערך מראש ולבקש מהנערים והנערות לגלות פרט על בר\בת המצווה של אחד מהוריהם). המדריכ\ה 

רושמ\ת את כל הדוגמאות על הלוח.

שאלות לקבוצה
(שמכוונות להאיר את קווי הדמיון ואת השונות שיש ממש פה בתוך הקבוצה שלנו) 

 איפה התקיימו האירועים? האם כולם בישראל? באילו מקומות בארץ? (יהיה מעניין אם לא כל הדוגמאות יהיו  • 
 קיבוציות, זוהי הזדמנות להיחשף למסורות נוספות ולשקף את הרעיון של ריבוי זהויות)

האם הביאו דוגמאות של אירועים פרטיים או קבוצתיים? • 
האם רוב ההורים ציינו את בר\בת המצווה בגיל 13 או 12, או בגיל אחר? • 

תחרות בין 2 קבוצות 

כל קבוצה מקבלת משימה: 
לייצר רשימה של כמה שיותר דברים משותפים שיש לנו בהקשר של בר\בת המצווה שלנו, תוך 3 דקות. 

נציג\ה מכל קבוצה מקריא\ה בקול.

מיפוי משותף בהנחיית המדריכ\ה: 
מה כל אחד ואחת מאיתנו בוחרים לעשות אחרת, ומה משותף לכולנו? • 
מה היתרונות בכך שכולם\ן עושות\ים את אותו הטקס? מה היתרון בהבדלים ובשוני ביננו? • 

(למדריכ\ה: אין הכרח לענות יחד על השאלות הללו, הדגש הוא על כך שגם בתוך הקבוצה שלנו יש שונות, וכשאנחנו 
מגיעים לפגוש "אחרים", מכל סוג, אנחנו יכולים להישאר נאמנים לעצמנו, ואין צורך "לייצג" איזה רעיון קבוצתי).
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מפגש פתיחה
והכנה בכל קיבוץ
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"מסכימומטר"

עד כה דיברנו על מה קורה כאן, ביננו, מה משותף לנו ומה שונה. עכשיו, לקראת היציאה מהקיבוץ והמפגש עם 
עולמות חדשים, אנחנו רוצים לשאול שאלות חדשות:

שאלות על ציר 
וכל  שאלה,  שואלים  מסכימ\ה",  "לא  השני  ובקצה  "מסכימ\ה",  כותבים  אחת  כשבקצה  הרצפה,  על  ציר  מציירים 

אחד\ת נעמד\ת על הציר במקום שמשקף את עמדתו\ה:

קשה לי לקבל דעות של מישהי\ו אחר\ת• 
בני אדם שגדלים בסביבות שונות לא יכולים להסתדר• 
בני אדם עם דעות שונות לא יצליחו להסתדר• 
אני אוהב\ת את מי שחושב כמוני• 
מרתק אותי לפגוש מקומות ואנשים ששונים ממה שאני מכיר\ה• 
אני שמח\ה לצאת מהקיבוץ ולהכיר עוד סגנונות חיים• 
זה מפחיד אותי לצאת מהקיבוץ ולגלות עוד סגנונות חיים• 
כל בני האדם הם למעשה אותו הדבר• 

 

לימוד ודיון סביב סיפור   "מפני מה הולך העורב ברקידה?"
 

ִמּפְנֵי ָמה ָהעוֵֹרב הוֹלֵךְ בְִּרִקיָדה?
ּפַַעם ַאַחת ָרָאה ָהעוֵֹרב יוֹנָה הוֹלֶכֶת ֲהלִיכָה יָפָה יוֵֹתר ִמכָּל ָהעוֹפוֹת.

יָׁשְָרה בְּעֵינָיו ֲהלִיכַת ַהיּוֹנָה, ָאַמר בְּלִבּוֹ: ֵאלֵךְ גַּם ֲאנִי כְּמוָֹתּה,
ֲַׂחִקים לוֹ. ּ ָהעוֹפוֹת ְמש וְָהיָה ְמׁשַבֵּר עֲצָָמיו בֲַּהלִיכָה. וְָהיו

נְִתבַּיֵּׁש ָהעוֵֹרב וְָאַמר: ֶאֱחזֹר לֲַהלִיכִָתי ָהִראׁשוֹנָה.
ָכַח ֲהלִיכָתוֹ ָהִראׁשוֹנָה, ּשׁ בָּא לֲַחזֹר וְלֹא ָהיָה יָכוֹל, ׁשֶ

וְָהיָה כְִּמַרּקֵד – וְלֹא עָלְָתה בְּיָדוֹ לֹא ֲהלִיכָה ִראׁשוֹנָה וְלֹא ַאֲחרוֹנָה.
מתוך משלי בן סירא

 
קוראים יחד את הסיפור. 

מספרים את הסיפור במילים שלנו (לוודא הבנה, להנגיש את הסיפור).
מזמינים 2 משתתפות\ים להמחיז את הסיפור.

המדריכ\ה מפתח דיון סביב השאלות הבאות: 

מה אתם חושבים על מעשהו של העורב?• 
האם גם אנחנו לעתים משנים את הליכתנו לטובת אחרים?• 
מדוע זה קורה?• 
מה משתנה לדעתכם במפגש שלנו עם הסביבה ועם א/נשים השונים מאיתנו?• 
מה גורם לי להשתנות בתוך מערכת יחסים?• 
מתי השינוי הוא לטובה/לרעה?• 
באלו סיטואציות אני יונה ובאלו עורב?• 
במה חשוב לי להיות נאמן לעצמי?• 
מה מאפשר לי המפגש עם משהו ששונה ממני או חדש עבורי?• 
מה ההבדל בין חיקוי לבין מחיקה?• 
מה אבקש לקחת מהסיפור לחיי?• 

לסיכום יחידת הסיפור
סבב שבו כל אחד משתף במה מסקרן אותו או ממה הוא חושש במפגש עם בני הכיתה מהקיבוץ השני. 

אפשרות לשאלה אחרת: מה חושבים שיפגשו שם? 
המדריכ\ה אוספ\ת את השאלות, אין צורך לענות עליהן. 
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הכנה למפגש האירוח
בחלק האחרון של המפגש חשוב להשאיר זמן להכנה למפגש האירוח הראשון. החלק הזה צריך להיות מתואם עם 

המדריכ\ה מהקיבוץ השני. להלן כמה אפשרויות של הכנה ובניית האירוח:

שיחה פתוחה 
איך אנחנו מצפים שיתנהגו אלינו כאורחים? מה נדרש מאיתנו כאורחים? מה נדרש מאיתנו כמארחים? 

"היכרות בשלט רחוק"
עוד לפני המפגש הממשי, כל קבוצה יכולה להכין עבור הקבוצה השניה סרטון קצר על עצמה, או מצגת, שמספרת על 

הקבוצה ועל מי שעומדים לפגוש, ולשלוח זו לזו מראש.

בניית מפגש האירוח
זה הזמן שבו המדריכ\ה בונה יחד עם בנות ובני הנוער את המפגש שבו הקבוצה מארחת את הקבוצה השניה. שווה 
לחשוב יחד עם הנוער:  לאן רוצים לקחת את האורחים, מה חשוב להראות להם, עם מי כדאי להיפגש, מה מעניין 
אצלנו? יש לשים דגש מרכזי על תפקידם בני ובנות הנוער באירוח. רעיונות וכיוונים לבניית מפגש האירוח תמצאו 

בפרקים הבאים.

הערות כלליות למפגש זה
הקיבוצים,  בין  המפגש  מאחורי  העומד  הרעיון  על  להסביר  בסופו,  או  בתחילתו  זה,  במפגש  זמן  להקדיש  *חשוב 
ונערי  נערות  את  לערב  יעשו,  משותפות  פעילויות  אילו  שם,  לקרות  עומד  מה  למפגש:  המצוות  כיתת  את  ולהכין 
הקיבוץ המארח בבניית הפעילות למתארחים ולתת להם תפקידים בהובלת האירוח, לחשוב מראש בין המדריכים 

על דברים חדשים ואחרים שיכולים להיות להם לא מוכרים, ולפוגג את הערפל ככל הניתן.

הצעה לקיבוצים החילוניים
לקיים באחת המשימות המוקדמות בשנה קבלת שבת לקיבוץ. זה דורש מכיתת המצוות להידרש לאופן שבו מקבלים 
טקס  יש  להם  גם  כי  בתחושה  להם  יש  הדתי,  בקיבוץ  בשבת  למפגש  מגיעים  והם  במידה  וכך,  בקיבוצם,  השבת  את 

שמבטא את תפיסת עולמם.
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מפגש להורים

ההורים הם שותפים חשובים בתוך התהליך. אנו ממליצים בחום לקיים גם עמם מפגש, המסביר על התהליך, ומציע 
טעימה ממנו. קיום מפגש זה לפני המפגש הראשון עם הקיבוץ השני יעזור בהסרת חששות, ויתרום לשקיפות ולמטרות 

המפגשים.

יש יתרון לקיים מפגש זה בהנחיית איש מקצוע מטעם אחד הארגונים השותפים. מנחה בכיר שלנו יוכל לתת הצצה 
אל תהליך בירור הזהות גם בקרב ההורים, לקיים לימוד קצר, שייתן ערך מוסף למפגש, ויאפשר להורים לחוות מעט 

ממה שבניהם ובנותיהם חווים. 

במידה ואתם מחליטים לקיים את המפגש בכוחות עצמכם, אנו ממליצים על כמה טיפים מנצחים:

לפני המפגש עם ההורים

הכינו עזרים
העולם  תפיסת  מאחוריו,  העומדות  מהמטרות  החל  הניתן,  ככל  התהליך  על  המפרט  מודפס,  מסמך  או  מצגת  הכינו 

שחשוב לכם להוביל, הערך החינוכי שבמהלך, ועד לפרטים הלוגיסטיים הקטנים ביותר.
גששו באופן לא פורמלי, עוד לפני המפגש, אם קיימים חששות או התנגדויות בקרב חלק מן ההורים, ונסו להבין את 

פשרם בשיחות אישיות. 

במהלך המפגש עם ההורים

כדאי לקיים סבב פתיחה עם שאלה מנחה להורים
אני  מה  למשל:  לנושא,  שקשורה  מנחה  שאלה  על  לחשוב  שווה  ההורים.  בין  וקירבה  היכרות  ייצור  זה  מעין  שיתוף 
זוכר\ת מטקס בר\בת המצווה שלי, או לחילופין לשתף בחוויה מביקור שקיימו אצל אוכלוסיה שונה מהם.  אפשר 
להוסיף עוד אלמנט המגביר את העניין בפתיחת המפגש: סרטון מצחיק, טקסט מעורר השראה, נתונים מעניינים, 

שיהפכו את הדיון למהותי ולא טכני.

תיאום ציפיות
הציגו את המהלך באופן ברור ומאורגן. הציגו את תפיסת העולם העומדת בתשתית המהלך: מהו הערך החינוכי אשר 

חשוב לכם\ן לקדם? ספרו על ארגוני התוכן המקצועיים השותפים בבניית התכנית.

לאחר ההצגה
האם  בתחושות:  גם  לשתף  ההורים  את  הזמינו  והחינוכית.  הערכית  ברמה  והן  ההבנה,  ברמת  הן  לשאלות,  הזמינו 
חוששים? סקרנים? מה המוטיבציה שלהם למהלך? האם חשים שהנערות והנערים מצויידים בכלים הנדרשים? מה 

חסר וניתן עוד לחזק? הזמינו את ההורים להיות שותפים ברעיון החינוכי ולקחת אחריות על המהלך גם מצידם.

הישארו בסוף המפגש לשאלות אישיות
ייתכן ומישהו בקהל התבייש לשאול משהו מול כולם. 

במידה וסיימתם עם תחושה שיש עדיין מתנגדים, שווה ליצור עמם קשר לאחר המפגש ולהמשיך את השיחה עמם 
מיוזמתכם.  

מפגש עם ההורים
בכל קיבוץ
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הצעות למשחקי היכרות ושבירת קרחמפגש להורים

בסיסית,  היכרות  ביניהם:  ההיכרות  על  דגש  לשים  חשוב  השונים,  מהקיבוצים  הנוער  ובני  בנות  בין  מהמפגש  כחלק 
מציאת נקודת דמיון ושוני ויצירת אווירה נעימה שתאפשר המשתתפות\ים להרגיש בנוח במהלך המפגשים.

חשוב לציין: ישנה חשיבות לקיום פעילויות אלו של היכרות, ו"שבירת הקרח", בין בני ובנות הנוער בשני המפגשים. 

רשימת המשחקים והפעילויות אפשריות

שאלות היכרות במגוון מתודות: 
להלן רשימת מתודות ולאחריהן רשימת שאלות אפשריות שניתן לבחור מתוכה: 

מתוך  המדריכ\ה  שבחר\ה  לכולם  אחידה  שאלה  על  ועונה  עצמו\ה  את  מציג\ה  משתתפ\ת  כל  קצר –  שמות  סבב 
מאגר השאלות (להלן).

בינגו אנושי: כל משתתפ\ת מקבל\ת דף בינגו עם 9 ריבועים, בכל ריבוע שאלת היכרות שונה. המטרה היא להשיג 
כמה שיותר חתימות של משתתפות\ים אחרות\ים על הדף כדי לסיים ראשון. את החתימה משיגים אם סיפרתן אחת 
לשניה על השאלה שבדף הבינגו שלכם. כל משתתפ\ת יכול\ה לענות פעם אחת בלבד בכל טופס, כאשר המטרה היא 

ליצור אינטרקציה בין כמה שיותר מהנערות והנערים.

כל  אותה.  לראות  ת\יוכל  לא  שהוא\היא  כך  הגב  על  שאלה  תודבק  משתתפ\ת  לכל  הגב:  על  היכרות  שאלות 
משתתפ\ת צריכ\ה לעבור בין שאר המשתתפות\ים, להציג את עצמו\ה ולענות למשתתפ\ת שעומד\ת מולו\ה על 
השאלה שמודבקת על גבו\ה. לאחר שכלל המשתתפות\ים ענו על כלל השאלות של עמיתיהם\ן, נחזור למעגל, וננסה 
 / מוזרות   / מעניינות  הכי  התשובות  היו  מה  גם  לשאול  אפשר  הגב.  על  לנו  מודבקת  שהייתה  השאלה  מה  לנחש 

מצחיקות ששמעו במהלך המשחק. 

שעון פגישות: כל משתתפ\ת מקבל\ת שעון קטן עם מקומות לשמות ליד ארבעה זמנים (3, 6, 9, 12). המנחה ת\
יבקש מהמשתתפים להסתובב בחדר ו"לקבוע פגישות" לכל שעה שמופיעה בשעון (סה"כ 4 פגישות). בשלב השני, 
עליה  אחרת  שאלה  תהיה  שעה  לכל  שקבעו.  הפגישות  לפי  לזוגות  יתחלקו  והמשתתפים  שעה  על  ת\יכריז  המנחה 

המשתתפות\ים יצטרכו לדבר כ-2 דקות.

רשימת שאלות היכרות אפשריות למשחקים הנ"ל
האם יש סיפור מאחורי השם הפרטי, האמצעי או המשפחה שלך?• 
אם יכולת לטייל לכל מקום בעולם, איפה היית בוחר\ת לטייל ולמה?• 
מה את\ה הכי אוהב\ת בקיבוץ?• 
מהו המאכל האהוב עלייך?• 
אם היית צריכ\ה לבחור להתנדב בארגון אחד כל חייך, איפה היית מתנדב\ת ולמה?• 
מה החג האהוב עלייך וכיצד את\ה מציינ\ת אותו?• 
מה את\ה רוצה להיות כשתהיי\ה גדול\ה? • 
לאיזה מוזיקה את\ה אוהב\ת להקשיב?• 
אם היית חיה היית...• 
מקום שהיית רוצה לחזור אליו?• 
מתנה שהיית שמח/ה לקבל• 
מפורסם שהיית רוצה לפגוש• 
אם היית פרי או ירק מה היית?• 
על מה היית יוצא\ת להפגין• 
תחביב שיש לך• 
איך חגגת/תחגוג\י את בר/ת המצווה שלך?• 
איזה מקצוע בבית הספר את\ה הכי אוהב\ת?• 

הצעות למשחקי היכרות 
עבור שני המפגשים
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פעילויות היכרות נוספות:
יצירת מכנה משותף

שיותר  כמה  למצוא  היא  זוג  כל  של  המטרה  הקיבוצים.  משני  מעורבים  לזוגות  להתחלק  מהמשתתפות\ים  מבקשים 
מבקשים  מכן,  לאחר  ומעניינים).  מיוחדים  דברים  שיותר  לכמה  (עדיפות  בלבד  אחת  דקה  תוך  משותפים  דברים 
מהמשתתפות\ים שכל שני זוגות יחברו לרביעייה ועליהם לבצע את המשימה שוב, אך הפעם למצוא דברים משותפים 
לארבעת המשתתפות\ים בכל קבוצה. כך אפשר להמשיך (קבוצות של שמונה משתתפים והלאה) עד שכל הקבוצה 
מתכנסת ועליה למצוא מכנה משותף לכולם\ן. עם סיום המשחק אפשר לבקש מחלק מהמשתתפות\ים לשתף במכנה 

המשותף שמצאו (בזוגות, רביעיות וכו') שהיה מעניין / ייחודי / מפתיע וכו'.

היכרות ביוזמת עצמאית 
מחלקים את המשתתפ\ותים לקבוצות קטנות ונותנים להם את המשימה הבאה: יש לכם 5 דק' לחשוב על דרך יצירתית 
להציג את כל חברי\ות הקבוצה לשאר הנערות והנערים. לרשות הקבוצות יש להעמיד חומרים שונים (דפים, טושים, 

נייר טואלט, קלפים, עיתונים וכו). בסיום זמן ההכנה, תקבל כל קבוצה 2 דק להציג את חברי הקבוצה לכלל.

"איזה קטע גם אני"
וכו),  תחביבים  (משפחה,  עצמו\ה  על  לספר  ומתחיל\ה  הפעילות  חלל  במרכז  נעמד\ת  המשתתפות\ים  אחד\ת 
כשמישהו אחר במעגל מזהה משהו שמשותף לשניהם, הוא מתפרץ למעגל ואומר "איזה קטע גם אני...מנגן בגיטרה" 
וממשיך לספר על עצמו (כאשר הראשון חוזר לשבת)...כך ממשיכים עד שמספר משתתפים מתחלפים ומספרים על 

עצמם.

היכרות דרך חיבורים אישיים (מולקולות)
יש  אשר  אחרים  משתתפים  שיותר  כמה  שתינתן,  הזמן  בהגבלת  ולמצוא,  הפעילות  בחלל  להסתובב  המשתתפים  על 

להם משותף עימם בתחומים השונים שלהלן.

המנחה יציג בקול רם את התחום (בכלל סבב יציין תחום אחר) וייתן למשתתפים דקה להסתדר בקבוצות הרלוונטיות 
ולחשוב  המספר  לפי  בקבוצות  להסתדר  יצטרכו  והמועמדים  מספר  להגיד  יכול  המנחה  הפוך –  לעשות  גם  (אפשר 

ביחד על מכנה משותף).

לאחר שהסתדרו בקבוצות אפשר לתת לשניים / שלושה משתתפים (בכל סבב) להציג את עצמם ולהסביר מה משותף 
לקבוצה שהם חלק ממנה (מוזמנים לספר על עצמם בהקשר הרלוונטי).

אפשרויות לתחומים:

מבנה משפחתי• 
תחומי עניין / תחביבים• 
דברים שמפחידים אותי• 
חלום חיי• 
דמות לחיקוי / הערצה• 
פיצוחים (מכנה משותף יצירתי, מקורי, ייחודי... תפתיעו אותנו)• 
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מבנה המפגש:
את המפגש אפשר לחלק לשלוש יחדות:

היכרות ושבירת קרח  | פעילות היכרות עם הקיבוץ החילוני | חוויה חברתית משותפת 

יחידה ראשונה: היכרות ושבירת קרח
ראו הצעות לפעילות בפרק הקודם. מומלץ להקדיש כ-30 דק' ליחידה זו.

יחידה שניה: הצעות לפעילויות הכרות עם הקיבוץ החילוני:
המטרה ביחידה זו היא לתת במה לנערות ונערי הקיבוץ החילוני לספר את סיפורם המקומי הייחודי. (זו הזדמנות לגלות 
אותו בעצמם!). כדאי מאוד שבני הנוער יובילו את היחידה הזו. יש לעצב אותה מבעוד מועד, בהובלת המדריכים של 

שנת המצוות, ולחשוב יחד מה תהיה הדרך הטובה ביותר להציג את עצמנו ואת הסיפור של המקום.
הרעיון הוא כי לקיבוצים יש זהות, יש היסטוריה, תרבות, אתגרים וייחוד, שכדאי וראוי לתת להם במה ולהתגאות בהם. 

רעיונות לפעילויות
משחק חפש את המטמון ברחבי הקיבוץ (אפשרות לשימוש באפליקציית Treasure-HIT ), דרכו אפשר להכיר את 
הראשון  הילד  בקיבוץ,  הראשון  הבית  לדוגמא:  ודמויות  מקומות  חשובות,  מפתח  ודמויות  שלו  ההיסטוריה  הקיבוץ, 
שנולד בקיבוץ, שלט הכניסה, חקלאות ומפעלים שהיו ואינם, פינות חמד, בית קברות, סיפורי קרבות, מנהגים, מסורות, 

עיתון הקיבוץ, כלבו, מחסן תחפושות, מוזיאון וכו'. 
אירוח במקום מיוחד של הקיבוץ (היסטורי, נוף ייחודי, מקום עם סיפור מעניין)• 
מפגש עם דמות ייחודית ומעניינת מהקיבוץ, שיכולה לספר על המקום.• 
מנעולים •  לפתיחת  רמזים  עם  מעורבות,  בחוליות  משותפות  שלמשימות  תחרותי  משחק  בריחה:  קופסאות 

המבוססים על הקיבוץ המארח, ההיסטוריה שלו והמציאות היום.
 מומלץ להקדיש כשעה עד שעתיים ליחידה זו.

יחידה שלישית: הצעות להעמקת ההיכרות בין הקבוצות וחוויה חברתית משותפת:
אירוח בבתים של הנערים והנערות.• 
טיול משותף למקום שקרוב לקיבוץ• 
הכנת ארוחת ערב משותפת• 
טיול לילה+ לינה בשטח• 
קומזיץ• 
ערב חברתי של משחקים שונים• 

לקראת יחידה זו, חשוב שמדריכי שני הקיבוצים יתייעצו מבעוד מועד ויחשבו יחד על הפעילות המשותפת, ויתאימו 
אתגר  וכל  מוגבלויות,  בעלי  ובנות,  בנים  של  משותפת  שהות  תזונתיות,  מגבלות  (כשרות,  הנפגשות  לקבוצות  אותה 

שעלול לצוץ במפגש מסוג זה). 

מטרת המפגש
מפגש ראשון של היכרות אישית וקבוצתית

ערכיה,  רעיונותיה,  הקיבוצית,  התנועה  עם  לדתיים  היכרות  מפגש 
ועשייתה, דרך הקיבוץ הספציפי שבו מתארחים

הזדמנות לבירור ראשוני על השונה והדומה בין שתי הקבוצות

א
ב

ג
חשוב: אפשר לתת לבני הנוער להוביל את היחידות, אבל חשוב לבנות אותן בהנחיה צמודה של המדריך. כמו 

כן, לקראת מפגש זה חשוב שמדריכי שני הקיבוצים יהיו בקשר, ישתפו בתכנון, וייראו שזה מתאים לכולם.

מפגש היכרות
בקיבוץ החילוני



שים
נפג

אורך המגש המומלץ: כשעה
 

הצעות לפעילויות
בינגו מולקלות

מכינים לוח עם 9 ריבועים, ובכל ריבוע כותרת המתייחסת למפגש שהיה: 

מה התחדש לי?• 
חוויה מצחיקה שקרתה:• 
מה היה לי נעים ונוח?• 
מה גרם לי להרגיש לא בנוח?• 
היכרות חדשה ומעניינת שחוויתי: • 
רגע מביך או פאדיחה: • 
דעה שהיתה לי והשתנתה:• 
דעה שהיתה לי והתחזקה:• 
מישהו\י שיהיה לי מעניין להמשיך לשוחח איתו\ה מהקבוצה השניה.• 

כל משתתף\ת מקבל\ת לוח אישי ומתייחס\ת בכתיבה לכל כותרת בתוך הריבועים.
בשלב השני, אחרי שכל אחד כתב לעצמו, מתחלקים לזוגות ומשתפים, מחפשים את הדמיון, לומדים על החוויה של 

השותף. לאחר מכן ניתן להיפגש גם ברביעיה ולהמשיך להצליב את המידע.
שאלה במליאה: האם היתה לכם חוויה שהיתה ייחודית רק לכם\ן? מה חזר על עצמו אצל כולם\ן?

לסיכום: סבב: מה אני לוקח\ת מהחוויה שהיתה?

*במידה ונדרשות הכנות נוספות לקראת מפגש האירוח השני, זה הזמן לבצע אותן.

מפגש להורים

מטרת המפגש
עיבוד חוויית המפגש הראשון במרחב בטוח

הכנה למפגש השני
א
ב

מפגש עיבוד
בכל קיבוץ
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מבנה המפגש
במידה והמפגש מתקיים ביום חול, ניתן לבנות אותו במודל דומה לזה המוצע באירוח בקיבוץ החילוני, ולבחור אחת 

או כמה מן הפעילויות המוצעות שם.
אם המפגש מתקיים בשבת וכולל לילה, להלן מבנה מומלץ:

 

גם כאן, הקשר המקדים בין מדריכי שתי הקבוצות הוא קריטי. חשוב לשתף את נערות ונערי הקיבוץ הדתי בתפקידיהם 
באירוח, ולתת מידע מקדים ככל הניתן לקבוצה החילונית המתארחת (מה זה קבלת שבת בבית כנסת? מה זה הבדלה 

או מלווה מלכה? קודים של לבוש והתנהגות וכד').

הצעות למשחקי היכרות ושבירת קרחמפגש להורים

מטרת המפגש
המשך ההיכרות הפרסונלית בין הקבוצות, והעמקת הקשר

ערכיה,  רעיונותיה,  הדתי,  הקיבוץ  תנועת  עם  לחילוניים  היכרות  מפגש 
ועשייתה, דרך הקיבוץ הספציפי שבו מתארחים

הזדמנות להמשך בירור על הדומה והשונה בשתי הקבוצות 

א
ב

ג

שבת ערב שבת
תפילה בבית הכנסת • 
ארוחה משותפת / אצל • 

משפחות מארחות

בוקר

סיור היכרות עם הקיבוץ • 
מנוחת צהריים• 
השתתפות בפעילות תנועת • 

הנוער של המקום (בנ"ע/ 
צופים דתיים)

קבלת פנים והיכרות קצרה כולל הדרכה (עדיף • 
שהנערות והנערים יעבירו) כיצד נהוג להתנהג 

במרחב הציבורי במהלך השבת (פלאפונים, שימוש 
בחשמל וכד')

התארגנות לשבת במקום הלינה • 

צהריים

סעודה שלישית (בשבתות • 
קיץ)* בליווי שירי סעודה 
שלישית וסיכום השבת - 
סבב בין הנערות והנערים

הבדלה משותפת ופרידה• 
(בשבתות חורף ניתן להעביר • 

כפעילות במוצ"ש; מלווה 
מלכה)

קבלת שבת משותפת בבית הכנסת• 
ארוחת שבת בזוגות או שלשות אצל משפחות • 

מארחות ארוחת שבת משותפת לשתי הקבוצות יחד
פעילות ערב משותפת - משחקי גיבוש (ראו פרק • 

היכרות ושבירת קרח) / עונג שבת / לימוד חוויתי / 
שיעור שיועבר ע"י דמות מהקהילה וכד'

ערב

מפגש היכרות
בקיבוץ הדתי
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בית הכנסת
בקיבוץ הדתי ישנו מוסד שאינו קיים במרבית הקיבוצים החילוניים, והוא בית הכנסת. שווה להשקיע מחשבה מוקדמת 

בביקור של הקבוצות בבית הכנסת: 
את החלק הזה אפשר שהמדריך המארח יעשה או מישהו מהקהילה שרוצה ויכול להסביר על המקום והמשמעות שלו.

נקודות לסיור:

מבנה בית הכנסת: סיפור בניית בית הכנסת, הבמה, ארון הקודש, צורת הישיבה, עזרת נשים, קישוטים ועיטורים • 
מיוחדים, כתובות וכ"ו.

ביטוי הקהילה במבנה בית הכנסת: עזרת נשים, צניעות, ניתן לדבר על מקום הקהילה ובית הכנסת בתקופות • 
קשות וטובות ואיך זה בא לידי ביטוי אצלם בקיבוץ.

סדר יום של המתפלל שחרית, מנחה ערבית, מתי מניחים תפילין.• 

כדאי לחשוב איך להפוך את הסיור לאינטראקטיבי עבור הנערות והנערים, הן החילונים והן הדתיים. העניין המרכזי 
הוא לא המידע על בית הכנסת, אלא תפיסות העולם העולות ממנו והחוויה הנוצרת בתוכו.

ניתן לשאול את הנוער האם ראו בית כנסת אחר בחייהם עד כה? ואם כן, במה הוא היה שונה? על מה ההבדלים הללו 
מצביעים? (שאלה שרלוונטית לשני המגזרים). שאלות מעניינות נוספות:

איפה בקיבוץ בית הכנסת נמצא?• 
מי הם באי המקום?• 
כיצד בנוי, האם יש ביטוי לאופי הקהילה במבנה?• 
האם הולכים באופן יומיומי קבוע? או רק בשבתות? באירועים מיוחדים? האם הולכים קבוע עם המשפחה או לבד?• 
מי עלה כבר לתורה? מי צפוי עוד לעלות לתורה? מי לא מתכנן לעלות לתורה? מעניין להפנות את השאלה • 

לבנים וגם לבנות.
בקיבוצים החילוניים שבהם אין בית כנסת: היכן מתכנסים? מהו המקום לזמנים החגיגיים? הרוחניים? • 

במהלך הביקור בבית הכנסת מומלץ להוציא ספר תורה מהארון להראות, להסביר מבנהו, קישוטיו והאצבע. לפתוח 
ולהזמין לקרוא לראות להריח, להתקרב, אם צריך בשניים-שלושה סבבים כדי שכולם יצליחו להתקרב. זו הזדמנות גם 

בשביל הרבה נערות ונערים מהקיבוץ הדתי להכיר את ספר התורה מקרוב באופן שלא תמיד נגיש להם.
במידה ויש אפשרות ביום חול, אפשר להכניס אותם\ן לתפילה בבית הכנסת שישבו וייקחו בה חלק גם אם לא פעיל 

בשביל להרגיש את האווירה. שווה לדבר יחד על החוויה לאחר התפילה. 

הסיור יכול לספק גם הזדמנות לדבר על הערכים של הקהילות וכיצד הם באים לידי ביטוי במהלך השנה. מה דומה 
ומה שונה בין קיבוץ דתי לקיבוץ חילוני.
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כדאי מאוד לקיים מפגש מסכם של כל קבוצה אחרי שני מפגשי האירוח.
זהו עיבוד נוסף לחוויה והזדמנות לדיון רחב יותר בהקשר הזהותי של בנות ובני הנוער. יהיה מעניין להביט 

על התהליך שעברו, ולברר מה התחדש.

מבנה המפגש

מה היה: סיכום המהלך שחווינו

ניתן לתלות תמונות מוגדלות על הקירות מהמפגשים שהתקיימו ולהזמין את בנות ובני הנוער לכתוב זיכרון 
אישי ממה שרואים בתמונה. אפשר לבקש מכל משתתפ\ת לכתוב מה למד\ה, ולייצר מהטקסטים כתבה 

לעלון הקיבוץ או כתבה לעיתון הכיתה. 

מה השתנה

"המסכימומטר חוזר": לצייר שוב ציר על הרצפה ולכתוב בכל צד שלו "מסכימ\ה" ו"לא מסכימ\ה". לשאול 
במקומות  לעמוד  האישיות  הבחירות  האם  יחד  ולברר  הראשון,  ההכנה  ממפגש  השאלות  אותן  את  שוב 

מסוימים על הציר, השתנו. 

מהמשתתפות\ים  ולבקש  הרצפה,  על  גדולים  בריסטולים  להניח  אפשר  והמארח\ת:  האורח\ת  חווית 
להתייחס לשאלות שונות: איך היה לארח? איך היה להתארח? כמה הצלחתי להביא מהעולם שלי? האם 
הרגשתי שעלי לייצג קבוצה כלשהי? האם מצאתי יותר דמיון או יותר שוני? האם הייתי פתוח\ה ללמידה?  

האם אורח החיים של נערות ונערי הקיבוץ השני מושך אותי? 
אוספים את השאלות ומסכמים.

מה יהיה? 

כאן אפשר להעלות לדיון פתוח שאלות על ההמשך, או שאלות כלליות על המהלך, כגון:
האם יש רצון להיפגש שוב? • 
האם יש רצון לעשות משהו יחד? התנדבות או עשייה חברתית למען האחר? • 
האם יש "אחרים" נוספים בחברה הישראלית שמעניין אותנו להכיר? • 

הצעות למשחקי היכרות ושבירת קרחמפגש להורים

מה היה?
מה השתנה אצלי / אצלנו?

מה יהיה?

א
ב
ג

סיכום התהליך בכל קיבוץ 
וחשיבה על ההמשך 
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תכנית "מפגשים" היא תוצר של שיתוף 
פעולה בין מרכז הרצוג, תנועת הקיבוץ 

הדתי, בינ"ה התנועה ליהדות חברתית ואגף 
החינוך של התנועה הקיבוצית.
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