
 

  



 

 
 

 שנת מצוות בימי קורונה

 תוצרים ממפגשי החשיבה שהתקיימו עם מנהלות ומנהלי החינוך החברתי בקיבוצים ושותפיהם

 כמה מחשבות לפני היציאה לדרך:

 "?גם וגם. נתאבל רגע על מה שלא נצליח לעשות השנה, ונתקדם.  – "קורונה: באסה או הזדמנות

ת מגבלות המציאות מכריחות אותנו להיות יצירתיים, חדשניים, רלוונטיים, וזוהי הזדמנות לרענן מסורו

ותיקות שמשמעותן כבר לא ברורה. אולי פתאום נבין שמשימה ממש ממש מושקעת בעצם לא מקדמת 

 חשוב?  מאודאף ערך 

 כן, זה פיספוס. אפשר וכדאי לדבר על כך עם הילדים וההורים, ומתוך שיחה כזו להתגייס  –כחה הכרה והנ

 לעשייה חדשנית ומשותפת.

  המציאות החדשה יצרה אתגרים וצרכים שלא הכרנו בעבר. שנת המצוות יכולה להיות  –לברר את הצורך

 .הזדמנות

  בעיצוב השנה והמשימות. וזה לא קשור בכלל לקורונה. זה  –"המדיה היא המסר": משתפים את הנוער

 חשוב כי אנחנו מלמדים אותם ככה לקבל החלטות ולקחת אחריות, וזו משמעותה של התבגרות, בין היתר

 "אפשר להחליט שיורדים בכמות המשימות בשנה הקרובה, ומשקיעים  – "זאת לא הכמות, זו האיכות

להשקיע בכל  מים מעט משימות עם חשיבה והעמקה מאחוריהן.. מקיייותר, במספר משימות מצומצם

 חוויתי-פעילות בשלב ההכנה לבני ובנות הנוער, ובסיכום, הנכחת התוצרים והעיבוד הרגשי

  "שנת המצוות היא שנת המעבר מעולם הילדים לעולם המבוגרים.  –"קהילה יוצרת חינוך יוצר קהילה

לתית על הערכים שלנו בעולם המבוגרים, למה אנחנו הזה הזדמנות מעולה לחשוב שוב ברמה הקהי

 מזמינים את הילדות והילדים שלנו, ולייצר להם חוויות שייצרבו ויעצבו את זהותם וחיבורם לקהילה.

  "הוודאות גדולה. שווה לחשוב בבניית התכנית השנתית על ההנחיות -אי –"נצפה לגרוע ונקווה לטוב

אם נחכה כל הזמן שהמצב ישתנה, ואז נוכל לצאת לדרך, אנחנו  המחמירות, ומקסימום להקל תוך כדי.

 עלולים לסיים את השנה בלי כלום... 

  מצווה", לחשוב על מספר המשימות שמקיימים )אם -"שנת מצוות", ולא "שנת בר –ועוד הערה מגדרית

שוב, הבנות בחוץ(, אפשר לקיים את השנה מט"ו בשבט של כיתה ו' עד ט"ו בשבט  – 13בוחרים במספר 

של כיתה ז', או מפסח עד פסח, כי רוב הבנות חוגגות דווקא בכיתה ו'.. בעיקר חשוב להיות ערים וערות 

 לפער הזה, כי אנחנו שואפות לחינוך של שוויון מגדרי, אז עלינו גם להתנהג כך.

  מתעדים הכל. חומרים שישמשו אח"ר לעיבוד המשימות, יישמרו בארכיון לדורות  –להשאיר חותם

 אלבום, סרטון או תערוכה. –הבאים, יתנו נוכחות לשנה במרחב הקהילתי. מייצרים מזכרות לנוער 



 

 
 

 מה עושים??!

 שיבה המשותפים שהתקיימו עם מנהלות ומנהלי חינוך חברתי בקיבוצים:רעיונות ממפגשי הח

 התאמה למצב מעגלי שייכות ערכים מרכזיים תחום \ משימה

 יומן אישי

 עיצוב זהות וביטוי אישיים 

 תיעוד 

 זהות אישית
 קבוצתית

 .מחברת אישית לכל ילד לכתיבה ותיעוד 

 .מתן משימות קצרות וקונקרטיות לכתיבה 

  תמונות למחברת.הוספת 

 .ניתן לחבר בסוף קטעים נבחרים לאלבום קבוצתי 

  כל ילד מסכם את אחת המשימות או את שנת הקורונה מהזוית  –הוצאת עלון קבוצתי בסוף השנה
 שלו.

  "ידידותי, אישי וקבוצתי בעת ובעונה אחת, קל  –שימוש בפלטפורמות דיגיטליות, כגון "גוגל קלאסרום
 וד.לתפעול, לא הולך לאיב

 \חלוץ בודד 
 \הישרדות 

 ניווט בשטח

  ,אומץ 

  ,התבגרות 

 עצמאות 

 זהות אישית
 קבוצה

  "בזוגות או הורה עם ילד –לחזור לחלוץ בודד של "פעם 

 ספר מתכונים כיתתי

  גיבוש והיכרות בין משפחות
 הכיתה.

  חיבור למגוון תרבויות שכל
 משפחה מביאה

 משפחה
 קבוצה

  אין צורך במפגש. כשההנחיות מאפשרות, אפשר לצוות משפחות לזוגות ולהתארח זו אצל זו לטעום
 מהמאכלים. 

 במצב נורמלי, אפשר לקיים ארוחה משותפת 

"טיולי שורשים" וטיולי 
 משפחות

  חיבור להיסטוריה והסיפור
 המשפחתי והלאומי

 מנהיגות 
 משפחה
 קבוצה
 לאום

  כל הכיתה נוסעת לבקר את ה"שורשים" של בנות ובני הכיתה, כל פעם סיור לילד או שניים,  –בשגרה
בתקווה להספיק את כולם לאורך השנה. אפשר לבקר סבים וסבתות, או לנסוע למקום שמחובר 

 להיסטוריה המשפחתית, שוק "מחנה יהודה" בירושלים למשל. 

  בתות, סיורים וירטואליים, עבודת חקר על מקום מפגשי זום קצרים עם סבים וס  –במציאות מורכבת
 בארץ או בחו"ל שקשור למקורות המשפחה ויצירת תערוכה לקהילה.

  כל ילד בוחר מקום בארץ, ומארגן אליו טיול משפחתי או קבוצתי. התנסות ניהולית  –אפשרות נוספת
 והובלה.

 ניתן לקיים טיולים של אמהות ובנות ואבות ובנים 
 



 

 
 

 

משחק משימות 
 משפחתי

 חיבור למשפחה 

  חיבור המשפחות לקבוצה
 ולקהילה

 משפחה
 קבוצה
 קהילה

  משחק משימות בסגנון המרוץ למליון או "חפש את המטמון", ניתן להיעזר באפליקציות כגון
Trusure-hit ,ודומותיה 

 טקס אש\מפקד\מפגן
 אומץ 

 התבגרות 

 זהות אישית
 קבוצה
 קהילה

 ולהקרין ערוך לקהילה כקליפ מקוצר לצלם בוידאו 

 עליה לתורה כיתתית

  העצמה וביטחון אישי
 בעמידה מול קהל

  חיבור למסורות משפחתיות
 ולאומיות

  חיבור לארון הספרים היהודי
 המורחב

 אישי
 קבוצה
 קהילה
 לאום

 טקס המיועד רק למשפחות הכיתה 

 לקיים במרחב פתוח 

  משפחות 3לקיים בקבוצות של 

 מופע משותף

 יצירה משותפת 

 השקעה והתמדה 
 קבוצה
 קהילה

 משפחה

 מופע מצולם 

 הפקת סרט במקום מופע 

 .צילום קטעים קצרים והקרנתם במועדים שונים וחגייגים 

 הופעה מול קהל מצומצם, ויצירת חגיגיות באמצעים יצירתיים 

מפגשים עם דמויות 
 מהקהילה

  היכרות עם  –חיבור לקיבוץ
, חיבור הנפשות וההיסטוריה

 דורי-בין

  תלוי  –חיבור למדינה
 בסיפור של הדובר

  להיפגש עם  –מנהיגות
גברים ונשים שעשו מעשים 

 מעוררי השראה

 –תלוי בדובר 
 הקהילה,
 המדינה,

 העם

 )לקיים את המפגש בזום )פחות מומלץ 

  מאפשר שיחה  –לקיים כמה מפגשים עם כמה דמויות במקביל, בקבוצות קטנות מאוד )יש גם יתרון
 וקרבה(

 .למצוא תמונות בארכיון הקיבוץ, להתלבש ולהצטלם כמו פעם, לקיים תערוכה 

 לקיים פעילות משותפת עם ותיקי הקיבוץ 

הכרת ההיסטוריה של 
 האיזור \הקיבוץ 

 חיבור לסיפור הלאומי 

 י מאין באת" \"דע 
 קהילה,

 מרחב גיאוגרפי
 עם

 עם חידות על ההיסטוריה של ההתיישבות באיזור, במשפחות או "המירוץ לעמק" כמו המירוץ למליון ,
מועצתי, אם מפתחים משהו כזה הרבה יכולים  \קפסולות אחרות. שווה לעשות כאן מהלך איזורי 

 להנות ממנו )בנפרד כמובן..(.

  השתמשו בו! –הארכיון הוא נכס קיבוצי מדהים 



 

 
 

היכרות עם גופים 
מוניציפלים בקיבוץ 

 ובאיזור

 ר למרחב הגיאוגרפיחיבו 

  אזרחות, הכרות עם מנגנונים
 דמוקרטיים ושלטון מקומי

 קהילה,
 מרחב איזורי

  מפגש עם מנהל הקהילה, הכרת המבנה הארגוני וההתנהלות של הישוב, ניהול תקציב ומשחק
 תפקידים

 היכרות עם רש המועצה וסיור במבנה המועצה 

 נעמן בכפר מסריק(. –המיועד לאוכלוסיות מגוונות )לדוגמא  מפגש בבי"ס בצועצה 

 נתינה לקיבוץ

 ערבות הדדית 

 נדיבות ונתינה 

 קהילתיות 

 חיבור למסורות 
 קהילה
 קבוצה

 הכנה וחלוקת חלות בימי שישי לבתי הוותיקים 

 הכנה וחלוקת בצק לחלות למשפחות צעירות 

 הכנה וחלוקת ערכות פעילות לימי סגר 

  עבודה בקבוצות קטנות, צוותי משימה לפי המשימה )יצירת קיר גרפיטי עם מסר  –טיפוח פינה בקיבוץ
לקיבוץ, טיפוח פינה מוזנחת, הקמת פינת מדורה, ספסל לישיבה, שיפוץ מבנה...(. משימה זו היא 

 הזדמנות מחודשת לבחון את הצרכים בקהילה ולענות עליהם כפי יכולתה של הכיתה. 

  לקיבוץ: כל חגג על לוח השנה או קבלות שבת. הזדמנות לבחון יחד עם הנוער איך המסורת הפקת חג
התפתחה, גם ההיסטורית היהודית וגם הקיבוצית, למה מברכים דווקא את הברכה הזו בקבלת שבת, 

האם יש משמעות מיוחדת לחנוכיה, ולהזמין את הכיתה להציע נדבך נוסף של משמעות לחג לפי ראות 
 או לבצע התאמות לקורונה עיניהם,

 סמינר זהות
 בירור זהותי 

 חיבור למעגלי השייכות 

עיסוק בזהות בכל 
 מעגלי השייכות

  ניתן לבנות עצמאית סמינר כזה או להיעזר באחד הארגונים שמקיימים סמינרים כאלו בתפיסת עולם
 קיבוצית: בינ"ה והמדרשה

הכרות עם החברה 
 הישראלית

 סולידריות 

  ודיאלוגפתיחות 

 חיבור רחב לזהות הישראלית 

 דמוקרטיה 

 לאום

  בזום חוויתי )שימוש באפליקציית "מנטימטר", חלוקה לחדרים לשיחות  –מפגש עם קיבוץ דתי
 –בקבוצות אינטימיות, חידון קאהוט, חידוני תמונות של הישוב...(.  עוד על מפגשים מהסוג הזה 

 ".נפגשיםמומלץ ממש להיעזר בתכנית שכבר הוצאנו, "  –בעיקר ברמת התכנים 

  אירוח של בית הגלגלים כשמותר. –היכרות עם א.נשים עם מוגבלות 

 .סיור משימות בצוותים בעיר סמוכה 

 שי זום אינטראקטיביים עם נוער מקהילה יהודית בחו"למפג 

  השתתפות ב"לקט ישראל" במטעי הקיבוץ בקפסולות, הכנת חלות  –תרומה לאוכלוסיות מוחלשות
 וחלוקה בבתי אבות בימי שישי

 )אירוח הדדי בכפר בדואי, דרוזי, ערבי. )ביקורים בבית ג'אן כדוגמה 

  ת "אליפלט" בדרום ת"א.דרך עמות –חשיפה לסיפור הפליטים בארץ 

  ארגון התרמה בקיבוץ לארגון שבוחרים. חשוב שבני הנוער יהיו מעורבים בבחירת הארגון, יבינו למה יש
 בו צורך, יבקרו ויכירו.

  משימת חקר  –העמקה בערך הדמוקרטיה: נסיעה לכנסת ישראל ולבית המשפט העליון. בימי קורונה
 שיח על ההפגנות.אישית או בצוותים על מוסדות השלטון, 



 

 
 

 


