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חזונה החלוצי של  להציב את  לו למטרה  רב-תחומי, אשר שם  פורמאלי  בלתי  לחינוך  מרכז 
ישראל במרכז השיח הציבורי ולהשיב את רוח העשייה החברתית-ציונית אל החברה הישראלית. 
אנו מאמינים כי באמצעות מפגש חינוכי-ערכי, באווירה פתוחה ובלתי פורמאלית, ניתן להפוך 

את האמונה באדם ובחברה צודקת ודמוקרטית לאידיאה חיה המפעמת בלב כולנו. 
מרכז ההדרכה "המעורר" קם בשנת 1996 ופועלים בו מאות מדריכות ומדריכים מכל קצוות 
שמטרתה  חינוכית-חברתית  תנועה  "דרור-ישראל"-  בתנועת  חברים  הינם  המדריכים  הארץ. 

שינוי פני החברה הישראלית בדרך שינוי פני החינוך. 
מדריכי "המעורר" מקיימים במהלך השנה מפגשים חינוכיים עם עשרות אלפי בני נוער, מורים, 
תוך  וזאת  הביטחון,  כוחות  ומשרתי  סטודנטים  עובדים,  הוראה,  פרחי  חינוך,  מערכות  מנהלי 
עיסוק מעמיק בקשת רחבה של תכנים רעיוניים-ערכיים המרכיבים את הזהות הישראלית – 

ציונות, צדק חברתי, דמוקרטיה, יהדות, שואה וגבורה, קיום משותף ועוד. 
מרכז ההדרכה "המעורר" מקיים את מפגשיו החינוכיים באופן דיאלוגי ובמגוון רחב של אופני 
ומסעות בארץ, מסעות לפולין,  ומתודות חינוכיות: סיורים, סמינרים, הרצאות, טיולים  פעילות 
ועוד. בכל מפגש מותאמים התכנים הרעיוניים למאפייניו וצרכיו הייחודיים של המוסד החינוכי 

עמו מתקיים המפגש. 

“כי  לעוררך אני בא, אחי...”

לנתיבות עולם. שאל אי הדרך, אי? לעוררך ולהעלות את מחשבתך 
אני בא, להעלותה ולהרחיבה ולחזקה למען לא תאבד בחיפושיה 

הקשים."
יוסף חיים ברנר, "המעורר", 1906 

על מרכז ההדרכה “המעורר“

ליצירת קשר

כתובת קיבוץ רביד- המרכז החינוכי 

להתחדשות שתפנית, דואר טבריה, 14960
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“תבונה לראות, 
אומץ לרצות, 

כח לבצע”

התכנים הרעיוניים

בלתי-אמצעית  היכרות  מאפשרים  "המעורר"  של  הפעילויות  תכני 
של  אישית  עמדה  ויצירת  שלנו,  המשותפים  היניקה  שורשי  עם 
דרישה  תוך  זאת  בהווה.  הישראלית  החברה  כלפי  המשתתפים 

ללקיחת אחריות אישית, להתחדשות מתמדת ולתיקון חברתי.
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ברל כצנלסון

ציונות “אידיאל שאין לו סוף” 
דמוקרטיה “רוח של אחווה” 

צדק חברתי “צדק  צדק תרדוף למען תחיה”
יהדות “עם ושמו תיקון עולם” 

לוח השנה המעוררי
שואה וגבורה “בית ספר לרוח-האדם”

קיום משותף “כולנו רקמה אנושית אחת חיה” 
להתבגר עם המעורר- 

במת מפגש – 
מפגשי מחנכים 

המסע לארץ הבחירה - 

פעילויות לחטיבות הביניים

תיאטרון דיאלוגי-חינוכי

טיול חינוכי-ערכי



זהות יהודית ציונית 
סיור בירושלים

למצוא  למשתתפים  המאפשר  בירושלים  חווייתי  סיור 
נקודות חיבור בין הסיפור של העם היהודי לחייהם האישיים, 
הבאים  הפרקים  לכתיבת  שותפים  להיות  מהם  ודורש 

בסיפור זה.

קונגרס ישראלי 
יום סמינר בבי"ס

והישראלית  הציונית  היהודית,  הזהות  שורשי  על  נעמוד 
עולם  לתיקון  המתמיד  הניסיון  את  ונראה  הדורות,  לאורך 
האישית  הזהות  על  דיאלוג  תוך  ביניהן,  המקשר  כחוט 

והמשותפת שלנו כאזרחים צעירים בישראל.

הפעילויות מתאימות כיום שיא למערך "להיות אזרח" ולקבלת 
תעודת זהות.

אדם במדים
סמינר בבי"ס לקראת גיוס לצה"ל

נשוחח על הסיבות לגיוס לצה"ל ובדילמות ערכיות העולות 
מתוכו, תוך הצבת ערך חיי אדם כערך מרכזי ומודל צבא 

העם כביטוי לסולידריות חברתית. 
ניתן להוסיף לסמינר יום הדרכה נוסף בהדרכת המחנכים.

רק למען החיים
סמינר בבי"ס ליום הזיכרון

אדם  חיי  קדושת  על  ונשוחח  שנפלו  לוחמים  סיפורי  נכיר 
כערך מרכזי במעשה ההגנה על המדינה וכקוד מחייב של 

החיים בחברה הישראלית.

לבנות חברה צודקת 
יום סיור באתר מורשת ציוני

מפגש חווייתי עם חזונו של הרצל לחברה מוסרית וצודקת 
ואת הניסיון להגשים חזון זה. נכיר את הדילמות שליוו את 
הציונות  עם  להתמודדות  השראה  כמקור  המקום  חלוצי 

כיום. 
ניתן לערוך את הסמינר ב: תל חי, מקווה ישראל, בית הסופר 
באלמוג, מצפה רביבים, מוזיאון מכון איילון ברחובות, בית 

הפלמ”ח ועוד.

ציונות
חזון הבית הלאומי וחברת המופת של הרצל היווה כוכב צפון לדורות של חלוצים ומגשימים. 
כיום, למעלה משישים שנה לאחר הקמתה של מדינת ישראל, הוא נראה רלבנטי ומאתגר יותר 
מתמיד. מתוך הכרת שורשיה ומפעליה של הציונות החלוצית בעבר, נדון יחד באתגרי הציונות 
מעורבות  בארץ,  לחיות  בחירה   - כלפיהם  פעילה  ואחריות  למחויבות  קריאה  תוך  היום  של 

חברתית, יחס סובלני לאחר, קליטת עלייה, שירות צבאי משמעותי ועוד. 

“אידיאל שאין לו סוף”

"לזאת קראתי פעם בשם אידיאל שאין לו סוף. ובאמת 
חושב אני, כי הציונות לא תחדל מהיות אידיאל, גם 

לאחר שנשיג את ארצנו, ארץ-ישראל. כי בציונות, כפי 
שאני מבין אותה, יש לא רק השאיפה לרכוש כברת-ארץ 

בטוחה במשפט בעד עמנו האומלל, כי אם גם השאיפה 
להשתלמות מוסרית ורוחנית." 

בנימין זאב הרצל
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דמוקרטיה

דעות  זרמים,  קבוצות,  של  הכלה  תוך  היווסדה,  מיום  דמוקרטית  מדינה  היא  ישראל  מדינת 
אנו  הישראלית,  בחברה  אנטי-דמוקרטיות  תופעות  של  התגברותן  רקע  על  שונים.  ומתחים 
התמודדות  דרך  הנוער.  בני  בקרב  הדמוקרטית  והאחריות  התודעה  את  לחזק  לנכון  רואים 
נבין שלכל אחד מאיתנו תפקיד מכריע בעיצוב המציאות  דילמות חברתיות אקטואליות  עם 

במדינה.

רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית
סמינר ותערוכה בבי”ס

של  בחייו  מרכזיים  צמתים  נכיר  דיאלוגית  תערוכה  דרך 
לרצח  שהוביל  החברתי  לתהליך  וניחשף  ז”ל  רבין  יצחק 
הנתעב. נבחן כיצד ניתן לחזק את הדמוקרטיה הישראלית 

היום לנוכח מגמות של אלימות וקיצוניות.

לא תרצח
סמינר והרצאה בבי”ס

סמינר הבוחן את רצח רבין ז”ל באור המאבק המתחולל בתוך 
פונדמנטליסטיות  לגישות  הומניסטיות  גישות  בין  היהדות 

קיצוניות ואת החובה להיאבק בקיצוניות קנאית בתוכנו.

סיור דמוקרטיה בירושלים
כיצד  הממחיש  מרכזיים  ובאתרים  בשכונות  סיור 
של  היום-יומיות  בחירותיהם  מתוך  מתעצבת  הדמוקרטיה 
אנשים לקחת אחריות ולקיים אורח חיים דמוקרטי. נפגוש 
מענה  הדורשות  הישראלית  החברה  של  דילמות  מקרוב 
פוליטית  קיצוניות  החברתיים,  הפערים  כגון   דמוקרטי 

כוחנית,  התגברות האלימות והמפגש בין קבוצות שונות.

האדם הדמוקרטי
סמינר בבי”ס

נעמיק ביסודות הדמוקרטיה ובדמותו הנשאפת של אזרח 
המחויב לעקרונותיה ומגשים את מהותם. דרך משחק לוח 
חווייתי נתמודד עם אתגרים וסימולציות מחיי הדמוקרטיה 
הדמוקרטיה  על  אחריותנו  את  להרחיב  דרישה  תוך 

הישראלית.

לפגוש את האחר
סמינר בבי”ס

במפגש  הקושי  עם  להתמודדות  כלים  נעניק  בסמינר 
ביטויי  התגברות  רקע  על  שונות,  אוכלוסייה  קבוצות  בין 
לחובה  מעבר  כי  נראה  הישראלית.  בחברה  הגזענות 
האחר  עם  במפגש  אדם,  לכל  בשוויון  להתייחס  המוסרית 

טמון פוטנציאל לעושר אנושי וחברתי.

זה בידיים שלנו 
סמינר לקבוצת הנהגה / מועצת תלמידים

בפעילות נעניק לקבוצה המנהיגה כלים לעשייה חברתית, 
שינוי  להוביל  בחירה  אלא  תפקיד,  אינה  שמנהיגות  ונראה 

מתוך חזון לחברה טובה יותר.

יום זכויות האדם 
סמינר בבי”ס

הסמינר מציב את שוויון ערך האדם והמחויבות להגשמתו 
מציג  מאיתנו,  אחד  מכל  הנדרשת  ויסודית  כוללת  כגישה 
לעשייה  וקורא  ובעולם  בישראל  אדם  זכויות  של  הפרות 

אישית ולקיחת אחריות בנושא.

“כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם 
ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך 
חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.”

“רוח של אחווה”

מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר 
זכויות האדם, 1948
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צדק  חברתי
הצדק  השוויון,  מערכי  ישראל  מדינת  של  להתפרקותה  עדים  אנו  האחרונים  בעשורים 
וכבוד האדם לאורם הוקמה. תהליכים חברתיים וכלכליים אלו הם תוצאה של מדיניות, 
מעשה ידי אדם, ולכן ניתנים לשינוי. עלינו לנטרל את פצצת הזמן החברתית אשר מאיימת 
על עתידנו המשותף בארץ הזאת, ולהניח מחדש יסודות של סולידריות חברתית ואחריות 

משותפת בין כל אזרחי המדינה.

סיור צדק חברתי בתל אביב
על הציר שבין  בישראל  נבחן את המציאות הכלכלית-חברתית 
שוויון וסולידריות לבין תחרותיות ומאבק הישרדות. נפגוש מקרוב 
מעמד  שחיקת  הפרטה,  עוני,  חברתיים,  פערים  כגון  תופעות 
הביניים וניצול עובדים, ונקרא לנקיטת עמדה ולמעורבות פעילה 

המכוונת ליצירת חברה צודקת יותר.

רווח או רווחה? סמינר בבי”ס
דרך משחק לוח חווייתי נתנסה בחלופות שונות למדיניות כלכלית 
חברתית – כלכלה ניאו-ליברלית, המעמידה במרכז רווח כלכלי 
של מעטים, ומדינת רווחה, שבמרכזה האחריות לכלל בני האדם. 
 2011 בקיץ  שהחלה  החברתית  המחאה  שורשי  אחר  נתחקה 

ונציב יסודות ערכיים לעתיד רצוי.

חלונות לחברה הישראלית 
סמינר ותערוכה בבי”ס

נרד לעומקן של תופעות  חינוכית-דיאלוגית  באמצעות תערוכה 
חברתיות מדאיגות כגון אלימות, גזענות ופערים חברתיים. נראה 
אפשריים  נתיבים  יחד  ונשרטט  לשנות,  יכול  מאתנו  אחד  שכל 

לשינוי.

שמים את הפריפריה במרכז
יום סיור בבאר שבע / בית שאן / קרית שמונה / מצפה 

רמון

הפריפריה  יישובי  של  האדיר  והפוטנציאל  החשיבות  את  נכיר 
תושבי  והדרת  שנים  ארוכת  הזנחה  לצד  ישראל,  למדינת 
הפריפריה מהתודעה הציבורית. נראה את הצורך המיידי בלקיחת 
אחריות של אזרחי ומוסדות המדינה על יישובי הפריפריה ונבחן 

חלופות שונות לכך.

חיים משותפים סיור בשכונת הדר בחיפה
מעליות  הראשונות  בשנותיה  נבנתה  הישראלית  החברה 
מרחבי העולם, אט אט נרקמו עם קשיים וחלומות חיי תרבות 
התרבות  עם  יחד  הרוסית  התרבות  ומגוונים.  שונים  וחברה 

הערבית, התרבות האתיופית עם התרבות הפולנית וכו'.
יודעים להכיר את השונה מאתנו? האם אנו  האם היום אנחנו 
מאחד  או  לפירוק  שמוביל  דבר  התרבותי  בעושר  מוצאים 
ומחייה? ובכלל איך יוצרים חברה אחת שכולם בה שווים, אך 

שונים? חברה בה מתמודדים על הפערים ולכולם יש מקום?

עוטף ישראל סיור בשדרות
כבר שנים רבות ששדרות חיה תחת איום הטילים. הבחירה של 
תושבי שדרות להמשיך לגור במקום זה אינה פשוטה ודורשת 

בחירה אמיצה.
בסיור נפגוש את הסיפורים השונים המלווים את תושבי שדרות, 
את הדילמות המלוות אותם יום-יום, שעה-שעה ואת המציאות 

בה נמצאת עיירת פיתוח בדרום.
הסיור יודרך ע"י תושבי העיר שדרות.

"אנחנו תובעים להפוך את היוצרות:
אנחנו תובעים כלכלה בשירותה של החברה ולא חברה 

בשירותה של הכלכלה. אנחנו רוצים חברה המודרכת על 
ידי ערבות הדדית;

אנחנו רוצים חברה דמוקרטית שבה לאזרחים תפקיד פעיל 
בקבלת ההחלטות הקובעות את עתידם בארץ הזאת.

אנחנו רוצים חברה המאפשרת לאדם להיות אדם"
פרופ' יוסי יונה - נאום ב "הפגנת המיליון", תל אביב, ספטמבר 2011

חְיֶה” ף, לְמַעַן תִּ רְדֹּ “צֶדֶק צֶדֶק תִּ
)דברים ט”ז(
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יהדות
וצדק,  מוסר  ערכי  במשותף  להגשים  שנים  ארוך  לניסיון  ביטוי  היא  היהדות 
ובנות העם היהודי בדורנו מוטלת  בני  יותר. על  טוב  יצירת עולם  ולהתמודד על 
זיקה למסורות  תוך  בחייהם,  אלו  למימוש עקרונות  המשימה למצוא את הדרך 

ומנהגים שעברו מדור לדור ולמציאות החברתית העכשווית.

חגי תשרי סמינר בבי”ס
דרך היכרות חווייתית ומשחקית עם חגי תשרי והציוויים 

המוסריים הנובעים מהם נקיים שיחה לקראת השנה החדשה 
על מעשינו, חלומותינו ומחויבותנו לתקן את עצמנו ואת העולם 

שסביבנו.

נס לא קרה לנו סמינר בבי”ס לחנוכה
דרך יצירה וחוויה נעמיק במושג "גבורה" ו"מרד" אותם אנו 

מזכירים בחג החנוכה ונבחן כיצד הם קשורים לחיינו כיום. מתוך 
כך נבקר תופעות שליליות בחברה הישראלית ונחשוב כיצד 

אפשר לשנותן.

מה זה חופש בכלל?
סמינר בבי”ס לחג הפסח

סמינר שבמרכזו השאלה מה בין אחריות לחופש והאם הם 
יכולים לדור יחד? דרך משחק לוח ענק עם משימות נחווה 

את יציאת עם ישראל ממצרים ונשאל כלפי ימינו מהי יציאה 
לחופשי, ואיזה אחריות אנו רוצים לקחת בחיינו וכלפי החברה 

סביבנו.

עולים למצוות סמינר בבי"ס
נכיר את יסודותיה המוסריים של היהדות ובתוכם את טקס בר/
בת המצווה המסמל התבגרות ולקיחת אחריות. הפעילות כוללת 

.ODT סדנאות בכיתה ומשחקי

עולים למצוות סיור חווייתי בירושלים
משחק משימות ברחבי העיר הכולל סיור בעיר העתיקה 

בעקבות שורשי היהדות. ניחשף למרכיבים שונים של התבגרות 
כגון שורשים, שייכות, עצמאות ולקיחת אחריות ונקשר אותם 

למשמעותו של טקס העלייה למצוות.

“ואהבת לרעך כמוך” –
לא לגזענות בשם היהדות סמינר בבי”ס

בסמינר נבין את המאבק המתחולל על דמותה המוסרית 
של היהדות– בין מורשת של שוויון וקבלת האחר לבין מגמות 

קיצוניות של גזענות, שנאה ואלימות כלפי האחר. בסיכום 
נקרא למשתתפים לקחת חלק פעיל בהתמודדות זו.

זהות יהודית
מיהו יהודי? האם זה מי שנולד ככזה? האם ניתן לבחור להיות יהודי? 

מהי יהדות אם ניתן גם להיוולד אליה וגם לבחור בה? נבחן שאלות 
־מורכבות אלו דרך סדרת משחקים ודיונים שיקחו אותנו דרך ההיסטו

ריה של העם היהודי, הויכוחים שניטשו עליו והשינויים שקרו בו לאורך 
השנים. נשאל את השאלה האם יש ".מצוות" ליהדות בת זמננו? ואם 

כן, מה מצופה ממני בתור יהודי?

ירושלים בשרשרת הדורות
ולדתות  ולעמים  בפרט  היהודי  לעם  ומשמעותה  ירושלים  את  נכיר 
ההיסטוריה  על  לעיר  התלמידים  של  הזיקה  את  נגביר  בכלל.  בעולם 
העשירה שלה והערכים של שלום ושל אחריות חברתית שהעם היהודי 
של  המורכבויות  את  נבחן  זו  זיקה  מתוך  הדורות.  לאורך  לה  העניק 
החיים המשותפים של אוכלוסיות שונות בעיר היום ונשאל על היכולת 
לציון  החזרה  של  העתיק  החלום  כהגשמת  האחר  עם  לחיות  שלנו 

וחידוש החיים בעיר כעיר שחוברה לה יחדיו.

"מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו - גיירני 
על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 

אחת. דחפו באמת הבניין שבידו.  בא לפני הלל, גייריה, 
אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד )מה ששנוא עליך 

אל תעשה לחברך(, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה 
הוא, זיל גמור )לך ולמד(" 

עם ושמו תיקון עולם

)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, ע«א(.
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ספטמבר-אוקטובר | אלול-תשרי-חשוון 
חגי תשרי

סמינר בבי”ס )עמ’ 10/11( 

הקמת מועצת תלמידים
“זה בידיים שלנו” – סמינר לקבוצת הנהגה )עמ’ 6/7(

י"א בחשוון - יום הזיכרון לרצח יצחק רבין
כן לשלום לא לאלימות – סמינר לשכבות ז'-ח' )עמ' 

)16/17
אומץ להנהיג – סמינר לשכבה ט' )עמ' 16/17(

רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית – סמינר לשכבות י'-י"ב 
)עמ' 6/7(

"לא תרצח" סמינר לשכבות י"א-י"ב )עמ' 6/7(

מאי-יוני | סיון-תמוז
1 במאי – יום האדם העובד
הרצאה ומצגת “לעבוד בכבוד” )עמ’ 8/9(

תהליך שורשים ובני מצווה –שכבה ז’
“עולים למצוות” – סיור בירושלים / סמינר בבי”ס )עמ’ 10/11(

יולי-אוגוסט | אב-אלול
ימי היערכות

סדנאות וסיורים בנושאים מגוונים - 
בית המדרש למחנכים )עמ’ 19/20(

מרץ-אפריל | ניסן-אייר
19.3 – היום הבינלאומי למאבק בגזענות

סמינר “לפגוש את האחר” )עמ’ 6/7(

26.3 – חתימת הסכם השלום עם מצרים
סמינר “בקש שלום ורדפהו” )עמ’ 15(

פסח
סמינר “מה זה חופש בכלל?” )עמ’ 10/11(

כ”ז בניסן - יום הזיכרון לשואה ולגבורה
סמינר ותערוכה “מרד של תקווה” – י-י”ב )עמ’ 14(

סמינר “לבחור בטוב” – חט”ב )עמ’ 14(

ד’ באייר - יום הזיכרון לחללי צה”ל
סמינר “רק למען החיים” )עמ’ 4/5(

י’ באייר – יום הרצל
סמינר “אתגר ישראלי” )עמ’ 4/5(

סיור בת”א “הרצל אמר” )עמ’ 4/5(

ינואר-פברואר | שבט-אדר  
27.1 – יום השואה הבינלאומי

סמינר “מאבק ברצח עם” )עמ’ 14(
סמינר "שאלת הבחירה"  )עמ’ 14(

י”א באדר – יום הקרב על תל חי
סיור בתל חי ובקרית שמונה )עמ’ 4/5(

לקראת שירות בצה”ל
שכבות י”א-י”ב– סמינר / סיור “נכונות לשירות”  )עמ’ 4/5(

קבלת תעודת זהות – שכבה י’
סיור בירושלים “תעודת זהות יהודית ציונית” )עמ’ 4/5(

סיור דמוקרטיה בירושלים )עמ’ 6/7(
סיור בתל אביב “הרצל אמר” )עמ’ 4/5(
אתגר ישראלי – סמינר בבי”ס )עמ’ 4/5(

האדם הדמוקרטי – סמינר בבי”ס )עמ’ 6/7(

נובמבר-דצמבר | כסלו-טבת
20.11 – יום זכויות הילד הבינלאומי

סמינר בבי”ס )עמ’ 16/17(

10.12 – יום זכויות האדם והאזרח
סמינר יום זכויות האדם )עמ’ 6/7(

סמינר “מאבק ברצח עם” )עמ’ 14(

חנוכה
סמינר “נס לא קרה לנו” )עמ’ 10/11(

פסטיבל “החג של החגים” בחיפה
סיור בחיפה "בין לכידות להתפרקות"  )עמ’ 15(

פתיחת פרוייקט מחויבות אישית - שכבה י'
סמינר “חלונות לחברה הישראלית” )עמ’ 8/9(

סיור צדק חברתי בת”א )עמ’ 8/9(

הצעה להתאמת פעילויות “המעורר” ללוח השנה העברי והבינלאומי

לוח השנה         
"עצתי האחת היא: חוגו את חגי אבותיכם והוסיפו עליהם קצת משלכם לפי כוחכם ולפי מסיבתכם. העיקר, שתעשו הכל באמונה ומתוך הרגשה 

חיה וצורך נפשי, ואל תתחכמו הרבה. אבותינו לא נמאסו עליהם שבתותיהם ומועדיהם, אף על פי שחזרו עליהם כל ימי חייהם כמה וכמה 
פעמים בנוסח אחד. הם מצאו בהם כל פעם טעם אחר והתערותא ]התעוררות[ חדשה. ויודע אתה מפני מה? מפני שהייתה בהם לחלוחית 

וברכת החג שכנה בנפשם. אלה שאינם מוצאים טעם בחגים ובמועדים, סימן שנפשם ריקה ותוכם חול, ולאלה אין תקנה."
ח.נ. ביאליק, תרצ"ד
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שואה וגבורה
והזיכרון  הישראלית  הזהות  בעיצוב  מרכזי  גורם  ימינו  עד  מהווה  היהודי  העם  שואת 
הקולקטיבי. בשואה נחשפו תהומות של רוע ואכזריות לצד גילויים של אומץ וגבורה 
– כולם תוצאה של בחירות אנושיות. אנו רואים בהבנת לקחיה המוסריים של השואה 

מרד של תקווהמפתח למניעת תופעות דומות בעתיד, ולחיזוקה של הרוח האנושית במבחני השעה.
סמינר בבי”ס ותערוכה

במרכז הסמינר תערוכה חינוכית-דיאלוגית המספרת את 
מרדו  אשר  חלוציות  הציוניות  הנוער  תנועות  של  סיפורן 
כנגד כל הסיכויים. נשאב השראה מבחירותיהם  בנאציזם 
בחברה  כיום  לחיינו  אז  של  הנוער  בני  של  ומעשיהם 

הישראלית.

לבחור בטוב
סמינר בבי”ס

צפייה  דרך  הנאציזם?  אחרי  שלמה  חברה  נסחפה  כיצד 
למנוע  ניתן  דרכם  בכלים  נעסוק  בעקבותיו  ודיון  בסרט 
"נגד  ללכת  אפשר  שתמיד  ונראה  ההמון,  אחרי  היסחפות 

הזרם" ולבחור בטוב.
מתאים לגילאי חטיבת הביניים

מאבק ברצח עם
סמינר והרצאה בבי”ס

האחרונים  מהעשורים  דוגמאות  ונראה  עם  רצח  מהו  נבין 
כעם  מחויבתנו  מהי  נשאל  מכך.  שנפגעו  וקבוצות  לעמים 
ולסיוע לפליטי רצח עם הנמצאים  יהודי למניעת רצח עם 

בארצנו. הפעילות כוללת הרצאה ושיחה עם פליט
בשיתוף “הוועד למאבק ברצח עם – ארגון יהודי וכלל אנושי”

המסע לגילוי שורשי המהפכה 
הציונית ומרד תנועות הנוער

תהליך הכנה מקיף ומעמיק בארץ ששיאו במסע בן שמונה 
ימים בפולין, במהלכו נכיר את הצמתים ההיסטוריים בהם 
והתהליכים  הרעיונות  את  באירופה,  היהודי  העם  עמד 
תנועות  של  סיפורן  ואת  השואה,  את  שיצרו  החברתיים 
הנוער הציוניות-חלוציות שנשאו את לפיד המרד בגיטאות. 

“אינני חושב שיש צורך לנתח את המרד מבחינה 
צבאית... זה לא נושא ללימוד בבית ספר צבאי. לא 

הנשק, לא המבצעים, לא הטקטיקה. אם יש בית 
ספר ללימוד רוח האדם, הרי שם המרד צריך להיות 

מקצוע ראשי”

“בית-ספר לרוח האדם”

יצחק )אנטק( צוקרמן
סגן מפקד המרד בגיטו וארשה
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"אולי אתם הייתם מעדיפים שהשכנים שלכם 
יהיו סקנדינבים. אולי. ואולי גם אנחנו היינו 

מעדיפים שכנים סקנדינבים. אולי... אבל אין 
"אולי" ואין "לו", יש מה יש. יש יהודים ויש 

ערבים בחלקת האדמה הזאת."

קיום משותף
“כולנו רקמה אנושית אחת חיה”

אלה  שונים,  לאומים  של  בקיומם  ההכרה  על  המבוססת  חיים  תפישת  זוהי  משותף"  "קיום 
לצד אלה, תחת כיפת מדינת ישראל. בקיום משותף מכירים בחשיבות הזיקה של כל לאום 
להיסטוריה, לדת ולתרבות הייחודיים לו, תוך הסכמה על המסגרת המשותפת בתוכה פועלים. 
אמתי  משותף  בית  להיות  יכולה  הישראלית  שהחברה  מאמינים  אנו  אך  מורכב,  אתגר  זהו 
ליהודים ולערבים – בו חיים יחד בכבוד ובסובלנות הדדית, מכירים את האחר ושואפים לשלום. 

קיום משותף 
יום סיור ביפו

מיקרו-קוסמוס  המהווה  מעורבת  בעיר  חיים  עם  מפגש 
בנקודות  נעבור  ישראל.  במדינת  היהודיים-ערביים  לחיים 
בין האוכלוסיות דרך מפגשים  שונות המציגות את הקשר 
התמקדות  תוך  האישי,  וסיפורם  בעיר  מפתח  אנשי  עם 
מעשים  מול  אותם,  ומשמרים  סכסוכים  היוצרים  בכוחות 

הזורעים שותפות ואחווה.

בקש שלום ורדפהו
סמינר בבי”ס

אסטרטגי  וכיעד  מוסרי  כערך  בשלום  עוסק  הסמינר 
המהלכים  את  נציג  ישראל.  מדינת  של  קיומה  להמשך 
שהובילו להסכמי השלום עם מצרים וירדן תוך התמקדות 
ההיסטוריה,  פני  את  שעיצבו  שונות  אנושיות  בבחירות 

וכדוגמא להיתכנותו של שלום גם במציאות רוויה עימות.

סמיח אל-קאסם
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סמינרים ליום הזיכרון לרצח יצחק רבין ז"לדמוקרטיה
כן לשלום לא לאלימות

נספר את סיפור חייו ומותו של רבין, השזור בלחימה ובחתירה לשלום. נראה שגם כיום מתחולל מאבק בין דרך השלום לבין דרך האלימות. 
נדרוש מבני הנוער להתערב ולהשפיע בכיוון הסובלנות והשלום.

האומץ להנהיג
ננכיר צמתים והכרעות בחייו של רבין כמנהיג. תוך העמקה במהותה של מנהיגות בחברה דמוקרטית והבנה כיצד אנו יכולים להיות מנהיגים.

יום זכויות הילד )20.11(
בסמינר נכיר את האמנה הבינלאומית לזכויות הילד ונבחן את אחריותנו למימושה.

סמינרים נוספים – עמ’ 8-9: האדם הדמוקרטי, יום זכויות האדם, לפגוש את האחר זה בידיים שלנו – סמינר לקבוצת הנהגה.

הרצל אמר סיור ומשחק משימות בתל אביבציונות
סיור בו נכיר את החזון הציוני של הרצל דרך משחק משימות מאתגר, ונתחקה אחר החלוצים הראשונים שבאו להגשים את רעיונותיו 

בעיר העברית הראשונה – תל אביב.

 העלייה לתל-חי סיור באתר מורשת 
 חידוש מסורת עליית בתי הספר לתל חי, הקיבוץ החלוצי שהפך לסמל של ערך ההגנה וההתיישבות היהודית בארץ ישראל.

סמינרים נוספים – ראו פירוט בעמ' 4-5: תעודת זהות יהודית ציונית – סיור בירושלים, אתגר ישראלי – סמינר זהות ישראלית בבי"ס, רק למען החיים – סמינר 
בבי"ס ליום הזיכרון, בקש שלום ורדפהו – סמינר בבי"ס בנושא החתירה לשלום )ראו פירוט בעמ' 15(

יהדות
סמינר בר מצווה סמינר בבי”ס

נכיר את יסודותיה המוסריים של היהדות ובתוכם את טקס בר/בת המצווה המסמל התבגרות ולקיחת אחריות. 
הפעילות כוללת סדנאות בכיתה 

עולים למצוות סיור חווייתי בירושלים
משחק משימות ברחבי העיר הכולל סיור בעיר העתיקה בעקבות שורשי היהדות. ניחשף למרכיבים שונים של התבגרות כגון שורשים, שייכות, 

עצמאות ולקיחת אחריות ונקשר אותם למשמעותו של טקס העלייה למצוות.
סמינרים נוספים – עמ’ 10-11: סמינר חגי תשרי, סמינר חנוכה – נס לא קרה לנו, סמינר פסח, תהליך חגים.

אכפת לי! סמינר בבי”ס
יום חווייתי בו נכיר היבטים שונים של המושג "אכפתיות", ונראה כי בכל מקום בחיינו ניתן לבחור להיות אכפתיים ואחראיים כלפי הסובב אותנו. 

היום מורכב מסדנאות בכיתות, משחקי ODT והרצאה המשלבת קטעים מסרטים בנושא.

חלונות לחברה הישראלית סמינר ותערוכה בבי”ס
נראה שכל אחד  אלימות, גזענות ופערים חברתיים.  באמצעות תערוכה חינוכית-דיאלוגית נרד לעומקן של תופעות חברתיות מדאיגות כגון 

מאיתנו יכול לשנות, ונשרטט יחד נתיבים אפשריים לשינוי.

צדק חברתי להתבגר עם 

פעילות
לחטיבת
הביניים

המעורר מציע מגוון תכניות לגילאי חטיבת הביניים, המהוות 
התלמידים  של  החברתית-ערכית  הזהות  לפיתוח  מצע 
הפעילות  השווים.  בקבוצת  הבין-אישיים  היחסים  ושיפור 
לגיל  לב  ותשומת  חווייתית  במתודיקה  שימוש  תוך  נבנית 

המודרך.  

סמינרים ייחודיים לחט”ב

המרחב הוירטואלי
סמינר בביה”ס

בחינת השפעתו של האינטרנט על הערכים ומערכות 
היחסים החברתיות. באמצעי הפעלה מגוונים נתמודד 

עם דילמות חברתיות ונבחר באחריות על האחר - 
במרחב הוירטואלי ובכיתה.

לבחור בטוב
סמינר בביה”ס

צפייה  דרך  הנאציזם?  אחרי  שלמה  חברה  נסחפה  כיצד 
למנוע  ניתן  דרכם  בכלים  נעסוק  בעקבותיו  ודיון  בסרט 
היסחפות אחרי ההמון, ונראה שתמיד אפשר ללכת "נגד 

הזרם" ולבחור בטוב.
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אקטיביזם חברתי והדמוקרטיה הישראלית - 
סיור בירושלים

נפגוש דילמות העומדות לפתחה של הדמוקרטיה הישראלית כגון 
וקבוצות  יוזמות  ונכיר  וגענות  אלימות  מגזריות,  חברתיים,  פערים 

"מהשטח" הפועלות ליצירת שינוי.

סדנאות נושא:
נושא  להעלות  המאפשרות  שעות   1.5-3 בנות  קצרות  סדנאות 
החינוכי  הצוות  של  היום  לסדר  השנה  בלוח  מועד  או  אקטואלי 
הצעות  כוללים  המפגשים  וממוקד.  איכותי  מפגש  באמצעות 

לפעילות בכיתות.
תכני הסדנאות:

מצווה,  בר  הישראלית,  והדמוקרטיה  רבין  רצח  הדמוקרטי,  האדם 
יהדות, חגים, נכונות לשירות בצה«ל, זהות יהודית ציונית ישראלית, 
המפגש עם האחר, צדק חברתי, מעורבות חברתית, שואה וגבורה, 
תרבות  על   –  N-ה דור  לשלום,  השאיפה  הוירטואלי,  המרחב 
הנוער, מאבק ברצח עם, חזונו של הרצל, מגילת העצמאות כמצע 

להסכמה חברתית
ניתן לשלב מספר סדנאות כתהליך שנתי

בית המדרש
למחנכים

"כשם שהאומנות לא נולדה בגלריות 
ובמוזיאונים והתפילה לא בבתי הכנסיות, 

כך החינוך לא נולד בבתי הספר, במועדונים 
בתנועות הנוער, שם הוא מוצא לעצמו בית. 

הבתים והכלים אינם תחליף להתייצבות של 
אדם מול אדם, של אדם עם אדם. יש מבנים 

המאפשרים יותר, יש הבולמים, אך אין הם 
תחליף לתהליך החינוכי עצמו הצומח מתוך 

חידת הקשר בין האנשים, יכולתם לברור 
בין אותות, להעריך מציאות, לחוש נתבעים, 

לגלות את חירותם, להצמיח רגישויות ולעודד 
יצירה."

מוקי צור

"המעורר"  של  המחנכים  מפגשי 
ללמוד  מחנכים  לצוותי  מאפשרים 
וחינוכיות  חברתיות  סוגיות  ולשוחח 
היומיומית  לעשייה  אותן  ולחבר 
בבית הספר. הפעילות מבוססת על 
דיאלוג קבוצתי בגישה בין-תחומית, 
לעיצוב  שותף  מחנך  בכל  הרואה 

דמותה של החברה הישראלית.

ימי עיון לצוותי מורים
)מתאים לימי היערכות(

זה עולם קטן מאוד – חינוך במאה ה-21
נבחן את השפעתן של הטכנולוגיה והקידמה על החינוך 

בימינו ונתחקה אחר דמותו של המחנך בעולם שהופך 
דיגיטלי מרגע לרגע. 

ארגז כלים לשיעורי מחנך
נכיר מספר כלים מעולם החינוך הבלתי-פורמלי 

המאפשרים למחנך לחולל שיח ערכי עם תלמידיו.

אלימות - כרסום יסוד הדמוקרטיה
נברר מהם המקורות הנפשיים והחברתיים המצמיחים את 
האלימות, ונבחן כיצד שימוש בכלים דמוקרטיים והתנסות 

בחינוך דיאלוגי מאפשרים התמודדות איתה. 

יהדות - עם ושמו תיקון עולם
נכיר את רעיון התיקון כגורם מרכזי ביהדות ונבחן כיצד 

ניתן לחנך לזהות יהודית ברוח זו.

ציונות - החזון, המציאות ואנחנו
נפגוש את ספרו של בנימין זאב הרצל "אלטנוילנד" כהצעה 

למרכז רעיוני ומעשי מתחדש לחברה הישראלית.

צדק חברתי - פוקחים עיניים לרווחה
ננתח את התהליכים הכלכליים-חברתיים שהובילו ליצירת 
המחאה החברתית בישראל ונשוחח על תפקידנו כמחנכים 

במציאות זו.

בית הספר של החיים – דרכו של יאנוש 
קורצ'אק

קורצ‹אק  של  החינוכית  עולמו  תפיסת  את  נכיר  בסדנא 
ונעניק כלים מעשיים לחיזוק הקשר מורה-תלמיד ולקירוב 

את הלמידה אל חיי הילדים

"מי ידע אם אברהם לא היה שחור" – על 
פליטים בישראל

נכיר את סיפורם של פליטי רצח עם שהגיעו לישראל 
ואת יחסה של החברה הישראלית אליהם, תוך בחינת 
המחויבות היהודית והכלל-אנושית שלנו להגנה ומתן 

מענה למצוקתם.

סיורים
בצד הכביש – סיור בת"א בעקבות 

המציאות החברתית בישראל
נכיר מקרוב מציאות של עוני ומצוקה חברתית, נראה 

את המחאה החברתית כפוטנציאל לשינוי ואת תפקידנו 
כמחנכים במציאות זו.

החזון, המציאות ואנחנו - סיור בת”א
נתחקה אחר ראשיתה של "העיר העברית הראשונה" תל 
הפער  את  נבחן  הרצל,  של  החברתי  לחזונו  כביטוי  אביב 
וכלים  דרכים  על  ונשוחח  הישראלית  המציאות  לבין  בינו 

להתמודדות.

שלושה שלבים בדרכו של העם היהודי – 
סיור בגליל

הראשון,  הבית  תקופת  של  מרכזיים  למאפיינים  ניחשף 
חורבן הבית השני והציונות, נבחן את מקומה של ההנהגה 
בכל אחד מהם ונתבונן בשלשלת הדורות היהודית כתהליך 

של רציפות ומרד.
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תיכון ליד”ה, ירושליםממליצים עלינו

רינה גמפלר, חברת הנהלה, טל. 02-5631262

אורט ישראל

עדי פורגאנג, רכז פרוייקטים, טל. 03-5072287

בי”ס עירוני ב’ ע”ש רבין, מודיעין

ורד לייבוביץ, רכזת חברתית, טל. 08-9703033

תיכון מקיף שיטים, מ.א. הערבה התיכונה

גלעד אשור, רכז חברתי טל. 08-6592280

בי”ס עמקים תבור, מ.א. עמק יזרעאל

עמית לביא, רכז חברתי, טל. 04-6429132

תיכון אהל שם, רמת גן

קובי שמשי, ס. מנהל, טל. 03-6239222

חט"ב בן-צבי, קריית אונו

רונית נחום, רכזת חברתית 03-635-0425

בי"ס דנציגר, קריית שמונה

טל שוהם, רכז חברתי, טל. 04-694-2870

תיכון היי-טק היי, רחובות

נופר שימשי, רכזת חברתית טל. 08-673-1439

תיכון ע"ש קוגל, חולון

אולגה גנזר, רכזת חברתית טל. 03-501-9214

תיכון דרכא ע"ש בגין, גדרה

לילך ספיר, רכזת חברתית חט"ע, טל. 08-8591034

אורט פסגות, כרמיאל

עידית גל, רכזת חברתית, טל.  04-9980944

תיכון דרכא ע"ש רנה קאסן, ירושלים

רוחלה פייטלזון, רכזת חברתית, טל. 073-2670700

בי"ס איש שלום, כפר יונה

אורלי שחף רכזת חברתית, טל. 09-894-7748

תיכון רעות לאומנויות, חיפה

פירחי שוורצברג, רכזת חברתית, טל. 04-8510912

ארגון המעורר מלווה את צוות החינוך של בית הספר בשנים האחרונות בישיבות מחנכים, בשיעורי מחנך ובסדנאות וימי 
עיון לתלמידים.  אנו מוצאים שהשיחה המתמשכת שלנו עם מדריכי המעורר והחומרים שאנו מקבלים מהם מעשירה את 
עבודתנו החינוכית. ייחודו של המעורר בכך שהוא נמצא איתנו בדיאלוג מתמיד. הוא אינו מבקש להחליף את המחנכים 
בכיתות או להגיע כזיקוקין דינור למפגש חד פעמי אלא עובד איתנו ולצידנו. אנו מגבשים ביחד ראייה של הצרכים בשכבות  
הגיל השונות, לאחר מכן מתקיימת שיחה עם רכז השכבה ואז  אנו מתכנסים יחד בישיבת המחנכים ולאחר תהליך גיבוש 
ועיצוב משותף אנו מקיימים פעילויות בכיתות שבחלקן מועברות על ידי מדריכי המעורר וחלקן על ידי המחנכים ותמיד 
יש רצף והמשכיות בין פעילות המעורר לעבודת המחנכים.  כך אנו פותחים את כיתה י' כל שנה בסדנת "חלונות לחברה 
הישראלית" המלווה אותנו כל השנה בשיח עם התלמידים במחויבות האישית; בכיתות י"ב אנו עוסקים בדילמות ערכיות 
בשירות הצבאי כחלק משיח מתמשך בהכנה לשירות בצה"ל; ועוד.  למדנו ששיעורי המחנך המועברים אלינו לקראת 
ימים מיוחדים כגון יום האישה הבינלאומי ניתן לסמוך עליהם שיעבדו בכיתה. הם מגוונים, מעניינים מאפשרים בחירה 

המתאימה לכיתות שונות. אנו מצפים בשמחה להמשך עבודתנו המשותפת.

   רוחלה פייטלזון, רכזת חברתית     
תיכון דרכא ע"ש רנה קאסן, ירושלים

להצטרפות לרשימת התפוצה אנא שילחו מייל 
meorer@meorer.co.il אל
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