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תקציר מודלים להפעלת השלדג לבחירה  -תהליך קהילתי על החינוך 

21:00בשעה 21.7.2019' פרסום מקדים לאסיפת קהילה שתתקיים ביום א

, שלום רב

.  במסמך המצורף מוצגים מודלים שונים להפעלת מסגרת השלדג בחינוך החברתי בדביר

.המודלים הינם תוצר של תהליך קהילתי ממושך אליו יצאנו לדרך בחודש פברואר השנה

. חברתיות שונות ועל טיוטות רבות שהוצגו לאורך הדרך-המודלים המוצגים מבוססים על תפיסות עולם חינוכיות

. השותפים לדרך וכן יוסברו המודלים המוצגים במסמך זה ואופן ההצבעה, התפיסות, התהליך–בראשון בערב במהלך האסיפה יוצגו 

.  הערכת העלויות המפורסמת כאן נועדה כדי לאפשר התרשמות לסדרי הגודל ולמשמעויות של כל מודל

התקציב הסופי למערכת החינוך כולל תשלומי ההורים עדיין צפוי לשינויים לאחר תכנוני שנה סופיים

.'סיוע וכו, ועדכונים שנקבל ממועצת בני שמעון לגבי חוגים

. בחירת המודל תיערך מיד בסיום האסיפה בחדר האוכל

–ביום ראשון ( באותו פתק)כל אחד יצביע פעמיים –הבהרה חשובה 
. ו-ד ופעם אחת למודל עבור שכבות ה-פעם אחת על המודל המועדף בעיניו לשכבות א

. הסבר על מבנה האסיפה וההצבעה בסוף המסמך הנוכחי

מורן או אנטל , הדס, מתבקש לפנות לבני-מי שנבצר ממנו להגיע לאסיפה 

.על מנת לקבל את המידע הדרוש לפני הבחירה ולהצביע לפני האסיפה בתיאום איתם

, זו הזדמנות להודות בכתב לכל השותפים הרבים לתהליך

. בלעדיכם זה לא היה קורה–הנחיה ולמידה משותפת , עשייה, לכל מי שלקח חלק בחשיבה

בברכה מועצת חינוך וחברי הצוות המצומצם

בואו להיות שותפים



ד-כיתה א

המודל הקיים כיום: 1מודל 

. פעילות חינוכית מתבצעת באופן קבוצתי ומובלת על ידי מדריכי הקבוצה. קבוצת הגיל כמסגרת החינוך העיקרית: תפיסה חינוכית

.13:30-16:00: שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך השנה

.7:00-16:00:שעות, ה-א*:ימי פעילות במהלך החופשות

(. מדריכים1.5שכבה ד )2: כמות מדריכים לשכבה

.  לא כולל ארוחות740ד , ל"כולל ארוחות בשנה1140ג -א**: הערכת עלויות

***שילוב מודל קיים עם בית פתוח: 2מודל 

המאפשרת , קבוצת הגיל היא מסגרת חינוך משמעותית ולצידה יש חשיבות לקיום מסגרת חינוך רב גילאית ורב תחומית: תפיסה חינוכית

. בחירה מתוך מסגרת וניהול עצמי של הילדים

. מדריכי הקבוצות יובילו את הפעילות השכבתית שלוש פעמים בשבוע

.  ביומיים הנותרים ילוו המדריכים את החניכים בפעילות רב גילאית על פי תחומי עניין

.13:30-16:00: שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך השנה

.7:00-16:00:שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך החופשות

.לשכבה ד1.5, ג-לשכבות א2: כמות מדריכים לשכבה

.למעלה–נשארת כמו במודל הקיים –הערכת עלויות 

.  כוללת בתוכה את הקיץ" חופשות"ההגדרה * 

ידי מועצת החינוך -עקב עדכונים שיגיעו מהמועצה האזורית ובחינה סופית של התקציב על±100 ייתכן שינוי של -לגבי הערכות עלויות ** 

.וועד האגודה

יצוין כי התפיסה החינוכית  )מודל הבית הפתוח ייושם באופן הדרגתי לאורך השנה על ידי מנהלת החינוך החברתי והצוות החינוכי *** 

(:שבבסיס המודל קיימת כבר כיום ומיושמת באופן חלקי בשלדג

...  ניהול עצמי ועוד, בחירה, הילדים ילמדו את אופני ההתנהלות על פי יוזמה, הצוות יעבור הכשרה



ו-כיתה ה

(בהתחשב במודל שייבחר בגילאים הצעירים)ל ובחופשות "מודל הפעלה מלאה בשנה: 1מודל 

בהתאם למודל  . פעילות חינוכית מתבצעת באופן קבוצתי ומובלת על ידי מדריכי הקבוצה. קבוצת הגיל כמסגרת החינוך העיקרית: תפיסה חינוכית

(.  המודל המשולב)תהיה אפשרות לשלב את המודל הקיים עם הבית הפתוח , שייבחר בשכבות הצעירות

.13:30-16:00: שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך השנה

.7:00-16:00:שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך החופשות

 1: כמות מדריכים לשכבה

.שקלים740**: הערכת עלויות

ל ומלאה בחופשות"הפעלה חלקית בשנה–מודל חדש : 2מודל 

. פעילות חינוכית מתבצעת באופן קבוצתי ומובלת על ידי מדריכי הקבוצה. קבוצת הגיל כמסגרת החינוך העיקרית: תפיסה חינוכית

.המאפשר להם יותר זמן פנוי, הצורך של הילדים בשכבות הבוגרות הוא במודל מאוורר יותר של פעילות

פעילויות נוספות בחודש 2+ 13:30-16:00: שעות, יומיים בשבוע:ימי פעילות במהלך השנה

(.  לשיקול הצוות–שישי /ערב )

.7:00-16:00:שעות, ה-א:ימי פעילות במהלך החופשות

(.לשכבה1בחופשות מדריך )משרה 0.5: כמות מדריכים לשכבה

(.תשלום על טיול הקיץ בנפרד. )שקלים570**: הערכת עלויות



ל ובחופשות"הפעלה חלקית בשנה–מודל חדש :3מודל 

. פעילות חינוכית מתבצעת באופן קבוצתי ומובלת על ידי מדריכי הקבוצה. קבוצת הגיל כמסגרת החינוך העיקרית: תפיסה חינוכית

.המאפשר להם יותר זמן פנוי, הצורך של הילדים בשכבות הבוגרות הוא במודל מאוורר יותר של פעילות

.13:00-16:00: שעות, יומיים בשבוע ושני ימים נוספים במהלך החודש:ימי פעילות במהלך השנה

.7:00-16:00:שעות, יומיים בשבוע:ימי פעילות במהלך החופשות

***.משרה 0.5: כמות מדריכים לשכבה

(תשלום על טיול הקיץ בנפרד. )שקלים530**: הערכת עלויות

ידי מועצת  -עקב עדכונים שיגיעו מהמועצה האזורית ובחינה סופית של התקציב על±100 ייתכן שינוי של -לגבי הערכות עלויות ** 

.החינוך וועד האגודה

.  א"בקיץ הפעילות חלקית בהתאמה לשנת הלימודים מבחינת כ***

:  הסבר על אופן ההצבעה כפי שנקבע בישיבה משותפת של מועצת חינוך והצוות המצומצם

.  המודלים יישלחו לידיעת הקהילה בטרם קיום האסיפה

.  באסיפה תוצג התפיסה החינוכית העומדת מאחורי המודלים

...  'כמות מדריכים וכו, שעות, לאחר הצגת התפיסות החינוכיות יוצגו המודלים כולל פירוט ימים

.  ו אשר יועמדו לבחירת האסיפה-ושלושה מודלים לשכבות ה, ד-מודלים לשכבות א2יוצגו לסיכום 

.  על המודל תתקיים בחדר האוכל בסיום האסיפהההצבעה 

מורן או אנטל על מנת לקבל את המידע הדרוש לפני , הדס, מתבקש לפנות לבני-מי שנבצר ממנו להגיע לאסיפה 

.הבחירה ולהצביע לפני האסיפה בתיאום איתם



,קהילה יקרה

.אתמול בערב התקיים מפגש הסיכום של התהליך הקהילתי על החינוך החברתי

והמודלים שעלו במהלך התהליך לגבי הפעלת מסגרות , סקירת גישות חינוכיות שעלו מהתהליך, במפגש הוצג התהליך בכללותו

.ו-החינוך החברתי בכיתות א

.במפגש גם ניתנה הזדמנות לכל המשתתפים להציג שאלות לגבי המודלים ולהביע דעה ומשמעויות

ושמחנו לראות את עצמת המעורבות של כולם ואת החשיבות של החינוך , עלו מגוון רחב של דעות ושאלות חשובות לגבי כל מודל

.כולל גם מדריכים שבאו והביאו את דעתם ועמדתם, בקהילה

.בסוף המפגש התקיימה הצבעה לגבי המודלים שהוצגו

.חברי קהילה132-הצביעו כ

:להלן תוצאות ההצבעה

60–מודל קיים 

.67–מודל משולב 

.המודל המשולב: ד-המודל הנבחר לא

.שמודל זה ייושם באיטיות ובהדרגה בהתאם להתאמת השכבה והילדים השונים בכל שכבה, כפי שאמרנו באסיפה, חשוב לציין

:ו-שכבות ה

81–מודל הפעלה מלא 

37–1מודל חדש 

14–2מודל חדש 

.מודל הפעלה מלא גם בשנת הלימודים וגם בחופשת הקיץ: ו-המודל הנבחר לה

בני רותם

.מפגש הסיכום של התהליך הקהילתי על החינוך החברתי



:הכושרחידוד לגבי שימוש בחדר 

הכושר משמש את כלל התושבים  חדר 

באופן חופשי והאגודה מעודדת את  

השימוש בחדר הכושר הינו מגיל  .הנושא

בבקרה .ומעלה ובלבוש ספורט14

נראו תושבים שבאים , שנעשתה במתחם 

להתאמן ומביאים איתם את ילדיהם 

מיותר לציין את הסיכון  . הקטנים

אין להכניס ילדים . הבטיחותי הגדול

נשמור  בואו.הכושרקטנים למתחם חדר 

...ניקיון ובטיחות,על סדר 

אתמול הסתיימה אליפות המועצה 

בכדורגל ואת הגביע הניפו חצרים ברכות 

בכל זאת זה הזמן להודות לשחקני 

הכדורגל שהגיעו כל שבת לדביר ולקחו  

אתנו עד לגמר תודה לכל מי שעזר  

חברת הילדים ובני הקיבוץ שעובדים 

בחינך תודה צוות ההגברה תודה סימון  

המגרש בנאמנות תודה לכל האוהדים 

תודה ויש תיקווה שמגרש הכדורגל עובר 

י המועצה ונקבל מגרש "טיפול יסודי ע

משודרג תודה ותודה בנאי

למשהו יש להשאיל את הספר , הי: 

?״״לידה פעילה

מזל טווווובבב לידה קלה: 

דה... כאילו ... לי : 

לאאבל ... מפתהמאוד : 

,מתן:

...  תתעורר...אישתך שולחת לך רמזים

!  טוב שבוע 

טובה ובבריאות איתנה  בשעה 

הביאה לעולם נסיך טניהאמש 

כל ! המתוקללידןאח -חדש 

צוות המרפאה נרגש ומאחל 

לה חופשת לידה קלה ומהנה 

��אמן

שוב לנו לספר לכם שביום שלישי ה  

אנחנו מקיימים במוזיאון ערב  30/7/19

יגיעו לכאן מבשלות . שלא תרצו להפסיד

בירה פודטראק עם אוכל לא פחות 

פתיחת שערים  . ממצוין והופעה מעולה

. אל תגידו שלא אמרנו. 19:00

: להזמנת כרטיסים 
https://www.eventer.co.il/hahorit

הודעות חשובות



האסטרונאוט ניל ארמסטרונג היה . דרך לראשונה אדם על אדמת הירח1969ביולי 20-ב
שנה לאחר הרגעים  50לרגל ציון . הראשון שהציב את רגלו על אדמה מחוץ לכדור הארץ

.נקודות בדרך לכיבוש הירח11קבלו -החשובים בחקר החלל 

הציטוט הבלתי נשכח של ניל ארמסטרונג

Armstrong: 
"That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind."

שאמר ניל ארמסטרונג עם ירידתו  , "וקפיצה גדולה לאנושות-זהו צעד קטן ְלאדם "המשפט 
לא פחות מהתמונה של זריחת כדור הארץ שצולמה במהלך משימת  לאיקוניהפך , מהנחתת

לא היו ספונטניות כפי  , אך מילותיו המפורסמות של האדם הראשון שהלך על הירח. 8אפולו 
טען שחשב על המלים לאחר שהגיע אמסטרונג. שסיפר בראיונות לאחר שחזר לכדור הארץ

.בשעה שהמתין לצאת מרכב החלל, לירח

אחיו של האסטרונאוט סיפר בסרט דוקומנטרי כי -דין ארמסטרונג , 2012-אך לאחר מותו של ב
.  חודשים לפני הנחיתה-" צעד גדול לאנושות, צעד קטן לאדם"הוא תכנן לומר את המשפט 
.לא כל יום נוחתים בפעם הראשונה על הירח שלנו, הגיוני בסך הכול

מתוך ויקיפדיה



(ויקיפדיה –מתוך ) 1969ביולי16שוגרה ב־11אפולו 

כשבמנועה  , על קרקע הירח" איגל"נחתה הנחתת , שעון מזרח ארצות הברית16:18בשעה 

[:1]ארמסטרונג דיווח. שניות טיסה בלבד20-נותר דלק לכ

.העיט נחת. כאן בסיס השלווה, יוסטון
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed 

קפיצה גדולה לאנושות-של ארמסטרונג המכריז שזהו צעד קטן ְלאדם ההקלטה 

וכשהניח רגל אחת שלו על קרקע  , ירד ארמסטרונג בסולם מן הנחתת, אותו יום22:56בשעה 

:הכריז, הירח

.קפיצה גדולה לאנושות-[ 2]צעד קטן ְלאדםזהו 
That's one small step for a[2] man, one giant leap for mankind 

מול מצלמת טלוויזיה ששידרה את תמונותיהם  [. 3]אולדריןזמן קצר לאחר מכן הצטרף אליו 

.הם ביצעו את משימותיהם, בשידור חי למיליוני צופים בכדור הארץ

:השאיר הצוות באתר הנחיתה לוח ובו הכתובת, בין היתר

באנו  . לספירה1969יולי . כאן לראשונה הניחו אנשים מכדור הארץ את כף רגלם על הירח

.לשלום בשם כל המין האנושי
Here Men From Planet Earth First Set Foot Upon The Moon. July 1969 A.D. We Came In 

Peace For All Mankind. 

שם , והתחברו אל תא הפיקוד, 13:54עזבו את הירח למחרת בשעה ואולדריןארמסטרונג 

עברו לתא  ואולדריןשלב ההמראה מהירח נותק לאחר שארמסטרונג . קולינסהמתין להם מייקל 

והם נכנסו לנתיב שיבה אל  , בשלב זה הופעל מנוע תא השירות. והושאר במסלול ירחי, הפיקוד

.ביולי24מערב להוואי ב־-הם נחתו בעזרת מצנחים באוקיינוס השקט מדרום. כדור הארץ

https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1969




(צילם מתי קרימרמן) ירח מלא בדביר –לאחר חמישים שנה –ובאותו התאריך 







ביום שני האחרון התקיימה פעילות לנוער בנושא 

הנוער שמע הרצאה של אדם עיוור  . עיוורים

ולאחר מכן למדו לשחק כדורגל תוך שעיניהם 

.הפעילות הייתה מעשירה ומלמדת. סגורות





ו-פעילות באולינג בבאר שבע כיתות ג





הילדים החמודים לבית משפחת  

צומת .... )גרימברג מוכרים צמידים

��( קליינר



מי שרוצה . המספרה של הללי אלונה ואורי 

ללא כינים ועם הרבה כוונות . להסתרק מוזמן

.פתוח רק ביום שישי.טובות



מוזמנים, בעיצומו של טורניר שש בש בפטריה









מישהו יודע במקרה למה אין רכבות היום  

?מהמרכז ללהבים

בכל יום שישי אין: 

!טוב לדעת תודה : 



החצר האחורית

הרכב העל חלל של יענקלה  

איתמר  , תומר יוסף, רוטבליט

ציגלר וגדי רונן נוחת ביער להב  

בירה  , לערב של גרוב נושך

.בועטת ואוכל שורף



:  ברוכה הבאה משפחת יצחקי

.שחר ויובל , ליאור, אודי, מורן 



"לאור הזכרונות"
,  תמונות, מדור חדש שיעלה ספורים

.סרטונים ומצגות מהעבר שלנו

:והפעם 
רשמים ומראות מטיול ותיקים לפרינאים



הפירינאיםהרי –טיול ותיקי המועצה 

הגבוהים וארץ הבסקים



פרפראות

והפסדנו את  , התחלנו את הטיול באחור של ארבע שעות

בברצלונה התברר שחצי  . יומו הראשון של הטיול

השלמנו עם המצב והתחלנו  . ממזוודות הקבוצה לא הגיעו

.  את הטיול למחרת בבוקר

  חשוב לציין שלמרות המתח ואי הנעימות החברים

.התגברו על הקשיים ולא נתנו לאלה לקלקל את הטיול

המבנים , בטיול חווינו והכרנו את התרבות  הבסקית

הוסיפו לנו הרבה ידע -אלה .  לה וטבע הארץהאופיניים

.ועניין

היחסים בקבוצה היו טובים והשרו אווירה מיטיבה לכולנו  .

 היו הרבה גילויי עזרה הדדית בעת הצורך.

 לדוברי הספרדית הרבים שבינינו היה כייף גדול להבין את

.השפה ללא תווך

לרופא לא הוספנו עבודה  .

 ( ושרהלהיפה , נעמי, חוה, עידית) החמישייה מדביר

.בקבוצה הגדולה והמצומצמתמצוייןהשתלבו 

:הצוות המוביל 

תרצה אחראית המועדון–מימין 

! (וטוב שכך –המובטל ) אהוד הרופא –משמאל 

רן שוהם מדריך בריזה–למטה 





מראה מהמלון בערב ובבוקר–סן סבסטיאן 



המזח בסן סבסטיאן



המקום הגבוה ביותר על גבול ספרד 

צרפת

לטור דה –רוכבי אופניים מתכוננים 

פראנס





מחכים לאוטובוס-ליד המלון  







תהלוכה  –פמפלונה

אלף 30דתית של 

להריפאצליינים המקווים 

בעזרת המדונה  

והמים ברנדט-הקדושה 

.בעלי  סגולות המרפא



,ואנחנו

.צופים מלמעלה בצליינים



נהר האברו



הליכה מאתגרת במעלה הנחל



.ועידית והמקל הגיעו בשלום ליעד

!עדית הוכתרה כמטפסת הבוגרת ביותר 

!!!כבוד לנחישות ולמאמץ 



עוד קצת מראות מהחברותא והדרך







הולכים הביתהכבר 

רק עוד שיר ודי

מה נאמר על יום שעבר

היה כדאי

יה כדאי..... אי אי

עידית רודולף: על התמונות וההסברים 



!שבת שלום 

2019יולי 26שישי יום


