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אנחנו ״המעורר״!
שנת הפעילות תשפ״א 2020-2021
מרכז הדרכה בלתי פורמלי, לחינוך ערכי ועשייה חברתית

למידה דרך חוויה
 פדגוגיה בלתי פורמלית 
המבוססת על פעילות 

חווייתית, מגוונת, מהנה 
ומגבשת.

הדרכה מקצועית
מדריכות ומדריכים מנוסים, 

סטודנטים לחינוך או 
בעלי תואר ראשון בחינוך, 
הדרכה איכותית, רגישה 

וקושרת.

בכל מקום בארץ
 פעילות בפריסה ארצית, 

במוסד עצמו, בסיור, בטיול  
או בסדנה – אנו מגיעים 

לכל מקום!

חוסן חברתי
 חינוך לעשייה ומעורבות 
חברתית על בסיס ערכי 
הליבה של מדינה יהודית-

דמוקרטית.

שותפות לדרך
 גמישות חינוכית, אפיון 
ודיוק המטרות ומענה על 

הצרכים של כל מוסד חינוכי
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שכבה ח':
O.D.T אוקטובר: יום גיבוש שכבתי סדנת

נובמבר: סמינר לפגוש את האחר
דצמבר: יום עיון למחנכים בנושא 

חדשנות חינוכית בעידן המסכים 
ינואר-פברואר: תהליך של 3 מפגשים 

בנושא חינוך מיני ומגדרי 
אפריל: סמינר "לבחור בטוב" בנושא 

זיכרון השואה 
מאי: ליגת כדורגל שכבתית - מניעת 

אלימות בספורט 

חבילות פעילות 
מחירים אטרקטיביים לרוכשים חבילת פעילות! 

דוגמאות לתהליך בית ספרי מקיף
חט"ב

השתלמות למחנכים - מגדר ומיניות בגיל ההתבגרות 
יום עיון להכשרת המחנכים - בניית כיתה חברתית, פיתוח הכלי הדיאלוגי בכיתה, 

חינוך לערכים
שכבה ז׳ - סמינר בר מצווה

שכבה ח׳ - ליגת כדורגל
שכבות ז׳-ח׳ - תהליך חינוכי בנושא מיניות, מגדר ויחסים

שכבה ט׳ - סמינר רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית
O.D.T כלל בית הספר - יום גיבוש

כלל בית הספר - אירוע ט״ו בשבט 

יסודי 
השתלמות למחנכים - חינוך בדרכו של יאנוש קורצ'אק 

שכבות ד׳-ו׳ - טיול בונה כיתה
שכבות א׳-ג׳ - יום ספורט הורים וילדים

שכבות ה׳-ו׳ - תהליך חינוכי בנושא התפתחות מינית ומגדרית
שכבה ו׳ - תהליך "מעברים" 

כלל בית הספר - אירוע בניית עיר קרטון הורים וילדים 
כלל בית הספר - סדנאות גינון, מחזור ויצירה לט״ו בשבט

דוגמה לתהליך שנתי לשכבה
הנחות משמעותיות לרוכשים חבילה שכבתית! 

למה כדאי לך להזמין חבילת פעילות?
1. עבודה עם גוף מקצועי שמספק מענה חינוכי במגוון תחומים ואופנים. 

2. הוזלה משמעותית בעלויות הפעילות.

3. יצירת רצף חינוכי לכל השכבה או בית הספר!

חבילת בייסיק
סמינר לשכבה אחת 

אירוע שכבתי או   
בית ספרי 

תהליך לשכבה אחת 
סדנה למחנכים 

חבילת פרימיום  
תהליך לכל שכבה 

סמינר או סיור  
לשתי שכבות

יום עיון למחנכים 
אירוע שכבתי או 

בית ספרי 

חבילת גולד 
תהליך לכל שכבה

סמינר או סיור לכל 
שכבה

שני אירועים לשכבה 
או כלל בית הספר
יום עיון למחנכים

השתלמות 30 שעות 
למחנכים

שכבה י':
אוקטובר: סמינר רצח רבין 

והדמוקרטיה הישראלית
דצמבר: יום עיון למחנכים- פיתוח הכלי 
הדיאלוגי בכיתה ובניית קבוצה חברתית 
ינואר-פברואר: תהליך של 3 מפגשים 

בנושא מיניות מגדר ויחסים 
אפריל: סיור צדק חברתי- היותנו 

אזרחים במדינה דמוקרטית
מאי: ערב ספוקן וורד בשכבה כחלק 

ממעמד טקסי לקבלת תעודות זהות

 10%
20% הנחה!

הנחה!
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סדנאות ערכיות לחט"ב ותיכון
מאחלות  שאתן  החינוכי  התהליך  את  נתכנן  ביחד 
חינוכיות  פעילויות  מגוון  שלכן.  ולכיתות  לשכבות 
צדק  משותפים,  וחיים  דמוקרטיה  רבים:  בנושאים 
חברתי, ציונות, יהדות, מעורבות חברתית, הנהגה ועוד.

הרצאות בנושאים שונים
קיימות ומשבר האקלים, דמוקרטיה, 

צדק חברתי, הבנייה מגדרית

ריווה אלמוג,  מקיף 
מעיין שחר עמק חפר: 

"תודה רבה על שיתוף 
הפעולה, ההקשבה והסבלנות 

עבור כל מה שביקשתי!"

חלונות לחברה הישראלית
סמינר משולב בתערוכה שבוחן 
את המציאות שלנו היום בחברה 

הישראלית וכיצד לנו כבני נוער יש את 
היכולת להשפיע ולשנות.

רצח רבין והחברה הישראלית
יצירת זיכרון חי המשמש לנו כתמרור 

אזהרה ומחדד לנו באיזו חברה 
ישראלית אנחנו היינו רוצים לחיות.

לפגוש את האחר
סמינר המדגיש את הפוטנציאל הגלום 
במפגש עם אנשים שונים, ויוצר מקום 
לכולנו ולכל הזהויות הקיימות בשכבה 

שלי ובעצמי.

איכפת לי
סמינר המותאם לחטיבת הביניים 

בנושא מעורבות חברתית והשפעה 
חיובית על הסביבה והקהילה. 

סיור צדק חברתי בתל אביב
סיור בשכונות דרום תל אביב- הכרות 

עם סיפורן הייחודי של השכונות 
והאתגרים החברתיים באזור, קריאה 

לשינוי ויצירת מציאות אחרת.

תערוכות בנושאים שונים
מניעת אלימות וגזענות בספורט, 
עליית יהודי אתיופיה לישראל 

קרן זמיר ברק, 
בי"ס השיטה רחובות: 

"היה מעולה! סיור איכותי 
מעניין וברמה גבוהה, 

תלמידים השתתפו 
והרוויחו!"
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פעילות חווייתית
סדנאות אמנות, ספורט ויצירה 
לחוויה מלמדת, מגבשת ומהנה

עידית גל,אורט פסגות כרמיאל:
"סדנאות ה"ספוקן וורד" מועברות אצלנו כחלק מההערכה החלופית 
בשיעורי ספרות. המדריכים מצליחים להגיע אל התלמידים בדרך 
מיוחדת, מייצרים סדנה שמעניינת את התלמידים ורותמים אותם 

לתהליך כתיבה רציני"

אסנת אלעזרא, רכזת איכות סביבה עיריית אשקלון:
"למעלה מ65 סדנאות אקולוגיות פעלו אצלנו בגני הילדים. ראויה לציון 
הפעילות הרבגונית ע"י המדריכים והרכזים. תוכן ומסר חינוכי, ערכי, 
המשלב חוויה כיפית עם עשייה יצירתית סוחפת בחומרים ממוחזרים. 
הפעילות הציבה רף גבוה של איכות בקרב הסדנאות הקיימות בשוק!"

נגרות ובניית אדניות 
וספסלי עץ 

קיר גרפיטי

ספוקן וורד וכתיבה 
יוצרת 

ליגת ספורט בית 
ספרית כולל ציוד 

ופרסים

תיפוף רחוב

שרפ-צמיג - כיסא 
מחומרים ממוחזרים

יום ספורט הורים 
וילדים 

ריקוד ישראלי

אקרובאלאנס 

עיר קרטון 

תיפוף רחוב

טירוף מוזיקלי 

יצירה בסטנסיל 
)שבלונה( 

עציצים וגינון 

יצירה בשימוש חוזר

* מדריכי ספורט בעלי תעודה ממכון וינגייט

לחט"ב ולתיכון

ליסודי
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תהליך של 3-4 מפגשים 

יום סמינר של 4-5 שיעורים 

קבוצות של בנים ובנות בנפרד 

"לגעת בזה" 
סדנאות מיניות, מגדר ויחסים

שיח פתוח בגובה העיניים המעניק לבני הנוער ידע 
ועבור  עצמם  עבור  טובות  החלטות  לקבלת  וכלים 

חבריהם בגיל ההתבגרות

לי צ'פמן, תיכון "העמק המערבי" יפעת:
"תהליך מעמיק, מגוון, מהנה ורלוונטי שמועבר על ידי מדריכים מנוסים, 
רציניים וקשובים. אין עמימות ואין מבוכה - הילדים לא מפחדים לשאול 

ומקבלים תשובות מדויקות וברורות. 
בדיוק כך צריך לעשות חינוך מיני בבתי הספר" 

פעילות לצוותי מורים, 
אנשי חינוך והדרכה

גיוון  משותף,  ערכי  חזון  בעל  חינוכי  צוות  גיבוש 
וההדרכה  ההוראה  איכות  ושיפור  הלמידה  אופני 

במוסד החינוכי

נושאים - התבגרות, יחסי מין, פורנוגרפיה, רשתות חברתיות, 
תקשורת במגע, אמצעי מניעה, חיזור מכבד, שיוויון מגדרי, דימויי 

גוף, להט"ב והומופוביה
* מדריכים בוגרי קורס הכשרה בחינוך מיני ומגדרי

השתלמויות 30 שעות בבית הספר או במרכז פסג"ה 

השתלמויות 15 שעות 

סדנאות וימי עיון למורים, 
צוותי חינוך והדרכה 

מרים איפרגן, בי"ס מאיר שפיה:
״ההשתלמות מנוהלת ומאורגנת ברמה גבוהה ביותר, 

ראינו שיפור משמעותי בפיתוח המקצועי אצל המורים שלנו״ 

תכנים - למידה מבוססת פרויקטים, חינוך כיתה, קשר מורה 
תלמיד, דיאלוג בכיתה, חינוך על פי יאנוש קורצאק, מגדר בילדות 

ובגיל ההתבגרות
* השתלמויות מוכרות כגמול השתלמות

* מנחים בעלי תואר ראשון ושני ומומחי תוכן
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טיולים ומסעות 
זהות יהודית-ציונית-ישראלית

חוויה אישית וקבוצתית יוצאת דופן, הכרות ואהבת 
הארץ, התנדבות ומעורבות חברתית.

עינת כהן, עין כרם ירושלים: 
"לקחתן את כל הרעיונות שלנו בשתי ידיים, הקשבתן קשב רב 

ותפרתן לבית הספר מסע איכותי מאין כמוהו." 

זיכרון השואה והגבורה
למידת התהליכים שהובילו להשמדת עמנו, בחינת בחירות 
אנושיות שונות בתקופת השואה והעמקה במרד תנועות 

הנוער וגילויי התנגדות נוספים כמופת ערכי.

ראומה טל, רכזת פולין בתיכון החקלאי עין כרם: 
"לאורך התהליך המדריכים הפגינו אחריות ושותפות מלאה עם הצוות החינוכי, הובילו בצורה האיכותית 

ביותר את הקבוצה, ידעו לתת פתרונות ומענה מהיר לבעיות שעלו בשטח. בזכות חברי "המעורר" 
מסעותינו לפולין הפכו חווייתיים, מעצימים ומהווים אבן דרך משמעותית עבור תלמידנו."

בפולין  המסע  בארץ,  הכנה  מתהליך  מורכב  המסע   - לפולין  המסע 
וסיכום. בבסיס התהליך שותפות עם צוות בית הספר, הנחת תשתית 

חינוכית וערכית, למידת התכנים וגיבוש קבוצה חברתית. 

- במקומות עבודה, סטודנטים,  מסעות של קבוצות מבוגרים לפולין 
אנשי חינוך, רשויות מקומיות, מסעות שורשים ועוד.

מסע בארץ כולל לינה או סמינר ללא לינה - 3-4 ימים: טיול, סדנאות, 
תערוכה לימודית חווייתית, סיור במכון שואה, מפגש עם שורד שואה, 

פעילות התנדבותית בקרב שורדי שואה. 

סמינרים חד יומיים - לציון יום השואה הבינלאומי ולציון יום הניצחון 
על גרמניה הנאצית. 

* פועלים עם כל סוכני הנסיעות המאושרים במשרד החינוך
* מדריכים מוסמכים העומדים בכל התקנות והדרישות להדרכת מסע

* מדריכים מסעות לפולין מאז 1996

הכיתה  בגיבוש  המתמקד  יומיים  או  יום  טיול   – כיתה"  בונה  "טיול 
והקשר לארץ.

מדריכי ממ"ש – הדרכה לפי מתווה "לכל תלמיד תפקיד"; ליווי המש"צים 

"זמן להתעורר!" – יומיים סמינר-טיול בנושא מנהיגות ואחריות, כולל 
הרצאות, התנדבות, מעגלי שיח וביקור באתר מורשת.

"המסע לארץ הבחירה" – מסע מעצב זהות הקושר בין הכיתה, הארץ, 
לינת שטח,  ימים הכולל   3 והיכולת להשפיע על החברה הישראלית. 

מתאים גם לתלמידי י"ב כהכנה לשירות משמעותי. 

מסע מותאם לנהלי קורונה: תהליך חינוכי בנושא זהות יהודית-ציונית 
פרוס על פני 5-6 ימים, מורכב מ 2-3 ימי טיול ללא לינה, 1-2 מפגשים 

בביה"ס ויום התנדבות בתחומי היישוב.
* מדריכים בעלי תעודת תו תקן



פעילות בימי קורונה
הפעילות שלנו מותאמת להנחיות ולנהלים וכוללת:

חומרים, סדנאות ומערכי שיעור מקוונים באתר	 
חומרים מקוונים, סרטונים ומצגות הנשלחים בניוזלטר	 
סדנאות ערכיות מקוונות לנוער המועברות בזום	 
פעילויות חווייתיות לילדים המועברות בזום	 
קייטנה מקוונת לילדים	 
סטודיו מקוון לנוער ולצעירים, עם מגוון חוגים וסדנאות 	 
טיולים וסדנאות לקבוצות קטנות על פי ההנחיות והנהלים	 



meorer@meorer.co.il
טלפון 04-6787807 | פקס 04-6787806 


