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 תוכנית הכשרה לצוות הניהול החינוכי הבכיר במכינות הקד”צ 

עמדה
מפגשי תוכנית עמדה מחזור ה' - תשפ״א
ספטמבר 2020 - יוני 2021
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מפגש מס׳ 1

מפגש מס׳ 2

23.9.2020 | ה‘ בתשרי תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

הכרות | עדי אפל-טל - בין האישי למקצועי  10:00

לימוד בחברותות | אבי זעירא - המנהיג הפוליטי: בין כח לאתיקה, בתנ"ך ובמדינת ישראל  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

מפגש עם ועדת ההגוי | הרמת כוסית!  13:30

סוגיות בחברה ישראלית: מנהיגות במדינה יהודית ודמוקרטית בזמן משבר | דני זמיר   14:00
מנכ"ל מועצת המכינות הקד"צ  

בחזרה למכינה |  עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים | הצגת הראציונל ושיח עמיתים   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

11.11.2020 | כד‘ בחשון תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - מהי אוטופיה? מחזון ישעיהו לחזון יגאל  10:00

סוגיות בחינוך | עדי אפל-טל - "אין רואים את הרוח אבל היא מנווטת את הספינה"  ]ח"נ ביאליק[   11:30
מהו החזון שלי, כמנהל/ת מכינה?  

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: תפקיד המכינה בחינוך האזרחי | יעל נאמן, מנכ"לית קרן לאוטמן  14:00

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: איך מרימים פרוייקט? | שלמה פלד, פסיכולוג ארגוני   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

כיצד לחנך למנהיגות בעידן משבר?

כיצד פעולתנו החינוכית מגשימה את החינוך לדמוקרטיה? 
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מפגש מס׳ 3

מפגש מס׳ 4

2.12.2020 | טז‘ בכסלו תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - "הוכח תוכיח את עמיתך"  10:00

סוגיות בחינוך | עדי אפל-טל - בין חינוך פוליטי לאידיאולוגי  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: 15 שנה להתנתקות - פינוי גוש קטיף כאירוע מכונן לעתיד מדינת    14:00
ישראל | אלוף במיל' גרשון הכהן, הקצין הממונה על פינוי גוש קטיף   

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: האם על המכינות לעודד מחאה פוליטית?    16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

23.12.2020 | ח‘ בטבת תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - טובת העם או טובת הארץ?   10:00

סוגיות בחינוך | עדי אפל-טל - היוועצות עמיתים: כיצד נראה מעבר לסטריאוטיפ?   11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: הזדמנות שווה לכולם | פרופ' יוסי דאהן, ראש החטיבה לזכויות אדם    14:00
במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן  

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: כלים למיון מיטבי למכינה | שלמה פלד, פסיכולוג ארגוני   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

האם על המכינות לעודד מחאה פוליטית? 

עד כמה אנו שלמים עם תהליך המיון של המכינה? 
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מפגש מס׳ 5

מפגש מס׳ 6

20.1.2021 | ז‘ בשבט תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - היחס לגר במקרא  10:00

ליווי והובלת צוות  | עדי אפל-טל - התמודדות עם גזענות במרחב החינוכי  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: חינוך לחיים משותפים | מוחמד דראוושה, פעיל ותיק בתחומי החברה    14:00
המשותפת, מומחה ליישוב סכסוכים  

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: כיצד להפגיש את החניכים עם החברה הערבית- ישראלית ושאלותיה?   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

17.2.2021 | ה‘ באדר תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - האם הנוער הוא עדיין הסיכוי הנצחי של האנושות?  10:00

סוגיות בחינוך | עדי אפל-טל - כיצד נחנך להנעה אוטונומית?  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: מאפייני דור ה-Z הישראלי ויחסו לאקטיביזם בחברה | ד"ר אדם     14:00
הישראלי, סמינר הקבוצים   

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: איך מחנכים את דור ה - Z לאחריות ומעורבות חברתית?   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

כיצד להפגיש את החניכים עם החברה הערבית-ישראלית ושאלותיה 

איך מחנכים את דור ה - Z לאזרחות פעילה ומעורבות חברתית?  
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מפגש מס׳ 7

מפגש מס׳ 8

17.3.2021 | ד‘ בניסן תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - הגבריות היהודית בסיפור הציוני  10:00

ליווי והובלת צוות  | עדי אפל-טל - בהיוועצות עמיתים סביב סוגיות של מיניות במכינה  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: צדק ושוויון מגדרי בישראל  | עו"ד ציונה קניג-יאיר, סגנית נשיא מכון    14:00
שלום הרטמן  

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: כשלימודי מגדר פוגשים את המציאות | אחינועם כץ, פעילה בארגון חוש"ן ובוגרת     16:15
תוכנית עמדה   

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

21.4.2021 | ט‘ באייר תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - חזרה לכור ההיתוך  10:00

ליווי והובלת צוות  | עדי אפל-טל - מי מפחד מקונפליקט בקבוצה?!   11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: פריפריה ומרכז | אבי דבוש, פעיל סביבתי, חברתי ופוליטי ישראלי  14:00

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: האם וכיצד על המכינה לייצג את כלל הקבוצות בחברה?   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

עד כמה מקדמות המכינות שוויון מגדרי? 

האם וכיצד על המכינה לייצג את כלל הקבוצות בחברה? 
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יום ד' <<  
ארוחת בוקר   07:30

"שבאתי לקחת אותה מהעננים" - פתיחת יום | עדי אפל-טל    08:30
הכרות עם המכינה | הראל ואבישי ברמן ראש המכינה   09:00

הפסקה   10:00
"ריח השדה"-גלגולו של דימוי במחשבה היהודית | גד ספקטור   10:15

הפסקה   11:45
מרחב משותף:    12:00

האם מתפקידה של המכינה ליצור מסלולי הגשמה לחניכיה?  | עידו אברך  
ארוחת צהריים   13:00

מתלמוד למעשה - ניתוח אירוע בתחום ההגשמה הציונית | משה פלד  14:00
עיבוד סמינר  |  עדי אפל-טל וגד ספקטור  15:30

סיום   16:30

פרטים:
האירוח כולל ארוחות, מגבות ומצעים, נא הצטיידו בלבוש חם.	 
החדרים חלקם לזוג עד רביעיה, לפי מגדר. חלוקה במקום.	 
המעוניינים ללון ערב קודם, נא פנו להראל 052-8138706	 
אם ברשותכם כלי נגינה, נא הביאו.	 
שימו לב לשעת ההתחלה. אנו נתחיל בשעה הייעודה.	 

בברכת סמינר פורה!
עדי וגד

מפגש מס׳ 9

מפגש מס׳ 10

19.5.2021 | ח‘ בסיון תשפ"א | מודיעין

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - שלילת הגולה: טוב או רע ליהודים?   10:00

ליווי והובלת צוות  | עדי אפל-טל - דפוסי התקשרות ושייכות לקהילה  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

סוגיות בחברה ישראלית: מה תפקידנו כישראליים לשימורו ושגשוגו של עם ישראל?  14:00
הרב ד"ר דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן  

בחזרה למכינה | עדי אפל-טל - דיון על משמעות הנושא בחיי המכינה + התנסות וקבלת מגוון    15:15
מתודות לעיבוד רפלקטיבי  

הפסקה   16:00

ארגז כלים: מה תפקיד המכינות בהטמעת האחריות לעם היהודי?   16:15

מילה אחת ודי | איך אני יוצא/ת היום?  17:25

סיום   17:30

16.6.2021 | ו‘ בתמוז תשפ"א | בית יגאל אלון

לא על הלחם לבדו | ארוחת בוקר + פתיחה אישית   09:30

לימוד בחברותות | אבי זעירא - הגשמה ציונית מהי?  10:00

איך הופכים חלום למציאות? | נעמיקה ציון, ממקימות הקבוץ העירוני בשדרות  11:30

| א.צוהריים  דרור לנפש פת לדל   13:00

עולם המכינות ממעוף הציפור  | מפגש משתתפים עם השותפים  14:00

הערכה ומדידה  14:45

עוד חוזר הניגון | עדי אפל-טל - מבט לאחור עם הפנים קדימה  15:30

הפסקה  16:30

במה נתברך? | צידה לדרך ופרידה    16:45

סיום  17:30

מה תפקיד המכינות בהטמעת האחריות לעם היהודי? 

כיצד נחנך להגשמה בקרב בוגרי המכינות? 
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יום ד' <<  
ארוחת בוקר   07:30

"שבאתי לקחת אותה מהעננים" - פתיחת יום | עדי אפל-טל    08:30
הכרות עם המכינה | הראל ואבישי ברמן ראש המכינה   09:00

הפסקה   10:00
"ריח השדה"-גלגולו של דימוי במחשבה היהודית | גד ספקטור   10:15

הפסקה   11:45
מרחב משותף:    12:00

האם מתפקידה של המכינה ליצור מסלולי הגשמה לחניכיה?  | עידו אברך  
ארוחת צהריים   13:00

מתלמוד למעשה - ניתוח אירוע בתחום ההגשמה הציונית | משה פלד  14:00
עיבוד סמינר  |  עדי אפל-טל וגד ספקטור  15:30

סיום   16:30

פרטים:
האירוח כולל ארוחות, מגבות ומצעים, נא הצטיידו בלבוש חם.	 
החדרים חלקם לזוג עד רביעיה, לפי מגדר. חלוקה במקום.	 
המעוניינים ללון ערב קודם, נא פנו להראל 052-8138706	 
אם ברשותכם כלי נגינה, נא הביאו.	 
שימו לב לשעת ההתחלה. אנו נתחיל בשעה הייעודה.	 

בברכת סמינר פורה!
עדי וגד

להסיר את הקליפות
על יחיד, קבוצה ומשימה

סמינר בעקבות רעיון הקבוצה בתיאוריית הנחיית הקבוצות ובהגשמה החלוצית, חיזוק 
קבוצת השווים והעמקת ההכרות עם עולם המכינות.

את יומו הראשון של הסמינר נקיים בבית יגאל אלון, ונלון באכסנית הנוער 'כרי דשא', 
שלחוף הכנרת.

בין מכינות בצפון,  נצא למסע  ולמחרת,  נצא למסע מופלא בעקבות חלוצים  בערב 
להעמקת ההכרות והלמידה שלנו את המכינות.

יום שלישי, ב' בחשון תשפ"א, 20.10.2020
 

מה נשמע?   09:30

סיור בבית אלון   10:00

עיסוק בשאלות תיאורטיות על שלבים ותפקידים בקבוצה בשילוב התבוננות בעצמנו   11:30

א. צוהריים   13:00

המשך   14:00

הפסקה   15:30

"מבט בהיר – אילם אחד ישר מלב ללב" - הקבוצה האינטימית והקבוצה הגדולה – דרכים בהגשמה ציונית   15:45

פיזור לחדרים וארוחת ערב   18:30

"מי מפחד מאינטימיות?!" – פעילות חווייתית עם תאטרון פלייבק "הקוקיה"   21:00

לילה טוב!   23:00

יום רביעי, ג' בחשון תשפ"א, 21.10.2020

א. בוקר   07:30

המדרשה לאחריות חברתית במיצר   09:00

מכינת העמ"ק בכפר-רופין    11:30

א. צוהריים במכינת העמ"ק   13:00

מכינת כנרת בבית-זרע   14:00

סיכום סמינר בבית-זרע   15:30

פיזור בכרי-דשא   17:00



עמדה | תוכנית להכשרת מנהלי המכינות הקד"צ | מפגשי תוכנית מחזור ה' - תשפ״א8

סמינר

עין-יהב | ג'-ד' בטבת תשע"ט |  11-12.12.2018

אנו מאמינים כי תפקיד המנהיג הוא תפקיד מורכב, בעל מתח מובנה בין המחוייבות להידרש אל צרכי 
ההווה הארצי של הציבור ובין הובלתו הרעיונית והמעשית אל עבר החזון והגשמתו.

בסמינר "שמיים וארץ" נשאל כיצד אנו תופסים את תפקידנו ומקומנו מול החניכים? עד כמה אנו מובילים 
או מתנהלים? אילו כלים נדרשים לניהול מיטבי יותר של צרכי ההווה ואילו כלים נדרשים לנו כדי להוביל 

אל העתיד של חניכינו? סמינר עמדה יביא לדיון את שני הקטבים שבעמדת המוביל החינוכי:
"ארץ" - הענקת ארגז כלים יסודי לניהול מסגרת חינוכית ובניית חזון אישי.

"שמיים" - בירור אופק ההגשמה של המעשה החינוכי שלנו.

יום ג'<<
הגעה, התארגנות, קפה וארוחת בוקר   10:00

"הסתכלת על השמים היום?"- בין חזון למציאות |  עדי אפל-טל וגד ספקטור   10:30
הפסקה   11:15

"ספינת מפרש שאין רוח במפרשיה?"-החזון החינוכי שלי |  עדי אפל-טל וגד ספקטור   11:30
א. צהריים   13:30

"כאן על פני האדמה"-ניהול פרויקטים | שלמה פלד  14:30
הפסקה   15:30

"כמים הפנים לפנים"-המשוב ככלי ניהולי-חינוכי| שלמה פלד   16:30
א. ערב   18:30

מה מחייה ומה מכלה אותי? | עדי אפל-טל     19:30
הפסקה    20:45

"כוכבים בחוץ"- פעילות לילית במדבר   21:00

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת 
ישראל ואיש הקיבוץ. תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה. העמותה פועלת בחברה הישראלית דרך 
מוזיאון "אדם בגליל" ודרך המרכז החינוכי ומפעילה תוכניות חינוכיות קצרות טווח ומתמשכות בקרב מגוון קהלים: חיילים, 
שוטרים, נוער יהודי, נוער ערבי, גמלאים, מכינות קד"צ וסטודנטים. העמותה מפעילה את רשת אלונים, רשת של מכינות קד"צ 

חצי-שנתיות, להצמחת מנהיגות ישראלית מכלל הקבוצות בחברה הישראלית. 

כתובת המוזאון והמרכז החינוכי: בית יגאל אלון | גינוסר 14980

שעות פתיחה: א'-ה' | 8:00 - 17:00

< הביקור במוזיאון מותנה בתיאום מראש. 

< בשישי, שבת וחגים המוזיאון סגור אך ניתן לתאם ביקורים בתיאום מראש- מותנה במינימום משתתפים של 15 לקבוצה. 

< הסירה העתיקה פתוחה למבקרים בכל ימות השבוע )כולל שישי שבת( ללא צורך בתיאום.
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