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  הילכו שניהם יחדיו? –: המורים והטיול מושב א'

  

  פעם בראש תמיד בראש? 

  )1997 - 1955 -   1882(תו של המורה בטיול ומעורב בדפוסיהשינויים 

  אסף זלצר

  החוג ללימודי ישראל, אוניברסיטת חיפה 

aselzer@staff.haifa.ac.il   

  

בצורה שיטתית להיות לפעילות מקובלת  19 - החל מסוף המאה ההטיול, כפעילות חינוכית, הפך 

ונפוצה בבתי הספר. בראשיתם היו הטיולים, שאורגנו ובוצעו על ידי המורים, מיועדים לשמש כאמצעי 

 - ים ידידקטי להוראה. אולם כבר מראשית הפעלתם השכילו המורים להשתמש בהם גם לצרכים חינוכ

  תרבותיים. 

אשונים (במושבות ובערים) העתיקו את דפוסי הפעילות המוכרים להם תלמידי בתי הספר הר

מהטיולים כתלמידים אל בתי הספר שבהם שימשו כמורים. העתקה זו הייתה אחד המנגנונים 

לשמירת מעמדו ותפקידו של הטיול  בעיקר כאמצעי לימודי. אולם מסיבות שונות, שיוצגו במהלך 

של המורים במהלך העשור הראשון לאחר הקמת המדינה. ההרצאה, חלו שינויים בדפוסי העבודה 

בעקבות שינויים אלו ושינויים בהרכב אוכלוסיית המורים הועברה האחריות לביצוע הטיולים לידי 

גורמים חיצונים. למעשה היתה זו פעילות הפרטה בעלת השלכות פדגוגיות ותרבותיות מרחיקות 

  לכת. 

יות הגורם המבצע של הטיולים והיכולת לשרת את צרכי חינוכיים לה –בעקבות כך הפכו שכירים 

  תרבותיים אחרים.  –ההוראה נפגעה ועלה מקומם של דגשים חינוכיים 

במציאות הישראלית הטיול השנתי הוא מסורת אבל כפי שיוצג בהרצאה תוכנו השתנה וכך גם שיטת 

לתפקידו החינוכי. יתרה מכך הביצוע. בהרצאה נטען  כי השינויים לא היו טובים למעמדו של המורה ו

  הם לא אפשרו מיצוי נכון של ההשקעה הכספית והחינוכית הגדולה המושקעת בהם.

המבט ההיסטורי שיוצג בהרצאה יהווה תשתית להבנת התהליכים המתרחשים היום בטיולים 

  ובפעילויות הייחודיות מחוץ לכיתה כפי שיתוארו בהמשך המושב.  
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  מורים בטיול השנתיהמם של מקו -"בעל הברית הנשכח"  

  נתי קרנות

 אוניברסיטה חיפה  ,החווה החקלאית בחדרה; החוג לגאוגרפיה וסביבה

nkranot@gmail.com  

  

למרות השינויים הרבים שעברו על הטיול השנתי במערכת החינוך במרוצת השנים, ניתן גם היום 

למצוא בכל טיול תלמידים ומורים. למעשה, טיול לא יכול להתקיים ללא מורים, על אף שהמורים אינם 

  מחויבים לצאת אליו.  

טיולים חלק בלתי נפרד נוכחותם של המורים מעוגנת בהנחיות השונות של משרד החינוך, הרואה ב

מההוויה החינוכית של ביה"ס ומהפעילות החינוכית בו. שילובו של הטיול, כחלק טבעי מהפעילות 

השוטפת של בית הספר נוצר לנוכח המסורת רבת השנים של יציאה מחוץ לבית הספר החל מימי 

  . הראשונה העלייה

יציאה של  –ל המסורת, שעיקרה במהלך השנים, נוספו עדכונים ותוספות אל הגרעין המרכזי ש

התלמידים בהובלת המורים ומלווים נוספים אל מרחב שאינו בית הספר. בנוסף להיות הטיול מעשה 

של מסורת, המשיכו גורמי המקצוע במשרד החינוך לכוון את המורים להשתמש ביציאה הזאת גם 

  אחרות המועברות אל המורים. לצרכי הוראה. עניין זה בא לידי ביטוי בתכניות הלימודים ובהנחיות 

במסגרת הדוקטורט שלי, יצאתי לבחון את מקומם ותפקודם של מורי הגאוגרפיה בטיולים השנתיים 

  בחטיבות הביניים. במהלך המחקר התלוויתי למספר טיולים וצפיתי במורים במהלך הטיול. 

בהרצאה אתאר את הטיול מהזווית של המורים ואבחן את הגדרות התפקיד, את תחומי האחריות, 

את התפקידים שהם ממלאים בטיול וההלימה (או אי ההלימה) בין יכולותיהם והכשרתם כמורים לבין 

האם ואיך משתמש המורה לגאוגרפיה בטיול על  -המצופה מהם, כל זה גם ובעיקר בהתייחס לשאלה 

  המחיש נושאי לימוד? מנת ל

בכל הטיולים השנתיים שבהם צפיתי, זימן השטח לתלמידים מפגש עם נושאים ותופעות הנלמדים 

במסגרת שיעורי הגאוגרפיה (וזאת  גם בהתאם לתכנית הליבה). במסגרת ההרצאה אציג מספר 

הגות מקרים שבהם נוצר מפגש בלתי אמצעי בין התלמידים לבין נושאי הלימוד ואנתח את התנ

  המורים לנוכח הזדמנויות אלו.

נדמה כי מזה זמן רב לא נשמע קולם של המורים בטיולים. מחקר זה הינו הראשון המתמקד במורים 

בתוך הזירה המורכבת של הטיול. זו תהייה הזדמנות להציג, הלכה למעשה, איך מתנהגים המורים 

ניתן ללמוד מכך על יישום מטרות  בטיולים, להציע הסברים לאופני ההתנהגות שנצפו ולהצביע מה

  הטיול ובעיקר על ההשלכות שיש  לטיול, כפי שהוא מאורגן היום, על מעמדם של המורים. 
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   דחיקת מקומו של המורהבעלי עניין, תוך בהובלת  תמשמעותיתוכנית חינוכית  –מסע ישראלי 

  דורון לימור

  החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב 

dlimor1@gmail.com  

  

קצת יותר מעשור שתוכנית 'מסע ישראלי' מלווה את פעילות הטיולים במערכת החינוך. תוכנית זו, 

חיבור, דרך, ארץ'  -מסע ישראליהמיועדת לתלמידי החטיבה העליונה (י'/יא'), הינה יוזמה של ארגון '

(לשעבר 'מבראשית') שחבר אל אגף של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך ובנה מסגרת (יעילה) 

  לשילוב המסע בפעילות בתי הספר. 

לחוויה קשה פעמים רבות הפך תוכנית המסע התפתחה  על רקע ירידת מעמדו של הטיול השנתי ש

  .מיציאה לטיוללהימנע  והעדפתםתלט על תלמידיהם עבור המורים שהעידו על חוסר יכולת להש

 טיול השנתיל המציעה תחליףטיול ערכית, חווייתית ומשמעותית תוכנית המסע התפתחה כתוכנית 

תוך ניסיון לכלול בו מאפיינים שונים המוכרים בטיול הרגיל, כגון הכרת אתרי טבע ומורשת, גיבוש 

הדגיש באמצעות מתודות הדרכה מסוימות תכנים ציוניים , ובמקביל לדומהחברתי, לינה מחוץ לבית וכ

  לאומיים יהודיים משמעותיים. 

פני - תכנית 'מסע ישראלי' מבקשת להציע לתלמידים (וגם למסגרות צבאיות) מסע שמתפרש על

מספר ימים שמטרתו בירור זהויות וחיזוק אחדות מהן. בהתאם למתכונתו של המסע, כל אחד 

נה, ובסופו עוסקים התלמידים בזהות הלאומית. תוכנית המסע כוללת מהימים מתמקד בזהות שו

הכנה וסיכום שמתקיימים בבית הספר, ומלווה לכאורה על ידי הצוות החינוכי האורגני. אלא שבפועל 

חיבור, דרך, ארץ'  –מובילים אותה מדריכים בעלי הכשרה ייעודית מטעם ארגון 'מסע ישראלי 

  ל ימי הפעילות. שמצוותים לבית הספר לאורך כ

במסגרת עבודת הדוקטורט שלי בחנתי מגוון פעילויות המתבצעות בימי המסע וחשפתי את הקשרן 

לחינוך לפטריוטיות. על רקע הספרות התיאורטית העוסקת בסוגים השונים של חינוך לפטריוטיות, 

השתתפתי בדקתי מהי הגישה החינוכית שעומדת מאחורי התוכנית ומהן תוצריה. במסעות שבהם 

במטרה לחשוף  עקבתי אחר הפעולות השונות שביצעו התלמידים, המדריכים והמורים, ותיעדתי אותן

  . את אופיו של מעשה הבניית הפטריוטיות המוצע במסע 

בכלל ומקומו של מדריך המסע  בהרצאה אתמקד במקומו של הסגל החינוכי של בית הספר בתוכנית

י של בית הספר אמנם נוכח אך בפועל  מודר כמעט לחלוטין . במהלכו של המסע הסגל החינוכבפרט

לכך שהמורים, שמלווים את התלמידים בהרצאה את הסיבות מהשיח החינוכי המתפתח במסע. אציג 

לאורך שנות הלימוד בחטיבה העליונה, ושיחד איתם עוסקים, השכם והערב, בסוגיות של זהות, 

ל רקע מרכזיותו של מדריך המסע שאחראי באופן מוצאים עצמם במסע ככוח עזר בלבד. כל זאת ע

בלעדי על התהליך החינוכי שעוברים התלמידים תוך שהוא מחויב להעביר לתלמידים באופן 

אופטימאלי את מסרי התוכנית. מציאות זו מסמלת את שיאה של תהליך ההפרטה של הטיול הבית 

ניים אינטרסנטיים. אסיים את הרצאתי מידי המורים ועבר אל גופים חיצו הטיול הופקעבמסגרתו ספרי 

 בבחינת משמעותה של תופעה זו על מעמדו של המורה בכלל ועל הטיול בפרט. 
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  מורים בטיולים המעורבות תפיסות תפקיד המורה ו משגיח, מארגן או פעיל? על

  נירית לביא אלון

  הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון, החברה להגנת הטבע

nirita@technion.ac.il   

המורה המלווה בטיול יכול להיות בעל תפקיד משמעותי התורם להצלחת הטיול ומאידך יכול להיות 

נוכח בלתי מורגש.  מחקרים קודמים אודות תפקיד המורים בטיול מתבססים בעיקר על ביקורים 

ובמרכזי מדע. בהם נמצא שלמורה תפקיד מרכזי בהצלחת הטיול, אולם על פי רוב, במוזיאונים 

המורים היו אלו שהובילו את הטיול בעצמם. במחקר שנערך בישראל זוהו שלושה  דגמי התנהגות של 

  המורה הפסיבי, ההולך בתלם והמעורב.    –מורים 

ביבות טבעיות, כאשר הם שחקני במחקר הזה התמקדנו בבחינת מעורבותם של המורים בטיולים בס

משנה ואת הטיולים מובילים מדריכים חיצוניים. שאלות מחקר: כיצד מורים ומדריכים תופסים את 

הם לפני ובמהלך טיול? כיצד מתפקדים מורים בטיולים המודרכים ע"י מדריכים מגופים יהיחסים בינ

  טיולים? סביבתיים? מהם הקשרים בין מעורבות מורים לתוצאות הלמידה של

טיולי יום לסביבות טבעיות של תלמידי כיתות ד' עד ט' שהודרכו ע"י מדריכים  28במחקר נבחנו 

מקצועיים של שני ארגונים סביבתיים בישראל. בתי ספר היו ממעמד סוציואקונומי משתנה וממגוון 

ות בטיולים גיאוגרפי רחב הכלל גם מהמגזר העירוני, הכפרי והפרברי.  במחקר המעורב נערכו תצפי

מדריכים. כמו כן  לאחר כל טיול, התלמידים מלאו שאלוני ליקרט שכללו  15מורים ו 12וכן ראיונות עם 

שאלונים בחן את הקשרים בין  392היגדים לגבי מאפיינים שונים של הטיול. ניתוח סטטיסטי  של   27

  ת, לפי תפיסת התלמידים. , הריגושיות וההתנהגותיותהקוגניטיביומעורבות המורה לתוצאות הלמידה 

כל המדריכים העידו שהקשר עם המורים חשוב מאוד. הרוב ציינו  סיבות  אגוצנטריות של טובת 

יהיה להם קל יותר, המורה תהיה חיובית כלפי המדריך וכתוצאה מכך תהנה ותהיה  -המדריך 

ובת התלמידים שותפה,  וגם תשדר לתלמידים נכונות להקשיב, ורק בודדים ראו את השותפות לט

  ולמען הצלחת הלמידה.

דגמי מעורבות המשקפים התנהגויות אופייניות של מורים בסביבה טבעית, כפי שעולות  ארבעהזיהינו 

הן מתצפיות בטיולים והן מתפיסת התפקיד בעיני מורים ומדריכים: המורה "המשגיח" הפועל בעיקר 

. "פעיל"בנושאי משמעת, המורה "המארגן" המסייע בפעילויות טכניות כמו חלוקה לקבוצות, והמורה ה

מורים שנצלו את  –ות של המורה הפעיל באה לידי ביטוי בשני אופנים: א. מעורבות חברתית המעורב

 הטיול להיות בקשר עם התלמידים או  להעצים אותם; ב. מעורבות בהדרכה שבאה לידי ביטוי

תיאום ושותפות עם המדריך, חיבור תכני ההדרכה לתוכנית הלימודים, תיווך בין מדריך לתלמידים ב

   .הדרכה ל פעילויותויוזמה ש

) ולעומתם לתפיסת 12מתוך  7מרבית המורים ראו את תפקיד המורה כמעורבות נמוכה ( –בראיונות 

) למורה צריכה להיות מעורבות גבוהה. אולם הם לא זיהו את 15מתוך  9מרבית המדריכים (

מרבית ב ם. בניגוד לתפיסת התפקיד שלהם, בפועלמורי 3אותה ציינו רק  ,ת החברתיתהמעורבו
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הטיולים שנצפו, המורים גילו יוזמה והשתתפו בהדרכה ורק בטיולים בודדים המורים  לא היה 

  מעורבים. 

נמצא הבדל מובהק בין   - נמצאה התאמה בין מידת מעורבות המורה לבין הציון  הממוצע של הטיול 

ן כל שאר מסכים מאוד) לבי 4קבוצת התלמידים שחשבו שהייתה מעורבות מורה בהדרכה (ענו 

  ), כלומר בטיולים שמעורבות המורה הייתה גבוהה הטיולים היו מוצלחים יותר. 1-2-3הקבוצות (שענו 
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  מסעות ייחודיים בטיילות החינוכית -" קום והתהלך בארץ"מושב ב': 

  

 מסע על חומותייך כמקרה בוחן –התבוננות רטרוספקטיבית בגופים מפעילי טיילות חינוכית 

   דוד רודמן

  , אשכולותעיר דוד

Drudman@cityofdavid.org.il   

  

לתלמידי כיתות י' בהובלת שלושה גופים: בן ארבעה ימים  זהות ירושלמימסע על חומותייך הינו מסע 

צבי ועיר דוד. המסע משתלב בתפיסת תפקיד הטיול במערך -אגף של"ח במשרד החינוך, יד בן

 המסע :החינוכי כפי שנוסח והוגדר על ידי אגף של"ח במשרד החינוך, ועונה על סוגת טיולי ה"ממ"ש"

מטרות ' לקראת קבלת תעודות הזהות. הוא ירושלים והוא מתקיים בכיתה י המסעאזור  המשמעותי.

בירת ישראל, העצמת מעגלי הזהות  קת הזיקה של התלמידים אל ירושליםהעמהמסע הוגדרו כ

  האישיים והלאומיים של התלמידים והענקת משמעות למעמד קבלת תעודת הזהות. 

מץ עוסק בנושא "המאהמסע מקום ירושלמי. ביום הראשון -מבנה המסע: המסע בנוי בציר זמן

כיסודות  עבר הירושלמיטף לירושלים. היום השני עוסק בלירושלים" וכולל יום הליכה רגלי מהס

. היום באמצעות ביקור באתרי מורשת ירושלמים (ירושלים העתיקה והקדומה) –לחברה ישראלית 

כפי שהם  רים בחברה הישראליתשעומתמקד בחומות וב – הירושלמי השלישי עוסק בהווה

במבט קדימה . היום הרביעי עוסק ות ירושלמיות כמו מוסררה, ומפגש עם חרדיםמשתקפים בשכונ

ירושלמי שהם מבקשים לשאת  - לחייהם הבוגרים של משתתפי המסע ועולם הערכים הישראלי 

איתם. מסלול ההליכה ביום זה כולל יציאה מהכותל המערבי והליכה רגלית החוצה את ירושלים עד 

  מוכה לכנסת . לטקס הסיום בקרית הלאום הס

הדרכה בשטח בתחומי ידיעת הארץ  יחידות –הפותח את הנושא התנעה   כל יום בנוי ממעגל

, בו מתקיים שיח ושיתוף בין חברי הקבוצה סביב מעגל עומק –(גאוגרפיה, בוטניקה, היסטוריה וכו')

  . ואיסוף מעגל הפנמהו חברתית באכסניה-הפגתית פעילות ערב – הנושא המרכזי של היום 

לאור הגדרות מסע אלו החלטנו לבחון את הצלחת הפרוייקט על ידי מספר תבחינים: מישוב ובקרה 

הכוללת תצפיות בני יום אחד  מדריכים 50- מקצועי איכותני של המדריכים על ידי בקרת איכות לכ

מהבדיקה עלו חוזקות כגון קשר אישי עם מתוך מסע, וראיון עומק עם המדריכים לאחר התצפית.  

יחידות ההדרכה של השטח מסוגת ידיעת הארץ לא הצליחו לסחוף אחריהן את  –וחולשה החניכים 

  כל הקבוצה ברמה המצופה. 

שהועברו לקבוצת מיקוד של  שאלונים 500בנוסף נערכה בקרה ומחקר אימפקט חינוכי באמצעות 

ה לירושלים תלמידים משתתפי הפרוייקט אשר בחנו את השפעת המסע על משתתפיו בתחומי הזיק

מהם עלו חוזקות כגון חיזוק הקשר והזיקה  כבירת ישראל, למדינת ישראל ולתנ"ך ומורשת ישראל. 
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  שינוי קטן ביחס למדינה ולחברה. של  סטוריה של עם ישראל וחולשותילתנ"ך ולה

ממשתתפי המסע בהם גילינו  80%- התבחין השלישי היה של שאלוני שביעות רצון שמולאו על ידי כ

חוזקות הגדולות של המסע הן ההון האנושי (הציונים הגבוהים ביותר קיבלו המדריכים וצוות כי ה

המסע) והחולשה הגדולה של המסע הם התנאים הפיזיים, בדגש על הלילה הראשון בו אנו לנים 

את ואת האופן בו אנו מבינים  ש לסקור את שלושת התבחינים הללו,בהרצאה אבקבלינת שטח. 

  לאור תבחינים אלו.  טיילות החינוכיתפעולת המסע וה
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" –"מסע ישראלי    מסע משמעותי

  חמאוי, מסע ישראלידרור 

dror@masaisraeli.org   

  

מסע ישראלי הינו מסע זהות. מסע פנימי שבמסגרתו התלמיד הוא מוקד הפעילות, סביבו נסובה 

למדינת והשייכות הקשר חיזוק חיזוק זהות יהודית, ציונית והפעילות. מטרת מסע ישראלי היא  

הלאום שלו, המשפחה שלו, המקום בו הוא חי,  –כל אדם מורכב מנדבכי זהות שונים  .ישראל

-במהלך 'מסע ישראלי', התלמידים עוברים תהליך חינוכי המשפחה שלו, הקבוצה והקהילה שלו ועוד.

ערכי, אישי וקבוצתי, בהובלת מדריך, שמשמש גם מנחה. במסע אנו עוסקים בשישה נדבכי זהות של 

   התלמיד ובכל יום עוסקים באחד הנדבכים.

במרכיבי הזהות מלווה בחוויה המנכיחה אותם, ובשיח מברר על היחס של התלמיד אל  העיסוק

חלקים אלו בזהותו. תהליך הבירור נעשה במסגרת 'מעגלי שיח' קבוצתיים, היוצרים סביבה מכילה, 

הייחודיות של מסע ישראלי כתהליך בירור זהות, מעצימה את תחושת השייכות  מקשיבה ומלמדת.

, לארץ ולמדינה, ואולי אף משפיעה על תחושת המחויבות והאחריות של של תלמידים לעם

  התלמידים, שבאה לידי ביטוי בבחירותיהם בהמשך, למשל בהליכה למכינות ולשנת שירות.

ארך  גד יאיר מהאוניברסיטה העברית. המחקר 'לפני כשלוש שנים הסתיים מחקר שערך פרופ

אחת ממסקנותיו של פרופ' גד  ים, מורים ומדריכים.והתבסס על מאות ראיונות עם תלמידכשנתיים 

"מסע ישראלי פיצח את הפדגוגיה הישראלית..." לדבריו, מסע ישראלי פיתח דרך  –יאיר הייתה 

על המורים ועל מערכת  ייחודית להעברת תוכן ערכי ומשמעותי, שביכולתו להשפיע על התלמידים,

  החינוך בכלל. 

מסע, מפגשים עם בוגרי מסע, תגובות הורים של המידים לאחר בנוסף, מתוך משובי המורים והתל

בחיבורם  –מסע, עולה כי למסע ישראלי יש השפעה חיובית על בני הנוער את התלמידים שסיימו 

לזהות שלהם, בהעצמת תחושת השייכות שלהם לעם, לארץ, למדינה וליהדות וגם בהבנה שהם 

עובדה מעניינת היא, כי מדריכים רבים במסע  .יכולים לקחת אחריות על עצמם ועל הסובב אותם

ישראלי, השתתפו בעבר כתלמידים במסע וחלמו להגיע להדריך, בשל ההשפעה המשמעותית שחוו 

  במסע.

שדה נוסף בו מסע ישראלי הצליח להשפיע על סביבתו, הוא שדה הדרכות הטיולים. עם השנים ולאור 

ההבנה  אמץ את המתודה ובעיקר את רעיון המסע:הצלחת מסע ישראלי החלו חברות טיולים שונות ל

שצריך לצאת למסע משמעותי ולא לטיול חווייתי בלבד, ושיש חשיבות רבה בצורת הישיבה במעגלים 

  ובהובלת שיח משמעותי.

את מידת ההשפעה ותחומי בהרצאה נעבור על משובי תלמידים ומורים וננסה להבין מתוכם 

ם והמורים. נעבור על חלק ממסקנות מחקרו של פרופ' גד מסע ישראלי על התלמידיההשפעה של 

  יאיר. מתוך כל אלה נבין עד כמה משמעותי מסע ישראלי למערכת החינוך בישראל.
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זמן ומקום -מסע מעגלים  

  ת", מכון שואה ואמונה לחינוך, תיעוד ומחקר, אשכולו"שם עולם, הרב משה חבה

ilmhaba@shemolam.org.  

  

כסיפור של רצח והשמדה, סבל ורעב,    במהלך עשרות שנים לאחר השואה, נתפס סיפור השואה

השפלה ודהומניזציה. אכן זו המציאות שבה מתנהל ה"סיפור". אך מהו ה"סיפור"? מהי ליבת הסיפור 

ב"שם עולם" מציבים את מכלול ההכרעות שמולן ניצבו אותם    אנו ?של העם היהודי באותה עת

יהודים ואת סוגיית ה"התמודדות", כליבת סיפור השואה. שאלת ה"התמודדות" אינה רק סיפור העבר, 

דבר זה מדגיש  .הוא שייך להווה ולעתיד. הוא רלוונטי בכל צומת בחיינו ומהווה עבורנו מצפן ומדריך

שההיסטוריה היא אינה דבר חולף שיש ללמוד אותו רק כרצף נתונים אלא דבר משמעותי את העיקרון 

 .ומהותי בחיי העם ככלל וכפרט

השנים האחרונים המסע לפולין מהווה חלק משמעותי בזיכרון השואה. בצד יתרונות  20במהלך 

את משיקולים המסע יש צורך להכיר בקושי ההולך וגובר לחלק מהתלמידים, להצטרף למסע שכזה וז

מאידך, הצורך והנחיצות להנחיל את תודעת השואה ולחשוף בפני הנוער היבטים ומשמעויות  . שונים

 .ברורים -הטמונים בשואה

ייחודיותו של   ,למסע משמעותי שנקרא "מסע מעגלים" בארץ   מתוך כך נבנתה בשם עולם מסגרת

ומדרבנים הקיימים במסעות לפולין. מסע שכזה בארץ, אינה בשימוש של אותם מוטיבים עוטפים 

רגש, ניתוק, יציאה מהארץ וכד', אלא בבניית מסע בעל מבנה ותוכן שונים לחלוטין, שכל כולו    כגון

עומק וליבון. מסע החושף ומנתח את מעיני הרוח ותעצומות הנפש בעת מבחן גורלי לחיים. מסע 

לבין  –ם המוסר והזהות היהודית מעמיק ומלמד על מאבק בין עולם האמונה והאידאות, הערכי

 .מציאות שכולה כיליון רוע, עכירות וניוון

אנו מעמיקים בנושאים של מנהיגות ודילמות של מנהיגים בעת משבר, זהות יהודית, מזהות אישית 

לזהות לאומית, דילמות ערכיות ומוסריות זהות אנושית ועוד. כל נושא נלמד ונבחן בתקופת השואה 

במציאות שונה ואחרת בחברה הישראלית בישוב    מעמיקים בנושא באירועים שקרוולאחר מכן אנו 

 .בארץ טרום שואה, בהקמת המדינה, במלחמות ישראל ועד לשאלות העולות היום

שמו של המסע "מסע מעגלים" מכיוון שמסע זה עוסק בסוגיות השונות במכלול מעגלים של זמן ומקום 

ך המפגש בסוגיות באירועים המשותפים שאיתם התמודדו ולא מתמקד באירוע היסטורי אחד. דר

היהודים בתקופה זו באירופה ובארץ, אנו נחשפים ומגלים שערכי המוסר והדילמות השונות ליוו את 

 .העם היהודי גם במעגלי מקומות ואירועים מקבילים

ינאי, גבעת  ימים ומתקיים בארץ במקומות שונים כגון: בית העלמין בחיפה, חוף 3-4המסע הוא של 

חיים, אנדרטת מגילת האש, אנדרטאות שונות בהר הרצל, בית העלמין בכינרת, משמר העמק ועוד. 

וסטודנטים נטלו ונוטלים בו חלק. אנו  16-18שנים ואלפי תלמידים בגילאי  14- מסע מעגלים מתקיים כ

ם שנכתבו בחנו ובוחנים את משובי התלמידים וסגלי החינוך שמשתתפים במסע. מאלפי משובי

במהלך השנים עולה כי המסע משמעותי מאוד והפך להיות כשיא חינוכי וערכי ומוביל לשיח מעמיק 

בהמשך שנת הלימודים. מדברי התלמידים ניתן לראות עד כמה זיכרון השואה הפך ממשהו "שלא 

להיפך רוצים לגעת בו" לסיפור רלוונטי ומשמעותי בחיי היום יום שלהם עצמם, לא מתוך קושי אלא 

 .מתוך עוצמה. עוצמה שבונה בהם קומות נוספות באישיותם לקראת מסעם הפרטי והכללי
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"  :שלישימושב    21-ההדרכה במאה האתגרי המדריך ו -"אחרי

  

  יפורי אגדה ככלי חינוכי בחינוך סביבתיס

  מורה לטבע וסביבה ומרצה לקיימות במכללת סמינר הקיבוצים, מירב ברקוביץ'

berkowitz2@walla.com  

  

הסביבה. על הסביבה: למען הסביבה ועל סביבה, בחינוך  –רגליים  שלושחינוך סביבתי עומד על 

עוסק בנושאים של טבע. בסביבה: ללמוד על הטבע בטבע. למען הסביבה: לחנך לומד שיהיה אזרח 

לסביבה, מוכן לשנות הרגלים ו"שומר על הטבע". בשנים האחרונות עולה   עמדות חיוביות בעל

המודעות למשבר הסביבתי. אוכלוסיית העולם ממשיכה להתנהל באופן שפוגע בסביבה וביכולת 

העתידית של האנושות להתקיים בסביבה, באופן מיטבי. ניתן להצביע על חסמים רבים להביא את 

מורכבות  רבותבעיות סביבתיות הן פעמים לשינוי התנהגותי. בני האדם למודעות והבנה שתביא 

. העניין קשה overwhelming –להבנה, מופשטות ורחוקות מהעין ולעתים הן יותר משניתן להכיל 

  במיוחד לאור מגמה של ניכור מהטבע והסובב.

ורשת המין , חוקרים הציעו "לפנות לאחור", למקושי ליידע את הלומדים בנושאים סביבתייםה אל מול

סיפורים יכולים להיות הדרך  ולספר סיפורים.האנושי שיושב כבר מאות אלפי שנים סביב המדורה 

פונים למגוון  מצליחים לרגש ולהשפיע על השומע, הם המתאימה להתמודד עם אתגר זה. סיפורים

ור חיבור, קהלים וריבוי אינטיליגנציות, מעוררי השראה ומכילים קסם, יצירתיים ובעלי יכולת ליצ

. סיפור מוריד זרות במקום חדש, הופך את הנוף לבעל משמעות מודעות ואיכפתיות לסביבה ובעיותיה

 Curthoys 2007, De Young & Monroe 1996, Erpestad )  .אישית וקהילתית, מחבר טבע וקהילה

2013, Hadzigeorgiou et al. 2011)  

בכך הוא עדיף על הסבר אינפורמטיבי שממהר לתת סיפור טוב מכיל מסתורין, דילמה ומתח דרמטי. 

לשומע תשובות ללא שהייה. סיפור יכול להפוך אוסף של עובדות לאחדות כוללת ומכילה. סיפור מייצר 

 Zhai & Dillon 2014, Erpestad 2013, Wiggins & McTighe)עוגני זכרון ונשמר בתודעה לאורך זמן. 

מחקר של לביא אלון ב .טיוליםקו בלמידה חוץ כיתתית ובישראל נערכו מחקרים רבים שעס (2005

הסיפורים המעניינים היו המשתנה החשוב ביותר בהצלחת הטיול המסקנה המובהקת היתה כי וטל, 

 על סיפורים ואגדותלמרות זאת לא נערך עד כה מחקר  ).(Lavie Alon & Tal 2015 .שסיפר המדריך

י, מחקר בהתהוות, שם דגש על סיפורי אגדה בטיולים של ככלי חינוכי בחינוך סביבתי. המחקר הנוכח

  בתי"ס יסודיים המודרכים ע"י מדריכים צעירים של ביה"ס שדה מעגן מיכאל. 

ממצאי הביניים מצביעים על כך שמדריכים צעירים, ברובם, לא מרבים לספר סיפורי אגדה. היו טיולים 

אליהם לא הצטרפתי כי נאמר לי שאין אגדה במערך ההדרכה המתוכנן. מדריכה אחת ציינה כי כשיש 

 לחץ זמן זה הדבר הראשון שמתפספס לה, מדריך אחר אמר כי הוא לא מספר לכל קהל/ כל קבוצה

מההדרכות קורה שהוא מספר סיפור. מצד שני, בראיונות האישיים, המדריכים  30%- ובערך ב
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מעידים על התרומה של סיפור להדרכה ולטיול, כמשהו שנוגע, מחבר ומרגש, נזכר לאורך זמן, 

  משמעותי, מרתק כ"שהוא עובד". 

ולעונת השנה. מדריכה  של הסיפורים הנבחרים לתופעות הטבע בהן עוסק הסיפור יש חיבורנמצא כי 

...אבל אני אף פעם לא  (בוגרת יחסית) ציינה בפסקנות (ובחיוך) לגבי האגדה על הפרחים האדומים: "

  אספר את האגדה הזאת איפה שאין לי פרח.. זה בעיני.. זה גובל בפשע!".

ספציפי כאשר המדריכים נשאלים על שימוש בסיפור ככלי חינוכי, רובם מדווחים כי לא הועידו מסר 

לטיול הספציפי, אלא יש להם מסר כללי של שמירת טבע. הסיפור מתחבר לרצון הכללי לחזק יחס 

  חיובי לטבע, ליצור חוויה חיובית ממנה תצמח אכפתיות.
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  תמורות, ושינויים מוצעים -21-מדריך הטיולים במאה ה

  עודד פורת, מדרשת הגולן, אשכולות

oded@mhg.org.il  

  

ראשיתה הידוע של הטיילות במערכת החינוך התבצעה ע"י המורים עוד בראשית הציונות כחלק 

מיסודותיו מתפיסות הומניסטיות אירופאיות שונות תוך שילוב עם מורשת  לקמחינוך עברי ששאב ח

כרונות רחוקים שהרוצה לעיין בהם יסור אל דמותו יז עם שנפגש מחדש עם מולדתו הישנה. אך אלו

המיתולוגית של המורה פינס בספר "רומן רוסי" של מאיר שלו. כיום המצב שונה בתכלית השינוי כמו 

גרטל הרי שהאחריות החינוכית על הטיול  פן הטיול החינוכי. ע"יבעני מחקרו של גיל גרטל שמציג זאת

(דרך שנים  50- הליך אינו חדש וכבר קרה לפני למעלה מהועברה מהמורים אל המדריכים. הת

  . )259-268הפדגוגיה הטבעית והטיול החינוכי, עמ'  -הטבע

" Yכמובן שבתקופה זו גם על המדריכים עברו תמורות ונדמה שבדמות ומאפיין המדריך בדור ה"

הטיול כ"איש  כמעט ולא דובר. הרבה מועמס על כתפי המדריכים. ראשית מקומו בתוך מארג אחריות

שטח מקצועי" שעליו נשען כל צוות ביה"ס מתוך ריחוק מובנה מהשטח. נוסף על כך הוא נדרש לבצע 

מסע ישראלי וכלה במסעות השונים (על חומותיך, ה דרךמרציונל הממ"ש  ןתכניות מסעיות לסוגיה

שלוט לעבדה ולשמרה ומסעות הגופים השונים). במסע הוא נדרש מלבד היותו איש שטח גם ל

רי עליו להרחיב את אזורי הדרכה תוך ובהנחיית קבוצות ובתהליכים חינוכיים קצרי טווח. בצד הרגולט

זאת בכדי לשמר את התעודה. וזה מבלי להגיד  ,ימי השתלמות אזורייםב והשתתפותזמן קצוב 

שמרבית המדריכים מועסקים לרוב בתנאי ההעסקה הגרועים ביותר במדינת ישראל "עובד יומי" 

שהסיכוי לביטול עבודתו גבוה שכן הטיול נמצא תמיד בסיכון של מזג אויר, שביתות, מיעוט נרשמים 

  ומתוך כך ביטול מדריכים ועוד. 

היקף  :בהרצאתי אתמקד בהצגת נתונים על עולם המדריכים במערכת הטיולים של משרד החינוך

פילוח לפי אזורים. תוך  המערכת, משך זמן עבודה של מדריךמדריכים מתוך היקף הדרישה של 

  הנתונים נלקחו ממסד הנתונים של מנהלת הטיולים. 

זאת מתוך עיון בתכנית  ,21-כמו כן אדון בקצרה בהכשרת המדריך באספקט של הטיול במאה ה

הקורסים של שלושת גופי ההכשרה המובילים (אשכולות, מכללת הרצוג והחברה להגנת הטבע). 

שעזבו את המערכת אחרי זמן קצר ומאידך היגדים של מדריכים מחד אציג היגדים של מדריכים 

מתוך ראיונות קצרים שנעשו עם מספר לקוחים "ותיקים" שעדיין מתפקדים כמדריכים. ההיגדים 

לאחר הצגת כלל הנתונים אציע  מדריכים שהדריכו ומדריכים בגופי הדרכה וחבורת טיולים שונות.

 תאמתו לתפקיד החשוב של "מחנך בטיול הבית ספרי".מספר כיוונים לחיזוק תפקוד המדריך וה
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  קידום תחושת מסוגלות בהדרכת טיולים של סטודנטים להוראת לימודי א"י וגיאוגרפיה

  שלומית לנגבוים, המכללה האקדמית בית ברל

Shlomit.langboym@beitberl.ac.il  

  

מספר קורסים העוסקים לומדים הסטודנטים במסגרת לימודי החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה 

 מתנסים בפועל בהדרכתבמסגרת הכשרתם המעשית להוראה הם בדידקטיקה של הדרכת סיורים ו

. מחקר זה מבקש לבדוק עד כמה לימודים עיוניים אודות הדרכת עם תלמידים םסיורים אמיתיי

סויות בהדרכתם בפועל אכן מקדמים את תחושת המסוגלות של הסטודנטים בהדרכת טיולים, והתנ

  סיורים וטיולים. 

סיור במערכת החינוך". הקורס ה –נקרא "לטיול יצאנו הלימודים בחוג הראשון הנלמד בתכנית קורס ה

חושף את הסטודנטים להשתנות מעמדו של הטיול לאורך השנים, מנתח את אתגרי ההדרכה במאה 

בשדה. הקורס מלווה  טיוליםכלים דידקטיים להדרכת  תוך הענקת עקרונות הסיור הרצוי, ודן ב21-ה

נדרש להדריך את עמיתיו בסדנאות ובהתנסות מעשית במהלכה כל סטודנט  ,בהרצאות פרונטליות

המחקר בדק את תפיסתם של הסטודנטים לגבי הדרכת טיולים ואת  במכללה. לקורס באתר כלשהו

גלות שלהם למשימה זו לפני הקורס ואחריו ומצא כי הקורס כשלעצמו אינו מספיק כדי תחושת המסו

  לפתח תחושה זו. 

, בלימודי ארץ ישראל הלומדים לתעודת הוראהבוצע על סטודנטים בשנים מתקדמות המשך שמחקר 

של תלמידים, בדק האם  סיורים אמיתייםבתחום זה הכוללת הדרכת המבצעים התנסות מעשית ו

ההתנסות המעשית בהדרכת תלמידים בפועל הן בסיורי של"ח והן בסיורי מגמת לימודי ארץ ישראל 

כמו כן נבדק  .יותר מאשר הלימוד העיוני תורמת להעצמת תחושת המסוגלות שלהם בהדרכת טיולים

צים את תחושת האם יש חשיבות בהדרכת אותו הסיור פעמיים, באותו המסלול בדיוק, כדי להע

   המסוגלות של הסטודנט.

נציג את ממצאי מחקר חלוץ זה. נציג את תפיסות הסטודנטים לפני ואחרי הלימוד העיוני, הרצאה ב

ולפני ואחרי ההדרכה המעשית לשלביה. נציג את תחושות ההצלחה של הסטודנטים ואת הדאגות 

אודות הדרכת טיולים אכן תורם  : האם לימוד עיוני ומעשישאלבהרצאה נשלהם בהדרכת הסיורים. 

להעצמת המסוגלות בהדרכת טיולים כפי שניתן היה לשער? מה מקדם את תחושת המסוגלות של 

למה הסטודנטים זקוקים מהמדריך הפדגוגי וממרצי הקורסים כדי הסטודנטים בהדרכת הטיולים? 

ונים נאספו . הנתקראתהתחושת המסוגלות שלהם לאת ו במשימה להגביר את ביטחונם העצמי

אחרי" ומכילים נתונים כמותיים ואיכותניים. ממצאי הבדיקה שופכים אור על  –בעזרת שאלונים "לפני 

הכשרות סטודנטים להוראת לימודי א"י בפרט ועל הכשרות מורים ומדריכי טיולים בכלל והם יכולים 

  ולים.להוות בסיס למחקרים נוספים בתחום בקרב הגופים עוסקים בהכשרות מדריכי טי
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': "שבט אחים ואחיות"    הטיול בחברות מיוחדות -מושב ד

  המדור הבין קיבוצי לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית במאה העשרים

  אוניברסיטת בן גוריון שבנגבן, וזאב זיו

zeev.zivan@gmail.com   

  

בן יוסף קרא לערוצים החוץ אקדמאיים של למידת הארץ: "התנועה העממית לידיעת  ד"ר טימי

הארץ". בין האפיקים הללו בלט המדור לידיעת הארץ בפעילותו, באיכות משתתפיו ובמעורבותם 

עם שמריה גוטמן ד"ר זאב משל ועוד. חבריו היו  במחקר על פני הארץ כולה. בין פעיליו נמנו שמריהו

י המדור הבולטים) בחפירות מצדה וגמלא, במערות מדבר יהודה ובבניית מחנה א' גוטמן (מפעיל

במצדה. בסקר בסוסיא ובחפירת בית הכנסת. כך גם בסקר הגולן שמצא את גלגל רפאים. לד"ר זאב 

משל סייעו בחפירות בחורבת תימן (שעל דרך השיירות מניצנה לראש מפרץ אילת) ועוד רבים 

  אחרים.

האחראים לקשר  ,ואנשי הקשר בקיבוציםהאנשים שנמנו על הארגון, ך נקראו אז כ - נאמני המדור

הם שהפיצו את לקטי המדור  .שבין המדור בבית התנועה הקיבוצית בתל אביב לחברים ביישובים

במהדורה). הם גם שנאספו ובאו בהמוניהם לכנסים שנערכו בהדרכת  2000-ל 1000לקוראים (בין 

  טובי אנשי המחקר בארץ.

המדור ראה עצמו כמי שאחראי לא רק למאות נאמניו אלא לחברי הקיבוץ כולם. זאת בדרך של ייעוץ 

לטיולי הקיבוץ, בהרצאות, בהקמת אוספים מקומיים, בארגון סמינר שנתי ועוד. שיא ימי הפעילות של 

ים המדור היה בימי טיולי סיני. הצורך להתארגן ברכב מיוחד, יחד עם מי שלמד והכיר את הנופ

הייחודיים היה למשאב רב עוצמה ביציאה לחצי האי הענק על נופיו וממצאיו הארכיאולוגיים וחופי הים 

  הקסומים שלו.

. אחרון מרכזיו היה אלי 2000הידלדלות כוחה של התנועה הקיבוצית הביאה לסגירת המדור בשנת 

הנוכחי, דור אחרי סגירת  גדי. הניסיונות להציע למזכיר התנועה- מדריך רב זכויות מקיבוץ עין - רז

  המדור, לחדש את פעולתו, לא נענו.

 לחבר הקיבוץ שבעידן הרכב הפרטי אין צורך בטיול משותף של ,התנועה הקיבוציתבעיני מזכירות 

חבורת היודעים בהנחיה הייחודית. פעילותן המקבילה של המועצה לשימור אתרים, אסכולות, מכון 

  ח את הצורך ואת העובדה כי הנושא איננו "פסה".  אבשלום, יד בן צבי ודומיהן תוכי

מכאן תנסה ההרצאה לבדוק מה היה כוחה ותרומתה של הפעילות בתחום ידיעת הארץ בתנועה 

אידיאולוגית בישראל של המאה העשרים -הקיבוצית בימים עברו ואם יש לה מקום בחברה פוסט

רץ כתחום ידיעת הא), 2003וסף (מקורות המידע להרצאה הם עבודת הד"ר של טימי בן י ואחת.

החברה לחקירת ארץ על  145) בקדמוניות 2013, מאמרו של שמעון דר (1973-1921חינוכי בשנים 

ארכיון התנועה  - יד יצחק טבנקין, ישראל ועתיקותיה והמדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית

  ושמעון דר. וןאבי נב וריאיונות עם  הקיבוצית



17  
 

  בקרב החברה החרדית,היציאה לטבע תפיסת הטיול והרגלי 

  נכון   מודעות לסכנות והיערכות לטיולבדגש 

  מזי מגנאג'י מוסקוביץ

  רשות הטבע והגנים

mazi.m@npa.org.il   

  

ציבור החרדי הפוקד של הניכרת עליה משמעותית  ,בעיקר בתקופות "בין הזמנים"בשנים האחרונות, 

אנו עדים בכל תקופה כזו,  מסלולי הטיול בשמורות הטבע והגנים הלאומים ברחבי הארץ. לצערנואת 

ועים בדרכם, טהם  ,שבהעדר מודעות לאתגרים השונים העומדים בפניהםמקרב המגזר,  למטיילים

  נתקלים באירועים המסכנים את בריאותם ולעיתים את חייהם.  

רשות הטבע והגנים משקיעה משאבים רבים בהנגשת אתריה לכל סוגי הקהלים והמגזרים במטרה 

הרשות משקיעה לייצר חוויית טיול מהנה ומעצימה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. בתוך כך 

לרבות בקרב המגזר  ,בפעולות הסברה למען בטיחות המטיילים בטבע  רבים משאבים לאורך השנים 

ורב יותר בחילוצים ותאונות בטבע, כתוצאה מאי עמידה בכללי הטיול הנכון. תכני , שמעהחרדי

כללים לתכנון טיול, עקרונות בקריאת מפה, הכרות עם אופי המסלול, דרגת הקושי ההסברה כוללים: 

שעת התחלה וסיום, הצטיידות בכמות  –שלו, דרכי הגישה, הציוד הנדרש לטיול, משך זמן  הטיול 

ם ומזון, לבוש מתאים, נעלי הליכה, כיסוי ראש, טלפון נייד עם סוללה טעונה וציוד חיוני מספקת של מי

בין פעולות , הסתייעות בגורמי המידע ועוד. פרטי התקשרות לגופי הצלה ועזרה ראשונה, אחר

כללי הטיול הבטוח  - למגזר החרדי ההסברה שמבצעת הרשות: הפקת חומרי הסברה מותאמים 

בתי כנסת, תחרויות עיצוב כולל בתיכם"), הפצת חומרי ההסברה במגוון ערוצים ("ונשמרתם לנפשו

, הפעלת תחנות מידע והסברה במוקדי הטיולים בתקופות שונות ברחבי הארץ כרזות עם מכללות

, פעילויות תקשורתיות רלבנטיות כולל הצבת מדריכים שעברו השתלמות לשיח עם המגזר החרדי

  .ך הישיבותנרחבות והסברה ממוקדת בתו

מחקר איכותני לראשונה  2018- מסגרת מאמצי ההסברה ומתוך רצון להצלת חיים ביצעה הרשות בב

בעלי משפחה ובחורי ישיבות  30-45נשים/גברים בגיל  -קבוצות מיקוד מהמגזר החרדי   3בקרב 

לחדד  כדילבדוק לעומק את רמת המודעות לנושא הבטיחות בטיולים ו במטרה – 18-25רווקים בגיל 

הנושאים  עיקר .את התכנים המועברים בפעולות ההסברה, המסרים ודרכי ההפצה הרלוונטיות

כך למשל עלה  .מודעות לסכנות והיערכות לטיולכולל שנבדקו: תפיסת הטיול והרגלי היציאה לטבע 

 כי בחורי הישיבות אוהבים טיולים במתכונת של כמה ימים בימי "בין הזמנים", כשהם עושיםבמחקר 

בקרב המשפחות זיהינו מגמות שונות במינימום עלות. ו זאת באופן ספונטני ללא היערכות מוקדמת

  בדרך כלל. בעקבות כמות הילדים הגדולהמהמגזר החילוני בהרגלי הטיול 

בחורי , מרבית ההכרות עם כללי הבטיחות נעשית בילדותחלק מהתובנות שעלו מתוך המחקר: 

התנגדות.  יםמייצריול הנכון, הכללים נתפסים כטכניים, מנוכרים והט כללימשפט ישיבה נרתעים מה
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קיים יחס אוהד לפקחי רשות מאנשי הרשות.  יותר ניםכאמי יםנתפסעצמה גופים מהקהילה ו בניםהר

על מסלולי הטבע יחד עם זאת יש התנגדות לרשות בשל גביית הטבע שעושים עבודת קודש בשמירה 

שגם היא תוצג בכנס. 2019הביאו לתכנית פעולה ממוקדת בקיץ המחקר בנות תוהכספים באתרים. 
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  הטיול בחברה הערבית במציאות משתנה

  עומר עספור 

  , משרד החינוךעת הארץישל"ח וידאגף 

oasfur1@walla.co.il    

  

הן במסגרת בתי הספר  ,רבות הטיולהחברה הערבית עוברת שינוי ואפילו מהפך בנושא הטיילות ות

  והן במסגרת החברה והמשפחה.

ספר לא הבמהלך שלושים השנים האחרונות החברה הערבית עברה שינויים בתפיסת הטיול, לבתי 

והיציאה לטיול השנתי נעשתה  ,מנהל חברה ונוער לשהיה מנגנון ואכיפה לביצוע הקווים המנחים 

חזרה שרווחו כללו הטיולים  .באופן לא מתוכנן ובעיקר ביקור באתרי הבילוי והאטרקציות השונים

הביתה בחשיכה, תחנת הפסקה לאוכל ולקניות וביקור באחת מהאטרקציות השונות כמו השייט 

ר כיום מטיילים במסלולי טבע, רוב בתי הספ .בטבריה או בעכו ביקור בקייקים, גן חיות סופר לנד וכו'

שמורות טבע וגנים לאומיים, וערכי היסוד יותר ויותר מתחזקים בקרב בני הנוער לאהבת הארץ 

  שמירה על ניקיון הסביבה. והשייכות תחושת והאדמה, 

יציאות מרוחקות  א, אלתבמסגרת החברה והמשפחה הטיול והיציאה לטבע לא נתפס אידאולוגי

  ו שחייה שייט, וישיבה בפארק או חורש.  ובעיקר אטרקציות כמ

הפעלת תוכנית של"ח וידיעת הארץ בבתי הספר היא הבסיס להובלת השינוי בתרבות הטיולים בקרב 

על ההורים בפרט גם השפיע חשובים לא פחות, שינויי זה החדרת ערכים סביבתיים להנוער והמורים ו

  החברה בכלל.על ו

מטיילים באופן קבוע במהלך כל הבתוך היישוביים הערביים,  הרבה מסגרות ועמותות פרטיות ישנן

השנה, והרבה משפחות המטיילות באופן אישי במסלולי הטבע השונים בשימוש כלי עזר ובמיוחד 

  המפה.

תרבות הטיולים  תמשרד החינוך רואה בטיול ככלי חינוכי ערכי, לכן משקיע הרבה משאבים להטמע

  ית של"ח וידיעת הארץ.הרחבת תוכנלובמיוחד  ,בבתי הספר

בהרצאה יוצגו נתוני הטיילות בחברה הערבית דרך אגף של"ח וידיעת הארץ, החברה להגנת הטבע 

וגופים נוספים בעשור האחרון. כמו כן ינותחו התמורות שחלו בחברה הערבית בהקשר לטיילות 

  תרחשותן.והסיבות לה

 


