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  תוכן העניינים

 עמוד
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" סעו ויי"וי , מנהלת לימור קטן פרידמן, חניוני לילה כמוקד לטיילות חינוכית- חנו

  תחום חניוני הלילה, רשות הטבע והגנים 

"ת,  סע משמעותיטיול שנתי לממ 19 יובל אשוש, מרכז נעם, אגף של"ח ברשת אמי

  וידיה"א
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  סיורים מסוג אחרמושב א': אפשר גם אחרת:  

  איך לעשות סיור ספרותי? - עגנון, הסלון של ברנר""המרפסת של 

  צחי כהן, הקריה האקדמית אונו

evic41@gmail.com  

  

מרבית הסיורים הספרותיים המוצעים לקהל הרחב אינם אלא שילוב של רכילות עתיקה והצבעה על 

אובייקטים במרחב. הסיור בנוי לעיתים קרובות במתכונת "אני אדבר ואתם תהנהנו", וכולל קריאה 

  שטחית ומועטה של היצירות הספרותיות, תוך עיסוק נרחב ביוצר ובחייו הביוגרפיים. 

שות את זה אחרת? בהרצאה יוצג מודל שלומד, תורגל ונבדק במספר מסגרות של האם אפשר לע

העמדת סיור בשירות הספרות. סיור באמצעותו חוזר המסייר לכיתה או לקריאה כשהוא עשיר יותר 

בזכות הסיור שעבר, או חווה את הסיור בצורה עמוקה ומשמעותית לאור המפגש בשטח עם היצירות 

  שר ויישום במציאות. הספרותיות המקבלות הק

  המודל מורכב משלושה שלבים עיקריים: 

  א. זיהוי המוקד החינוכי / ערכי או מוקד אסתטי / ז'אנריסטי / תימתי ביצירה הספרותית 

  ב. התאמת אתר הסיור והפעילות החינוכית שהוא מזמן למוקד שזוהה

  ג. יישום ואיסוף לאחר ביצוע הסיור

  מאות ואפשרויות שתוכננו ובוצעו במודל זה. במסגרת ההרצאה נציג מגוון דוג
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  בטיילות החינוכית אקטיביזם סביבתי על  - מה בין האדם הקדמון ומשבר האקלים

 החברה להגנת הטבע ,כרמלהבית ספר שדה חוף , ליאלי מלמן

illiali@spni.org.  

משבר  –במקביל למשבר הסביבתי הפוקד את כדור הארץ, התפתח בשנים האחרונות משבר נוסף 

בטיילות החינוכית. בעשור האחרון מאופיינת הטיילות החינוכית בצמצום ימי הטיול, בשטחיות 

ורדידות במישור התכנים, בחוסר מעורבות ובפסיביות של תלמידים במהלך הטיול ובגודש של 

  ינן לבין ערכים ולמידה אין דבר) לצורך יצירת "גירוי" ו"עניין" בקרב התלמידים. "אטרקציות" (שב

פועל ליצירת שינוי משמעותי בדפוסי הטיילות החינוכית תוך חיזוק חוף כרמל  בית ספר שדה

הטיולים מותאמים האקטיביזם בקרב התלמידים ויצירת טיול בעל משמעות ערכית, חינוכית ולימודית. 

  ד י"ב וכן לטיולי משפחות. לילדי גן וע

  מישורים: 3-השינוי מתקיים ב

יצירת אטרקציות חווייתיות ופעילות בתחום התוכני בשטח הטבעי, שתחלפנה : אטרקציה .א

 אטרקציות הכרוכות בתשלום ושהתלמיד פסיבי בהן. 

, כמו גם מתן כלים הידע והעמקתומתן כלים בידי המדריך להרחבת : וכלי הדרכה ידע .ב

התלמידים וליצור אצלם לרגש את  על מנת לאפשר למדריך ההוראה בשדה,בתחומי 

הוא הכי עדכני/ הכי מעמיק/ הכי ש  ניצור דמות של מדריך שותפות בלמידה ובחוויה.

 ." שאפילו גוגל לא יוכל להחליף אותומשוכלל"

בכל טיול מקדמים תלמידים אקטיביסטים יוצרים שינוי בשמירה על הסביבה.  אקטיביזם: .ג

   .למען הסביבה ולמען החברה מירת טבע הלכה למעשה. הילדים חווים עשייה אמתיתש

  

  פעילות סביבתית חווייתית בדגש האדם הקדמון בכרמל ( טיילות חד יומית):לדוגמה בהרצאתנו נציג 

חל ספונים, רכס אצבע, . כגון: טיול בנבוחרים מסלולים שקשורים לפרה היסטוריה ובכרמל •

 .יער עופרומערת אורנית 

 טלקטואלינריגוש אי יוצרים •

 הבערת אש ויצירת מדורה –) אטרקציה(מתנסים במיומנויות של האדם הקדמון  •

 לבין השפעתנו אנו. השפעתו של האדם הקדמון על הנוף עורכים בחינה השוואתית בין •

 ועל הצורך בשמירה על משאבי הטבע והסביבה. גוזרים מכך על משבר האקלים •

 יש מה לעשות!  – פעילה על הצורך בשמירת הכדור מובילים לחשיבה •

, והכי חשוב מגבשים דרכי פעולה לפעילות למען כדור הארץ בבית הספר, במשפחה, בחברה •

 בזמן הטיול.מתנסים בפעולה אמתית 
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  הטיול ככלי חינוכי פורץ דרך במערך החינוך בצה"ל

  אור פז עברי, מרכז הדרכה המעורר, תנועת דרור ישראל

p@meorer.co.il-or   

  

. על פי רוב מדובר 'טיול חינוכי'בעשור האחרון צומחת בשדה החינוך הצה"לי התנסות משמעותית של 

בין שלושה לשבוע, אך גם המתכונת החד יומית של יציאה אל הטבע, טיול  –ימים  פרבמסע של מס

למדנו לדעת כי המפקדים בצבא ובחיל  זופופולריות רבה. מתוך התנסות ושיח חינוכי קיימת וזוכה ל

החינוך בפרט 'גילו' את כוחו החינוכי של הטיול כמצע והזדמנות לגיבוש היחידה, להשמעת המסרים 

הפיקודיים החשובים להם, ולהעמקת זיקתם של אנשיהם אל הארץ, אל המורשת שלה ואל משימת 

  קדת בידיהם. ההגנה עליה אשר בעת הזו מופ

פותחו במגוון אופנים, מתווים בהם היינו ואנו עדיין מעורבים הטיולים והמסעות החינוכיים בצה"ל 

אך אחד הדברים הבולטים המשותפים לכל ההתנסויות הוא עובדת היותן פרי עבודת פיתוח  ,ומשכים

 משותפת עם מטה חיל החינוך ועם יחידת הקצה, על מפקדיה וסגל החינוך שלה. בצורה כזו הטיול

מותאם ליחידה, לצרכיה החינוכיים, לנושאים אקטואליים או ללוח השנה וכמובן לדגשי המפקד. כך 

בסיס תכנית מסגרת קבועה או מס' מתווים אפשריים, היחידה בוחרת את מה שהיא  למעשה על

. וזאת בשונה ממה מוצאת לנכון, ובנוסף בפעילות עצמה מובנות למפקד 'במות שיח' נוספות לשימושו

שהיה נהוג בתחום הטיולים בצה"ל בעבר, כאשר הטיול היה נחלתם של 'המקצוענים' בלבד ולא של 

  :המפקדים

בשיתוף עם עבודת פיתוח  - ע שפותח על ידי גורמים בחיל החינוך ובמכללה לפיקוד טקטי "המס

אינטנסיבית של "המעורר", כאלטרנטיבה למתכונת קודמת, שפעלה כמיקור חוץ תחת בקרה של 

החיל. בעצם העניין הזה טמון שיעור משמעותי עבורנו כאנשי חינוך בצה"ל: פעמים רבות אנו 

 -א איכותית כל כך של שיתוף פעולה בין שטח, מטה, גוף אזרחי ומערך פרוסמתקשים למצוא דוגמ

סמואל בומנדיל, ק. חינוך בה"ד החינוך ומדריך צוות (באופן שיניב את התוצר המתאים והראוי ביותר."

ראש מחלקת החינוך בחיל  – כיום אל"מ, 2011 –במסע מגלים עצמאות במכללה לפיקוד טקטי 

  .החינוך

, הכלים בנושא זה אשר פותחו על ידינו לבקשת חיל החינוך בעשור אחרוןמר מגוון בהרצאה נסקו

  : ובהם

סיורים חד יומיים לאוכלוסיית חיילי חובה הבנויים  - מורשת וידיעת הארץ - "סיורי מורי"ה"   �

  ממסלול טיול, אתר מורשת וסדנת  מפקד. 

וצעים במהלך הכשרתם כשיא של מסעות בני שבוע המיועדים למפקדים ומב -"מגלים  עצמאות''  �

  התהליך החינוכי שלהם כמפקדים מחנכים.

מסע בן עשרה ימים מדן ועד אילת (כמעט...)  מסע לאוכלוסיית העתודאים: –"מסע פסגות"  �

המיועד לאוכלוסיית העילית של משרתי תכניות העתודה הצה"ליות במטרה לעודדם להתמיד 

  שמציע להם השוק האזרחי. בשרותם הצבאי על רקע הפיתויים החומריים
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תכנית המיועדת לציבור משרתי הקבע  טיול בן שלושה ימים למשרתי הקבע: –"בשביל ישראל"  �

הצעירים, כחלק מההתמודדות הצה"לית עם 'משבר הסרנים', וממוקדת  בנושא השליחות כמושג 

  וערך. 
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  ': חכם מה הוא אומר? על שימוש בטלפונים חכמים בסיורבמושב 

   בקליק:הדרכה 

  ושילוב הפלטפורמה הסלולרית בטיול. 21-תמורות בדמות הטיול במאה ה

  אלמוג צחר, סטודיו צחר ו אהרון בר, קרן קיימת לישראל

AharonB@kkl.org.il  

הם  Z-בני דור ה כאנשי הדרכה וחינוך כולנו מבינים היום כי הטיולים, הסיורים ופעילויות החוץ עם

שונים משמעותית מטיולי הדור הקודם. הצורך בגירויים בלתי פוסקים, ההתקצרות של יכולת  - אחרים 

העלו משמעותית  –הקשב והריכוז, ההתמכרות של בני הנוער למסך המחשב ולמכשירים הסלולריים 

התחבר לשיטות את אחוז ה"מפריענים" בקבוצות המטיילות, ואת כמות המודרכים שלא מצליחים ל

  הרצאה, סיפור, דיון.  –ההדרכה ה"קלאסיות" 

כמי שעובדים רבות עם קבוצת החינוך הבלתי פורמלי (תנועות וארגוני נוער) אנחנו מגלים שגם צורת 

ההטמעה והחשיפה של יחידות הדרכה חדשות למדריכים צעירים, שהם בעצמם בני נוער, חייבות 

   טובה לקהל המדריכים ודרכו למודרכים.לעבור שינוי על מנת להגיע בצורה 

בשנים האחרונות, נראה כי עולם החינוך נוטה להאשים את המכשירים הסלולריים, התקשורת 

הזמינה בכל זמן ובכל מקום, מנועי החיפוש, המדיה החברתית וההתקדמות הטכנולוגית בכל הרעות 

עמום ועוד. אולם ההאשמה שאבדן קשב וריכוז, שטחיות, נטיה ל –החולות שמהן סובל הנוער 

האוטומטית הזו ממסכת, פעמים רבות, את העובדה שלמוצרים הטכנולוגיים שכבר כמעט הפכו 

  לשלוחה מגופנו, יכולים להיות גם יתרונות ולא רק חסרונות במסגרת טיול בשטח.

ן ה –בהרצאה ננסה להדגים איך ניתן לקדם  ולמקסם את היתרונות שמציעים המכשירים הניידים 

נציג את היתרונות  –בין היתר  בטיולים ובפעילויות שטח והן ככלי להטמעה ותקשורת עם המדריכים.

  וחסרונות של השימוש בסלולרי בטיול:

עצם ההזמנה של מודרכים לשתף בפעילות גם את המכשיר האהוב שהוא כבר חלק  עבור המודרכים:

פלטפורמה מוכרת זוהי קחת חלק. מגופם, מעלה בדרך כלל את הנכונות להשתתף, להתחרות ול

כל אחד מקבל את  –אישי מאד השימוש בסלולרי גם תחרות. ולחוויה, המזמנת אפשרות לואהובה, 

נעלם ונטמע ולא  כמה חברים נוספים, משתתף יותרהביטוי האישי שלו, צופה במסך הקטן יחד עם 

  בקבוצה גדולה.

מישות, אפשרות לעדכן משחק, משחק שיכול תוכן סלולרי/מתוקשב מאפשר ג עבור מפתחי הפעילות:

 –יחד עם זאת  לפעול בכל מצב ובכל מקום, הפצה והטמעה של המשחק מרחוק בקהלים שונים.

חשוב לשמור על מינון, להכניס את השימוש במכשירים בצורה מדודה ושקולה ולא לתת למסך 

טרה, ולהקפיד לשלב להחליף את השטח. חשוב לשמור על מעמד המכשיר הסלולרי ככלי ולא כמ

  אותו עם מצאי פיזי בשטח כך שהשטח במוקד.
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המכשיר יכול להביא אל השטח קולות, סרטונים, תמונות על פי דרישה ובעצם הופך  בור המדריכים:ע

, השימוש מצד שני להיות עזר הדרכה רב כוח שמחליף את הקאפות והכרזות המתקפלות של פעם.

  לפתוח עיניים גם לשטח.ו לאחד את הקבוצה אתגר מזמן  בטלפון החכם בצוותים קטנים

איך מתגברים על החסרונות? איך מאפשרים למידה והעמקה גם בפעילות שבה המודרכים עובדים 

בצוותים עצמאיים שמתפזרים בשטח ופוגשים את המדריך רק בתחנות הפתיחה והסיום? עם 

שלה, הפועלים כיום בשתי אתגרים אלה ואחרים קק"ל מתמודדת בסדרת המשחקים הסלולריים 

הפועל כיום במרכזי השדה, במשתלת קק"ל  חוויער, משחק ניווט סלולריפלטפורמות עיקריות: 

, מבוססים על הפלטפורמה המוכרת של סדרת משחקי אוצרבפיתוח עבור אתרים נוספים וונמצא 

TREASURE HIT את  שלה לקצה". של המכון הטכנולוגי בחולון, משדרגים אותה ו"לוקחים את היכולות

נדגים את ערוץ התקשורת שלנו  וכןנחשוף במסגרת ההרצאה  ואת התובנות שלנו המשחקים האלה

עם המדריכים הצעירים, באמצעות סדרת סרטוני הדרכה בקליק ובאמצעות מדור המדריכים באתר 

  החלון הירוק של קק"ל.
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  אודות עשר שנות שימוש בטלפונים בטיול –בין טיפש לחכם 

  , מו"פ מדבר וים המלחיוני שטרן

yonishtern@gmail.com 

  

הפיתוח הטכנולוגי המהיר של הטלפונים לצד העלייה בתעבורת המידע ברשת האינטרנט והתחזקות 

ולים הרשתות החברתיות, העלו את מעמדו של הטלפון החכם והגבירו את השימוש בו במסגרת הטי

  במערכת החינוך. 

היתה השנה בה רעיון שהתגבש בדבר השינוי מעלוני מידע מנייר לעלון מידע  2010ראשית שנת 

דיגיטלי, הניע את פיתוח מיזם "מסלולרי". המיזם החל ככלי חינוכי והוא פעל בבתי ספר שונים ברחבי 

בה). המסלולרי פעל הארץ בפיתוח של מו"פ מדבר וים המלח (לשעבר מרכז מדע ים המלח והער

שנים רצופות ככלי חינוכי טכנולוגי בטיול ובו עשו התלמידים שימוש בטלפון החכם לטובת  7במשך 

בתי  25- יצירת התוכן של שבילי הטיולים, המסלולים ואתרי הביקור בשטח. למעלה מאלף תלמידים מ

ונים טרום עידן ספר שונים היו שותפים בפיתוח אפליקציית המסלולרי אשר החלה דרכה בטלפ

הטלפון החכם ובהמשך היו שותפים לפיתוח אפליקציית טיולים שהיתה לאפליקציית הטיולים 

  הראשונה בישראל.

תלמידי תיכון במגמת גיאוגרפיה ולימודי ארץ ישראל ביצעו עבודות גיאוטופ שונות בליווי מפמ"ר 

יח"ל על ידי תלמידי  5בהיקף  גיאוגרפיה ומפמ"ר לימודי ארץ ישראל ואף נכתבו מספר עבודות גמר

  תיכון מעלה שחרות בערבה ותיכון השלום במצפה רמון.

עם התפתחות המיזם, עלה הצורך ביצירת תוכן עשיר בוידאו, המחשות, תמונות ואיורים. התלמידים 

אלף  250- ביצעו מטלות של יצירת המידע על פי כישורים שונים. אל מידע זה נחשפו למעלה מ

הנו מאיכות הדרכה למטייל אשר יוצרה על ידי תלמידים במסגרת הטיול החינוכי משתמשי קצה שנ

  שלהם בבית הספר.

עם עלייתם של אפליקציות ותוכנות חדשות אחרות בתחום  2017מיזם המסלולרי סיים דרכו בשנת 

י הטיילות אשר כולן צמחו בסקטור הפרטי ולא החינוכי. מיזמים אלו ייתמו את הביקוש למיזם החינוכ

ציבורי ותפסו את מקומו. בין המיזמים הבולטים ניתן למנות בישראל בשפה העברית את עמוד ענן, 

Trailze ,WishTrip  ואחרים. מיזמים אלו מאפשרים לכל אדם לייצר תוכן, לתעד, לשתף, לערוך, ללמוד

ולתכנן את הטיול שלו בארץ ובעולם בצורה קלה, פשוטה ודינמית. פעילות חינוכית שבוצעה על ידי 

כותב תקציר זה, במספר בתי ספר ובהם התבצעו תכנוני טיול על ידי התלמידים בעזרת כלים 

כי התלמידים מעריכים רבות ולומדים רבות מהתכנון של הטיול בעזרת הכלים טכנולוגים, הראו 

הטכנולוגים העומדים לרשותם על ידי חברות טכנולוגיות שונות, יחד עם קשיי ההטמעה והרגלי 

  השימוש באפליקציות אשר מחוץ לסל האפליקציות המוכר לילדים ולנוער.

יול ולרוב על ידי שימוש בכלי הרשת התלמידים מרבים לעשות שימוש בטלפון במסגרת הט

החברתיות לתיעוד, שיתוף, הפצה ופרגון חברתי הדדי באפליקציות השונות: פינטרסט, אינסטגרם, 
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פייסבוק ועוד רבות אחרות. למרות השימוש הגובר בטלפון, מיעוט השימוש בכלים אחרים מציג את 

  ם החברתי.הקושי של הטמעת כלי לימוד, תכנון והעשרת תוכן מעבר לעול

ההרצאה המוצעת לכנס מבקשת להציג פעילות של תוצרים חינוכיים לאורך עשר שנות עבודה עם 

תלמידים בבתי ספר שונים בישראל ובהם נעשה שימוש באפליקציות טיול רבות ומגוונות. ההרצאה 

תציג את תוצרי התלמידים לצד הקשים והאתגרים אשר עמדו בפני המורים ומדריכי הטיולים 

  הצלחות והשמחה עם הפרסום ברשת האינטרנט וקבלת הקרדיט החברתי לתוצרים אלו.וה
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TARASA - .לטייל עם הזיכרונות של כולנו  

  טוב, החוג להיסטוריה, המכללה האקדמית בית ברל-בועז לב

boaz.levtov@beitberl.ac.il   

 להציג ולהסביר את מיזם טרסה ואת האפשרות לשלב אותו בדרכים שונות בטיילותההרצאה מיועדת 

  החינוכית מתוך שאיפה ולהעשיר את הממד ההיסטורי שלה ואת תרומתה הקהילתית והחברתית. 

על בסיס התפיסה שלפיה זיכרונות פרטיים של הציבור הרחב המתועדים ונאספים על ידי קבוצות  

להיות מקורות בעלי חשיבות רבה לחקר ההיסטוריה החברתית ולקידום וגורמים שונים, עשויים 

תהליכים משפחתיים, קהילתיים וחברתיים משמעותיים, פותח בשנתיים האחרונות במכללה 

. מיזם ייחודי זה מאפשר לציבור הרחב לשמור ולשתף באופן פתוח "טרסה"האקדמית בית ברל מיזם 

צלום, אודיו ווידאו). זיכרונות רחבים, עדויות וסיפורי חיים וחופשי כל זיכרון בכל פורמט (טקסט, ת

על בסיס  TARASA MAP-, וזיכרונות ממוקדים ונבחרים מועלים לTARASA ARCHIVES-נשמרים ב

  שיוכם למקומות ולזמנים המתאימים על מפה דיגיטלית עולמית.

שיתועד, יונצח וישותף. תיעוד לפי תפיסות היסוד של טרסה כל זיכרון המשמעותי בעיני מישהו ראוי 

ושיתוף של זיכרונות יכולים לבנות ולהעצים משפחות, קהילות, קבוצות חברתיות, מוסדות חינוך 

 ,וארגונים ציבוריים ופרטיים. מפה דיגיטלית כללית המפגישה בין זיכרונות של קהילות ומגזרים שונים

חברתיים, ולקדם בכך התייחסות שוויונית יכולה לקדם סקרנות וליצור מפגשים וקשרים חוצי גבולות 

גיאוגרפי הפתוח במיוחד לזיכרונות של -והכרה וכבוד הדדיים. המיזם נבנה כמרחב חברתי היסטורי

קבוצות חברתיות ומגזרים מודרים שלא זכו לייצוג הולם בזיכרונות הקולקטיביים המרכזיים 

  וההגמוניים. 

של פתיחת המפה  מים הגיאוגרפיים וההבניההשיוך המהותי של התכנים ההיסטוריים למיקו

בטלפונים החכמים לפי המיקום הפיזי של המעיינים, יוצרת למיזם טרסה פוטנציאל הדיגיטלית 

לימודיים בפרט. ניתן להצביע על - טיולים ככלל ועם טיולים חינוכייםולחיבורים משמעותיים עם סיורים 

נבדלים ברמות המעורבות וון מסגרות חינוכיות וניתנים להתאמה למגשלושה אפיקי חיבור מרכזיים ה

  השונות הנדרשות מהמורים והתלמידים: 

הנבנים  ,כרונות נבחריםייציאה לטיולים, סיורים ומשחקי שטח לימודיים המבוססים על מסלולי ז •

בטרסה במסגרת פרויקטים של תיעוד מחקרי, קהילתי או תיירותי. התצוגה הדיגיטלית מאפשרת 

מעורבות עמוקה יותר היוצרת התכנים ההיסטוריים, עם ימה אישית או קבוצתית התמודדות מקד

  בלמידה בשטח.   

כרונות קיימים בטרסה לפי התכנים והמיקומים המתאימים למסלולים יחיפוש ובחירה של ז •

ולנושאים המיועדים  של טיולים וסיורים חינוכיים מתוכננים. ניתן לערב את התלמידים מראש 

  וכן בהצגתם לקבוצה במהלך הטיולים.  ,וש והבחירה של הזיכרונות המתאימיםבעבודת החיפ

כרונות ע"י התלמידים י) של תיעוד זPBLבנייה של תהליך למידה מקיף המבוסס על פרויקט ( •

חברתי או תרבותי מסוים, המוביל לבנייה של מסלול טיול חדש במפת  -תחום גיאוגרפיוקדש להמ
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כרונות, שיכולה אף להיות מלווה בתכני ימי הזקותצוגה פיזית במי טרסה, ולעיתים גם בשטח ע"י

). פרויקט למידה מקיף ומעמיק  זה יכול להסתיים גם באירוע השקה של ARמציאות רבודה (

גם בהדרכה של קבוצות תלמידים אחרות ושל הציבור הרחב יתנסו  המסלול, שבו התלמידים 

 כרונות שהם יצרו.יבמסלול הז
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  חכם השביל מן ההולך בו: על שבילים מיוחדים בטיילות החינוכית': גמושב 

  צעדת השביל המחברבהמש"צים 

  משרד החינוך, וידיעת הארץשל"ח אגף יניב בלום, 

 yanivbl@education.gov.il  

אחרון" המתקיימת מדי שנה בין יום הזיכרון צעדת השביל המחבר הינה צעדה לזכרם של "חללי נצר 

בה צועדים אלפי בני  ,לשואה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות. הצעדה

מתחילה בבקעת הקהילות ביד ושם ועוברת דרך תחנות ביד ושם, . הצעדה נערכת בירושליםנוער, 

  ת בסמוך לאנדרטת "נצר אחרון".קברים ותחנות בהר הרצל ומסתיימת בעצרת ממלכתי

לכל אורכה של הצעדה מש"צים ממחוז ירושלים מכניסים את משתתפי הצעדה אל סיפור חייהם של 

המורכב ממש"ציות ומש"צים נבחרים מבתי ספר שונים במחוז,  "צוות השביל המחבר"החללים. 

נבחר/ת מקרב המש"צים כארבעה חודשים לפני הצעדה  אחראי לליבת היום המיוחד הזה מא' ועד ת'.

במחוז מנהל/ת לצעדה אשר אמון על בחירת הצוות, המשמעת והמשמעות הנדרשים לצוות זה, כינוס 

כתיבת המחזות ושת"פ עם מש"צ מנהלן אשר מגייס צוות וציוד  יהצוותים בחוליות עבודה, יצירת צוות

  להמחזות.

קורותיהם מחבר  מתוךבאתר "יזכור" והצוות עובר על סיפורי הנופלים מקרב חללי "נצר אחרון" 

ההמחזות עוברות תיקונים והגהות ולאחר מכן כל חוליית עבודה  המחזה הנשענת על סיפורם האישי.

חלק מההמחזות מספרות את סיפורם של  מקבלת המחזה וכל לוחם ולוחמת מגולמים ע"י המש"צים.

ות מספרות את סיפור ההעפלה היהודים ערב השואה, אחרות את קורותיהם בשואה. המחזות נוספ

  לארץ ואחרות את סיפור הקרב האחרון.

אלפי בני הנוער הצועדים ביום זה עוברים במהלך הצעדה בין תחנות ההמחזה של המש"צים 

הצעדה מסתיימת  ונחשפים לסיפורי הנופלים ולומדים פרק חשוב בהיסטוריה בדרך בלתי פורמלית.

בעצרת ממלכתית בנוכחות שרים, נציגי צה"ל, ארגון יד לבנים ועוד. במהלך העצרת מציגים המש"צים 

המחזה אחת מתוך המחזות היום והמש"צ המנהל של יום זה נושא את "דבר הנוער" בו הוא מעלה 

קראת על נס את דמותם של החללים, מספר על המשמעות העומדת בלב העשייה של המש"צים ל

  ובמהלך צעדה זו ומשתף בזכות הניתנה לו ולחבריו המש"צים במחוז בהנצחת החללים הללו. 

מטרת הצעדה היא לחבר בין אלפי התלמידים המשתתפים ביום זה לבין סיפוריהם של חללי נצר 

אחרון. מהלך זה מתקיים בצורה בלתי פורמלית ע"י מש"צים בני גילם של משתתפי הצעדה אשר 

ת המשתתפים דרך סיפור, זיכרונות ומראות ולא רק דרך הרגליים. מבחינת המש"צים יום מובילים א

הצעדה הוא אירוע שיא אך הוא מרכיב אחד בתוך תהליך חינוכי ארוך בו לומדים המש"צים על 

התקופה המדוברת, נחשפים לסיפורים השונים, מסיירים במקומות בהם חיו ונפלו לוחמות ולוחמי 

עמיקים בשיח על המשמעות והחשיבות בהיותם מזכירים ויוצרים המשך לאלו שאין "נצר אחרון" ומ

 הצעדה מתקיימת בשיתוף משרד הביטחון ו"יד ושם". להם כמעט ולו אדם אחד שיזכור ויזכיר.
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 שביל סובב הרמון כמקרה מבחןאשכולות טיילות וחיבור מרחבי טיול: 

  
  ניםמנהל מחו"ה רמון ברשות הטבע והג, ליאור שוימר

  
ramon@npa.org.il-lior   

 

 וקד משיכה לטיילות מסוגים שונים הינוניהול שטח המכיל ערכי טבע נוף ומורשת ואשר מהווה מ

אתגר בו מתמקדת רשות הטבע והגנים בשנים האחרונות. במחוז דרום נבנתה תפיסת אשכולות 

מטרת אשכולות  מרחבי טיילות אינטנסיביים אשר בהם מגוון גדול של שבילים וחניוני לילה. –הטיילות

נים, במינימום פגיעה בערכי הטבע הנוף הטיילות היא ליצר מקסימום אפשרויות טיול לקהלי יעד שו

והמורשת.  עיצוב מרכיבי הטיילות באשכולות נובע מתהליך הכולל התייחסות למעמד השטח, רמת 

האטרקטיביות לקהלי יעד שונים, נגישות תחבורתית והגנה על ערכי טבע ומורשת. בהמשך לשלב 

לות הסמוכות וברשויות אשר החשיבה הראשונית מתבצע הליך שיתוף הכולל בעלי עיניין בקהי

לאחריו מתבצע תכנון מפורט של תשתיות הטיילות. אחד מקהלי היעד העיקריים הינו הטיילות 

החינוכית על רבדיה השונים: טיולים יומיים או רב יומיים, לינת שטח, לינת מבנה, נגישות לאוטובוס 

  וכדומה.     

  

ת ספציפית להתאמה לטיילות חינוכית במספר שביל סובב הרמון נולד בתהליך שכזה וכלל התייחסו

המרכז העירוני והלוגיסטי, עם  -רמות: טיולים נודדים וטיולים יומיים. השביל מחבר את מצפה רמון 

אשכולות הטיילות של  הר הנגב הגבוה, ציר צבעי הרמון ומזרח מכתש רמון. הליכה לכל אורכו 

 רים יותר המתאימים לטיילות חינוכיתנמשכת תשעה ימים אשר ניתנים לחלוקה למקטעים קצ

בהתאמה עונתית. שלשת הימים הראשונים ממזרח למערב עוברים בהר הנגב הגבוה דרך חניוני 

אפריל. שלושת הימים הבאים - הלילה בנחל ניצנה עליון ובורות לוץ ומתאימים לחודשי הפריחה מרץ

עידו ומפער פיתם ומתאימים  מתפתלים בנופי המצלעות הפראיים של קמר הרמון דרך חניוני הר

לחודשי הסתיו והאביב. שלשת הימים האחרונים עוברים באתרים המרכזיים של מזרח מכתש רמון 

הר סהרונים פרסת נקרות והר ארדון דרך חניוני הלילה בארות והר ארדון ומתאימים לעונת הטיולים 

  מאי. - הרחבה אוקטובר

ניין רבות ככול האפשר וכך השביל יום נקודות תוכן ועיון לשלב בכל במהלך התווית השביל נעשה ניס

  עובר באתרי מורשת רבים, בתי גידול מגוונים ותצפיות אל כל רחבי הנגב.  

תכנון השביל התחשב גם בפעילות צה"ל, השביל אינו נכנס לשטחי אש פעילים ולכן פתוח כל ימות 

נערך דעת של מטיילים מהשטח וחוות השבוע ללא צורך בתאום מיוחד. לאחר שנתיים של הרצה 

תכנון נוסף שמטרתו  לשפר את השביל ולחברו לאשכולות טיילות נוספים (אגן שדה בוקר של תהליך 

  והערבה).

בהמשך מתוכננים שבילים נוספים על מנת להרחיב את מגוון קהלי היעד של הטיילות החינוכית  

  המשתמשים בשטח ולהעצים את  חווית הביקור בהר הנגב.  
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  פרויקט חינוכי מדעי למטייל – "שביל הזמן הגיאולוגיתכנית "

  , הקמ"ג ואוניברסיטת בן גוריוןדודי אברהם

dodik@post.bgu.ac.il   

  

היום. ד וע מיליארד שנים 4.5שביל הזמן בא לספר את הסיפור של כדור הארץ מאז היווצרותו לפני 

הסיפור הגיאולוגי והגיאומורפולוגי בדגש על אירועים חשובים שעצבו אותו, יסופר כפי שאנו מכירים 

  אותו מתוך רצף השכבות ויחסי השדה ביניהן. 

המטרה העיקרית היא לקרב את המטייל לעולם פחות מוכר, איך נוצרו שכבות?  איך נוצר הר געש? 

מהם מחדרים מגמתיים? איך נוצרים רכסי הרים כל כך גבוהים? מה צובע את אבני החול באדום? ו

מאיפה בא הכדור הזה? על מה אנו דורכים? ועוד יותר מכך מהי תיאורית נדידת היבשות? או בקיצור 

   ?לאן הוא הולך כעת משהשיג האדם די כוח בכדי לשנות אותוו

חשוף אחד הרצפים הגיאולוגיים השביל יבנה לאורך המצוק הצפוני של מכתש רמון בו לפי התכנון, 

החשובים במדינת ישראל החל מתקופת הטריאס דרך היורא והקריטיקון התחתון. לרצף הגדול הזה 

של סלעי משקע ימיים, לגונרים, אגמיים ויבשתיים, חדרו גופים מגמתיים רבים, בעיקר בין השנים 

במהלך תקופה זו הייתה באזור  מיליון שנה. חלק מהסלעים עברו התמרה (מטמורפוזה). 106   - 142

  פעילות וולקנית עשירה.

איך זה קרה? מצד אחד, הקמר הגבוה ביותר שנוצר בנגב. מצד שני סחיפה אדירה שיצרה עמק 

 םלאומיים. התהליכים הגיאומורפולוגיי- עמוק. השילוב הזה יוצר חלון גיאולוגי נדיר גם במושגים בין

  ף מתוך העמק הגדול.סח אמתרחשים גם כיום וכל שיטפון מוצי

קמבריום כל -בתקופת הפרה ק"מ והוא יחולק לקטעים בצורה הבאה: 1אורך השביל יהיה לפי התכנון 

מיליון  10ייצגו  מ' 10החל מתקופת הקמבריום, כל סה"כ; מ'  400 -מיליון שנה כ 100מ' ייצגו  10

 מ'. 50 - ה, כמיליון שנ 1מ' ייצגו  10החל מתקופת הפליוקן, כל מ';  550 -שנה, כ

אירועים טקטוניים,  יווצרות שלהן,השכבות גיאולוגיות וסביבת הייכתבו הסברים על ה על השלטים

  ההסברים יהיו בעברית, ערבית, אנגלית ובכתב ברייל. התאמות. - איו אירועים וולקניים

ד. השביל ברוח הזמן, תהיה אפליקציה והמטייל יוכל לקרוא הסברים מפורטים יותר דרך הטלפון הניי

  יהיה מונגש באופן מלא, ובחלקו מוצל.

והמועצה זוכה לתמיכה בקרב רשות הטבע והגנים הגיאולוגי הוא יוזמה האישית, שרעיון השביל 

המקומית מצפה רמון. מספר גופים נוספים כבר תומכים ברעיון ואף מוכנים להצטרף למימונו. לאחר 

  ל. שימצא המימון המתאים אנו מקווים כי יצא לפוע

. 
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  בטיילות החינוכית על מסעות שטח –וייסעו ויחנו ': דמושב 

   

  חינוך לאתגרי העתיד. – 21 ה במאה נודדים שטח מסעות

  בית הספר הריאלי העברי בחיפה. עומר יגאל,

omer@reali.org.il  

מטיולי אכסניה למסעות שטח נודדים משמעותיים. בית הספר הריאלי העברי בחיפה, עבר מהפך, 

למשתתפיו  יםהמקנ , במסעות שטחלחינוך אזרח ישראלית ערכית, נבע מתפיסה פדגוגי המהלך

מיומנויות חיים חשובות לחייו כבוגר. המהלך הוזיל משמעותית את עלות הטיול שמאפשר מסעות 

ך). המהלך היה הדרגתי, נחוש ובשיתוף ארוכים ורבים יותר (בתקציב גביית הורים של משרד החינו

יב' וכוללים מזון ובישול עצמאיים של  –עדין של צוות המורים. מסעות השטח מתקיימים בכיתות ו' 

  התלמידים.

  תלמידים.  480 – 400שנתי. כל שכבה מונה  12בית הספר הריאלי העברי בחיפה הוא בית ספר 

 בהקניית מטרות גם מטרותיו שאר בין משיג משמעותי שטח מסע :21רכישת מיומנויות המאה ה

, . כמו: התמודדות עם אתגרים21ה המאה של, הישראלי, האזרח, האדם עבור מבוקשות מיומנויות

 נחישות, סיבולת, צוות עבודת, וסקרנות התעניינות, וחברתית אישית אחריות, הסתגלות כושר

  .נפשי וחיזוק הערכהונפשי,  גופני חוסן, והתמדה

 שהמסע ככל. הרגיל הנוחות ממרחב התלמידים את המוציא מאתגר מסע הוא -  נודד משמעותי מסע

 אצל חותמו את וישאיר יותר עוצמתי יהיה מיומנויות בשלל המעשית ההתנסות כך מאתגר יותר יהיה

. עצמי ובישול שטח לינת הוא ומשמעותי מאתגר, חינוכי מסע ליצירת העיקרי הבסיס .התלמידים

 וכן והחברתיות הפיזיות ליכולותיהם התלמידים לגיל מותאמת להיות חייבת האתגר עוצמת

  . הנרכשות המיומנויות והפנמת ההתנסות להעמקת משמעותי הוא המסע משך .קודמות להתנסויות

 הפיזית היכולת את המאתגרים הליכה מסלוליהם  האתגרים אותם פוגשים התלמידים במסע נודד

 מקלחת, מיטה( הנוחות ממרחב משמעותית יציאה שמהווה שטח לינת, )התלמידים לגיל מותאמים(

 לפרק יציאה, בכיתות או בקבוצות עצמי וכן בישול וקנייה של מזון תכנון, ארגון ,חברתי אתגר וכן') וכו

 ').וכו אבנים, יתושים, חום, קור(  השטח תנאי עם התמודדות, הספר מבית/  מהבית משמעותי זמן

 תאום, חדשה חברתית להכרות למסע חדשות קבוצות יצירת – חברתיים בהרכבים שינויכמו כן 

 ,)O.D.T,לוגיסטיקה, וניווט הובלה, עמיתים הדרכת( מאתגרות וקבוצתיות אישיות משימות ,ותקשורת

  .המסע במהלך ואנליזה מחקר, נתונים איסוף – בשטח לימודו

שבירת שיגרה , לארץ מחברת עומק חוויתיצירת הם  נודד משמעותי יתרונות נוספים במסע

 טובה שליטה, משמעת בעיות של הקטנהפשרת להתעמק בנושאי איכות ערכיים, משמעותית המא

 מסע ימי יותר ולקיים הטיולים תקציב את למקסם אפשרותכמו כן  .בתכנים, בתלמידים, בטיול יותר

  ).ואוטובוסים כלכלה, לינה( ביותר היקרים הסעיפים הורדת ידי על
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 ,מקלחות, לינה. (והמורות המורים צוותי התנגדות עם התמודדותבהוצאת המסעות הם קשיים ה

, )קשיים, סכנות, מקלחות. (והורים תלמידים התנגדויות עם התמודדות, )פיזיים קשיים, שטח

, ג"רט, מצב חדר, החינוך משרד בטחון( והנחיות נהלים שמכתיבים השונים הגופים עם התמודדות

  .על מוביל המסעות כבדה אחריות, בנייה והפעלת מערך לוגיסטי תומך ו...)ל"קק

שוב  מבשלים את ארוחת הראשונה בשטח. לראותם 12לראות תלמידים בני  :במסע רגעים של אושר

 של אורכו לכל מסע יצא הריאלי הספר בית של 100 ה בשנת מתנהלים בטבעיות במסע נודד.18בני 

 100 של במהלך הספר בית שכבות בין נודד שליחים כמסע), מ"ק 1100( תוספות עם ישראל שביל

מסעות השטח הנודדים, לינת השטח והבישול העצמי, הפכו לנורמה ואיש אינו מערער על  .ימים

 וההתנסות החוויה את ומוקירים גאים הספר בית ובוגרי ההורים רוב, הספר בית מנהלי ה"מסורת".

  .במסעות הנודדים שלהם
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" סעו ויי"וי   חניוני לילה כמוקד לטיילות חינוכית- חנו

  , מנהלת תחום חניוני הלילה, רשות הטבע והגנים לימור קטן פרידמן

limor.kf@npa.org.il   

תית בחניוני שטח. לשם כך יהוא בלינה חוויבין האדם לטבע אחת הדרכים להשיג את החיבור המיוחל 

רשות עשרות חניונים ברמות שונות: החל מחניוני "שלט" בלב הטבע ושביליו, דרך חניונים המפתחת 

עם שירותים בסיסיים וכלה בחניונים בתשלום וברמה גבוהה. המגוון הרב, הפריסה מדרום ועד צפון, 

  מאפשר את פיתוח תרבות הקמפינג הנפוצה בעולם. 

 30% -מהשנה הקודמת. כ 6%חניוני הלילה בתשלום, עליה של  18 -אלף לנו ב 450 - כ 2019בשנת 

  מתוכם בלינה מאורגנת של קבוצות טיילות חינוכית

 - שמיםסביב המדורה, וחוויות בשטח החניון,  לינה, לאפשר רציונל רשת חניוני הלילה בפריסה ארצי

ו/או  מסלולים בקרבת חניון הלילהאזור, טיילות ב , וביום המחרת,כוכבים, שקט, "חברותה קבוצתית"

, ללא הגברה, מוסיקה מדיניות חניונים שקטים, בחרה הרשות בחווית לינהלהעצמת פעילויות שטח. 

מגוון , צל, במטבח שדהב חניונים מאובזרים רשת חניוני הלילה מציעה, ורעש שיפגע בחוויה. 

, חדרי צוות למורים חושות/בונגלו) -ת אירוחחימום, יחידו - אפשרויות לינה (קמפינג, מאהלים גדולים

 . כיתת לימודובחלקם אף 

לינה בחניון מקדמת התנסות בעבודת צוות, בעצמאות, בבישול עצמי, בעזרה הדדית. שהייה מחוץ 

למידת  - אמצעי לטבע ולעצמך, בעיקר בשעות הלילה -לבית המאפשרת הקשבה וחיבור בלתי

 . ו מציעים מגוון פעילויות מאושרות בחניונים שקטים ביום /בלילהבנוסף, אנחנ התנהגות נכונה ללילה.

, ODTפעילויות לדוגמא בשעות אור: סיורים באתר, פעילות גיבוש חברתית ומשימות שדה אתגריות, 

קוליים, -פעילויות לדוגמא בחשיכה: סיורי עששיות , סיורי בישולילה, מיצגים אור. סדנאות שונות

עקרבים, שמירת  - הרצאות טבע, דורה, תצפיות כוכבים, מסיבת אוזניותמספרי סיפורים סביב המ

 בקרוב..... - בכל חניון ODTמתחם מחנאות  טבע, פעילי לילה ועוד....

שטחים פתוחים בשמורות טבע ובבסיס ליציאה לטיולים יושבים במיקום המאפשר נים ממוקמים החניו

(מחיר הלינה כולל את  הלאומיים בהם שוכנים חניוניםים יום ולילה בגנ סיוריניתן לתכנן  .באזור

ים', טיולי אופניים, גיחות, טיולי 'כוכב', מחנות 'נודדבנוסף, ניתן לשלב: . אתר ביום המחרת)בהביקור 

  . ועוד ניווט, מסלולי אופנים, 4*4מסלולי 

מים ו רותיםשי, בתוספות של: שביל ישראלעל שלט החניוני את גת שדרבשנים האחרונות, הרשות מ

של הרשות, מאפשר נגישות למידע ונהלים,  אתר אינטרנט. , לטובת המטייליםלשתייה בקרבת החניון

אנחנו לקראת פתיחת חניונים חדשים, נוספים, מקוון ומרכזי הזמנות.  אופציה לתיאום לינה בטופס

ו למספר קהלי יעד בו במקומות נדרשים: שבטה, שידרית, עין גדי, בית גוברין, בניאס ועוד.... שיותאמ

  זמנית ובסטנדרט גבוה יותר מהיום.
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"ת סע משמעותיטיול שנתי לממ   ברשת אמי

  , משרד החינוך, אגף של"ח וידיה"א"מ, נוף עם מורשת, מרכז נעיובל אשוש

yuval467@zahav.net.il  

התקיים פיילוט עם רשת אמית, להפיכת הטיול השנתי למסע  בתשע"ה ,בעקבות מדיניות של"ח

. המטרה היתה לקדם ולטפח מסע חווייתי מאתגר המשלב בתהליך את 'חברת (ממ"ש) משמעותי

  בית הספר' כדי להשפיע ולהעצים את תרבות הלמידה מתוך חוויית ההתנסות.  

דום המסע והפעילות בבית ספרו, לפי תכנית זו על מנהל בית הספר להוביל את הצוות החינוכי, לקי

ליצור שיח המשתף את כלל חברת בית הספר בתהליך, לעידוד מעורבות ביצירת החוויה, המחויבות 

למסע והאחריות לקראת ה'מפגש' עם נופי המולדת. לשלב גורמים עם ניסיון מקצועי ומיומנויות ביצוע 

דמת ואמצעים רלוונטיים (מכלל בשדה  כדוגמת המורים לשל"ח וידיה"א ולשלב טכנולוגיה מתק

  המסכים החכמים) בתהליך הלמידה.

ערכי (והגילאי) המתקיים בבית הספר - חינוכי- על המסע להיות חלק אינטגראלי מהרצף הלימודי

ומחוצה לו, אירוע שמשלב את כלל חברת בית הספר ומאפשר ביטוי לכל אחד מהמשתתפים. היציאה 

חינוך'. -י ממושך ותעצים את תפקודו של בית הספר 'כמרכזלשדה תהווה את שיאו של תהליך חינוכ

  המסע מורכב מחמישה שלבי יסוד: תכנון, הכנה, "מפגש" סיכום, עיבוד ומעשה.

ימים, לינה בשדה ובישול עצמי במסגרתו שהתלמידים מתכננים את התפריטים  4-3המסע כולל 

ן ועד למפגש שזה המסע עצמו. וקונים את המזון. צוות המורים שותף לכל העשייה מרגע התכנו

תלמידים. בעקבות המסעות  900בתי ספר מסעות בהם לקחו חלק 12 -בשנת תשע"ה התקיימו ב

בתי ספר. חוות הדעת היו ממנהלים, מורים ותלמידים. ניתוח של חוות הדעת  10-נאספו חוות דעת מ

   קה הדתית והלאומית.מעלה שהמסע תרם לתלמידים להכרת עצמם, לגיבוש עם חבריהם ולחיזוק הזי

 לפיתוח תחושת מסוגלות עצמיתשני היבטים מרכזיים שחזרו בדיווחי התלמידים היה תרומת המסע 

 המסע הזה לימד אותי,: "בעצמם והאמונה בחבריהם, כפי שבא לידי ביטוי בדיווח של אחד התלמידים

ך, כוחות חדשים מתגלים בך ואתה מסתכל אחורה ורואה ישגם כשאתה חושב שהגעת לסוף כוחות

את הדרך שעשית ולא מאמין שעברת את זה.. אין כזה דבר להגיד שזה לא אפשרי בלי שניסית..  

לפני שאתה יוצא לדרך קח טיפה צידה בשבילך, אבל מה שחשוב קח לך אנשים טובים שייגרמו לדרך 

דרך הארוכה, תעבור צעד ועוד צעד ועוד אחד.. קח  הקשה להיראות כמו כלום.. אל תסתכל על כל ה

איתך אדם כשתיפול  יעזור לך לקום, יזרוק לך מילות חיזוק, ייתן כתף כשצריך... רק כך תשרוד את 

העצמת המשתתף והכרת כוחה של הקבוצה הינם חלק ממטרות הממ"ש,  "הדרך ותראה את הסוף!

היה טיול שבאמת לקחנו איתו מלא עצמאות אני יכול להגיד שזה  כפי שתיאר משתתף נוסף: "

  ".והיה גיבוש של הכיתה

כדי לעודד התנסויות חדשות יש לתת במה למנהלי בתי ספר שהתנסו הפיילוט הניב מספר לקחים. 

לשתף אחרים בחוויותיהם, יש לקבוע מועד מתאים למסע בהתאם ללוח המבחנים ועונת השנה, כדי 

התחיל בבניית המסע כבר בתחילת שנת הלימודים, יש לחתור יש ל - ליצור תהליך עמוק ומשמעותי
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לשת"פ של כל הגורמים הנהלה, מורים, מועצת מסע, תלמידים והורים, יש לשלב את שעות המחנך 

בהכנה וכן במהלך המסע. יש לפתח מתוך המודל הקיים תכנית מקיפה יותר הכוללת ערכה לימודית 

סע  באתר האינטרנט של הרשת כולל תמונות, מערכי לכלל בתי הספר. חשוב לשלב את פעילות המ

הדרכה וחומרים נוספים. יש לקיים ביקורים בתהליך המסע וללוות את התהליך בתוך בתי הספר. יש 

להרחיב את המסע המשמעותי לעוד בתי ספר ולהעמיק את התהליך לעוד שכבות בבתי הספר 

 הקיימים.

 


