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מרכז דרך הוא
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ומוביל סדנאות
וסמינרים
ערכיים 
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אנחנו?
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חינוך מעצים
בניה בעץ ממוחזר

תקשורת מקרבת 
 כלים למערכות יחסים

חינוך אתגרי
גיבוש ודינמיקה קבוצתית

סדנת אומץ
התמודדות עם לחץ חברתי 

דיוקן עצמי - לפיתוח
דימוי עצמי דרך צילום

ו שלנ הסדנאות 

להיות אזרח בישראל
לקראת קבלת ת"ז

חברה וכלכלה 
 כלים לניתוח המציאות

סיור בדרום ת"א
בעקבות פערים ומדיניות

סיור בשכונת מוסררה
סיור היסטורי-חינוכי

מורשתו של הרצל
מחזון למציאות

נרים וסמי שיא  מי  י

גיבוש מועצת תלמידים
ליווי קבוצות מנהיגות

ומגדר מיטיבה  ות  י נ מי

סדנאות לנוער
 

סדנאות להורים
 

הכשרות לצוותים
חינוכיים





 

להבין את

הכלכלה על מנת

להבין את העתיד

יום סדנאי מרתק בנושא
הקשר שבין המערכת

הכלכלית לחברה אליה
גדלים התלמידים שלכם

מותאם לתלמידי תיכון

מומלץ לשלב עם הרצאות מאת אנשי

תקשורת, פוליטיקה ומחקר - בתיווכנו.

הדס - 050-4555835
engelhadas@shoshana.org.il

ניתן לשלב עם יום סיור בתל-אביב או
ירושלים,כהמשך והעמקה בתכנים.

איך הכלכלה מעצבת את החברה?
האם תתכן חברה סולידרית יותר?

איזה תפקיד יש לבני הנוער בכל זה?

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



להיות אזרח בישראל
מרבית התלמידים בכיתה י' צפויים לקבל את תעודת הזהות שלהם

זוהי הזדמנות לשאול אותם שאלות על זהות, התבגרות ואחריות!
במהלך היום נצלול לעומק מורכבותה של החברה הישראלית על כל רבדיה, על

מרכיבי הזהות של כל אחת מאיתנו ושל החברה בה נרצה להיות אזרחים. 

יום שיא
 לשכבת י'

הדס - 050-4555835
engelhadas@shoshana.org.il

היום כולל מספר סדנאות בהנחיית מדריכי ומדריכות דרך,
ובשילוב אנשי תרבות, פוליטיקה ומחקר, הרצאות וסרטים. 

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



סיור בדרום תל אביב - 
התחנה המרכזית החדשה 

ושכונת נווה שאנן
איך הפכה דרום תל אביב לחצר האחורית של תל אביב

ומדינת ישראל כולה? כיצד התגלגלה המרכזית מ"קניון
תל אביב" לפיל לבן שאף אחד לא רוצה להתעכב בו יותר

מהנחוץ? ומה אפשר לעשות עם המצב העגום הזה?

engelhadas@shoshana.org.il 050-4555835 - הדס

משך הסיור כשעתיים ללא מפגשים
מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתיניתן לשלב עם מפגשים עם תושבי השכונה ומבקשי מקלט



שכונת מוסררה
 נכיר את סיפוריהם של גלגוליה השונים של השכונה, מהקמתה כשכונת

יוקרה ערבית, דרך נטישתה,  הפיכתה לשכונת גבול מוזנחת, מחאת
"הפנתרים השחורים", ועד היום -  אוצר נדל"ני מלא פינות חמד

נשאל - מה הקשר בין הפנתרים השחורים למאבקים
החברתיים בישראל כיום?

-ישנה אפשרות למפגש עם אחד ממקימי הפנתרים השחורים-

סיור היסטורי-חינוכי

engelhadas@shoshana.org.il     050-4555835 - הדס

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



 

 

עמיתים תהליך 
הרצל זאב  ן  בנימי של  מורשתו 

תהליך עמיתים הינו תהליך בו קבוצת מנהיגות נבחרת
מתוך השכבה נפגשת לרצף של סדנאות בסופם

הקבוצה מעבירה לשכבה שלמה בביה"ס פעילות שיא.
התהליך כולל 3-4 מפגשים עם קבוצת העמיתים,
בשילוב הכשרה לעמידה מול קבוצה והדרכת דיון,

ובסופם יום שיא בנושא מורשתו של הרצל- בין העבר
לעתיד של כולנו.

כמה התלמידים שלכם יודעים על ראשית הציונות?

הדס - 050-4555835
engelhadas@shoshana.org.ilמרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



וגיבוש ליווי תהליכי
תלמידים למועצות

קבוצות בהנחיית רב ניסיון בעלי - דרך מרכז מדריכי בהנחיית

ת עצו למו ם תאמי מו ת או נ סד ו ם י נ תכ ן ו ו ג מ ם עי י מצ ו נ א
מא: ג ו לד ם. י נ ו כ י הת ו ם י י נ י הב ת ו ב י חט של ם י ד התלמי

סדנא מהנה וחוויתית

להתמודדות מול לחץ

חברתי וחיזוק יכולת

ההובלה של התלמידים

בתוך קבוצת השווים.

סדנא בנושא קבלת

החלטות ע"פ תקשורת

מקרבת - לקבל

החלטה בלי שאף צד

ירגיש מופסד.

ODT פעילות

קבוצתית המאפשרת

להתנסות בהובלה,

שיתוף פעולה ובחינת

התפקידים בקבוצה.

אומץ  משלבתסדנת אתגריהנחייה חינוך

050-4555835 - אנגל הדס

engelhadas@shoshana.org.ilמרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



בואו נדבר על זה!

                                  שינויים פזיולוגים ורגשיים בגיל ההתבגרות,על מה נדבר?
דימוי גוף, תפקידי מגדר, חיזור, הסכמה ורצון, גבולות, נורות
אדומות במערכת יחסים, הטרדה ופגיעה מינית, רשתות חברתיות,
העדפה מינית, להט"בופוביה, פורנוגרפיה, שיקולים לקיום יחסי

מין, אמצעי מניעה, זוגיות מיטיבה.

                                אנחנו אנשי ונשות חינוך מעל עשור, מתמחים/ותלמה איתנו?
בהנחיית קבוצות בתחום של מיניות מיטיבה, מגדר וזהות מינית,
בעבודה עם נוער, ילדים/ות, הורים וצוותים חינוכיים. בוגרי ובוגרות
קורס הכשרה "מחנך למיניות בריאה" מטעם האגודה הישראלית

לתכנון המשפחה – דלת פתוחה, המאושר ע"י משרד החינוך.

מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי

ברק: 052-6309663
shalemb@gmail.com

סדנאות מיניות מיטיבה, מגדר וזהות מינית

לבני ובנות נוער בשכבות ז'-י"ב

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי. 
הסדנאות מגוונות ומותאמות גיל ומגדר.

לתיאום ופרטים נוספים:



מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי

ברק - 052-6309663
shalemb@gmail.com

בואו נדבר על זה

סדנאות מיניות מיטיבה ובריאה, מגדר וזהות מינית

לקבוצות הורים של ילדים ומתבגרים

מה אנחנו מציעים בסדנא?
- הכרות עם המציאות של בני הנוער, מה

מעסיק אותם ולמה הם זקוקים.
- עקרונות וכלים לשיח מיטיב עם ילדים

ונוער.
- מענה על דילמות שמעסיקות הורים.

מי אנחנו?
- אנשי ונשות חינוך מעל עשור, מתמחים/ות בהנחיית קבוצות בתחום של מיניות מיטיבה,

מגדר וזהות מינית, בעבודה עם נוער, ילדים/ות, הורים וצוותים חינוכיים.
- בוגרי ובוגרות קורס הכשרה "מחנך למיניות בריאה" מטעם האגודה הישראלית לתכנון

המשפחה – דלת פתוחה, המאושר ע"י משרד החינוך.

מה חשוב לנו בהנחייה?
- מודולריות - התאמה לצרכי הקבוצה.

- יצירתיות - הנחייה בשילוב מגוון מתודות.
- רלוונטיות - שימוש בתכנים אקטואליים.

- מקצועיות - מתן כלים והנגשת מידע אמין.
- שותפות - דיאלוג עם הצוות המארגן.

חלק גדול מהחינוך המיני מתקיים בבית. להורים, השפעה גדולה על
עיצוב הערכים וההתנהגות המינית של ילדיהם. אנו מציעים סדנאות
להורים המקנות כלים לקיום שיח בריא, מותאם ומתמשך על מיניות,

מגדר וזהות מינית, עם ילדים ונוער.



מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי

ברק - 052-6309663
shalemb@gmail.com

בואו נדבר על זה

בנושא מיניות מיטיבה ובריאה, מגדר וזהות מינית

הכשרה ייעודית לצוותים חינוכיים

מה אנחנו מציעים בסדנא?
- הכרות עם המציאות של בני הנוער, מה

מעסיק אותם ולמה הם זקוקים.
- עקרונות וכלים לשיח מיטיב עם ילדים

ונוער.
- מענה על דילמות שמעסיקות אתכם.

מי אנחנו?
- אנשי ונשות חינוך מעל עשור, מתמחים/ות בהנחיית קבוצות בתחום של מיניות מיטיבה,

מגדר וזהות מינית, בעבודה עם נוער, ילדים/ות, הורים וצוותים חינוכיים.
- בוגרי ובוגרות קורס הכשרה "מחנך למיניות בריאה" מטעם האגודה הישראלית לתכנון

המשפחה – דלת פתוחה, המאושר ע"י משרד החינוך.

מה חשוב לנו בהנחייה?
- מודולריות - התאמה לצרכי הקבוצה.

- יצירתיות - הנחייה בשילוב מגוון מתודות.
- רלוונטיות - שימוש בתכנים אקטואליים.

- מקצועיות - מתן כלים והנגשת מידע אמין.
- שותפות - דיאלוג עם הצוות החינוכי.

מיניות היא חלק בלתי נפרד מחייהם של בני ובנות הנוער, במיוחד בגיל ההתבגרות, בו גופם משתנה
וההתפתחות המינית בעיצומה, בו הם מעצבים את זהותם וערכיהם, בו הם עסוקים במערכות יחסים
ותקשורת בין המינים. בנוסף, הם חיים במציאות וירטואלית עם חשיפה מתמדת למסכים ולמסרים
מיניים בכל מקום וכל הזמן. הם זקוקים למידע והכוונה, ולדמויות בוגרות ואחראיות שאיתם יוכלו

לדבר על זה.

פה אתם - הצוות החינוכי המלווה אותם - נכנסים לתמונה!



סדנת תקשורת

מקרבת

בסדנה 
נקבל את
הבסיסים
של מודל

התקשורת
המקרבת,

מודל משנה
חיים

למערכות
יחסים

מיטיבות
וקרובות,

המבוססות
על תפיסה

של
אי-אלימות. לפרטים: הדס - 050-4555835

engelhadas@shoshana.org.il

כלים עוצמתיים למערכות יחסים

שיוויניות, מיטיבות וקרובות.

משך סדנא - שעתיים עד שלוש שעות.

ניתן להזמין רצף של סדנאות - עד ארבע.

מיועד למתבגרים, מבוגרים וצוותים חינוכיים

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



חינוך מעצים
התנסות בעבודה עם

        עץ ממוחזר,
            בדגש על

    עבודה משותפת.
 עבודה עם מגוון כלים.

    תכנון, שרטוט
  ומדידה.

לנוער ולמבוגרים.
 לבנות ולבנים.

לקבוצות של עד -     
 15 משתתפים
משך סדנא מינימלי -  

3 שעות 

המנחים והמנחות בעלי ניסיון רב בחינוך, 
הדרכה ועבודה עם עץ

shalemb@gmail.com 052-6309663 - ברק

ליצירת ספסלים, אדניות, שולחנות ועוד.סדנת בנייה בעץ

מרכז חינוכי ציוני לשינוי חברתי



הפעילויות מציפות תכונות אישיות ודינאמיקות בין-אישיות של המשתתפים אל
פני השטח. יחד נציף את נקודות החוזק של המשתתפים ושל הקבוצה, נדבר על

מנהיגות ואחריות קבוצתית, תוך כדי הנאה ואתגר!

קבוצתי גיבוש  של  חוויה  הקבוצה  עם  נעבור  בסדנה 
חידות, של  מתודות  מגוון  דרך  מנהיגות  ופיתוח 

קבוצתיות ומשימות  משחקים 

לגיבוש קבוצה ופיתוח מנהיגות

סדנת חינוך אתגרי

ברק שלם | 052-6309663
shalemb@gmail.com

*מותאם לחטיבות ביניים, תיכונים, קבוצות מנהיגות וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי



 

 

בני נוער מושפעים רבות מלחץ חברתי, מה יגידו? איך זה ייראה?
בסדנא זו, דרך פעילויות קבוצתיות עם מתודות ייחודיות, נחווה יחד
רגעים שבהם לקבוצה יש השפעה וכוח על היחיד וגם להפך-  נרגיש

מהו המקום הייחודי של כל אחד ואחת במרקם הקבוצתי.

סדנת אומץ

מיועד לחטיבות ביניים ותיכונים,
קבוצות מנהיגות וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

engelhadas@shoshana.org.il    050-4555835 - הדס

מתאים לתהליכים בנושא:
- גיבוש קבוצה

- הנאה ללא צריכת אלכוהול וסמים

מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי- היכרות עצמית מתוך משחק



מרכז חינוכי-ציוני לשינוי חברתי
סדנת "דיוקן עצמי"

לבלות ם  לי י הנוער עלו בנ נסטגרם,  דן האי בעי

דרך מראה ו  ז זה של  דה  רב מזמנם במדי חלק 

יקים. לי ו ת  בו ו , תג י נ צו חי

סדנת "דיוקן עצמי" עוסקת בזהות

ומעמידה בני ובנות נוער בהתבוננות

על עצמם דרך עדשת המצלמה

ויצירה עצמית.

הסדנא מורכבת מ-3 שלבים:

- דיון קבוצתי-מתודי בנושא תרבות הנוער 

- צילומי סטודיו בזוגות, תוך שיחה חינוכית

- יצירה על גבי התמונה האישית - "דיוקן עצמי"

לחטיבות, תיכונים וקבוצות בחינוך הבלתי פורמלי

הדס - 050-4555835

engelhadas@shoshana.org.il
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