
 

 

מלתקן את העולם וחשבתי לתקן את בני עירי;  בצעירותי בערה בי אש וחשבתי לתקן את כל העולם; לכשגדלתי נתייאשתי"

וכשנוכחתי לדעת שגם זה אינו אפשרי חשבתי לתקן את משפחתי; וכשזה לא עלה בידי הגעתי למסקנה שעליי לתקן את 

 "עצמי. ולכשעבדתי על עצמי ממילא משפחתי הושפעה מכך, וממילא כל בני עירי וממילא כל העולם כולו

 (ר` חיים מצאנז)

 

 :רציונאל

שנת המצווה" הינה פתח נדיר בחייהם של נערים ונערות יחד עם משפחותיהם והקהילה אליה הם משתייכים, הזדמנות "

להמריא לשחקים, ולהרחיב מתוך התבוננות גבוהה את תחושת השייכות, להבנת אחריות ולהתחבר אל המשפחה, הקהילה, 

 . המסורת והעם היהודי

כות של הפרט למעגלי השייכות השונים המקיפים אותו , תועמק משמעות פעולותיו הבנתנו היא, שדרך חיזוק תחושת שיי

 . ואורח חייו ומתוך כך, ההנעה שלו לפעולות מתוך תחושת אחריות לעצמו, חבריו, משפחתו, קהילתו, עמו, ארצו ועולמו

 

 מטרות

ת, ומתוך כך תבנה אחריות עבור הנערה תחזק את תחושת המשמעות בשייכות למשפחה, לקהילה, לעם ולמורשת היהודי •

 .מעגלים אלו

 .חיזוק הקשר בין האימהות לבנות באמצעות מפגשים משותפים ויצירת מרחב שיחה אישי וקבוצתי, פתוח מכיל ומקבל •

 

 :יעדים חינוכיים

  המשתתפות ילמדו ויבינו שהן נמצאים בשנה משמעותית בחייהם -משמעות 

ת השייכות, הקשר למשפחה, למדינת ישראל, למקורות היהדות, והבנת מקומן המשתתפות תעמקנה את תחוש -שייכות 

 .כחוליה בשרשרת הדורות של העם היהודי

 המשתתפות יחזקו ויעמיקו את ערך האחריות והעצמאות שלהן כיחידות בתוך הקהילה -אחריות 

 

 :על התכנית

ישלב בתוכו עיסוק בתוכן ערכי לצד פעילות חווייתית, יומי. כל מפגש  -מפגשים, כאשר מפגש אחד הינו סמינר דו 10בתכנית 

 :סביב ארבעה מעגלים

 אישי- 

 משפחתי- 

 מקומי -חברתי -קהילתי- 

 ארצי -חברתי -קהילתי- 

 

במרכז הקהילתי בשותפות עם צוות אמהות של בנות כיתה ה` דאז )היום  2016-2015התכנית "עלמה ולמה" נבנתה בשנת 

 ." החינוך "בית אב"יכיתה ז`( מבי"ס בכר ובית 

במהלך אותה שנה נחשפנו לתכניות פעילות בארץ, עברנו הכשרות וסדנאות וגיבשנו יחדיו את מערך התכנית בהתאם 

 .לערכים ולחוויות שרצינו ליצור לבנות

 

 

 :חוויות משנים קודמות

 .בשנה המופלאה בה הייתי בעלמה ולמה, זכיתי להכיר את ההורים שלי יותר לעומק" •

למדתי לאהוב את עצמי ולהעריך את יכולתי. בנוסף, בזכות התכנית אני כותבת ומתבטאת, דבר שלא הצלחתי לעשות 

 "!בעבר. אני ממליצה בחום



 

 

 רומי קינסטלר )מבנות המצווה(

כאמא, התכנית השעירה והמגוונת, הידקה וקירבה את יחסי עם ביתי, ואת היחסים של שתינו עם המשתתפות האחרות. " •

 "...וויות, השיחות והתכנים לא ישכחו לשנים רבותהח

 פגי קינסטלר, אמא של רומי

זה היה הרבה מעבר למה שציפיתי! זכות גדולה נפלה בחלקנו, התהליך היה קסום, החיבור, הזמן, החוויה, הלמידה  ..." •

ות לקראת המעבר לחטיבה.היה גם של האם וגם של הבת. נוצרו חברויות חדשות שחיזקו וגיבשו את הבנ -הייתה של שתינו

 ."מעולה שמחה שעברנו זאת

 .דגנית לייבוביץ, אמא של ליאן

 ."...עלמה ולמה הייתה אחת החוויות המרגשות ומעצימות שחווינו, כאמא, כבת, כמשפחה, כקהילה וכנשים" •

 יעל זהבי, אמא של שיר

כות של ביתי עם חברותיה בו למדה על עצמה ועל גיל חוויה מרגשת, מעצימה וחד פעמית! זמן איכות זו עם זו, וזמן אי" •

לא  –ההתבגרות על כל המורכבות והיופי שבו. ממליצה בחום לכל מי שמחפשת להכניס עומק, ערכים וחוויה לשנת המצווה 

 !לפספס

 שני פורת אפרתי, אמא של ליבי


