
אל בורות המים
מסע זהות, שייכות והשראה 

סילבוס התוכנית

'השביל הזה מתחיל כאן'  
יום רביעי 1.2.2023, י' שבט תשפ"ג   

מפגש בנושא החיבור שלי לשורשים ומקורות היניקה, והמכנים המשותפים שקושרים אותנו 
לעם וקהילה. 

• סדנה – הפסיפס היהודי הישראלי 
• הרצאה – ד"ר אברהם אינפלד 'חמש רגלים לשולחן' 

• למידה בחברותא

'במדבר דברים' – סוף שבוע של יחד והשראה  
ימים שישי-שבת, 24-25.2.2023, ג'-ד' אדר תשפ"ג  

סוף שבוע במלון על חיבורים לזהות היהודית והחינוכית.

• כאייל תערוג - סדנת שטח בנחל ערוגות 
• קבלת שבת מוזיקלית בהובלת רני יגר מבית תפילה ישראלי 

• שיחה עם פרופסור מאיר בוזגלו - עקרונות לחינוך ממלכתי ישראלי, מבט חדש
• סדנת התבוננות 

• מעגל שירה ופרשה  
• הבדלה בניגון ופרידה

אייכה? המסע אל האני - כנס פתיחה  
יום רביעי 18.1.2023, כ"ה טבת תשפ"ג

מפגש חגיגי לגיבוש, היכרות ויציאה למסע הזהות ובירור החלומות האישיים והמקצועיים שלנו. 

• דברי פתיחה – מנהלי התוכנית  
• הרצאת פתיחה - ליאת רגב, מגישה ועורכת תוכנית בטלביזיה וברדיו  

• סדנה – חלום שמביא לידי מעשה  
• מופע סטנד-אפ ושירה – ג'קי לוי 



'קהילת שייכות ומשמעות'
יום רביעי, 22.3.2023, כ"ט אדר תשפ"ג

מפגש בנושא כוחה של הקהילה והמעגלים הקהילתיים האישיים והבית-ספריים.

• הרצאה ד"ר שמעון אזולאי – קס"ם של משמעות ושייכות  
• סדנה – אני שייך משמע אני קיים 

• לימוד בית מדרשי

סיפור טוב מתחיל מהאמצע – יום סיור
יום חמישי )איסרו חג( 13.4.2023, כ"ב ניסן תשפ"ג  

סיור בנושא הנרטיב היהודי – ישראלי וכוחו של הסיפור בגיבוש קהילת בית הספר.

• סיפורים שצמחו מהחול - סיור מלווה שחקנים בנווה צדק 
• סדנת עפיפונים וחזון 

• סדנת נאומים

'בית ספר וכיתה כקהילה'
יום רביעי, 17.5.2023, כ"ו אייר תשפ"ג     

מפגש בנושא הכיתה כקהילה ותפקידה של המחנכת כמנהיגה.

• מפגש עם דוד כוכב ו/או אריק מנדלבאום - קהילה וכיתה 
• סדנה - הכיתה - קהילת גורל או קהילת ייעוד? 

• בית מדרש - מנהיגות והוראה

'מעגל טוב'
יום רביעי, 7.6.2023, י"ח סיון תשפ"ג     

מפגש בו נציג ונתנסה במודל יישומי לתכנית 'אל בורות המים'.
המפגש כולל הצגת המודל וסדנת התנסות.

'מסע מדברי למנהיגות והגשמה'
ימים ראשון-שלישי, 9-11.7.202377, כ'-כ"ב תמוז תשפ"ג

מסע בן שלושה ימים בהר הנגב בנושא מנהיגות והכנה לקראת השנה 
השנייה והיישומית של התכנית, המסע כולל סדנאות שטח וסדנאות חדר, 

 שיחות עם דמויות מעוררות השראה, מופע, לינה במלון יוקרתי 
ושי למשתתפות.

- התוכנית נתונה לשינויים -


