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 היהודים הם לא עם היסטורי...

 היהודים, ואפילו לא עם ארכיאולוגי

 הם עם גיאולוגי עם שברים

 .והתמוטטויות ושכבות וגעש לוהט

 את תולדותיהם צריכים למדוד

 .בסולם מדידה אחרת

 

 ,היהודים משויפי סבל ומלוטשי ייסורים

 .כמו חלוקי אבן לחוף הים

 מותר היהודים רק במותם

 :כמותר חלוקי אבן על שאר האבנים

 כשהיד החזקה משליכה אותם

 הם קופצים שתי פעמים או שלוש

 .לפני שהם טובעים, על פני המים

 

 ,שתי אישה יפהלפני זמן מה פג

 שסבה עשה לי ברית מילה

 ,אמרתי לה. זמן רב לפני שנולדה

 ,את לא מכירה אותי ואני לא מכיר אותך

 ,אבל אנחנו העם היהודי

 סבך המת ואני הנימול ואת הנכדה היפה

 ...אנחנו העם היהודי: זהובת השיער

 

 

 (מאת יהודה עמיחי, "היהודים"מתוך )
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 ט"תשע, תשרי
 2102ספטמבר 

 
 ,ות/ות יקרים/תלמידים

 
 :במגילת היסוד של מרכז חינוך ליאו באק שנטמנה בתחתית ארון הקודש בבית הכנסת נאמר

 
לחדש את ערכי היהדות בליבו של הדור הצעיר בונה  -מי ייתן ומגילה זו תגשים את מטרתה "

שיג ולחנך מתוך כוונה לה, להקנות ידע על העמים שביניהם אנו חיים ושל תרבותם; הארץ
; לתרום לקיבוצם ושילובם של יוצאי הגלויות מכל ארצות הפזורה שלנו; סובלנות והבנה הדדיות

.  לחזק את הקשרים עם הגולה ולהפוך את הבניין הזה למרכז נוער בינלאומי ליהדות מתקדמת
 ."מי ייתן וברכתו של הקדוש ברוך הוא תשרה בבית זה ועל כל הפועלים בו

 
 :עמיחי כותב "היהודים"בשירו 

 
 היהודים הם לא עם היסטורי"...

 היהודים, ואפילו לא עם ארכיאולוגי
 הם עם גיאולוגי עם שברים

 .והתמוטטויות ושכבות וגעש לוהט
 את תולדותיהם צריכים למדוד

 ..".בסולם מדידה אחרת
 

יש לנו הרבה מה ללמד . אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קשרים וגשרים בין ישראל לתפוצות
, אותם על התחדשות החיים היהודיים והישראליים בארץ והרבה מה ללמוד מהם על קהילה

 .רוחניות ויהדות המותאמת לצרכי הזמן והמקום
 

להכיר צעירים , ן בחוברת זאת מאפשרים לכם תלמידים יקרים/התכניות הרבות המוצעות לכם
צמכם כאזרחי העולם בעלי להרחיב אופקים ולעצב את ע, בני גילכם מקהילות ותרבויות שונות

 .פתיחות מחשבתית השותפים למרקם החיים במציאות המורכבת בה אנו חיים
 

למצוא את התוכנית העדיפה עליכם , זוהי הזמנה לכל אחד ואחת מכם לקרוא חוברת זו בעיון
 .ולא להחמיץ את ההזדמנות להצטרף לאחת מהמשלחות או תכניות חילופי הנוער

 

 

 
 ,שלכם

 
 

 מאיר הרב אופק
 מנהל כללי
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 תוכן עניינים
 

מספר 
 עמוד

 שם התוכנית מספר תוכנית יבשת

 מפגשי הכנה לקראת יציאה למשלחת ----- ----- 5

 חטיבה עליונה

, מיינץ MARIA WARD & WILLIGISחילופי נוער עם בתי הספר   #1 אירופה 6
 גרמניה

 גרמניה, במנהיים" LESSING"חילופי נוער עם בית הספר  #2 אירופה 7

 במבט היסטורי  -משלחת לברלין #3 אירופה 8

 משלחת לפראג #4 אירופה 9

 לאנגליה" לימוד"משלחת  #5 אירופה 01

 שוויץ, CERN -חלקיקים תמשלחת תלמידים למכון למחקר בפיזיק #6 אירופה 00

 ארגנטינה, איירס-בבואנוס" שלום עליכם"ס "חילופי נוער עם ביה #7 דרום אמריקה 01

 ניו יורק, "שערי תפילה"שותפות עם קהילת  -"שערים ואוהלים" 8# ב"ארה 01

 עם קהילת ״בית אלוהים״ מבוסטון" ענפים"תכנית  #9 ב"ארה 01

מקסיקו , Colegio Israelita de Mexico-ORTס "חילופי נוער עם בי #10 מקסיקו 05
 סיטי

 תוכניות חוץ

 ב"ארה -"Friends Forever" #11 ב"ארה 06

 מדריכי קיץ לקייטנות יהודיות #12 ב ואנגליה"ארה 07

 שגרירי ליאו באק #13 ב"ארה 08

   טופס מועמדות  09

 

 



5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 מפגשי הכנה לקראת יציאה למשלחת
 

היכרות עם : מפגשי הכנה שיכללו 6 -ישתתפו התלמידים בכ, כחלק מההכשרה לקראת היציאה למשלחות הנוער השונות

שיח בנושא מטרות המשלחת ומשמעות היותנו חלק ממשלחת ', מבנה גיאוגרפי וכו, תרבות, היסטוריה -היעדארץ 

 .ל ועוד"הכנת מצגות ופעילויות בעת שהות המשלחת בחו, נימוסין והליכות, זהות יהודית, בטחון ובטיחות, ייצוגית

 . ניםהמפגשים יועברו על ידי הצוות הפדגוגי ואנשי מקצוע מתחומי דעת שו

 .תוכנית ההכנה שונה ממשלחת למשלחת

 01התלמידים מחויבים להשתתף בקורס אינטרנטי של משרד החינוך בהיקף של , בנוסף למפגשי ההכנה הבית ספריים

 (.שישולב עם תוכנית ההכנה הרגילה)שעות 

 

 !לקבלה למשלחת תנאי חובהההשתתפות במפגשי ההכנה הינה 
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 #0חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 חילופי נוער עם בתי ספר בעיר מיינץ שבגרמניה
 
 

 מטרת התוכנית

בעיר מיינץ ( בית ספר לבנות ובית ספר לבנים) MARIA WARD & WILLIGISהתוכנית מבוססת על קשר עם בתי ספר 

התוכנית כוללת . מטרת התוכנית היא מפגשים לצורך היכרות והידוק הקשרים בין נוער ישראלי לנוער גרמני. שבגרמניה

תוך הדגשת , לימוד משותף של ההיסטוריה היהודית כמו גם התרבות המקומית העשירה בעיר מיינץ וסביבתה

ייצאו לסיורים , במהלך הביקור יציגו התלמידים את ישראל בפני מארחיהם. לשני העמים ההיסטוריה המשותפת

יום תיקון , בביקור בארץ יהיו סיורים וטיולים משותפים. ייטלו חלק באירועי תרבות ועוד, משותפים באזור חבל הריין

 .רועי תרבותיוא, עולם

 

 .התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים

 

 www.mainz.de: שור לאתר העיר מיינץלהלן קי

 

 .של המשלחת 08 -ט תהיה שנתה ה"שנת תשע*

 

 .ב"י-'תלמידים מכיתות י ?למי מיועדת התוכנית

 

 .00: מספר משתתפים במשלחת

 

 !המשלחת כבר נסגרה כרגע

 

  :דרישות קבלה

 .רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך ●

 .ראיון אישי ומיון קבוצתי ●

 .ס"קהילתית בביה/השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית ●

 .אנגלית ברמה טובה ●

 

 מועדי המשלחת

 .(חופשת חנוכה) 8102לדצמבר  01עד  3: נסיעה לגרמניה ●

 .לילות 7, ימים 8: משך הנסיעה ●

 .0/00/08עד  11/01/08 :האירוח בישראל ●

 .יום 8: משך האירוח ●

 

 .721$ -כ: משוערת לתלמידעלות 

 

 
 
 

http://www.mainz.de/


7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 #1חטיבה עליונה תוכנית 

       
 

    Lessingם בית הספר עחילופי נוער 
 בעיר מנהיים שבגרמניה       

 
              מטרת התוכנית                                                                                                                 

 .בעיר מנהיים שבגרמניה" לסינג"התוכנית מבוססת על קשר עם בית הספר 
כפי שבאה לידי ביטוי בתקופת , לאפליה על רקע גזעימטרת התוכנית השנה היא לימוד משותף של סוגיות הנוגעות 

נעסוק בסוגיות כגון סוגיית העובדים הזרים והפליטים בישראל . השואה ובהקשרים אקטואליים בישראל ובגרמניה
קליטת הקהילה האתיופית בחברה הישראלית ויחסי רוב ומיעוט ,  התמודדות גרמניה  עם מבקשי מקלט,ובגרמניה כיום 

הלימוד המשותף יאפשר גם העמקת ההכרות בין המשתתפים משתי המדינות והידוק הקשרים בין . נותבשתי המדי
התוכנית כוללת גם לימוד משותף על ההיסטוריה היהודית העשירה בעיר מנהיים בדגש על . נוער ישראלי לנוער גרמני

ייטלו , יצאו לסיורים משותפים, םבמהלך הביקור בגרמניה יציגו התלמידים את ישראל בפני מארחיה. תקופת השואה
 .חלק באירועי תרבות ועוד

 
  gymnasium.com-http://www.lessing": לסינג"ס "קישור לאתר ביהלהלן 

 .של המשלחת התשיעיתה שנתה תהי ט"שנת תשע• 
 

 .התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים

 

 .א"י -ו' תלמידים מכיתות י? למי מיועדת התוכנית

 
 .01 -כ: מספר משתתפים במשלחת

 
 :דרישות קבלה

 רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך. 

  כתיבת מכתב בקשה להשתתף במשלחת שיפרט גם את המניעים לבקשה ואת התרומה של התלמיד
 .ללימוד המשותף

 ראיון אישי ומיון קבוצתי. 

  ס"קהילתית בביה/בתוכניות המעורבות החברתיתהשתתפות סדירה. 

 אנגלית ברמה טובה. 

 

 :מועדי המשלחת

 1108דצמבר  ,ט"חופשת חנוכה תשעבהנסיעה למנהיים תתקיים  :נסיעה לגרמניה. 

 ימים 8 -כ: משך הנסיעה. 

 (תאריכים מדויקים ימסרו בקרוב) 8102חודש פברואר סוף : האירוח בישראל. 

 ימים 8 -כ: משך האירוח. 

 

 .201$ -כ: עלות משוערת לתלמיד

http://www.lessing-gymnasium.com/
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 #1חטיבה עליונה תוכנית 

 

 
 משלחת לברלין במבט היסטורי 

 
הינו , אודותיו חלק מהתלמידים גם יכתבו עבודות גמר, אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים במסגרת מגמת ההיסטוריה

 .השלטון הטוטליטרי בגרמניה הנאצית ובברית המועצות

עם העבר היהודי המפואר בעיר , נועד להפגיש את התלמידים עם בירתה של גרמניה הנאציתהסיור לברלין וסביבתה 

בסיור נשלב . ר ליאו באק ועם אחד ממוקדי הסכסוך בתקופת היריבות הבין גושית והמלחמה הקרה"בה פעל גם הרב ד

, וילה ואנזה, .ס.מטה הס, הכרות עם האתרים המרכזיים הנוגעים לשלטון בגרמניה הנאצית ולשואה כגון הרייכסטאג

בית הספר היהודי ובית , כגון בית הקברות  היהודי -אתרים יהודיים, מחנה זקסנהאוזן ומוזיאון הטופוגרפיה של הטרור

רלי ושער ברנדנבורג ועם 'ק פוינט צ'צ, כגון מוזיאון החומה -עם אתרים הנוגעים למלחמה הקרה, הכנסת אורניינבורג

, הרובע הבאווארי, אנדרטת הצוענים, אנדרטת השואה -לאופן בו מתמודדת גרמניה עם עברהאתרים הנוגעים לזיכרון ו

 .רציף גרונוולד

 .שיחקרו את האתרים השונים לקראת הסיור -ההדרכה בסיור תתבצע על ידי המורות המלוות וכן על ידי התלמידים

 

 :דרישות קבלה

 .רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך ●

 .ן קבוצתיראיון אישי ומיו ●

 .ס"קהילתית בביה/השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית ●

 

 .ב"י-'תלמידי י? למי מיועדת התוכנית

 .תלמידים 11-15 :מספר משתתפים במשלחת

 

 :מועדי המשלחת

 .טרם נקבעפ "התאריך לתש !השנה המשלחת כבר נסגרה ●

 .במהלך שנת הלימודים פ"תתקבל הודעה על אפשרות רישום למשלחת תש ●

 .שבוע :משך הנסיעה ●

 

 .$0111 -כ:  עלות משוערת לתלמיד
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#1חטיבה עליונה תוכנית   

 
 

 פראג בראי ההיסטוריה המקומית והיהודית -מסע חינוכי לפראג 
 כים'במסגרת מיזם כתיבת ערכים אודות חסידי אומות עולם צ

 

 התוכנית כוללת

 .ארמון המלוכה ועוד, מצודת פראג, הימי ביניימיתפראג  -מבט על ההיסטוריה המקומית

, בתי הכנסת העיקריים אשכנזי וספרדי, המוזיאון היהודי, הגטו היהודי הימי ביניימי -תולדות הקהילה היהודית בפראג

 .בית העלמין העתיק

אה וחסידי אומות כיה שנספתה בשו'הנצחת יהדות צ, פרויקט אבני נגף בפראג, כיה'השפעת הכיבוש הנאצי על יהודי צ

 .(כ הספרדי"וביה, כ מייזל"ביה, כ פנקס"ביה)כיה 'העולם מצ

 .הסיפור המופלא על ניקולס וינטון והצלת הילדים טרנספורט מפראג-הקינדר

-פרידל דיקר, ליגת הכדורגל בטרזין, פרדי הירש, ויקטור פרנקל, רגינה יונס, ר ליאו באק"בעקבות הרב ד -גטו טרזין

 .(כשעה נסיעה מפראג)ביקור במוזיאון הגטו , ו בשבט"עץ הילדים לט, הילדים בגטו ברנדיס וציורי

 .(כנגד הקומוניזם) 0989מחאת הסטודנטים ומהפכת הקטיפה  -יאן פלך

 .אוצר של אמנות ואדריכלות -קו"אג כאתר מורשת עולמית של אונספר

 .ס תיכון בפראג מפגש תלמידים"ביקור בבי

 .או ניצולי שואה בפראג/כים ו'חסידי אומות עולם צ מפגש עם קרובי משפחה של

 .קבלת שבת בפראג

 

 תנאי קבלה

 כיה'ת אומות עולם מצ/כל תלמיד במשלחת יכתוב לפחות ערך אחד בויקיפדיה על חסיד. 

 השתתפות בסדנת ויקיפדיה וביקור ביד ושם לצורך עיון בתיק חסיד אומות העולם ואיסוף מידע. 

  מתוך רשימת נושאי ( אירוע וכדומה, דמות)בהדרכה מקומית בפראג אודות נושא כל תלמיד יצטרך להשתלב

 (.הדרכה אפשרית בזוגות)הסיור 

 השתתפות בקורס אינטרנטי של משרד החינוך ובתדרוך בטחוני לפני היציאה, נוכחות במפגשי הכנה. 

 עדיפות לתלמידי מגמת היסטוריה מוגבר. 

 

 .01: מספר משתתפים במשלחת

 

 המשלחתמועדי 

 (לילות 5)ימים  6: משך הביקור. 

 15/1/09עד  09/109: תאריכי נסיעה. 

 

 .לתלמיד$ 911 -כ: עלות משוערת
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 #5חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 !אנגליה "לימוד"משלחת תיכון ליאו באק לפסטיבל 
 

 ,דתיים וחילוניים מכל הסוגים והמינים, בכל הגילאים, אלפי יהודים: דמיינו
 ! חמישה ימים... ולומדים... ולומדים... נפגשים במלון ולומדים

 !והכול במבטא בריטי ובאווירה נהדרת
 

 ?רוצה להצטרף
 

האירוע לא מזוהה . ומאז התפשט לכל רחבי הגלובוס ולכל הקהילות היהודיות 0981 -הוקם באנגליה ב "לימוד"פסטיבל 

צמת הקהילה היהודית במובן הרחב ביותר שלה דרך חוויה של עם זרם מסוים או עם עמדה פוליטית אלא מחויב להע

 !פסטיבל... למידה משותפת באווירה של

מסביבנו ) 11-17/01/1108בתאריכים ( שעה וחצי צפונית ללונדון)גליה השנה יתקיים הפסטיבל בברמינגהם שבמרכז אנ

, חלקם ליום אחד וחלקם לכל החמישה, יהודיםבמשך חמישה ימים יתאספו בבית המלון אלפי (. תהיה אווירת חג המולד

ארוחות משותפות ועוד , הופעות מוזיקליות, סרטים, יתקיימו עשרות שיעורים במקביל ומאות שיעורים לאורך הפסטיבל

מתחברים לקהילה ומוסיפים רוח , משתתפים בשיעורים הכלליים ובתוכנית לנוער, גם בני ובנות נוער רבים מגיעים. ועוד

 .צעירה

יצאו רבני ורבות המרכז כמה , במסגרת הקשרים ארוכי השנים של מרכז חינוך ליאו באק עם קהילות יהודיות באנגליה

 .ללמוד ולהשתתף בפסטיבל, ים ללמדפעמ

 

 מספר משתתפים במשלחת

, לשייקחו חלק בפסטיב, ות/משתתפים 01 -ל 5בין , אנו מבקשים להוציא משלחת של תלמידות ותלמידי התיכון, השנה

 .באקית ישראלית-אווירה ליאויכירו את הקהילה היהודית באנגליה ויביאו אליה , יילמדו וילמדו

 

תפוצות -ההשתתפות מיועדת לתלמידות ותלמידי מגמת מחשבת ישראל ולכל מי שטקסטים יהודיים וקשרי ישראל

 .מושכים ומעניינים אותם

 

 התוכנית כוללת

 תפוצות והכרת הקהילה היהודית בבריטניה-קשרי ישראל, דיתמספר מפגשי הכנה ולימוד על עמיות יהו. 

 כתיבת שיעורים עם מקורות יהודיים והכנה להעברתם בפסטיבל. 

 ייתכן שבנוסף להשתתפות בפסטיבל עצמו נתארח לשבת בקהילות הרפורמיות . נסיעה לאנגליה למשך כשבוע

 .(תאריכים סופיים ייסגרו בהקדם)או הליברליות באנגליה 

  מפגשים קבוצתיים , ארוחות משותפות, ז יומי מלא"לו, 1108השתתפות פעילה ואחראית בפסטיבל לימוד

 .ופעילויות מאורגנות וכן מספר שעות התנדבות כסיוע לצוות הפסטיבל

 לתלמידי המגמות המתאימות תוכר מטלת . מפגש עיבוד ומטלת כתיבה לסיכום התהליך: לאחר החזרה ארצה

 .כתיבה לטובת ציון במקצועההשתתפות ומטלת ה

 

 .הוצאות אישיות לבזבוזים( + ביטוח אישי לנסיעה, בתוך אנגליה נסיעות, טיסותכולל )₪  1,711 -כ: עלויות

 .דמי ההרשמה לפסטיבל ימומנו מגיוס תרומות בקרב תומכי מרכז חינוך ליאו באק באנגליה

 

  omazor@yahoo.com, הרב עודד מזור: לפרטים נוספים

mailto:omazor@yahoo.com
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 #6חטיבה עליונה תוכנית 
 
 

 שוויץ, CERN -משלחת תלמידים למכון למחקר בפיזיקה חלקיקים
 

כרגע  -א במהלך שנת הלימודים"מידע יימסר במוגבר פיזיקה שכבת י. פ"יסגר בשנה הנוכחית לנסיעה בתשהמשלחת ת
 .אין להירשם

 

 התכניתמטרות 

צרפת ובו גם נמצא מאיץ החלקיקים הגדול ביותר -הנמצא על גבול שוויץ, CERNהמרכז למחקר פיזיקת חלקיקים 

(LHC )הגילויים . הוא אתר המחקר הגדול ביותר ובעל המכשור המתקדם והמשוכלל ביותר הקיים היום בעולם

שהתקבלו במכון מחקר זה זיכו את החוקרים בפרסי נובל והפיתוחים הטכנולוגים שהוא הביא לעולם כוללים בין היתר 

 WWW (World Wide Web.) -את ה

הפיזיקה הזדמנות לבקר במכון מחקר זה למשך חמישה ימים לתכנית  מרכז חינוך ליאו באק מציע לתלמידי מגמת

 .ייחודית ולשמוע מטובי הפיזיקאים את הסיפור של המקום והמחקר הנעשה כיום

ביצוע פעילויות והשתתפות בהרצאות ; המאיצים והגלאים, חדרי הבקרה -התכנית כוללת ביקורים במתקני האתר

 .אים בחזית המדע כיוםהעוסקות במחקרים הנעשים במקום ונמצ

 

 .ב"התכנית מיועדת אך ורק לתלמידים במגמת הפיזיקה בשכבת י

 (.תלוי בגודל הקבוצה שיאשרו לנו)תלמידים  11עד : מספר משתתפים

 

הכולל , התלמידים שהתקבלו חייבים בקורס הכנה בפיזיקת חלקיקים והיכרות עם מאיץ החלקיקים להכנתם לביקור

 05%הקורס מהווה (. כתיבת ערכים בפיזיקת חלקיקים בויקיפדיה)ויקט ייחודי למשלחת זו הגשת עבודות וביצוע פר

 .מהערכה בית ספרית בפיזיקה

 

 (.נובמבראוקטובר או כ בחודש "בד)טרם נקבע  :מועדי המשלחת

 .911$ -כ :עלות משוערת לתלמיד

 

 :הקריטריונים להשתתפות במשלחת

 .ומעלה במגמה 85ציון ממוצע  ●

 .מחנכת ורכז השכבה/המחנךהמלצת  ●

 .ה השתתפו ותרמו באירועי המגמה השונים/התלמיד ●

 .בשפה האנגלית טובה מאודשליטה  ●

 .מפגשי קורס ההכנה בכלהשתתפות  ●

 .או במסגרות שונות/ביצוע פעילות המשך במסגרת בית הספר ו ●
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 #7חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 "שלום עליכם"חילופי נוער עם בית הספר 
 ארגנטינה, איירס-בבואנוס

 
 מטרת התוכנית

אחד מבתי הספר היהודים המובילים , איירס-בבואנוס" שלום עליכם"התוכנית מבוססת על קשר עם בית הספר 
התוכנית . מטרת התוכנית ליצור מפגשי היכרות והידוק הקשרים בין בני נוער יהודים מארגנטינה ומישראל. בארגנטינה

ירו התלמידים את הקהילה המארחת וייצאו לסיורים במהלך הביקורים ההדדיים יכ. כוללת חילופי משלחות בין בתי הספר
ארגון הגג של הקהילות היהודיות , AMIAבעת הביקור בבואנוס איירס ישתתפו התלמידים כאורחי ארגון . משותפים

באירועים שונים של הקהילה היהודית על מנת להתוודע לעשייה החינוכית הרבה בתוך הקהילה היהודית , בארגנטינה
 .בארגנטינה

 .ט תהיה שנתה השביעית של המשלחת"שנת תשע*
 

 .התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים

 
 

 .א"י', תלמידים מכיתות י ?למי מיועדת התוכנית
 .15 -כ: מספר משתתפים במשלחת

 :דרישות קבלה
 .רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך ●

 .ראיון אישי ומיון קבוצתי ●

 .ס"קהילתית בביה/המעורבות החברתיתהשתתפות סדירה בתוכניות  ●

 .ספרדית ברמה טובה או/ואנגלית  ●

 
 מועדי המשלחת

 1109קיץ  :נסיעה לארגנטינה. 

 ימים 01 -כ :משך הנסיעה. 

 8102תחילת פברואר : האירוח בישראל . 
 ימים 7: משך האירוח בישראל. 

 
 

 .1,111$ -כ :עלות משוערת לתלמיד
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 #8חטיבה עליונה תוכנית 

 
 
 

 "Gateways and Tents"-"שערים ואוהלים"
 בניו יורק" שערי תפילה"ר מקהילת תכנית נוער בנושא מנהיגות יהודית בין נוע

 ליאו באק-"אהל אברהם"וקהילת 
 

 : מטרת התכנית

קהילת אוהל אברהם יצרה קשרי תאומות עם , במסגרת בניית קשרים משמעותיים בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות

 .שבניו יורק" שערי תפילה"הרפורמית הקהילה 

מטרת התכנית היא לבנות גשרים לשיח יהודי בין מנהיגויות נוער תוך ניסיון לעמוד על הקשרים שבין יהדות העולם 

באק ומחוצה לו שיסייעו  -במהלך התכנית נקיים מפגשים בתוך ליאו. שיח סביב זהות יהודית וערבות הדדית, לישראל

המפגשים יתקיימו . ת אקטואליות מהמציאות הישראלית ולצידן הבנייתה של זהות יהודית מתחדשתלחשוף ולדון בסוגיו

פעילות חברתית סביב תיקון , מפגש עם אורחים, אחת לשבועיים וכוללים ביקורים בקהילות ישראליות ליברליות ואחרות

 .ועוד" שערי תפילה"הנוער משיחות סקייפ עם מנהיגות , השתתפות בקבלות השבת והחגים בבית הכנסת, עולם

 (במסגרת התוכנית ניתן גם להתנדב ולצבור שעות התנדבות לבגרות החברתית)

 

ליצור קשרים , ות  לבחון ברצינות סוגיות בתחום הזהות היהודית/המעוניינים' יא-'התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ט

 .בחברה יהודית מאתגרתה /ה מנהיג/ולמי שרואה עצמו, ב"משמעותיים עם יהודים בארה

       

 .א"י', תלמידים מכיתות י ?למי מיועדת התוכנית
  

 :דרישות קבלה

 .רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך ●

 .ראיון אישי וביקור בית, מיון קבוצתי ●

 .הישגים לימודיים טובים מאוד ●

 .אנגלית ברמה טובה מאוד ●

 .ותכנית ההכשרהמחויבות לנוכחות בכל המפגשים שיתקיימו אחת לשבוע  ●

 .1109מחויבות לארח נוער מניו יורק במהלך דצמבר  ●

 

 :מועדי המשלחת

 (.אירוח בבתים) 2-074/48102: הנסיעה לניו יורק ●

 .8102בחודש דצמבר : האירוח בארץ ●

 

 .להוצאות בישראל₪  011+ $ 0,271 -כ :עלות התכנית לתלמיד

כרטיסי טיסה לניו , ב"כניסות לאתרים וכיו, מניו יורק בארץ אירוח המשלחת, העלות כוללת את תכנית ההכשרה והלימוד

 .יורק וכל הוצאות האוכל והשהייה בניו יורק

 .ב"המחיר אינו כולל את הוצאת הוויזה לארה**

 

: או במייל 151-1716506כנרת ויסברג בטלפון  -ברורים והרשמה ניתן ליצור קשר עם אחראית המשלחת, לשאלות

kinneretw@leobaeck.net 

mailto:kinneretw@leobaeck.net
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 #9חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 מבוסטון "בית אלוהים"עם קהילת " ענפים"ית תכנ
 

 8102ה לבוסטון 4משלחת הורה ונער
 

 א"י-'ה בשכבות ט/תכנית שנתית המיועדת להורה ונער
 

   בישראל להיות בני ובנות נוער  חוסן אישי  זהות יהודית  התבגרות
   יהודית ויחסי ישראל תפוצות "עמיות"  אתגרים והזדמנויות -הורים למתבגרים

 
 :התכנית כוללת

 (מפגש חודשי)דצמבר -יוני וספטמבר-מאי, אפריל-פים להורים ולנוער בחודשים ינוארמפגשי לימוד והכנה משות. 

 שיחות סקייפ קבוצתיות ואישיות עם חברי הקבוצה המקבילה בבוסטון. 

 חגים ומועדים, קבלות שבת -חוויה יהודית. 
 

 :חשוב לדעת

 בחיפה ובבוסטון -תים יתקיים בנפרד מאירוח ההוריםאירוח בני ובנות הנוער בב. 

 חלקים מהתכנית יתקיימו באופן נפרד לבני ובנות הנוער ולהורים. 

 ליאו באק-בלת הצוות הרבני של בית הכנסת ״אהל אברהם״התכנית בהו. 

  ות נוער והוריהם בלבד/בני 5-7מיועדת לנבחרת של התכנית! 
 

 א"י', תלמידים מכיתות י ?למי מיועדת התוכנית. 
 
 

 :תנאי קבלה

 אנגלית ברמה גבוהה מאוד. 

 ראיון משפחתי וביקור בית. 

 (.המפגשים מתקיימים בממוצע אחת לחודש בשעות הערב)בנות נוער /הורים ובני -השתתפות בכל המפגשים 

  בבית בזמן הביקור בישראלנכונות לארח. 
 

 :מועדי המשלחת

  1109יורק באפריל -ימים בניו 1+ ימים  7נסיעה לבוסטון לביקור בן. 

  1109ימי הביקור של הקבוצה מבוסטון בדצמבר  8אירוח ובילוי משותף במהלך. 
 

 :עלות התכנית
 (.בבוסטון ואכסניה בניו יורק אירוח, כולל טיסות)לתכנית ההכנה בישראל ₪  611+ $ 1,511ה היא /להורה ונער

 
 **ייתכנו מלגות משמעותיות למתאימים**

 
 

  ":הל אברהםא"לת רכזת קהי, יוסף-לפרטים נוספים ולקבלת טופס מועמדות נא לשלוח מייל לקארן דור
karend@leobaeck.org 

 

mailto:karend@leobaeck.org
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 #01חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 .'בחטיבת הנעורים והנסיעה למקסיקו בכיתה י' המשלחת נבחרים בכיתה טתלמידי 

 
 מקסיקו סיטי, Colegio Israelita de Mexico-ORT ס"חילופי נוער עם בי

 
  מטרת התוכנית

לימוד על תרבות מקסיקו ואורח החיים . CIMהיכרות עם הקהילה היהודית במקסיקו סיטי ועם תלמידי בית הספר 

במהלך הביקור התלמידים יבקרו בבית הספר וישתתפו בשיעורים עם . הקהילה היהודית במקסיקו סיטיהמרתק של 

בביקור בישראל ישתתפו התלמידים . סיטי-ויסיירו באזור מקסיקו, יציגו את ישראל בבית הספר ובקהילה, עמיתיהם

 .בסיורים ופעילויות משותפות

  התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים

 

 .  'ט -ו' תלמידי שכבת כיתות ח? למי מיועדת התוכנית

 .מיון למשלחת נעשה בחטיבת הנעורים

 

 .14 -כ :מספר משתתפים במשלחת

 

 דרישות קבלה

 .המלצת הצוות החינוכי ●

 .ראיון אישי ומיון קבוצתי ●

 .ס"קהילתית בביה/השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית ●

 .יכולת תקשורת טובה באנגלית ●

 

 מועדי המשלחת

 .01-09/8/09 בתאריכים תגיעהשנה המשלחת ממקסיקו : אירוח המשלחת בארץ ●

 פ "בחגי תשרי תשהמשלחת יוצאת לביקור גומלין  :נסיעה למקסיקו ●

 .ימים 01 -משך הנסיעה כ.  ●

 

 .1,111$ -כ :עלות משוערת לתלמיד
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 תוכניות חוץ
 #00חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

FRIENDS FOREVER USA 
 
 

 מטרת התוכנית

שנה במטרה להפגיש בין בני נוער מתוך רצון ליצור היכרות  15ב לפני "החל את דרכו בארה" Friends Forever"ארגון 

באק משתתף -ומרכז חינוך ליאו, התוכנית החלה לפעול בישראל לפני מספר שנים. בינאישית שתוביל להבנה והידברות

נזירות "וב תצא משלחת תלמידי ליאו באק יחד עם תלמידים מבית הספר השנה ש. השנים האחרונות 7 -בתוכנית ב

המשלחת מתגוררת בבית שהושכר למענם . ב"לשבועיים לארה, האחד יהודי והשני ערבי, ובליווי שני מורים, חיפה" נצרת

, ותבמהלך השהות התלמידים משתתפים בסדנא. ומנהלת אורח חיים משותף( בנות בחדר אחד והבנים בחדר אחר)

תרבותיות ולומדים -הם גם משתתפים במפגשים בנושאי רב. לומדים מנהיגות מה היא וכיצד להיות פורצי דרך בחברה

כל הפעילויות מועברות בדרך חווייתית ובאמצעות מפגשים בלתי אמצעיים (. נצרות, יהדות, אסלאם)על הדתות השונות 

המשלחת תיקח . המשלחת יוצאת לטיולים ופעילויות ספורט אתגרי ,כמו כן. ב"ארגונים ובני נוער בארה, עם מגוון אנשים

 Friends"המשלחת גם מתארחת לארוחות אצל משפחות בעמותת ". תיקון עולם"חלק בהתנדבויות הקשורות לערך 

Forever "ביניהם , התלמידים מסבירים בפורומים שונים, במהלך הנסיעה ועם חזרתם ארצה. באזור מגורי המשלחת

 .על חייהם כבני נוער בישראל, התומך בתוכנית" רוטרי"ארגון 

 

עם חזרתם ארצה מחויבים התלמידים לשמונה מפגשי המשך ובניית תכניות קהילתיות משותפות עם עמיתיהם *

 ".נזירות נצרת"מ

 

 .של המשלחת התשיעיתתהיה שנתה  ט"תשע*

 

 .א"י -שעולים ל' התוכנית מיועדת לתלמידי י ?למי מיועדת התוכנית

 .תלמידים 0מדי שנה מתקבלים 

 

• ראיון אישי ומיון קבוצתי • רכז השכבה והמורה לאנגלית , המלצת המחנך• אנגלית ברמה גבוהה •  :דרישות קבלה

מוכנות • קבוצות תלמידים /כושר ארגון ויכולת הפעלה של נוער• ידע נרחב במתרחש בארץ • יכולת רטורית גבוהה 

 .קיום-להשתתף בתוכניות דו

 

 מועדי המשלחת

 .תאריכים ייקבעו בהקדם -8102במהלך חופשת הקיץ  ●

 8)ל שאחריה "משך הנסיעה בקיץ הוא לשבועיים ובהמשך קיימת מחויבות להשתתפות בתוכנית לאורך שנה ●

 (.מפגשים

השתתפות מלאה בתוכנית מעניקה את כל שעות המעורבות החברתית במהלך שנת הלימודים לאחר החזרה  ●

 .ב"בארהמהתוכנית 

 

ב באחריות "ויזת תייר לארה+ )ב "עבור הטיסות והשהות בארה לתלמיד$ 0,011 -כ: עלות משוערת לתלמיד

 .(ה/התלמיד
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 #01חטיבה עליונה תוכנית 

 
 
 מדריכי קיץ לקייטנות יהודיות

 
 מטרת התוכנית

קהילת : לדוגמא)ב ואנגליה "ברחבי ארהמרכז חינוך ליאו באק מקיים מזה שנים רבות קשרי שותפות עם קהילות יהודיות 

קיים רצון גדול (. אנגליה, שבלונדון" פינצלי ריפורם"ו "גארדנז' איילית"ב וקהילת "ארה, שבסנטה ברברה" בני ברית"

בקרב הקהילות השונות לארח את תלמידי ליאו באק כמדריכים בקייטנות הקיץ שמתקיימות עבור ילדי הקהילות 

 .היהודיות

 

 .ב"י -א העולים ל"הקייטנות מתקיימות במהלך חופשת הקיץ ולכן יתקבלו תלמידי י? ת התוכניתלמי מיועד

 .תלמידים 01 -מספר המקומות מוגבל לכ**

 

 דרישות קבלה

 .מעורבות חברתית פעילה ●

 (.'בתנועת נוער וכו)ניסיון בהדרכה  ●

 .אנגלית ברמה גבוהה ●

 .מחוץ לבית הספררכז השכבה והמלצות ממקומות התנדבות , המלצת המחנך ●

 .ומיון קבוצתי ראיון אישי ●

 .קבוצות תלמידים/כושר ארגון ויכולת הפעלה של נוער ●

 .חודשים 1 -השתתפות סדירה בתוכנית הכנה שאורכה כ ●

 

 מועדי המשלחת

 (.מותנה בקייטנה) 1109שבועיים במהלך החודשים יולי או אוגוסט 

 

 עלות משוערת

 (ב בלבד"לארהויזת תייר + )כרטיס טיסה לארץ היעד 
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 #01חטיבה עליונה תוכנית 

 
 

 שגרירי ליאו באק

 
 מטרת התוכנית

התוכנית מאפשרת לתלמידינו להתארח . ב"יצירת קשרים משמעותיים בין נוער ישראלי לקהיליות יהודיות ברחבי ארה

לקהילות היהודיות ובמקביל מאפשרת , שבועות בקהילה יהודית ולהכיר מקרוב את אורחות החיים בקהילה 6-8במהלך 

יעברו המועמדים ' בכיתה י. כרות ושיח אישייאלא מתוך ה, להכיר את מדינת ישראל והישראלים שלא דרך התקשורת

 -מספר המועמדים שייבחרו לתוכנית לא יעלה על כ. ראיון אישי וסדנת מיון, לתוכנית תהליך מיון הכולל מילוי שאלונים

ידע כללי על , זהות ישראלית: עוברים המועמדים תהליך הכשרה בנושאים הבאים, עם סיום שלב המיונים .תלמידים 0

את תהליך ההכנה מלווים . ולימוד על הפעילויות במרכז חינוך ליאו באק, כישורי הנחיה, יהדות, ישראל וארצות הברית

 .ל"גרירים גם במהלך שהייתם בקהילות בחומלווים אלו ילוו את הש. מנחה מיומן ומורה מלווה מטעם מבית הספר

, לומדים בבית הספר האמריקאי, מתגוררים התלמידים במשפחה מארחת מקרב הקהילה, ב"במהלך השהות בארה

 .משתתפים בחיי הקהילה היהודית המקומית ופועלים במסגרתה

 

 .ל"ה לקהילה בחו4השתתפות מלאה בתוכנית ההכנה היא תנאי לשיבוץ התלמיד

 

 .בלבד' תלמידים בכיתה י? ועדת התוכניתלמי מי

 

 דרישות קבלה

 רכזת השכבה/מחנכת ורכז/המלצת המחנך. 

 מעורבות חברתית פעילה. 

 חודשים 1 -השתתפות סדירה בתוכנית הכנה שאורכה כ. 

 אנגלית ברמה טובה מאד. 

 עם ממוצעי ציונים גבוהים' וגיליון ציונים מחצית א' ט התעודת סיום כית. 

 

התלמידים המתאימים לתוכנית יקבלו ממחנכי הכיתות טפסי מועמדות המותאמים , בכיתות האםלאחר חשיפה 

 .לתוכנית זו בלבד ויוזמנו לסדנאות מיון וראיון אישי

 .אין צורך במילואי טופס המועמדות בסוף חוברת זו*

 

 יציאת השגריריםמועדי 

 .(א"התחלת כיתת י)לקראת סוף אוגוסט עד לאחר חגי תשרי 

 

 משוערת עלות

 (.ץשיבוהעלות משתנה על פי ה)ב "עלות הוצאת ויזה לארה+ ב "עלות כרטיס טיסה לארה+ הליך הכנה ת

 

אין ביכולתנו להבטיח , למרות מאמצינו. ב מורכב ואורך זמן"ס בארה"המשפחה וביה, תהליך מציאת הקהילה**

 .דבר לשליחות שכל תלמיד המשתתף בתוכנית ההכנה ומסיים אותה בהצלחה ייצא בסופו של
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 8102-8102 ט"ל ומשלחות תשע"טופס הצגת מועמדות לתוכניות בינ
 

 ת/פרטי המועמד : 

 E-mail טלפון נייד כיתה שם משפחה שם פרטי

     

 

 (:לפי סדר עדיפות)ת להגיש מועמדות לתוכניות הבאות 4אני מעוניין 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 ת /שם המחנך________________________________ 

 יחידות לימוד________ ת אנגלית בהיקף של /אני לומד. 

  שם המורה לאנגלית____________________________. 

 כן /לא   :ה בחיי בית הספר/פעיל 

 ___________________________________________י באיזו פעילות /פרט

 ה במעורבות חברתית במסגרת/פעיל 

 _____________________________________________________י  /פרט

 ה במסגרת חוץ בית ספרית/פעיל 

 __________________________________________________י/פרט

 

 :שניים שיכלול את ראשי הפרקים הבאים-חיבור בן עמוד אחד, לטופס זה נא לצרף

 (.'תכונותייך החיוביות וכו, לדוגמא תחומי עניין ועיסוק)י על עצמך /ספר 

 ת להצטרף למשלחת/ה מעוניין/י מדוע את/פרט. 

 י לתרום לקבוצה/י במה לדעתך תוכל/פרט. 

 נא להוסיף צילום דרכון בתוקף. 

 בחדר  32לתא של פני ארנסון מספר , 40240102 -מסמכים כולל הספח החתום עד הנא להחזיר את כל ה

 .המורים

 י תכנית העבודה של צוות המשלחת"ל עפ"המיונים למשלחות נערכים בתאריכים שונים במהלך שנה, לידיעה. 

 ת על תאריך הזימון לראיון/יישלח במערכת הליאונט מייל אישי ליידוע כל מועמד. 

 

 ,קראתי בעיון את המידע אודות המשלחות אליה מוגשת בקשה זו :ההוריםלחתימת 

 ________מכיתה  __________________________בתי/ ת לבני/ואני מאשר

 ______________________________________________להגיש מועמדות למשלחות 

 .ה מהמשלחת/אנו מוכנים לארח בביתנו באירוח גומלין תלמיד  ❖

 

 

 _____________________: חתימת ההורה  ____________________: ההורהשם 


