
2021-2020|קדימהפנים-שנתיתתכנית
החברה הישראלית וכישורי חיים

נושא הפעולהתחוםשלב בהתפתחות הקבוצהשבוע

6/9-

שלב ראשון
שלב ההתקשרות –

היכרות ובניית אמון בין חברי
הקבוצה למדריךה
ובין חברי הקבוצה

הכרות ותיאום ציפיותבניית הקבוצה
תיאום ציפיות וחוזה קבוצתיבניית הקבוצה-13/9
חוזה קבוצתי ונהליםבניית הקבוצה-21/9
סמינר מסגרות המשך | ש"ש, מכינותפנים קדימה- החברה הישראלית-27/9
מסגרות המשך | עיבוד לפאנלפנים קדימה- החברה הישראלית-4/10

לבחירת המדריךה-11/10

פאנל חשיפה לשירות | צה"ל ושירות לאומיפנים קדימה- החברה הישראלית-18/10
חשיפת הנושא השנתיפרויקט-25/10

בחירת מטרותפרויקט-1/11

הצבת יעדים למטרותפרויקט-8/11
תיאום ציפיות לפני עבודה עם מנטורים | זמן עבודהפרויקט-15/11

22/11-
מפגש מנטורים |  איך מחליטים במה רוצים לעסוק?פרויקט | פנים קדימה- כישורי חיים

התמודדות עם דילמותפנים קדימה- כישורי חיים-29/11

6/12-

שלב שני
שלב ההיפרדות וההיבדלות

–
הבנת השונות בין חברי
הקבוצה- איך מנהלים
קונפליקטים בין חברי

הקבוצה.
גיבוש זהות ביסוס כוח

ושליטה בקבוצה

פינות אישיות בנושא  סוגיותפיתוח חשיבה ביקורתית |פנים קדימה- כישורי חיים

חברתיות

התנהלות פיננסית- איך קוראים תלוש משכורתפנים קדימה- כישורי חיים-13/12
זכויות עובדים לנוערפנים קדימה- כישורי חיים-20/12
פרויקט | לבחירת המדריךה נושא-27/12

אקטואלי
נושא אקטואלי שקשור בזכויותמפגש מנטורים |

רושם ראשוני | איך עוברים ראיון?פנים קדימה- כישורי חיים-3/1
לבחירת המדריךה-10/1

מפגש מנטורים | שיחות סטטוס למסגרות המשך ולצבאפרויקט | שיחות אישיות אמצע-17/1

מוטיבציה פנימית | פסיכולוגיה חיוביתפנים קדימה- כישורי חיים-24/1
מעגל הדאגה וההשפעהפנים קדימה- כישורי חיים-31/1

פרואקטיביותפנים קדימה- החברה הישראלית-7/2
14/2-

דינמיקה קבוצתית
תפקידים בקבוצה | קבעונות בקבוצה

מפגש מנטורים | בדיקת יעדים האם אנחנו צועדים לקראתפרויקט-21/2
מימוש המטרות?

לבחירת המדריךה-28/2

למה לי פוליטיקה?פנים קדימה- החברה הישראלית-7/3
פאנל מפלגות בישראלפנים קדימה- החברה הישראלית-14/3



21/3-

שלב שלישי
השלב האינטימי –

קרבה, הדדיות, שת"פ
הזדהות ואמפתיה בין חברי

הקבוצה. חיבור עמוק בין
החניכים בקבוצה

יציאה מאזור הנוחותמחנה פסח
מפגש מנטורים | יום בחיי המנטור/יתפרויקט-4/4

מין ומגדרפנים קדימה- החברה הישראלית-11/4
פמיניזםפנים קדימה- החברה הישראלית-18/4
זרות ואחרות | האם אני מרגיש.ה שייךת?פנים קדימה- החברה הישראלית-25/4

מנטורים |פרויקט-2/5
האישי הוא הפוליטיפנים קדימה- החברה הישראלית-9/5

גיבוש זהות ערכיתפנים קדימה- החברה הישראלית-23/5
מפגש מנטורים |פרויקט | לבחירת המדריךה-30/5

6/6-
שלב רביעי

תהליכי פרידה וסיום – איך
אורזים את החוויה

הקבוצתית? איך מסכמים
את התהליך שעברנו ביחד,

איך נפרדים מהמדריךה

דפוסי פרידה | איך מסכמים?פרידה
נפרדים מבית הנוער? השארת חותםפרידה-13/6
הכנת מתנה לבית הנוערפרידה-20/6
פרידה מהמנטורים וחלוקת מתנותפרויקט-27/6

4/7-

פרידה מהמדריךהפרידה

פנים קדימה לחברה הישראליתסמינר קיץ-11/7
פרידה מהקבוצהפעולה אחרונה-18/7


