של"ח וידיעת הארץ בבית הספר עירוני ה
פעילות השל"ח וידיעת הארץ מרכזת את מכלול הפעולות החינוכיות
המתקיימות בבית הספר העל יסודי בנושאי ידיעת הארץ והזיקה
אליה ,ומאפיינות אותה פעילויות חוץ-כיתתיות מגוונות ,הממוקדות
בחוויית השדה פעילות ייחודית זו מפגישה את התלמידים באופן
בלתי אמצעי עם :מערכות יחסים שונות ומגוונות עם מערכות הנוף
אדם (נופאדם).
הפעילות יוצרת מפגשים משמעותיים לבני הנוער עם עצמם ועם
חבריהם בסביבה הקרובה ובארץ כולה ,עם חוויה מאתגרת ,ייחודית
ושונה בשדה.
טיפוח אהבת הארץ בקרב בני הנוער הוא מטרתה העיקרית של
תוכנית השל"ח וידיעת-הארץ.
מערך הפעילויות בתוכנית להכרת הארץ מקבל יתר משמעות
בתהליכים הממוקדים להגברת תחושת ההשתייכות והאהבה לארץ
בקרב בני הנוער ,כפועל יוצא מהצבת הפעילות השדה בלב התוכנית.
הפעילות החברתית בשדה וה"עבודה" בקבוצות תוך טיפוח מנהיגות
בקרב המשתתפים מעודדות מערכת יחסים ייחודית ושונה בין חברי
הקבוצה פעילות מאתגרת בשדה הדורשת מיומנות ייחודית ,תוך
התנסות והתמודדות אישית וקבוצתית עם המשימה ,מעצימה את
החוויה האישית והקבוצתית ומגבירה את המוטיבציה ליציאה לפעילות
בשדה.
תחום של"ח וידיעת הארץ עוסק באופן משולב בחינוך סביבתי,
לאומי וחברתי.
ראשי התיבות של"ח הם :שיעור לחיים וגם שדה ,לאום ,חברה -
מבטאים את שלוש המגמות החינוכיות של התחום:
שדה :חינוך סביבתי.
לאום :חינוך לאומי.
חברה :חינוך חברתי.

תוכנית השל"ח וידיעת הארץ מושתת על שלושה יסודות ,המעצבים
את המערך הביצועי בו משולבים תכנים ושיטות למימוש מערך
חינוכי-ערכי מוגדר.
היסודות המארגנים :
יסוד החוויה  :הפעילות בשדה עומדת בלב התוכנית.
היסוד הקוגניטיבי  :תפיסת מכלול הנופאדם .
יסוד האווירה  :ממדי החינוך הבלתי פורמאלי,
התכנים והשיטות
תחום הדעת  :ידיעת הארץ.
תחום המודעות  :חברה וסביבה .
תחום העשייה :מיומנויות מגוונות.
המערך החינוכי  -ערכי
חינוך לאומי ,בדגש על שילוב מאוזן בין הערכים  :לאומיות וסובלנות.
חינוך חברתי ,בדגש על שילוב מאוזן בין הערכים  :חברתיות ועצמיות.
חינוך סביבתי ,בדגש על שילוב מאוזן בין הערכים  :שימור הסביבה
ופיתוח הארץ.
חינוך מטייל עצמאי ,על בסיס הערכים  :הכרת הארץ ויופי הארץ.

לקוח מתוך /http://www.gordon.ac.il/mahad/shelach :
תוכנית ימי שדה והמפעלים :גיחות ומחנות לימודיים תשע" ה.

תחזית ימי השדה של כיתות ח:
מסלול  :1נחל כלח  -מיומנויות השל"ח.
מסלול  :2רמת הנדיב  -תפיסת מכלול הנוף-אדם.
מסלול  :3מוזיאון ההתיישבות בעמק יזרעאל  -המפעל הציוני בארץ ישראל.
מסלול  :4נחל שיח  -יופי זה טבע  +ארכיאולוגיה.
מסלול  :5נחל לוטם  -יופי זה טבע  +ארכיאולוגיה.

מפעלים שנתיים ) 2 :מחנה לימודי בן שלושה ימים לגליל.
גיחה בת יומיים בפארק הירדן.
תחזית ימי השדה של כיתות ט:
מסלול  :1נחל נדר  -מכלול נוף-אדם בארץ  -ישראל.
מסלול  :2מכוכב הים למערת אליהו  -ההעפלה והמהפך הציוני במישור החוף.
מסלול  :3חורשת הארבעים  -יופי זה טבע.
מסלול  :4בעקבות לוחמים בחיפה.
מסלול  :5חי-בר כרמל  -ממקצב חיים למקצב העונות.

 +נושא הבקע כגבול של שלום יוצג במחנה הלימודי לרמת הגולן.
המפעל ים השנתיים ) 2 :מחנה לימודי בן  4ימים לגולן
גיחה בת יומיים בפארק הירדן.
תחזית ימי השדה של כיתות י:
מסלול  :1נחל ציפורי  -הנושא :מפגש טבע בארץ ישראל.
מסלול  :2קיסריה  -הנושא :מפגש תרבויות.
מסלול  :3דליית אל-כרמל  -מפגש תרבויות.
מסלול  :4חיפה ,הנושא :מפגש תרבויות.
מסלול  : 5חוף הבונים  -דור  -הנושא :אחריותנו על הארץ.

המפעל השנתי :מחנה לימודי למדבר יהודה ( שלושה ימים).
כיתות יא :מחנה לימודי לאזור הנגב ( 4ימים)-
כיתות יב :מחנה לימודי לאזור הנגב והרי אילת ( 5ימים).

