תוכנית חינוכית ”בשביל הגולן“

תוכנית חינוכית בשביל הגולן צמחה מתוך הצורך לחזק את זיקתם של ילדי הגולן לזהות
הגולנית שלהם .דרך הכרות עם השביל ואימוצו ע“ י פעילויות ממשק והדרכה ,תתחזק זיקתם של
התלמידים ושל כלל הקהילה לשביל ולרמת הגולן .בתוכנית החינוכית ” בשביל הגולן “
משתתפים  6בתי ספר תיכוניים מרחבי הגולן .כל בית ספר מאמץ מקטע אחר מהשביל.

וזוהי רק ההתחלה לה לה...
אנו שמחים על הוצאתו לאור של מידעון מס' 9
– המציין את סיום שנת הפעילות החינוכית.
המידעון מסכם את מגוון הפעילות לחודשי מאי
 יוני .מהבולטים היא צעדת הגולן שהתקיימהבהובלת מועצה אזורית גולן ,מתנ“ס גולן ,קק“ל
ובשיתוף התוכנית החינוכית  “,בשביל הגולן"
אגס סורי ברכס בשנית
בהנחיית רשות הטבע והגנים וכמובן מכינת
מיצר  -מדריכי התוכנית החינוכית וחניכי המכינה בכלל .במידעון תוכלו לקרוא על היוזמות
השונות בצעדה ,על המשתתפים וכמובן חוויות.
כמו כן ,חודשי מאי-יוני היו רווים ”במיזמים“ שונים של בתי הספר במקטעים השונים בשביל.
במידעון תוכלו לקרוא את הנעשה בשביל ,להתרשם מהתמונות ואם תרצו כמובן לבוא לבקר
ולראות בעצמכם.
אנו רוצים להודות על התמיכה הגדולה של מועצה אזורית גולן  ,המנהל ההתיישבותי שח"ק
ירוק  ,מכינת מיצר ומרחב גולן של רשות הטבע והגנים .
כמובן תודה גדולה ,לחניכי מיצר שהובילו את התוכנית בבתי הספר .תודה על הנכונות לתרום,
ללמוד ללמד  ,לחנך ובעיקר להחזיר אהבה לטבע .בשם כל השותפים לתוכנית אנחנו מאחלים
לרועי ,דניאל ,רגב ,יונתן ,יוסי ורותם הצלחה רבה בהמשך הדרך.

"התואיל להגיד לי ,בבקשה ,באיזו דרך עלי ללכת מכאן?" שאלה אליס
"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע - ".אמר החתול
"לא אכפת לי כל כך לאן " - .אמרה אליס
"אם כך ,לא משנה באיזו דרך תלכי ".אמר החתול.
"  -בתנאי שאגיע לאנשהו" הוסיפה אליס כהסבר
"בטוח שתגיעי" אמר החתול "אם רק
תתמידי בהליכה"
עליסה בארץ הפלאות
קריאה נעימה מדריכי מכינת מיצר ,
תמר  ,טל ואבשלום .

ערכו :מרכז חינוך והסברה גולן ,רשות הטבע והגנים

ישיבה תיכונית חיספין
בתחילת השנה התלבטנו על אופן ההתנהלות מול הישיבה התיכונית
חיספין ,במיוחד בנושא הקבוצה איתה נצליח לצלוח תהליך חינוכי
משמעותי .על כיתת מובילי השביל לא הייתה כלל התלבטות וכך גם
שותפות של תלמידים נוספים .כאשר ישי ירון רכז שח“ ק ירוק בישיבה
ציין שיש כיתת עולים מאתיופיה שחלקם לא יודעים עברית וחיים בגולן
הרמנו ללא היסוס את הכפפה .
שלב הלמידה בתחילת התוכנית היה מאוד לא פשוט ויונתן המדריך נאלץ
לגייס את כל כישוריו כדי לעבור לשלב ההטמעה  .מדובר על  52תלמידים
משכבת ט' עד י"א  .בחודש מאי נפגשנו איתם סוף סוף למפגש של
לקיחת אחריות והאקטיביזם  .אפשר לסכם ולומר שהמפגש מראשיתו
ועד סופו היה סיפוק אחד גדול שהבהיר לנו שבחינוך אין קיצורי דרך ,
הזכות הגדולה שיש לאיש חינוך זה לראות מדד להצלחה  .אופן
ההתנהלות של הכיתה במיזם היה ראוי להערכה  52 ,תלמידים שעבדו
בצוותים תוך מסירות והבנת המשימה ,בצעו ניקיונות של תעלות ממעיין
אום קנטיר  ,פינוי אבנים  ,ניכוש וגולת הכותרת רוג‘ ומים ( גלי אבנים )
לסימון ברור יותר של השביל במקטעים בעייתיים  .תודה לאורי מחנך
הכיתה על ההבנה בשחרור התלמידים לטובת התוכנית  ,ותודה גדולה
לישי ירון על המסירות והעזרה הגדולה בכל פניה .

כיתת עולים מחיספין בעבודות במעיין אום
אל קנטיר

אולפנת ”איילת השחר“
במהלך חודש מאי יצאו חניכות אולפנת יונתן בהדרכה של רועי
ל“שידרוג“ המקטע אותו הם מאמצים מבב אל הווה להר בנטל  .לאחר
סיור לימודי אותו ערכו החניכות עם רועי הסתבר שיש מספר מפגעים
בשביל והחלטנו לשפץ מדרגות במקטע תלול בשביל ,בהתייעצות עם
שרון לוי פקח מרכז רמת הגולן מרשות הטבע והגנים .על אף עבודת
הכפיים הקשה ,הבנות נרתמו לעבודה במהרה בהבנה שהן מועילות
ותורמות לציבור המטיילים ולבטיחות שלהם .והתוצאה הסופית הייתה
מספקת ומרשימה.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לשמוליק חזן ממחלקת התיירות של
מועצה אזורית גולן על התמיכה וקניה של ציוד כמו טוריות מכושים
ועוד .

בנות האולפנה על הר הבנטל

בתחילה השנה הצטרפתי לבנות יונתן וראיתי אותן בתחילת התהליך
החינוכי שכלל בהכשרת המדריכים  4מעגלים למידה  ,הבנה  ,אחריות
והנעה ( אקטיביזים ) אין ספק שבנות האולפנה במיזם הפגינו את
ההפנמה של המעגלים החינוכיים .

תודה לאסתר אגוזי רכזת שח“ק ירוק על התמיכה ושיתוף הפעולה .

ישיבת אלוני הבשן
לאחר הכנות והכרות עם תוכנית ”בשביל הגולן“ ומקטע בשביל הגולן בצעו תלמידי אלוני
הבשן יחד עם ניסים המדריך מיזם ייחודי הכולל מתקן הטמנה של בקבוקי מים לציבור
ההולכים בשביל והסברים על הצומח הייחודי  .ההסברים בעזרת על לוחות עץ ומותאמים
לסביבה הטבעית .

צעדת הגולן ” -בשביל הגולן“
לאחר דחיית הצעדה לאור מזג האוויר הוחלט לקבוע את 5/82
כתאריך חדש .שותפים לצעדה מתנ"ס גולן ,מועצה אזורית גולן,
קק"ל ,ומרכז חינוך והסברה גולן רשות הטבע והגנים.
את התחנות לאורך המסלול מטעם רט"ג הפעילו חניכי מכינת מיצר
ומדריכים ממרכז חינוך והסברה גולן .מדריכי וחניכי המכינה רצו
לבטא מול תושבי הגולן את מעגלי הידע והמתודות אותם רכשו
לאורך השנה  .ההכנות לצעדה כללו בחירת המסלול  ,תיאומים
רבים  ,תחנות ראויות לאורך המסלול  ,נקודות סיום ביער תאופיק.
הצעדה החלה במצפה לשלום בתחנת קבלה לקהל  ,לאחר מכן
התחלת הליכה בטיילת מכפר חרוב למבוא חמה  ,לאורכה תחנות
תצפית וגאולוגיה .במבוא חמה חיכו לצועדים  3תחנות הכוללות
מסיכות בעלי חיים  ,נשרים ועקבות בעלי חיים ומשם המשיכו
הצועדים ליער תאופיק להפנניג שכלל כמה תחנות כמו גלגל
המזל  ,ריצת ניווט ,תחנה בנושא שמירת טבע ,פיתות ועוד .

בית הספר "נופי גולן"
ביום ראשון ,ה  5..6 -יצאו חניכי התוכנית ”בשביל הגולן" מבית הספר לבצע את המיזם במקטע השביל שלהם.
האזור בו התמקדו התלמידים היה הר בני רסן (ע'סנייה) ,פסגת
ההר בו מוצבות טורבינות הרוח.
אל השביל יצאו התלמידים ,ביחד עם רותם מדריכת הקבוצה
ושרון חסדאי המלווה מטעם בית הספר.
באזור פסגת ההר יצרו התלמידים ארבע פינות ישיבה נוחות
ומזמינות לרווחת המטיילים .כל אחת מהפינות ממוקמת תחת עץ
וחלקן פונות אל הנוף.
התלמידים עבדו במרץ ,הם גרפו אדמה ,ניכשו עשבים ,הזיזו
אבנים ולבסוף יצרו מקומות נפלאים לאורך השביל בהם ניתן
לעצור במהלך יום חם ולהירגע.
אנו מזמינים את כל המטיילים לצאת אל הטבע וליהנות מפועלם
המבורך של התלמידים!
בנוסף ,מפגש זה היה המפגש האחרון ש"נועל" את השנה
החווייתית שחוו חניכי התוכנית ביחד עם נציגי מכינת מיצר ועם
רשות הטבע והגנים.
בשנה זו למדו התלמידים על רמת הגולן ,מאפיינה מבחינת טבע
ואדם ,הדריכו את נציגי שח"ק ירוק בכנס השנתי שנערך בגולן,
טיילו רבות וכמובן תרמו מעצמם לטובת המיזם שהם בחרו
לעשות -פינות הישיבה לאורך מקטע השביל שלהם.
בנימה אישית יותר ,נהנתני מאוד משנה זו עם החניכים ,רז ,סהר,
אורן ,שוהם ועידן ,למדנו אחד מהשני וטיילנו יחדיו בכיף גדול!
תוד ה רבה לכם שלקחתם חלק ותרמתם מעצמכם לג ול ן
ולמטיילים בו.

מפגש סיום \ מכינת מיצר ורשות הטבע והגנים
ביום שישי האחרון נפגשנו למפגש סיום ופרידה מששת
חניכי מכינת מיצר מובילי התוכנית החינוכית ” בשביל
הגולן“.
את היום התחלנו במסלול הליכה רטוב בשמורת טבע
מג‘ רסה ומשם המשכנו לארוחת צהריים חגיגית במתחם
יהודייה .במהלך היום קפצו לבקר ,להגיד שלום ותודה כמה
וכמה אנשים שכולם היו שותפים בדרך זו או אחרת לשנה
הזו .אטי קוריאט ,תומר ושמעון מהמכינה ,רז אמיר ומרב
מיכאלי .אחרי ארוחה משביעה עברנו לחלק המבדר בו
בדקנו כמה באמת יודעים ומכירים המכינה את הגולן,
בחידון מותח בין אבשלום שחר לבין המכינה ...אם
ניחשתם נכון ...זכו המכינה! לאחר מכן מילות פרידה ,
סיכום ושי צנוע להמשך הדרך .היה מהנה מאוד  ,תודה רבה לצוות שמורת המג ‘רסה
שאירח אותנו במסלול המרענן ולצוות שמורת היהודייה שהפגינו יכולות בישול וטיגון
מרשימות דודו ,חנוך ,אביעד ,אלון ,ספיר ודורה!
לרגב ,יונתן ,רועי ,דניאל ,רותם ויוסי כמובן תודה גדולה על שנה נפלאה!

אתה יוצא לדרך...
אתה יוצא לדרך בצעדי ענק,
לפעמים מרגיש שדבק בך חיידק
אתה חלק מדור חדש ,לא דור
המש ך  -ל א מש הו ש במ קו ם
דורך.
עשית תהליך שנמשך שבועות
ושנים לחפש ,לטייל ,ולגמוע
מרחקים.
זה לא outלאהוב את הטבע כי
בכל פינה יש מעט אור וצבע.
אז פקח את עיניך והסתכל
סביבך זה לא סתם עוד משהו,
זוהי ארצך!

