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- מרחב חינוכי טבעי, פותחת את שעריה השנה למגוון 

אפשרויות של למידה והתחנכות.

מתוך רת ילדים שוקקת, וך וגובר ביצירת חבמתוך הצורך ההולהוקמה  -

  הצורך ההולך וגובר במתן מרחבי משחק, לימוד חופשיים.

מתוך הצורך הקיים בחיבור תפיסות עמוקות ורוחניות על  הוקמה –

  התפתחות הילד, עם תהליכי חניכה של שמחה, הנאה.

בתוך מציאות של משבר במערכת החינוך, של קושי במתן מענה  הוקמה –

  לילדים ובתוך חוסר הסדירות והבהירות שהגיעה עם מחלת הקורונה.

יחד  קהילה ואמנותנפגשים  בו חינוך חדשהוקמה כדי לאפשר לקיים  - 

  משפחות.לילדים, הורים ו ים וסדוריםנִ בְ מּו תהליכי חניכהעם 

  .חינוכי מקצועי ליווי, ולקבל ת'אוירה'להוקמה כדי לאפשר לילדים ולהורים  -

וביניהם לערכי  ים,ִד לָ יְ ת וִ דּולְ יַ ין בקהילתי המבקש לחבר -הינה מרחב חינוכי -

  .טבע, יצירה וקהילה

אלונים המיוחד של אלון הגליל על גבול יער ה נמצאת

  ורחים.ופתוחה למרחבי חורש נעימים ופ

  תוכלו למצוא:   ב

 .גן ירק עשיר  

 תרנגולות, ארנבים, עגלים, עיזים ועוד. -משק חי חופשי ומרנין  

 .פינות צל ומדורה  

 .נגישות לערכי טבע נדירים  

  נעימים.כיתת סטודיו וחדר סדנאות  

 .סדנת נגרות וכלי עבודה 



 

 

 

בעיקר להצטרף לילדים וכלו לבחור בשיעורים פרטיים ות  ב
  אוד. עיוניים ומעשיים מגוונים מ סדנאות ושיעוריםנוספים, אל 

. בין השאר:יהחינוך האנתרופוסופ מתפיסתהשיעורים שואבים 

 

 ימי טבע וטיול, הכוללים מיומנויות שדאות, ליקוט, בוטניקה וביולוגיה. 

 הקנייה וחיזוק מיומנויות קריאה וחשבון. 

 .תועכשוויו תרבויות מגוונות, עתיקותשיעורי סיפורת, מיתולוגיה והיסטוריה של  

 כימיה ופיזיקה. -סדנאות מעבדה בטבע של מקצועות המדעים 

 כתיבה יוצרת ויסודות הלשון. -לימודי שפה 

שיטת הלימוד בחוות דעת משלבת בין התנסויות חוץ וטבע, לבין למידה דרך אומנות (ציור 

ת בין רּויבְ ופיסול)  ואומנותיות (כתיבה יוצרת, חידות ומשחק), בדגש על תהליכי חִ 

  המשתתפות והמשתתפים.

צמוד להורים ולמשפחות  וליווי , שיחות אישיותהעבודה בחווה משלבת פעילות

  המשתתפות.

  

. החווה מתאימה מאוד דיאלוג, טבע ואמנותלכל אחת ואחד שמעוניינים ללמוד מתוך 

לילדים וקבוצות מתוך החינוך הביתי, מתוך כך שמקומם של ההורים בתוך התהליכים 

בנוסף החווה מתאימה לילדים שאינם מוצאים את מקומם יכול להיות מרכזי מאוד. 

פעם, או לחילופין, למי שבגלל -הספר וזקוקים להפסקה מן המסגרת, מדי-בבית

הסדרי הקורונה נאלץ להיעדר מביה"ס באופן רציף, ומעוניין להמשיך ללמוד 

  ולהתנסות.

. תכניות הלימודים והחוויות נקבעות הצהריים-ואחר שעות הבוקרפועלת בחוות דעת 

   הילדים והמשפחות.  מתוך הצרכים והעניין שלבתיאום ו

  

  מוזמנים לתאם ביקור ושיעורי התנסות ללא עלות והתחייבות



 

 

  

. אני מונה 42שמי עמוסי צחר, אב לשניים, בן 

שנה בשדה החינוך, בעיקר החינוך  15כבר 

האנתרופוסופי. מתוך האפשרות המיוחדת 

שנים, מכיתה  8הקיימת בזרם החינוך הזה ליוויתי כיתה כמחנך 

תה ח'. מעבר לכך ליוויתי צוותי חינוך ומורים בכמה א' ועד כי

ספר, אנתרופוסופיים וקונבנציונאליים. בתוך כך, -וכמה בתי

הרצתי לא מעט פעמים בנושאי חינוך למיניהם, ליוויתי ילדים 

ומשפחות, באופן אינטימי ועמוק, והשתתפתי בתהליכים חינוכיים רבים, עמוקים 

  חקר מתקדם.סף אני מצוי בתוך מורחבים. בנו

לאחר שנים בחינוך הפורמאלי, ובעקבות שאלות מהות שעלו בקרבי בקשר למקומו 

חינוך שמבין את  -הספר בזמננו, החלטתי להתמסר ליצירה של חינוך אחר-של בית

הילד כמשכנה מלא החדווה של נשמה טהורה, את הילדות כתקופה שבה חניכה לחיי 

ה, ובעיקר, שערכי טבע, אקולוגיה תרבות והשכלה חייבת להתרחש בשמחה והנא

מתוך כך אני תופס את חינוך  .וקהילה חייבים להיות חלק מרכזי בחינוך של הזמן הזה

  ילד.-מורה-הילד כתקשורת מתמדת, פתוחה ומקרבת בין הורה

, מעל אזור הרפתות, על גבול אלון הגלילחוות דעת נמצאת לפני הכניסה ליישוב 

  .חורש האלונים

  

  מח לדבר או להתכתב אתכן ואתכםאשוכן,  מוזמנים לבקר...
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15 פוסט-דק' מהצ'ק 20 , דק' מהקריון. 
15 נהלל.םיוקנעישי, -דק' מקרית טבעון, רמת , 
30-20 כרמיאלו דק' ממשגב. 
15  ,דק' מעכו. 30, דק' מטבריה 30דק' מנוף הגליל 
40 דק' מעפולה. 40, חנה-דק' מפרדס 



 

 

  העיון והיצירהחדר 
  



 

 

 


