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 מרחב חינוכי טבעי ,פותחת את שעריה השנה למגווןאפשרויות של למידה והתחנכות.
 הוקמה מתוך הצורך ההולך וגובר ביצירת חברת ילדים שוקקת ,ומתוךהצורך ההולך וגובר במתן מרחבי משחק ,לימוד חופשיים.
– הוקמה מתוך הצורך הקיים בחיבור תפיסות עמוקות ורוחניות על
התפתחות הילד ,עם תהליכי חניכה של שמחה ,הנאה.
– הוקמה בתוך מציאות של משבר במערכת החינוך ,של קושי במתן מענה
לילדים ובתוך חוסר הסדירות והבהירות שהגיעה עם מחלת הקורונה.
 הוקמה כדי לאפשר לקיים חינוך חדש בו נפגשים קהילה ואמנות יחדעם תהליכי חניכה מוּ ְבנִ ים וסדורים לילדים ,הורים ומשפחות.
 הוקמה כדי לאפשר לילדים ולהורים 'להיראות' ,ולקבל ליווי חינוכי מקצועי. -הינה מרחב חינוכי-קהילתי המבקש לחבר בין ַי ְלדוּת ִו ְילָ ִדים ,וביניהם לערכי

טבע ,יצירה וקהילה.

נמצאת על גבול יער האלונים המיוחד של אלון הגליל
ופתוחה למרחבי חורש נעימים ופורחים.
ב

תוכלו למצוא:
 גן ירק עשיר.
 משק חי חופשי ומרנין -תרנגולות ,ארנבים ,עגלים ,עיזים ועוד.
 פינות צל ומדורה.
 נגישות לערכי טבע נדירים.
 כיתת סטודיו וחדר סדנאות נעימים.
 סדנת נגרות וכלי עבודה.

תוכלו לבחור בשיעורים פרטיים ובעיקר להצטרף לילדים
ב
נוספים ,אל סדנאות ושיעורים עיוניים ומעשיים מגוונים מאוד.
השיעורים שואבים מתפיסת החינוך האנתרופוסופי .בין השאר:

ימי טבע וטיול ,הכוללים מיומנויות שדאות ,ליקוט ,בוטניקה וביולוגיה.
הקנייה וחיזוק מיומנויות קריאה וחשבון.
שיעורי סיפורת ,מיתולוגיה והיסטוריה של תרבויות מגוונות ,עתיקות ועכשוויות.
סדנאות מעבדה בטבע של מקצועות המדעים -כימיה ופיזיקה.
לימודי שפה -כתיבה יוצרת ויסודות הלשון.
שיטת הלימוד בחוות דעת משלבת בין התנסויות חוץ וטבע ,לבין למידה דרך אומנות )ציור
יברוּת בין
ופיסול( ואומנותיות )כתיבה יוצרת ,חידות ומשחק( ,בדגש על תהליכי ִח ְ
המשתתפות והמשתתפים.
העבודה בחווה משלבת פעילות ,שיחות אישיות וליווי צמוד להורים ולמשפחות
המשתתפות.

לכל אחת ואחד שמעוניינים ללמוד מתוך דיאלוג ,טבע ואמנות .החווה מתאימה מאוד
לילדים וקבוצות מתוך החינוך הביתי ,מתוך כך שמקומם של ההורים בתוך התהליכים
יכול להיות מרכזי מאוד .בנוסף החווה מתאימה לילדים שאינם מוצאים את מקומם
בבית-הספר וזקוקים להפסקה מן המסגרת ,מדי-פעם ,או לחילופין ,למי שבגלל
הסדרי הקורונה נאלץ להיעדר מביה"ס באופן רציף ,ומעוניין להמשיך ללמוד
ולהתנסות.
חוות דעת פועלת בשעות הבוקר ואחר-הצהריים .תכניות הלימודים והחוויות נקבעות
בתיאום ומתוך הצרכים והעניין של הילדים והמשפחות.

מוזמנים לתאם ביקור ושיעורי התנסות ללא עלות והתחייבות

שמי עמוסי צחר ,אב לשניים ,בן  .42אני מונה
כבר  15שנה בשדה החינוך ,בעיקר החינוך
האנתרופוסופי .מתוך האפשרות המיוחדת
הקיימת בזרם החינוך הזה ליוויתי כיתה כמחנך  8שנים ,מכיתה
א' ועד כיתה ח' .מעבר לכך ליוויתי צוותי חינוך ומורים בכמה
וכמה בתי-ספר ,אנתרופוסופיים וקונבנציונאליים .בתוך כך,
הרצתי לא מעט פעמים בנושאי חינוך למיניהם ,ליוויתי ילדים
ומשפחות ,באופן אינטימי ועמוק ,והשתתפתי בתהליכים חינוכיים רבים ,עמוקים
ורחבים .בנוסף אני מצוי בתוך מחקר מתקדם.
לאחר שנים בחינוך הפורמאלי ,ובעקבות שאלות מהות שעלו בקרבי בקשר למקומו
של בית-הספר בזמננו ,החלטתי להתמסר ליצירה של חינוך אחר -חינוך שמבין את
הילד כמשכנה מלא החדווה של נשמה טהורה ,את הילדות כתקופה שבה חניכה לחיי
תרבות והשכלה חייבת להתרחש בשמחה והנאה ,ובעיקר ,שערכי טבע ,אקולוגיה
וקהילה חייבים להיות חלק מרכזי בחינוך של הזמן הזה .מתוך כך אני תופס את חינוך
הילד כתקשורת מתמדת ,פתוחה ומקרבת בין הורה-מורה-ילד.

חוות דעת נמצאת לפני הכניסה ליישוב אלון הגליל ,מעל אזור הרפתות ,על גבול
חורש האלונים.







 15דק' מהקריון 20 ,דק' מהצ'ק-פוסט.
 15דק' מקרית טבעון ,רמת-ישי ,יוקנעם ,נהלל.
 30-20דק' ממשגב וכרמיאל.
 15דק' מנוף הגליל 30 ,דק' מטבריה 30 ,דק' מעכו.
 40דק' מפרדס-חנה 40 ,דק' מעפולה.

מוזמנים לבקר ...וכן ,אשמח לדבר או להתכתב אתכן ואתכם
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