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0
הננו שמחים להודיעכם שלימודי המחזור השני במכון להכשרת שליתחים של
תנועתנו יתהילו ביום שלישי  ,06.11.1וימשכו  7חדשיס.

המכון להכשרת שליחים נוסד לפני שנה בכוונה ליצור מסגרת מהאימה שתכשיר
ותצייד את המועמדים לשליחות הן בידיעות כלליות אידיאולוגיות ותנועתיות והן
בכלים דידקטיים ומעשיים שישמשום לעבודה ארגונית חינוכית בחו"ל .כמו-כן
מוסד זה ישמש בוחן לכל מועמד שיצטרף לשנה הלמודים'ויקבע באם המועמד מַתאים
ומוכשר למטרה המוצבת.
סמינר זה יתקיים בבית-ברל במשותף עם המכון להשכלה ומחקר .כיתת השליחים
תשמט אחת משלושת המגמות של אותו מוסד ,כלומר המגמה ההינוכית.

תוכנית הלמודים של המכון להכשרת שליחים תעמוד על רמה אקדמאית ותרוכז

A

סביב הנושאים והמקצועות המצויינים להלן- :

פוציולוגיה ,ההיסטוריההחברתית החהדשה ,ספרות כללית,
 1.השכלה כללית:
— ספרות עברית ,מדיניות כלכלית ,מדינה *שראל ,יהדות ומסורת יהודית,
סוציאליזם ,תנועת הפועלים ה-א"י והבינלאומית ,הרעיון המדיני
והתנועה הציונית.

כלה הנועתית :מטודיקה ,הקְבוצָה ,תנועת הנוער ,אחוד-הבונים,
 .2הש
ת הדרכה ,חוגים ללמוד האזוריס וארצות בַהט יפעלו השליחיס,
תוכניו
השקפת העולם של תנועתנו ולמוד הגולה.

 .3חוגים :זמרה ,מחנָאות ,צופיות ,קישוט ורקודיס.

 .4עבודה עצמית.

אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ,גרמנית ,הולנדית ועברית.
 .5למוד שפה:

 .6טיולים.

D

 ].סמפוזיונים.
ה ע ר ו ת:

"TE

והמקצועות הכלולים בְסעיף !| ילמדו במשותף עס המכון
א) הנושאים

להשכלה ומחקר.

והמקצועות  7391990בסעיפים  2,35,4,5,7ילמדו באופץ
 (aהנַושאים
נפרד.
הקרובים נפנה אליהם בקשר להשתתפות חבר משקכם בסמינר
ג) בימים

הנ"ל.

כן תבוא הודעה נוספת על שאר הפרטים ותשלח תוכנית

הלמודים המפורטת.

ב'ב'רוכית,
הנהלח המכון להכשרת שליחים

השכלה כללית  -אידואולוגיה

.1

סוציללוגיה 001 :שעות

מבוא  -מונחי היסודן
שיטות מחקר ,דינמיקה קבוצתיתן
החברתיים :משפהה ,כלכלחק שלטון ,חינוכי ,ערכי
התחהמים ומוסדות
רבודין
יציבות המבנה החברתין
החברה הפרימיטיבית ,הפיאודלית המודרניתן
|

a

החברה הישראלית.

 7) sa A
?7739 bolo Do ar

ההיסטוריה החברהית החדשה 56 :שעות
להמהפכה הצרפתיה עד סוף מאה  52 - 91¿niv

;

המאה העשרים עד לימינו  04 -שעוהן

הרצאה אורח :פשיזים ונאציזים :ד"ר מכאליס.

ו

ידיעה הארץ 03 :שעות

PI

:

ארץ ישראל 222 :שעות

תולדות ארץ ישראל 44 :שעותן
בטחון מדינת ישראל 02 :שעותהן
המשטר

במדינת

ישראל 02 :שעות  -ד"ר

יהזקאל דרור!

Ê Tal

0

הבעיות החברתיות והתרבותיות של מדינת ישראל 02 :שעות;
הבעיות הכלכליות של מדינת ישראל

כלפלה מדינית)  03 -שעות;

החקלאות

במדינת

(לכלול מונחי

היסוד של

ישראל  01 -שעות;

ספרות עברית (ויהודית)  053 -שעותן

מפלגות (נציגי המפלגות)  81 -שעוהן
ספרות כללית  06 :שעות
בהתפחות האומנות ,ראליזים ,נטוריליזים ,אקספרסיוניזים:
מבוא
בלזק;

פלוגר;
דוסטויבסקין:
זולהן
קפקאן
IRD ODIN
ות סוציאלית ,גורקי ,ר .רולנד ,הספרות האמריקאית מתחילת
ספר
המאה ה 02-וכו".

הנועה שפועלים ב-א"י  06 -שעות

תולדות הנועת הפועלימן
גורמי היחיד של הנועה הפועלים הישראליתן

הסקטורים השונים
מפלגותן

04 -

בהנועת הפועלימן

מדיניות ,חלוציות ,הנהגה.
מטודיקה של הנועת הפועלים =  02שעות
והבעיה החינוכית של הצגת תנועת הפועלים להניכיםן
סוציאליזים  -תנועת הפועלים בעולם 06 -שעות
הרעיון:
ערכי הסוציאליזיםן
האינטרנציונליזיםן
מרכס  -בקורת על המטרואליזים הדיאלקטין
קפיטליזים

וקומוניזיםן

זרמים בסוציאליזיסן
מבחני ההגשמה הסוציאליסטיתן

בעיות היום בסוציאליזימן
תנועת הפועלים בעולם  -מפלגות סוציאליסטיותן

ערכי הסוציאליזים שלנון
הסוציאליזים במדינת לשראלן
ית של הצגת הסוציאליזים להניכים.
הבעיה החינוכ

טעות

da

RA

המזרה התיכון 02 :שעות

הנפט במזרח התיכון  -המעצמות הגדולוהן

הלאומיות הערבית  -מצרים ,עירק ,ירדן993173 ¿01931 ,
מדינת ישראל והמזרח התיכון.

יהדות 621 :שעות

התפתחות המחשבה היהודית;
אורח החיים היהודים המסורתייםן
קווים לתולחדות העם היהודי ( מחורבן הבית השני)ן:
העם היהודי בחברה המודרניתן
החינוך היהוד" בתנועה.
הכנה לתפקיד 43 :שעות
אמצע* המחשה לשיחה;
ניהול שיחות ,הרצאהן
ניהול ישיבות;

דרכי הסברה;

תפקיד השליח בחו"ל.

צ י ו נ ו ת 04 :שעות
הרעיון הציונ*  -זרמים מחשבתייטםן
השאלה הלאומלית

והיהודימן

התקופות התולדות הציונות  -ספרות ציוניתן
התנועה הציונית ומעס איהודין
התנועה הציונית ומדינת
מפלגות התנועה הציונית.

ישראלן

למוד הגולה 05 :שעות

דמוגרפיה -העם היהודי בתפוצות  02 :שעותן
ארגון הקהילה היהודית מקומית לפי אזצרים;

הכרת המצב ,הארץ ,העם בהם יפעל השליח  02 :שעות,
ציונות סוציאליסטית 52 :שעות
ההפתחות הרעיון הציוני  -סוציאליסטי 51 :שעוהן
מטודיקה של למוד הציונות הסוציאליסטית 01 :שעות;-בהנועה
בחו"ל.

= ננן ל ת ות
כל
הקבוצה 85 :שעות

מבוא סוציולוגין;
הנושא לחניכים  -מטודיקה של העברת הנושא בתנועהן
בעיות הקבוצה:

 03שעותן

 02שעותוקו

הקבוצה ומדינה ישראל 8 :שעוהן
שפות :עברית ,אנגלית ,פורטוגזית ,ספרדית ,צרפתית 013 :¿niyo
מטודיקה 531 :שעות
פסיכולוגיה חינוכית 52 :שעותן
עבודה מעשית 04 :שעותן
הכנת מדריכיטם 01 :שעות%:
ערכי החינוך שלנו  -בעיות חינוכיות 51 :שעותן
תוכניות הדרכה  -הסבר ,נתות ,ובצוע)  03 :שעותן

ארגון התנועה ,הקן והקבוצה 51 :שעות,
אחוד הבונים 51 :שעות
תולדות התנועה ,א.נ.ה .הבוניםן
מוסדות התנועה;
דרכה של אחוד הבוניםן

הטקפת העולם של ההנועה 01 :שעות
הנועת הנוער 51 :שעות.
מהות תנועת הנוער;
תהנועות אחרות.

st

עבודח עצמית  -מבחנים:

 842שעות

על החבר לחבהן בנושאים הבמקצועות כדלקמן-:
סוציולוגיהן
הסטוריה הברתיתן
תנועת הפועלים ה-א"ין
ספרות כלליתן
סוציאליזים;

יהדדתן
שפה.
 עלינו להנהיג הנוהג של  voandoכל שלושה חודשים. -על החבר לחכין  2עבודות במשך השנה  -אחת

 2510מחצית הראשונה

של הקורס והשניה בגמר הקורס ,עבודות אלה השמשנה כחומר מעשי
לפעולתו של השליח בחו"ל.

רצוי לשוהח עם המרצים ל -:סוציולוגיה ,היסטוריה חברתיה,

תולדות א"* ,המשטר ב-א"* ,בעיות המדינח ,ספרות כללית ,ספרות
עברית ולוהודיה ,תנועות הנוער ה-א"* ,הקבוצה ,המזרח התיכון,
יהדות ,מטודיקה ,סוציאליזים ,ציונות ,למוד הגולח -',על מנת
שיכפינו רשימה של הנושאים אשר ישמשו נושא"* העבודות.

ה1ג'א  421 :שקות
דמרה:

למוד שירים;

מטודיקה;
רקודים

למוד קודים:

מטודיקה.
מחנאוה

ארגון

קשרים;

-

צופיות

טיולים

ומחנאוה.

עמלנות;

קשוט
עבודה מעשיתן
מטודיקה.
הכנה מסיבות
חוגים ללמוד האזורים
צרפתין
דרוס-אמריקח!
אנגלו-סקטי.
מדריכים!:

*הא צורך

לשני מדריכים אשר ילוו

העבודות והן בקריאה.

את החברים הן

בהכנת

קריאה לפני התחלת הלימודים :רצוי לשלוח בהקדם רשימת ספרים
שקריאהם *שמש רקע להרצאות של המרצים ל-סוציולוגיה ,הנועת הפועלים

ה-א"* ,ההיסטוריה החברתית החדשה ,ספרות כללית ,ספרות עברית
ויהודית ,וסוציאליזים.

על  qoצריך לבקש מהמרצים של המקצועות הנ"ל רשימת הנ"ל.
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הנושאים והמקצועות שילמדו במשותף עט המכון להשכלה ומחקר
1
מוציולוגיהן

,2

3
al
5
.6

היסטוריה חברהיתן

ארץ-ישראל (הוץ מידיעת הארץ)ן
ספרות כלליתן
תנועת הפועלים ה-א"י (חוץ ממטודיקה)ן
סוציאליזים  -תנועת הפועלים בעולם (חוץ ממטודיקה)ן

 .7המזרח התיכוןן
יחדות (הוץ מחינוך היהודי בהנועה)ן

.9
למוד הגולה ) panמארגון הקהילה היהודית לפי אשורים והכרת העם
והארץ בהם לפטל השליתח)ן
 0ציונות (חוץ מהסעיפים )2,3,6ן
 ,1הכנה לתפקיד ) panמתפקיד השליח בהו"ל)ן

 .2הקבוצה (חוץ מבעיות הקבוצה)ן
ומטודיקה.
הנושאים והמקצועות שילמדו בנפרד
 .1הקבוצה  -בעיות הקבוצה (מטוקיקה להעברת הנושא בהנועה)ן
.2
322

24
₪5

>
7.

מטודיקהן

אחוד הבוגיפן
ציונות

סוציאליסטית;

השקפת העולש

של פפכאר>ה,

שפוה;
ול
eונותnה,
לדות הצי
ות :השאילה היהודית והלאומיםמ ,התקופות בתזו
יונ .
צ.
הספרות הציונית ,האחוד העולמי.

nd
תנועת הנוער;
8
 9הכנה לתפקיד :תפקיד השליח בחו"ל.
 0מטודיקה של הסוציאליזיםן
* ,1דל*עת הארץן

à

וד הגולה :ארגון הקהילה לפ" אזורים ,הכרת המצב ,הארץ
 2,למ
.
.
והחעם בהם *פעל השליח.
 5תנועת הפועלים ה-א"י :מטודיקה להעברת הנושא

יכי מ
להנ >
ם.

סימפוזיונים :אנו מציעים לערוך שני סימפוזיונים כדלקמן!-
PRN

am
a

(רק לכיתת השליחים).

החנוך  9931לאור המציאות;?
כיצד להסביר לחניך את השקפתנו הסוציאליסטית
המציאות בקבוץ ובארץ.
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