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שותפים יקרים!
חוברת זו המוגשת לפניכם פותחת צוהר אל עולמות התוכן אותם אנו מפעילים ביחדיו, ומנסה 

במעט מילים לסכם את פעילות יחדיו לשנת תש"ף.

במבט ציפור מלמעלה תוכלו להתרשם הן מהעשיה הברוכה והן מהצורך הקיים בשטח. 

ידוע הפסוק )ירמיה טו,יט( אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, הנביא מתאר את השכר הרב 

הצפון אל מי שמשתדלים ללטש את יהלומי הדור הבא, את עמלינו אלו הבנים, ולהוציא את 

היקר הטמון בהם מהכוח אל הפועל, שכאמור כפי תהיה, זוכה וברכותיו מתקיימות.

אם בדורות עברו הצורך בליטוש היה חשוב, הרי שבדורנו אנו הצורך הזה התעצם שבעתיים.

ב"ה הציבור החרדי בארץ הולך ומתרחב, בני התורה ממלאים את היכלי התורה, ערים חדשות 

קמות. 

יחד עם זאת הצרכים הולכים ומתרבים, הגיוון בציבור הולך וגדל, ישנם עולים חדשים, ציבור 

החוזרים בתשובה, לא כולם לצערנו מקבלים את המענה החינוכי המתאים לו, לאורח חייו, 

להשקפותיו, ולרמה הרוחנית בו הוא נמצא.

ועל זה אנו מתפללים שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, ושיהיו צאצאינו כולנו יודעי שמך!

ב"ה בתי הספר משתדלים לעמוד במשימה המורכבת הזו של לראות את הפרט בתוך הכלל, 

של חיבור וקשר אישי בין התלמידים לבין הרבנים המחנכים ואנשי הצוות.

ועדיין האתגר גדול, הצרכים הרגשיים מתרבים

לשם כך נוסד ארגון יחדיו

לסייע בליטוש היהלום, כל אחד בדרכו.

להיות לאחיעזר ולאחיסמך

לתת כתף למנהלים היקרים ולצוותות החינוכיים שיצליחו למטב את שאיפותיהם, לגדל דור 

ישרים מבורך.

יחדיו, הוא ארגון שבסייעתא דשמיא חרט על דיגלו לתת מענה חינוכי וריגשי הולם, על מנת 

לשמר את בנינו בעולמה של תורה, כדי שנוכל כולנו להתחבר לפסוק "ויענו כל העם יחדיו 

ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע"! 

כל העם זה ילדי ישראל שגדלו בארצות הניכר ועלו ארצה.

כל העם זה ילדי ישראל שנולדו דור שני או שלישי או ראשון לבעלי תשובה.

כל העם זה ילדי ישראל הגרים בפריפריה.

כל העם זה כפשוטו כ-ל ה-ע-ם!

שכולם יהיו יחדיו,

לכולם מגיע להיות בני תורה

הלוקחים אחריות

השואפים להצליח

ואכן זוהי הסיסמה החרוטה על דיגלו של יחדיו

"להיות בן תורה, לוקח אחריות,
ושואף להצליח"

שלכם, אילן
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.1
מי עומד מאחורי ארגון יחדיו?

ארגון יחדיו היא זרוע אחת מפרוייקט שלבים – מיסודה של קרן וולפסון, הקרן ידועה בהחזקת 

רחוקים,  קירוב  כוללים,  בהקמת  רבים  הצלחה  מפעלי  על  וחתומה  שלה,  האדירה  התורה 

מוסדות חינוך בארץ ובחו"ל.

הארגון זוכה לתמיכה נרחבת של גדולי ומאורי הדור שליט"א, המעודדים את פועלם הנמרץ 

של הקרן ולהפצת תורה, ולהאדרת והרמת קרן עולם התורה בארץ ובחו"ל.

תוכנית יחדיו הוקמה בשנת ה'תשע"ו, בבתי ספר בודדים, וכיום מונה התוכנית כ-20 סניפים 

כ"י, ועוד היד נטויה.

המשרד הראשי של יחדיו ממקום בירושלים בשכונת גבעת שאול. 
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.2

מטרות התוכנית 
חיבור התלמידים 	 

לעולמה של תורה 
בדרך חווייתית.

החדרת ערכים של 	 
בני תורה ודרך ארץ.

פיתוח יכולת 	 
התלמיד להיות 'חי 

נושא את עצמו', עם 
שאיפות להצליח.

חידוד יכולת 	 
התלמידים לנטילת 

אחריות על 
מעשיהם.

אוכלוסיית יעד
בתי ספר 	 

מהמגזר 
התורני-חרדי. 

ילדי פריפריה 	 
חרדים.

סניפים

כרגע 'יחדיו' מונה ב"ה כ20 	 
סניפים הפרוסים בכל רחבי הארץ, 

בירושלים, פתח תקוה, צפת, 
אשקלון, באר שבע, בית שאן, חולון, 

מעלה עמוס, חשמונאים, חריש, 
נתיבות, טבריה, ועוד.

כמות הפניות לפתיחת סניפים 	 
נוספים הולכת וגוברת, ובעז"ה 
ייפתחו השנה סניפים נוספים.

כל סניף מכיל בין 20 ל 40 חניכים. 	 

לכל סניף יש 2-3 אברכים יראי 	 
שמים, מוכשרים שעברו הכשרה 

מקצועית לחינוך ילדי ישראל, בדרך 
ישראל סבא.
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.3
יחדיו בשטח...

והתוצאות  כבירות,  בשטח  ההצלחות  מרובה  דשמיא  בסייעתא 

מדברות בעד עצמן. 

עלון יחדיו חודשי

השקנו  התלמידים  של  שאיפותיהם  בפיתוח  לסייע  מהחזון  כחלק 

ייחודי כלל ארצי, היוצא במתכונת חודשית קבועה, פרי  השנה עלון 

עטם של תלמידי יחדיו. העלון מורכב ממדורים מגוונים למשל:

במה תורנית – כל פעם תלמיד אחר מקבל את הבמה לכתוב דבר 

תורה שהוא כתב.

ואוהבים לכתוב סיפורים מוצאים  הסיפור שלי – תלמידים היודעים 

את ביטויים כאן.

את  שולחים  הם  בציור,  ומוכשרים  אוהבים  רבים  ילדים   – קומיקס 

יצירותיהם וזוכים לתגובות חמות.

מדור חידות, ציורים, יצירות ועוד.

בלמעלה  ומחולק  נלהבות  ולתגובות  נרחבת  לתפוצה  זוכה  העלון 

מאלף עותקים. 

תיאור יום פעילות סטנדרטי:
בתום הלימודים התלמידים מתכנסים אל 	 

מקום אחד, בדר"כ ברחבי הת"ת.

העברת תוכן חינוכי )בהתאם לנושא החודש 	 
כגון: תפילה, אהבת חינם, שמחה, וכדו'( 

חלוקת כיבוד, שתיה וממתק.	 

פעילות חברתית, או משחק קבוצתי.	 

הביתה.	 

כמובן שבמעגל השנה ישנם יציאות, טיולים, 	 
אירועים מיוחדים לפני החגים, וכד'. 
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העצמה רגשית

אחת התוצאות העקיפות מפעילות יחדיו, היא תחושת ההעצמה של 

התלמיד. תלמיד אחרי פעילות יחדיו חוזר הביתה בתחושת שמחה, 

שייכות, ביחדיו משתדלים לתת מקום חשוב לכל אחד ואחד, אין ילד 

שלא מוצא מקום לביטוי ביחדיו.

הסובבות  הרבות  בהתמודדויות  כוח  בתלמיד  נוסכת  הזו  ההעצמה 

אותו.

הורים ומנהלי תתי"ם רבים מדווחים על שיפור התנהגותי, את השינוי 

בתלמידים הם רואים בכיתה, ילדים אשר מסיבות שונות לא מוצאים 

את מקומם במרחב הכיתתי, ביחדיו הם מקבלים מקום. 

את  ביטוי  לידי  להביא  כולם,  את  המעודדת  חממה  מהוה  יחדיו 

כישרונותיהם, שאיפותיהם, לדבר על הכל, וכך הם מגיעים ללימודים 

רגועים ונינוחים יותר.

פעילות  עשו  הארץ  במרכז  הסניפים  באחד  לאחרונה  להמחשה, 

קבוצתית לרגל פתיחת השנה, אחד הילדים אשר עקב היותו עולה 

חדש מחו"ל רגיל להימצא בשולי החברה, צוות המדריכים רצו לחבר 

בין  מסוימת שהצריכה  תחרות  גאוני של  רעיון  יזמו  כולם,  עם  אותו 

היתר תרגום משפט משפה זרה, הילד החדש גרם לקבוצה שלו לנצח 

אודות כישורי השפה שלו, וכך זכה למחמאות שגרמו לו להתחיל את 

השנה ברגל ימין, ולנסוך בו ביטחון עצמי.
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חוברות חודשיות

יחדיו מקבל לדואר חוברת  צוות המדריכים של  מדי חודש בחודשו 

מכובדת המסייעת להם להעביר פעילות עם רמת תוכן חינוכי גבוה 

ומכובד. מדי חודש נבחר נושא מסויים, לדוגמה: בחודש אלול הנושא 

היה תפילה.

בחוברת ישנם מערכים מסודרים בהתאם לימי הפעילות לאותו חודש. 

התוכן נבחר בקפידה ע"י צוות יראי שמים, ומכיל לרוב סיפורים על 

והפעלות  ומשחקים  חינוכיות,  תובנות  השכל,  מוסר  ישראל,  גדולי 

הקשורות לנושא.

כרטיס חבר

המגיע  תלמיד  כל  חבר.  כרטיס  הוא  השנה,  שהושק  נוסף  חידוש 

בארנקו,  מחזיק  הוא  הכרטיס,  באמצעות  חברותו  את  מביע  ליחדיו 

חינוכיים  ואירועים  בטיולים  להשתתף  זכאי  זה  כרטיס  באמצעות 

המתקיימים במעגל השנה. 

תלמיד  שייכות,  תחושת  יוצר  הכרטיס  שבו,  המיתוג  אפקט  מלבד 

ילדים  של  איכותית  מקבוצה  חלק  שהוא  חש  בכרטיס  המחזיק 

שהחליטו להיות בני תורה אמיתיים, בוגרים, ולוקחים אחריות.

תהודה  ויוצרים  מבוקשים,  מאד  הכרטיסים  בשטח  הנתונים  לפי 

מדהימה.
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יחדיו בקורונה
בארץ  החינוך  למערכות  גרמה  השנה,  שפרצה  הקורונה  מגיפת 

ובעולם משבר או אתגר גדול מאד. 

אחד האתגרים הגדולים היה כיצד מצליחים להחזיק תלמידים בקשר 

ולא לתת להם להתייאש, לשכוח, לאבד את זמנם? 

הבריאות,  משרד  הוראות  עקב  הושבתו  תורה  שתלמודי  בזמן  ואכן 

מהלכים  גיבשנו  יצירתי  ובאופן  כבירים,  מאמצים  השקענו  ביחדיו 

לשמר את הקשר עם החניכים לאורך כל התקופה, הדבר בא לידי 

ביטוי ב:

חוברת קורונה 

באופן מזורז הודפסה חוברת מיוחדת שנבנתה בהתאמה לחניכינו, 

ובה מידע מפורט ומותאם על הקורונה, מידע שגרם להרבה חניכים 

רוגע וסילוק החרדה. בנוסף, הכילה החוברת אוסף עשיר של עבודות 

וזכתה  התלמידים  את  סחפה  החוברת  סיפורים.  חידות,  מהנות, 

לתגובות נלהבות מאישי חינוך, מערכות חינוך רבות ביקשו להשתמש 

בה. 

יצירת פעילויות מותאמות

עקב הנחיות משרד הבריאות והחינוך, יחדיו לא יכלה לפעול במתכונת 

הרגילה, יצרנו מתכונת פעילות במקומות פתוחים, ובאופנים נוספים.
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שיחות ועידה

מיוחד  מערך  קיבלו  התלמידים,  עם  שבועי  קשר  יצרו  המדריכים 

וכך המשיכו את הקשר. קיבלנו  ועידה טלפוניות,  שהותאם לשיחות 

דיווחים מתלמידים רבים שהיו ממתינים ליד הטלפון בשעה המיועדת, 

ומחכים לשיחת ועידה. 

ערכת משחק

חולקה ערכת משחק ביתי כיף ומכובד לבתי החניכים בכל הארץ. כל 

תלמיד קיבל מידיו של המדריך ישירות את השי המכובד, ועל הדרך 

קיבל דרישת שלום נוספת, וזריקת עידוד.

קו יחדיו

גולת הכותרת היא השקת קו תוכן פעיל ודינמי, 'קו יחדיו', הקו נבנה 

רבות:  שלוחות  הכיל  הקו  הקורונה,  להיט  להיות  והפך  רב,  בעמל 

שלוחת  שבת,  לשולחן  קצרים  שלוחת  טלפונית,  פעילות  שלוחת 

את  הלאה.  וכן  מחכימות  תורניות  חידות  שלוחת  בהמשכים,  סיפור 

תוכן הקו דאגו למלא כל האברכים מכל סניפי הארץ, לפני פסח ניתנו 

וכך הלאה התוכן היה  ודברי תורה מוכנים לליל הסדר,  בקו הלכות, 

מותאם מעודכן למעגל השנה.

אל הקו נכנסו למעלה מ-10,000 שיחות מכל רחבי הארץ.

ימי עיון 

כמדי שנה בשנה ביחדיו דואגים להכשרות מקצועיות של הצוות. 

סמינר ייחודי בן יומיים נערך השנה לכל הצוותות. הסמינר כלל: הרצאות מקצועיות מפי גדולי 

המחנכים שליט"א, מתן כלים מעשיים לטיפול ולהפעלת קבוצות. 

השנה דאגנו בס"ד להכשיר את הצוותות לטיפול בעזרה ראשונה לכל צרה שלא תהיה ח"ו. 

הועבר קורס בטיחות לעזרה ראשונה, המקנה תעודה מעשית לטיפול ראשוני רפואי. 

ת ועידה 
שיח

וע 3
שב

-י"ג אייר
ט'

נושא השבוע:

איך לא נשתעמם בבית?!

סבב קצר:

צריכים חופש מהחופש? 
שלום ילדים, מה שלומכם? מה מצב הרוח? 

איונות שעשיתם.
בר, ונשמע את הר

נו לכם שבוע שע
דכן במשימה שנת

צר ונתע
ערוך סבב ק

בואו נ

פתיח )2 דקות(:

נושא השבוע:  היום נדבר על כוחה של משמעת עצמית, שהיא כמו תרופת פלא נגד שיעמום! 

חיוניים!
 ניתן לכם גם כמה טיפים איך להישאר עסוקים ו

שנוכל גם 
עיונות, 

רוצים לשתף אותנו מה עשיתם בתקופה האחרונה כששיעמם לכם? תנו לנו ר

אנחנו להיעזר בהם! אל תתביישו!

משימה )5 דקות(:

משימה 1:

חידה: איפה במשניות מופיע המילה שיעמום?

רמז: מסכת המתחילה באות כ'.

3 ניחושים לכל אחד. רק בסוף 3 סבבים שלמים אגיד מי צדק.

ְעמוּם"[
ָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִשׁ

ָטּ
ַהַבּ

]תשובה: מסכת כתובות פרק ה' משנה ה' "ֶשׁ

סיפור )7 דקות(

בינו...
מוזר, תקשיבו היטב לכל מילה, בסוף ת

אקרא לכם סיפור 

הם יצאו עם אור ראשון של בוקר, למרות שנושא האור לא ממש הטריד אותם, אבל השעון של 

המדריך צלצל והוא העיר את כולם.

לנו יום נפלא של טיול ברחבי העיר. קומו!'
יז, 'יש 

דרך!' הוא הכר
'יוצאים ל

הם קמו. לבשו את בגדי הקבוצה, חבשו את הכובעים האדומים שהמדריך חילק להם, ]הם 

אפילו לא ידעו שהכובעים אדומים[. סביב מותניהם הם הידקו בחוזקה את תיקי הצד שלהם, 

ויצאו החוצה לצינת הבוקר הירושלמית.

'תיזהר יש פה קוצים!' אמר אחד מהם, תוך כדי שהוא רומס את ערוגת הוורדים שבפתח בית 

המלון.

ל וורדים.
ני, ורמס גם הוא שורה ש

'יש לקוצים האלה ריח טוב!' אמר הש

הם צעדו ברחובות העיר, המדריך היה מנוסה, הוא הכיר היטב את שביליה של ירושלים והוביל 

כיוון העיר העתיקה.
אותם בבטחה מבית המלון ל

מדריך יקר,

הוראות להפעלת שיחת ועידה שבועית:

על מנת שהשיחה עם החניכים תהיה יעילה ומפרה חשוב שהיא תתקיים כך:

1 .

קבוצה של שיחת ועידה לא תעלה על 5 חניכים בקבוצה.

2 .

גנון, וכן קבועה 
על הקבוצה להיות קבועה ומתאימה ככל האפשר מבחינת הגיל והס

עם הרכז או המדריך שיפעיל את הקבוצה באופן קבוע.

3 .

קבועה  בשעה  להיות  צריכה  השיחה  ושותפים,  פנויים  יהיו  שהחניכים  מנת  על 

וביום קבוע. נסו לתאם שעה שנוחה לכם ולחניכים.

4 .

ולראות  לכולם  להתקשר  שידאג  אחראי  חניך  יהיה  קבוצה  שבכל  ומומלץ  כדאי 

שהם על הקו ואז יעלה אתכם. ייתכן וזה מסובך, עשו כטוב בעיניכם.

5 .

לא מומלץ להאריך את השיחה מעבר ל15 דקות )אלא אם כן זה זורם לכם(.

6 .

התכוננו לפני השיחה על מה אתם הולכים לדבר, השיחה שלכם תיראה אחרת!

אנחנו עושים הכל על מנת שהתוכן יהיה מעניין, קצר, קליט ומשעשע המתאים לשיחת 

טלפון, חשוב שבשיחה הראשונה תבהירו לחניכים את אופי השיחות הללו, הזמן בו 

אתם תדברו ומה מצופה מהם.

רשמו כל חניך שמשתתף בשיחה, כל חניך שישתתף בקביעות יקבל פרס שווה בסוף 

התקופה.'

אנחנו לומדים תוך כדי תנועה, אל תהססו להתקשר אלינו ולכוון אותנו כל הזמן.

שלכם

צוות ההדרכה של 'יחדיו'

שיחותשל יחדיו
ה

בצחוק
כשאומרים לי 
שאני כוכב, 
אני מאדים, 
ובצדק...  ן, 

לי
רב

ף 
וס

י
יון

 צ
רת

ש
מב

ל  ל לא מצא, בג אדם יצא לקנות ביצים ו
לת.  המחסור. הוא החליט לקנות תרנגו

לת, הגיבה  כשהופיע בפתח הבית עם התרנגו
לה: "אוי, אני מקווה שלא יהיה  מחסור בחלב!"אשתו בבה

פעם, כשאדם היה 
ל, היו אומרים  משתע
לבריאות". והיום?  לו "

קוראים למשרד 
הבריאות...
אביב, באר שבע

לת משעמם לי בקורונה? ממש לא.  ליתי שבחבי לה אחרת יש רק 2790. אורז אחת יש 2887 גרגרים, אני עסוק! היום גי מדהים, לא?!ובחבי

משרד הבריאות: ממליצים לציבור להרבות 

לת שום. באכי

לא, זה לא הורג את הקורונה. הריח פשוט 

מרחיק את האנשים זה מזה...

שלחו אלינו, ונשמח את כולם!גם לכם יש בדיחה מצחיקה? ):

המזמרים

ודרך הטלפון את הזמן בתוכן מעבירים.אבל אצלנו ב'יחדיו' על הקשר שומריםשאלות, תשובות וגם משחקיםקולות של תפילה, חומש ופסוקיםמייחלים לקולות ולצלילי הלימודיםהשולחנות והכיסאות מתגעגעיםהמסדרונים והחצרות דוממיםבימים אלו שבתי הספר שוממים
ליאב גזאי, באר שבע

בטוחים שיחדיו באחדות ננצח את המגיפהאנו מתגעגעים מאוד לפעילות הנפלאה שלרגע לא נרגיש שעמום בבתיםמדריכים שבכל פעם מתקשרים ודואגיםחוברות ופעילויות שממלאות את הזמן לתפארתעם קו טלפון מושקע וגם קבוצה מעניינת לתת לנו משמענת וגם עידוד'יחדיו' איתנו גם בבידוד
אוריאל יחיא ויגל חכמון, באר שבע

מ-10,000 שיחות!!!מאז תחילת הקו נכנסו למעלה 
 תודה לכל מי

שהיה שותף לאורך כל הדרך.

קו הטלפון של יחדיו

בקו יהיו הודעות חשובות 
ועדכונים מדי פעם

03-3060828המשיכו לעקוב אחרי הקו בטלפון:
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 היעדים
 לשנה

הקרובה
הרחבת סניפים קיימים, ע"י הגדלת מס' החניכים בסניף.

פתיחת סניפים חדשים.

הידוק הקשר בין הסניפים, בדיווחים שוטפים מהנעשה 
בשטח, ובשיתוף מידע היכול להועיל לכולם.

חיזוק הקשר עם מערכת בתי הספר והרשויות. אנו מאמינים 
בשילוב ידיים של אנשי החינוך השונים סביב הילד, בכדי 

לכוון ולמטב את יחדיו בהתאם לצרכים של אותו סניף. 

חיבור כיתות ח' והפיכתם לאחראים.

חיזוק הקשר עם הבוגרים.

מעקב רציף אחר הצלחתו של כל תלמיד ביחדיו.

לסיום, אתם וכל מי 
שמהוה חלק מיחדיו 

שותף למהפכה 
הברוכה,

להצמחת בני תורה 
אמיתיים,

שמחים וגאים 
בהיותם בנים של 

מלך,
ועי”ז יתברכו מעשי 

ידינו בברכת ויהי 
נועם ה’ אלוקינו 

עלינו ומעשי ידינו 
כוננה עלינו ומעשי 

ידינו כוננהו.
אמן ואמן.

1
2
3
4
5
6
7
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