
orbi  אורבי–   
 מסע בר מצווה



?איך הכל התחיל  
יצאתי עם בני אור למסע בר מצווה שארך   2007בשנת 

התחיל בסמוך לקברו של  "  במקרה"מסע ש.  יום 40

בעוד אנחנו צועדים את . בן גוריון והסתיים בכותל

הצעדים האחרונים של המסע כאשר הכותל במרחק  

אפשר ! ?אבא מה עכשיו: "אור שאל אותי, נגיעה

 !".?להתחיל מההתחלה

עכשיו המסע שלנו הוא : " לאחר הרהור קל עניתי לו

לעודד הורים וילדי מצווה לחוות את החוויה האדירה  

 ...אור קנה את הרעיון". שחווינו



 מה נולד מזה
 הקמנו אתר בשםorbi.co.il  כלי עזר למשפחות  ולשביליסטים. 

 בנות   4-אמהות ו 4למסע , יצאו אשתי ובתי שחר 2009בשנת

 .מיהוד לכותל

 אבא ובן  , יצאתי עם בני זיו יחד עם אייזיק והווארד 2013בשנת

 .מברוקלין

  עשרות משפחות הגיעו להתיעצות לבנית מסע אישי וזכו לליווי

 .לאורך כל הדרך

 ועד היום כל שנה בני מצוה של ישיבת לפיד יוצאים   2016משנת

 .למסע של יומיים לכותל ביום ירושלים

 ס אביר ביבנה"בבי' מסע שכבה ז 2018משנת 

 בבית" שעלי תורה"בבתי ספר ' מסע שכבה ז 2019משנת 

 שמש        

 



 החלום

בת מצוה יצאו למסע  / כל ילד וילדה יהודים בשנת בר

 .רגלי בארץ ישראל עם הוריו



 התוצאה של המסע
חיזוק הביטחון העצמי של הילד 

הידוק הקשר של ההורה עם הילד והילד עם ההורה 

חיזוק הקשר למקורות 

חיזוק הקשר לארץ ישראל 

אהבת הטבע 

 



 חמשת אבני היסוד
שנת הבר מצוה שנה מהותית בהתפתחות הילד 

 האני מאמין שלה"לכל משפחה יש את" 

בת ומיועד  / אם ובן/המסע הוא מסע אישי של אב

 להציג מעשים ולא רק דיבורים

אהבת ארץ ישראל מהרגלים 

חיבור לפשטות ואהבת הטבע 

 



?כולל המסעמה   
 :עבודת הכנה•

 .שעה בשבוע –בכיתות –

 עבודת חקר עם ההורים והסבים–

 ההורה והילד מכינים את עצמם למסע אישי–

 

 הערכות ורכישת ציוד מתאים•

 :יציאה למסע שיכלול•
oניווט עם מפות בשטח 

o פיזי אבל לא קשה מדי  אתגר 

oאהבת האדם, אהבת הטבע, הקמת המדינה, ך"חשיפה לעולמות תוכן הקשורים לתנ 

o זמן איכות –משפחתי חיבור 

oמפגש עם מספרי סיפורים ועוד, מחפשים את המטמון: פעילויות על הדרך כגון. 

o לארץ ישראל על ידי לימוד על ההיסטוריה מהשטחזיקה 

oהכרות עם אנשים זרים לאורך המסע 

 תיעוד וסיכום מסע•

 

 

 



 העצמת המסע כבר בשלב התכנון

 :עבודת חקר משפחתית

 ללמוד לנווט•

 ך למסלול"חיבור התנ•

 חיבור הקמת המדינה למסלול•

 .חיבור הסיפור המשפחתי למסלול•

 הכרת הטבע•

לצאת להליכות משותפות   -פעילות גופנית •

להתרגל לנעלי הליכה  , לתרגול ניווט לפי מפה
 ועוד



?מה הילד ילמד  

 (מה זה בכלל מטרה)לדעת להגדיר מטרות •

לדעת לבנות תוכנית שתעזור לו להגשים אותה  •

 (איך בונים תוכנית)

 לנהל את הזמן  •

 פחדים שיש בדרך, להתגבר על קשיים•

 ציונות•

 ...ליהנות מהדרך•

 



?מה ההורה ירויח  

וחשוב  " מי אני ובמה אני מאמין"לחדד את ההבנה •

 מכל מה אני רוצה להעביר לילד

 :זמן איכות עם הילד•

 תכנון משותף: לפני–

 כיף, כיף, כיף: בזמן–

 חולקים חוויות: אחרי–

 חוויה ומזכרת לכל החיים•

 הידוק הקשר עם הילד•

 



 המתנדבים





 
...נא להעביר זאת הלאה  


