יום שלישי  61אוקטובר 8162
ט' חשון תשע"ט

דף מידע שבועי – 81.41.41 – 41.41.41

מאירועי השבוע שחלף וחובות קודמים:
מסע י"ב לפולין/שרית
בין התאריכים  61161 -0161יצאה משלחת תלמידים ממחזור י' למסע לפולין1
המסע החל בעיר קרקוב בסיור בגטו היהודי ,ברובע היהודי קאזימיש ובבתי הכנסת שבו 1הנושא של היום היה
"להיות יהודי"1
נקודת השיא של היום הייתה השתתפות המשלחת בהלווייתה של חסידת אומת עולם פאולינה קישילבסקה 1פאולינה
הצילה שמונה יהודים במהלך מלה"ע השנייה 1השתתפות המשלחת שלנו ריגשה את קומץ הפולנים שהגיעו להלוויה1
נאמר לנו שפאולינה התייחסה לנוער הישראלי שהגיע לפולין כאל ילדיה ,ואין מרגש מזה שנוער ישראלי ליווה אותה
בדרכה האחרונה1
ביום השני למסע ביקרנו באושויץ -בירקנאו 1ביום זה התייחסנו לשאלת הבחירה ולהבנה שבני האדם הם אלו שיצרו
את אושויץ ,שהנאצים היו בני אדם1
ביום השלישי למסע ביקרנו בבונקר בצ'נסטוחובה ,ושמענו את סיפורה של משפחת פיירמן שהסתתרה בבונקר 1משם
המשכנו לעיר לודז' -לבית הקברות היהודי ולאנדרטת הלב השבור( אנדרטה לזכר ילדים פולנים שנרצחו במלחמה)1
היום עסק בנושא -התנגדות ומרד1
ביום הרביעי למסע סיירנו בורשה ,ביקרנו באנדרטת קורצ'ק ,בחומת הגטו ,בבית החלוץ ובאנדרטת המרד
הפולני1היום עסק בנושא הציונות ויחסנו כלפיה היום1
ביום החמישי למסע ביקרנו בלובלין ובמחנה ההשמדה מידנאק 1היום עסק בנושא האדישות והעומדים מן הצד1
ביום השישי למסע ביקרנו בעיירה טיקוצ'ין שמרבית מתושביה היהודים נשלחו ליער לופחובה  -שם הוצאו להורג
בבורות ירי 1נושא היום היה אני ותיקון עולם -מה חשוב לנו לקחת מהמסע ,פשר ,משמעות ,דברים לאחוז בהם ולגדול
מהם1
ביום השביעי והאחרון למסע הלכנו בעקבות המורדים במסלול הגבורה בורשה 1בחלקו השני של היום ביקרנו במחנה
ההשמדה טרבלינקה ,שם גם ערכנו מעגלי סיכום וטקס סיום1
התכנים ניתנו ,המראות הקשים נצפו ותועדו ,מגוון רגשות נחוו ,דילמות וערכים הועלו בדיונים שבין אז והיום...
התלמידים שיתפו בכתיבה ,ייצגו בכבוד את המדינה ואת בית הספר וחזרו בשלום ,באופטימיות שניתן להרגיש רק
במקום הבטוח ,בבית!
הימים יעברו ,התכנים יגיעו לתובנות ..וכולנו תקווה שכל שנלמד ונטמע בנפשות ,יניע אותם לחפש ולעמול עבור
חברה טובה וערכית על אדמתנו.
בית החינוך נופי

הבשור ,טלפון ,700-0919977 :פקס ,70-1102000 :דוא"לschool@nhs.org.il :
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בטקס סיום המסע ,הוקראו דברים שנכתבו ע"י תלמידי המשלחת ,דברים שמסכמים את החוויה מהעיניים שלהם:

לפולין כולנו הגענו עם ציפיות1
חלקנו ציפינו לבכות ,להתרגש ,להעמיק
חלקנו פחדנו לא להרגיש או להרגיש יותר מדי1
פחדנו להישאר אדישים ולא להבין את גודל האסון
ציפינו למצוא רגעים קטנים של אושר עם חברים בין כל הכאב,
ולהכיר את המורים מזוית שונה ,בתפקיד אחר ,ללא מגננות ולא מאחורי שולחנות,
ואם היה לנו קצת עצוב אולי למדנו מזה משהו חשוב1
מפולין כולנו יצאנו עם תובנות ,חלקנו למדנו לערער ,להטיל ספק ולראות מעבר לנראה לעין
הבטנו בטבע וביופי עוצרי הנשימה ,אך בתוכנו דמיינו את כל הזוועות שהתרחשו שם1
חלקנו גילינו שלא לכל שאלה יש תשובה ,שלא כל דילמה ניתן לפתור ,ושכנראה שלעולם לא נגיע להבנה מלאה
ושלעולם לא נוכל להרגיש מה שעבר עמנו לפני כ 57-שנה1
גילינו שלכל אחד בכל גיל ,מגדר ,שנה ,מקום יש את זכות הבחירה ,בין טוב לרע ,בין להתנגד או לא להגיד מילה1
עסקנו הרבה באדישות ,התעלמות הפולנים ושאר העולם מהמצב -אלה העומדים מנגד1
הלקח שאנו יכולים להפיק מכך הוא להאמין בעצמנו ולהיות חזקים 1לדעת שלכל אחד מאיתנו יש כוח והשפעה1
בפולין כולנו הרגשנו ,חלקנו בכינו עד שהדמעות חנקו ,חלקנו חשבנו ,חלקנו חיבקנו ותמכנו1
בכולנו המסע נגע ,בכל אחד בנקודה אחרת בנפש 1התובנה העיקרית היא שזה לא סתם טיול לפולין ,זה מסע ,חוויה,
הפקת לקחים ותובנות שניקח איתנו לכל החיים1
ולסיום תודות-
לעורף החזק שנשאר בארץ ותמך מרחוק -זמירה ,עירית ,עינב ,גליה ,גלדיס ומזי1
למחנכי פולין -לימור ,גולן הדס ,אורית וליאת שעבדו בלי הפסקה מבוקר ועד ליל1
לצוות הנהלת החשבונות שעזר בגבייה ובאירגון1
לישראל,שמעון ,אתי ואילה על העזרה וההענות לכל בקשה1
תודה מיוחדת לליאת אצילי רכזת פולין בביה"ס על תהליך הכנה מתוקתק ,על התמיכה והעזרה בכל דבר ועל
ששימשת כמחנכת במסע הזה1
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טיול שנתי י'/אייל ד.
בשבוע שעבר ,יצאה שכבה י' לטיול להרי אילת 1התאריך המוקדם יחסית בשנה היווה קצת אתגר לגיוס התלמידים,
אך בדיעבד התברר כרעיון מוצלח ,וסייע רבות לגיבוש הכיתות החדשות כבר בתחילת השנה 1ביום הראשון יצאנו
מנופי הבשור לכיוון פארק תמנע למסלול הליכה קצר וחוויתי בין שרידי מכרות הנחושת 1כמובן שלו ויתרנו על
תצפית על הפטריה המפורסמת ועמודי שלמה המרשימים 1מפארק תמנע המשכנו לחניון לילה בחאן יעלים ליד
פונדק יוטבתה 1את הערב סיימנו בהרקדה לילית בחסות האחד והיחיד – צ'יקו 1ביום השני יצאנו למסלול ארוך
בנחל שני שהסתיים בקניון האדום המפעים 1משם ירדנו להפוגה קלה באילת ,תצפית ,על מעבר הגבול עם ירדן
(מעבר רבין) ותצפית מרהיבה על להקות הפלמינגו בבריכות האידוי צפונית לעיר 1חזרנו לחניון הלילה ,כאשר הפעם
בתכנית הפליאו בשירה ובניגונים תלמידי ביכורים מהשכבה 1את היום השלישי התחלנו במסלול הליכה בנחל
שחורת (הקניון השחור) ולאחר מכן הפלגה במימי מפרץ אילת 1חזרנו עייפים אך מרוצים 1הנערים התנהגו למופת
לאורך הטיול והתחושה היא שאם זוהי יריית הפתיחה של שהשכבה ,מצפות לנו שלוש שנים מעולות בחטיבה
העליונה 1תודה ענקית לצ'יקו ואייל ב 1שליוו ,תמכו ,סייעו ,הרקידו וצילמו אותנו לאורך הטיול1

פתיחת פעילות מעורבות חברתית – שכבה י'/חמדה
ביום שלישי  6111162נפתחה שנת הפעילות המעורבות החברתית לשכבה י' 1התלמידים שמעו את הרצאתו של שגיא
יניב בנושא אחריות אישית ,תרומה לקהילה ,התנדבות ,מה אני יכול לעשות למען האחר ,כוחה של הנתינה ועוד1
לאחר מכן הגיעו נציגים מתחומים שונים בקהילת אשכול – מועדון מופת ,נווה אשכול ,יובלי הבשור ,צוותי ביטחון
ובטיחות של נופי הבשור והציגו בפניהם את אפשרויות ההתנדבות 1בסיום המפגש הוקרנה מצגת עם אפשרויות
התנדבות נוספות :מד"א ,כיבוי אש ועוד 1התלמידים מחויבים עד ל -י"ב בשעות פעילות "מעורבות חברתית ותרומה
לקהילה" על-מנת לקבל תעודת בגרות 1אך מה שבאמת חשוב הוא עצם התרומה ועצם הנתינה 1כי כשאנחנו נותנים,
אנחנו מקבלים הרבה יותר 1בהצלחה לכולם1
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תלמידי שכבה י"א חזרו ממסע ישראלי ביום חמישי .רשמים מהמסע – בדף המידע הקרוב.

מועצת תלמידים/מור צ.
בשבוע החולף התעסקנו בכמה דברים חשובים ומהנים במיוחד 1מועצת התלמידים קיבלה בשעה טובה ומוצלחת חדר
קבוע שבו נוכל להיפגש ,ליצור ולהרחיב ולהעמיק את העשייה שלה 1פינינו ,ניקינו ,סידרנו ולאט לאט נהפוך את
המקום לחי ,תוסס ומלא השראה1
דבר נוסף שהתחלנו לעסוק בו הוא נושא "הסעות התלמידים" 1נפגשה "ועדת הסעות" של מועצת התלמידים
שמטרתה לאסוף את כל הליקויים הקיימים במערך ההסעות ולהביא לשיפור ונוחות עבור כולנו 1בוועדה חברים ,ברק
פטקין ,קורל עג'מי ונסטיה שרוב 1יחד הם הכינו שאלון עבור התלמידים שדרכו נוכל לקבל תמונה רחבה יותר ולפעול
בהתאם מול הגורמים הרלוונטים1
עוד נושא על סדר היום  -בעלי התפקידים במועצת תלמידים 1ליו"ר מועצת התלמידים נבחר נועם בן ארי משכבה י',
לסגנית היו"ר נבחרה שי סוויסה משכבה י' ,דובר המועצה הוא צור גוזן משכבה י' 1נציגי המועצה המחוזית הם :נועה
אילני (ט') גיא סולומון (י"ב) ,שי סוויסה (י"א) וקים שוורץ (י"א) 1כבר ביום שני האחרון יצאה המועצה ליום מחוזי
בבית הספר "שקמה" ,בו הכירו נציגים מבתי ספר אחרים ,למדו והביאו לבית הספר רעיונות ומוטיבציה לעשייה
חדשנית ומגוונת1
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לקראת השבוע הבא:
שבוע דמוקרטיה בנופי הבשור בנושא "אקטיביזם חברתי"/עידית
בשבוע הקרוב יערכו אירועים רבים בנושאים מגוונים :מעגלי שיח בנושאים" :היחסים עם עזה ולמה זה צריך לעניין
אותנו"" ,יחסי דת ומדינה"" ,אינטימיות ויחסים בראי היהדות"" ,שדותינו הבוערים – דור הקסאמים"" ,פגיעה
מינית כתופעה חברתית"" ,אומרים לנו שיש חינוך אחר" ,"111אידיאל היופי – הכי יפה לך ש "111ועוד 1במהלך השבוע
יערכו שעות מחנך מכוונת נושא ,סל תרבות לשכבות י' ו -י"א ופעילויות רבות1
עקב אילוצים ,טקסי יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין ז"ל יערכו ביום שני ( 11.21.22ולא ביום א'  .)12.21מועדים
מדויקים יימסרו בהמשך.

יום ד'  – 11.21.22כנס קולנוע אזורי – "מיטב היצירה הצעירה" באחריות מגמת קולנוע.

מבנה  – 22יש לנו שם!!!
לאחר קמפיין למציאת שם למבנה ולאחר הצבעת הצוות,
אנו משיקים בגאווה את שמו החדש של הבניין :

מרכז חלו"מ (חדשנות ,למידה ומצוינות)
הקרדיט לשרה אור על הרעיון .קראו ,הפנימו והתחילו להשתמש בשם.
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מהנעשה בביכורים – והפעם" :מכירים את הקומונה"/תמר
בקומונה השנה יש  61חבר'ה 2 1בשנת שירות דרך התנועה הקיבוצית ו -8דרך שירות לאומי 1הם
מגיעים אלינו מכל רחבי הארץ ומהווים דמויות משמעותיות מאוד בחיי החניכים והחניכות בביכורים
בכפר ידם מורגשת בכל תחום החל מהפעילות החברתית ,ההווי ,התחומים המקצועיים של מוזיקה ואומנות,
הופעות ותערוכות ,שיווק וגיוס חניכים ,נראות הכפר ,תורנויות ועוד 1השנה הם גם משתלבים בתוך בית הספר
בחוגי המוזיקה והאומנות ,שותפים עם מור ציפורי על חלק מהאירועים המתקיימים בבית הספר ונותנים יד
במרחב האקולוגי 1חברי הקומונה התחילו להתנדב אצלנו כבר מתחילת אוגוסט ויישארו עד יולי הבא 1בהחלט
מקווים שכל קהילת ביכורים ,נופי הבשור ואשכול תרוויח מהם את המרב זכינו 1אנו ומאחלים להם הצלחה גדולה

מזל טוב וברכות חמות לגאולה ביטון ,לרגל נישואי בנה נאור לבח"ל רוני.
מזל טוב וברכות חמות למשה בניסטי ,השומר המסור שלנו לרגל נישואי בנו יעקב לבח"ל
מאי.

מזל טוב לילידי השבוע הבא:
ענב אואקרט – 11.21
צ'יקו בן חיים – 11.21
אופיר רפופורט – 11.21

קריאה מהנה וסוף שבוע שקט!  -זמירה ואילה
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