יום שני  22אוקטובר 2018
ט"ז חשון תשע"ט

דף מידע שבועי 27.10.18 – 21.10.18
מאירועי השבוע שחלף וחובות קודמים:
מסע ישראלי י"א/ליאת
בימים ב' עד ה'  18.10.18 – 15.10.18יצאה שכבה י"א למסע "מתחברים" בהדרכת החברה להגנת הטבע .המסע
החל בגליל והסתיים בירושלים .המסע מתנהל כסמינר נודד ,שבו במקביל לטיולים בטבע מתקיימים מעגלי שיח
ופעילויות בנושאים שונים .היום הראשון עוסק ב"אני" ונוגע בשאלות "מה מעסיק אותי כאדם?"" ,איך אני
מתמודד עם עצמי כשאני יוצא מאזור הנוחות שלי?" ועוד .טיילנו בשביל הפסגה של הר מירון ,עצרנו בדרך למעגלי
שיח שמטרתם לעמת אותנו קצת עם עצמנו וסיימנו את היום בבישולי שטח (משודרגים) ולינת שטח .היום השני
מוקדש לקבוצה .טיילנו בנחל כזיב ,עשינו מאמץ מונחה להכיר לעומק חברים לכיתה שאנחנו פחות מתקשרים
איתם ביום יום וסיימנו בפעילות  O.D.Tהמדגי שה את הצורך בשיתוף פעולה ואיתור וניצול החוזקות של חברי
הקבוצה כדי לבצע משימות שונות .את היום השלישי פתחנו במשימת התנדבות לניקיון חלק ממסלול הטיול בפארק
ירדנית .יישמנו תובנות שעלו ביומיים הקודמים כדי לעמוד במשימה משותפת שדרשה התמודדות אישית וקבוצתית
לביצוע פעולה לטובת החברה ואיכות הסביבה וזוהי גם כותרת היום הזה "אני והחברה הישראלית" .המשכנו את
היום במשחק ניווט בעיר טבריה .במשחק למדנו להכיר מרחב עירוני שזר לרובינו .בלילה השלישי של המסע לנו
בקיבוץ אלמוג אשר בבקעת הירדן .בערב נפגשנו עם אודי ,חבר הקיבוץ ,שסיפר לנו על ייחודו של הקיבוץ כקהילת
מחנכים ,על ההתיישבות הישראלית בבקעה והבעייתיות שלה ,ועל החקלאות בבקעה ,נושא שעניין במיוחד את
התלמידים כבנים/בנות לקהילה חקלאית .ביום הרביעי והאחרון של המסע המשכנו לעסוק ב"אני והמדינה" בסיור
לירושלים .נגענו בשאלות של יהדות ,ציונות ודמוקרטיה .עשינו אתנחתא קלה בשוק מחנה יהודה וסיימנו את המסע
בהדרכה שהועברה על-ידי מחנכי השכבה בהר הרצל .התלמידים נהנו מאוד וחזרו עם חוויות ותובנות מעניינות.
עבור צוות המחנכים המסע העלה שאלות רבות .הרגשנו שמסע כזה הוא הזדמנות בשבילנו לקיים שיח ערכי-חינוכי
עם התלמידים בתפאורה ובאווירה שונה ,ושההסתמכות על הדרכה ותוכן חיצוניים יוצרת פספוס בתחום הזה.

בית החינוך נופי

הבשור ,טלפון ,077-3191100 :פקס ,08-9982337 :דוא"לschool@nhs.org.il :
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מבצע "הקש בדלת"/ימית
במסגרת מבצע "הקש בדלת" השנתי הנערך בישראל זו הפעם ה ,57 -בשיתוף הדוק עם מערכת החינוך ,עשרות אלפי
בני נוער תלמידי בתי ספר ,חניכי תנועות נוער ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן ,יצאו לפקוד את בתי התושבים
במטרה לגייס תרומות למען החולים ונגד המחלה .האגודה למלחמה בסרטן "פועלת בכל החזיתות ,לקידום
המחקר ,דרכי המניעה ,ושיפור דרכי הטיפול והשיקום של החולים המחלימים".
תלמידי שכבה ט' של נופי הבשור התגייסו למאמץ .התלמידים השתתפו בהרצאה של נציגי האגודה ,והתארגנו
לנציגות בכל ישוב ,על מנת להתרים את התושבים .התלמידים אספו סכום גבוה ביותר .בהזדמנות זו נודה לישובים
שהכפילו את תרומת התלמידים ,למחנכי השכבה שהתגייסו ולמשימה ,ולכם התלמידים שביצעתם את ההתרמה
מלאי מוטיבציה ומרץ .תעודות הערכה חולקו לתלמידים כאות הוקרה על השתתפותם במבצע.

שבוע דמוקרטיה
בנופי הבשור בחרו השנה לעסוק ב"שבוע דמוקרטיה" בנושא אקטיביזים חברתי בנושאים שונים ואקטיביזים
בראי הקולנוע .להלן סיכום של חלק ניכר מהפעילויות שנערכו במהלך השבוע כולל טקסי זיכרון ליצחק רבין
מעגלי שיח/מור צ.
את השבוע הנוכחי פתחנו באירוע מיוחד במינו שבזכות המון שיתופי פעולה סומן כהצלחה גדולה.
במסגרת שבוע דמוקרטיה בבית הספר קיימנו מעגלי שיח אשר עסקו בנושאים בוערים בחברה הישראלית ובמועצה
האזורית אשכול בפרט .אחד המעגלים עסק בקרבה שלנו לרצועת עזה וביחסים עימם והנחה אותו טל שמיר .רמת
ההתלהמות בתחילת השיח קיבלה תפנית חדה בעקבותיו ,ופיתחה זווית הסתכלות חדשה על הנושא בקרב
התלמידים .היה מדהים לראות כמה הם רוצים לדעת עוד ,להקשיב ,לשאול ,להגיד ובעיקר לדבר על הדבר הכל כך
חשוב למתגוררים פה .מעגל נוסף שהנחה יונתן שמריז מייסד "דור הקסאמים" פתח שיח עם בני הנוער על התחושות
המלוות אותם בתקופת ההתבגרות ,והכניס המון שאלות לרמת האחריות שלנו לשיפור המצב ולחוסן הקהילתי.
מעגלים נוספים עסקו ביחסי דת ומדינה ,פגיעות מיניות ואידיאל היופי .גם במעגלים אלו נוצר שיח פורה ומלמד
והועלו נקודות חשובות שמעסיקות את בני הנוער.
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תודה לכל המנחים שהגיעו בהתנדבות וראו בכך חשיבות גדולה :טל שמיר ,יונתן שמריז ,עופר קורנפלד ,עמוס – נציג
מסל"ן ,הגרעינרים של בני המושבים (רוני ,עומרי וגיליבר).
תודה נוספת למורי האזרחות שלקחו חלק ,סער ,ליאת ,רומן ואייל .לתלמידי מועצת התלמידים על ההפקה,
וכמובן למגמת תקשורת וקולנוע ולמגמת צילום ,ובמיוחד למתן ילגין תלמיד י"ב שמתייצב לתעד כל אירוע.

פעילות בשכבה ט'/אילני
במסגרת שבוע דמוקרטיה ,נהנו תלמידי שכבה ט' מהרצאה פעילה שהנחתה עידית גרינס .ההרצאה "אקטיביזים
חברתי בראי הקולנוע" עסקה בדרכים שבהן ניתן להניע ולעורר את בני הנוער לנקיטת עמדה וביצוע פעולה
בתחומים חברתיים שונים המעסיקים אותם בחייהם .הובאו דוגמאות מיצירות קולנוע שנעשו על-ידי בני נוער
הקרובים לנו ,ושרצו להעלות למודעות נושאים המעסיקים אותם .התלמידים השתתפו ונתרמו מאוד.
פעילות בשכבה י"א/ליאת
תלמידי שכבה י"א צפו בסרט "אחרייך" ונפגשו על היוצרת רנא אבו פריחה .הוריה של רנא עברו בילדותה מתל שבע
לעומר כדי לאפשר לילדיהם לזכות בחינוך האיכותי ביותר שיכלו להרשות לעצמם ,מתוך אמונה שחינוך איכותי
הוא הדרך להשתלבות בחברה הישראלית .כאשר אמא של רנא חלתה בסרטן ,החלה רנא לתעד בצילום את חיי
המשפחה .לקראת מותה ,הביעה האם את רצונה להיקבר בעומר .בתחילת הסרט נוצרת ציפייה שבזה יעסוק הסרט,
אך סוגייה זו נוצרת ברקע ,ולמעשה הסרט חושף את הקשרים בין בני המשפחה ואת הביקורת של הילדים כלפי
הוריהם על כך שהרצון להעניק להם הזדמנות להשתלב בחברה הישראלית ,למעשה ,שלל מהם את זהותם הערבית-
מוסלמית .הסרט מציף שאלות אישיות-משפחתיות-לאומיות ,שאלות של זהות ושאלות כלל אנושיות .רנא היא
אישה ויוצרת מרתקת ,והתלמידים ניצלו עד תום את ההזדמנות לפגוש אותה ולשאול שאלות.
פעילות בשכבה י"ב/הדס ו.
במסגרת שבוע דמוקרטיה וכחלק מסיכום המסע לפולין ,התקיימה פעילות שכבתית להעשרה בנושא "גזענות
בחברה הישראלית" .פתחנו את היום בהרצאה של פעיל חברתי מהקהילה האתיופית שסיפר על הקשיים עימם
מתמודדת הקהילה בארץ והעלה למודעות את קיום הגזענות בימינו .המשכנו את היום בסדנאות בנושא גזענות,
שלוו על-ידי מדריכים חיצוניים מחברת "דרך" (החברה שהובילה אותנו במסע לפולין) .משתתפי המשלחת נפגשו
עם המדריכים שליוו אותם במסע לדברי סיכום ופרידה מרגשים ,שהציפו תובנות מעודדות לגבי שינוי תפיסה
ועמדות בעקבות המסע ,והבנה עמוקה של חשיבות האקטיביזים בחברה על פני האדישות.
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טקס יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין – חט"ע/עידו
ביום שני  22.10.18נערך טקס הזיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין .הטקס נדחה ביום עקב המצב הביטחוני
ששרר כמה ימים קודם .הטקס כלל דברים על דמותו של ראש הממשלה שנרצח ,אמירות על ההבדל בין חופש
הביטוי לשיסוי .דבר המנהלת העלה את המרדף אחר השלום והפער שבין דיון תרבותי ואמיתי לבין התלהמות
ובדלנות .במהלך הטקס הוקרנו קטעי וידאו מעוררי דיון ותלמידים מפנימיית "ביכורים" בהדרכת אלירן נגנו ושרו
שירים .תודות לצ'קו ולצוות ההגברה ולאייל וללהב בוב על עריכת הוידאו.
מוסיפה אילני על טקס חטיבת הביניים – בטקס ,באחריות שכבה ט' הצגנו תחנות חשובות בחייו של יצחק רבין
והושם דגש על ערכים חשובים הנוגעים בנושא "השונה והמאחד בחברה הישראלית" וזאת מנקודת מבטם של בני
הנוער ,אז והיום.

בסוף השבוע נערך כנס אזורי של מגמות קולנוע בבית ספרנו – "כנס היצירה הצעירה" .על כנס – בדף המידע הבא.

לקראת השבוע הבא:
יום ג'  – 30.10.18בחירות לרשויות המקומיות – יום שבתון
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יום ד' :31.10.18
יום חיילות לשכבה י"א.
סיור גיאוגרפיה לתלמידי י' לאשדוד.

משתתפים באבלה הכבד של רותי קלינג על מות אחיה ממחלה קשה
שלא תדעי עוד צער

משתתפים באבלה הכבד של משפחת דינר על מותו בטרם עת של כפיר דינר
בוגר ביה"ס בתאונת דרכים
שלא תדעו עוד צער

מזל טוב לילידי השבוע הבא:
חופית אפריאט – 29.10
אחינועם דויטש – 29.10
אורלי יעקובי – 30.10
מיכל פלד – 1.11

קריאה מהנה וסוף שבוע שקט!

C:\Users\orna\Downloads\05 -דף מידע שבועי .docx27.10.18 - 21.10.18

