יום שלישי  18דצמבר 2018
י"ד טבת תשע"ט

דף מידע שבועי 22.12.18 – 16.12.18

צילום :אייל בריברם

מאירועי השבוע שחלף:
הכנה לצה"ל לשכבה י"א/ליאת
ביום ג' ה 18.12 -התקיימו בשכבה י"א סדנאות לקראת שירות משמעותי בצה"ל .היום הודרך על-ידי קצינות וקצינים
במי"ל ובדימוס ששירתו בתפקידים מגוונים .היום עסק בסוגיות מעשיות (צו ראשון ותהליך המיון עד הגיוס)
ובסוגיות ערכיות הקשורות לשירות הצבאי .היה מעניין ,מועיל ומעורר מחשבה.
לקראת השבוע הבא:
יום חמישי  – 27.12.18סיור מגמת עיצוב אופנה לנחלת בנימין.

"מרחב מוגן – יוצרים מתוך מציאות"
אירוע חורף בביכורים
יום חמישי  27.12.18בשעה 17:30
מבנה השומר הצעיר  ,נופי הבשור ,מ.א אשכול

אירוע חורף ,הוא ההזדמנות של החניכים והצוות ב'ביכורים' לאפשר לקהל הרחב לחוות מעט מהמהות ,החזון
והעשייה בכפר .בכל שנה נבחר נושא המחבר את האירוע ויוצר קו מקשר בין תערוכת האמנות להופעות המוזיקליות.
שכבה י"ב ,שמסיימת שלוש וארבע שנים של התחנכות בביכורים ,מפיקה את האירוע מא' ועד ת' בשיתוף עם הצוות
הבוגר והקומונה.

בית החינוך נופי

הבשור ,טלפון ,077-3191100 :פקס ,08-9982337 :דוא"לschool@nhs.org.il :
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מרחב מוגן באירוע חורף השנה  -לאור התקופה הביטחונית המטלטלת האחרונה שחווינו ,בחרנו להתבונן על משמעות
המושג מרחב מוגן  ,מעבר לממ"ד הקר ,לבטון שמגן על הגוף הפיזי ,מעבר לריצה והפחד .בחרנו לחפש את המרחב
המוגן האישי והיום-יומי שמאפשר לכולנו לחיות ,לשמוח ולגדול למרות המציאות.
ביכורים ,הכפר  ,כמו שכולנו קוראים לו ,הוא המקום הבטוח שלנו .מקום מצמיח ,מרפא ,שמאפשר להביע ,לברוח,
לצרוח ,ליצור ולאהוב.
ביכורים הוא משפחה צעירה ,בית ,שטומן בחובו הזדמנויות בלתי מוגבלות לביטוי אישי דרך אמנות ומוזיקה.
אירוע חורף " – 2018מרחב מוגן | יוצרים מתוך מציאות"
מאפשר הצצה אינטימית לעולם של החניכים והצוות בביכורים ,לעולם של יצירה ,של עבודה קשה ושל ביטוי.
כאן ,אנחנו מרגישים הכי נכון,
הכי בטוח ,הכי עצמנו.
 – 17.30תערוכה רב תחומית | נעמה עמר-הדני ובר פבר
כוללת הקרנות על אובייקטים ,יצירה של סאונד ,עיבוד של דימויים נעים ושל דימוי צילומי ,ומאפשרת לצופה להיכנס
לחוויה מקיפה ,מרצדת ,קסומה ומאיימת .קולאז' זה של הצבות ודימויים מציג שאלות אודות בית וביטחון מבעד
לחוויות אישיות.
 – 18.30הופעה חיה  -מגמת המוזיקה | עמיקם קימלמן ואלירן קליסקי
בהופעה חיה יעלו  16הרכבים מוזיקליים הפועלים מדי שבוע במגמת המוזיקה של ביכורים ,המהווים חלק אינטגרלי
מתכנית הלימודים במגמה .קטעי הנגינה עוסקים גם הם בשאלות הנוגעות למרחב מוגן הנע בין האישי לביטחוני.
בפעם הראשונה מאז הקמת הכפר ,מורי המגמה יעלו בעצמם לנגן ולשיר יחד עם התלמידים.
כפר הנוער 'ביכורים' הוקם בעשר אצבעות בשנת  2014במועצה האזורית אשכול ,ביוזמת משפחת דקל חן מקיבוץ
ניר עוז יחד עם שותפים רבים לדרך .ל'ביכורים' מגיעים נערים ונערות (בכיתות ח'-ט') בעלי פוטנציאל מוזיקלי
ואמנותי ,שעד כה לא הייתה להם את האפשרות להיות חשופים לתכנים ברמה אקדמית .התכנית החינוכית-מקצועית
הייחודית של ביכורים פותחת ומאפשרת להם להגשים את החלומות שלהם ,מפתחת אותם מבחינה חברתית ואישית,
ומאפשרת להם להביא לידיי ביטוי בכלים מקצועיים את היצירתיות החבויה בהם.
בברכה,
טליה שנבל
מנהלת כפר ביכורים
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מצ"ב כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" מיום  16.12.18של הכתבת קורין אלבז אלוש
על אופיר ביאר ,בוגרת בית-ספרנו ,בה אנו גאים מאוד!
ביד חזקה
אופיר ביאר מקיבוץ עין השלושה נולדה בלי אצבעות ביד ימין .היא נאבקה לשרת בצה"ל ומשמשת כיום כמדריכת
כושר של לוחמות ולוחמים .אופיר ( ,)18תושבת קיבוץ עין השלושה שבעוטף עזה ,התחילה כבר בגיל  11להתאמן
בקבוצת ההתעמלות של פרויקט "אתנה" לקידום ספורט נשים במועצה האזורית שער הנגב ואשכול  -וחיש מהר
שובצה בנבחרת המקומית .לאחר מכן עברה קורס מדריכות בהתעמלות מכשירים ואף הדריכה" .אופיר אף פעם לא
ויתרה לעצמה והפגינה יכולות פיזיות מרשימות .היא מקצועית ,כריזמטית ומשמשת מודל לחיקוי" ,מספרת ניצן
"פלד ,רכזת פרויקט "כוכבות אתנה בדרום".
אופיר תכננה לשרת בצבא כמדריכת כושר ,אך לאכזבתה התבשרה ,כי איננה כשירה לגיוס בגלל מגבלתה הפיזית.
כרגיל ,היא לא ויתרה ,נלחמה ,התגייסה כמתנדבת ובאחרונה סיימה בהצלחה קורס מדריכי אימון גופני ,המלווה
בקשיים פיזיים רבים .בימים האחרונים החלה לשמש כמדריכת כושר של לוחמות ולוחמים בחטיבת החילוץ של
פיקוד העורף.
"תמיד רציתי להיות מדריכת ספורט בצבא .אני באה מהתחום ורוצה להנחיל ערכים של כושר ואורח חיים בריא",
סיפרה.
על הקרב להתגייס לצה"ל היא מספרת" :לא ראיתי אופציה אחרת .התגייסתי עם פרופיל  21ולא אישרו לי להיות
מדריכת כושר .נלחמתי על זה בכל הכוח ,ביקשתי שוב ושוב ,עד שזימנו אותי למבחן כושר ועברתי" .וזה לא היה
קל" :היו חלקים שהייתי צריכה לעבוד יותר קשה בשביל לעבור ,כמו למשל במקבילים .אני מודעת למגבלה שלי,
"אבל זה לא חוסם אותי בכלום" .הכל אפשרי!
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לא מפסיקים להתחדש/שיפוץ לובי ז'
בשנה שעברה התחלנו בתהליך של בניית מרחב למידה בתוך הלובי של שכבה ז' (תשע"ח) .מטרת הריהוט המיוחד
כפולה ,מצד אחד לאפשר לתלמידי ז' שמגיעים מבתי ספר קטנים ואינטימיים למרחבים גדולים ופתוחים – קליטה
נעימה ורכה יותר ,ובמקביל שימוש במרחבים הללו ללמידה אחרת .השנה בנינו מרחב למידה חדשני ואחר גם בשכבה
ז' הנוכחית .בגין הבנייה המרובה שהיתה בביה"ס ,תכנון וריהוט לובי ז' לקח קצת יותר זמן והגיע לידי גמר בחופשת
החנוכה .צוות השכבה ליווה את כל השלבים ופעל מול האדריכלית המקומית שלנו אורנית מרקוביץ' .התוצאה היפה
והטובה לפניכם.

מזל טוב וברכות חמות לחוגגים יום הולדת בשבוע הבא:
שמוליק כהן – 24.12
לילי בר-עם קזדו – 24.12
נעמי מוקה – 25.12
מרים בניסטי – 28.12
עומר כהן – 29.12

קריאה מהנה!
זמירה ואילה
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