"אחת ממטרות החינוך הינה מעורבות בחיי החברה הישראלית,
נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות ,רצון לעזרה
הדדית ,תרומה לקהילה ,התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת
ישראל" (חוק החינוך הממלכתי התשס"ד) . 2004 ,

מעורבות חברתית ככלל ובמדינתנו בפרט ,היא ערך חשוב.
אנשי החינוך ,אמונים לחנך את הנוער להיות ערים למתרחש בחברה ,לחלש
הצריך עזרה .ליזום וליצור עשייה המגבירה מוטיבציה וענין.
בשלב זה ,של גיל הנעורים ,לרתום אותם לנושא ובהמשך יפרשו כנפיים ויפעלו
כל אחד בזמנו.
חשוב לנו ,כבית ספר ,להנכיח את המסר הזה בכל דרך והזדמנות.
להרחיב את מספר התלמידים ששותפים ליוזמות ולעשייה רבות.



תכנית תלת–שנתית.



במהלך השנה התלמידים נדרשים לעסוק בפעילות חברתית במסגרת אישית,
לבחירתם.



כמו כן עשייה של פרויקט קבוצתי לבחירתם.



מעורבות חברתית הינה תנאי נידרש לקבלת תעודת הבגרות.



שכבת י' 60 -ש' פרטני ו  9ש' פרויקט קבוצתי.
שכבת י"א  30ש' פרטני ו  21ש' פרויקט קבוצתי
שכבת י"ב  26ש' פרויקט קבוצתי בלבד



 – Corona timeאשתקד צמצמו את היקף שעות הפרויקט החברתי.
השנה טרם נאמר.



הרבה מוטיבציה



חשיבה יצירתית



Corona time



הרבה הפקות



שילוב עשייה משותפת ופרטנית



מורים ותלמידים יוזמים ביחד



מורים מנחים



אפליקציית tribu

במהלך ספטמבר מפגשי חשיפה לתכנית
לפי השכבות.
יום מעורבות חברתית פתיח לטיולים ט'-י"א.



יום אימוץ כלבים בשיתוף פעולה עם צער
בעלי חיים,



הפנינג לילדי בתי אומנה



"פסטיבל כיפליים" ,פסטיבל עשייה חברתית
בתקופת פסטיבל האומנויות



פרויקטים בין דוריים בבתי אבות ובמרכז יום
לקשיש ועם כיתת הגמלאים שלנו.



 5מיזמים וירטואלים בעת מגיפת הקורונה



שלל פעילויות מויי ייחודיות ....

שנת תש"פ

מוזמנים להסתכל באתר בית הספר.

 סדנת יזמות במרכז ליזמות וחדשנות העירוני
לשכבת י"א .
 יום מעורבות חברתית בצמוד לטיולים השנתיים.
 פעילות ,במסגרת כלל המגמות ,באשכול  11גני
פליטים בשכונת התקוה.
 מיזם משותף עם העיריה -צביעת ארונות ופילרים
בגני השעשועים.
 מזמנת לנו לחשוב מחוץ לקופסה
ובעיקר להושיט יד לעזרה.
 סדנאות בתחום התנועה ,התיאטרון והמוסיקה
בבתי הספר היסודיים ועוד.
 פעילות רב דורית בבתי אבות ,מרכז יום לקשיש
ועם כיתת הגמלאים ,בהתאם לאפשרויות.
 פרויקט " עידוד לבידוד" לגמלאי העיר ובתי האבות
לקראת החורף.
 פרויקט חונכות עם תלמידי בית ספר יסודי שהחל
בתקופת הקורונה אשתקד ויימשך גם השנה.
 פרויקט חונכות במגמות של תלמידי י"ב את
תלמידי ט' ,ביוזמה וביצוע התלמידים.

שנת תשפ"א

 ועוד שלל הפתעות בהתאם לשנה המיוחדת

בית הספר של הקיץ  -סדנאות אומנות לכיתת הגמלאים
באווירה קייצית על רקע " הקורונה" ניפגשו במהלך חודשי הקיץ וחגגו
את " הביחד" :במפגשים על הדשא ,תערוכות וסדנאות אומנות.
הגעגועים לנורמליזציה ,לאהבת האומנות המשותפת ולחברי הקבוצה
קיבלה מענה בבית הספר .אתמות חגגו במיני קונצרט של תלמידה
ובוגרות בית הספר.
כמה נפלא ליצור חברים חדשים בגיל השלישי !

עת לתת

