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  היא תביט אלי טובה וחכמה

  כמו בבן השב הביתה מן הדרך

  תחבק אותי אליה בנשימה חמה

  .אמא אדמה

 

  "אתה עייף מן המסע -היא תגיד 

  "אל תפחד אני חובשת את פצעיך

  היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה

  אמא אדמה

 

  היא תביט אלי טובה וחכמה

  מיד סולחתהיא שקטה כל כך וכמו ת

  תחבק אותי אליה בנשימה חמה

   .אמא אדמה

  

 ביצוע: מיקי גבריאלוב: חןל  יענקל'ה רוטבליט: מילים

 

 

 
 

 נקודת שוויון
 כהן, עורכת -/ איריס בנטוביום השקת הנושא השנתי, בישראל לקידום חברת מופת –האחר הוא אני 

 
הכנס נערך בתיכון לציון יום השקת הנושא השנתי  קיימנו במחוז תל אביב כנס לבעלי התפקידים בחינוך החברתי קהילתי. 

  את המפגש   עירוני ז', תל אביב יפו, בית ספר שמוביל את ההכלה ואת היחס לאחר ולקהילה כולה כדבר שבשגרה. פתחנו

 
 
 

 

, תיאטרון בהופעה עוצרת נשימה של תיאטרון "אופק" 

לאנשים עם צרכים מיוחדים, מיסודה של שוש דיאמנט ולצידה 

ביתה הדס. הרעיון שמאחורי הקמת התיאטרון היה חיפוש 

דרך שבה יוכלו אותם בעלי צרכים מיוחדים לתרום לקהילה, 

וצגת בסגנון להיות משמעותיים. ההצגה "התזמורת" מ

"תיאטרון שחור", ונושאה היה קשיי ההסתגלות של הטובה, 

כלי הנשיפה המסורבל, האחר, בין יתר כלי התזמורת 

 שושנההקלילים, הסולנים, המקובלים...  תודה מיוחדת ל

 .  על  החיבור המיוחד שיצרה עבורנו עם התיאטרון גורמן

4458579,00.html-w.ynet.co.il/articles/0,7340,Lhttp://ww 
 

 ynet))קישור לכתבה שהתפרסמה ב 

 

 ( 9010 -  1202 ) איינשטייןאריק 
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בחן ובהומור רב סיפרה לנו מיכל ניצוצי, בחורה בהמשך, 

נמוכת קומה, על הקשיים העומדים בפני ילדה, נערה ואישה 

מיכל היא היום מזכירה וספרנית בבית  עם מוגבלות כשלה.

. עבורה דבר לא היה מובן מאליו ספר התיכון בליך ברמת גן

ללמוד "איך לגמד את הקושי" )זה גם  לאורך הדרך. היא נאלצה

שם ההרצאה שלה(, האזנו לה מתוך צחוק ודמע. אחרי ששרנו 

כולנו + שפת הסימנים את "אני ואתה נשנה את העולם" 

התפזרנו לסדנאות שעסקו, בסגנון בית מדרש ולמידה 

בחברותא, בשאלות: מהי חברת מופת, כיצד משיגים חברה כזו 

לנו, יכולים לתרום לקידומה. יש לציין וכיצד אנו, דרך התפקיד ש

את ההשתתפות הגדולה של הרכזים ובעלי התפקידים, 

שהגיעו רובם ככולם לאחר יום שיא שמאחוריו זמן ומאמץ לא 

מבוטלים שהושקעו בהפקת יום פתיחת הנושא כל אחד 

 במסגרת החינוכית שלו.

 

 

, מנהלת חברה ונוער במחוז, הדגישה בדברי הפתיחה שלה את החשיבות שלנו כמחנכים ואת האחריות כלפי כל ילד/ה חנה שוורץ

הכנס המשמעותי החברתיים המקדמים ממילא חברת מופת. וכמובן הודתה לקהל הגדול, על העשייה היומיומית בתחומים ונער/ה. 

, שגם , מפקחת ממונה חח"קורד פינקלשטייןפעלה להפקתו ויזמה אותו של רבים וטובים.  הזה התאפשר תודות למאמציהם

חיית הנחתה ברוב חן. על ההפקה מאחורי הקלעים שקדו  בטי ויינשטוק, אתי לפידות, הדרה ספרא, רננה רוזן, חגית חכם. בהנ

, מדריכת חנה עופרהסדנאות לקחו חלק מירי דוד, יונית יוסף, חנה עופר, רונית שדה, שושנה גורמן וחנה שורץ. תודה מיוחדת ל

ח"ח של העיר תל אביב ושל עירוני ז' בפרט, על התיווך עם בית הספר, את ההערכה לה ולמקצוע ניתן היה לשמוע בדבריו של 

,  בנזי -ל האירוח הלבבי שלנו, ושל בעלי הצרכים המיוחדים שהיו איתנו בכנס. למנהל עירוני ז'המנהל. לצוות תפוח הפיס תודה ע

. אנו רואים ביום זה ובדברים שאמרת דוגמה ומופת לעשייה חברתית בת קיימא, תודה מקרב לב(  )השם המלא שמור במערכת 

 כפסע אחד לקראת חברת מופת. המשך וחיזוק של ברית פעולה ביננו. ישר כח. והלוואי שהתקדמנו מאז

 אחרה קודתנ

 תקוה/ אלית גוילי, רכזת חח"ק. מפקחת רשותית: מירי דודבחטיבת פיינשטיין, פתח  -הוא אני האחר

 

 כל. בנושא מחנך בשיעור הבוקר את התחלנו", פיינשטיין" שלנו הביניים בחטיבת ".אני הוא האחר" השנתי הנושא פתיחת יוםב

, מושגים בירור, לסטיגמות הקשורות בבדיחות פתיחה: כלל השיעור  מערך. בנושא לשיעור שלהם האם בכיתות התכנסו תלמידים

 כל) השנתי לנושא בזיקה אך המערכת פי על השונים הדעת בתחומי היו השיעורים כל, היום בהמשך ודיון. בנושא סרטון הקרנת

 ".אני הוא האחר" לחלוטין היה היום באותו השיח !!!מקסים היה -(בנושא במיוחד שיעור שלה הצוות עם בנתה מקצוע רכזת

  :הספר בית של בלובי האמנה על החתמה עמדת הקמנו, כן כמו .שונים הדעת בתחומי, שונים טיםמהיב אליו נחשפו והילדים
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ת מופת!"  כל המורים הגיעו בחולצה לבנה ועליה הדבקנו מדבקה גדולה "האחר "תלמידי חטיבת הביניים פיינשטיין רוצים חבר

 הוא אני".  בהפסקות התנגנו שירים באוירת היום.  שלטים בכניסה לבי"הס וברחבי ביה"ס בנושא.  

צוות המורות של 

חט"ב פיינשטיין, 

פתח תקוה, ביום 

השקת הנושא 

השנתי. שנייה 

אלית  -משמאל

גוילי, הרכזת 

שהיא החברתית )

גם... בתו של 

 רפי דהן(

 חט"ב אחד העם/ יעל פיינגולד, רכזת חח"ק – פתח תקוהיום פתיחת הנושא השנתי בועוד מ
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 תמוז תשס"א -סיוון   9011 יולי 1

 /ינקודה מהיסוד

 ,כפירהיסודי ביה"ס ב"האחר הוא אני"   -יום פתיחה

/ אליזבט יגר סטפ, מדריכה מחוזית לחינוך ת"א

 ערכי-חברתי

יום פתיחה לנושא  כפיר ,נערך בבית ספר11/11ביום ג',

 בלבוש לבן חגיגי,הגיעו התלמידים  השנתי ה"אחר הוא אני".

חיכו להם נציגי המועצה עם שוקולד מתוק הכניסה  שערב

לאחר מכן נציגי מועצת התלמידים העבירו  לפתיחת היום.

גבורה סביב הפתגם "איזהו גיבור  בנושא ב-לכתות אשיעור 

 בסיעור מוחין מהו גיבור?, השיעור נפתח הכובש את יצרו".

לאחר מכן ישבו במעגל סביב תמונות שונות.על התלמידים 

לאחר מכן  ה ולהסביר מיהו ומדוע הוא גיבור.היה לבחור תמונ

קראו את השיר "בהפסקה" ולמדו מהילד בשיר על איפוק 

בסיום חילקו הנציגים תעודות "גיבור" שאותן  ושליטה בכעסים.

תעניק המחנכת לתלמידים ש"כבשו את יצרם" ופתרו בעיות 

 .ד-לכתות גהועברו שיעורים בנושא אור  בדרך חיובית.

ביב הפתגם :"מעט מן האור דוחה הרבה מן השיעור היה ס

הנציגים החשיכו את הכתה ושאלו את התלמידים  החושך".

מה ניתן לעשות כדי ל"סלק את החושך".לאחר מכן הדליקו נר 

ומהמילה  ושאלו מה האסוציאציות שעולות מן המילה אור

התלמידים העלו  ונתנו דוגמאות ל"חושך" בכתה. חושך

נערך  לסיום  איר" את החושך בכתה.רעיונות כיצד ניתן ל"ה

דברים נשאה המנהלת ציפי  טקס חגיגי לכלל תלמידי ביה"ס.

 ומקהלת ביה"ס שרה שיר שאותו כתב המורה דודי למוסיקה:

המקהלה ו נציגי המועצה קראו קטעים על השונות "שיר חובה".

  שרה את "שיר ישראלי".

 

 במרחבאחר)ות( נקודות 

 
ק בנושא השנתי בכל תחומי הדעת/ רכזת חברתית: הילה רומש, מפקחת תיכון בליך, רמת גן, החליטו לעסוב

 רשותית: מירי דוד
 , מנהלת בליך,  ביחד עם הרכזת החברתית וצוות המורים לא מוותרים לאף אחד.. קראו על כך בקישור הבא: רויטל לבגורן

 

il/index.php?id=12674rgcity.co.http:// 

 

 

 

 

 

http://rgcity.co.il/index.php?id=12674
http://rgcity.co.il/index.php?id=12674
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 ל גאוהנקודה ש
ום של"ח מיוחד במינו/ מן המקומון של העיר י

 חולון
 

משלב במסגרת פרוייקט  , אמיר רויטר, מורה לשל"ח
את בנות גיל הזהב עם אותו הוא מוביל במחוז, מיוחד 

 . תלמידי בית הספר בסיור לימודי ביפו

 

 נקודה ללא הפסקה

כה כנס עובדי נוער בעיר תל אביב/ באדיבות רננה רוזן, מדרי
 מחוזית למנהיגות נוער
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 נקודות זכות

בשיתוף המשטרה וצה"ל  יום גבורה יהודית   -ולמידהערכים  ,בבני ברק משלבים את הנושא השנתי עם אקטואליה

בני ברק/ חניתה פרייברגר, מתאמת פעולות הנוער בעיר. מ' רשותית: שושנה -כונית קריית הרצוגבישיבה התי
 גורמן

 
חג האור והגבורה נערך יום גבורה יהודית בהשתתפות לוחמי יחידות מובחרות והמשטרה. באחריות הרב אבשלום  ,ערב חנוכה

ל', לוחם ביחידה מובחרת  יום זה הוקדש  -בשיתוף כל צוות הרמ"ים  ואבא של תלמיד הישיבה  -מאירסדורף רכז החינוך החברתי 

ימ"מ וסא"ל עמנואל מורנו הי"ד לוחם סיירת מטכ"ל. בשיחה על רב נגד לעילוי נשמתם של רב נגד פסקל אברהמי הי"ד לוחם ה

וחבריו  ,בנו טל ,אלמנתו  סימה יב, במעמד ראש הישיבה הרב משה צבי וקסלר, הוריו, -פסקל אברהמי הי"ד עם תלמידי כתות י

לאחר השיחה  רה יהודית.מהימ"מ, עלתה דמותו של הלוחם המעוטר ביותר  של הימ"מ כדמות חינוכית . דמות המסמלת גבו

לאחר הלימוד נאמר קדיש ואל מלא נשמתם של הנופלים.  התקיים לימוד משותף של תלמידי י"ב עם לוחמי הימ"מ והרבנים לעילוי

בליווי סרט. אחרי השיחות  ,רחמים. קיימנו גם שיחה על סא"ל עמנואל מורנו הי"ד עם אביו של עמנואל ,  אילן מורינו יבדל"א

 עם סוסיהם, את הרובוט לפירוק פצצות, במהלכה ראו התלמידים בפעולה את פרשי המשטרה ילות בחצר הישיבההתקיימה פע

 

 

את כלבי המשטרה במציאת חומר נפץ. השתתפו 

במטווח  של רובה כדור צבע , למדו שימוש ואיפור 

הצגת כלי נשק  -בצבעי הסוואה  וצפו במיצג צה"ל

ות הביטחון. במסגרת אישיים שונים המופעלים ע"י כוח

התוכנית השנתית  "האחר הוא אני" לפעילות בחצר 

הוזמנו  תלמידי החינוך המיוחד מבית הספר עציון בבני 

ברק . לכל תלמיד אורח התלווה תלמיד מהישיבה לאורך 

כל הפעילות. אין ספק שכל מי שנטל חלק ביום זה קיבל 

ה אמונבהרבה מאד כח להתמודד עם סוגיות רבות בחייו 

 ונתינה.

 

 
( קיימנו יום למועצות הבית ספריות בעיר. 1.11ביום שלישי ב' בכסלו )

השתתפו בו מועצות מבתי הספר "רמז" ו"לאורו נלך" מהישיבה 

שיחה התכנסו להתיכונית ומאולפנת "נווה שרה". חברי המועצות 

חשיבות תפקידם.  מהיבנושא כוחו של הנוער להוביל שינוי משמעותי ו

ו ישיבות מועצות וכל מועצה דנה על חזונה ומטרותיה כנער לאחר מכן

לשנה הקרובה. בסיום הישיבות התכנסו כולם למליאה והכירו את 

כולנו תקווה כי יום זה נתן רוח לעשיה   .המועצה הרשותית, ומעשיה

למתנ"ס פרדס כ"ץ על האירוח החם,  תודה  .ברוכה בבתי הספר ובעיר

על הנכונות לעזור, לישי ולכל המועצה לרמה, מנהלת בי"ס "עוזיאל" 

   .העירונית על הבניה, וההובלה של היום

 

 

 ועוד בבני ברק, חגיגה של דמוקרטיה/ חניתה פרייברגר, מתאמת פעולות הנוער. מ' רשותית: שושנה גורמן
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בהרצליה, חודי יויאוהל הידברות גדול 

בסימן האחר הוא אני. בפעילות של כל 

 ביןשיתוף פעולה  עיר, פרי בני הנוער ב

 נהל ח"ן.ומי מחלקת הנוער

 מ' רשותית: יונית יוסף

 

 נקודת גובה
 

שלומית דובדבני, רכזת של"ח  / 3.11.9010" רבין בעקבות לילה" גבעתיים צבי בן שמעון תיכון ח,"של ותפעיל

  מ' רשותית: יונית יוסף מפקח ממונה של"ח וידיעת הארץ: יאיר מדיאל .וסגנית המנהלת

 -רבין יצחק בעקבות לילה סיור 

 של הקטנות בשעות . "הרעות"

 וצוות' י כיתות תלמידי חזרו,  הלילה

 מסיור חוויות ומלאי עייפים, המחנכים

 ",רבין בעקבות" ומרגש מרתק לילה

 צים"משה בהובלת ייחודי  אירוע

 והכינו החומר את שחקרו המדהימים

 בסיפורי שזורה מעניינת הדרכה

 ראש של בחייו ציון ונקודות ח"הפלמ

 הסיור .רבין יצחק, שנרצח הממשלה

 , ח"פלמ סיפורי, משחק בקטעי לווה

 ערך אודות בדיון יםהתלמיד עסקו שם בקסטל עששיות וסיור ענבים בקרית הקברות בבית לילה סיור, התקופה ושירי גיטרה קטעי 

 של טעם עם ישראלית לילה ארוחת ללא אפשר שאי וכמובן. בקסטל בקרבות ח"הפלמ בתקופת שהתפתחה מוסרית כדילמה הרעות,

 עם בעבודתכם וסיפוק  חוויות מלאי רבין בכיכר הלילה בחצות אתכם לפגוש  התרגשתי" :, אלה ספיר גונןהמנהלת דברי עוד. מתוך

 ". התלמידים של ביותר מרשים בטקס האירוע את ולסיים הסיור אורך לכל למופת הגושהתנ השכבה תלמידי
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 נקודת אור

מאת דין דור ורותם /  אורט גבעתיים מאירים את העיר

שלומי באדיבות . פינקל תלמידי שכבת יא אורט גבעתיים

שושנה גורמן, אחראית מחוזית ו ערכי-גולנזר רכז חברתי

 פוליןעל משלחות הנוער ל

לאחר המסע לפולין שאליו יצאנו, תלמידי שכבת יא, חשבנו על דרך 

לשמח את ניצולי השואה ולהעביר להם מסר של אכפתיות וחיבוק 

להביע הערכה כלפי ניצולי  גדול. ראינו בחג החנוכה הזדמנות 

שואה. ביחד עם ההורים ועם צוות המורים נסענו ואספנו מהבתים 

ם בבית הספר. הניצולים עטפו אותנו ניצולי שואה לאולם הכנסי

באהבה, שמחו איתנו, שרו ורקדו. אחד משיאי הערב היה טקס 

הדלקת הנרות, בכל הדלקת נר סיפר ניצול שואה אחר על הנס 

לאחר מכן הדליקו תלמידים  שלו. נס של הישרדות ועוצמת החיים.

עוד שיא של הערב היה כשסבא של גפן חברתנו  את הנרות.

ושר את  פרידמן עלה לבמה וסיפר את סיפורו האישי  לשכבה, דוד

ראש העיר החדש של גבעתיים, רן קוניק  השיר הבט משמים וראה.

 הבטיח לניצולי השואה שיגדיל את התמיכה והסיוע לניצולי השואה  

 
הערב הסתיים בשירים  ניצולי שואה מילאו את אולם הכנסים שלנו עד אפס מקום. 022מעל  בעיר וברך את התלמידים על היוזמה.

:״ זהו טקס  חברינו לשכבה מספרים קצת על חוויות האירוע: מתן נברו  וריקודים עם המופע של נאוה שפיצר לכבוד חנוכה.

לידור אורפייג :״הדבר שהכי ריגש אותי הוא כשניצולי השואה רקדו יחד  שחשוב לשמחתם של ניצולי השואה, היה טקס מרגש״.

ליר בן טוב :״ היה כיף לראות אותם  ״שרתי יחד עם ניצולת שואה וזה ריגש אותי מאוד״. מוסיפה: רון  גל בן עם התלמידים״.

אנחנו מודים למי שסייע לנו והוביל להצלחת האירוע: מנהלת בית הספר איריס הראל, שלומי  שמחים ונהנים וזה מאוד ריגש אותי״.

חברת  רים שסייעו, ההורים שלנו ועוד כמה אנשים טובים באמצע הדרך...רכז אורטוב והמחנכות שרון, הילה ורותם, המורים האח

ד״ר ורדית אסיס רכזת מגמת אומנות ותלמידי שכבת ט, שהכינו  הפניקס שתרמה לניצולי השואה מארזי שי של בית איזי שפירא,

יצולי השואה וקפה אירופה ועוד דפנה לב מעיריית גבעתיים שמובילה את הקשר עם נ חנוכיות וברכות מדהימות לניצולי השואה,

 ובעיקר לניצולי השואה שבזכותם אנחנו כאן. רבים וטובים.

 

 

 אור על המים
ה בנמל יחנוכי

 תל אביב
צילום: איריס 

 ב"כ
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 צבע נקודת

 פתיחת בתי היוצרים בנתניה/ ורד פינקלשטיין, מפקחת רשותית

 .בעיר נוער קידום ומחלקת פורמאלי בלתי לחינוך העמותה עם וףבשית, בנתניה היוצרים בתי לפתיחת אירוע התקיים – 1.11 ב

 על הודרך הגיבורים(. האירוע )גן המרתף,  אומנויות( )מועדון פולג,  אזורים )האזור(, הרצל נאות, )המקלט( העיר השתתפו:  מרכז

 ובוגרים,  בעיר תרבות תנועת של ש"ש-וה,  ל"בנח תרבות תנועת של המשימה פרק חיילי ביניהם, בעיר התנועה מדריכי ידי

 והשתתפו  הגיעו( נוער לקידום' המח י"ע שמופעל) בנתניה הגיבורים שבגן" המרתף"ב שהתקיים לאירוע .בעיר שגרים מהתנועה

 של חופשי ומרחב, סרט הקרנת, פיצות להכנת טאבון, מסיבה, אומנות סדנאות: היו בתכניות .בעיר היוצרים בתי חניכי 122-ל מעל

 .הרצל נאות ס"מתנ, פורמאלי בלתי לחינוך העמותה, נוער לקידום המחלקה :בעיר השותפים הגורמים לכל תודה .הנוער

 

 

 נקודת שיא
 ' פתח תקוה / יהודית הכט, רכזת חברתית. מפקחת רשותית: מירי דודתחומי עמל א יום צה"ל בביה"ס רב

בשעה   .בשעתיים הראשונות התנהלו השיעורים כרגיל .ספרמהבוקר זרמו חיילים לתוך בית ה .בבוקר הנר הראשון זה קרה

ה מידי בלהה, מורה לתנך בבית הספר. שכבת יא יצאה יהשלישית פוצלו השכבות. שכבת י קיבלה הרצאה על גלגולה של חנוכי

יל השלישות, משמר ח .ס בכיתות יב וסיפרו על שירותם בצבא"עברו חיילים בוגרי ביהבינתיים  .ס על מורשת קרב ו"ציונות" "למתנ

בשעה הרביעית יצא כל ביהס לחצר להסתובב בין הדוכנים. יחידת הכלבנים ערכה . דוכנים בחצרהעמידו הגבול, ויחידת הכלבנים 

זה   .של להקה צבאית. במשך כל האירוע חולקו סופגניות " חאפלה מזרחית"האירוע הסתיים ב  .תצוגת תכלית עם כלב תקיפה

שהרימו את האירוע בצורה מרשימה  בביה"סל שעובדים "ה חיילת, שניר ועומרי גם הם חיילי נחרהלוי, המוהמקום לשבח את רומי 

 וכמובן תודה לאלי שדה רכז הכנה לצה"ל. .ביותר

 

 

  היקרה לחברתנו

 אסתר שקלים

משתתפים בצערך הכבד על 

 האם מות
 אוהבים

 אביב -החברים במחוז תל

 

ראו את פלא הטבע! לפני מס' חודשים בירחון זה הכנסתי תמונה 

. והנה, המתחדש מתוך היובשובו ניצן ירוק של העץ הזה שצילמתי, 

, צמח מעין "גידול" שנראה ממש שייןב חניה האחוריתותו עץ בעל א

 איריס הוא ממש מחובר. כמה מדהים! תיהנו. ,. בדקתיכמו תוכי


