הורים יקרים,
חודש ינואר הגיע לקיצו וגם בו עברנו פעילויות רבות.
סדנאות אלכוהול
שני חבר'ה צעירים ,שעבדו כברמנים וניהלו ברים ,הבינו
שקיימת בורות רבה והחליטו להעביר מהידע ומהניסיון
שלהם לבני נוער .הם נפגשו עם התלמידים ,דיברו איתם
בגובה העיניים על ההשפעות ועל הסכנות של האלכוהול,
ונתנו מידע חשוב שעל הנערים לדעת .היה מוצלח!
ערב סיום עבודות חקר והצגה
"חלומות פשוטים"
בתחילת החודש התקיים ערב מרשים ויפה ,בו
הוצגו עבודות התלמידים לאורך המחצית,
לאחריו צפו ההורים והתלמידים בהצגה מיוחדת
במינה ,אשר היתה "אקורד הפתיחה" לתוכנית
של המחצית השנייה "להיות אזרח".

סיור בתערוכה עדות מקומית
תלמידי השכבה נסעו עד לתל אביב
בשביל לצפות בתערוכה המסכמת את
האירועים שקרו השנה על ידי עדשת
המצלמה ,ובנוסף נכנסו התלמידים
לפלנטריום .היה יום חוויתי.
יום מודל לאזרחות טובה.
ביום זה סיירו התלמידים במשטרת
עפולה ,נפגשו עם שוטרים ,שמעו על
חוקים ועל הדברים שאיתם מתמודדת
המשטרה .לאחר מכן שמעו הרצאה של
יניב קנדל ,אדם מיוחד שמהווה השראה
ומדבר על נתינה ועל ראיית האחר.
סמינר טוק-בק
טוק בק היא תכנית סמינרית אותה
מעבירים מספר תלמידים משכבת י'.
התוכנית עוסקת בנושא של הקשבה ,תרבות
דיון וקבלת דעות שונות בתוך הקבוצה.
התלמידים שלנו עברו סמינר שהכשיר אותם,
ובימים אלו מעבירים את התכנים לתלמידי
כיתות ח' ,גאווה לראות אותם!

סמינר במסגרת פרויקט "להיות אזרח"
בסוף החודש עברו התלמידים סמינר שעסק בהכרות עם
החברה הישראלית ומעורבות בה.
היום הראשון עסק בהכרות עם החברה הישראלית:
לאחר הסבר על המגוון הקיים בחברה ,יצאו התלמידים
לפגוש מגזרים שונים:
כיתות י' 1וי' 2נסעו לפגוש את העדה הדרוזית
כיתה י' 3נסעה לפגוש אוכלוסייה של אנשים בעלי צרכים
מיוחדים
כיתה י' 5נסעה לחוות את הקהילה האתיופית
בנות כיתות י' 4וי' 6נסעו לפגוש בנות דתיות באולפנית
בטבריה
בני כיתות י' 4ו'י 6נסעו לפגשו בנים דתיים בשדה יעקב
בסיכום היום נפגשו תלמידים מכל הכיתות ,ובכל כיתה
סיכמו את המפגש והסבירו עליו לתלמידים האחרים ,וכך
נוצר מעין פסיפס של החברה הישראלית.

היום השני עסק במעורבות בחברה .בתחילתו פגשנו אנשים
שהשפיעו על החברה ,למשל:
צביקה לוי ,שפועל רבות עבור חיילים בודדים.
אלון ברנר ,שתרם כליה לאדם שהיה רופא בקיבוצו.
מעין מזאריב ,שאמה יהודייה ואביה בדואי.
יאיר אורבך ,שפועל למען קירבה בין דתיים וחילוניים.
 Be kaindשעשו פעילות על תרומה ועל נקיטת יוזמה
בחברה.
לאחר המפגשים יצאה כל כיתה להתנדבות:
כיתות י' 1וי' 2יצאו לסייע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
במפעל בתענכ"ים.
כיתה י' יצאה לסייע לאוכלוסייה שאותה הכירה יום קודם,
במרכז תעסוקה "תלמים" במגידו.
כיתה י' 4יצאה לעשות פעילות עם דיירי "בית בעמק" בקיבוץ
יפעת.
כיתה י' 5יצאה ללמד שיעורים ערכיים בבית הספר היסודי
"מעלות ניסים" בעפולה עילית.
כיתה י' 6יצאה להתנדב עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים
באקי"ם בעפולה.

