
 תשע"ו חשון 'כ  4/11/2015  2מס' גיליון   -עיתון בי"ס תבנית החינוך המוזהב     
 

 חלק מהחיים בתבנית בחודשיים שחלפו. –מגוונות עדכונים וטעימות מפעילויות חינוכיות  –בגליון זה 

 כתבה: ליאורה ברוך עשיה סביבתית

     
. הקבוצה פועלת במרץ רב תיתקבוצה לעשייה סביב( נפתחה ז'-)ו' והמתמודדיםבמסגרת שיעורי הבחירה לחבורות מרחיבי היכולות 

, לילדי החבורות השונות ולהעצמת המנהיגות האישית של כל אחד מהמשתתפים בית הספרקטים סביבתיים התורמים למרחב בפרוי
 בה.

ולאורך שנים נעשתה בה פעילות של טיפוח , חלקה שנטעה בעבר חידוש חלקת עצי התות ניירקט הראשון שעסקנו בו הוא הפרוי
. הילדים של יצור הנייר ואיתם את הטכנולוגיה המורכבתאת העצים  ןמיפהר נוימן, אשר הביא יז להפקת נייר בהנחיית ותהעצים וסדנא

. בסוף המפגש ור הנייריצגזמו וניסרו, עקרו וניקו חלק מהשטח ואז נפגשו עם יזהר שסיפר להם על עצמו, על לימודיו המרתקים ביפן ועל 
בבוא העת מצפה לנו יום ו ,טיפול בשתילים, גיזום :תמשך לאורך השנהייצאנו לשתול את השתילים הרכים שהביא יזהר. פרוייקט זה 

 מרתק של סדנא להכנת נייר עם יזהר.
 

                    
ליכלוך? האם תפוח הנופל תחת עץ תפוח הוא זבל? ואם הוא על מהו זבל?  –, ערכנו דיון בנושא הערכי יום הניקיון הבינלאומילקראת 

השביל בכניסה לביה"ס? האם בטבע יש זבל? מהיכן מגיע אותו זבל? תוך כמה זמן מתכלה אותו תפוח בטבע? והשקית שהתפוח היה 
הארץ, למען עצמנו ולמען  בתוכה? או בקבוק הפלסטיק והזכוכית? ומה עם קלקר? מי נפגע מהזבל הזה? עסקנו באחריות שלנו לכדור

צמדים צמדים נכנסו  –הדורות הבאים ומה ניתן לעשות ע"מ לשפר את המצב. השיא של פעילות זו הייתה הפעלת החבורות הצעירות 
ילדי הקבוצה לחבורות השונות, נתנו הסבר קצר על חשיבות היום הזה ומה ניתן לעשות ויצאו בהתלהבות עם ילדי החבורות לנקות את 

כדור הארץ בידיים שלנו, את האדמה קיבלנו לעבדה ולשמרה. ליום זה קיבלנו תמיכה   -ת ביה"ס! אשפה רבה נאספה והמסר עבר סביב
חולצות וכובעים לילדי הקבוצה ומדבקות  לכלל החבורות, שקיות אשפה וכפפות. בסיום המבצע קיבלה כל חבורה "תעודה"  –מקק"ל 

 זכינו! –ניקינו לתלות בכיתה ובה נכתב :  
 

          
חלקנו בתרומה לבזאר הוא הכנת זיתים. מסתבר שהתהליך לא כזה פשוט.... קודם כל   -!!!  ואנחנו מתכוננים  בזאר החורף מתקרב

 –אבל איך? "חולבים" את העצים. אין ספק שזה דורש מאמץ וזמן אך גם מביא הרבה שמחה ועליצות. בשלב הבא ממיינים  –מוסקים 
איפה נזרוק ע"מ שזה לא יהפוך ל"ליכלוך"? (. עכשיו  –זורקים! )שאלה  –הזיתים הטובים מפרידים והשאר )וזה לפעמים הרבה...( את 

ברי  –צריך "לדפוק" את כל כמויות הזיתים שמסקנו ולהשרות במים למשך כמה ימים. בשלב הבא נכין את הזיתים וכל זה עם הצעירים 
מסיק, סיפרנו על התהליך, לימדנו איך לעשות זאת, ספגנו בצווחות חדווה "גשם של זיתים" וחזרנו שמחים הלבב והזכים. איתם יצאנו ל

 לדפוק יחדיו את הזיתים. השבוע ניפגש להמשך התהליך ואת התוצאה נמכור בבזאר. שייצאו זיתים טעימים!
 

 , בהנחיית ליאורה.ודן אבישג, אור, מעיין, טל, יואב, ירדן, עילי, שלו –קבוצת העשייה הסביבתית 



 

 כתב: אורי פרי ילדים מלמדים ילדים! - חונכות

ט( סמינר מרוכז שמטרתו להכשיר אותם להיות -כיתות ח -סמוך לתחילת השנה עברו תלמידי הכיתות הגבוהות )חבורת מוצאי העצמיות
עושה פרויקטים שכאלו בתבנית החינוך המוזהב ג. הסמינר הועבר על ידי משה ריין, אשר -חונכים בתחום החשבון לתלמידי כיתות ב
 ובבתי ספר נוספים בארץ כבר שנים רבות.

לאחר סוכות יצאנו לדרך עם מפגשי החונכות. בימי שני בבוקר תלמידי כיתה ט' חונכים את תלמידי כיתה ג' ובאותו היום בשעות 
דקות  45פרטני )אחד על אחד( כאשר רוב המפגש ) מפגשבהצהריים תלמידי כיתה ח' חונכים את תלמידי כיתה ב'. המפגשים מתנהלים 

עם הזמן נוצרים מנסיוןהשנים הקודמות, ולקראת הסוף הילדים משחקים יחד.  ,סה"כ( מוקדש ללימודי חשבון בדרכים מגוונות ויצירתיות
ארבעה  היור הצעירים. עד כה קשרים משמעותיים בין הצעירים לבוגרים, והללו )הבוגרים( הופכים להיות מעין "אחים גדולים" עבו

  מפגשים ולקראת כל מפגש יש התרגשות גדולה, שמחה רבה ועצב כאשר השיעור מסתיים וצריך להיפרד עד לשבוע הבא.
 

ידע וכמו כן ה( שמטרתו להעמיק את הכישורים ובמימון מועצת משגבלקראת אמצע שנת הלימודים יתקיים סמינר נוסף עם משה ריין )
  שאלות ובעיות שעולות מהשטח.להתמודד עם 

 בהזדמנות זו נודה למשה ריין על תרומה משמעותית לתבנית החינוך המוזהב ולחיי הנערים והנערות הבוגרים והילדים הצעירים.
 

         
 

 
 

 כתבה: לי נבט ??  יום הזכרון ליצחק רבין
 הזכרון ליצחק רבין.ציינו בתבנית החינוך המוזהב את יום  25.10.15 -ביום ראשון ה

הטכס נסב סביב הציר המרכזי שנשאר תקף לאורך השנים אומר "כן לשלום לא לאלימות" והחיפוש המשתמע בתוכו של הגבולות 
 הלגיטימיים להתנגדות ולמחאה והחיפוש אחר דרכים איך לחיות בשלום, גם אם בחוסר הסכמה.

וכן קטעים שכתבו הילדים עצמם בעקבות עיון ולמידה על  ,וו אבני דרך בדרכובטכס הוקראו ציטוטים מתוך נאומיו של יצחק רבין, שהי
 של חלק מנאומיו. האיש, דרכו הייחודית וקריאה

 והנחו את הטכס באופן מרגש ומכבד. ,אה ובשירהירקכיתה ו', ב –את הטכס ערכו ילדי חבורת מרחיבי היכולות 
 

 


