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הורים ,תלמידים ומורים יקרים וכל מי שיש לו עניין במעורבות החברתית
שלום רב,

מתחילים שנה אזרחית חדשה ,ומה יותר טוב ומעניין לשמוע על עשייה חברתית?
לא מעט דיברנו בעבר על מהותו של תיקון עולם .עשינו זאת במסגרת בתי המדרש ,שעות חינוך ואזרחות.
היבט חשוב שעלה בשיח הוא שאלת איזה בוגר אנחנו רוצים שיצא מבית הספר.
אני מאמינה ,שבעבודתנו החינוכית ,אנחנו מקווים ומצפים מהתלמידים שייקחו חלק ,וישנו את סביבתם הן
החברתית והן הפיסית ,יבדקו ויראו את זולתם ,יתבוננו ויגלו אמפתיה לחלש ,לחוליים חברתיים ויהפכו
לחלק מהריפוי והתקווה.
במסגרת ההתנדבות האישית ,כל תלמיד נדרש לבחור מקום  ,שיבטא את כישוריו ונטיית ליבו .קיים מגוון
רחב של מקומות התנדבות בתחומים שונים.
השנה בשל הריחוק החברתי ,נדרשת מאיתנו יצירתיות רבה יותר ,וחלק מההתנדבויות נעשה בזום.
רוב התלמידים בחט"ע מתנדבים ומגלים נכונות רבה למעורבות .יש תלמידים שמתנדבים במספר מקומות.
לא מזמן פנה אליי תלמיד חט"ע ,והציע את עצמו לתת שיעורי עזר באנגלית ומתמטיקה .התלמיד הצעיר
מלמד ארבעה תלמידים ,בנוסף להתנדבותו בישוב בו הוא מת גורר ,ולתוכניות לימודים אוניברסיטאיות בהן
הוא לוקח חלק.
הקושי קיים עם תלמידים שלא מביעים עניין ורצון .אותם צריך לשכנע ,ולהבהיר שזהו תנאי לזכאות לבגרות.
ישנם כאלה ,שתעודת הבגרות פחות מעניינת אותם ,ולעומת זאת המעורבת בהחלט כן .בשנה שעברה
סיים את הלימודים תל מיד ללא תעודת בגרות ,אך עם הצטיינות חברתית .אותו נער התנדב בעמותה
לילדים חולים במחלות קשות .הוא התנדב בחופשים ,ובמהלך השנה כולה .נסע למרחקים ונכח במפגשים
איתם.
בי"ב ,שנת הלימודים האחרונה בחט"ע ,אין חובת התנדבות אישית ,אלא רק קבוצתית בביצוע פרויקט חד
פעמי או מתמשך .אצלנו בשער הנגב ,שישים תלמידים נמצאים במסלול מצויינות חברתית .כלומר
ממשיכים שנה שלישית ,להתנדב מעל הנדרש.
בין המתנדבים ניתן למצוא :מדצי"ם (מדריכים צעירים בתנועות הנוער השונות) ,נערים שמלווים ילדים עם
צרכים מיוחדים ,בכנפיים של קרמבו ,חונכות אישית לילדים עם צרכים בישובים ,בשמיים במים בהידרו,
בסח"י (סיירת חסד ייחודית ,שמספקת מצרכי מזון למשפחות קשות יום) ,בגמ"ח ,במד"א ,ויש המתנדבים
בעזרה לוותיקים בישובים השונים.
במסגרת "יוזמים ומתחברים בהתיישבותי" ,פרויקט המקיים דיאלוג בין בתי ספר בחינוך ההתיישבותי,
משתתפות שלוש כיתות י"א ,אחת מהן עם כיתה מהמגזר הבדואי.
בבית הספר מתקיימת חונכות בלמידה (אנגלית ומתמטיקה בעיקר) ,של תלמידי חט"ע לתלמידי חט"ב בתוך
בית הספר (כשלושים וחמישה חונכים) .

השנה הרחבתי את הקשרים עם המועצות האזוריות הנוספות ,השותפות לשער הנגב .אני זוכה לשיתוף
פעולה עם נציגי החינוך בשער הנגב בראשותה של נועה דגן ,בלכיש עם לין אליעזר ודלית נקש ,בשדות נגב
עם אגם בוכובזה ,בשדרות עם אלעד פדלון הפעיל במסגרת מנהיגות צעירה בעיר ,כך שהקשר מהווה
תשתית טובה לקהילה אחת שלמה.
ביישובי המועצות מורגשת בחלקם התחלת עשייה ,ובחלקם תנופה.
אני רוצה להחמיא לצוות המחנכים בחט"ע ,על שיתוף הפעולה .גיוס התלמידים לא תמיד קל ובטח לא
פשוט .מה גם שיש למצוא פרויקט כיתתי ,ולגייס את הכיתה בכל שנה בשלושת שנות הלמידה בתיכון.
השנה יצאו כבר שתי כיתות למילוי פרויקטים חברתיים  :האחת י"א  6של שרון קוטלר השתתפה בניקיון
חופים ,השנייה י'  6של דליה התנדבה בעזרה לחקלאי בחממות.
ישנה תוכנית ליציאה לחפירות ארכיאולוגיות בנחל שיקמה באזור ברור חיל אך עם הסגרים קשה להוציאה
לפועל .הכיתות מתכננות פרויקטים ונקווה למימושן.
אני רואה חשיבות רבה בעשייה חברתית ,ובנכונות לקחת אחריות ולתקן חברתית ,לעיתים גם מעבר
לקבלת תעודת הבגרות.
אני מבקשת מכם ההורים ,לעזור לילדיכם למצוא מקום אם לא נמצא עדיין .להתעניין ולשמוע מהנעשה
במקום התנדבותם.
כמו תמיד ,אני זמינה עבורכם לשאלות ולכל עזרה .מוזמנים להיכנס לאתר המעורבות החברתית שבאתר
ביה"ס לצפות ולעקוב אחרינו.
לסיום ,אם כל אחד יתקן מעט במקום בו הוא נמצא ,אני מאמינה שתהיה לנו חברה טובה הרבה יותר.
אני מאמינה שבמסגרת המעורבות שני הצדדים יוצאים נשכרים .המתנדב אפילו יותר.
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"שמיים במים" ההתנדבות בהידרו בשער הנגב

סח"י (סיירת חסד ייחודית)  -נהורה

לכיש  -הכנת ערכות משחקים והפתעות לתושבי המועצה

י' - 6-פרויקט כיתתי  -עזרה לחקלאי בחממות

י"א - 6-פרויקט כיתתי  -ניקיון חוף דלילה באשקלון

