בתוכנית זו תורמים תלמידי בית הספר ,בכל
שכבות הגיל ,מזמנם ,מכישרונותיהם ,מיכולותיהם
ורצונם הטוב לקהילה .זאת לאחר שעברו תהליך
מקדים בכיתה במסגרתו למדו על הערכים נתינה
ותרומה לקהילה ,בחרו אוכלוסיית יעד ויצאו
למסגרת הנבחרת ביחד עם צוות הכיתה.
בית הספר עובד במקביל עם  2מסגרות" :בית
הקשיש" בנחלת יהודה וגן גלי -הצמוד לבית הספר.
הפעילויות מתוכננות מראש ,ומשלבות בתוכן
הפעלות בתחום המוזיקה ,האומנות ,השפה
והתנועה ,בליווי והדרכת מורים מקצועיים ומחנכי
הכיתות .אין ספק כי הפעולה הינה הדדית-
התלמידים תורמים מזמנם ונתרמים חזרה על ידי
החיבוק שמקבלים מהקהילה (ילדים  /קשישים).

פעם בשבוע לומדים תלמידי הכיתות
שיעור חברתי ,המכונה בשם" :מעגל
ההפנמה" .מעגל ההפנמה הוא כלי
להוראה בחינוך המיוחד שפותח על ידי
פרופסור שונית רייטר המבוססת על
למידה ב"קהילות לומדים" .התלמידים
מגלים מעורבות ורצינות במפגשים.
משתפים את הנוכחים במחשבותיהם
ורגשותיהם תוך מתן
כבוד וגילוי סבלנות לאחר.

פרויקט בית ספרי חברתי ,על פי רעיון של
ישראל רחמים ומירב מליקסון.
לפיו ,כולנו נתקלים בהתנהגויות נעימות
של תלמידי בית הספר -בבוקר ,בהפסקות,
בסוף יום ועוד ...פעמים רבות אנחנו גם
דואגים לשבח את התלמיד בפני צוות
כיתתו .תגובת התלמיד נרגשת ושמחה.
הוחלט להפוך את הרגעים הללו לחלק
מפרויקט ,בו המורה רושמת את רגע הנחת
לתלמיד ובהתאם לצבירה הכיתתית
התלמידים מתוגמלים.

במסגרת העבודה בנושא "שייכות" ,הציגו תלמידי ענת ורחל ואינה ואושרת
מופע מרהיב .המופע התבסס על הספר "משהו אחר" ,אשר
מתייחס לנושא "השונות" ו"קבלת האחר בחברה".
היצור משהו אחר מנסה להיות כמו כולם אבל כל דבר שהוא עושה
רק מראה עד כמה הוא שונה .הייתה זו הופעה מרגשת
ומלאת מסרים חברתיים! התלמידים גילו יכולות לא מבוטלות
בתחום התנועה ,הריקוד ,המשחק והמוסיקה .הקהל היה מרותק.
המעבר לכינוס כלל עליית "שלבים" והצגת התלמידים המצטיינים
היה מרגש אף הוא .הזמן חולף ומבלי ששמנו לב כבר הגענו לסיומה
של המחצית הראשונה .מצפים לראות מספר כפול של עולי שלבים ומצטיינים בכינוס הבא.

השנה נבחרה לימור מבורת ,מצוות כיתת פליקס ולימור בתואר "עובדת מצטיינת" .לימור אחראית,
מסורה ,בעלת יוזמה ,נאמנה ומקדישה מזמנה בסיוע וקידום תלמידים .נאחל ללימור בהצלחה ונחזיק לה
אצבעות בטקס העובדים המצטיינים בעיריית ראשון לציון.

בימי שישי ,בשעתיים הראשונות ,מתקיימים חוגים .החוגים
הינם שיעורים מקצועיים -חווייתיים רב גילאים ,ייחודיים
ומעניינים בהנחיית מורים מקצועיים מחנכים וסייעים .בשלב
הראשוני נחשפים התלמידים לחוגים בשעה קצרה ,כל כיתה
לבד ,על מנת לקבל החלטה מקדימה לחוג שיבחרו .בסיום
שלב החשיפה שאורכו כשלושה שבועות ,התלמידים מבצעים
בחירה מקדימה לחוגים ,בשבוע שמוקדש למימוש "ערך
הבחירה" ,עם הדרכה והסבר של מחנכי הכיתות .בתום
תהליך הבחירה נפתחים חוגים על פי דרישה.
כיום פועלים  12חוגים בימי שישי ,והגיוון רב! החוגים הינם
בתחום האמנות ,התנועה ,הספורט ,המשחק הדרמטי,
והמוזיקה ,זאת למען מימוש פוטנציאל ,מוקדי כוח
ואינטליגנציות מרובות עד כמה שניתן באמצעות השתתפות
פעילה ,מסודרת ומגוונת לאורך שנת הלימודים.

אומנות
בריקדאנס
דרמה
כדורסל
כלכלת בית
מחשבים
מוסיקה
נגרות
עיצוב בחרוזים
פטנק
פיסול
פינג פונג

ביום רביעי 21.1.12 ,הגיעו לבקר בבית הספר סטודנטים מצטיינים
ממכללת וינגייט לספורט ,על מנת להכיר את בית הספר ופועלו,
כחלק מעבודת מרכז "בצוותא" בהנהלת אורלי נוימן .הבוקר נפתח
בהתכנסות חגיגית ומרגשת וצוות בית הספר הציג את העשייה
החינוכית ,מחנכי הכיתות המליצו על תלמידים נבחרים אשר ליוו
את הסטודנטית בשיעורי הספורט השונים ,השתתפו עימם
בפעילויות שכללו תנועה ,ריקוד ,ומשחק וכן לקחו חלק פעיל בפאנל
שהציג את ה"אני מאמין "של בית הספר ,עם הסבר וקישור למהות
בית ספר ארזים כבית ספר ניסויי .בשעה האחרונה זרמו לעבר
רחבת בית הספר תלמידים רבים .כולם רצו להשתתף ,לשחק,
להתנועע בקצב ,ולהיות חלק מ ...ניכר היה על פניהם של
הסטודנטים המבקרים כי היה זה עבורם יום בלתי נשכח .יום של
נתינה ,עשייה ,למידה ,שמחה והתרגשות.

אמנם אנחנו לא בביג'ין אלא בנחלת יהודה ...מידי יום שלישי בבוקר,
התלמידים ואנשי הצוות בבית הספר מידי יום ג' ,בטאיצ'י בהנחיית סער
שמעון .האימון חוויתי מצריך קשב ,ריכוז ושימת לב לפרטים .מלווה
במוסיקה סינית המעוררת השראה .מהו בעצם טאיצ'י? טאי ג'י צ'ואן היא
אמנות לחימה סינית פופולרית המתורגלת הן לצורכי הגנה עצמית והן
למטרות בריאותיות .במהלך המאה ה 20-נפוצה האמנות (והפכה תרגול
מקובל בקרב מאות מיליוני בני אדם ברחבי העולם .כחלק ממגמה זו ,הרוב
המכריע של המורים המלמדים את האמנות בעולם עושים זאת למטרות
בריאות וספורט ,ומזניחים את האספקטים הלוחמניים המקוריים של
השיטה .התרגול השבועי משרה רוגע ומהווה פתיחה נעימה ליום הלימודים.

פתיחת טורניר כדורגל

ביקור סטודנטים מצטיינים – מכון וינגייט

שיעורי יוגה
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כתבו ,עיצבו וערכו :מיה שלה ,יוני גואטה ומרי פלדמן.

