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עיתון ביה"ס "בית הצייר"
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ירדו לשטח
מסע  שורדים  איך  השנה  למדו  התלמידים 
רגלי קשה עם ציוד כבד על הגב, ועד כמה 
עמ' 3חשוב לשתף פעולה

הנוער העובד
בנגרייה, בגלריה, בפינת החי ובמשתלה. 
התלמידים שלנו עובדים, מרוויחים, 
וזוכים במקצוע לחיים

עמ' 7 

המתנדבים
כל תלמידי "בית הצייר" התנדבו השנה בקהילה, 
עמ' 4וגילו שלתת זה בעצם גם לקבל
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בית  של  הנפלא  לצוות 
הורים  תלמידים,  הצייר, 
ברכות  הוראה,  וצוותי 
בית  עיתון  בצאת  חמות 
הספר המשמש אספקלריה 
"בית הצייר"  בו.  למתרחש 
ולחדש  להפתיע  מצליח 
בכל שנה מחדש. מועמדות 
חינוך  לפרס  הספר  בית 
את  קיבצה  השנה  ארצי 
התודה  אסירי  הבוגרים 

והוריהם לספריה בבית הספר. הם העלו סיפורים מרגשים על תהליכי 
שינוי שעברו במקום והציגו הישגים בתחומים שונים. אני מלווה את 
אצלי  מלווה  ביקור  כל  זאת  למרות  אך  מעשור,  למעלה  הספר  בית 
בהתרגשות רבה. בכל פעם אני לומדת עד כמה "בית הצייר" הוא בית 

חם ומשמעותי לכל תלמידיו.
הטיפול  הסיוע,  ההוראה,  לצוותי  להודות  מיוחדת  הזדמנות  זוהי 
והמנהלה על איכות ומצוינות. לתלמידים אאחל ימי הפוגה מעניינים 
ולבוגרים  הבגרות,  בבחינות  מאומצת  עבודה  לאחר  ותוססים 

המתגייסים אומר "עלו והצליחו".
ד״ר ורד דרש
מפקחת

עורך: מוטי אלמליח - יחסי ציבור וכתבות תדמית 052-2875706    רכזת העיתון: יפעת ברימט-כהן    גרפיקה: ענת לוי-קרמני  0548-475372

הורים ותלמידים יקרים,

התשע”א  הלימודים  שנת  את  מסיימים  אנו 
“בית  וצוות  תלמידי  השיגי  הצלחה.  בסימן 
נבחרנו  מכובדת.  להכרה  השנה  זכו  הצייר” 
ירושלים  מחוז  את  לייצג  הראשון  במקום 
לפרס החינוך הארצי. שתי ועדות פרס ביקרו 
וחבריהן  פעמים,  מספר  הספר  בבית  השנה 
פגשו  הם  הפורייה.  מפעילותנו  התרשמו 
תלמידים, הורים, בוגרים שהתגייסו לצה”ל, 
משפחות.  והקימו  לחיים  שיצאו  ובוגרים 
כאמור, אחת מועדות הפרס העניקה לנו את המקום הראשון במחוז 
ירושלים, ואנו ממתינים להחלטת ועדת הפרס הארצית. אין זו הפעם 
הראשונה ש”בית הצייר” זוכה בפרס חינוכי. לפני שנתיים זכינו בפרס 
החינוך של מנהל החינוך בעיריית ירושלים )מנח”י( ובתעודת הערכה. 
אני סבור שההצלחה תהיה מנת חלקנו גם בשנה הבאה. עם פתיחת 
יכלול חדרי כיתות  נוסף. הוא  יבנה בבית הספר אגף  שנת הלימודים 
מרווחים ואולם ספורט, ואני בטוח שהרחבת משכן בית הספר תשפיע 

על השיגינו המשותפים.

התלמידים  השנה.  גם  נמשכה  הצייר”  ב”בית  ההתנדבות  מסורת 
וצוותי הכיתות יצאו לקיים מצווה גדולה – להעניק מעצמם לאחרים. 
מדגישה  היא  בחברה.  היסוד  מאבני  אחת  היא  שנתינה  סבורים  אנו 
בית  תלמידי  כל  חברתית.  ללכידות  ומביאה  ההדדית  הערבות  את 
בפעילות  השנה  עסקו  הספר 
יוצא  ללא  כולם,  התנדבותית. 
לאחר  יד  הושיטו  הכלל,  מן 
ופעלו לקידום רווחתו. בפרסום 
להתרשם  תוכלו  שלפניכם  זה 
מפעילותה של כל אחת מכיתות 
בית הספר שנעשתה בלב שלם 
ובנפש חפצה. בסיכום הפעילות 
גילו התלמידים שלתת זה גם לקבל, ואנו נמשיך לשמר מסורת זו בבית 

הספר גם בשנים הבאות.

יום לימודים ארוך. השנה המשכנו להרחיב את  ב”בית הצייר” מונהג 
מגוון פעילות הפנאי המגוונת שהן חלק בלתי נפרד משגרת בית הספר. 
התלמידים השתתפו בסדנה לאילוף כלבים, בקורס רכיבה על סוסים, 
בשיעורי שחמט, כדורעף, כדורגל ופינג פונג. הם למדו להטוטי ג’אגלינג, 
עבדו בגלריה בחימר וזכוכית, רכשו ניסיון בנגרות, העמיקו את הידע 
במחשבים, השתתפו בפרויקט הישרדות, בקורס הגברה ודי ג’יי, למדו 
מוזיקה ועוד. במסגרת יום הלימודים הארוך התלמידים זוכים לשלוש 
כל  לאורך  פועל  הספר  בית  מנחה.  וארוחת  צהריים  בוקר,  ארוחות: 
השנה, גם במהלך ימי החופשה מלימודים. אנו רואים חשיבות בחינוך 
עקבי, ומאמינים שתפקידנו למלא את שעות הפנאי של תלמידינו גם 

בזמני החופשה כחלופה לשיטוט חסר מעש.

זה המקום להודות להורים שהפקידו בידינו את ילדיהם, הנכס היקר 
להם ביותר, נתנו בנו אמון ועבדו איתנו בשיתוף פעולה. תודה לצוות 

מטפלים  מורים,  הספר:  בית 
שלצדי.  ההנהלה  ולצוות  ומדריכים 
המנהלה,  לצוות  מיוחדת  תודה 
בתבשיליה  נשמה  שמכניסה  לחנה 
יפעל  שהכול  שדואג  ולעימאד 
“בית  את  הופכים  שניהם  כשורה. 
לתלמידים.  אמיתי  לבית  הצייר” 
“העמותה  פועלת  הספר  בית  לצד 
שליד בית הצייר” אשר מפעילה את 

הבית ברחוב לייב יפה והבית ברחוב רבדים, בתים קהילתיים לטובת 
חלק מתלמידי בית הספר. העמותה מגייסת תקציבים ומשאבים לטובת 
פעילות “בית הצייר” שבאמצעותם אנו יכולים להפיק פעילויות פנאי 
ולחבריה,  גולדברג  דובי  העמותה,  ליו”ר  מיוחדת  תודה  נביע  ועוד. 
אנו  המדריכים.  ולצוות  הבתים  לרכזי  לעו”סיות,  הבתים,  למדריכי 
ירושלים  ובעיריית  הרווחה  משרד  החינוך,  במשרד  לשותפנו  מודים 

שעומדים לצדנו בכל עת.

קיץ נעים ובטוח,

יהודה בן יוסף
מנהל בית הספר “בית הצייר”

"נבחרנו
במקום הראשון

לייצג את מחוז ירושלים 
לפרס החינוך

הארצי"

“בשנה הבאה יבנה 
בבית הספר אגף נוסף. 
הוא יכלול חדרי כיתות 

מרווחים ואולם ספורט, 
ואני בטוח שהרחבת 

משכן בית הספר תשפיע 
על השיגינו”

דבר המנהל

נפרדים מבנצי נמט
עד  עמד  נמט  ז”ל.  נמט  בנצי  החינוך  איש  נפטר  שעבר  בחודש 
)מנח”י(.  ירושלים  עיריית  של  החינוך  מנהלת  בראש  לאחרונה 
אנו  לזכרו.  והתלמידים מרכינים ראש  בית הספר, הצוות  הנהלת 
שולחים תנחומים לבני משפחתו ומקווים שלא ידעו עוד צער. נמט 

ליווה את בית הספר לאורך שנים רבות. הוא היה שותף לעשייה 
שלנו ולהצלחתנו. אנו בטוחים שפועלו החינוכי ייזכר לעד.

יהודה בן יוסף

המפקחת מברכת

ד”ר ורד דרש וגדי קטן מפינת החי
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איך מבעירים אש בשטח? איפה כדאי לישון בטבע? איך נזהרים מסכנות 
בזמן מסע רגלי? שאלות אלו ועוד עולות בפני מי שנדרש לשרוד ימים 
ארוכים בשטח. השיטות והכלים בהם משתמשים לוחמים והרפתקנים 
בזמן שהם שוהים בטבע הפכו השנה לחלק מתוכנית הלימודים בבית 
הספר "בית הצייר". השנה נפתח בבית הספר פרויקט הישרדות ע"ש 
עמנואל אביטבול ז"ל. במסגרת הפרויקט רכשו תלמידי "בית הצייר" 
עם  התמודדות  תוך  זאת  בשטח,  בהישרדות  המסייעים  וכלים  ידע 
אתגרים אישיים וקבוצתיים. את המפגשים והסדנאות הנחו מדריכים 

מקצועיים מחברת “אבן דרך" בליווי מטפלים ומחנכים מבית הספר.
במהלך השנה החולפת יצאו הנערים לסדנאות בשטח. הם טיילו בארץ, 
ניווטו בין הרים וגאיות, והתמודדו עם קשיים ואתגרים רבים כשהם 
יוני השנה יצאו  נושאים את כל הציוד הדרוש להם על הגב. בחודש 
משתתפי "הישרדות" לטיול של שלושה ימים בשפלת יהודה. במהלך 
הטיול עברו התלמידים קילומטרים רבים וחוויות מאתגרות ורבות. הם 
למדו לנווט בשטח באמצעות מפה ומצפן, גילו איך להבעיר אש בלי 

להשתמש במצית או גפרורים והבינו מה צריך להביא למסע בן כמה 
ימים. המשתתפים בפרויקט למדו לבנות מחסה בתנאים שונים ואיך 
מתנהלים בטבע. אחד הערכים החשובים שלמדו התלמידים היה כוחו 
של שיתוף פעולה. כשנדרשו להתגבר על מכשולים בדרך הבינו הנערים 
 שאם יסמכו זה על זה ויעבדו יחד יוכלו להתגבר על המכשולים בקלות.
הנדיבה  תרומתם  על  אביטבול  למשפחת  גדולה  תודה  חייבים  אנו 
שאפשרה את קיומו של פרויקט הישרדות שמנציח את שמו של בנם 
אהב  הוא  ומעלה.  משכמו  איש  היה  ז"ל,  אביטבול  עמנואל  עמנואל. 
את הארץ והמדינה, ותרם לה בשירות ארוך במסגרת כוחות הביטחון. 
מנע  לא  הדבר  נקטעה.  ורגלו  הצבאי  השירות  במהלך  נפצע  עמנואל 
ממנו להמשיך להיות פעיל ספורטיבית. לאחר שהשתחרר מהצבא גויס 
למוסד והמשיך לשרת את מדינת ישראל עד למותו הטראגי בתאונת 
הפרויקט  את  מלווים  אביטבול  משפחת  בני  הערבה.  בכביש  אופנוע 
הישרדות  פרויקט  הספר.  בית  תלמידי  עם  בקשר  ונמצאים  מקרוב 
ב"בית הצייר" מבטיח שמורשתו של עמנואל תישמר עוד שנים רבות.

פרויקט הישרדות ע"ש עמנואל אביטבול ז"ל
השנה נפתח בבית הספר פרויקט חדש שבמסגרתו למדו התלמידים כיצד לשרוד בשטח. הם צעדו קילומטרים רבים לאורכה 

ולרוחבה של הארץ, גילו איך מתמודדים עם אתגרים שונים והבינו כמה חשוב לשתף פעולה
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"המורה משפיע לדורות, לעולם לא נדע עד היכן השפעתו מגעת"
המטרה הראשונה של צוות ותלמידי החטיבה הבוגרת של "בית 
הצייר" השנה היתה גיבוש. גיבוש שכבה שפועלת על ערכי כבוד 
הדדי והתנהגות טובה מתוך הבנה שבית הספר הוא 
כלי שמוביל את התלמידים להצמיחה אישית. 
חברתיות,  פעילויות  של  רב  למספר  יצאנו 
חטיבתיות וכיתתיות, ביניהן: הטיול שנתי, 
פרויקט  לימודיים,  עיון  ימי  כיף,  ימי 

הישרדות, הרצאות וסדנאות.
תלמידי  כל  גייסו  השנה  סוף  לקראת 
ללמידה  שנדרשו  הכוחות  את  החטיבה 
תלמידי  כל  הבגרות.  בחינות  לקראת 
השונות,  הבגרות  לבחינות  ניגשו  החטיבה 

והצליחו בהן מאוד.
בהם  קשים  רגעים  גם  היו  מסע  בכל  כמו 
אישיות  סוגיות  עם  והתלמידים,  הצוות  אנשי  התמודדנו, 
והתנהגותיות שונות. אני סבור שלמרות הקשיים למדנו להכיר 

אחד את השני טוב יותר.
עבודה  השנה  שעשו  היקרים  הכיתות  למחנכי  להודות  חשוב 
מצוינת מתוך אמונתם בדרך בה אנו פוסעים יחד, ולאור המשפט: 
"המורה משפיע לדורות, לעולם לא נדע עד היכן השפעתו מגעת" 
)הנרי ברוקס אדאמס(. תלמידי החטיבה הבוגרת גיבשו לעצמם 
זהות ייחודית תוך שהם מגלים על עצמם דברים חדשים מדי יום.

כיתת יגאל דוד, מישקה דמה, אלכס סטרטייבסקי ואיילה בר

דיין,  הילה  אילוז,  נתי  ברקשווילי,  נתי  אברהם,  דניאל  תלמידים: 
יבגני  דורפמן,  יוסי  רבריק,  סלביק 

דרזדוב, לירן אירני ואוריה בניה

ג'יפג'יף  כיתת  יצאה  בשבט  בט"ו 
בייגלה לפעילות חברתית בהוסטל 
מוגבלויות,  עם  וילדות  לילדים 
ברמות  ופיגור  רגשיות  פיזיות, 
הראשון  הקושי  למרות  שונות. 
הילדים  עם  החיבור  בתקשורת 
היה מהיר. הם נטעו יחד שתילים, 
השני.  את  אחד  והכירו  שוחחו 
הכיתה  הגיעה  הפעילות  בסוף 
גמילות חסדים  וכי  חיים,  אנו  בו  לתרום במקום  למסקנה שחשוב 

ונתינה לחלשים בחברה מביאה סיפוק רב. 
בפורים חילקו התלמידים משלוחי מנות לחיילים שהוצבו במחסום 
לחיות  לכולנו  שמאפשרים  למי  להודות  דרכם  היתה  זאת  תקוע. 

וללמוד בשקט ובביטחון.

 "הילדים החולים שמחו כי הם הבינו 
שלמישהו אכפת מהם"

כיתת ניר בן ישי, זוהר ברקוביץ' ודנה הדרי-רבינוביץ'

תלמידים: נתנאל גולדנברג, רמי כרכי, ויקטור קלרש

התלמידים התנדבו השנה בגני ילדים בשכונת ארמון הנציב בעיר. הם 
ניקו את חצרות הגנים, טיפחו אותן והפכו אותן למקומות שנעים 
ובטוח לשחק בהם. ניר הסביר כי בסיום הפרויקט התלמידים חשו 
סיפוק רב. הם הוציאו מרץ, גילו את הכיף שבעשייה למען האחר, גם 

כאשר לא מקבלים על כך שכר.

תעבירו את זה
כל תלמידי "בית הצייר" המשיכו השנה את מסורת בית הספר והתנדבו 

בקהילה. כולם, ללא יוצא מן הכלל, גילו שלתת זה בעצם גם לקבל

כיתת ליאור שרי, שושנה אבן חן, הדר אימבר ורינת ליפשיץ

מזרחי,  שניר  דהן,  טום  רוזין-כהן,  אביאל  זכאי,  סאני  תלמידים: 
מיכאל מגלשווילי, ישראל שרביט ומושיקו מרילי

יצאו  )יוני(  החודש 
להתנדב  התלמידים 
בבית  ילדים  במחלקת 
צדק"  "שערי  החולים 
בדן,  מלווים  כשהם 
הג'אגלינג,  מדריך 
כליצן  ילדים  שמשמח 
התלמידים  רפואי. 
החולים  לילדים  חילקו 
סוכריות, הפעילו אותם 
בשלומם.  והתעניינו 
"הילדים החולים שמחו 
שלמישהו  הבינו  הם  כי 
הסבירו  מהם",  אכפת 
"הרגשנו  התלמידים. 
מתמלאים  אנחנו  שגם 
כשאנו  שמחה 
מוסיף  ליאור  נותנים". 
הבוגרים  שהתלמידים 
השיעמום  את  לשבור  להם  עזרו  לחיקוי,  מודל  לילדים  שימשו 

והעניקו להם הפוגה קצרה מהטיפולים הרפואיים.

נתן חביב – רכז חטיבה בוגרת

גמילות חסדים ונתינה לחלשים בחברה 
מביאה סיפוק רב

גילו את הכיף שבעשייה
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הלאה...

כיתת איתן הופמן, שלומית בן יהודה, אלעד יפרח ואיילה בר

תלמידים: ניר רזי, ארז שמיע, יואב ארי, עומר רדיאנו, ינון ליזמי, רונן 
אזרזר וראובן סעידוב

התלמידים:  חיילים.  עם  מפגשים  בסדרת  השנה  השתתפה  הכיתה 
"המפגשים היו רלבנטיים לנו במיוחד כי חלקנו עומדים להתגייס בעוד 
שהעביר  בהרצאה  התלמידים  השתתפו  המפגשים  באחד  זמן".  כמה 
קצין. דבריו נגעו בתלמידים והחדירו בהם מוטיבציה לשירות איכותי.

בפרויקט ההתנדבות של חיילי פיקוד העורף לקחה הכיתה חלק פעיל 
הזדמנות  לתלמידים  נתנה  החיילים  עם  העבודה  הספר.  בית  בניקוי 
נפלאה ללמוד על השירות הצבאי ולקבל טעימה ממה שהם צפויים 
לעבור בשנים הקרובות. בפורים הכינו תלמידי הכיתה משלוחי מנות 

לחיילים, ועשו זאת ברצון גדול ובאהבה.
במהלך השנה התגייס בן קטרי לשירות בחיל האוויר. יואב ארי עתיד 

להצטרף בקרוב לשנת מכינה לצה"ל. נאחל לשניהם המון הצלחה.

"המפגשים היו רלבנטיים לנו במיוחד 
כי חלקנו עומדים להתגייס בעוד כמה 

זמן"

כיתת אריות ירושלים: רות גמיש, גילי אטיאס, סיוון פלץ ועינת אחימן

ואלעד  איילה, אליה פרץ  דן אסטרין, סלומון  איוב טפרה,  תלמידים: 
מזרחי

במהלך השנה התנדבו תלמידי וצוות כיתת אריות ירושלים בגן הילדים 
"בטיש" שבשכונת קטמון. מדריכת הכיתה סיפרה כי "בפעם הראשונה 
כשהגענו לגן לא בדיוק ידענו מה אנחנו אמורים לעשות. אבל לאט לאט 
התחברנו לילדים ולצוות הגננות והתחלנו לעבוד. בהתחלה נקינו את 
החצר מחול ועלים יבשים כדי שלילדים יהיה יותר נחמד ונוח לשחק 
בחוץ. בפורים הפעלנו את הילדים בתחנות שונות כמו: איפור, הכנת 
כובעים, קעקועים ועוד. לפעמים סיפרנו להם סיפורים, ולפעמים סתם 
שכיף שבאנו,  והוסיפה  תודה  לנו  אמרה  תמיד  הגננת  איתם.  שיחקנו 
ואנחנו הרגשנו שעשינו משהו טוב". ימי ההתנדבות היו גם הזדמנות 
טובה בה תלמידי הכיתה החדשה עבדו יחד, והם תרמו לגיבוש בכיתה.

ימי ההתנדבות תרמו לגיבוש בכיתה

כיתת כנרת רעות גלוסקין, ענת אברושמי, ניר נרקיס והילה קוויתי

תלמידים: אלעד יוסף, בן סעידוב, אסף גיגי, אלעד אלון, אלמוג כהן, ולדי 
וורושילוב ורותם אזולאי

תלמידי כיתת כנרת מהחטיבה צעירה התנדבנו בעיקר בגני ילדים בעיר. 
התלמידים מספרים: "בפורים התנדבנו בגן רימונים שבו לומדים ילדים 
עם בעיות התנהגות. היה מאוד נחמד וראינו שהם שמחים לקבל אותנו. 
זה עשה לנו טוב בלב, והרגשנו שאנחנו תורמים לחברה. בגן אלישבע 
הילדים  עם  שיחקנו  כך  ואחר  נוספות,  ובעבודות  הארוחות  עם  עזרנו 
הקטנים. הילדים התחברו אלינו וחיבקו אותנו המון. זה חימם לנו את 
הלב ונתן לנו הרגשה שאנחנו חשובים להם". חלק מהתלמידים הוסיפו 

שמאז שפגשו בילדי הגן הם רוצים להתנדב באופן קבוע.
כל אדם ראוי להיות חלק מהקהילה

כיתת שרית חמד, ציון שקלים, שמרית אטיאס אורלי זוהר ויפעת רגב

אביב  קלקבני,  שלי  יעקב,  יעקב  דוד,  בן  יקיר  קרדי,  רונן  תלמידים: 
אזולאי, אוראל שוקרון וסי ימין-כהן

הכיתה התנדבה בשני מוקדים מרתקים: במחסום משמר הגבול ובארגון 
"אלווין ישראל". בביקור במחסום, שנערך בפורים, חילקו התלמידים 
והצוות משלוחי מנות לשוטרי משמר הגבול בדרום ירושלים. הביקור 
היה מרגש, מעניין ומעשיר. השוטרים השיבו על שאלות התלמידים 
בנושא השירות, וסיפרו להם חוויות אישיות מהשטח. "בעתיד כולנו 

נהיה חיילים, ונרצה שיבואו לבקר גם אותנו", אמרו חברי הכיתה.
ישראל"  "אלווין  בעמותת  הכיתה  ביקרה  הפסח  חופשת  לאחר 
שאנשיה מאמינים כי כל אדם ראוי להיות חלק מהקהילה. התלמידים 
ביקרו במפעלים ובמשתלה בהם עובדים אנשים בעלי צרכים מיוחדים 

וסייעו בעבודה במשתלה.

"זה חימם לנו את הלב ונתן לנו הרגשה 
שאנחנו חשובים"
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... תעבירו את זה הלאה
אורלי כהן - הכרת תודה לאנשים המבוגרים בחברה

רכזת חטיבה צעירה
"מקווה שגם בשנה הבאה נמשיך לצעוד לקראת הצלחות"

קבוצה  גיבוש  עברה השנה מסע מרתק שמטרתו  הצעירה  החטיבה 
חברתית לומדת. בדרך רכשנו ערכי קבלה וכבוד הדדי ויצרנו אוירה 
לימודית וחווייתית באמצעות סיורים ,טיולים ופעילויות חברתיות. 
היה  הראשון  ייחודים.  פרויקטים  במספר  השנה  התמקדה  החטיבה 
לתורה  לעלייה  התלמידים  התכוננו  במהלכו  מצווה,  בר  פרויקט 

ולחגיגה המשפחתית האישית בליווי צמוד של צוות בית הספר.
שהשתלבו  חדשות  כיתות  שתי  וגיבשנו  חדשים  תלמידים  קלטנו 
בהצלחה בחטיבה. התלמידים לקחו חלק חשוב בטקס המרגש של 
יום השואה, בלטו במספר רב של משתתפים והתחברו מבחינה רגשית 

לתכנים בו.
כיתת "אריות ירושלים" השתתפה במרתון ירושלים ותלמידיה הגיעו 

להישגים מרשימים בזכות נחישותם.
אני מברכת את תלמידי החטיבה הצעירה על השנה המוצלחת שעברנו 
זה  הצלחות.  לקראת  לצעוד  נמשיך  הבאה  בשנה  שגם  ומקווה  יחד 
המקום להודות לצוות החטיבה היקר על ההתמדה והאהבה שהנחו 

אותם יום יום בעבודתם.

כיתת חרמון: טלי גאדי, עמי וייסברגר, ניסים כהן, צופי מלט וברק 
מרדכי

ירין  ולדי  נגטו,  חגי  אסטרין,  רון  תמים,  שי  כהן,  דורון  תלמידים: 
ושמעון לוי

ששת תלמידי כיתת חרמון התנדבו מספר פעמים השנה בבית האבות 
'בית אליסייה' שממוקם בקטמון. הם שדרגו את הגינה, שתלו צמחים 
מהר  שלה.  המראה  את  וחידשו  ניקו  הותיקים,  את  גזמו  חדשים, 
החורף  ובימי  במקום,  הדיירים  עם  קשרים  התלמידים  יצרו  מאוד 
הם ישבו איתם לשיחות על כוס תה חם ואכלו איתם. התלמידים 
את  לעשות  וכשצלחנו  יותר,  יפה  יהיה  שהמקום  "רצינו  מספרים: 
זה הרגשנו סיפוק". טלי הוסיפה ש"ההתנדבות היתה סוג של הכרת 
תודה לאנשים המבוגרים בחברה. כולנו צריכים לזכור שבסוף גם אנו 

נתבגר".

המאמץ להכיר את השונה משתלם
אריק  ברימט-כהן,  יפעת  קמה,  ישראל  זיסו,  ליאורה  כרמל:  כיתת 

קמחי ודורון מור

תלמידים: בן ליזמי, איתי אליהו, אמיר מזרחי, מוריאל ביטון ועדן 
פרץ

התעסוקה  במערך  החולפת  בשנה  התנדבו  כרמל  כיתת  תלמידי 
של  דיירים  שק"ל.  עמותת  של  ופיגור  דאון  תסמונת  עם  לאנשים 
העמותה מועסקים במפעל מוגן בו מייצרים נרות, קופסאות שונות 
התלמידים  מצאו  לאט  לאט  אבל  קשה,  היתה  התחלה  נוי.  וחפצי 
נושאים משותפים עם האנשים בעלי הצרכים המיוחדים, המוגבלות 
משתלם.  השונה  את  להכיר  המאמץ  נוצר.  והקשר  הצידה,  נדחקה 
שממול,  האדם  נראה  שונה  כמה  עד  משנה  שלא  למדו  התלמידים 
כי  סיפר  התלמידים  אחד  משותף.  מכנה  איתו  למצוא  ניתן  תמיד 
"את החבר'ה מהמפעל של שק"ל הכרתי מהשכונה, ומדי פעם ראיתי 
אותם  הכרתי  ההתנדבות  במסגרת  אבל  וברחוב,  באוטובוס  אותם 

באמת".

"הכרנו ילדים נחמדים 
עם לב רגיש ופתוח"

כיתת גלבוע: עובד פלא, יהודית פירר, עוזי פוגל ורינת ליפשיץ

תלמידים: אמיר קובראש, רועי חזן, דניאל ברהום, נגש איוב, לידור 
לוי, שי כהן ונהוראי גרינברג

מיוחדים  לילדים  שמיועד  וראייטי  בגן  השנה  התנדבה  גלבוע  כיתת 
בגילאי ארבע עד חמש עם מגבלות שונות. בהתחלה התקשו תלמידי 
הכיתה לקבל את המשימה. תגובתם הראשונה היתה התנגדות, חלקם 

ביקשו לחפש מקום אחר להתנדב בו
וראייטי התקיים בט"ו בשבט. התלמידים  ילדי  המפגש הראשון עם 
הביאו לילדי הגן מתנות ברוח החג – עציצים שהכינו בחממה שבבית 

המפגש  הספר. 
בחשש.  התחיל 
לאט  לאט  אבל 
כל תלמיד מצא לו 
קטן,  ילד  אל  דרך 
צייר  איתו,  ישב 
איתו או שר איתו.

השני  המפגש 
בפורים.  התקיים 
גלבוע  תלמידי 

בפעם  לזאטוטים.  שמיועדים  מנות  במשלוחי  מצוידים  לגן  הגיעו 
השניה כבר היה ברור עד כמה התלמידים מסורים להתנדבות.

עם  נחמדים  ילדים  "הכרנו  ההתנדבות:  את  סיכמו  גלבוע  תלמידי 
לדעת  ומאוד שמחנו  איתם  ציירנו  איתם,  שיחקנו  ופתוח.  רגיש  לב 
שיש ילדים כאלו רגישים". גם ילדי וראייטי נהנו מאוד מהמפגש עם 
יחזרו  מתי  אותה  שאלו  שהילדים  מספרת  הגן  מנהלת  התלמידים. 

תלמידי כיתת גלבוע לשחק איתם.
סיפור ההתנדבות של כיתת גלבוע מלמד שהתחלה של משהו טוב יכול 
להיות מלווה בחששות, אך ברגע שעושים את הצעד הראשון מגלים 

שהצד שנותן חום וחיבה מקבל לא פחות.
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"התנסות  תכנית  הופעלה  השנה  גם 
יכלו  התלמידים  הספר.  בבית  תעסוקתית" 
לבחור מקום לעבוד בו בתוך "בית הצייר". 
בשעות  בשבוע  פעמיים  התקיימה  העבודה 
הצהריים במסגרת פעילות המועדונית. חלק 
הספר  שבבית  בגלריה  עבדו  מהתלמידים 
שנמכרו  וזכוכית  קרמיקה  עבודות  ויצרו 
מידי שבוע בשוק בצלאל. התלמידים הכינו 
קפה  לבתי  מיוחדת  בהזמנה  מוצרים  גם 

שונים בעיר.
בנגריה. הם  לעבוד  בחרו  תלמידים אחרים 
בנו מוצרי עץ כמו: ארוניות, מדפים, מתלים 
חלק  ספר.  ולבתי  לגנים  שיועדו  ולוחות 
הרהיטים  את  להרכיב  יצאו  מהתלמידים 
במקומות שונים בעיר. במהלך השנה שמחנו 
לגלות כי הביקוש למוצרים של "בית הצייר" 

עולה ללא הפסקה.

פינת החי של בית הספר נפתחה השנה לקהל 
הרחב. חלק מהתלמידים בחרו להדריך את 
יום  מדי  למקום  שהגיעו  והילדים  ההורים 
הספר  בית  במשתלת  הפעילות  גם  חמישי. 
מ"בית  תלמידים  מספר  השנה.  התרחבה 
ומוסיקה  הגברה  שירותי  נותנים  הצייר" 
עם הציוד המקצועי שמעמיד לרשותם בית 

הספר.
השונות  בעבודות  שמועסקים  התלמידים 
זוכים  הם  העבודה.  שעות  לפי  מתוגמלים 
שקנייתו  אישי,  ציוד  לרכישת  במלגה 
נעשית בליווי איש צוות אשר מנחה אותם 
מעודד  הספר  בית  והיכן.  לקנות,  כדאי  מה 
חינוכי.  כאתגר  כסף  לחסוך  התלמידים  את 
התלמידים יכולים לחסוך את הכסף במסגרת 

בית הספר, והחוסכים זוכים בבונוסים.

תוכנית "התנסות תעסוקתית" בבית הספר
תלמידי "בית הצייר" עובדים בנגריית בית הספר, בגלריה, בפינת החי, במשתלה ובעבודות הגברה ומוסיקה. הם מרוויחים, 

לומדים לחסוך, וזוכים במקצוע לחיים

מעוניינים להזמין ריהוט מנגריית בית הצייר? התקשרו: 052-4245254 )ציון(
רוצים לבקר בפינת החי? תאמו ביקור בטלפון 02-5638703             

צריכים שירותי גינון? מעוניינים לרכוש עציצים מהמשתלה שלנו? צרו קשר: 054-3334021 )דורון(
ניתן לרכוש את מוצרי הגלריה שלנו. 054-2258984 )יעל(

אנו גם מספקים שירותי הגברה ומוסיקה. להזמנות: 02-5638703
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תמונות מצב
הרבה אירועים עברו עלינו בשנת הלימודים שהסתיימה. חלק קטן מהם הנצחנו בתמונות

חגגנו בר מצווה עם התלמידים והמשפחות

אפינו חלות וערכנו קבלות שבת

השתתפנו בפרויקט הישרדות

יצאנו לטיול שנתי בנגב

מסקנו זיתים

עשינו טוב ביום המעשים הטובים

הדלקנו נרות חנוכה והתחפשנו בפורים

צעדנו לאות הזדהות עם המלחמה בסרטן השד


