מעגלי שיח – בית מדרש ישראלי – תשע"ז
במסגרת הפעילות המתמשכת ושיתוף הפעולה של קהילת "אחוה" בתיכון "אביב" ,הוספנו וקיימנו
השנה פעילות חדשה )בנוסף לפעילות חנוכה ,ט"ו בשבט ,יום זיכרון לרבין משנים קודמות( " -בית
מדרש ישראלי" – לימוד משותף של תלמידות ותלמידי תיכונים בעיר בסוגיות ערכיות וחברתיות
שונות.
כל נציגי בתי הספר הסכימו בדבר החשיבות של עצם המפגשים והלימוד והדיבור המשותף של
הנוער ,וההזדמנות החשובה ליצירת דיאלוג חיובי בין בני הנוער ברעננה ,מתוך תקווה שמפגשים
אלו יהוו מצע להידברות נוספת.
במהלך שנת הלימודים הנוכחית התקיימו שלושה מפגשים בהשתתפות כיתות משכבת י'  -כיתת
בנות מאמי"ת רננים ,כיתת בנים ממדעי טכנולוגי כפר בתיה ושתי כיתות מעורבות מתיכון אביב.
כל תיכון אירח מפגש אחד במהלך השנה ,הכין את דף המקורות הרלוונטי והוביל את הלימוד לפי
הלו"ז הבא:
א.
ב.
ג.

סמוך לט"ו בשבט ,ט"ז שבט – 12.2.17 ,תיכון אביב.
סמוך לפסח ,כ"ט באדר – 27.3.17 ,מדעי טכנולוגי.
סמוך ליום ירושלים ,כ"ה אייר – 21.5.17 ,אמי"ת רננים.

מבנה המפגשים היה אחיד ,מחד העלה את הנושא הערכי והחינוכי ,ומאידך עירב וערבב בין
התלמידים/ות מבתי הספר השונים.
המפגש כלל  -דברי פתיחה והצגת הנושא והעיתוי בלוח השנה ,מבוא ללימוד משותף על ידי הצוות
החינוכי של בית הספר המארח ,לימוד בחברותא ) 2-4תלמידים בקבוצת לימוד ,קבוצות של בנים
וקבוצות של בנות( כ  45דקות ,וכמובן דיון וסיכום לכלל התלמידים/ות.
את הפעילות מרכז מטעם קהילת "אחוה" מר ארז ברט העושה זאת יד ביד עם מנהלי בתי הספר
)אורנה אהרון ,עפרה פאר וורדה שלום ,הרב שגיא רוזנבאום( ומנהל החינוך בעיריה ,ובמפגשים
השונים הצטרפו ללימוד בחברותא חברי קהילת "אחוה" אשר יוזמים ומבצעים פעילויות אלו.
תמונות https://goo.gl/photos/2XQgSeFfNoF7eVar8 -
 ---------------------מכתבי מנהלי בתי הספר המשתתפים --------

הרב שגיא רוזנבאום – מנהל הנתיב המדעי-טכנולוגי אמי"ת כפר בתיה –

בע"ה
ארז וכל קהילת אחוה,
בשם התלמידים וצוות מורי המדעי אני מודה לכם על ההזדמנות הנפלאה לקיים תהליך חינוכי כל כך
נפלא.
זכינו להכיר תלמידים הנפלאים אותו מוביל צוות חינוכי שכיף לשתף איתו פעולה.
שנזכה בעזרת השם לקיים את דברי חכמינו "ירושלים זו שעושה ישראל חברים".

שגיא

ורדה שלום – מנהלת חטיבה עליונה אמי"ת "רננים" רעננה -

לארז וחברי קהילת אחוה,
שמחנו ליטול חלק בחיבור בין תלמידי העיר רעננה דתיים וחילונים יחד.
ההיכרות בין בני הנוער מהמגזרים השונים חשובה ביותר בעינינו ,כמטרה וערך חינוכי של אהבה ושאיפה
לאחדות בעם.
נשמח להמשיך לשתף פעולה גם בשנה הבאה.
יישר כח על הובלת הפרויקט.
בתקוה להמשך עבודה משותפת.
עפרה וורדה,
אמי"ת רננים
אורנה אהרון – מנהלת תיכון "אביב" רעננה –

לארז ולכל שותפיי,
היה לי הכבוד להיות חלק מפעילות נפלאה ערכית וחשובה מעין כמוה.
תודה על הארוח המקסים באמי"ת רננים ובכפר בתיה.
פגשנו צוותים מחוייבים לעשייה חינוכית ערכית ישראלית .אני חשה שהתחלנו משהו שחשוב שימשיך גם
בעתיד.
שמחה על שיתוף הפעולה הנפלא,
יישר כוח לכולם.
אורנה אהרון
מנהלת תיכון "אביב" רעננה

