
 

 

 מעורבות חברתית

  בחטיבת הנעורים "ליאו-באק"
 תכנית לטיפוח מנהיגות אישית ואחריות חברתית

 תש"ף
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 מנהיגות מהי ?
לאור ובעולם בארץ קהילות ובין הדורות בין קשר וביצירת דור בחינוך שליחותו "רואה באק "ליאו חינוך                  מרכז

חינוך מרכזי של מארג ישראל במדינת לבנות שואפים אנו הציונות. ומורשת היהדות של המתחדשים                ערכיה

מחויבות עם היהדות ערכי ועל כללית תרבות על לימוד, על דמוקרטיה, על מושתתים יהיו אשר                 וקהילה,

ישראלית למנהיגות יוצר בית להוות שואפים אנו הזדמנויות. ושוויון הדדית עזרה חברתי, צדק - עולם                 לתיקון

בתפקידי אחת לא מתנסים נוער בני והחברה. הפרט לצרכי הרגישה ויהודי, חברתי דגל נושאת                מודרנית

חברתיות ובקבוצות נוער בתנועות תלמידים, במועצות כיתות, וועדי במסגרת הספר בבית והובלה              הנהגה

להיות צריכים ההתבגרות, בגיל הנוער בני שאתם, מאמינים באק" "ליאו הנעורים בחטיבת אנו               במתנס"ים.

בקבלת חלק לקחת ביכולתכם בטוחים אנו חיים. אתם בה הקהילה ובחיי הספר בית בחיי                מעורבים

 ההחלטות, בהנהגה ובמעורבות בחיי הקהילה.

של נורמה יצירת תוך והקהילה הספר בית בחיי תלמידנו מעורבות את להעמיק היא התכנית                מטרת

 מנהיגות נוער פעילה, מעורבת, אכפתית ואחראית.
  מטרות התכנית:

 לעודד את בני הנוער לגלות את הכוח הטמון בהם ולמצות אותו תוך מימוש יוזמה, מעורבות וכוונה.1.

תמיכה2. הדרכה, בליווי ויישומו מתמיד לימוד תוך שונים מנהיגות בתפקידי התנסויות הנוער לבני               לזמן
 ומשוב.

 לעודד תלמידים להרחיב אופקים בתחומי דעת נלמדים או שאינם נלמדים כחלק מתכנית הלימודים הכללית.3.

 קריטריונים לקבלת תעודת הערכה על התנדבות בקהילה ועל מעורבות

 בה:
 1. השתתפות בלפחות-80% מהמפגשים במהלך השנה:

א. סימון נוכחות לאחר כל מפגש בפנקס הנוכחות הדיגיטלי  בקישור או בברקוד

https://forms.gle/29chafxpWCVoHcJN7  

 ב. תלמיד/ה שנעדר/ת ממפגש, יביא/ תביא אישור המצדיק את היעדרותו/ה.

 2. השתתפות פעילה בכל המפגשים:

 א. נקיטת יוזמה לפעילות של הקבוצה וביצועה.

 ב. מתן דוגמה אישית בהתנהגותו/ה של התלמיד/ה.

 בסוף שנת הלימודים התלמידים שעמדו בקריטריונים יקבלו תעודת הערכה על הבמה וכן יקבלו נקודה

 אחת או שתי נקודות בונוס (בהתאם לתכנית כפי שיצויין בטבלה) לממוצע הכללי של התעודה.
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 תחומי ההתנדבות בקהילה והפעילות בה

השתתפו
 ת פעילה

  תזכה
 פרויקטים

 שיזכו
 בתעודת
 הערכה
 ושתי

 נקודות
 בונוס

 לממוצע
 השנתי

 

אוכלוסיי שם הפרויקט
 ת יעד

 יום ושעה מנחה

 מעיין בן אבו ז' - ט' חברים
 

  ימים א', ד'
14:30-16:00 

 "אחים"-מועדונית
 "ליאו באק" יסודי

 בועז עזרא ז' – ח'
 

 פעם בשבוע ימים א'-ה'
13:00-15:00\ 17:00-15:20   

 אשכול  גני ילדים –
 "ליאו באק"

 יפית מרקוביץ ח' - ט'
 

 פעם בשבוע ימים א'-ה'
17:00-13:30   

 מועדוניות בתי הספר
 היסודיים

 מועדונית "רמות" ז'-ט'
 מועדונית "טשרנחובסקי"

 מועדונית "עין הים"

 פעם בשבוע ימים א'-ה'
17:00-13:30   

 מעיין יחיאל ז' – ט' מועצת תלמידים
 

 יום א'
14:30-16:00  

 יקבע עם המנחה בהתאם קטיה קליין מייסטר  ז' נאמני ספריה
 למערכת אישית

 אבי ביטון ח' - ט' מש"צים
 

 יקבע עם המדריך

 מיטל כהן ח', ט' חונכות
 יזנו אסמרה

 יקבע עם המנחה בהתאם
 למערכת אישית

 יום א' פעם בחודש נתן  ט' נאמני זיכרון השואה
16:00-19:30 

 יום ג' מאיה הרוש ט'  מגדר
14:30-15:45 

 צוות ח"ח -חינוך

 חברתי

 ימי א' או ה' אחת לשבועיים גילה לוטטי ז'-ט'

  חופית ז'-ט' מתנ"ס "ליאו-באק"
 

 בהתאם לתכנית - מפורט
 בהמשך החוברת

 מפגש שבועי והשתתפות שרי שיפר ט' יזמים צעירים
 בתחרות המחוזית

 מדריכי התנועה ז' - ט' תנועות נוער
 

 בהתאם לתכנית התנועה

 יום ג' 17:00-19:00 נגה פרדקין ז'-ט'  תנועת תרבות
 

 רביעי  16:00-18:00 אריאל אפל ז'-ט' שומרי הגן

 פרויקטים
 שיזכו

 בתעודת
 הערכה

 'קולות' – אמנות
 במרחב הקהילתי

 עדי רוזנטל/מירב ליטני ז' - ט'
 

 ימים  ב',  ה'
14:30-16:00 

 ימי ד' לירון אררה ומירב ליטני ז' - ט' להקת הכרמלים
14:30-16:00 
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 ונקודת
 בונוס
  אחת

 מפורט בהמשך החוברת  מורי חנ"ג ז' - ט' נבחרות "ליאו-באק"

 מידע על התכניות במסגרת המעורבות בקהילה
 

 חברים

הפעילות מוקד בשכבה. התלמידים בין חברתיים קשרים ביצירת המתמקדת תכנית הינה "חברים"              פרויקט

את להעצים מנת, על בשכבה תלמידים לבין התקשורתיות הכיתות תלמידי בין משותפות פעילויות               יהיה

חלק ייטלו אשר התלמידים החברים. מעגל את ולהגדיל הצדדים שני בין מתמשך קשר ליצור                התלמידים,

 בפרויקט ייפגשו אחת לשבוע עם תלמידי הכיתות התקשורתיות וישתתפו בפעילויות שונות.

  מקום הפעילות:  חטיבת הנעורים.

 

  "אחים" – מועדונית ביה"ס "ליאו באק" יסודי

יהוו הנעורים חטיבת תלמידי באק". ב"ליאו היסוד כיתות לחטיבת הנעורים חטיבת תלמידי בין פעולה                שיתוף

בשעות היסודי הספר בבית לילדים וחמה תומכת מסגרת לספק המועדונית מטרת המועדונית. מצוות               חלק

שתי תינתנה המועדונית במסגרת ועוד. חגים חוגים חברתית, לימודית, בעזרה ישולבו התלמידים              הצהרים.

לעדה חם בית הקהילה- בבית או באק" ב"ליאו היסוד בחטיבת מועדונית נוח"- "בתיבת להתנדב:                אפשרויות

 האתיופית.

 מקום הפעילות: "תיבת נח"- חטיבת כיתות היסוד – קומת מדעים (1) בניין לוקיי.

 בית הקהילה- ברחוב שער העלייה.

 

 אשכול גני ילדים - "ליאו באק"

חנוכה, בחופש בשנה: פעמים שלוש (6-4 (גילאי הבוגרים בגנים השתלבות כוללת ההתנדבות              מסגרת

 בחופשת פסח ובזמן חופשת הקיץ.

תיאטרון (כגון: בגנים התקופתיים לנושאים הקשורות פעילויות שלוש בשלשות / בזוגות יבנו              המתנדבים

והכוונה עזרה ליווי, יקבלו המתנדבים ועוד). ספורט פעילות חקר, פעילות חברתית, הפעלה הצגה,               בובות,

  בבניית הפעילויות מגננות הגנים וממנהלות השלוחות.

 מקום הפעילות: גני "ליאו באק" במתחם מרכז החינוך.

 

 מועדונית בית ספר יסודי
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דרך בכל דואגים אנו נפלא צוות עם ביחד הצהריים. אחר היסודיים הספר בבית פועלות                המועדוניות

תוך וחובקת, מכילה חמה, פינה הילדים עבור יוצרים אנו משלימה כמערכת הילדים. לרווחת               אפשרית

מצוות חלק יהוו הנעורים חטיבת תלמידי ואהבה! בחום אותם ועוטפים וילדה ילד לכל אישי יחס על                  הקפדה

 המועדונית וישולבו במתן עזרה לימודית וחינוכית מעשירה , וכן במתן עזרה חברתית לילדי המועדונית.

ספר בית מועדונית הים" "עין ספר בית מועדונית "רמות", ספר בית מועדונית הפעילות:               מקום

 "טשרנחובסקי"

 
 

  מועצת תלמידים

חיצוניים. וגורמים הספר בית בפני אותה המייצג התלמידים חברת של המרכזי הגוף היא התלמידים                מועצת

האמנה עקרונות פי על דמוקרטית בחברה אחרים נבחרים מוסדות של לפעולתם בדומה פועלת               המועצה

מנחים: עקרונות ארבעה פי על פועלת התלמידים מועצת התלמידים. מועצת תקנון פי ועל ספרית                הבית

 ייצוגיות, מעורבות, אחריות וכבוד הדדי.

הם במועצה לפעילות שיגיעו תלמידים לכיתה. חבריהם ע"י שיבחרו הכיתות מכל נציגים כוללת               המועצה

פועלת המועצה מטלות. ויבצעו מהלכים יובילו הדיון, תרבות על יקפידו אחראים, יוזמה, בעלי שיהיו                אלה

  במתכונת שכבתית.

 מקום הפעילות: חטיבת הנעורים

 

 נאמני ספריה

ישמשו התלמידים התלמידים. לבין הספרנית בין שותפות מתוך פועל ספרי הבית המשאבים מרכז               צוות

הצעירה המנהיגות התלמידים. קהל לבין הספרייה בין מקשר גוף ויהוו החטיבה בספריית ספריה               כנאמני

 תוכל ליזום רעיונות, להשתתף בתכנון ובביצוע פעילות בהתאם לצרכים ולרצון קהל היעד.

חלק המפה". "על אותה וישימו הספרייה את שיקדמו שונות פעילויות וייזמו ישפרו בקיים, יטפלו                המידענים

השאלת תורנות הספרייה, ובארגון בסידור הספרייה לצוות עזרה התלמידים: יעסקו בהן הפעילויות              מן

לתוך חומר הקלדת במחשב, עבודה משימות הממוחשבת, המערכת באמצעות והחזרתם לתלמידים             ספרים

תלמידי בקרב צרכים סקר ביצוע הצוות, לבין הספרייה של הלקוחות קהל בין הקשר שיפור הספרייה,                 קטלוג

 חט"נ  ועוד.

  מקום הפעילות: מרכז המשאבים בחטיבת הנעורים.
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 משצי"ם (מדריכי של"ח צעירים)

תפקידי ואהבתה. הארץ הכרת - השל"ח בתכנית העל מטרת לקידום מנוף המהווה צעירה מנהיגות                תכנית

פועלת השל"ח, תכנית במסגרת ובקהילה. הספר בבית בכיתה, מעגלים: בשלושה ביטוי לידי באים               המש"צ

בבית המש"צ צעירים). של"ח (מדריכי המש"צים הם ואלה ומובחרת צעירה מנהיגות קבוצת הספר               בבית

מארגן, המתכנן, מש"צים), (פרחי הכשרה תהליך עבר אשר קורס, בוגר צעיר ומדריך מנהיג הוא                הספר

פרחי בהדרכת ומרכזי פעיל חלק המש"צ נוטל כן, כמו שנתיים. וטיולים גיחות שדה, ימי לפועל ומוציא                  מדריך

מפגשים המש"צים פרחי יקיימו הפעילות במסגרת מש"צים. להכשרת שנתית תכנית והכשרתם-             המש"צים

חנוכה כנס כנסים, לשני יצאו ההכשרה, מתכנית כחלק להם ייחודיים שדה בימי וישתתפו               שבועיים

בין המחוזי המש"צים לקורס יצאו התכנית בדרישות העומדים 31.3-2.4.20 פסח וכנס 24-25.12.19            

 התאריכים 12.6-2.7  ובסיומו המוצלח- יהפכו למש"צים מן השורה. מקום הפעילות: חטיבת הנעורים

 

 חונכות

התלמידים הלימודי. בתחום ועוזרים בביה"ס אחרים תלמידים למען עושים תלמידים – משמעותה              חונכות

לבית-הספר. וגם לחניך גם לחונך, גם מסייעת החונכות נתינה. של לערכים החונכות דרך               מתחנכים

בתרומתו המבוגר המורה של מזו שונה יכולת ישנה שלתלמיד ההנחה הוא התכנית את המנחה                העיקרון

ומאווייו החניך צורכי את הבנתו כי ומכאן תלמיד" ל"חניך ובניסיונו בגילו קרוב תלמיד" "חונך אחר.                 לתלמיד

 טובה יותר.

הסיבה גם וזו יכולותיהם, ואת מאווייהם את להביע יכולים הם שבו אפיק החונכות מהווה מהחונכים                 לרבים

המתגלים קשיים עם להתמודד ויכולת עקביות ומוכיחים וזמן התכוונות רבה, חשיבה בזה משקיעים               שהם

החניך שונות. הוראה שיטות ורוכש הנלמד בחומר יותר מעמיקה שליטה רוכש החונך החונכות.               בזמן

שייכות וחש לימודיים פערים מצמצם שלו, העצמי הביטחון את משפר והחברתי, הלימודי במישור               מועצם

חינוכיים-חברתיים תהליכים שמובילה צעירה, מנהיגות לעצמו בונה בית-הספר לבית-הספר. יותר            רבה

 ויוצרת גאוות יחידה.

 מקום הפעילות: חטיבת הנעורים

 

 נאמני זכרון השואה

ללימודי אייבשיץ במכון יועבר הפרויקט ט'. שכבת לתלמידי מיועדת שואה" זיכרון נאמני "נוער               התכנית

בנושא והשתלמויות עיון ימי יעברו בהם למפגשים, לחודש אחת יגיעו התלמידים שאנן. בנווה               השואה,
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עם ייפגשו בנושא, תוכן חדר ויקימו השונות בכיתות הספר בבית ותכניות תכנים יעבירו הנאמנים                השואה.

  ניצולי שואה בפעילויות משותפות.

 ההשתתפות בתכנית היא שליחות בנושא העברת זיכרון השואה מדור לדור.

  מקום הפעילות: מכון אייבשיץ נווה שאנן רח' התיכון 39

 מגדר

לנושא. רלוונטיות סוגיות ומעלה המינים, בין ושוויון מגדר בסוגיות עכשווי בשיח ודנה הלומדת               קבוצה

יותר שוויוניות עמדות וליצב המגדרי בהקשרם האדם ערך שוויון של תפיסות להנחיל מבקשת               התכנית

עם תיפגש ליאו-באק, הנעורים בחטיבת יום" של "שיר תעביר המגדר קבוצת ותלמידות. תלמידים               בקרב

 אנשי חזון מהתחום ועוד. שבוע השיא - ארגון שבוע המגדר בחודש מרץ בחטיבת הנעורים.

 מקום הפעילות:  חטיבת הנעורים

 

 צוות ח"ח - חינוך חברתי

לצפות תכנים? ולבחור להציע המיוחדים? השבועות ומעצבי ההחלטות ממקבלי חלק להיות             רוצות/ים

סדנאות להפעיל פעילויות, ליזום החטיבה? לתלמידי ביותר והטובים המתאימים את ולבחור תרבות              במופעי

 ולהגשים חלומות? אם כן, צוות ח"ח הוא המקום הנכון עבורכן/ם.

לפועל. ולהוצאתה הנעורים בחטיבת החברתית-ערכית התכנית לעיצוב שותף יהיה החברתי, החינוך             צוות

יתקיימו בנוסף, החטיבה. לתלמידי יתאימו ופעילויות תכנים אילו יחד ונחשוב ערכיים דיונים נקיים               במפגשים,

 פגישות עבודה עם מנהל בית הספר.

 

  מתנ"ס "ליאו באק"

 צוות אירועים●

 יום ב' אחר הצהריים

לסייע מנת על הכשרה יעברו התלמידים "ליאו-באק". במתנ"ס שמתקיימים קהילתיים אירועים             הובלת

מתוכן החל לפועל, והוצאתו האירוע בתכנון משמעותי חלק יהווה אירועים צוות האירועים. Oאת               ולהוביל

גיוס תרומות, גיוס קהילה, בינוי כגון: מגוונים בנושאים סדנאות יעברו התלמידים האירוע. ניהול ועד                האירוע

 מתנדבים, עבודה מול מתנדבים, עבודה מול שותפים.

 תחום למידה - מרכז רות, מרכז קלור●

 מרכז רות – ימי ב' 16:00-19:30

 מרכז קלור- ימי א' ו-ד' 16:00-19:00
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שונים. למידה בתחומי ומענה עזרה ויתנו קלור במרכז או רות במרכז הלמידה במרכזי ישתלבו                התלמידים

 התלמידים צריכים להיות בעלי יכולות הדרכה והוראה בקבוצות קטנות, כל המתנדבים יקבלו הכשרה וליווי.

 בלב העניין- מעגלי שיח על נושאים אקטואליים חברתיים עם ילדים בגילאי יסודי.

 קריאה בהנאה- קריאה אצל ילדים בכיתות א'-ב'.

לילדים ואנגלית חשבון שפה, של חוויתי –ללימוד קהילתיים למידה ומרכזי פרטני ללימוד למידה               מרכזי

 בכיתות א'-ד' על פי מערכים מובנים.

 לומדים בקפה - מרכז רות, קמפוס מרכזי●

 יום ב' 17:00-20:00

אינם כי העידו רבים תושבים חיפה במערב ? ללמד יכול שאתה בסיסי ידע לך יש במחשבים, מבין                   אתה

חיפוש לצורך מהותי רבים במקרים אשר ידע והאינטרנט, Office תכנות המחשב, את לתפעל כיצד                יודעים

הנה הפרויקט מטרת כללי. באופן החיים איכות שיפור או חברתיות רשתות , העירייה מול תקשורת                 עבודה,

בסיסיות מחשב מיומנויות ולמידת כלים רכישת באק ליאו מתנ"ס של הגיאוגרפית הקהילה לתושבי               לאפשר

 ויכולות לעבוד עם מחשב או/ועם סמארטפון באווירה טובה ומאפשרת באופן פרטני.

 החנות החברתית – מרכז רות●

 ב' ו-ה' 17:00-20:00

לעבודה הכנסותיה כל כיס. לכל שווים ובמחירים גבוהה באיכות לבגדים בוטיק חנות הנה החברתית                החנות

בחנות ההתנדבות כאשר נערות, יהיו שאלו חשוב מתנדבות, ידי על מופעלת החנות בשכונה. נוער                עם

 תהיה מלווה בהשתתפות בקבוצה תהליכית של הנערות .

 מוכנות לכיתה א'  - בית לגדול טוב●

 יום ב' 16:00-19:00.

בזמן לילדים אישית ובגישה פרטנית בעזרה צורך קיים א'. לכיתה העלייה לפני ילדים של הכנה                 חוג

 השיעור. תגבור לילדים חלשים לפני או אחרי המפגש עצמו ועזרה בהכנת חומרים לפני המפגשים.

 פעילות מובנית בגינה הקהילתית●

 יום ד' בשעות 17:00-18:00

תלמידי תפקידי הילדים, עם מובנית פעילות בה תתקיים השנה , קהילתית גינה קיימת טוב לגדול                 בבית

בזמן לעזור הקהילתית. הגינה בתוך הבית מדריכת עם ביחד הלימודים מתחם את להכין הנם                מעורבות

הטבע אהבת סבלנות, יצירתיות, והסביבה, מחזור לקיימות, זיקה עם מתנדבים אחרי. ולסדר              הפעילות

 יכולת ללמד ילדים בגיל רך.

 אירועים תרבותיים וקבלות שבת קהילתיים●
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 יום ה' 16:00-19:00

בעלי חיובית, אנרגיה ובעלי חמים יצירתיים, מתנדבים מחפשים אנו טוב לגדול בבית שבת קבלות                עבור

כריזמטית דמות אחר. כלי או גיטרה על ניגון ועוד, יצירה שירה, בתנועה, והורים ילדים בהפעלת                 כישורים

 אוהבת במה שיכולה לקחת חלק פעיל באירועים קהילתיים שלנו ובקבלות שבת.

 הפעלה יצירתית ומשחקי תנועה בגימבורי●

 ימי א'-ה' 16:00-19:00

שמחת רך. בגיל ילדים עם טובה תקשורת כישורי בעלי וספורט תנועה מתחום בנפשם צעירים                מתנדבים

 חיים, סבלנות, יכולת להציב גבולות,  לעודד הקשבה בדרך יצירתית .

 מועדון הספורט●

  מועדון הילדים-ימי א' ג' ד' 15:30-18:00

יצירה של שנתית תכנית ויפעילו ישולבו התלמידים הרך, בגיל לילדים פעילות מקום הנו הילדים                מועדון

 ,סיפורים ומשחק. עדיפות לגישה וניסיון בתחום הילדים. סבלנות, יצירתיות, אמפטיה וחיבה לילדים.

  עוזרי מדריכים בחוגים●

תכנים: והעברת הספורט בחוגי בעזרה צורך קיים ופנאי, העשרה עבור חוגים מתקיימים הספורט               במועדון

 כדורגל, כדורסל, קפוארה, בישול, תכשיטנות, טניס

 מועדון הגמלאים -מרכז קלור●

 ב' ו-ד' 16:30 – 19:30

צורך קיים הרכזת, בליווי ישולבו המעורבות תלמידי בשבוע, פעמיים נפגש הים עין משכונת הגמלאים                מועדון

 בהעברת תכנים, ליווי בסיורים, שהות עם הגמלאים בימי הפעילות.

  יזמים צעירים

בניהול ויתנסו ילמדו תפקידים, בעלי וימנו יבחרו הם עסקית. "מיני-חברה" יקימו והמנחה התלמידים               בתכנית

יתנסו התלמידים שוק. סקר וביצוע עסקית תכנית הכנת שירות, או מוצר בחירת הון, בגיוס צוות,                 ועבודת

על מחליטים או רווחים מחלקים החברה את מפרקים הם התכנית בתום ודווח. כספים ניהול ומכירה,                 בשיווק

 מתן תרומה לקהילה.

אישיים, וכישורים יכולות פיתוח עשייה, לאפיקי אפשרויות אינספור הנער בפני נפתחות התכנית              במסגרת

נבחרת במשק. פעילות חברות עם עסקיים קשרים ויצירת ומימושם רעיונות פיתוח צוות, בעבודת               השתלבות
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"עושים בתכנית וארצית אזורית בפעילות הספר בית את ותייצג דוגמא תשמש החטיבה של               העסקים

 עסקים".

 

 

 

 תנועות נוער

נוער לתרבות ביטוי ומאפשרת בה למשתתפים וחינוכית חברתית מסגרת יוצרות בישראל הנוער              תנועות

וכו', הסמלה אידיאולוגיה, תרבות, ערכים, מקבל החניך השונות בתנועות הפעילות במסגרת             ייחודית.

תרומה תורמות הנוער תנועות חברתית. לתנועה מהשתייכותו כחלק זהותו, את מגבש הוא              ובאמצעותן

המקיימות הנוער תנועות הישראלית. החברה של תרבותה ולעיצוב בישראל הנוער בני לעיצוב              משמעותית

, נתינה של ערכים עימה, המשותפים הערכים את דיגלן על וחורטות ליאו-באק הנעורים חטיבת עם                 קשר

נוער תרבות, תנועת ים, צופי והלומד, העובד הנוער צופים, - ומנהיגות יוזמה הכלה, חברתית,                מעורבות

  תל"ם, כנפיים של קרמבו, חוגי סיור .

 

 תנועת תרבות

ומכשירים מחנכים אשר צעירים לאמנים שנתי רב מסלול המפעיל בארץ היחיד הארגון הינה תרבות                תנועת

תרבות של ויצירה הקהילתית הסולידריות חיזוק פערים, צמצום לחינוך, המחוייבים ויוצרים מחנכים              להיות

 ואמנות מקורית.

 יוצרים במרחב- קבוצת אומנות: ז-ח●

 ימי שלישי ב- 17:00-19:00| בבית היוצרים, מרכז רות (בודניהמר 30 חיפה)

 בקבוצה נלמד כלים בציור, פיסול,  גרפיטי,  ועיצוב מרחב.

ארצי, ובפסטיבל בחיפה תערוכה ונציג ניצור וגרפיטי, קיר ציורי נעשה בעיר שונים              במרחבים

 נשתתף במחנה אומנות ארצי בפסח,  וכל זה בקבוצה מגובשת לכיתות ז'-ח'

  מנהיגות תרבות ט'- קבוצת גלריה.●

  ימי שלישי ב- 17:00-19:00| בבית היוצרים, מרכז רות (בודניהמר 30 חיפה)

בעיקר אבל הפלסטית האומנות בתחום בעצמינו ניצור השנה במסגרת ואוצרות: אומנות קבוצת .1              

 ניתן במה לאומנים מגילאים שונים ברחבי חיפה,
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את נתכנן ולבסוף התצוגה חלל את ולעצב יצירות לבחור נלמד השנה, לאורך תערוכות 4 נתכנן                 

 אירועי הפתיחה של כל תערוכה.

המציאות על חושבים אנחנו שלנו-מה המציאות על להתבונן נלמד במנהיגות: כלים קבלת .2             

  הישראלית?  ומה היינו רוצים לשנות בה?

תעודת יקבל אחד כל בסופו הדרכה קורס יתקיים השנה בסוף באומנות: להדרכה הכנה שנת .3               

  מדריך באומנות.

 הרכבים: ז'-ט'●

  ימי שלישי ב- 16:00-2000| בבית היוצרים, מרכז רות (בודניהמר 30 חיפה)

לעמוד איך וגם שיר ולעבד שיר לכתוב לומדים בלהקה, יחד לנגן לומדים היוצרים בית של                 בהרכבים

 על במה.

   המדריכים המנוסים שלנו יחברו אתכם עם נגנים נוספים או ילוו אתכם כהרכב קיים.

 במסגרת הפרוייקט תופיעו בכל מיני מקומות עם מוזיקה מקורית שלכם!

 בואו לשנות דרך אומנות!

 

 שומרי הגן

בגישה מדובר קדומות. ומיומנויות מלאכות דרך לטבע ובחיבור לקיימות בחינוך שעוסק ארגון הוא הגן                שומרי

  ייחודית שמבוססת על אורחות חיים של תרבויות ציידים-לקטים מהעולם ומהפרהיסטוריה האנושית.

 אם רציתם לדעת מה זה טבע באמת - איך לחיות קרוב לצמחים, לחיות, ולאדמה...

 מה זה להיות בני אדם במקור - לפני ההמצאה של מכונות, מדינות, ממשלות, ודתות גדולות...

 איך לנוע ולשהות בטבע, בכל מקום ובכל מזג אוויר...

 איך להכין כלים מאפס, להקים מחסות, למצוא אוכל ורפואה בשטח...

 בקבוצה שלנו אנחנו חוקרים ולומדים ומלמדים בדיוק את זה!

 לפרטים נוספים - צרו קשר עם המדריכים:

ariel.appel@gmail.com 054-7526562 אריאל אפל 

sharonoma@gmail.com 054-4290516 שרון הררי 

 

 'קולות' - אמנות במרחב הקהילתי

 פרויקט קולות הינו פרויקט ייחודי לחטיבת הנעורים ליאו באק.
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 במסגרת הפרויקט ייחשפו התלמידים ללימודי העשרה בתחומי האמנות והתיאטרון ויתנסו ביצירת פרויקטים

 אישיים וקבוצתיים. ההשתתפות בתכנית כוללת:

 שני מפגשים שבועיים בנושאי אמנות ותיאטרון, יציאות לסיורי תרבות, לביקור במוזיאונים ולצפייה בהצגות,

 הופעה על במות ביה"ס במופעי תיאטרון, השתתפות בעיצוב מרחב ביה"ס

 יצירת מיצגים אמנותיים באירועי שיא בית - ספריים והתנדבות בקהילה באמצעות הכלים האמנותיים.

 הפרויקט מיועד לתלמידי כיתות ז', ח' וט', אשר ילמדו ויתנסו בשלוש קבוצות שונות.

 ההצטרפות לפרויקט מותנית במיונים אשר יתקיימו בביה"ס, וינוהלו ע"י המורים המלווים את התכנית.

 מקום הפעילות:  חטיבת הנעורים

 

   להקת הכרמלים

ט', ו- ח ז', כיתות שכבת מתלמידי ומורכבת הנעורים בחטיבת שנים מספר מזה פועלת הספר בית                  להקת

לומדים קול, פיתוח על ועובדים בביה"ס לחזרות נפגשים הלהקה חברי הבמה. תחומי את אוהבים                אשר

המוזיקלי, הצד על נוסף מקצועי. הקלטות באולפן עצמם מקליטים ואף במה, על עמידה לומדים                שירים,

על רב ניסיון צוברים התלמידים לשירים. התנועות על מקצועית כוריאוגרפית עם עובדים הלהקה               חברי

  הבמה. הלהקה מיועדת להופעות באירועי ביה"ס ומחוצה לו.

 ההצטרפות ללהקה מותנית בבחינות שמועדן יפורסמו בנפרד.  מקום הפעילות:  חטיבת הנעורים

 נבחרות ספורט

 ספורט- התעמלות קרקע / מכשירים - ליאון קמינקר●

ארגז, על בתרגילים יתאמנו בשיעור המתאמנים בנושא. מוקדם ידע מצריכה מכשירים קרקע/              התעמלות

 קרקע, ספסל ועוד. המשתתפים יקחו חלק בתחרות התעמלות לבתי ספר- מפעל מרט. יום ד' 7:00 בבוקר.

 נבחרת טניס שולחן - אריק שפירא●

הלאומית. בליגה פעיל ושחקן מוסמך מדריך שפירא, אריק של בהדרכתו הספר בית באולם שולחן טניס                 חוג

ז'-ח', לכיתות שולחן בטניס הספר בית לנבחרת להצטרף יוכלו לחוג, יירשמו אשר מצטיינים,               שחקנים

המאמן שיקול פי על ספר לבתי הספורט התאחדות במסגרת שולחן בטניס אזוריות בתחרויות               המשתתפת

בתחרויות להשתתף חיפה, טנ"ש אגודת של בפעילות להשתלב יוכלו מצטיינים שחקנים הספר.              ובית

  ובליגות נוער של איגוד הטניס שולחן.

לענף והייחודי הכללי הגופני הכושר פיתוח ומוטוריקה, קוארדינציה של בסיסיות יכולות פיתוח מקנה               החוג

המשחק, חוקי שולחן, טניס שפת השולחן, על מוצא עמידת נכונה, מחבט אחיזת שולחן: טניס יסודות                 ומקנה

  לימוד הגשות חוקיות ולימוד הטכניקה של המכות הבסיסיות והמתקדמות.
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ב' יום מתנה. למחבט מקצועי נרתיק יוענק השנה, לכל מראש לנרשמים חובה. ספורט-               תלבושת

.14:30-15:40 

  ניווט ספורטיבי●

מפות לקרוא במצפן, להשתמש נלמד וביערות, בפארקים נתאמן ספורטיבי! לניווט הספר לבית              הצטרפו

יום השנייה. השנה זו ליאו-באק ספר בית את ומייצגת הספר בתי בליגת משתתפת הנבחרת לכושר.                 ונכנס

 ו'  7:00

 
 "צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים אחרים

  בעזרת אהבה, כנות, כבוד, אכפתיות והבנת צורכיהם".
 (סוזן פוליץ שוץ)

 
 בברכה,

 מעיין בן אבו
 מעורבות חברתית

 חטיבת הנעורים "ליאו-באק".
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