על יסודי
יטב לָ ְך
ׂית ַה ָי ָּשׁר ְו ַהּטֹוב ְּב ֵעינֵ י ה׳ לְ ַמ ַען ִי ַ
ְ״ו ָע ִש ָ
את ְו ָי ַר ְש ָּׁת ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה ֲא ֶשׁר נִ ְש ַּׁבע ה׳ לַ ֲאב ֶֹתיָך״
ּוב ָ
ָ

(דברים ו ,יח)

עיקר תכליתו של האדם בעולם הזה ועיקר המכוונות של התורה הם להשפיע על האדם ולעשותו אדם טוב ,כפי שמופיע
בציווי ״ועשית הישר והטוב״ .הישר והטוב כפי שמופיע בתורה ִהנו ערך פתוח הכולל את מחויבותו של הפרט לקיום
מצוות בין אדם למקום ,ובאופן טבעי יותר כולל את המחויבות לכלל מצוות בין אדם לחברו ,מצוות ״ואהבת לרעך כמוך״.
וכך כותב הרמב״ם :״הקב״ה מצווה אותנו להתנהג במידות מסוימות ,כגון מה שנצטווינו בחנינה ,וברחמנות ,ובחמלה,
ובאהבה ,והוא אמרו ׳ואהבת לרעך כמוך׳״ (פתיחה לספר המצוות ,שורש תשיעי) .ההנהגה במידות טובות מהווה גם קיום
מצוות עשה של ״והלכת בדרכיו״ וכפי מידותיו של הקב״ה :מה הוא רחום אף אתה רחום .יפעל האדם כפרט בחייו ליישום
יום יומי של הנהגה במידות של הקב״ה ,בקיום של ״ואהבת לרעך כמוך״ ,וכל זה ביחס אל חברו ,במידות של חסד ,נתינה
ורחמים.
המשמעות החינוכית יישומית של חינוך למידות טובות מקבל ביטוי של המלצה והנהגה בדברי רבן גמליאל (אבות ב ,ב):
ׁאין
ׁכ ַחת ָעֹון .ו ְָכל ּתֹורָה ֶש ֵ
ֵיהם ְמ ַש ַּ
שנ ֶ
יעת ְׁ
ש ְיּגִ ַ
ָפה ַת ְלמּוד ּתֹורָה ִעם ֶּדרְֶך ֶארֶץֶׁ ,
אֹומר ,י ֶ
ְהּודה ַה ָנ ִּשׂיא ֵ
ַבי י ָ
ׁל ר ִּ
יאל ְּבנֹו ֶש
ַבן ַּג ְמ ִל ֵ
״ר ָּ
סֹופּה ְּב ֵט ָלה וְגֹו ֶררֶת ָעֹון״ .שילוב של ״תורה עם דרך ארץ״ הוא מודל חינוכי והנהגה נכונה המומלצת על ידי
אכהָ ,
ִע ָּמּה ְמ ָל ָ
רבן גמליאל .החיבור לתורה והחינוך התורני השלם מחייבים עשייה וחיבור ל״דרך ארץ״ יחד עם עיסוק בלימוד עיוני למדני
של עולם התורה על ענפיו השונים.
ראויים לברכה והוקרה בתי הספר הממ״ד שהשכילו להוביל את התהליך החינוכי לימודי יחד עם עשייה של ״דרך ארץ״,
עשייה בתחום החסד ,עשייה המבטאת חיבור של התלמידים למצוות התורה של ״ואהבת לרעך כמוך״ ,וזאת מתוך אמונה
גדולה שזו המשמעות החינוכית של ״יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ״ ,בחיבור לומדי התורה עם חיי הארץ ,מצוקותיה,
אורחותיה ,אנשיה ,ופעימות הלב של הארץ ושל יושביה.
בהערכה גדולה,
רם זהבי
מפקח ארצי ,על-יסודי ,חמ״ד
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חגים וזמנים לנתינה,
ע
ל
י
ס
ו
ד
י לחסד ולמעורבות
אולפנית ישורון פתח תקווה
מחוז תל אביב
המנהל :הרב יניב כהן
רכזת חסד :פנינה קינדרמן

במחסד

ספרים

מספר התלמידים 1303
מספר הכיתות 44
מספר התלמידים המתנדבים 1303
מספר הכיתות המתנדבות 44

כל חג הוא הזדמנות
להשפיע על הסביבה
לאולפנית ישורון מסורת רבת שנים של פעילויות חסד רבות ומורכבות המעצימות את התלמידות ומקדמות מעורבות
חברתית .גולת הכותרת היא יריד חנוכה בן יומיים שמובילות בנות שכבת י' .היריד מחייב הכנה רבה וכולל תהליך חינוכי
עמוק העוסק ביחס לשונה ,בהלכות צדקה ועוד .לקראת היריד נערך גיוס חברות וספקים ונוצר שיתוף פעולה עם גורמים
רבים ובהם שלושים עמותות לאנשים בעלי מוגבלויות .לקראת היריד התלמידות עסוקות בפרסום ובהכשרת הלבבות.
המיזם הייחודי פועל מזה שמונה שנים וזוכה לאהדת הציבור ולאלפי מבקרים .העמותות מדווחות על עלייה משמעותית
בהכנסותיהן ועל חשיפה לציבור ויצירת מודעות.
בהובלת שכבת י"ב מתקיים זה עשר שנים מדי אסרו חג סוכות אירוע "סוכיף" .זהו הפנינג ססגוני ל 120-ילדי "קו
לחיים" ומשפחותיהם ,המגיעים לאולפנית הלובשת חג לכבודם ליום של שמחה וכיף .במתחם נפרשים דוכני משחק
ואוכל ,טרמפולינות ,ליצני רחוב ,ציירי קומיקס ,סדנאות שוקולד ,תחנות יצירה ועוד .במהלך היום נפגשים המבקרים
גם עם משפחות הבנות ועם הבוגרות ,ובסיום היום נערך מופע מרכזי.
גם בחגים נוספים מתקיימים מעשי חסד רבים:
לקראת ראש השנה – מוכרים דבש לתמיכה בתושבי הדרום והצפון ומכינים איגרות ברכה לאוכלוסיות רבות.
לקראת יום כיפור – מתקיים טקס התרת נדרים לכל תלמידות האולפנית ובו אוספים צדקה.
בפורים – מקימים בתי קפה בבתי אבות ובמוסדות חינוך מיוחד ,מקיימים תהלוכות פורימיות בבתי חולים ושולחים
מנות לניצולי שואה ולחיילי צה"ל.
לקראת פסח – אוספים מוצרי מזון ומחלקים סלים
למשפחות נזקקות ועוזרים באריזה בעמותות הסיוע.
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה – מזמינים קשישים
לטקסים.
לקראת שבועות – מחלקים סלים ובהם מוצרי חלב
ועוגות גבינה ביתיות.
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גדול תלמוד
המביא לידי מעשה
בשיעורי תנ"ך לומדים על חסד מתוך מעשי
אבותינו ,בתושב"ע ובבית המדרש לומדים
על הלכות צדקה ,היחס לשונה ועוד .בשיעורי
היסטוריה עוסקים ב"חמ"ד ועד" ויוצרים קשר
עם ניצולי שואה .שיעורי החינוך מוקדשים
בחלקם לנושא החסד.
בשיעורי מוזיקה יוצאים לנגן במוסד לחינוך
מיוחד ובשיעורי אמנות מקיימים גם פעילויות
התנדבות .על פי עקרון "עניי עירך קודמים"
מופנה חלק גדול מכספי הצדקה לרווחת בנות
האולפנית לרכישת ציוד בסיסי כגון ביגוד,
משקפיים וטיפולי שיניים .לקראת טיולים דואגים
שלא יחסר דבר לאף בת ,כולל שק שינה ,תיק גב –
ואפילו ממתקים.

חסד יסובבנהו
ברחבי האולפנית פזורים
לוחות הנותנים ביטוי
לפעילות המגוונת :לוחות
שכבתיים המדווחים על
הפעילויות הכיתתיות,
לוח "דרושים" ובו
פרסום הצעות למקומות
התנדבות ,לוחות קיר
"מדברים" הכוללים אמרות וציטוטים מעוררי השראה ביחס לחסד ונתינה ,לוח "כיס צדקה" ובו עדכון סכומי הצדקה
שהצטברו השבוע ,לוח מחויבות אישית כיתתי ובו כל בת מעדכנת את מקום ההתנדבות שלה .תמונות מפעילויות
התנדבות רצות במסך ,ובלובי מוקרנים סרטונים מהאירועים האחרונים.
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חסד ונתינה בהלימה
ע
ל
י
ס
ו
ד
י לתכנית הליבה
ועל פי רצף התפתחותי
אולפנית הראל
כפר סבא ,מחוז מרכז
המנהלת :עינת אוחיון
רכזות חסד :דליה פרוזאן ותיקי בן-יעקב

במסחפסריד

מספר התלמידים 391
מספר הכיתות 14
מספר התלמידים המתנדבים 391
מספר הכיתות המתנדבות 14
ם

הציר הערכי ,הציר ההתפתחותי
וציר מעגל השנה
תכנית החסד והנתינה בבית הספר בנויה
בצורה ספירלית :החל מהתנדבות בתחום
הכיתה ,דרך הנהגה כיתתית ונתינה
בתחום בית הספר ,וכלה בהתנדבות
בקהילה סביב ציר הזמן הבית-ספרי –
מעגל השנה .הבנות מתנדבות בתחום
הכיתה ,ממשיכות בחונכות בכלל בית
הספר – בקליטת תלמידות חדשות,
ועוסקות גם בחונכות של תלמידי בתי הספר
היסודיים .בין הפעילויות הרבות הנערכות
סביב מעגל השנה :מכירת נרות כתרומה
למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחנוכה,
התנדבות בנטיעות בט"ו בשבט ,ובפורים
חלוקת משלוחי מנות לילדים בבתי
חולים ולחיילים.

50

מבצעים
כיתתיים
לכל שכבת גיל מבצעים של נתינה
שכבת ז' מוכרת אריזות בעבור עמותת אקי"ם בחנוכה
ובפורים .בנות ז' ו-ח' מקיימות מקהלה משותפת עם
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מבית הספר סאלד –
ההכנסות קודש לעמותת כנפיים של קרמבו .שכבת
ח' מתנדבת במועדון הקשישים "כיסופים" .שכבת ט'
מלמדת את תלמידי כיתות ג'-ד' זהירות בדרכים במיזם
"ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד" .שכבה זו גם מכינה
סלי מזון לעמותות "אשל בכפר" ו"מלא הטנא" ,וכל
תלמידה תורמת למלחמה בסרטן .נוסף לכך ,שכבות
ז'-ט' מתרימות לעמותות אקי"ם ואלו"ט ,יוזמות
ומפעילות שוק "קח-תן" שהכנסותיו קודש למשפחות
נזקקות ,מכינות משלוחי מנות למשפחות שכולות
ואף נפגשות אתן ביום ירושלים .תלמידות החטיבה
העליונה שותפות בפרויקט הקהל .בנות שכבת י"ב
מדריכות בתחום מגזריות בחברה הישראלית ,ומקדמות
שילוב של למידה ועשייה למען קבלת השונה ועידוד
הנתינה והחסד .בנות שכבת י' מתנדבות בין פעם אחת
לשלוש פעמים בשבוע .הן מופנות למקומות התנדבות
על פי נוהל ההסדרה ,ורבות ממשיכות בכך גם בכיתות
י"א-י"ב .ההתנדבות היא בכוחות הביטחון ,בסיוע
לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,בבתי נוער וקהילה,
בתנועות נוער ,בבתי אבות ועוד.

העמקת
תודעת החסד
בשאיפה לבוגרת מעורבת בחברה הישראלית
התורמת לקהילה ,לעם ולמולדת ,מתקיימות
באולפנית שיחות ,הרצאות והצגות המעודדות
תרומה בקהילה .כך לדוגמה הוזמנו להרצות
בפני הבנות תורם כליה שסיפר על מקומה של
הנתינה בחייו ,פצוע צה"ל ששיתף בחוויותיו,
ליצן רפואי המתנדב בסיוע למאושפזים ,ועוד.

הוקרת
הנתינה
בית הספר מקיים פעולות הוקרה רבות
המעלות על נס את חשיבות מעשי הנתינה
והחסד .בין הפעולות ,חלוקת תעודות
הוקרה במעמד כלל בית הספר ,מתן מכתבי
תודה והערכה לתלמידות מטעם המקומות
שהתנדבו בהם ,קיום טקס עירוני שבו קיבלו
התלמידות הנבחרות תעודות הוקרה מראש
העיר ,וכן התייחסות אישית בתעודת בית
הספר לתרומה לקהילה.
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להתגדל במידות,
ע
ל
י
ס
ו
ד
י להרבות במעשים
אולפנת "גילה – שעלי תורה" בית שמש
מחוז ירושלים
המנהלת :יעל ואן דייק
רכזת חסד :שירה גרינוולד

במסחפסריד

מספר התלמידים 523
מספר הכיתות 20
מספר התלמידים המתנדבים 523
מספר הכיתות המתנדבות 20
ם

"כל מה שהאדם מתגדל,
מתגדל העולם עמו"
אמירה זו של רב האולפנה מלווה את העשייה באולפנה וטומנת
בחובה מסר משמעותי לערך התרומה האישית המגדלת את עם
ישראל .כך ,לאחר הכנה מנטלית-רגשית מהצוות ,כל תלמידה בוחרת
על פי כישוריה את ההתנדבות שלה .גם אירועים באולפנה מתייחסים
להעלאת האווירה בין כותלי האולפנה וכן לצרכים הקהילתיים החוץ
בית-ספריים.

האחרת היא שלנו
באולפנה לומדות דרך קבע תלמידות בעלות צרכים מיוחדים .כלל התלמידות מכילות אותן ,תומכות בהן
ודואגות למתן מענה לצורכיהן הרגשיים והחברתיים.
בסיורים ובטיולים תלמידות האולפנה דואגות לצורכי התלמידות המיוחדות.
במסגרת יוזמת "עת לעשות" של בנות האולפנה הוקם מרכז קהילתי הנותן מענה מגוון וממוקד לילדים בעלי
תסמונת דאון ברמת בית שמש.
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שנים של חסד
לאולפנה תכנית מובנית לעיסוק בחסד ונתינה:
שכבת ז' – פעילויות בגני ילדים סביב החגים.
שכבת ח' – יומיים של מסע למידה ועשייה על
חסד ונתינה "משהו משהו".
שכבת ט' – ימי התרמה למגוון עמותות חסד.
שכבת י' – מערך התנדבות מובנה של שלוש
שעות שבועיות לכל תלמידה.
שכבת י"א – שבוע התנדבות שכבתי ,התנדבויות
אישיות ,הדרכות בסניפים.
שכבת י"ב – הכנה ליציאה לשירות משמעותי.

אני בשביל כולנו
באולפנה מתקיימות חונכויות פנים בית
ספריות לאורך השנה בסיוע לימודי,
ובמהלך החופשה בהשלמת פערים
חברתיים.
התלמידות מתנדבות בעמותות חסד
מקומיות ,בבתי תמחוי ,בגרעין התורני,
בבתי אבות ,בחונכויות בבתי ספר יסודיים,
בהדרכות בתנועות נוער ,במרכזים
קהילתיים ובמוסדות לחינוך מיוחד.
לאחר יריד החסד הגדול בתחילת השנה,
המציע מגוון אפשרויות התנדבות,
מתחייבת כל בת בכיתה י' ל 3-שעות
התנדבות בשבוע במסגרת "מחיובות אישית" .במהלך השנה נערכות פעילויות שכבתיות להעצמת נושא הנתינה
וכן ליווי רפלקטיבי בכיתה להערכת מידת ההתאמה של מקום ההתנדבות.
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נתינה ועשייה למען
ע
ל
י
ס
ו
ד
י האחר ככלי לבניית דימוי
עצמי מיטבי
אולפנת בני עקיבא מירון
מושב מירון ,מחוז התיישבותי
המנהל :הרב מיכאל קאפח
רכזת חסד :שרון סורקיס

במסחפסריד

מספר התלמידים 385
מספר הכיתות 15
מספר התלמידים המתנדבים 385
מספר הכיתות המתנדבות 15
ם

חינוך לנתינה בשלושה
מישורים :הקוגניטיבי ,ההתנסותי
וההתנהגותי
צוות אולפנת מירון שם לו למטרה להעמיק את החינוך
למעורבות חברתית ,לנתינה ולעשייה ברוכה למען האחר
מתוך תחושת מסוגלות ושייכות .החזון הבית ספרי מפרט
שלושה מישורי מיקוד :המישור הקוגניטיבי ,המתייחס
להוראת תכנים ערכיים המטפחים דרך ארץ ושאיפה להיות
אדם אחראי וטוב יותר ,המעניק בלי לצפות לתמורה;
המישור ההתנסותי ,המתייחס למעגלים שונים בחברה
ובסביבה תוך חיזוק האמונה בכוח העצמי והפנימי שיש
לכל אחת מהתלמידות לעשות למען הכלל תוך ראיית
צרכיו; ולבסוף ,המישור ההתנהגותי ,המתייחס להתמודדות
עם אחריות ,יוזמה ,התמדה ותקשורת בין-אישית.
לאולפנה מערך התנדבות שכולו חסד ונתינה בכל שכבות הגיל .כל כיתה מקבלת עליה לתרום לזולת בהתאם
ליכולותיה ,החל מכיתות התורמות יומיים עד ארבעה ימים בשנה ,דרך אלו המתנדבות ארבעה חודשים בשנה
ועד לכיתות המתנדבות לאורך כל השנה .נוסף על כך מקיימת האולפנה ימי שיא של חסד ,התנדבות ונתינה
המשותפים לכמה כיתות.
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מעגלי חסד
מעשי החסד מתקיימים במעגלי החיים השונים :מעגל הפרט והקבוצה ,המעגל הבית ספרי ,המעגל הקהילתי,
והמעגל הלאומי.
במסגרת ההתנדבות התוך בית ספרית חונכות תלמידות האולפנה הוותיקות את חברותיהן העולות.
כמו כן הקימו התלמידות בזאר חסד לביגוד והנעלה לעולות מבנות המנשה.
במסגרת תכנית "לאורו נלך" תלמידות השמינית משולבות באופן קבוע במערכת השעות של גני הילדים ,בתי
הספר והמועדוניות באזור.
תלמידות מפעילות קייטנה במהלך החופש הגדול לילדי המועדונית במרום הגליל.
זה  13שנה תלמידות מדריכות במיזם בת מצווה במרכזי הקליטה
בצפת לבנות עולות מאתיופיה .התלמידות העולות מציגות
במרכזי הקליטה הצגה לכבוד חג הסיגד.
כדי לחזק את הקשר הרב דורי ,התלמידות מלמדות אוכלוסייה
מבוגרת ביישובי מרום הגליל מיומנויות מחשב.
התלמידות שותפות לאריזת מוצרי מזון בעמותות סיוע בצפת
ובמרום הגליל.

ארץ ישראל
יפה
הוכשרו  15שגרירות בתחום איכות הסביבה המנחות
לשמר ולשפר את איכות חיינו ולדאוג לבעלי החיים
והצמחייה .בטיולים מחלקות הבנות שקיות ,ועל
הדרך מנקות את ארץ
ישראל.
בפרויקט "סובב כנרת"
הבנות מנכשות עשבים,
גוזמות ,מסקלות ועוד.

חגיגה של חסד
בראשי חודשים – משמחים ילדים בבית החולים
בצפת ומבקרים קשישים בבית אבות.
בעשרת ימי תשובה התלמידות מנקות את בית
הכנסת העתיק במירון.
בפורים מזמינים מוסד לתלמידים בעלי מוגבלויות
לשוק פורים.
בפסח התלמידות מנקות בתי נצרכים ודואגות ל"קמחא
דפסא".
בל"ג בעומר עוזרות התלמידות בהתרמות של
עמותות במירון בהילולא של רשב"י.

כמו כן הקימו בנות כיתת העולות גינה אקולוגית
בגן ילדים במירון.
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בנתינה וחסד
ע
ל
י
ס
ו
ד
י אני ואת נשנה את העולם
אולפנת סגולה
קריית מוצקין ,מחוז חיפה
המנהלת :רוחמה חזות
רכזי חסד :רביד בלחגי ושמרית בן-חמו

במסחפסריד

מספר התלמידים 520
מספר הכיתות 19
מספר התלמידים המתנדבים 520
מספר הכיתות המתנדבות 19
ם

תכנית התנדבות ספירלית
ומבצעי חסד קבועים
באולפנת סגולה מסורת של חינוך לתורה וחסד ,מנהיגות ומצוינות .מאז
הקמתה ועד היום האולפנה היא גוף מתנדב .כל התלמידות לאורך שנות
לימודיהן מתנדבות.
האולפנה היא המוסד היחיד באזור המתרים במבצע "הקש בדלת" .כל
בנות האולפנה יוצאות להתרמה ואוספות סכומים נכבדים ,שעליהם אף
זכו בגביע מן האגודה.
האולפנה הקימה סניף בני עקיבא עולים בפנימייה .הקומונריות הן משכבה
י"ב והמדריכות משכבה י"א .פעמיים בשבוע כל בנות הפנימייה משתתפות
בפעילות הסניף.
על פי נוהל ההסדרה ,כל כיתה יוצאת למקום ההתנדבות הממתין להן לאחר שלמדו על חשיבות הנתינה וגם על
המקום שהן יוצאות להתנדב בו ,ולאחר שהכינו פעילות תואמת .בשובן מההתנדבות מתקיים דיון כיתתי על החוויה
שעברו .התלמידות מגיעות לבתי אבות ,גני עולים ,בתי ספר יסודיים ,גמ"ח מזון וביגוד ,מע"ש ,בית קסלר ועוד.
מבצע חמישית – ארוחת בוקר מפנקת כהצדעה והוקרה ל"אנשים השקופים" :אנשי מנהלה ,מנקים ,אב הבית וכדו',
ולאחר מכן במשך היום הבנות מחליפות אותם בעבודתם .גם מנקי הרחובות ונהגי האוטובוסים בעיר לא נשכחו
וקבלו צ'ופר מעשה ידי בנות החמישית.
מבצע שישית – תלמידות השכבה מובילות את כלל התלמידות להכנת  600משלוחי מנות וצ'ופרים המחולקים
בבית החולים רמב"ם ,בגן עולים בקרית ים ,בגמ"ח קריית ביאליק ובבתי אבות בקריית שמואל ובקריית מוצקין.
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תעודת בגרות חברתית
התלמידות מתנדבות בכל תחום אפשרי כמעט ,ובהוקרה על
מאמציהן והשתדלותן למען החברה בהתמדה הן מקבלות
תעודת בגרות חברתית .נוסף על כך ,בנות מצטיינות מקבלות
בסוף כל מחצית תעודת הצטיינות בטקס מרשים .גם קירות
האולפנה מפרסמים את הפעילויות המבורכות ואת מכתבי
התודה.
כל תלמידה משתתפת באחת הפעילויות האלה:
הדרכה בסניפי תנועות הנוער של עזרא ,בני עקיבא ,עוז ואריאל.
התנדבות במד"א ,קו לחיים ,בית קסלר ,מועדוני עיוורים וקשישים ,מועדוניות רווחה בקריית ים ובקריית מוצקין,
מחלקות ילדים בבתי החולים ,ספריות ועוד.
חונכות לילדים אוטיסטים ,לתלמידות מתקשות מתוך האולפנה או לתלמידות מבתי הספר היסודיים באזור ועוד.

נקודות של חסד
•

•
•
•

בתכנית "מחויבות אישית" שותפות
כל תלמידות ט'-י"ב זה שנים רבות.
לאחר הכנה ופגישות עם נציגים
ממקומות ההתנדבות המוצעים,
ובשיתוף התלמידה ,נעשה שיבוץ
למקום מתאים .כל תלמידה ממלאת
כרטיסיית נוכחות ו"יומן למתנדבת"
שבו היא מתארת רגשות ,מחשבות
ותהיות .המחנכת ורכזת החסד מלוות
את הבנות ומעניקות יחס אישי לכל
אחת.
מועצת התלמידות מובילה בקביעות
איסוף וחלוקה לגמ"ח "חמ"ד וחסד".
התלמידות הן המדריכות בטיולים
ובסיורים ,ובמהלכם הן דואגות לסביבה ומקיימות מבצעי ניקיון של ארץ ישראל – חסד עם הסביבה.
התלמידות מתנדבות בגמ"ח "לקט ישראל".
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חסד ונתינה כהכנה
ע
ל
י
ס
ו
ד
י להשתלבות בתחומי
העשייה במדינה
ישיבת בני עקיבא בית יהודה
כפר מימון ,מחוז התיישבותי
המנהל :יניב עקיבא
רכזת חסד :נעמי מימון

במסחפסריד

מספר התלמידים 380
מספר הכיתות 15
מספר התלמידים המתנדבים 380
מספר הכיתות המתנדבות 15
ם

מעורבות חברתית:
התנדבות בקהילות וביישובים
בסביבת הישיבה
בישיבה בונים תכנית התנדבות כיתתית-קבוצתית והתנדבות אישית בשיתוף המועצה האזורית שדות נגב ו"לאורו
נלך" .ההתנדבויות מלוות בשיחות בשעות חינוך על משמעותה של הנתינה מתוך המקורות וכן בעיבוד של חוויית
ההתנדבות ותרומתה לתלמיד .המחנכים מציגים בפני התלמידים את מקומות ההתנדבות שנבחרו ויחד בוחרים מקום
מתאים .בכל כיתה לוח התנדבות המפרט את העשייה הכיתתית .בכל חודש נציג מכל כיתה מקבל תעודת הערכה על
ההתנדבות באותו חודש ,ובסוף השנה ניתנת תעודת הוקרה לתלמידים שהובילו ויזמו פעילות.
התלמידים מתנדבים באופן קבוע עם קשישים במרכזי יום ,בגמ"חים המחלקים מזון לקשישים ובעבודה בחוות
בודדים .הם אף עוזרים לתלמידי בתי ספר יסודיים .נוסף על התנדבויות קבועות ישנן התנדבויות תקופתיות כגון
"יום מעשים טובים",
עזרה לחקלאים בעת
הצורך ,וסיוע לפני
החגים בבתי חולים
ובבסיסי צבא באזור.
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והדרת פני זקן
תלמידי הישיבה מגיעים פעם בשבוע לבתי
קשישים ביישוב שוקדה ,לומדים אתם,
מתעדים את קורות החיים שלהם ויוצרים
חיבור בין צעירים ומבוגרים .נוסף על כך הם
מתנדבים במועדוני ותיקים ביישוב שרשרת ובמרכז
לקשיש בשדות נגב .כמו כן ,לפני החגים התלמידים
מקיימים מסיבות אצל הקשישים ,במועדון "לב
שלם" למבוגרים בעלי מוגבלות שכלית ואצל
תשושי נפש.

מועצת
תלמידים פעילה
מועצת התלמידים משתתפת באופן פעיל במיזמי
החסד .יחד עם הרכזת הם בונים תכנית התנדבות
תקופתית המובילה את התלמידים לעשייה כדוגמת
איסוף מזון לחיילים או לחולים.

חיים של חסד
התלמידים לומדים פרשת שבוע בחברותא אישית עם תלמידי
כיתות ג' ומקיימים פעילות קבועה בבית הספר בנתיבות.
הם מפעילים מועדונית ביישוב ופועלים למען היישוב עם
הגרעין התורני.
הם פועלים לטיפוח היישוב שובה ומתנדבים בחקלאות
בחוות בודדים בשיתוף "השומר החדש".
תלמידי הישיבה מתנדבים בגמ"חים בנתיבות ובמועצה
האזורית שדות נגב ,אורזים מנות לנזקקים ויוצאים לסיורים
משולבי פרויקטים של קק"ל.
תלמידי הכיתות הגבוהות מתנדבים במשמר האזרחי ומעבירים סדנאות לכיתות הנמוכות.
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ע
ל
י
סו

עולם חסד יבנ"ה

די (ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג)
ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג
ניר גלים ,מחוז דרום
המנהל :הרב מאיר אדרי
רכז חסד :אסף טרבלסי

במסחפסריד

מספר התלמידים 400
מספר הכיתות 18
מספר התלמידים המתנדבים 400
מספר הכיתות המתנדבות 18
ם

ממפתח הל"ב מתוך אמונה
אל כלל ישראל
שנת הלימודים מחולקת לארבע חטיבות ,שכל אחת מהן מתמקדת בנושא ערכי ,אישי או חברתי ,ומלווה בפעילות
תומכת .כך בחודשים אלול וחשוון עוסקים בנושא האמונה וקירוב לבבות ,ונוסעים לכותל ולבית אבות לאמירת
סליחות .בחודשים כסלו וטבת עוסקים בנושא יושר ואמת ויוצאים למסע בעקבות נופלי הישיבה שדבקו באמת שלהם
ותרמו מעצמם ואת עצמם
לעם ישראל .בחודשים
שבט ואדר עוסקים בנושא
השמחה ויוצאים לשמח
בבתי ילדים ובבתי אבות.
בחודשים ניסן ואייר
עוסקים בנושא אהבת הארץ
והמקדש ,מארגנים את
טקס יום העצמאות ,וביום
ירושלים יוצאים לירושלים
לחּבר
ֵ
וגם לאשדוד –
התושבים אל מהות היום.
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"העולם הזה
שלך הוא,
העולם הבא
של חברך"
אמרה זו חקוקה בלב תלמידי הישיבה ,ומתוך
תפיסה זו מחנכים לחסד ונתינה.
לישיבה תכנית התנדבות שנתית מפורטת לפי
ִשכבות גיל ,וזה עיקרה :בשכבות ז'-ט' יציאה
שבועית לגמ"ח ע"ש שמעון דהן ,סליחות בבית
אבות והתרמה למתנות לעניים .שכבת י'-י"ב
לומדת בכל שבוע עם חברותות צעירות .נוסף
לכך ,שכבת י' יוצאת מדי שבוע להתנדבות בבתי
ספר בעיר אשדוד ,בבית אבות נווה שבא או
בגני חינוך מיוחד .התלמידים מתרימים לאגודה
למלחמה בסרטן ולתכנית "עמיתים" ומכינים את
טקס יום השואה .כיתת י' עולים אחראית לניקוי
וסידור בית המדרש .שכבת י"א שותפה לתכנית
"עמיתים" ,אחראית לשוק פורים שאליו מוזמנים
ילדי "קו לחיים" ואחראית לטקס יום העצמאות.
שכבת י"ב מתנדבת מדי שבוע בבית אבות קבוצת
יבנה ובבית הספר נועם יבנה.

מתנדבים עליך
ישראל
תלמידי הישיבה מדריכים ופעילים בתנועות הנוער
בני עקיבא ועזרא ביישובים יבנה ,אשדוד וגן ויבנה.
התלמידים מתנדבים פעילים במד"א ומתנדבים
בגמ"חים במקום מגוריהם על פי בחירתם.
לקראת החגים ראש השנה ,פורים ופסח ,מועצת
התלמידים אחראית לארגון חלוקת מזון לכ2000-
משפחות נזקקות ,כולל איסוף כספים.
בישיבה גמ"ח תפילין לזכר נופלי הישיבה ובו כ50-
זוגות תפילין בשנה.
התלמידים משתתפים בפרויקט "לאורו נלך"
וב"מחויבות אישית" בכיתה י' ,ויוצאים למסע
אל החיים בעקבות לוחמים בוגרי הישיבה שנפלו
במערכות ישראל.
במהלך השנה נערך יום סיור ובו מתנדבים למשל
בעזרה למפוני גוש קטיף.
התלמידים הקימו להקה ישיבתית המופיעה בטקסי
הישיבה ובהרקדות.

ועוד חסדים של יום יום
נאמני תחזוקה עוזרים לאנשי התחזוקה .גבאי בית הכנסת אחראים לרשימת חזנים וקוראים בתורה.
אחראי ספרייה תורנית דואג לסידור הספרייה .נאמני מטבח אחראים במהלך השבת על המטבח וכל הכרוך בכך.
אחראי מועדון דואג לקישוט ,לציוד וללוח מודעות בעל תכנים ראויים .נאמני מד"א נמצאים בכוננות מתמדת.
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באמי״ת
ע
ל
י
ס
ו
ד
י עוזרים לעמית
תיכון דתי אמי״ת כרמיאל
כרמיאל ,מחוז צפון
המנהל :גאי דגל
רכזת חסד :אורה מן

במסחפסריד

מספר התלמידים 280
מספר הכיתות 13
מספר התלמידים המתנדבים 280
מספר הכיתות המתנדבות 13
ם

״ושיננתם לבניך ודיברת בם״
בחזון בית הספר נכללת השאיפה לחינוך לאהבת העם והארץ מתוך מחויבות לערכים של ערבות הדדית ,רגישות
חברתית ,מעורבות ,עשייה והתנדבות .לכן בשיעורי חינוך ובתחומי דעת רבים בתיכון הדתי אמי״ת כרמיאל
עוסקים בנושא החסד והנתינה .בשיעורי חינוך בכיתות ז׳-ט׳ עוסקים במשמעות הנתינה במעגלים שונים,
ובכיתות י׳-י״א עוסקים בערכה של הנתינה כלפי הנותן ,בערך המחויבות של הפרט כלפי הקהילה והמדינה ועוד.
בכל נושא נלמד היבט החסד הרלוונטי :בתנ״ך לומדים למשל על ״פתוח תפתח״ ,בדינים נלמד נושא השמיטה
בהיבטים של ויתור ,שוויון וכדומה ,בעברית ובאנגלית עוסקים בכתיבה ובהבנה של טקסטים הקשורים לחסד
ולנתינה ולמעורבות חברתית .באזרחות לומדים על מעורבות חברתית ,מחויבות למדינה ,יחסי גומלין ועוד,
ובחינוך גופני עוסקים בנושא ״האחר הוא אני״ ,קבלת השונה והכלתו .נוסף לכך ,פועלת בבית הספר חונכות
ומנהיגות צעירה.
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התנדבות
מושכלת
לקראת התנדבות בכלל ,ובפרט בכיתות י׳ לקראת
המחויבות האישית ,נערכת הכנה מדוקדקת בשיחה
על מקום ההתנדבות וסוג האוכלוסייה ,על כישורים
נדרשים ,על חוזקות ,חולשות וחששות ,על כללי
התנהגות והוראות בטיחות וביטחון .כל הגורמים
מדֻווחים ונעשה רישום מסודר של המתנדבים
והמלווים .חוויות ההתנדבות על קשייהן ועל
מעּוּבדות בשעות
הרגשות והתובנות המתלווים להןָ ,
הפרטניות ,במעגלי שיח ובכתיבת רפלקציה למטרת
ההעצמה האישית .אצל התלמידים מתפתחת
התובנה כי עצם הנתינה היא קבלה המביאה לפיתוח
מיומנויות אישיות ולחשיפה לאוכלוסיות מגוונות,
וכי עצם ההתמודדות עם הקשיים מלמדת ובונה
אותם לעתיד של נתינה כערך חיים.

לא יניחו
שנשכח את
ההולכים
תלמידי בית הספר
ומשמרים
משקמים
אנדרטה בית ספרית
לזכרו של ברק ,בוגר בית
הספר .הם דואגים לניקיון
בית הקברות בעיר לקראת
יום הזיכרון לחללי צה״ל
ואף מלווים אנשי עדות.

מועצת
התלמידים –
מעצמה של
חסד
מועצת התלמידים פעילה מאוד ,שותפה בתכנון
שלושת ימי החסד במהלך השנה ,מובילה את
המיזמים ״חסד של חמ״ד״ ו״למען משפחות
שכולות״ ,ויוזמת ומובילה יום כיף לכלל התלמידים
בסיום המחצית או בסוף השנה.

אלו דברים
שאין להם
שיעור
התלמידים ביקרו את פצועי מבצע צוק איתן בבית
החולים בילינסון ,והם משמחים את דיירי בית האבות
בשורה של אירועים לאורך השנה .כמו כן הם מאמצים
גני ילדים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,מחלקים
סלי מזון לקראת החגים ,שולחים מנות למשפחות
שכולות ,ומתרימים לאיל״ן ו״הקש בדלת״ .כמו כן
הם מגייסים תרומות להשתלת כליה במיזם הבית
ספרי ״מחזירים את החיוך ליצחק״ ,תורמים דם
בבית הספר ,מתנדבים בשירותי חירום והצלה מד״א
ומכבי אש וכן ב״פתחון פה״ וב״ביגודית״ ,ופעילים
בתנועת הנוער ״בני עקיבא״ וב״כנפיים של קרמבו״.
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