תכניות בינלאומיות
ומשלחות נוער
במרכז חינוך ליאו באק
תשע"ח

2

2

3

תשרי ,תשע"ח
ספטמבר2017 ,
תלמידים יקרים,
בית ספרינו גאה להוביל מסורת ארוכה של משלחות ותוכניות חילופי נוער .כמדי שנה אנו שמחים להציג
בפניכם את חוברת המשלחות והתוכניות הבינ"ל של מרכז חינוך ליאו באק ,בה תמצאו מידע על
המשלחות ותוכניות חילופי הנוער הפועלות במסגרת בית ספרינו .בהמשך לפניות שנעשו לבית הספר,
תוכלו למצוא בחוברת זו שותפויות חדשות ומאתגרות.
מרכז חינוך ליאו באק רואה את שליחותו בעשייה חברתית וקהילתית ובחינוך דור למצוינות ערכית
ואקדמית לצד תרומה לקהילה ולישראליות המתחדשת ,ועל כן בית הספר גאה בטיפוח קשרים עם
קהילות ובתי ספר ברחבי העולם .אחד מהאתגרים הניצבים לפתחנו בזמן זה הוא מחד ,הצורך בחיזוק
הקשר עם קהילות יהודיות בתפוצות ,בדרך שתבנה שותפות הדדית עם אנשים צעירים בני גילכם
ומאידך ,החשיבות בהצגת ישראל על כל היבטיה בפני נוער וקהילות שאינן יהודיות ברחבי העולם.
אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קשרים אלו המאפשרים לכם תלמידים יקרים ,להכיר צעירים בני גילכם
מקהילות ותרבויות שונות ,להרחיב אופקים ולעצב את עצמכם כאזרחי העולם בעלי פתיחות מחשבתית
השותפים למרקם החיים במציאות המורכבת בה אנו חיים.
זוהי הזמנה לכל אחד ואחת מכם לקרוא חוברת זו בעיון ,למצוא את התוכנית העדיפה עליכם ולא
להחמיץ את ההזדמנות להצטרף לאחת מהמשלחות או תכניות חילופי הנוער.

שלכם,

דני פסלר
מנהל כללי

3
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תוכן עניינים
מספר
עמוד
4

יבשת

מספר תוכנית

-----

-----
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מפגשי הכנה לקראת יציאה למשלחת
כחלק מההכשרה לקראת היציאה למשלחות הנוער השונות ,ישתתפו התלמידים בכ 6 -מפגשי הכנה שיכללו :היכרות עם
ארץ היעד -היסטוריה ,תרבות ,מבנה גיאוגרפי וכו' ,שיח בנושא מטרות המשלחת ומשמעות היותנו חלק ממשלחת
ייצוגית ,בטחון ובטיחות ,זהות יהודית ,נימוסין והליכות ,הכנת מצגות ופעילויות בעת שהות המשלחת בחו"ל ועוד.
המפגשים יועברו על ידי הצוות הפדגוגי ואנשי מקצוע מתחומי דעת שונים.
תוכנית ההכנה שונה ממשלחת למשלחת.
בנוסף למפגשי ההכנה הבית ספריים ,התלמידים מחויבים להשתתף בקורס אינטרנטי של משרד החינוך בהיקף של 10
שעות (שישולב עם תוכנית ההכנה הרגילה).
ההשתתפות במפגשי ההכנה הינה תנאי חובה לקבלה למשלחת!

5

6

חטיבה עליונה תוכנית 1#

חילופי נוער עם בית הספר Lessing
בעיר מנהיים שבגרמניה
 .1מטרת התוכנית
התוכנית מבוססת על קשר עם בית הספר "לסינג" בעיר מנהיים שבגרמניה ומתקיימת השנה בחסות ארגון בשם
Europeans for Peace
מטרת התוכנית השנה היא לימוד משותף של סוגיות הנוגעות לאפליה על רקע גזעי ,כפי שבאה לידי ביטוי
בתקופת השואה ובהקשרים אקטואליים בישראל ובגרמניה .נעסוק בסוגיות כגון סוגיית העובדים הזרים והפליטים
בישראל ובגרמניה כיום ,התמודדות גרמניה עם מבקשי מקלט מסוריה ואירק ,קליטת הקהילה האתיופית בחברה
הישראלית ויחסי רוב ומיעוט בשתי המדינות .הלימוד המשותף יאפשר גם העמקת ההכרות בין המשתתפים משתי
המדינות והידוק הקשרים בין נוער ישראלי לנוער גרמני .התוכנית כוללת גם לימוד משותף על ההיסטוריה היהודית
העשירה בעיר מנהיים בדגש על תקופת השואה .במהלך הביקור בגרמניה יציגו התלמידים את ישראל בפני
מארחיהם ,יצאו לסיורים משותפים ,ייטלו חלק באירועי תרבות ועוד.
בזמן השהות בברלין ,נתמקד בהיסטוריה המרתקת של העיר ובהתמודדות עם הזיכרון הנוכח בה של תקופת
השואה ושל המלחמה הקרה .נבקר ברייכסטאג ובאנדרטאות המקיפות אותו -לזכר קורבנות השואה ,לזכר
הצוענים ולזכר קורבנות המלחמה הקרה ,נבקר בכיכרות המרכזיות בעיר ,באי המוזיאונים ,ברובע אורניינבורג
ובשכונה הבוארית ברובע שונברג.
להלן קישור לאתר ביה"ס "לסינג"http://www.lessing-gymnasium.com :
• שנת תשע"ח תהיה שנתה השמינית של המשלחת.

התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים.
.2

א .למי מיועדת התוכנית? תלמידים מכיתות י' ו -י"א.
ב .מספר משתתפים במשלחת :כ.14 -
ג .דרישות קבלה:
 המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה.
 כתיבת מכתב בקשה להשתתף במשלחת שיפרט גם את המניעים לבקשה ואת
התלמיד ללימוד המשותף.
 ראיון אישי ומיון קבוצתי.
 השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
 אנגלית ברמה טובה.

 .3מועדי המשלחת:
 נסיעה לגרמניה :הנסיעה למנהיים תתקיים בחופשת חנוכה תשע"ח ,דצמבר .2017
 משך הנסיעה :כ 8 -ימים ,מתוכם כשלושה ימים בברלין.
 האירוח בישראל :באמצע חודש פברואר .2018
 משך האירוח :כ 8 -ימים.
 .4עלות משוערת לתלמיד :כ.$650 -
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חטיבה עליונה תוכנית 2#

חילופי נוער עם בתי ספר בעיר מיינץ שבגרמניה
 .1מטרת התוכנית
התוכנית מבוססת על קשר עם בתי ספר ( MARIA WARD & WILLIGISבית ספר לבנות ובית ספר לבנים) בעיר מיינץ
שבגרמניה .מטרת התוכנית היא מפגשים לצורך היכרות והידוק הקשרים בין נוער ישראלי לנוער גרמני .התוכנית כוללת
לימוד משותף של ההיסטוריה היהודית כמו גם התרבות המקומית העשירה בעיר מיינץ וסביבתה ,תוך הדגשת
ההיסטוריה המשותפת לשני העמים .במהלך הביקור יציגו התלמידים את ישראל בפני מארחיהם ,ייצאו לסיורים
משותפים באזור חבל הריין ,ייטלו חלק באירועי תרבות ועוד.

התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים.
להלן קישור לאתר העיר מיינץwww.mainz.de :
*שנת תשע"ח תהיה שנתה ה 17 -של המשלחת.
.2

א .למי מיועדת התוכנית? תלמידים מכיתות י'-י"ב.
ב .מספר משתתפים במשלחת.14 :
ג .דרישות קבלה:
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי.
● השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
● אנגלית ברמה טובה.

 .3מועדי המשלחת
● נסיעה לגרמניה :מרץ ( 2018התחלת חופשת פסח).
● משך הנסיעה :כ 8 -יום.
● האירוח בישראל :אוקטובר .2018
● משך האירוח 8 :יום.
 .4עלות משוערת לתלמיד :כ.$750 -
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חטיבה עליונה תוכנית 3#

משלחת לברלין במבט היסטורי
אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים במסגרת מגמת ההיסטוריה ,אודותיו חלק מהתלמידים גם יכתבו עבודות גמר ,הינו
השלטון הטוטליטרי בגרמניה הנאצית ובברית המועצות.
הסיור לברלין וסביבתה נועד להפגיש את התלמידים עם בירתה של גרמניה הנאצית ,עם העבר היהודי המפואר בעיר
בה פעל גם הרב ד"ר ליאו באק ועם אחד ממוקדי הסכסוך בתקופת היריבות הבין גושית והמלחמה הקרה .בסיור נשלב
הכרות עם האתרים המרכזיים הנוגעים לשלטון בגרמניה הנאצית ולשואה כגון הרייכסטאג ,מטה הס.ס ,.וילה ואנזה,
מחנה זקסנהאוזן ומוזיאון הטופוגרפיה של הטרור ,אתרים יהודיים -כגון בית הקברות היהודי ,בית הספר היהודי ובית
הכנסת אורניינבורג ,עם אתרים הנוגעים למלחמה הקרה -כגון מוזיאון החומה ,צ'ק פוינט צ'רלי ושער ברנדנבורג ועם
אתרים הנוגעים לזיכרון ולאופן בו מתמודדת גרמניה עם עברה -אנדרטת השואה ,אנדרטת הצוענים ,הרובע הבאווארי,
רציף גרונוולד.
ההדרכה בסיור תתבצע על ידי המורות המלוות וכן על ידי התלמידים -שיחקרו את האתרים השונים לקראת הסיור.
דרישות קבלה:
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי.
● השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
למי מיועדת התוכנית? תלמידי י'-י"ב.
מספר משתתפים במשלחת 20-25 :תלמידים.
מועדי המשלחת:
● נסיעה לברלין :התאריך טרם נקבע.
● משך הנסיעה :שבוע.
עלות משוערת לתלמיד  :כ.1000$ -
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חטיבה עליונה תוכנית #4

משלחת תלמידים למכון למחקר בפיזיקה חלקיקים ,CERN -שוויץ
המשלחת תסגר בשנה הנוכחית לנסיעה בתשע"ט -מידע יימסר במוגבר פיזיקה שכבת י"א לקראת סיום השנה.
מטרות התכנית
המרכז למחקר פיזיקת חלקיקים  ,CERNהנמצא על גבול שוויץ-צרפת ובו גם נמצא מאיץ החלקיקים הגדול ביותר
( ) LHCהוא אתר המחקר הגדול ביותר ובעל המכשור המתקדם והמשוכלל ביותר הקיים היום בעולם .הגילויים
שהתקבלו במכון מחקר זה זיכו את החוקרים בפרסי נובל והפיתוחים הטכנולוגים שהוא הביא לעולם כוללים בין היתר
את ה.)WWW (World Wide Web -
מרכז חינוך ליאו באק מציע לתלמידי מגמת הפיזיקה הזדמנות לבקר במכון מחקר זה למשך חמישה ימים לתכנית
ייחודית ולשמוע מטובי הפיזיקאים את הסיפור של המקום והמחקר הנעשה כיום.
התכנית כוללת ביקורים במתקני האתר -חדרי הבקרה ,המאיצים והגלאים; ביצוע פעילויות והשתתפות בהרצאות
העוסקות במחקרים הנעשים במקום ונמצאים בחזית המדע כיום.
התכנית מיועדת אך ורק לתלמידים במגמת הפיזיקה בשכבת י"ב.
מספר משתתפים :עד  24תלמידים (תלוי בגודל הקבוצה שיאשרו לנו).
התלמידים שהתקבלו חייבים בקורס הכנה בפיזיקת חלקיקים והיכרות עם מאיץ החלקיקים להכנתם לביקור ,הכולל
הגשת עבודות וביצוע פרויקט ייחודי למשלחת זו (כתיבת ערכים בפיזיקת חלקיקים בויקיפדיה) .הקורס מהווה 15%
מהערכה בית ספרית בפיזיקה.
מועדי המשלחת :טרם נקבע (בדר"כ בחודש נובמבר).
עלות משוערת לתלמיד :כ.900$ -
הקריטריונים להשתתפות במשלחת:
● ציון ממוצע  85ומעלה במגמה.
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז השכבה.
● התלמיד/ה השתתפו ותרמו באירועי המגמה השונים.
● שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית.
● השתתפות בכל מפגשי קורס ההכנה.
● ביצוע פעילות המשך במסגרת בית הספר ו/או במסגרות שונות.
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חטיבה עליונה תוכנית 5#

משלחת לטאיוואן
 .1מטרת ותיאור התוכנית
בהמשך לקשר שנוצר בין מרכז חינוך ליאו באק לרשת בתי הספר הפרטיים בטאיוואןKang Ning Educational -
 ,Group www.ukn.edu.tw/ukn/en/התארחה בליאו באק במהלך חופשת הקיץ תשע"ד ותשע"ה ,משלחת מורים
ותלמידים מטאיוואן במט רה לעודד היכרות בני נוער מטאיוואן ומישראל .במהלך חופשת הפסח תשע"ה ,ותשע"ו ,יצאה
משלחת גומלין לבקר בטאיוואן .שנת תשע"ח תהיה שנתה השלישית של המשלחת .הביקור יאפשר היכרות מקרוב עם
ההיסטוריה ,התרבות והפסיפס האנושי המייחד את החברה הטיוואנית.
הנסיעה תכלול ביקור ב פרלמנט של טאיוואן ,בבתי ספר ,סיור בפארק למדע ,שווקי לילה ופארקים לאומיים .הלינה
במעונות האוניברסיטה של  Kang Ningומלונות מחוץ לטייפה.
במידה שתגיע השנה משלחת מטאיוואן ,אירוח תלמיד מטאיוון היא תנאי להשתתפות במשלחת.
.2

א .למי מיועדת התוכנית? תלמידים בכיתות י' ,י"א ו -י"ב.
ב .מספר משתתפים במשלחת 24 :תלמידים.
ג .דרישות קבלה:
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי.
● השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
● אנגלית ברמה טובה.

 .3מועדי המשלחת
● הנסיעה לטאיוואן :התחלת חופשת פסח (מרץ .)2018
● משך הנסיעה 10 :ימים.
 .4עלות משוערת לתלמיד :כ.$ 2,300 -
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חטיבה עליונה תוכנית 6#

חילופי נוער עם בית הספר "שלום עליכם"
בבואנוס-איירס ,ארגנטינה
 .1מטרת התוכנית
התוכנית מבוססת על קשר עם בית הספר "שלום עליכם" בבואנוס-איירס ,אחד מבתי הספר היהודים המובילים
בארגנטינה .מטרת התוכנית ליצור מפגשי היכרות והידוק הקשרים בין בני נוער יהודים מארגנטינה ומישראל .התוכנית
כוללת חילופי משלחות בין בתי הספר .במהלך הביקורים ההדדיים יכירו התלמידים את הקהילה המארחת וייצאו לסיורים
משותפים .בעת הביקור בבואנוס איירס ישתתפו התלמידים כאורחי ארגון  ,AMIAארגון הגג של הקהילות היהודיות
בארגנטינה ,באירועים שונים של הקהילה היהודית על מנת להתוודע לעשייה החינוכית הרבה בתוך הקהילה היהודית
בארגנטינה.
* שנת תשע"ח תהיה שנתה השישית של המשלחת.

התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים.
2.

א .למי מיועדת התוכנית? תלמידים מכיתות י' ,י"א.
ב .מספר משתתפים במשלחת :כ.25 -
ג .דרישות קבלה:
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי.
● השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
● אנגלית ו/או ספרדית ברמה טובה.

 .3מועדי המשלחת
 נסיעה לארגנטינה :קיץ .2018
 משך הנסיעה :כ 10 -ימים.
 האירוח בישראל :תחילת פברואר .2018
 משך האירוח בישראל 7 :ימים.
 .4עלות משוערת לתלמיד :כ.$2,300 -
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חטיבה עליונה תוכנית 7#

"שערים ואוהלים" – ""Gates and Tents

תכנית נוער בנושא מנהיגות יהודית בין נוער מקהילת "שערי תפילה" בניו יורק וקהילת
"אהל אברהם"-ליאו באק
מטרת התכנית:
במסגרת בניית קשרים משמעותיים בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות ,קהילת אוהל אברהם יצרה קשרי תאומות עם
הקהילה הרפורמית "שערי תפילה" שבניו יורק.
מטרת התכנית היא לבנות גשרים לשיח יהודי בין מנהיגויות נוער תוך ניסיון לעמוד על הקשרים שבין יהדות העולם
לישראל ,שיח סביב זהות יהודית וערבות הדדית .במהלך התכנית נקיים מפגשים בתוך ליאו -באק ומחוצה לו שיסייעו
לחשוף ולדון בסוגיות אקטואליות מהמציאות הישראלית ולצידן הבנייתה של זהות יהודית מתחדשת .המפגשים יתקיימו
אחת לשבועיים וכוללים ביקורים בקהילות ישראליות ליברליות ואחרות ,מפגש עם אורחים ,פעילות חברתית סביב תיקון
עולם ,השתתפות בקבלות השבת והחגים בבית הכנסת ,שיחות סקייפ עם מנהיגות הנוער מ"שערי תפילה" ועוד.
התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות י'-י"א המעוניינים/ות לבחון ברצינות סוגיות בתחום הזהות היהודית ,ליצור קשרים
משמעותיים עם יהודים בארה"ב ,ולמי שרואה עצמו/ה מנהיג/ה בחברה יהודית מאתגרת.

התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים.
דרישות קבלה:
● המלצת המחנך/מחנכת ורכז/רכזת השכבה
● מיון קבוצתי ,ראיון אישי וביקור בית
● הישגים לימודיים טובים מאוד
● אנגלית ברמה טובה מאוד
● מחויבות לנוכחות בכל המפגשים ותכנית ההכשרה
● מחויבות לארח נוער מניו יורק.

***השנה ייבחרו התלמידים שישתתפו בתוכנית בשנת הלימודים תשע"ט ,ויתחילו בתהליך ההכנה.
מועדי המשלחת:
● האירוח בארץ -בחודש דצמבר .2018
● הנסיעה לניו יורק -חופשת פסח  -במרץ/אפריל .2019
עלות התכנית לתלמיד :כ ₪ 600 + $1,970 -להוצאות בישראל.
העלות כוללת את תכנית ההכשרה והלימוד ,אירוח המשלחת מניו יורק בארץ ,כניסות לאתרים וכיו"ב ,כרטיסי טיסה לניו
יורק וכל הוצאות האוכל והשהייה בניו יורק.
**המחיר אינו כולל את הוצאת הוויזה לארה"ב.
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חטיבה עליונה תוכנית 8#

תכנית "ענפים" עם קהילת ״בית אלוהים״ מבוסטון
מה זאת אומרת להיות יהודי? איך היהדות הזו קשורה בכלל לחיים שלי כמתבגר/ת? איך נראים חיים
של בני נוער יהודיים מעבר לים?
בימים אלו מתגבשת משלחת ייחודית לבוסטון במסגרת תכנית "ענפים" -תכנית קשר יוקרתית ,ראשונה מסוגה
בישראל ,עם קהילת ״בית אלוהים״ מבוסטון .מדובר בתכנית שנתית המיועדת להורה ונער/ה ועוסקת באופן חוויתי
בנושאים כגון :התבגרות ,זהות יהודית ,חוסן אישי ,להיות בני ובנות נוער בישראל ,הורים למתבגרים -אתגרים
והזדמנויות ,״עמיות״ יהודית ויחסי ישראל-תפוצות .זו הזדמנות יוצאת דופן לחוות חוויה משמעותית
ומשפחתית.
התכנית כוללת:
 מפגשי לימוד והכנה משותפים ונפרדים להורים ולנוער – מפגש חודשי החל בחודש דצמבר.
 שיחות סקייפ קבוצתיות ואישיות עם חברי הקבוצה המקבילה בבוסטון.
 חוויה יהודית -קבלות שבת ,חגים ומועדים.

חשוב לדעת:
אירוח בני ובנות הנוער בבתים יתקיים בנפרד מאירוח ההורים– בחיפה ובבוסטון.
חלקים מהתכנית יתקיימו באופן נפרד לבני ובנות הנוער ולהורים.
התכנית בהובלת הצוות הרבני של בית הכנסת ״אהל אברהם״-ליאו
התכנית מיועדת לנבחרת של  8-10בני/ות נוער והוריהם בלבד!

***השנה ייבחרו התלמידים שישתתפו בתוכנית בשנת הלימודים תשע"ט ,ויתחילו בתהליך ההכנה.
מועדי המשלחת:
 אירוח בארץ :ובילוי משותף במהלך  10ימי הביקור של הקבוצה מבוסטון בדצמבר .2018
 נסיעה לבוסטון ולניו יורק לביקור בן  10ימים באפריל  - 2019נסיעה משותפת להורים ולנערים
עלות התכנית להורה ונער/ה היא  ₪ 600 + $3,500לתכנית ההכנה בישראל .המחיר כולל הדרכה ,טיסות,
אירוח של  10ימים בבוסטון ,ארוחות וכניסה לאתרים.
*ייתכנו מלגות למתאימים
תנאי קבלה:
 אנגלית ברמה גבוהה מאוד.
 המלצת מחנך/ת.
 ראיון משפחתי וביקור בית.
 השתתפות בכל המפגשים -הורים ובני/בנות נוער .המפגשים מתקיימים בימי ראשון אחת לחודש בשעות
אחה"צ/ערב.
 נכונות לארח בבית בזמן הביקור בישראל.
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חטיבה עליונה תוכנית 9#

תלמידי המשלחת נבחרים בכיתה ט' בחטיבת הנעורים והנסיעה למקסיקו בכיתה י'.

חילופי נוער עם בי"ס  ,Colegio Israelita de Mexico-ORTמקסיקו סיטי
 .1מטרת התוכנית
היכרות עם הקהילה היהודית במקסיקו סיטי ועם תלמידי בית הספר  .CIMלימוד על תרבות מקסיקו ואורח החיים
המרתק של הקהילה היהודית במקסיקו סיטי .במהלך הביקור התלמידים יבקרו בבית הספר וישתתפו בשיעורים עם
עמיתיהם ,יציגו את ישראל בבית הספר ובקהילה ,ויסיירו באזור מקסיקו-סיטי.
התוכנית כוללת אירוח גומלין בבתי התלמידים
2.

א .למי מיועדת התוכנית? תלמידי שכבת כיתות ח' ו -ט'.
המיון למשלחת נעשה בחטיבת הנעורים.

ב .מספר משתתפים במשלחת :כ14. -
ג .דרישות קבלה:
● המלצת הצוות החינוכי.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי.
● השתתפות סדירה בתוכניות המעורבות החברתית/קהילתית בביה"ס.
● יכולת תקשורת טובה באנגלית.
 .3מועדי המשלחת
● אירוח המשלחת בארץ :משלחת מקסיקו מבקרת בארץ ,מדי שנה ,בסוף חודש יוני למשך שבוע .האירוח בבתי
התלמידים.
● נסיעה למקסיקו :המשלחת יוצאת לביקור גומלין בחופשת חנוכה .משך הנסיעה כ 10 -ימים .האירוח בבתי
התלמידים.
 .4עלות משוערת לתלמיד :כ.$2,000 -
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תוכניות חוץ
חטיבה עליונה תוכנית 10#

FRIENDS FOREVER USA
 .1מטרת התוכנית
ארגון " "Friends Foreverהחל את דרכו בארה"ב לפני  25שנה במטרה להפגיש בין בני נוער מתוך רצון ליצור היכרות
בינאישית שתוביל להבנה והידברות .התוכנית החלה לפעול בישראל לפני מספר שנים ,ומרכז חינוך ליאו-באק משתתף
בתוכנית ב 7 -השנים האחרונות .השנה שוב תצא משלחת תלמידי ליאו באק יחד עם תלמידים מבית הספר "נזירות
נצרת" ,חיפה  ,ובליווי שני מורים ,האחד יהודי והשני ערבי ,לשבועיים לארה"ב .המשלחת מתגוררת בבית שהושכר
למענם (בנות בחדר אחד והבנים בחדר אחר) ומנהלת אורח חיים משותף .במהלך השהות התלמידים משתתפים
בסדנאות ,לומדים מנהיגות מה היא וכיצד להיות פורצי דרך בחברה .הם גם משתתפים במפגשים בנושאי רב-תרבותיות
ולומדים על הדתות השונות (אסלאם ,יהדות ,נצרות) .כל הפעילויות מועברות בדרך חווייתית ובאמצעות מפגשים בלתי
אמצעיים עם מגוון אנשים ,ארגונים ובני נוער בארה"ב .כמו כן ,המשלחת יוצאת לטיולים ופעילויות ספורט אתגרי.
המשלחת תיקח חלק בהתנדבויות הקשורות לערך "תיקון עולם" .המשלחת גם מתארחת לארוחות אצל משפחות
בעמותת " "Friends Foreverבאזור מגורי המשלחת .במהלך הנסיעה ועם חזרתם ארצה ,התלמידים מסבירים
בפורומים שונים ,ביניהם ארגון "רוטרי" התומך בתוכנית ,על חייהם כבני נוער בישראל.
*עם חזרתם ארצה מחויבים התלמידים לשמונה מפגשי המשך ובניית תכניות קהילתיות משותפות עם עמיתיהם
מ"נזירות נצרת".
*תשע"ח תהיה שנתה השמינית של המשלחת.
.2

א .למי מיועדת התוכנית? התוכנית מיועדת לתלמידי י' שעולים ל -י"א.
ב .מדי שנה מתקבלים  5תלמידים.
ג .דרישות קבלה • :אנגלית ברמה גבוהה • המלצת המחנך ,רכז השכבה והמורה לאנגלית • ראיון אישי ומיון
קבוצתי • יכולת רטורית גבוהה • ידע נרחב במתרחש בארץ • כושר ארגון ויכולת הפעלה של נוער/קבוצות
תלמידים • מוכנות להשתתף בתוכניות דו-קיום.

 .3מועדי המשלחת
● במהלך חופשת הקיץ  -2018תאריכים ייקבעו בהקדם.
● משך הנסיעה בקיץ הוא לשבועיים ובהמשך קיימת מחויבות להשתתפות בתוכנית לאורך שנה"ל שאחריה (8
מפגשים).

 .4עלות משוערת לתלמיד :כ $ 1,500 -לתלמיד עבור הטיסות והשהות בארה"ב ( +ויזת תייר לארה"ב באחריות
התלמיד/ה)
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חטיבה עליונה תוכנית 11#

מדריכי קיץ לקייטנות יהודיות
 .1מטרת התוכנית
מרכז חינוך ליאו באק מקיים מזה שנים רבות קשרי שותפות עם קהילות יהודיות ברחבי ארה"ב ואנגליה (לדוגמא :קהילת
"בני ברית" שבסנטה ברברה ,ארה"ב וקהילת "איילית' גארדנז" שבלונדון ,אנגליה) .קיים רצון גדול בקרב הקהילות
השונות לארח את תלמידי ליאו באק כמדריכים בקייטנות הקיץ שמתקיימות עבור ילדי הקהילות היהודיות.
 .2א .למי מיועדת התוכנית? הקייטנות מתקיימות במהלך חופשת הקיץ ולכן יתקבלו תלמידי י"א העולים לי"ב או
תלמידי י"ב לפני גיוס.
ב .דרישות קבלה:
● מעורבות חברתית פעילה.
● ניסיון בהדרכה (בתנועת נוער וכו').
● אנגלית ברמה גבוהה.
● המלצת המחנך ,רכז השכבה והמלצות ממקומות התנדבות מחוץ לבית הספר.
● ראיון אישי ומיון קבוצתי
● כושר ארגון ויכולת הפעלה של נוער/קבוצות תלמידים.
● נכונות להשקעה ולמידה מרובה בתוכניות ההעשרה והמוכנות בתוכנית.
 .3מועדי המשלחת:
שבועיים במהלך החודשים יולי או אוגוסט ( 2018מותנה בקייטנה).
 .4עלות משוערת :כרטיס טיסה לארץ היעד ( +ויזת תייר לארה"ב בלבד).
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טופס הצגת מועמדות לתוכניות בינ"ל ומשלחות תשע"ח 2017-2018
●

פרטי המועמד/ת:
שם פרטי

שם משפחה

כיתה

טלפון נייד

E-mail

אני מעוניין/ת להגיש מועמדות לתוכניות הבאות:
●
______________________________________________
.1
______________________________________________
.2
______________________________________________
.3
שם המחנך/ת ________________________________
●
אני לומד/ת אנגלית בהיקף של __________ יחידות לימוד.
●
שם המורה לאנגלית ____________________________.
●
פעיל/ה בחיי בית הספר לא /כן
●
פרט/י באיזו פעילות ___________________________________________
פעיל/ה במעורבות חברתית במסגרת
●
פרט/י _____________________________________________________
פעיל/ה במסגרת חוץ בית ספרית
●
פרט/י__________________________________________________
נא לצרף לטופס זה ,חיבור בן עמוד אחד עד שניים שיכלול את ראשי הפרקים הבאים:
ספר/י על עצמך (לדוגמא תחומי עניין ועיסוק ,תכונותייך החיוביות וכו').
●
פרט/י מדוע את/ה מעוניין/ת להצטרף למשלחת
●
פרט/י במה לדעתך תוכל/י לתרום לקבוצה
●
נא להוסיף צילום דרכון בתוקף
●
נא להחזיר את כל המסמכים כולל הספח החתום עד ה 25/9 -יום ב' ,לתא של פני ארנסון מספר  39בחדר
●
המורים.
לידיעה ,המיונים למשלחות נערכים בתאריכים שונים במהלך שנה"ל עפ"י תכנית העבודה של צוות המשלחת.
●
תישלח במערכת ה"קשר" הודעה אישית ליידוע כל מועמד על תאריך הזימון לראיון.
לחתימת ההורים :קראתי בעיון את המידע אודות המשלחות אליה מוגשת בקשה זו,
מכיתה ________
ואני מאשר/ת לבני /בתי__________________________
להגיש מעומדות למשלחות ______________________________________________
אנו מוכנים לארח בביתנו באירוח גומלין תלמיד/ה מהמשלחת.
❖

שם ההורה____________________ :

חתימת ההורה_____________________ :
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