מעורבות חברתית

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

תשפ"א
מעיין בן אבו
רכזת מעורבות חברתית
חטיבת נעורים "ליאו-באק"

בחיים
אתה יכול לבחור
להתעסק בעצמך

או
לבחור לעשות

מעשים גדולים !
)סרן הדר גולדין ז"ל(

הודעת איכון /אריק
הבוקר
גיליתי לתדהמתי
שזה מכבר
נחשפתי למאושר מאומת
מדובר באדם השמח בחלקו
שעושה טוב בעולם ומפיץ שמחה
אני מתחנן בפני כל שירותי הביטחון
אנא!
פרסמו את כל המסלולים בהם פסע
וכל המסלולים בהם הוא פוסע
כדי שכולנו
נוכל ללכת
בעקבותיו.

מנהיגות מהי?
מרכז חינוך "ליאו באק" רואה שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות
בארץ ובעולם לאור ערכיה המתחדשים של היהדות ומורשת הציונות .אנו שואפים לבנות

במדינת ישראל מארג של מרכזי חינוך וקהילה ,אשר יהיו מושתתים על דמוקרטיה ,על לימוד,
על תרבות כללית ועל ערכי היהדות עם מחויבות לתיקון עולם -צדק חברתי ,עזרה הדדית
ושוויון הזדמנויות .אנו שואפים להוות בית יוצר למנהיגות ישראלית מודרנית נושאת דגל
חברתי ויהודי ,הרגישה לצרכי הפרט והחברה .

מנהיגות מהי?
אנו בחטיבת הנעורים "ליאו באק" מאמינים שאתם ,בני הנוער בגיל ההתבגרות ,צריכים להיות מעורבים
בחיי בית הספר ובחיי הקהילה בה אתם חיים .אנו בטוחים ביכולתכם לקחת חלק בקבלת ההחלטות,
בהנהגה ובמעורבות בחיי הקהילה.

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

נורמה של

מנהיגות נוער פעילה ,מעורבת ,אכפתית ואחראית.

למה לי?
●
●
●
●

גלו את הכוח הטמון בכם תוך מימוש יוזמה ,מעורבות וכוונה.
התנסו בתפקידי מנהיגות שונים תוך לימוד מתמיד ויישומו בליווי הדרכה,
תמיכה ומשוב.
הרחיבו את האופקים בתחומי דעת נלמדים או שאינם נלמדים כחלק מתכנית
הלימודים הכללית.
קבלו בסוף שנת הלימודים תעודת הערכה ונקודה אחת או שתי נקודות בונוס
(בהתאם לתכנית כפי שיצויין בטבלה) לממוצע הכללי של התעודה.

מה לעשות בתכלס?
השתתפות פעילה במפגשים לאורך השנה:
❏ סימון נוכחות לאחר כל מפגש בפנקס הנוכחות הדיגיטלי בקישור או בברקוד

שישלח ביום החשיפה (.)24.9.20
❏ במידה שהגבלות הקורונה ימנעו מפגשים פנים מול פנים ,יש לתאם עם המנחה
חלופה למפגש/ים.
❏ נקיטת יוזמה לפעילות של הקבוצה וביצועה.
❏ מתן דוגמה אישית בהתנהגותו/ה של התלמיד/ה.

תחומי ההתנדבות והפעילות במסגרת המעורבות החברתית
המזכים בתעודת הערכה ושתי נקודות בונוס לממוצע השנתי
שם הפרויקט

מיועד לשכבת גיל

מנחה

נבחרת עמיתים

ז'-ט'

שירלי עברון

חברים

ז'-ט'

צוות חינוך מיוחד

מנחה

שם הפרויקט

מיועד
לשכבת גיל

מועצת תלמידים

ז'-ט'

מעיין יחיאל

"אחים"-מועדונית
ליאו-באק יסודי

ז'-ט'

בועז עזרא

נאמני ספריה

ז'

קטיה

נאמני זיכרון שואה

ט'

נתן

מש"צים

ח'-ט'

צוות של"ח

מתנ"ס ליאו-באק

ז'-ט'

חופית

הפסקה מוזיקלית

ז'

אודי רוייך

יזמים צעירים

ט'

שרי

חונכות

ח'-ט'

יועצות

תנועות נוער

ז'-ט'

מדריכי התנועה

מגדר

ז'-ט'

מעין בר-צור

תנועת תרבות

ז'-ט'

מדריכי התנועה

צוות ח"ח-חינוך
חברתי

ז'-ט'

גילה לוטטי

צוות מעורבות
חברתית

ז'-ט'

מעיין בן אבו

תחומי ההתנדבות והפעילות במסגרת המעורבות החברתית המזכים
בתעודת הערכה ונקודת בונוס לממוצע השנתי
שם הפרויקט
קולות

מיועד לשכבת גיל
ז'-ט'

מנחה
עדי רוזנטל

כרמלים

ז'-ט'

מירב ליטני ואלינה

נבחרות "ליאו-באק"

ז'-ט'

צוות חנ"ג

לחזרה לרשימת הפרויקטים

נבחרת עמיתים
הנבחרת שלנו היא נבחרת כדורגל בה מתאמנים תלמידים מהכיתות התקשורתיות ותלמידים מהכיתות הגדולות.
משחקים יחד במשחק חברתי משותף במטרה ליצור קשר ואינטראקציה בין התלמידים מהכיתות העמיתות .

מתי ?יתקיים בימי רביעי בשעות 14:45-15:45בחטיבה.

לחזרה לרשימת הפרויקטים

חברים
פרויקט "חברים" הינה תכנית המתמקדת ביצירת קשרים חברתיים בין התלמידים בשכבה .מוקד הפעילות יהיה פעילויות
משותפות בין תלמידי הכיתות התקשורתיות לבין תלמידים בשכבה על מנת להעצים את התלמידים ,ליצור קשר מתמשך בין
שני הצדדים ולהגדיל את מעגל החברים .התלמידים ,אשר ייטלו חלק בפרוייקט ,יפגשו אחת לשבוע עם תלמידי הכיתות
התקשורתיות וישתתפו בפעילויות שונות.
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

מועצת תלמידים
מועצת התלמידים היא הגוף המרכזי של חברת התלמידים המייצג אותה בפני בית הספר וגורמים חיצוניים .המועצה פועלת בדומה לפעולתם של מוסדות
נבחרים אחרים בחברה דמוקרטית על פי עקרונות האמנה הבית ספרית ועל פי תקנון מועצת התלמידים .מועצת התלמידים פועלת על פי ארבעה עקרונות
מנחים :ייצוגיות ,מעורבות ,אחריות וכבוד הדדי.

המועצה כוללת נציגים מכל הכיתות שייבחרו ע"י חבריהם לכיתה .תלמידים שיגיעו לפעילות במועצה הם אלה שיהיו בעלי יוזמה ,אחראיות ,יקפידו על
תרבות הדיון ,יובילו מהלכים ויבצעו מטלות .המועצה פועלת במתכונת שכבתית .
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

נאמני ספריה
צוות מרכז המשאבים הבית ספרי פועל מתוך שותפות בין הספרנית לבין התלמידים .התלמידים ישמשו כנאמני ספריה בספריית
החטיבה ויהוו גוף מקשר בין הספרייה לבין קהל התלמידים .המנהיגות הצעירה תוכל ליזום רעיונות ולהשתתף בתכנון ובביצוע
פעילות בהתאם לצרכים ולרצון קהל היעד.
המידענים יטפלו בקיים ,ישפרו וייזמו פעילויות שונות שיקדמו את הספרייה וישימו אותה "על המפה" .חלק מן הפעילויות בהן
יעסקו התלמידים :עזרה לצוות הספרייה בסידור ובארגון הספרייה ,תורנות השאלת ספרים לתלמידים והחזרתם באמצעות
המערכת הממוחשבת ,משימות עבודה במחשב ,הקלדת חומר לתוך קטלוג הספרייה ,שיפור הקשר בין קהל הלקוחות של הספרייה
לבין הצוות ,ביצוע סקר צרכים בקרב תלמידי חט"ן ועוד.

מקום הפעילות :מרכז המשאבים בחטיבת הנעורים .

לחזרה לרשימת הפרויקטים

משצי"ם  -מדריכי של"ח צעירים
תכנית מנהיגות צעירה המהווה מנוף לקידום מטרת העל בתכנית השל"ח  -הכרת הארץ ואהבתה .תפקידי המש"צ באים לידי ביטוי
בשלושה מעגלים :בכיתה ,בבית הספר ובקהילה .המש"צ בבית הספר הוא מנהיג ומדריך צעיר בוגר קורס ,אשר עבר תהליך הכשרה
המתכנן ,מארגן ,מדריך ומוציא לפועל ימי שדה ,שיחות וטיולים שנתיים .כמו כן ,נוטל המש"צ חלק פעיל ומרכזי בהדרכת פרחי
המש"צים והכשרתם -תכנית שנתית להכשרת מש"צים .במסגרת הפעילות יקיימו פרחי המש"צים מפגשים שבועיים וישתתפו בימי

שדה ייחודיים להם .כחלק מתכנית ההכשרה יצאו לכנסים ולקור"ס משצ"ים בסיומו יהפכו למשצ"ים מן השורה.
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

הפסקה מוזיקלית
בואו להביא את רוח התקופה לחלל בית הספר !
בעבודה משותפת של תלמידים מהכיתות הקטנות והגדולות ,אנו עורכים פלייליסטים מתוך שירים אותם בוחרים תלמידי החטיבה .
הפלייליסטים מושמעים בהפסקה פעילה ,אשר אותה אנו מקיימים אחת לשבועיים .
מטרתנו לאפשר לכל תלמיד להשפיע ,לתרום לאווירה הטובה בבית הספר ולסייע לנו לעשות לכולם שמח!

לחזרה לרשימת הפרויקטים

חונכות
חונכות משמעותה –תלמידים עושים למען תלמידים אחרים בביה"ס ועוזרים בתחום הלימודי .התלמידים מתחנכים דרך החונכות
לערכים של נתינה .החונכות מסייעת גם לחונך ,גם לחניך וגם לבית-הספר .העיקרון המנחה את התכנית הוא ההנחה שלתלמיד ישנה
יכולת שונה מזו של המורה המבוגר בתרומתו לתלמיד אחר" .חונך תלמיד" קרוב בגילו ובניסיונו ל"חניך תלמיד" ומכאן כי הבנתו
את צרכי החניך ומאווייו טובה יותר.
לרבים מהחונכים מהווה החונכות אפיק שבו הם יכולים להביע את מאווייהם ואת יכולותיהם וזו גם הסיבה שהם משקיעים בזה

חשיבה רבה ,התכוונות וזמן ומוכיחים עקביות ויכולת להתמודד עם קשיים המתגלים בזמן החונכות .החונך רוכש שליטה מעמיקה
יותר בחומר הנלמד ורוכש שיטות הוראה שונות .החניך מועצם במישור הלימודי והחברתי ,משפר את ביטחונו העצמי ,מצמצם
פערים לימודיים וחש שייכות רבה יותר לבית-הספר .בית-הספר בונה לעצמו מנהיגות צעירה ,מובילה תהליכים חינוכיים-חברתיים
ויוצרת גאוות יחידה.
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

מגדר
קבוצה הלומדת ודנה בשיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים ומעלה סוגיות רלוונטיות לנושא .התוכנית מבקשת להנחיל
תפיסות של שוויון ערך האדם בהקשרם המגדרי וליצב עמדות שוויוניות יותר בקרב תלמידים ותלמידות .קבוצת המגדר תעביר "שיר
של יום" בחטיבת הנעורים ליאו-באק ,תיפגש עם אנשי חזון מהתחום ועוד .שבוע השיא  -ארגון שבוע המגדר בחודש מרץ בחטיבת
הנעורים.
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

צוות ח"ח -חינוך חברתי
רוצות/ים להיות חלק ממקבלי ההחלטות ומעצבי השבועות המיוחדים? להציע ולבחור תכנים? לצפות במופעי תרבות ולבחור את

המתאימים והטובים ביותר לתלמידי החטיבה? ליזום פעילויות ,להפעיל סדנאות ולהגשים חלומות? אם כן ,צוות ח"ח הוא המקום
הנכון עבורכן/ם.
צוות החינוך החברתי יהיה שותף לעיצוב התכנית החברתית-ערכית בחטיבת הנעורים ולהוצאתה לפועל .במפגשים נקיים דיונים
ערכיים ונחשוב יחד אילו תכנים ופעילויות יתאימו לתלמידי החטיבה .בנוסף ,יתקיימו פגישות עבודה עם מנהל בית הספר.

לחזרה לרשימת הפרויקטים

צוות מעורבות חברתית
קבוצת מנהיגות ייעודית בית ספרית העוסקת בנושאי נתינה ,מעורבות ,מנהיגות וסולידריות חברתית .הקבוצה תהיה אחראית על
תחום המעורבות החברתית בבית הספר ,התלמידים ייקחו חלק בהעברת "שיר של יום" ויחשבו יחד על יוזמות חדשות לקידום
המעורבות בחטיבת הנעורים.
בנוסף ,התלמידים יסייעו במציאת מקומות התנדבות ,בניהול וארגון מערך הפעילים במסגרת המעורבות וכן יסייעו לצוות
ולתלמידים במציאת מקום התנדבות ופעילויות שונות ביום ההתנדבות.

הצטרפו אלינו ונקים יחדיו את קבוצת המנהיגות בחטיבה!

לחזרה לרשימת הפרויקטים

"אחים" -מועדונית ביה"ס "ליאו באק" יסודי
שיתוף פעולה בין תלמידי חטיבת הנעורים לחטיבת כיתות היסוד בליאו באק .תלמידי חטיבת הנעורים יהוו חלק מצוות המועדונית .מטרת המועדונית
לספק מסגרת תומכת וחמה לילדים בבית הספר היסודי בשעות הצהרים .התלמידים ישולבו בעזרה לימודית ,חברתית ,חוגים חגים ועוד .במסגרת
המועדונית תינתנה שתי אפשרויות להתנדב "בתיבת נוח" -מועדונית בחטיבת היסוד ב"ליאו באק" או בבית הקהילה -בית חם לעדה האתיופית.
מקום הפעילות :חטיבת כיתות היסוד –קומת מדעים )(1בניין לוקיי.
בית הקהילה -ברחוב שער העלייה.

לחזרה לרשימת הפרויקטים

נאמני זכרון השואה
התכנית "נוער נאמני זיכרון שואה" מיועדת לתלמידי שכבת ט' .הפרויקט יועבר במכון "אייבשיץ" ללימודי השואה ,בנווה שאנן .

התלמידים יגיעו אחת לחודש למפגשים ,בהם יעברו ימי עיון והשתלמויות בנושא השואה .הנאמנים יעבירו תכנים ותכניות בבית
הספר בכיתות השונות ,יקימו חדר תוכן בנושא וייפגשו עם ניצולי שואה בפעילויות משותפות .
ההשתתפות בתכנית היא שליחות בנושא העברת זיכרון השואה מדור לדור.
מקום הפעילות :מכון אייבשיץ נווה שאנן ,רח 'התיכון 39

לחזרה לרשימת הפרויקטים

מתנ"ס "ליאו באק"
תחום למידה -מרכז רות ,מרכז קלור
התלמידים ישתלבו במרכזי הלמידה במרכז רות או במרכז קלור ויתנו עזרה ומענה בתחומי למידה שונים .התלמידים צריכים להיות בעלי יכולות הדרכה
והוראה בקבוצות קטנות .כל המתנדבים יקבלו הכשרה וליווי.
●

החנות החברתית -מרכז רות

החנות החברתית הנה חנות בוטיק לבגדים באיכות גבוהה ובמחירים שווים לכל כיס .כל הכנסותיה לעבודה עם נוער בשכונה .החנות מופעלת על ידי
מתנדבות,חשוב שאלו יהיו נערות ,כאשר ההתנדבות בחנות תהיה מלווה בהשתתפות בקבוצה תהליכית של הנערות.
●

עוזרי מדריכים בחוגים

במועדון הספורט מתקיימים חוגים עבור העשרה ופנאי ,קיים צורך בעזרה בחוגי הספורט והעברת תכנים :כדורגל ,כדורסל ,קפוארה ,בישול ,תכשיטנות ,
טניס
●

מועדון הגמלאים -מרכז קלור

מועדון הגמלאים משכונת עין הים נפגש פעמיים בשבוע .תלמידי המעורבות ישולבו בליווי הרכזת .קיים צורך בהעברת תכנים ,בליווי בסיורים ,בשהות עם
הגמלאים בימי הפעילות.
●

חלוקת מזון למשפחות נפגעי קורונה -סיוע באריזת מוצרי מזון וחלוקה.

לחזרה לרשימת הפרויקטים

יזמים צעירים
בתכנית התלמידים והמנחה יקימו "מיני חברה" עסקית .הם יבחרו וימנו בעלי תפקידים ,ילמדו ויתנסו בניהול ועבודת צוות ,בגיוס
הון ,בבחירת מוצר או שירות ,בהכנת תכנית עסקית ובביצוע סקר שוק .התלמידים יתנסו בשיווק ובמכירה ,בניהול כספים ובדיווח .
בתום התכנית הם יפרקו את החברה ,יחלקו רווחים או יחליטו על מתן תרומה לקהילה.
במסגרת התכנית נפתחות בפני הנער אינספור אפשרויות לאפיקי עשייה ,לפיתוח יכולות וכישורים אישיים ,להשתלבות בעבודת
צוות ,לפיתוח רעיונות ומימושם וליצירת קשרים עסקיים עם חברות פעילות במשק .נבחרת העסקים של החטיבה תשמש דוגמא
ותייצג את בית הספר בפעילות אזורית וארצית בתכנית "עושים עסקים".
מפגשי התכנית יתקיימו בחטיבת הנעורים
עלות השתתפות שנתית 250 :ש"ח

לחזרה לרשימת הפרויקטים

תנועות נוער
תנועות הנוער בישראל יוצרות מסגרת חברתית וחינוכית למשתתפים בה ומאפשרת ביטוי לתרבות נוער ייחודית .במסגרת הפעילות
בתנועות השונות החניך מקבל ערכים ,תרבות ,אידיאולוגיה ,הסמלה וכו' ובאמצעותן הוא מגבש את זהותו כחלק מהשתייכותו
לתנועה חברתית .תנועות הנוער תורמות תרומה משמעותית לעיצוב בני הנוער בישראל ולעיצוב תרבותה של החברה הישראלית .
תנועות הנוער המקיימות קשר עם חטיבת הנעורים "ליאו באק" וחורטות על דגלן את הערכים המשותפים עימה ,ערכים של נתינה,
מעורבות חברתית ,הכלה ,יוזמה ומנהיגות -צופים ,הנוער העובד והלומד ,צופי ים ,תנועת תרבות ,נוער תל"ם ,כנפיים של קרמבו ,
חוגי סיור .

לחזרה לרשימת הפרויקטים

תנועת תרבות
בית היוצרים חיפה :לא עוצרים ,יוצרים✨ .
אנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים בשינוי פני התרבות והאומנות בעיר :
🔥צוות הפקת אירועים
🔥 השתתפות והדרכת קבוצות יוצרות לילדים ונוער
🔥שיתופי פעולה עם גלריות בעיר
אמנות משמעותית ,הדרכה ומפגשים בין אוכלוסיות שונות בעיר .אז ....
אם אתם כותבים (אפילו למגרה) שרים ,רוקדים ,משחקים ,מנגנים -רוצים אתכם איתנו.
✨המדריכים בבית היוצרים הם מדריכים בוגרים בעלי הכשרה אומנותית וחינוכית.
✨תנועת הנוער תרבות היא תנועת ארצית עם אלפי חניכים צעירים ובוגרים העוסקים באומנות ובתרבות במקומות רבים .
✨חפשו אותנו באינסטגרם : tarbut.haifa-בית היוצרים  tarbut_noar -תנועת הנוער.
לפרטים נוספים
ניתן לפנות לרז📞 050-2401640

לחזרה לרשימת הפרויקטים

'קולות' אמנות במרחב הקהילתי
פרויקט 'קולות' הינו פרויקט ייחודי לחטיבת הנעורים ליאו באק .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 ,ביקור במוזיאונים וצפייה 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' ,ט' ,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

לחזרה לרשימת הפרויקטים

להקת הכרמלים
להקת בית הספר פועלת מזה מספר שנים בחטיבת הנעורים ומורכבת מתלמידי שכבת כיתות ז' ,ח'  ,ט' אשר אוהבים את תחומי הבמה .חברי הלהקה
נפגשים לחזרות בביה"ס ועובדים על פיתוח קול ,לומדים שירים ,לומדים עמידה על במה ואף מקליטים עצמם באולפן הקלטות מקצועי .נוסף על הצד
המוזיקלי ,חברי הלהקה עובדים עם כוריאוגרפית מקצועית -התנועות לשירים וצוברים ניסיון רב על הבמה .הלהקה מיועדת להופעות באירועי ביה"ס
ומחוצה לו .
ההצטרפות ללהקה מותנית בבחינות שמועדן יפורסמו בנפרד .
מקום הפעילות :חטיבת הנעורים

לחזרה לרשימת הפרויקטים

נבחרות ספורט
●

ספורט -התעמלות קרקע /מכשירים -ליאון קמינקר

התעמלות קרקע/מכשירים מצריכה ידע מוקדם בנושא .המתאמנים בשיעור יתאמנו בתרגילים על ארגז ,קרקע ,ספסל ועוד .המשתתפים ייקחו חלק

בתחרות התעמלות לבתי ספר -מפעל מרט .
●

נבחרת טניס שולחן -אריק שפירא

חוג טניס שולחן באולם בית הספר בהדרכתו של אריק שפירא ,מדריך מוסמך ושחקן פעיל בליגה הלאומית .שחקנים מצטיינים יוכלו להשתלב בפעילות של
אגודת טנ"ש חיפה ,להשתתף בתחרויות ובליגות נוער של איגוד הטניס שולחן .

החוג מקנה פיתוח יכולות בסיסיות של קוארדינציה ומוטוריקה ,פיתוח הכושר הגופני הכללי והייחודי לענף ומקנה יסודות טניס שולחן :אחיזת מחבט
נכונה ,עמידת מוצא על השולחן ,שפת טניס שולחן ,חוקי המשחק ,לימוד הגשות חוקיות ולימוד הטכניקה של המכות הבסיסיות והמתקדמות .
תלבושת ספורט -חובה .לנרשמים מראש לכל השנה ,יוענק נרתיק מקצועי למחבט מתנה.
●

ניווט ספורטיבי

הצטרפו לבית הספר לניווט ספורטיבי! נתאמן בפארקים וביערות ,נלמד להשתמש במצפן ,לקרוא מפות ונכנס לכושר .הנבחרת משתתפת בליגת בתי הספר
ומייצגת את בית ספר ליאו-באק זו השנה השנייה .

לחזרה לרשימת הפרויקטים

ב ַּצ ַּד שֶׁל הַּטוֹב ִים //נעם חורב
תעשה היום משהו אחד קטן וטוב
תעזור לזקנה לחצות את הרחוב
תגיד "בבקשה "ו"תודה "ו"סליחה"
תחזור עם זר פרחים בהפתעה לאשתך
תשאיר צלוחית עם מים לחתול של השכונה
תחייך למלצר בקפה שבפינה
תתאפק שלא לצפור כשמתחלף שוב הרמזור
תן לזאת שאחריך לעקוף אותך בתור
תתלה את הציור של הילד על הקיר
תגיד "שלום "במעלית לשכן שאתה לא מכיר
תיתן כמה שקלים לקבצן שבחלון
תפתח בשקט את התיק לשומר של הקניון

תקום באוטובוס לאישה עם התינוק
כשהנהג זורק בדיחה ,תשתדל טיפה לצחוק
תנסה להיות איש טוב כי אין לנו ברירה
גם אם זה קשה ,גם אם חם נורא
תפיץ טיפה של אור היכן שעוד חשוך
לפעמים קורים ניסים במקום הכי נמוך
והימים ימי בצורת ,ימי דמע עצובים
אנחנו צריכים אותך איתנו ,בצד של הטובים.

בברכה,
מעיין בן אבו
מעורבות חברתית
חטיבת הנעורים "ליאו-באק"

