
בחיים
לבחוריכולאתה

בעצמךלהתעסק

או
לעשותלבחור
 !גדוליםמעשים

)ל"זגולדיןהדרסרן(

חברתיתמעורבות

"באק-ליאו"הנעוריםבחטיבת
חברתיתואחריותאישיתמנהיגותלטיפוחתכנית

א"תשפ
אבובןמעיין

חברתיתמעורבותרכזת

"באק-ליאו"נעוריםחטיבת



אריק /איכוןהודעת

הבוקר
לתדהמתיגיליתי
מכברשזה

מאומתלמאושרנחשפתי
בחלקוהשמחבאדםמדובר
שמחהומפיץבעולםטובשעושה

הביטחוןשירותיכלבפנימתחנןאני
!אנא

פסעבהםהמסלוליםכלאתפרסמו
פוסעהואבהםהמסלוליםוכל
שכולנוכדי
ללכתנוכל

.בעקבותיו



?מהימנהיגות
קהילותוביןהדורותביןקשרוביצירתדורבחינוךשליחותורואה"קבא ליאו"חינוךמרכז

לבנותשואפיםאנו.הציונותומורשתהיהדותשלהמתחדשיםערכיהלאורובעולםבארץ

,לימודעל,דמוקרטיהעלמושתתיםיהיואשר,וקהילהחינוךמרכזישלמארגישראלבמדינת

הדדיתעזרה,חברתיצדק-עולםלתיקוןמחויבותעםהיהדותערכיועלכלליתתרבותעל

דגלנושאתמודרניתישראליתלמנהיגותיוצרביתלהוותשואפיםאנו.הזדמנויותושוויון

.והחברההפרטלצרכיהרגישה,ויהודיחברתי



?מהימנהיגות
מעורביםלהיותצריכים,ההתבגרותבגילהנוערבני,שאתםמאמינים"באקליאו"הנעוריםבחטיבתאנו
,ההחלטותבקבלתחלקלקחתביכולתכםבטוחיםאנו.חייםאתםבההקהילהובחייהספרביתבחיי

.הקהילהבחייובמעורבותבהנהגה

יצירתתוךוהקהילההספרביתבחייתלמידנומעורבותאתלהעמיקהיאהתכניתמטרת

שלנורמה

.ואחראיתאכפתית,מעורבת,פעילהנוערמנהיגות



?לילמה

.וכוונהמעורבות,יוזמהמימושתוךבכםהטמוןהכוחאתגלו●
,הדרכהבליוויויישומומתמידלימודתוךשוניםמנהיגותבתפקידיהתנסו●

.ומשובתמיכה
מתכניתכחלקנלמדיםשאינםאונלמדיםדעתבתחומיהאופקיםאתהרחיבו●

.הכלליתהלימודים
בונוסנקודותשתיאואחתונקודההערכהתעודתהלימודיםשנתבסוףקבלו●

.התעודהשלהכללילממוצע(בטבלהשיצוייןכפילתכניתבהתאם)



?בתכלסלעשותמה
:השנהלאורךבמפגשיםפעילההשתתפות

בברקודאובקישורהדיגיטליהנוכחותבפנקסמפגשכללאחרנוכחותסימון❏

.(24.9.20)שישלח ביום החשיפה 

המנחהעםלתאםיש,פניםמולפניםמפגשיםימנעוהקורונהשהגבלותבמידה❏

.ים/למפגשחלופה

.וביצועההקבוצהשללפעילותיוזמהנקיטת❏

.ה/התלמידשלה/בהתנהגותואישיתדוגמהמתן❏



החברתיתהמעורבותבמסגרתוהפעילותההתנדבותתחומי
השנתילממוצעבונוסנקודותושתיהערכהבתעודתהמזכים

מנחה גיללשכבתמיועד הפרויקטשם

עברוןשירלי 'ט-'ז עמיתיםנבחרת

מיוחדחינוךצוות 'ט-'ז חברים

יחיאלמעיין 'ט-'ז תלמידיםמועצת

קטיה 'ז ספריהנאמני

ח"שלצוות 'ט-'ח צים"מש

רוייךאודי 'ז מוזיקליתהפסקה

יועצות 'ט-'ח חונכות

צור-ברמעין 'ט-'ז מגדר

לוטטיגילה 'ט-'ז חינוך-ח"חצוות
חברתי

אבובןמעיין 'ט-'ז מעורבותצוות
חברתית

מנחה מיועד
גיללשכבת

הפרויקטשם

עזראבועז 'ט-'ז מועדונית-"אחים"
יסודיבאק-ליאו

נתן 'ט שואהזיכרוןנאמני

חופית 'ט-'ז באק-ליאוס"מתנ

שרי 'ט צעיריםיזמים

התנועהמדריכי 'ט-'ז נוערתנועות

התנועהמדריכי 'ט-'ז תרבותתנועת



המזכיםהחברתיתהמעורבותבמסגרתוהפעילותההתנדבותתחומי
השנתילממוצעבונוסונקודתהערכהבתעודת

מנחה גיללשכבתמיועד הפרויקטשם

רוזנטלעדי
'ט-'ז

קולות

ואלינהליטנימירב 'ט-'ז כרמלים

ג"חנצוות 'ט-'ז "באק-ליאו"נבחרות



עמיתיםנבחרת
.הגדולותמהכיתותותלמידיםהתקשורתיותמהכיתותתלמידיםמתאמניםבהכדורגלנבחרתהיאשלנוהנבחרת

.העמיתותמהכיתותהתלמידיםביןואינטראקציהקשרליצורבמטרהמשותףחברתיבמשחקיחדמשחקים

.בחטיבה14:45-15:45בשעותרביעיבימייתקיים?מתי

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



חברים
פעילויותיהיההפעילותמוקד.בשכבההתלמידיםביןחברתייםקשריםביצירתהמתמקדתתכניתהינה"חברים"פרויקט

ביןמתמשךקשרליצור,התלמידיםאתלהעציםמנתעלבשכבהתלמידיםלביןהתקשורתיותהכיתותתלמידיביןמשותפות

הכיתותתלמידיעםלשבועאחתיפגשו,יקטבפרויחלקייטלואשר,התלמידים.החבריםמעגלאתולהגדילהצדדיםשני

.שונותבפעילויותוישתתפוהתקשורתיות

הנעוריםטיבתח:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



תלמידיםמועצת
מוסדותשללפעולתםבדומהפועלתהמועצה.חיצונייםוגורמיםהספרביתבפניאותההמייצגהתלמידיםחברתשלהמרכזיהגוףהיאהתלמידיםמועצת

עקרונותארבעהפיעלפועלתהתלמידיםמועצת.התלמידיםמועצתתקנוןפיועלספריתהביתהאמנהעקרונותפיעלדמוקרטיתבחברהאחריםנבחרים

.הדדיוכבודאחריות,מעורבות,ייצוגיות:מנחים

עליקפידו,אחראיות,יוזמהבעלישיהיואלההםבמועצהלפעילותשיגיעותלמידים.לכיתהחבריהםי"עשייבחרוהכיתותמכלנציגיםכוללתהמועצה

.שכבתיתבמתכונתפועלתהמועצה.מטלותויבצעומהלכיםיובילו,הדיוןתרבות

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



ספריהנאמני
בספרייתספריהכנאמניישמשוהתלמידים.התלמידיםלביןהספרניתביןשותפותמתוךפועלספריהביתהמשאביםמרכזצוות

ובביצועבתכנוןולהשתתףרעיונותליזוםתוכלהצעירההמנהיגות.התלמידיםקהללביןהספרייהביןמקשרגוףויהווהחטיבה

.היעדקהלולרצוןלצרכיםבהתאםפעילות

בהןהפעילויותמןחלק."המפהעל"אותהוישימוהספרייהאתשיקדמושונותפעילויותוייזמוישפרו,בקייםיטפלוהמידענים

באמצעותוהחזרתםלתלמידיםספריםהשאלתתורנות,הספרייהובארגוןבסידורהספרייהלצוותעזרה:התלמידיםיעסקו

הספרייהשלהלקוחותקהלביןהקשרשיפור,הספרייהקטלוגלתוךחומרהקלדת,במחשבעבודהמשימות,הממוחשבתהמערכת

.ועודן"חטתלמידיבקרבצרכיםסקרביצוע,הצוותלבין

.הנעוריםבחטיבתהמשאביםמרכז:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



צעיריםח"שלמדריכי-ם"משצי
ביטוילידיבאיםצ"המשתפקידי.ואהבתההארץהכרת-ח"השלבתכניתהעלמטרתלקידוםמנוףהמהווהצעירהמנהיגותתכנית

הכשרהתהליךעבראשר,קורסבוגרצעירומדריךמנהיגהואהספרבביתצ"המש.ובקהילההספרבבית,בכיתה:מעגליםבשלושה

פרחיבהדרכתומרכזיפעילחלקצ"המשנוטל,כןכמו.שנתייםוטיוליםיחותש,שדהימילפועלומוציאמדריך,מארגן,המתכנן

בימיוישתתפושבועייםמפגשיםצים"המשפרחייקיימוהפעילותבמסגרת.צים"משלהכשרתשנתיתתכנית-והכשרתםצים"המש

.השורהמןים"למשציהפכובסיומוים"משצס"ולקורלכנסיםיצאוהההכשרמתכניתכחלק.להםייחודייםשדה

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



מוזיקליתהפסקה

 !הספרביתלחללהתקופהרוחאתלהביאבואו

  .החטיבהתלמידיבוחריםאותםשיריםמתוךפלייליסטיםעורכיםאנו,והגדולותהקטנותמהכיתותתלמידיםשלמשותפתבעבודה

 .לשבועייםאחתמקיימיםאנואותהאשר, פעילהבהפסקהמושמעיםהפלייליסטים

!שמחלכולםלעשותלנוולסייעהספרבביתהטובהלאווירהלתרום ,להשפיעתלמידלכללאפשרמטרתנו

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



חונכות
החונכותדרךמתחנכיםהתלמידים.הלימודיבתחוםועוזריםס"בביהאחריםתלמידיםלמעןעושיםתלמידים–משמעותהחונכות

ישנהשלתלמידההנחההואהתכניתאתהמנחההעיקרון.הספר-לביתוגםלחניךגם,לחונךגםמסייעתהחונכות.נתינהשללערכים

הבנתוכיומכאן"תלמידחניך"לובניסיונובגילוקרוב"תלמידחונך".אחרלתלמידבתרומתוהמבוגרהמורהשלמזושונהיכולת

.יותרטובהומאווייוהחניךצרכיאת

בזהמשקיעיםשהםהסיבהגםוזויכולותיהםואתמאווייהםאתלהביעיכוליםהםשבואפיקהחונכותמהווהמהחונכיםלרבים

מעמיקהשליטהרוכשהחונך.החונכותבזמןהמתגליםקשייםעםלהתמודדויכולתעקביותומוכיחיםוזמןהתכוונות,רבהחשיבה

מצמצם,העצמיביטחונואתמשפר,והחברתיהלימודיבמישורמועצםהחניך.שונותהוראהשיטותורוכשהנלמדבחומריותר

חברתיים-חינוכייםתהליכיםבילהמו,צעירהמנהיגותלעצמובונההספר-בית.הספר-לביתיותררבהשייכותוחשלימודייםפערים

.יחידהגאוותויוצרת

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



מגדר
להנחילמבקשתכניתהתו.לנושארלוונטיותסוגיותומעלההמיניםביןושוויוןמגדרבסוגיותעכשוויבשיחודנההלומדתקבוצה

שיר"תעבירהמגדרקבוצת.ותלמידותתלמידיםבקרביותרשוויוניותעמדותוליצבהמגדריבהקשרםהאדםערךשוויוןשלתפיסות

בחטיבתמרץבחודשהמגדרשבוערגוןא-השיאשבוע.ועודמהתחוםחזוןאנשיעםתיפגש,באק-ליאוהנעוריםבחטיבת"יוםשל

.הנעורים

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



חברתיחינוך-ח"חצוות
אתולבחורתרבותבמופעילצפות?תכניםולבחורלהציע?המיוחדיםהשבועותומעצביההחלטותממקבליחלקלהיותים/רוצות

המקוםהואח"חצוות,כןאם?חלומותולהגשיםסדנאותלהפעיל,פעילויותליזום?החטיבהלתלמידיביותרוהטוביםהמתאימים

.ם/עבורכןהנכון

דיוניםנקייםבמפגשים.לפועלולהוצאתההנעוריםבחטיבתערכית-החברתיתהתכניתלעיצובשותףיהיההחברתיהחינוךצוות

.הספרביתמנהלעםעבודהפגישותיתקיימו,בנוסף.החטיבהלתלמידייתאימוופעילויותתכניםאילויחדונחשובערכיים

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



חברתיתמעורבותצוות
עלאחראיתתהיההקבוצה.חברתיתוסולידריותמנהיגות,מעורבות,נתינהבנושאיהעוסקתספריתביתייעודיתמנהיגותקבוצת

לקידוםחדשותיוזמותעליחדויחשבו"יוםשלשיר"בהעברתחלקייקחוהתלמידים,הספרבביתהחברתיתהמעורבותתחום

.הנעוריםבחטיבתהמעורבות

לצוותיסייעווכןהמעורבותבמסגרתהפעיליםמערךוארגוןבניהול,התנדבותמקומותבמציאתיסייעוהתלמידים,בנוסף

.ההתנדבותביוםשונותופעילויותהתנדבותמקוםבמציאתולתלמידים

!בחטיבההמנהיגותקבוצתאתיחדיוונקיםאלינוהצטרפו

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



יסודי"באקליאו"ס"ביהמועדונית-"םאחי"
המועדוניתמטרת.המועדוניתמצוותחלקיהווהנעוריםחטיבתתלמידי.באקבליאוהיסודכיתותלחטיבתהנעוריםחטיבתתלמידיביןפעולהשיתוף

במסגרת.ועודחגיםחוגים,חברתית,לימודיתבעזרהישולבוהתלמידים.הצהריםבשעותהיסודיהספרבביתלילדיםוחמהתומכתמסגרתלספק

.האתיופיתלעדהחםבית-הקהילהבביתאו"באקליאו"בהיסודבחטיבתמועדונית-"חנובתיבת"להתנדבאפשרויותשתיתינתנההמועדונית

.לוקייבניין(1)מדעיםקומת–היסודכיתותחטיבת:הפעילותמקום

.העלייהשערברחוב-הקהילהבית

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



השואהזכרוןנאמני
.שאנןבנווה,השואהללימודי"אייבשיץ"במכוןיועברהפרויקט.'טשכבתלתלמידימיועדת"שואהזיכרוןנאמנינוער"התכנית

בביתותכניותתכניםיעבירוהנאמנים.השואהבנושאוהשתלמויותעיוןימייעברובהם,למפגשיםלחודשאחתיגיעוהתלמידים

.משותפותבפעילויותשואהניצוליעםוייפגשובנושאתוכןחדריקימו,השונותבכיתותהספר

.לדורמדורהשואהזיכרוןהעברתבנושאשליחותהיאבתכניתההשתתפות

39התיכון'רח,שאנןנווהאייבשיץמכון:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



"באקליאו"ס"מתנ
קלורמרכז,רותמרכז-למידהתחום

הדרכהיכולותבעלילהיותצריכיםהתלמידים.שוניםלמידהבתחומיומענהעזרהויתנוקלורבמרכזאורותבמרכזהלמידהבמרכזיישתלבוהתלמידים

.וליוויהכשרהיקבלוהמתנדביםכל.קטנותבקבוצותוהוראה

רותמרכז-החברתיתהחנות●

ידיעלמופעלתהחנות.בשכונהנוערעםלעבודההכנסותיהכל.כיסלכלשוויםובמחיריםגבוההבאיכותלבגדיםבוטיקחנותהנההחברתיתהחנות

.הנערותשלתהליכיתבקבוצהבהשתתפותמלווהתהיהבחנותההתנדבותכאשר,נערותיהיושאלוחשוב,מתנדבות

בחוגיםמדריכיםעוזרי●

,תכשיטנות,בישול,קפוארה,כדורסל,כדורגל:תכניםוהעברתהספורטבחוגיבעזרהצורךקיים,ופנאיהעשרהעבורחוגיםמתקיימיםהספורטבמועדון

טניס

קלורמרכז-הגמלאיםמועדון●

עםבשהות,בסיוריםבליווי,תכניםבהעברתצורךקיים.הרכזתבליוויישולבוהמעורבותתלמידי.בשבועפעמייםנפגשהיםעיןמשכונתהגמלאיםמועדון

.הפעילותבימיהגמלאים

.וחלוקהמזוןמוצריבאריזתסיוע-קורונהנפגעילמשפחותמזוןחלוקת●

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



צעיריםיזמים

בגיוס,צוותועבודתבניהולויתנסוילמדו,תפקידיםבעליוימנויבחרוהם.עסקית"חברהמיני"יקימווהמנחההתלמידיםבתכנית

.ובדיווחכספיםבניהול,ובמכירהבשיווקיתנסוהתלמידים.שוקסקרובביצועעסקיתתכניתבהכנת,שירותאומוצרבבחירת,הון

.לקהילהתרומהמתןעליחליטואורווחיםיחלקו,החברהאתיפרקוהםהתכניתבתום

בעבודתלהשתלבות,אישייםוכישוריםיכולותלפיתוח,עשייהלאפיקיאפשרויותאינספורהנערבפנינפתחותהתכניתבמסגרת

דוגמאתשמשהחטיבהשלהעסקיםנבחרת.במשקפעילותחברותעםעסקייםקשריםוליצירתומימושםרעיונותלפיתוח,צוות

."עסקיםעושים"בתכניתוארציתאזוריתבפעילותהספרביתאתותייצג

הנעוריםבחטיבתיתקיימוהתכניתמפגשי

ח"ש250:שנתיתהשתתפותעלות

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



נוערתנועות
הפעילותבמסגרת.ייחודיתנוערלתרבותביטויומאפשרתבהלמשתתפיםוחינוכיתחברתיתמסגרתיוצרותבישראלהנוערתנועות

מהשתייכותוכחלקזהותואתמגבשהואובאמצעותן'וכוהסמלה,אידיאולוגיה,תרבות,ערכיםמקבלהחניךהשונותבתנועות

.הישראליתהחברהשלתרבותהולעיצובבישראלהנוערבנילעיצובמשמעותיתתרומהתורמותהנוערתנועות.חברתיתלתנועה

,נתינהשלערכים,עימההמשותפיםהערכיםאתדגלןעלוחורטות"באקליאו"הנעוריםחטיבתעםקשרהמקיימותהנוערתנועות

,קרמבושלכנפיים,ם"תלנוער,תרבותתנועת,יםצופי,והלומדהעובדהנוער,צופים-ומנהיגותיוזמה,הכלה,חברתיתמעורבות

.סיורחוגי

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



תרבותתנועת
✨ .יוצרים ,עוצריםלא :חיפההיוצריםבית

 :בעירוהאומנותהתרבותפניבשינוישותפיםלהיותאתכםמזמיניםאנחנו

אירועיםהפקתצוות��

ונוערלילדיםיוצרותקבוצותוהדרכתהשתתפות��

בעירגלריותעםפעולהשיתופי��

 ....אז.בעירשונותאוכלוסיותביןומפגשיםהדרכה,משמעותיתאמנות

.איתנואתכםרוצים-מנגנים,משחקים,רוקדים,שרים(למגרהאפילו)כותביםאתםאם

.וחינוכיתאומנותיתהכשרהבעליבוגריםמדריכיםהםהיוצריםבביתהמדריכים✨

 .רביםבמקומותובתרבותבאומנותהעוסקיםובוגריםצעיריםחניכיםאלפיעםארציתתנועתהיאתרבותהנוערתנועת✨

.הנוערתנועת- tarbut_noarהיוצריםבית-tarbut.haifa :באינסטגרםאותנוחפשו✨

נוספיםלפרטים

�� 050-2401640לרזלפנותניתן

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



הקהילתיבמרחבאמנות' קולות'
והתיאטרוןהאמנותבתחומיהעשרהללימודיהתלמידיםייחשפוהפרויקטבמסגרת.באקליאוהנעוריםלחטיבתייחודיפרויקטהינו' קולות'פרויקט

:כוללתבתכניתההשתתפות.וקבוצתייםאישייםפרויקטיםביצירתויתנסו

,תיאטרוןבמופעיס"ביהבמותעלופעהה, בהצגותוצפייהבמוזיאוניםביקור,תרבותלסיורייציאות,ותיאטרוןאמנותבנושאישבועייםמפגשיםשני

מיועדהפרויקט. האמנותייםהכליםבאמצעותבקהילהוהתנדבותספריים-ביתשיאבאירועיאמנותייםמיצגיםיצירת, ס"ביהמרחבבעיצובהשתתפות

המוריםי"עוינוהלוס"בביהיתקיימואשר,במיוניםמותניתלפרויקטההצטרפות.שונותקבוצותבשלושויתנסוילמדואשר', ט', ח', זכיתותלתלמידי

.התכניתאתהמלווים

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



הכרמליםלהקת
הלהקהחברי.הבמהתחומיאתאוהביםאשר'ט,'ח',זכיתותשכבתמתלמידיומורכבתהנעוריםבחטיבתשניםמספרמזהפועלתהספרביתלהקת

הצדעלנוסף.מקצועיהקלטותבאולפןעצמםמקליטיםואףבמהעלעמידהלומדים,שיריםלומדים,קולפיתוחעלועובדיםס"בביהלחזרותנפגשים

ס"ביהבאירועילהופעותמיועדתהלהקה.הבמהעלרבניסיוןוצובריםלשיריםהתנועות-מקצועיתכוריאוגרפיתעםעובדיםהלהקהחברי,המוזיקלי

.לוומחוצה

.בנפרדיפורסמושמועדןבבחינותמותניתללהקהההצטרפות

הנעוריםחטיבת:הפעילותמקום

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



ספורטנבחרות
קמינקרליאון-מכשירים/קרקעהתעמלות-ספורט●

חלקייקחוהמשתתפים.ועודספסל,קרקע,ארגזעלבתרגיליםיתאמנובשיעורהמתאמנים.בנושאמוקדםידעמצריכהמכשירים/קרקעהתעמלות

.מרטמפעל-ספרלבתיהתעמלותבתחרות

שפיראאריק-שולחןטניסנבחרת●

שלבפעילותלהשתלביוכלומצטייניםשחקנים.הלאומיתבליגהפעילושחקןמוסמךמדריך,שפיראאריקשלבהדרכתוהספרביתבאולםשולחןטניסחוג

.שולחןהטניסאיגודשלנוערובליגותבתחרויותלהשתתף,חיפהש"טנאגודת

מחבטאחיזת:שולחןטניסיסודותומקנהלענףוהייחודיהכלליהגופניהכושרפיתוח,ומוטוריקהקוארדינציהשלבסיסיותיכולותפיתוחמקנההחוג

.והמתקדמותהבסיסיותהמכותשלהטכניקהולימודחוקיותהגשותלימוד,המשחקחוקי,שולחןטניסשפת,השולחןעלמוצאעמידת,נכונה

.מתנהלמחבטמקצועינרתיקיוענק,השנהלכלמראשלנרשמים.חובה-ספורטתלבושת

ספורטיביניווט●

הספרבתיבליגתמשתתפתהנבחרת.לכושרונכנסמפותלקרוא,במצפןלהשתמשנלמד,וביערותבפארקיםנתאמן!ספורטיבילניווטהספרלביתהצטרפו

.השנייההשנהזובאק-ליאוספרביתאתומייצגת

הפרויקטיםלרשימתלחזרה



לב ַּצ ַּד ֶׁ חורבנעם //הַּט וֹבִיםש 
וטובקטןאחדמשהוהיוםתעשה
הרחובאתלחצותלזקנהתעזור
"סליחה"ו "תודה"ו "בבקשה"תגיד
לאשתךבהפתעהפרחיםזרעםתחזור

השכונהשללחתולמיםעםצלוחיתתשאיר
שבפינהבקפהלמלצרתחייך

הרמזורשובמתחלףשכלצפורשלאתתאפק
בתוראותךלעקוףשאחריךלזאתתן

הקירעלהילדשלהציוראתתתלה
מכירלאשאתהלשכןבמעלית "שלום"תגיד
שבחלוןלקבצןשקליםכמהתיתן
הקניוןשללשומרהתיקאתבשקטתפתח

,בברכה

אבובןמעיין

חברתיתמעורבות

"באק-ליאו"הנעוריםחטיבת

התינוקעםלאישהבאוטובוסתקום
לצחוקטיפהתשתדל ,בדיחהזורקכשהנהג
ברירהלנואיןכיטובאישלהיותתנסה
נוראחםאםגם ,קשהזהאםגם

חשוךשעודהיכןאורשלטיפהתפיץ
נמוךהכיבמקוםניסיםקוריםלפעמים
עצוביםדמעימי ,בצורתימיוהימים
.הטוביםשלבצד ,איתנואותךצריכיםאנחנו

הפרויקטיםלרשימתלחזרה


