מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
לשכת מנהל המינהל

ד' בכסלו תשע"ט
 12בנובמבר 2018
לכבוד
מנהלי מוסדות החינוך
מנהלי התנדבות בחינוך ברשויות
רכזים חברתיים-מעורבות
שלום רב,

הנדון :מוקירים ומאירים את הטוב בטריביו tribu-
"כל ישות בעולם מאירה במשהו את העולם ,לעולם אל יאמר אדם אין בי אור להאיר לכולם"
(אבישג ציליק)
במסגרת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" תלמידי בתיה"ס פועלים ומעצימים את ערך הנתינה
ועשיית הטוב ,בבתיה"ס בקהילה וברשויות המקומיות.
כדי להמשיך ולעודד את התלמידים להזדהות עם עשיית הטוב ,חשוב שנגביר את השיתוף של מעשים אלו.
השנה במהלך חודש דצמבר ,לקראת חג החנוכה וחודש החגים (חג החנוכה ,חג המולד וחג הקורבן) נצא לתחרות
מצולמת של תמונות המספרות את סיפור עשיית הטוב – "מאירים את האנשים הטובים" ,במסגרתה יוקירו
התלמידים דמויות מעוררות השראה (צעירים ומבוגרים כאחד) בסביבתם שעוסקות בעשיית טוב באמצעות
הענקת תעודה /מכתב/מגן למיטיב .יצלמו את רגע ההענקה ויצרפו את המכתב  .הצילום/הסרטון יועלה
באפליקצית טריביו.
איך?


התלמידים (כיחידים או כקבוצה) יזהו וייבחרו דמות מעוררת השראה שעושה טוב לאחרים במסגרת
החשיפה שלהם לדמויות הפועלות במעורבות בקהילה ,בביה"ס בשכונה ,במקום ההתנסות .זה יכול
להיות  -נער/ה ,מורה ,שכן ,הורה ,איש קשר במקום ההתנסות ,אדם בקהילה הקרובה וברשות.



התלמידים יכינו מכתב הערכה/הוקרה לדמות בה מספרים מדוע בחרו בה ועל מה התודה.



התלמידים יצלמו את רגע הגשת המכתב /המגן לדמות



את התמונה מהרגע המרגש ועותק מהמכתב יעלו התלמידים לאפליקציית tribu



ועדה ארצית תבחר מכל רשות /בית ספר לפחות סיפור אחד מיוחד שיהפוך לרכיב בספרון דיגיטלי ארצי
ותערוכה נודדת .בנוסף בית ספר שיהיו בו היקפים גבוהים של סיפורים ,יקבל תעודת הערכה מיוחדת
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קריטריונים לבחירה:
 .1תלמידים ניהלו את תהליך הבחירה והביצוע.
 .2המעשה שזיכה את מקבל התודה הינו יוצא דופן  ,מיוחד ומקורי...
 .3התמונה והמכתב הנלווה מתארים באופן בהיר ומרגש את האדם והמעשה.
לבית הספר  /הרשות שהעמידו הכי הרבה תמונות וסיפורים תוענק תעודה מטעם משרד החינוך.

לוחות זמנים:


העלאת התמונות /סרטונים עד כ"ב בטבת תשע"ט 30 ,דצמבר .2018



בחירת הסיפורים עד י"ג שבשבט תשע"ט –  29ינואר 2019



בסמוך לחג הפסח ולרמאדן ינתנו פרטים על נושא התחרות .

מאחלים לכולם לקראת חג החנוכה וחג החגים להאיר את הטוב  -כדברי א.ד .גורדון –
"לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה ,שבמקום להילחם בחושך ,עלינו
להגביר את האור"

בברכה,
חגי גרוס
מנהל מינהל חברה ונוער
העתקים:
מר שמואל אבוהב ,מנכ"ל משרד החינוך
ד"ר שוש נחום ,מנהלת המינהל הפדגוגי
ד"ר מירי שליסל ,יו"ר המזה"פ
ד"ר עופר רימון ,מנהל מינהל מדע וטכנולוגיה
מר איתן טימן ,מנהל אגף חינוך חברתי קהילתי-תלמידים ונוער
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על יסודי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר אגודת מנהלי אגפי החינוך
גב' חנה ארז ,ממונה ארצית חינוך חברתי קהילתי במוסדות החינוך
גב' מיכאלה ברקו ,מנכל"ת TRIBU
מנהלי חברה ונוער במחוזות
מנהלי אגפים  ,מטה מינהל חברה ונוער
מטה אגף חברתי קהילתי-תלמידים ונוער
גב' עיינה שכטמן  ,מנהלת ארגונית תכנית "יוצרים שינוי" ,ישראל
ממונים מחוזים אגף חברתי קהילתי-תלמידים ונוער במחוזות
רפרנטיות מחוזיות למעורבות חברתית
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