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 3מאי 2021
עמיתינו יוצאי סיירת חרוב ,לוחמים ,מפקדים ומערך תומכי הלחימה
בסמוך ל"גבעת הָרֵ עּות" שבפארק סיירת חרוב בבקעת הירדן ,1מצויה חוות עיינות-קדם .חווה חקלאית בה גם הוקם ופועל
פרויקט חינוכי ייחודי ויוצא דופן .פרויקט המעניק בית ,חינוך ולימוד – בצד עבודה חקלאית והכשרה מקצועית לבני נוער אשר
יד מערכת החינוך והממסד קצרה מלהעניק להם פתרון ראוי.
מזה זמן מהווה "גבעת הרעות" מקום מפגש למחזורי הגיוס והשירות בסיירת-חרוב המיתולוגית והקשר עם בעלי החווה ובני
הנוער הולכים ומתהדקים .את הדרך לשיתוף הפעולה עם צעירי החווה החל והיתווה חברנו מיכה שלווי ( .)02.73מזה מספר
שנים ובהתנדבות מלאה מגיע מיכה באופן קבוע לחווה ומקיים עם הנערים שם מפגשי שיחות ושיעורים בתחומו המקצועי .אנו
מעוניינים למנף ולהרחיב את פועלו של מיכה .אין כלל ספק כי לרבים מאיתנו ,יוצאי סיירת-חרוב ,הידע והיכולת לתרום
ולהעניק לבני נוער אלה מניסיוננו ובכך "לציידם" לקראת הבאות .השירות בצה"ל והמשך הדרך בחברה .........אנו סבורים כי
יצירת ושימור הקשר הרציף עם בני נוער אלה יהוו תרומה ראויה של עמותת סיירת-חרוב לקהילה ובכך גם ניצור קבוצת
"אוהדים" שתהווה גורם מרכזי בתחזוקת הפארק ושימורו.
בימים אלה אנו מגבשים תוכנית פעולה למיזם וקוראים מכאן ליוצאי סיירת-חרוב ובנות/בני הזוג להצטרף למיזם ולהשתלב בו.
ביסוד התוכנית ולשם מימושה  -אחת לפרק זמן קבוע 2יגיעו נציגי העמותה לחווה ובהתנדבות יקיימו מפגש עם בני הנוער
לשיעור נושאי ,הרצאה ,סדנה ,רב-שיח ,סיורים ב אתרים ייחודיים (היסטוריים/גיאוגרפיים/צבאיים/לאומיים וכיוב') ,פעילות
אתגרית ועוד .פעילות בנושאים בהם נציגי העמותה בקיאים ו קשורים אליהם בעשייה או כתחביב (מן העבר או ההווה) .בה
בעת ובאותו "יום-ביקור" ישתתפו נציגי העמותה וילוו מקרוב את ביצוע הפעולות לשימור ופיתוח הגבעה .אין כמובן כוונה כי
"ממרומי גילנו" נעסוק בחפירה ,ניקוש וסיקול אולם שהייתנו על פסגת הגבעה בחברת בני הנוער ,מתן הסבר ,הכוונה,
הושטת-יד ואף הדגמה יתרמו משמעותית לשותפות הזו.
רשימת הנושאים לפעילות ושיחה עם הנוער ארוכה ומגוונת .לא נפרט כאן את כולם אלא את העיקריים שביניהם .בין היתר:
חדשנות טכנולוגית
עבר ,הווה ולאן פנינו??...

עולם החקלאות
דגש לחקלאות מדברית

מורשת הקרב של
סיירת-חרוב

טבע
עולם החי והצומח

היסטוריה צבאית
ישראל והעולם

בקעת הירדן
מתקופת התנ"ך ועד עתה –
ציוני דרך

סיפורי החברה הישראלית
במהלך השנים כגון
(ילדי תימן החטופים ,הפנתרים השחורים ועוד)

העם היהודי במלח"הע II
השואה – רקע ,אירועים
ותנועות התנגדות

לקראת הגיוס לצה"ל

קולינריה

עזרה ראשונה
וסיפורי היסטוריה רפואית

הערבים ואנחנו

דת ומדינה

סיפורי קהיליית המודיעין

ספרות ושירה

יצירות אומנות ומוזיקה

אקולוגיה וקיימות

פיתוח אישי – אתגרים והישגים
מילדות ונערות לבגרות.........



טבלה זו כוללת נושאים אותם ניתן ליישם כמפגש פרונטאלי בחווה עצמה ,במפגש עם הנוער בשטח (האתר/אירוע בו עוסק המפגש)
או שילוב של שתי השיטות .תיאומי לו"ז ,מינהלה וכיוב' יבוצעו ע"י העמותה.

להצטרפות לתוכנית ,לרעיונות והצעת נושאים נוספים אנו פונים אליכם ואל בנות/בני הזוג להתנדב ולהצטרף למיזם .להקדיש
לעשייה יום בשנה ובכך לתרום ליצירת "בית" לנו ,לילדינו  ,נכדינו ודורות העתיד.......

המעוניינים מתבקשים לפנות לחנן מנדל ( )02.70באמצעות טל .נייד  052-2470038או דוא"ל hannan.mendel@gmail.com
בברכת הצלחה רבה לכולנו
חנן מנדל – מרכז המיזם
י .שי – מנכ"ל העמותה
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http://www.484.co.il/editor/assets/parkHaruv/parkHaruvKoren.pdf

 2בהנחה שבמסגרת המיזם יגיעו נציגי העמותה לחווה פעם/פעמיים בחודש ,הרי שבממוצע מתבקש לכך מתנדב אחת לשנה.
נשמח כמובן אם ההיענות תהא רבה יותר ומתחייבים כי לא תיווצר בכך אבטלה...........
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