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יום עיון חברתי לציון יום השנה לזכרה של תאיר
ראדה ז"ל ,נערך השבוע בבי"הס התיכון "נופי גולן"

"אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה
שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין
טובה" (אבות פרק ב ,משנה ט)

ב

יום א' האחרון ,י"ד בכסלו
תשע"ד ,התכנס בית הספר
ליום עיון ולמידה לזכר תאיר
ראדה ז"ל .השנה עסק יום
העיון בנושא הסתכלות חיובית בכל ,בעצמי,
ובסובב אותי.
עינת פורשר ,רכזת חברתית בבית הספר:
"בכל שנה ,אנו בוחרים לזכור ולציין את
דמותה של תאיר בתחומי התקדמות אישית,
קהילתית וחברתית בנושאים שבין אדם
לחברו .השנה בחרנו לעסוק בנושא העין
הטובה ומשמעות הבחירה להביט בכל דרך
משקפיים ורודים.
היום החל בהרצאה לכיתות י"א-י"ב,
מפי מר אבי סלומון ,אדם שעלה מאתיופיה
והתעוור ממחלה בילדותו .אבי סיפר כיצד
על אף הקשיים הרבים הכרוכים בהיותו עולה
חדש הלוקה בעיוורון בחר להתמודד ולהתגבר
על מגבלותיו ,רכש השכלה ,עבד למחייתו,
הקים משפחה ואף רץ מרתונים .השיחה עמו
הייתה מאירה ומרגשת .באמצעות סיפור חייו
הצליח להעביר מסרים שונים של התגברות
על קשיים ,אשר מסייעת להעצים את האדם
המתמודד עמם .וכן הבחירה להתמודד
ולהביט במציאות באופן חיובי.

בהמשך התקיים טקס מרגש במיוחד ,אשר
כלל דברים שנשאה עפרה שטיין ,מנהלת
בית הספר ,דברים כואבים ומרגשים שנשאה
גב' אילנה ראדה ,אמה של תאיר ,קטעי
קריאה ,ריקוד ושירה.
דבריה של תאיר מתוך עבודת השורשים
שכתבה בהיותה בכיתה ז' משמשים עבורנו
כמעין צוואה חברתית שיש ליישמה.
"הגישה המאפיינת אותי לחיים היא נקיטת
יוזמה ,מעורבות ותרומה לקהילה...
הסיבה שאני משתדלת לעזור ולתרום
נובעת מהמחשבה שאם אנשים יראו אותי
תורמת -זה יגרום להם גם לרצות לתרום.
הייתי רוצה לחיות בעולם שבו האנשים יהיו
מעורבים ויתרמו לקהילה ,מפני שהמעורבות
והתרומה ישפרו את הקהילה ויהפכו אותה
לטובה יותר ,מעניינת יותר ,עם יותר גיבוש
ופעילויות חברתיות.
כאשר אני רואה אנשים שמתבטלים ונותנים
לחייהם לעבור ללא תכלית ,אני מרגישה
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חג חנוכה שמח

כלפיהם רחמים ,משום שחייהם משעממים
ואין להם שום מטרה ושום אתגר".
בסיום הטקס נחלקו התלמידים לפעילויות
על פי שכבות ,כאשר תלמידי ט' -י' הקשיבו
אף הם להרצאה מפי מר אבי סלומון,
ובמקביל תלמידי י"א-י"ב עסקו בסדנאות
עיון והעמקה ,בהנחיית תלמידים שונים מן
השכבה.
הסדנאות הוכנו על ידי התלמידים המנחים
במהלך השבוע שקדם ליום העיון ,ועסקו
במגוון ההיבטים של "עין טובה"-יתרונות
ההסתכלות החיובית ,כיצד ניתן לחזק ולפתח
מבט חיובי על המציאות ,להביט באופן
חיובי על הזולת וכן על עצמי .הסדנאות היו
מרתקות ומגוונות .בקרב התלמידים בקבוצות
השונות ניכר עניין רב ,שיתוף פעולה והבעת
דעות מקוריות ומעמיקות.
מכלול החוויות והפעילויות ביום זה מהוות
נדבך נוסף לבניית אישיותו של כל תלמיד
וכן של כולנו יחד כבית ספר וכקהילה".

