 10ביוני 2020
י'ח בסיוון תש'ף

יום רביעי
 12:30בצהריים

חטיבת הביניים
דקל וילנאי אורט
דרך מדבר יהודה 13

מעלה אדומים

דקל וילנאי אורט -מן השורש אל צמר"ת הדקל
הזמנה לביקור ועדת האות
עפ"י הנחיות משרד החינוך והבריאות

 - 12:30-13:00קבלת פנים ,הרשמה
 - 13:00 - 13:30שורשים וצמרות -התפיסה הייחודית של ביה"ס
" - 13:30-14:00ו ַי ְהִי בַי ָּמִים הָּ הֵ ם ,ו ַיִגְדַ ל מֹשֶׁה ו ַיֵצֵא אֶׁל-אֶׁחָּיו" (שמות ב :יא) – מפתח ללמידה
ולצמיחה
" - 14:00-14:30ולתפארת מדינת ישראל" -משואה למשואה -צמיחה דרך דילמות
אחָּיו" (שמות ב :יא) – מפתח ללמידה ולצמיחה
ההֵם ,ו ַי ִגְדַ ל מֹשֶׁה ו ַיֵצֵא אֶׁלֶׁ -
"ו ַיְהִי בַיָּמִים ָּ
 - 14:30-15:00אתנחתא במבט אחר
" - 15:00-15:30וישאוני אל-השמים" (חנוך א' יד :ח) -צמיחה ומצוינות

" - 15:30-16:00הן הדרך עוד נמשכת" (יורם טהרלב) -צמיחה דרך מנהיגות
 - 20:00-21:00מפגש חוטרים לבית דקל וילנאי -שיח הנהגות

תאריך מחודש10/6/2020 :
מחכים לצמוח יחד ,צוות בית הספר ,התלמידים ובר מעוז ,מנהלת בית הספר
מ רִ ים (עדי ת פאנק )
ת ָּ
עלֵינּו כְמֹו כַּפֹות ְ
מ ָּ
ה יּו ֵ
שי ִ ְ
ה יּו רְ כּונ ִים ֶׁ
שי ִ ְ
ה יּו נ ְכֹונ ִיםֶׁ ,
שי ִ ְ
ש עֹוד נ ָּכֹונּו לָּנּו ֶׁ
מ ים ֶׁ
ה י ָּ ִ
ַ
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טיול שנתי ,חט"ב דקל וילנאי
שכבת ט' ,צפון הנגב ,ממשית ,כסלו ,תש"ף.

דקל וילנאי אורט -מן השורש אל צמר"ת הדקל
הזמנה ליום ביקור ועדת האות

רבי אלעזר בן עזריה אומר...כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה ,לאילן שענפיו
מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו שנאמר (ירמיה י"ז) 'והיה
כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב' .אבל
כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה ,לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין
שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו ,שנאמר (ירמיה
י"ז) 'והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו
רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי' משנה ,מסכת אבות ,פרק ג ,משנה כב

מחכים לצמוח יחד ,צוות בית הספר ,התלמידים ובר מעוז ,מנהלת בית הספר
מ רִ ים (עדי ת פאנק )
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