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החמ"ל הוקם ביוזמתו של המחנך גילי רומן ,שקרא לתלמידים שיכולים
להתגייס למשימה ומוכנים לוותר על שעות חופש

רוצים לפנות אלינו?
הפרטים כאן! לחצו

הנשיא רובי ריבלין כותב בדף האישי שלו:
"גם בימים קשים אלה ,אפשר וצריך
אחרת .שוחחתי עכשיו עם המורה גילי
רומן ועם תלמידיו המפעילים בימים אלה
את "חמ"ל השפיות" .תלמידי הכפר
הירוק החליטו לא להישאר אדישים
לתגובות האלימות והמסיתות ברשתות
החברתיות .בהנחייתו של גילי הם פתחו
קבוצה ודף פייסבוק שבאמצעותם הם
מגיבים לאלימות ולבריונות בקול של
מתינות וסובלנות .התלמידים סיפרו לי
שבתחילת השבוע פחדו להגיב ברשת
אבל הפעולה המשותפת והצטרפותם של אזרחים נוספים ליוזמה חיזקה את
רוחם .בעיקר ,הם סיפרו לי ,שהם מרגישים שיש לקול הסובלני גב ,יש לו כוח.
בשמי ובשם תלמידי הכפר הירוק ,אני מזמין את כולכם להצטרף אליהם ולעודד
ויכוח לגיטימי .המחלוקת והוויכוח הם נשמת אפה של הדמוקרטיה ,אך כדי
להתווכח צריך גם לדעת להקשיב ולכבד את אמונתו של האחר .הצטרפו אליהם
וליוזמות הנוספות ברשת הפועלות למיגור האלימות בתוכנו.
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חמ"ל שפיות הכפתור האדום
"אנחנו קבוצה של תלמידים ומורים מהכפר הירוק נותנים גב לתגובות השפויות
ברשת .מחזקים את אלה שמבטאים עמדות ודעות בצורה מתונה סובלני ,ולא
מתלהמת ,מימין ומשמאל .הקמנו דף ואתר ,בלי הבעה פוליטית שמטרתו
היחידה :להרגיע את ההתלהמות האלימה ברשת .זו תופעה הפוגעת במרקם
החברתי בישראל .מדובר לשיח האלים בין ישראלים ונגד ישראלים .זה אינו
מקובל ואינו רצוי אף פעם ובמיוחד לא בזמן מלחמה" כותבים תלמידי הכפר
הירוק.
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ל ל
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אם יש כאב מן הראוי לתת לו
מקום וביטוי | מאת יובל הראל צור
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החמ"ל הוקם ביוזמתו של המחנך גילי רומן ,שקרא לתלמידים שיכולים להתגייס
למשימה ומוכנים לוותר על שעות חופש .הוא העביר את התלמידים שעורי הכנה
במשך ארבעה ימים ,שש שעות בכל יום ,במרכז הלמידה של בית הספר ,שם יש
להם את התנאים הנוחים עם המחשבים .הם קוראים לזה :חמ"ל השפיות.
הדף והאתר שלהם מעניקים בית לכל מי שרוצה להביע מחאה ואמירה שלא
בדברי שנאה וניבולי פה".אנחנו גם מדווחים על אתרים ודפים פוגעניים ,וכבר
הצלחנו להסיר עמוד של קבוצה ימנית אלימה מאוד" אומרת התלמידה שיר
גרינפלד .עכשיו הם מזמינים את הציבור להצטרף":אם אתם רוצים להשתתף
במאמץ ,אנא הצטרפו אלינו לפעילות בקבוצה".
/https://www.facebook.com/pages
חמל-שפיותref_type=bookmark?1460061167580193/
איך מתחילים?
עושים לייק לעמוד הפייסבוק חמ"ל שפיותרושמים פוסט אישי בפייסבוק ולהזמין חבריםשולחים לנו מוקדים של אלימות ברשת אליהם אנו צריכים להגיב!תודה!!"רותמים אתכם למאבק ולשינוי ,נותנים גב לתגובות השפויות ברשת".
.
שיר גרינפלד תלמידה ":הפעילות מרוכזת בכפר וממשיכה אצל כל אחד בביתו.
יחד נרכז מאמץ לאתר ולהגיב לאלימות מילולית .מורים ,תלמידים ,הורים,
סטודנטים .כולם יכולים להתגייס ולתרום".

המלצה לחופשה בארץ
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מצורפים הקישורים לדף ולקבוצת הפייסבוק:

מסעדות | בתי קפה |
מתכונים

כשקשר הופך לפלונטר

הדף שלנו
https://www.facebook.com/#!/
?%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA/1460061167580193
fref=ts pages/%D7%97%D7%9E%D7%9C-%D7%A9

הפייסבוק-
קבוצת
https://www.facebook.com/#!/groups/698609123552370/?fref=ts
הכפר הירוק הינו בית ספר של משרד החינוך ,האגף לחינוך התישבותי .
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