קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט
מאירועי הקריה בחודש דצמבר
מאירועי חטיבה א':
החודש חגגו כל תלמידי החטיבה את חג החנוכה :מחנכי הכיתות העבירו שיעורי חינוך בדגש על ערכי החג וערכו
חגיגות כיתתיות .חברי מועצת תלמידים חילקו ביום המורה שי צנוע וברכה לכל המורים ולקראת היציאה לחופשת
החנוכה ,חילקו לכלל התלמידים סופגניות להמתקת אווירת החג.
החודש נערך מפגש ועד חטיבתי ,בו לקחו חלק נציגי וועדי ההורים והמשיכו לדון בביצוע פעולות לקידום רווחת
התלמידים.
בחופשת החנוכה התקיימה פעילות לתלמידי כיתות "לקויי התקשורת" ,בפעילות יצרו עבודות אומנות ,שיתפו
בשיחות קבוצתיות ,הפכו לשפים לחמישה ימים ,נהנו בפעילות תנועה וחגגו במעגל מתופפים.
בימים אלו הגיעו תוצאות המיצב"ים של שנת תשע"ה באקלים ובכל מקצועות הליבה :אנגלית ,מתמטיקה ,עברית
ומדעים .ניכר שיפור עצום ומשמעותי בהישגיהם של התלמידים במקצועות הליבה והן בתחום האקלימי – חברתי,
זאת הודות למאמצי התלמידים ולעבודתם הברוכה והמאומצת של צוות המורים של החטיבה.

שכבת ז'
ב 1.12 -במסגרת שנת בני/בנות מצווה ,יצאו התלמידים לבית התפוצות -
התלמידים שמעו ועסקו בפעילויות שקשורות לנושא הזהות היהודיות ,לשמות
משפחה ולהיסטוריה היהודית עד ימינו.
ב 3.12 -חגגה כיתה ז' 2את חנוכה אצל ירדן בבית בערב מגבש של משחקים
וכיף .כיתות ז' 1ו -ז' 6חגגו את חנוכה במשחקי חברה .כיתה ז' 5ערכה
פעילות הורים תלמידים לחנוכה – ערב של מאכלים ,מוסיקה והווי תרבותי.
תלמידות כיתה ז' 3התנדבו בחופשת חנוכה בקייטנה יחד עם תלמידי כיתה ז' – 6הם שיחקו ואכלו יחד.
ב 4.12 -כיתות ז' 3ו -ז' 4קיימו מפגש שני של "חברותא" .הורים ותלמידים נפגשו לבוקר מעשיר ,מעניין
ומגבש בנושא ערכים וחג החנוכה .במפגש נכחו גם המנהלות וסגנים של החטיבות בקריית החינוך.
במסגרת שיעורי מורשת הוקמה בבית הספר תערוכה של חנוכיות
שהתלמידים יצרו ,בתערוכה ביקרו תלמידי החטיבה.

ב 16.12 -נפגשו תלמידי כיתה ז' 3עם גמלאיות מתנדבות ויחד הכינו פרחים מבדים וקפסולות משומשות של
אספרסו .המפגש הינו מפגש ראשון מבין ארבעה מפגשים.
ב 21.12 -מחנכי ותלמידי שכבת ז' הודרכו לקראת הטיול השנתי .ב 28.12 -יצאו תלמידי שכבת ז' לטיול
שנתי ראשון בחטיבה .הטיול היה למדבר יהודה עם לינה באנ"א עין גדי .הטיול כלל ערב גיבוש שכבתי
שאורגן ע"י המש"צים של שכבת ט' ,אשר ליוו את הטיול.
ב 31.12 -במסגרת תכנית "כל תלמיד עולם ומלואו" קיבלו נציגי הכיתות ,שהראו מחוות של חברות טובה
כלפי חברים ,תעודת הערכה על חברות טובה ממנהלת החטיבה ורכזת השכבה

שכבת ח'
לקראת חג האורים ב 3.12-ביקרו תלמידי השכבה במוזיאון הילדים בחולון בפרויקט "דיאלוג בחשיכה" וחוו מעט
מעולמם של לקויי הראייה ,עברנו חוויה מעצימה ומלמדת .בנוסף ,ציינו התלמידים את החג בפעילויות שונות
:תלמידי ח' 1עיצבו חנוכיות אישיות שאותן הדליקו בבתים ,צילמו והעלו לקבוצה .תלמידי כיתה ח' 2קיימו ערב
כיתה בביתו של אחד התלמידים.
תלמידי כיתה ח' 3הדליקו נר אישי ודרכו התבוננו על המטרות בחייהם ודנו בשאלה
כיצד להכניס את אור ההצלחה לחיינו ,וביום המורה שלחו הודעה מרשימה ומרגשת
למורים.
תלמידי כיתה ח' 4ציינו את כ"ט בנובמבר ,צפו בסרטון וקיימו דיון בשאלה  -מדינה דו
לאומית או שתי מדינות לשני עמים.

שכבת ט'
"יזמים צעירים"  -נציגי השכבה המשתתפים בפרויקט "יזמים צעירים" החלו את צעדי ההתפתחות הראשוניים,
בגיבוש הקבוצה והמוצר .כמו כן ,ערכו התלמידים מכירות עוגות ופיצות לטובת איסוף כספים לפיתוח המוצר .
"יום המורה"  -תלמידי כיתה ט' 1קיבלו את פני המורים בברכות ושוקולד להוקרת תודה לכבוד יום המורה.
חנוכה  -תלמידי השכבה ציינו את החג בארוחות חג כיתתית.
תהליך קבלת החלטות והמעבר לתיכון  -החודש פתחנו את תהליך קבלת ההחלטות בימי הורים ,בהם התקיים
שיח אישי עם כל תלמיד על הישגיו ועל מטרותיו לקראת השנה הבאה .חולק לתלמידים דף הסבר לתנאי
הקבלה למגמות השונות בתיכון .כמו כן ,נפגשו הכיתות עם יועצת החטיבה העליונה לשיחה ראשונית להפגת
החששות ובכדי לאפשר מענה לשאלותיהם.
הרצאה בנושא סיכון בקרב בני נוער  -כיתה ט' ,1ביוזמת ועד הכיתה ,שמעה
הרצאה מפי שוטר אודות מניעת פשיעה בקרב בני נוער .תלמידי כיתה ט',2
שמעו הרצאה מפי עו"ד לעניינים פלילים על אופן הטיפול בבני נוער והימנעות
מפשיעה .

מאירועי חטיבה ב':
יום המורה הארצי :המורים הגיעו בבוקר
לספריה ותלמידים חיכו להם עם שי צנוע
כהוקרת תודה על מסירותם של המורים למען
חינוך ילדיהם.

הצגה בוסתן ספרדי  -תלמידים משכבות ז'-ט' צפו במחזה 'בוסתן ספרדי' מאת
יצחק נבון .המחזה מתאר הווי של שכונה ספרדית בירושלים של הימים ההם.
במחזה היו שזורים סיפורים בנושאים שונים כגון אבות ובנים ,זוגיות ,יחסי
שכנים .בין הסיפורים האלה התנגנו שירי אהבה וכאב ,שמחה ויגון .במחזה
זה ניתנה לתלמידים הזדמנות להיחשף לתקופה אחרת עם אווירה של פעם.
ספורט -השתתפות בשתי תחרויות אזוריות :נבחרת קט רגל בנים בשכבות ז' ח' השתתפה בתחרות וסיימו
בבית במקום השני .גאים בכם!
באליפות מחוזית נבחרת קט רגל בנות משכבות ז' ח' זכו במקום הראשון .גאים בכן!

שכבת ז'
פעילות חנוכה  :תלמידים הציגו לחבריהם בכיתה שיעור בנושא חנוכה ונתינה ,השיעורים הועברו בכל
הכיתות בשכבה.
התנדבות חנוכה בבית אבות גן דוד :כ 20תלמידים נבחרים מהשכבה יצאו
להתנדבות בבית האבות גן דוד שברחוב הפלמ"ח הפעילות נעשתה בצוותא
עם צוות רוח יהודית בחטיבה ב' .תלמידי השכבה הפעילו בינגו חנוכה נושא
פרסים לדיירי בית האבות ,אשר נהנו מחברתם של תלמידי החטיבה
הרצאות הורים לתלמידים -בחטיבה שלנו ,ההורים מוזמנים להרצות ולהעניק מהידע
שלהם לתלמידים .הרצאתו של ארז מרקוביץ ,שחקן כדורסל והורה של תלמידה
בכיתה ז 4הרצה לתלמידי כיתת הספורט (ז' )3בנושא "סוד הצלחה לספורטאי
מתחיל" .במהלך הרצאה נגלה לפנינו סיפור יוצא דופן על אמונה ועבודה קשה של נער
מתבגר מגדרה שהפך לקפטן הפועל ירושלים ושחקן נבחרת ישראל ,במהלך הרצאה
נחשפו התלמידים לקשיים והזדמנויות העומדים בפני שחקן כדורסל צעיר.
הרצאתו של השופט בית המשפט המחוזי עידו כפכפי לתלמידי ז ,4כיתת קמ"ה
(קידום מנהיגות הומניסטית) עסקה במערכת המשפט בישראל ,יום בחיי של שופט
בישראל ,והאם שופטים נחשבים למנהיגים.
 22.12ערב הורים מתבגרים :תלמידי והורי השכבה צפו בקטעי משחק אשר המחישו
דילמות והתלבטויות בחיי הורים -מתבגרים בישראל .במהלך הערב עסקנו בשלל נושאים
כגון -לחץ חברתי ,עישון ,אלכוהול גולת הכותרת של הערב ,השיח הבין דורי שנוצר סביב הדילמות .

 23.12תלמידי ז' ,4עברו חוויה מעצימה בדיאלוג בחשכה במוזיאון הילדים בחולון.
התלמידים חוו כיצד עיוורים מתנהלים ללא החוש העיקרי והוא הראייה ,כשמסתמכים
על ארבעת החושים האחרים ,ובעיקר על עזרתם של החברים והסביבה.
פעילויות חנוכה לכלל השכבה  -לקראת החג אספו התלמידים מצרכי
מזון לחיילי צה"ל .בנוסף לכך נערכו פעילויות כיתתיות בנושאים שונים
כגון גבורה ,האור שבי ,הנס האישי שלי .פעילויות אלו ואף הסופגניות
שחולקו לכל התלמידים תרמו לאווירה המיוחדת של החג.
נערך מפגש עם הסופרת עם הסופרת סיגלית דיל .
לימודי ארכיאולוגיה בכיתת קמ"ה -במסגרת לימודי הארכיאולוגיה בכיתת קמ"ה למדנו וחקרנו את מוצאו
של האדם והתפתחותו האבולוציונית .עקבנו אחר ראשיתו של האדם הקדמון מאפריקה ועד אירופה .כמו כן,
למדנו על ההתפתחות הפנימית שעבר האדם הקדמון תוך לימוד וניצול הטבע והסביבה בה הוא חי .כחלק
מהערכה חלופית התלמידים התחלקו לקבוצות והכינו דגמים -המשחזרים את ההשתנות האבולוציונית
וסביבת חייו ואמונתו של האדם הקדמון .כמו כן ,אנו מוציאים עיתון ראשון :פרי כתבות ויצירות של
התלמידים המתמקדים בנושא הנלמד.

שכבת ח'
חנוכה בצרפתית -לקראת חג החנוכה התלמידים נהנו מפעילות יצירה וכתיבת כרטיסי
ברכה בצרפתית .באווירה נעימה וחמימה ,כשברקע שירים ואכילת ממתקים .התוצר:
ברכות אשר מקשטות את הקירות בכיתת צרפתית...והשאר מתנה למשפחה ...Bonne
!!!fete
פעילות מופת לכיתות ח ,4ח - 5שיחה עם רכז העצמה במופת ,מר ברטוב מיכאל שהדגיש נושאים נבחרים
ובהם :גורמים מניעים להצלחה ,התמודדות עם קושי וכישלון ,רגישות לזולת ונתינה .מיכאל שיתף את
התלמידים בסימולציות שונות ,שוחח איתם על לבטים וקשיים ,כמו כן ,על מוטיבציה
ואכפתיות.
כנס מחנכים לזהירות בדרכים התקיים באוניברסיטת בר-אילן בחופשת חנוכה .בכנס
המתקיים מדי שנה שמענו הרצאות בנושא סטטיסטיקה ושיפור תשתיות מפי מנכ"ל
הרשות הלאומית לזהירות בדרכים קצין משטרה שוחח על נושאי תעבורה .בכנס
הוענקו תעודות הוקרה והערכה על פועלם של רכזי זה"ב .שרי ישרים זכתה בפרס
ארצי במקום השני על פועלה רב השנים .יישר כוח שרי!!!
למידה משמעותית בספרות תכנית הלימודים בספרות בעידן הלמידה המשמעותית מדגישה את ההיבטים
החווייתיים ,הרגשיים והמחשבתיים שבכוחה של יצירת ספרות להעניק .התלמידים נפגשים עם יצירות
ספרותיות שנכתבו בזמנים שונים ובמקומות מרוחקים ,אך נוכחים לדעת כי יצירות אלו רלוונטיות גם
למציאות שלנו היום .התלמידים דנים בשאלות מוסר ובדילמות ערכיות בדרך חווייתית ,מהנה ומעניינת .ביום
חמישי ב 24.12-תלמידי כיתה ח 5ערכו בית משפט דמיוני לדמות מהסיפור שלמדנו "נקמתו של סבל"
מאת יהושוע בר יוסף .הערך החשוב שהנחה את התלמידים הוא ערך כבוד האדם .בבית המשפט הדמיוני
עמד הנאשם –זלמן התורכי שהתעלל וצחק על למך הסבל .קבוצת הסנגורים וקבוצת הקטגורים הכינו
טיעונים לעמדותיהם וחקרו את הנאשם ואת העדים על דוכן העדים .עורכי הדין השמיעו את סיכומיהם וניסו
לשכנע את השופטים לקבל את טיעוניהם .השופטים יצאו מן הכיתה ושקלו בכובד ראש את הטענות ,לאחר

דיון מעמיק הגיעו ברוב קולות להסכמה והכרעה פה אחד לגבי פסק הדין :הם מצאו את הנאשם אשם ,וקבעו
את עונשו.
מפגש תלמידים עם כלת פרס נובל –פרופ' עדה יונת .כמדי שנה קבוצת
תלמידים מבית ספרנו נפגשת עם כלת פרס נובל במכון ויצמן .נושא
ההרצאה" -פירות הסקרנות" .סיפורה של עדה יונת מילדה צעירה וסקרנית
לחוקרת בינלאומית -הדרך הארוכה וההתמדה הבלתי פוסקת אל פרס
הנובל .החוקרת שוחחה עם התלמידים על מחקרה הדרך לגילוי ,הייחודיות
ומהם מחקריה ,ממש כעת ,בחדרי המעבדה...
של"ח -שכבת ח' לומדת ונהנית בימי שדה והחודש בגבעות מרר.

שכבת ט'
שכבה ט' ציינה את יום המורה יחד עם כל החטיבה במחמאות ותודות למורים.
מעבר לתיכון -תלמידי השכבה קבלו את תנאי הקבלה למגמות השונות בתיכון .מאחלים לכולכם
הצלחה.
ביקור עולים -כחמישים נציגים של קהילת יוצאי דרום אפריקה  ,רובם
מהעיר רעננה ,הגיעו לביקור בדה שליט .המשלחת שכללה עולים חדשים
רבים התארחה בבניין המנהלה ,בית סלוצקין .את ההדרכה קיבלו על עצמן
תלמידות חטיבה ב משכבת ט .הבנות הפליאו בהסברים באנגלית רהוטה
על ההיסטוריה של הבית ועל בית הספר .בסיום הביקור הוחלט לחזק
ולפתח את הקשרים ולקיים שיחות ומפגשים נוספים .לאחר ההדרכה  ,ברכות קפה וסופגניה המשיכה
הקבוצה את הסיור במכון ויצמן .המפגש עם נציגי הקהילה הדרום אפריקאית הוא חלק מסדרת מפגשים עם
נציגי קהילות ואנשים פרטיים אותם אנו מנסים לחשוף ולקרב לדה שליט כדי שיכירו בערך ובחשיבות
העשייה המבורכת שנעשית בקרייה.
מפגש עם סופרת -ב 20.12-נפגשו התלמידים עם הסופרת נאוה מקמל-עתיר שריתקה את כולם בסיפור
"מבחן קבלה" שכתבה .הסיפור מתאר את חייה הקשים והמורכבים של ילדה עמה התכתבה לאורך כשלוש
שנים וחצי .הסיפור מורכב מחייה האישיים בבית ,מעבר בין דירות רבות בתקופה קצרה ,חייה החברתיים,
החרם אותו חוותה ומערכת היחסים בין נאוה וסול גיבורת הסיפור .המפגש ריתק את התלמידים שיצאו
נרגשים.
במסגרת ההערכה החלופית בספרות ,הכינו התלמידים עבודה מסכמת על הסיפור "סרוויס צ'כי" מאת
יעקב שבתאי ,התלמידים הכינו חידון אינטראקטיבי – קהות לסיפור ,מצגות ,משחקים ,תשבצים וציורים .כמו
כן התלמידים כתבו סוף אחר לסיפור ,מכתב אישי לדמות בסיפור ודו-שיח דמיוני בין הדמויות לאחר מספר
שנים .העבודות הוצגו להורים באספת הורים שהתקיימה.
במסגרת ההערכה החלופית במדעים -מסיימים התלמידים בימים אלו תהליך שנמשך מס' חודשים בו צפו
בקבוצות כוכבים בשמים .התלמידים בונים דגמים המתארים את קבוצת הכוכבים שחקרו ,מרחקי הכוכבים
בשנות אור ,בהירותם והגודל שלהם .סיכום התהליך יתבצע באמצעות הרצאות של תלמידים בליווי מצגת
ודגמים אותם יצרו.

מאירועי חטיבה עליונה:
שכבת יוד
התלמידים ציינו את חג החנוכה במסיבות חנוכה כיתתיות שתוכננו והועברו על ידי
נציגי מועצת התלמידים השכבתית .בהפעלות היו חידונים ,משחקים היתוליים,
תחרויות בין קבוצות ותשבצים .כמובן שהדלקנו נרות ואכלנו בהנאה רבה סופגניות.
כל תלמיד בשכבת יוד שובץ לקבוצה של מורים חולמים או מורים חונכים והפעילות בקבוצות כולן החלה.
בימים אלה ,תלמידי השכבה ומועצת התלמידים עובדים על הכנת הטיול השכבתי שיצא בחודש הבא לנגב.
תערוכת דגמים בהשראת הסיפור הקצר " "A Summer's Reading.תלמידי כיתת יוד אנגלית מואצת,
בהנחיית המורה נדיה דהן ,יצרו בקבוצות דגמים הממחישים את
חייו של ג'ורג סטויונוביץ גיבור הסיפור ברובע הברונקס בתחילת
המאה ה 20-בניו -יורק .הסיפור הוא חלק מבחינת הבגרות
בספרות אנגלית .הנושאים נבחרו באופן חופשי ע"י התלמידים
ומתייחסים למקומות /חפצים /רעיונות המוזכרים בסיפור
שהתלמידים חקרו והמחישו בעצמם.

שכבת י"א
ב 1.12-הגיעו שתי כיתות המופת של שכבת י"א
למכון וייצמן ובו הם קיבלו סדרה של הרצאות
בתחומים מדעיים שונים (כימיה ,ביולוגיה ועוד),
לאחר מכן ביקרו במעבדות השונות .היום הזה היה
מרתק לא רק בגלל הידע הרב אליו נחשפו
התלמידים ,אלא גם כי הוא סיפק הצצה לחשיבה המדעית בכלל ולעולמו של חוקר ,בפרט.
ב 7.12 -האזינו התלמידים להרצאתו של גלעד האן שעסקה בסכנות הגלומות ברשתות
האינטרנט והסלולרי .התלמידים שלפני ההרצאה חשבו שהם כבר יודעים הכל בנושא,
קיבלו הרצאה מרתקת ומחדשת .גלעד שנלחם בפשעי הרשת בעבר כקצין משטרה והיום
במסגרת חברה פרטית ,לימד את התלמידים וגם את המורים ,כיצד להיזהר מניצול לרעה של המידע שאנחנו
מעבירים לרשת (במודע ולא במודע) .ובנוסף ,יצר מודעות לבעיית השיימניג ועד כמה חשוב להיזהר מהשתתפות
בה.
בחופשת חנוכה יצאו תלמידי י"א מ"ח למחנה מדעי
בנגב ,במהלכו התלמידים בנו קטפולטות ,נהנו מוויה
מדברית ולינה באוהל.

שכבת י"ב
ערבי הורים  -מועצת תלמידי י"ב המתיקה את ערבי ההורים שהתקיימו בתחילת החודש במכירת עוגות
ושתייה.
פעילות לקראת גיוס  -במסגרת "אוטובוס מידע" של צה"ל ,הגיעו נציגים לבית הספר ,שאליהם יכלו
תלמידי השכבה להתנות שאלות בנוגע להליך חיולם.
טיול שנתי  -טיול בן שלושה ימים התקיים באזור אילת ,טיול שמטרתו הייתה:מסע חוויתי,
בנוסף לטיולים בשבילי הארץ התלמידים טעמו את טעמה המיוחד של העיר אילת באמצעות
שיט במפרץ אילת ,סיור חופשי בטיילת ,וארוחת ערב מוסיקלית ומקפיצה בחוף הוויליג.
הלינה באהלים גם היא תרמה לאווירה החוויתית.
הטיול הטעין את התלמידים באנרגיות חיוביות
לקראת עומס הבחינות שעומד בפתח...

נר ראשון של חנוכה  -לאחר שלמדו וחקרו את
י"ב  – 11מדליקה
מנהגי החג ,ואף עסקו ביצירה אמנותית לקראת חנוכה ,שמחו התלמידים לחגוג את הדלקת הנר
ראשון ,כמובן שהיו סופגניות ,לביבות ושמחה גדולה .חג שמח!!!

מה חדש במגמות?
מגמת ביולוגיה:
תצוגה של דגמי תאים  -תלמידי כיתה י"א של מגמת ביולוגיה ,הכינו
דגמים מפורטים של תאים אנימלים (בעלי חיים) וצמחיים הכוללים
את מבנה הקרום האברונים הפנימיים וחלבונים חשובים .הפרוייקט
סיכם את פרקי הלימוד העוסקים בנושא התא.

מגמת הנדסת תוכנה ומדעי המחשב:
ב 65 17.12 -תלמידי המגמה משכבת יוד ביקרו במפעל אינטל בקרית גת.
במסגרת הביקור שמעו התלמידים הרצאה על ההיסטוריה של המפעל והישיגיה של
החברה בארץ ובעולם .התלמידים ביקרו וערכו תצפית על ה"חדר הנקי" ,וקינחו
בארוחת צהרים ביחד עם עובדי החברה .היה מעניין מסקרן וטעים!!!

מגמת תקשורת:
תלמידי מגמת תקשורת נהנו החודש מיום תקשורת בהנחייתו של היוצר זיו אלכסנדרוני .בחלק הראשון של
היום ,תוך שהוא משתמש בדוגמאות מסרטים ,הרצה אלכסנדרוני על דמות הגיבור מאז ראשיתו של
הקולנוע הישראלי ועד לימינו .בחלקו השני של היום ,הקרין את הסרט שביים ויצר" :והנה רוח גדולה באה".
הסרט ליווה שלוש דמויות מרכזיות לפני ,תוך כדי ואחרי תהליך ההתנתקות מגוש קטיף ,שחל לפני כעשור.
הסרט ,העשוי ברגישות רבה ,הותיר רושם עז בקרב התלמידים .לאחר הקרנת הסרט ,התנהלה שיחה בין
התלמידים ליוצר ,אשר בה סיפר על שלבים מקצועיים והשפעות אישיות במהלך עשיית הסרט וענה על
שאלותיהם הרבות של התלמידים .את היום קינחו התלמידים בפיצה כיד המלך.

מגמת מדעי החברה:
כמדי שנה ,ערכנו סיור לימודי ,והפעם נסענו לחקור את תרבות המשנה של
החרדים בבני ברק .התלמידים הגיעו נרגשים ,כשברשותם שאלות שאמורות
לתת מענה לעבודת החקר שלהם .במסגרת הסיור נפגשו עם איש תקשורת
מהעולם החרדי ,עם שדכנית ואיש הצלה של המגזר.
כמו כן נערך סיור רגלי ברחובות העיר שלווה בהדרכה,
בו נחשפו למרכיבי תרבות חומריים ולאווירה ברחוב
החרדי .את הסיור סיימנו באכילת סופגניות לכבוד נר
ראשון של חנוכה .הלמידה הייתה משמעותית וחווייתית.

מגמת אמנות:
בתחילת דצמבר יצאו תלמידי מגמת אמנות לסיור במוזיאון ת"א .הביקור
במוזיאון היה חווייתי ביותר .תלמידי יוד שמחו לבקר שם לראשונה במסגרת
הלימודים במגמה ,ואילו כיתות י"א -י"ב נהנו כתמיד לבקר שם שוב ולהיחשף
לתערוכות חדשות .כבר מחכים לסיור הבא ...תודה למרים רוזנבאום ולשולי
לדני על הליווי והעזרה.
תערוכה בלובי המנהלה – התחלות חדשות  -זוהי תערוכה של בנות כתה
י' במגמת אמנות .הנושא הוא התחלות ,ואכן הן התחילו לעבוד על העבודות
בספטמבר .זוהי השנה הראשונה שלהן בתיכון וכן במגמה ,כך שעבודותיהן
עוסקות בהתחלות האישיות שלהן והתחושות שנלוות אליהן .ההתחלות
בתערוכה אמביוולנטיות :חלקן עוסקות בחיוב ואחרות עוסקות בחששות
המלווים אותנו בפסיעתנו אל עבר דבר חדש .העבודה נעשתה בהנחיית
מורת המגמה מיטל גולדשטיין.
בנוסף ,תלמידי י"ב במגמה החלו לעבוד על תיק עבודות לקראת הבגרות
המעשית בפברואר – בהצלחה!

ולסיום...
עם סיום שנת ...2015

הכל משתנה
ברטולט ברכט
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