קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט
מאירועי הקריה בחודש פברואר
אורחים חשובים בדה-שליט! הנין של אליעזר סלוצקין ובנו הגיעו לביקור קצר בבית שהקים סבא רבא.
ההתרגשות הייתה גדולה .הסלוצניקים ספרו על המשפחה וקורותיה והבטיחו להביא את הסבא  -שהוא הנכד
של אליעזר סלוצקין לביקור בביה"ס שלנו.
משלחת נכבדה מעירית רחובות הגיעה לסיור ברחבי הקריה .ראש העיר מר
רחמים מלול ,סגנו מר זוהר בלום ומנכ"ל העירייה היו בביקור ראשון מסוגו בדה
שליט .המשלחת סיירה ברחבי הקריה ,נפגשה עם תלמידים ושמעה רבות על
המתרחש בין כתלי דה שליט .ראש העיר למד על ההישגים של ביה"ס,
הייחודיות והגאווה המקומית ,לא חסך במחמאות לעשיה החינוכית והחברתית
בקריה.
רכזות התנ"ך בקריה זכו לתעודות הוקרה מיוחדת מראש מנהל חברה ונוער
מחוז מרכז – מר רפי דהן ומר ומאיר אסא על פעולתן בנושא חידון תנ"ך והישגי
התלמידים .יישר כוח!!!
 20מחשבי סייבר ייחודיים הגיעו למגמת הנדסת תוכנה .המחשבים נרכשו ע"י
עיריית רחובות ונמסרו דרך הזכיין מט"ח לביה"ס לאור הגידול במספר התלמידים והישגיהם הגבוהים .נדגיש
ונציין שמדובר בטכנולוגיה גבוהה שתאפשר חדשנות ופיתוח פרויקטים ברמה הגבוהה ביותר.
שיפוצים וחידושים ...אולם מעלות שודרג במזגנים חדשים .נצבע מחדש ונראה יפה וחגיגי יותר מתמיד .הגג
בבניין המנהלה ,הידוע גם כ"בית סלוצקין" ,זופת ,התקרה בבניין המנהלה נצבעה בחלקה הגדול מחדש.
העבודה נעשתה במגבלות השימור המתחייב מאופיו של הבניין העתיק.

מאירועי חטיבה א':
" 3.2כל תלמיד עולם ומלואו" -כל השכבות נפגשו לשיח משמעותי
עם מנהלת החטיבה בנושא הצטיינות ומצוינות".
 – 22.2מנכ"ל "דגש" מר שלמה וסמנכ"ל "דגש" מר ישראל הרצו
בפני תלמידי ה"פרימיום" בנושא" :הכנת המוצר ושיווקו" ,לקראת התחרות הארצית  ,שתתקיים ב"מדעט"ק
חיפה.
 – 25.1התקיים מפגש של תלמידי ה"חלל" ו"פרימיום" עם מר עופר ,מנכ"ל חברת "תשבץ" ומר ישראל,
סמנכ"ל חברת "דגש" ישראל ,בנושא" :שיווק המוצר".

ב 15.2 -התקיים בחטיבה תרגיל ביטחון ארצי .התרגיל עבר בהצלחה וקיבלנו מחמאות רבות וציון .100
תודה לשרית אחראית על הביטחון בחטיבה.
ב 17.2 -התקיימה פעילות גיבוש מועצת תלמידים .הפעילות הונחתה ע"י המורים
לחנ"ג – ריקו והדר ,והתנהלה בסימן גיבוש אתגרי .התלמידים העידו על כך
שהפעילות הייתה מהנה ,מגבשת ומעצימה.
בתאריך ה ,22.2 -נפגשו  70תלמידים שוחרי תרבות ,עם הרכזת החברתית ומספר מורים נוספים ,לצפות
יחד במחזמר "בילי שוורץ" ,בבית התרבות המחודש ,זאת במסגרת קבוצת מנויי תאטרון.
תלמידי שכבות ז' וח' ,במסגרת שיעור מדעים ,חגגו יום הולדת  182לדמיטרי מנדליב,
כימאי שפיתח את הטבלה המחזורית של היסודות ,התלמידים הכינו עוגה בצורת
הטבלה המחזורית ,ומשחקים שקשורים לטבלה המחזורית.
במהלך חודש פברואר יצא צוות מורי מדעים לסיור גיבוש ב"טל שחר".
תלמידים הלומדים צרפתית השתתפו בתחרות "ערב צרפתי" שלב רבע הגמר והפגינו כישרונותיהם
בשירה ובמשחק .התלמידות  :הילה אופק ,גיל גרינשטיין ,קים
קרוחמל ,עדי לוי ,טריסטאן רשף ואליס נפורנט שרו שאנסונים
מהרפרטואר הצרפתי ומלאו את האולם בניחוח צרפתי .עמית פרג'יון
דיבר בשפה של מולייר והציג את המונולוג המפורסם של הקמצן בצורה
יוצאת מהכלל .התלמידים עמלו קשה ורגשו את הקהל.
ב ,25.2 -הגיעו מורים לחנ״ג מבית ספר "בכור לוי" ,על מנת להדריך
תלמידים מבית ספרנו ,לקראת השתתפותם ביום בריאות וספורט,
שהתקיים ביום שני ה 29.2-בבכור לוי .הפעילות מתקיימת במסגרת יחסי גומלין עם הקהילה.
במהלך החודש עברו רוב תלמידי החטיבה בדיקה ע"י שיננית.

שכבת ז'
ב 1.2 -יצאו תלמידי כיתה ז' 4ללקט ישראל – איסוף פירות וירקות לנזקקים במסגרת התנדבות למען
החברה.
ב 9.2 -שבוע "אינטרנט בטוח" – הרצאה של שוטר על אחריות פלילית ,ההשלכות החברתיות והאישיות
והימנעות ממצבים מסוכנים באינטרנט תוך בחינה של מקרים אמתיים שהתרחשו.
ב 18.2 -כיתות ז' מופת ,ז' מסלול מופת וט' מופת יצאו ל"נאות קדומים" בנושא "מנהיגות" .התלמידים
התנסו ברעיית צאן והובלתו כעדר .בבסיס החוויה עמדו עבודה בצוות ,הצבת מטרות ,אתגר והתמודדות עם
השאלות הבאות :מיהו מנהיג משמעותי? מה חשוב יותר :התוצאה או הקבוצה? התלמידים עברו חוויה
משמעותית ומלמדת.

שכבת ח'
ב 8.2 -התארחה כיתה ח' 4במכון וייצמן .התלמידים ביקרו במעבדות של הוריו של דניאל ,תלמיד הכיתה.
הסיור התחיל במעבדה של ד"ר אורן שולדינר .במעבדה זו למדו התלמידים על מחקר מוח שהתקיים דרך
מודל זבוב הפירות .לאחר מכן ביקרו במעבדה של פרופ' מאיה שולדינר ,שבה מגדלים שמרים ,המהווים

מודל לחקר התא .לסיום ביקרו התלמידים במרכז המבקרים של המכון .הייתה חוויה מלמדת ,מעשירה,
מסקרנת ואפילו טעימה.
פרויקט "עמית" " -סמים ואלכוהול" יצא לדרך .כמדי שנה נבחרים תלמידים משכבת ח' לשמש כשגריריי
חטיבתנו בנושא מניעת שתיית אלכוהול .במהלך המפגשים יוצרים העמיתים מופע אותו יעלו בפני השכבה
ואחר כך ייערך דיון בנושא .פעילותם של העמיתים תמשך לאורך השנה בניצוחן של יועצת השכבה,
אלה רויפה ושל מלוות העמיתים ,שרית שני ,במסגרת כתות החינוך ,נאחל לעמיתים שלנו הצלחה.
תלמידי כתה ח' 3חגגו את יום המשפחה עם פדיחה (שמחה בערבית) .בדואית שהגיעה עם תרבות
המדבר וסחפה את התלמידים וההורים למפגש מיוחד על "חכמת הפיתה" .תוך כדי לישת הבצק ודרך
סיפורים משעשעים מהתרבות הבדואית ,למדו כולם על מערכת יחסים ומה הדברים החשובים בחיים.
תודה מקרב לב לאולגה לבנט ,אמא של טליה מכיתה ח'  ,3אשר העבירה סדנה מרתקת לילדי הכיתה
והעשירה את עולמם של הילדים בנושא "עזרה ראשונה"

שכבת ט'
ב 1.2 -תלמידי הקבצה א' מתמטיקה שמעו הרצאה בנושא מוטיבציה ורלוונטיות לימודי המתמטיקה
לעתידם.
ב 3.2 -השתתפו בנות השכבה בהרצאה בנושא "מדעניות העתיד" ,שמטרתה חשיפת הבנות בעלות
הזיקה למקצועות המדעיים ,לבחור במגמות מדעיות בעלייתן לתיכון .
ב 5.2 -התקיים בוקר מדעי לבנות הקבצה א' מתמטיקה ותלמידות כיתת מופת .הבוקר התקיים במכון ויצמן
וכלל חשיפה למגמת פיזיקה של התיכון ,הנלמדת במכון .
ב 14.2 -התקיימה הרצאה מפי נציגי עמותת אקי"ם רחובות .יומיים לאחר מכן יצאו תלמידי השכבה לערב
התרמה לעמותת אקי"ם ,התלמידים גייסו סכום כסף נכבד .
ב 18.2 -תלמידי כיתה ט' 5יצאו לסיור ב"נאות קדומים" שעסק בנושא מנהיגות.
ב 19.2 -התקיימה הרצאה מדעית לתלמידי השכבה בנושא "החללית הישראלית
הראשונה" .ההרצאה נסובה סביב נושא ייחודי של נסיו הנחתת חללית ישראלית על הירח,
רוב תודות למרצה מר שגיא סולל.
ב 21.2 -תלמידי השכבה צפו בהרצאה מתוקשבת בנושא יזמות .
ב 24.2 -שמעו תלמידי תכנית "יזמים צעירים" הרצאה מתוקשבת בנושא "יזמות עסקית".
ב 29.2 -צפו תלמידי השכבה במופע "נשיקה סתירה" שעוסק ביחסים בין המינים.
במהלך החודש יצאו תלמידי שכבת ט' לסיור במוזיאון הפלמ"ח בתל אביב.
בימים אלו תלמידי השכבה עוסקים בכתיבת ספר המחזור ,כמו גם בכתיבת מסיבת הסיום שתערך ב-
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מאירועי חטיבה ב':
תרגיל ארצי :ירי טילים בהפסקה .בזמן ההפסקה נשמעה האזעקה ,התלמידים נכנסו מיד למקלטים
ולמקומות המיגון .כל הצוותים :עזרה ראשונה ,כיבוי אש ,סדרנים וסורקים מילאו את תפקידם כראוי .התרגיל
עבר בהצלחה רבה .ניכר כי התלמידים הבינו את משמעות התרגיל .הבקרית ציינה לשבח את התנהגות
התלמידים במהלך התרגיל ,את הסדר והמשמעת.

שכבת ז'
מוזיאון בבל :כחלק מתוכנית שורשים ,תלמידי השכבה ביקורי במוזיאון בבל אשר
באור-יהודה ,במהלך הסיור נחשפו להיסטוריה והתרבות המפוארת של יהודי בבל ,החל
מגלות בבל ,לאחר חורבן בית ראשון ועד עליית עזרא ונחמיה בראשית המדינה .במהלך
הביקור במוזיאון התלמידים ראו חפצי יודאקיה נדירים אשר שרדו את המלחמות.
התלמידים פגשו את הדילמות והפחדים אשר ליוו את העולים מעיראק בראשית
המדינה.
יום שדה ז' ,4בביה"ס השיטה :במסגרת שיתוף הפעולה בין חטיבה ב' לביה"ס
השיטה ,קיימנו ריצת ניווט בביה"ס השיטה בהדרכתם של תלמידי השיטה .תלמידי ז'4
תרגלו לראשונה ניווט עצמי בשטח לא מוכר ,בין הכישורים והמיומנות שבאו לידי ביטוי
בסיור ,שימוש במפה ,עבודה במסגרת לוח זמנים ,עמידה ביעדים ועבודת צוות.
במהלך השנה נארח את תלמידי ביה"ס השיטה לפעילות דומה.
חודש האינטרנט הבטוח ,סיפורה של לימור מזרחי :במסגרת חודש האינטרנט הבטוח תלמידי השכבה
נחשפו לסיפורו הטרגי של דוד אל ,בנה של לימור מזרחי אשר התאבד לאחר התנכלויות מצד חבריו לשכבה.
מהם הגבולות השיח ברשת? האם בידינו הכוח לשנות ולעצור את תופעת השמיינג והתנכלויות באינטרנט.
הקלטות ברדיו דה שליט :כחלק ממגמת לימוד וחקירה אחר נושא המנהיגות והמנהיגים תלמידים נבחרים
מז' ,4למדו וחקרו אודות :יצחק רבין רה"מ ז"ל ,מרטין לותר קינג ,מנהיג התנועה לשוויון זכויות אזרחי .לאחר
החקירה והלימוד על המנהיגים הנבחרים ,תלמידי הקבוצות הקליטו פינה אודות המנהיג ותורמתו להיסטוריה
האנושית.
שיתוף הורים סבתא של גילי מז' 5מספרת את הסיפור המשפחתי שלה .על גילוי יומן של אחותה למחצה
שהוסתר מתחת למדרגות הגטו והושב למשפחה לפני כ  10שנים.

שכבת ח'
טיול שנתי  -התלמידים יצאו לטיול שנתי במדבר יהודה בהובלת משה וורד .במהלך הטיול זכו התלמידים
לצפות במראות נדירים באזור :שיטפונות מרהיבים .לאחר מכן
טיילו התלמידים במצפה רמון .לקראת סיום היום הגיעו לשדה
בוקר וצפו בחזיון אורקולי מרתק העוסק בדילמות שעלו עם
הקמת המדינה .הלינה הייתה באכסניית רביבים .למחרת
טיילו התלמידים במסלול מעניין ומאתגר .בטיול זה נהנו
התלמידים גם מפעילותם הברוכה של המש"צים והפש"צים.
לכולם זו הייתה חוויה בלתי נשכחת.

תחרות רובוטיקה  -במהלך השנה הם תכנתו רובוט ובנוסף הכינו עבודת חקר בנושא המחזור :הרעיון היה
לספק הטבות מהעירייה לאנשים שממחזרים .בתחילת החודש הם אף השתתפו בתחרות
אזורית באשכול פיס בעיר.
חידון התנ"ך  -נושא החידון" :אהבת הארץ ".השתתפו התלמידים :אושרית זיידן ט' 2וגיורא
שווידלר ח' .5המורה חנה גינסברג ליוותה אותם לאורך כל הדרך .בחידון המקדים שנערך
בקריית החינוך ,זכה גיורא במקום הראשון .בחידון המחוזי שלושה שלבים :בשלב הראשון
נבחנו כל התלמידים המתמודדים .לשלב השני העפילו  18תלמידים .התלמידים נבחנו בפומבי
מול קהל רב ובהם נציגי משרד החינוך .לשלב השלישי העפילו  5תלמידים .גיורא שווידלר זכה
בתואר חתן התנ"ך המחוזי לנוער לשנת תשע"ו .יישר כוח!!!
שיתוף הורים  -של אביה של בר לביא הרצה בכיתה ח '4בנושא :הרדיו ותקשורת .אמו של עידו אלמן מח'4
עורכת חקר במדעים עם קבוצת תלמידים בנושא :שלולית החורף.

שכבת ט'
תעודות הצטיינות :שכבה ט' החלה מחצית חדשה לאחר יום שישי מרגש בו חולקו תעודות אישיות לכל
תלמיד ותעודות הצטיינות לימודית והצטיינות חברתית לתלמידים נבחרים מכל כיתה .בלטה תעודת הערכה
שניתנה לתלמידים שעשו שינוי ,שעברו תהליך ומובילים עצמם להצלחות.
הצגה "לכודים ברשת" :השכבה צפתה בהצגה "לכודים ברשת" שהועברה ב 4 -סצנות הלקוחות מחיי היום-
יום של התלמידים והועברו במשחק ע"י שחקן יחיד בלווי סיפור מקרה ותובנות ע"י מנחה .לאחר מכן ,נערכו
שיחות בכיתה בעקבות ההצגה הוצגו המסקנות ודרכי התגובה המתאימות בסיטואציות השונות.
יזמים צעירים" :יזמים צעירים" הקימו את חברת "מרום" ופתחו בשישי את קפה מרום בו מכרו ג'חנון ורסק
עגבניות ,פלאפל  4טעמים ,מאפים שונים ,שתיה קרה וסלט פירות לתלמידים כדי לגייס כספים לטובת פיתוח
מוצר .רחבת ביה"ס ליד הספרייה שלנו נראתה נפלא עם תלמידים המסבים סביב שולחנות המכוסים במפות,
מוסיקה ברקע  ,מלצרים המגישים את ההזמנות והמון המון חיוכים ופרצופים מרוצים .יישר כוח לחברי חברת
"מרום" – דורון גולדמן ,דן ברודצקי ,דן חן ,יובל ויטנברג ,מריה בנדיטקיס ,נועה יעקב חי ,נועם כלף ,רז ניב,
שגיא דחבש ,תומר פוק ,תמי שור ,הדר ויסבוך ,גבי סולודקי ,ליאל ניימן ,ולהילה גהלי  -רכזת הפרויקט.
מה חדש במקצועות הלימוד?
יום שיא בשעורי צרפתית בכיתות ח  -ביום זה ,התלמידים הכינו משחקים
כשהנושאים היו בחירה אישית שלהם :משחקי קלפים ,משפחות מילים ,עונות,
פעלים ,משפחה ,צבעים ,ועוד .התלמידים שיחקו בכיתה נהנו ,החליפו ביניהם
משחקים וחוו חוויה מיוחדת ומעניינת ,כשהכל פרי עטם בשפה הצרפתית .כמו כן
החלק השני היה כתיבת גלויות .כסיום לנושא Les vacances.:כשברקע מתנגנים
שירים בצרפתית –יום שיא מהחלומות....
ערב תרבות צרפת  -ערב צרפתי...רבע הגמר בחטיבה ב' .יצא לדרך :אמיתי מאיה
בליווי ניתאי יניב ,פלג שון צנחני ,דן ברודסקי ,וטלי סורוקין..תלמידי כיתות ח' וט'
הופיעו בערב צרפתי בשבוע שעבר....בקטעי שירה וקטעי הצגה בצרפתית  -בהדרכתה של המורה סימון בן
ישי זרביב .שעות רבות השקיעו התלמידים והמורה עד לאותו ערב .התרגשות רבה שררה באוויר אך החוויה
היתה מקסימלית עבורם ועבור בני משפחתם ,מורות וחברים מהכיתה שהגיעו לפרגן למתמודדים ולכבד את
המעמד המרגש בקהל ,השירים החזירו אותנו המבוגרים לתקופות השונות של פאריז :אדית פיאף ,סרג'
רג'יאני ,מישל סרדו ואפילו ויקטור הוגו! נחכה לתוצאות......מי מהם יעלה או יעלו לחצי הגמר.

מתמטיקה  -ב 17.2-התקיים שלב ב בתחרות האזורית במתמטיקה לתלמידים מכיתות ז ו ח בקרוב יגיעו
התוצאות ונדע מי עולה לשלב הגמר בחודש הבא ...נחזיק אצבעות ונאחל להם
בהצלחה.
ב 21.2 -יום התקיים יום שיא במתמטיקה -כיתות ז הכינו משחקים בנושא מספרים
מכוונים .משחקי חשיבה כיף והנאה מגוונים ויצירתיים .גם זו דרך לתרגל את הנושא!
ספרות -תלמידים התכוננו והציגו את הבלדה "אדוארד אדוארד".
תלמידים מכיתה ט' הכינו קהות על יצירות שנלמדו ,כהכנה ליום הספרות לכיתות ט'
שיערך בחודש הבא.
מדעים  -צוות מדעים ותלמידים משכבת ט' נבחרו להשתתף זו השנה השנייה
השתתפות בכנס חלל .הכנס נערך במסגרת שבוע החלל הישראלי בשיתוף :הגב' רונה
רמון ,מנכ"ל נאס"א ,מפמ"רים ממשרד החינוך  ,אסטרונאוטים ואורחים נוספים מחו"ל.
בכנס הצגנו את התוכנית הייחודית אשר נלמדת בשיטת  -pblתצפית שמיים ,מעקב אחר קונסטלציות.

מאירועי חטיבה עליונה:
נבחרת הבנות באתלטיקה יצאה לתחרויות בהדר יוסף ,הבנות ייצגו את בית הספר
בכבוד וסיימו במקום הרביעי במחוז .הנבחרת סיימה במקום
החמישי המכובד מתוך עשרים בתי ספר .ברכות לבנות
ולמאמנים מצוות חינוך גופני.
 1.2יום ספורט חטיבה עליונה :בסוף הסמסטר ,כמו בכל שנה,
יזם וניהל צוות חנ"ג את יום הספורט .במזג אוויר נפלא התלמידים רצו  80מטר קפצו
לגובה ולרוחק .בתחרות דרמטית במיוחד התלמידים רצו ריצת שליחים :תלמידות י"ב
ניצחו בתחרות ,במקום שני בנות כיתות יוד ובמקום השלישי י"א .בשונה מכל שנה
הפעם התלמידות שיחקו משחק טאצ דאון והבנים כדורסל וכדורגל.
במהלך יום הספורט זכו התלמידים והתלמידות במדליות .תודה
רבה לצוות חנ"ג אשר ניצח על יום הספורט המוצלח בעזרתם
של תלמידי המגמה שסייעו גם בארגון וגם בשיפוט.
 9.2לכבוד יום המשפחה ארגנו חברות הוועד ,מורגן ,אילנית ,טליה
והילה פינוקים למורים שכללו כיבוד כיד המלך וכן שי צנוע .תודה בשם
כולנו!
חידון מחוזי בתנ"ך – קבוצת תלמידים מלווים במורים ,נסעו ללוות את הדר וינטרגרין
ותלמיד חטיבה ב' גיורא שווידלר לחידון התנ"ך המחוזי שהתקיים השנה בתל
מונד .החידון היה מושקע וחוויתי ותוצאותיו אף שימחו מאוד ,לפיהם במקום השלישי
זכתה הדר וינרגרין מכיתה י"א ,7ובמקום הראשון גיורא שווידלר תלמיד חטיבה ב'.
ברכות לזוכים ובהצלחה בהמשך!!!

 29.2נבחרת הבנים יצאה לתחרות כושר גופני בפארק הלאומי ברמת גן .הנבחרת שכללה תלמידים
משכבת י"א וי"ב נפגשה והתחרתה בתלמידים מ 50-בתי ספר שונים מכל רחבי הארץ.
התלמידים השתתפו בתחרויות כוח ,ידיים ,זריזות ובטן .כמו
כן רצו ריצת 1400מטר מכשולים הכוללת מעבר קיר רשת
מארינס ומעבר מכשול זחילה .הנבחרת גם התחרתה
בתחרות טאצ' דאון נגד עירוני ט' וסיימו בתיקו אפס .במשחק
השני הפסידה הנבחרת ,4:1לבית הספר מנהלל .התלמידים עבדו יפה
כקבוצה והביאו לנו כבוד רב.

שכבת יוד
ב 1.2 -נערך יום ספורט בית ספרי שבו השתתפו תלמידי השכבה ואף זכו במקומות מכובדים ובמדליות.
ח"כ עודד פורר ביקר את תלמידי השכבה והציג בפניהם את פרויקט
מחוקקים צעירים .בפרויקט זה מעלים תלמידי ותלמידות כיתות י' ,מספר
רעיונות אותם יגיש כהצעת חוק .הפרויקט יצא לדרך בתיכון דה שליט ביוזמה
משולבת של ח"כ עודד פורר ,סגן ראש העיר מר זהר בלום ומנהל הקרייה מר
אבי קיש שרואים לנכון שחשוב לשמוע את הבעיות והרצונות של הדור הבא
ולהתחיל ליישמם הלכה למעשה.
ב  8.2השתתפו תלמידי השכבה במופע "הגשמת חלום " של להקת "הדור האחרון" .זהו מופע מוזיקלי
המשלב את סיפורם של הנגנים והדרך שלהם להגשים את חלומם .המוטיב המרכזי במופע מדבר על
הגשמת חלום בעזרת סביבה של חברים שתומכים ומפרגנים.
ב  17.2היו הרצאות כיתתיות בנושא נסיעה בטוחה באופניים חשמליים והתמודדות עם הסחות דעת
בנהיגה .התלמידים התנסו בנהיגה בסימולטורים המדמים נהיגה בכבישים וחוו התמודדות במצבי לחץ
שבהם יש הסחות דעת .
ב  .17.2התרימו תלמידים רבים מהשכבה לאקי"ם .נאסף סכום כסף מכובד שהתקבל בברכה ובתודה .
תלמידי יוד  11הצטרפו למעבדת כימיה של המגמה והכינו יחד קרם ידיים,
תודה לרויטל כץ על החיבור לרכזת המגמה אורלי פרידמן על היוזמה ולמורה
יפעת זית על הביצוע.
כיתות יוד החלו להיערך לבחירת המקצועות המוגברים לשנת הלימודים
הבאה .המנהלת ,רויטל בר יוסף ,עברה בכל כיתות יוד ,הסבירה על אפשרויות הבחירה והתנאים לכל
בחירת מוגבר וחולקו חוברות מפרטות בנושא.

שכבת י"א
ב 4.2 -צפו תלמידי השכבה בהופעת מחול של להקת המחול הקיבוצית :סימנים .ההופעה היתה מיוחדת
ומעניינת .תלמידי השכבה התנהגו למופת .תודה למרים שדאגה לחשוף אותנו לאמנות המחול.
קורנילוב ארינה מכתה יא'  4קיבלה תעודת הערכה מהשרה מירי רגב על זכייתה במקום הראשון
באליפות ישראל  2015בהתעמלות אומנותית .כל הכבוד!!!

ב 24.2-יצאו התלמידים לטיול שנתי ברמת הגולן .הטיול כלל ביקור בשמורת גמלא ,בבניאס ובחרמון.
הטיול היה מוצלח מאוד בגלל מזג האוויר הנפלא ,השלג בחרמון ובשל ההתנהגות
המופתית של התלמידים שנהנו מאוד ממלחמות השלג ומהחלקה במזחלות.
רויטל בר יוסף ,מנהלת התיכון ,עברה
בכל הכיתות בשכבה כדי להסביר על
מבנה הבגרויות .הביקור היה מוצלח
וסייע בהפחתת המתח בשכבה
שניגשת השנה בפעם הראשונה לבגרות על פי הרפורמה
החדשה.

שכבת י"ב
בחודש פברואר השתדלנו לצמצם את הפעילות החברתית כדי שתלמידי י"ב יוכלו להפנות את כל מרצם
ללימודים .תלמידי מגמת אמנות ומגמת תיאטרון עשו לילות כימים בהכנות לקראת ערבי השיא של הבגרות
המעשית ,תלמידי מגמת אמנות הציגו תערוכה מרהיבה ,ותלמידי מגמת תיאטרון עורכים חזרות אחרונות
לקראת שלושה מחזות אותם יעלו ,נאחל לכולם בהצלחה רבה!!
לצד הלימודים ,המבחנים והבגרויות החלה שכבת י"ב בהכנות לאירועי סוף השנה :החלה ההתארגנות
להפקת ספר המחזור ולמסיבת סיום י"ב ,כולנו מחזיקים אצבעות למחזור ע"ג.
כיתות מופ"ת י"ב בליווי המחנכים אביבית וירון ,צפו במחזמר בילי שוורץ כחלק מפעילות תרבותית .השירה
והמשחק היו מעולים.
 19.2יום מדעים לכיתות מופ"ת י"ב במכון ויצמן :כיתות י"ב מופ"ת
יוצאות זו השנה השלישית ליום מדעים במכון ויצמן והפעם בפעם
האחרונה כתלמידי התיכון .היום אורגן על פרופ' שרון מיכל וד"ר בסודו
קטי ,מדעניות במכון אשר בניהן לומדים בכיתה י"ב וירון שלומי רכז
כיתות מופ"ת .התלמידים שמעו  3הרצאות בהן גילו עניין וקשב רב
ושאלו שאלות אשר עוררו את התפעלותם של המרצים  .נושאי ההרצאות
היו מגוונים .הרצאה ראשונה :האם פרזיטי המלריה מדברים אחד עם
השני?  -מפי ד"ר נטע רגב-רוצקי ,הרצאה שניה :הדמיה מולקולרית
ותאית בעזרת תהודה מגנטית )MRI( -מפי ד"ר אמנון בר-שיר הרצאה שלישית :מה משותף לדג
ולאדם? -מפי ד"ר קרינה יניב ,גם היא אם של תלמיד ממופ"ת .בהפסקה נהנו כולם מהכיבוד העשיר אותו
הביאו התלמידים בניצוחן של מיכל וקטי ,אימהות ומדעניות מעוררות השראה .תודה רבה לד"ר נטע רגב –
רוצקי ,לד"ר אמנון בר שיר ולד"ר קרינה יניב אשר הרצו בהתנדבות.
לראשונה נפתח בבית הספר קורס פסיכומטרי המיועד לתלמידי י"ב ,מאחלים לכל הנרשמים בהצלחה רבה.

מה חדש במגמות?
מגמת כימיה:
ב 15.2 -שלושה תלמידי מגמת כימיה השתתפו בשלב ב' בכימיאדה בטכניון ,תחרות בה משתתפים
תלמידי כימיה נבחרים מכל הארץ .בהצלחה!!!
תלמידות כיתה יוד עלו לשלב הגמר בתחרות "יש לנו כימיה" שתתקיים במכון ויצמן .התלמידות הן תמר
ציבלין וענבר בבאי שהכינו כתבה לתחרות הכתבות העוסקת בהיווצרות הכוכבים והיסודות ביקום ,וקרולינה
אוסיפנקו שהכינה תוצר לתחרות הצילומים בנושא גבישי סוכר .גם התלמידות שעלו לשלב הגמר וגם
התלמידים שלא הצליחו להעפיל לשלב זה הכינו עבודות מרשימות והעמיקו את הידע בנושא שבחרו לעסוק
בו .הגמר יתקיים ב 15.3במכון דוידסון שבמכון ויצמן  .בהצלחה!!!

תנ"ך מוגבר:
תלמידי היחידה החמישית בתנ"ך "לטייל עם התנ"ך" יצאה לסיור לשפלת
יהודה .התלמידים טיילו בתל עזקה התל המשקיף לאזור בו התרחש הקרב בין דוד
לגוליית .ביקרנו בתל לכיש ולמדנו על מסע סנחריב לערי יהודה למדנו על חרסי
לכיש שאחד מהם מלמד שנכתב ביום בו נכנעה לכיש לסנחריב כמו כן על תבליטי
לכיש שבנינוה בהם מתפאר סנחריב בכיבוש לכיש .ביקרנו במוזיאון הפלישתים
באשדוד בו עקבנו אחר ממצאים ארכיאולוגים שזרקו אור על חייהם של הפלישתים
שהיו האויב הקשה ביותר של ישראל בתקופת המקרא .

מגמת חינוך גופני:
תלמידי המגמה בכיתות י"א – י"ב יצאו לסיור לימודי במכון וינגייט .במסגרת הסיור
התלמידים בקרו במעבדות המכון והתנסו בבדיקות צריכת חמצן וסף חומצת חלב
שבדרך כלל מתבצעות להערכת ספורטאים אולימפיים בענפים שונים .כמו כן הם
התנסו בפעילות על מכשירי התעמלות שונים ולקינוח עברו שעור ספינינג מהנה.

פיזיקה:
בנות המגמה מציגות את לימודי הפיזיקה ומשאירות רושם רב!!!! באירוע במכון
דוידסון הציגו תלמידותינו משכבת י"ב לפני קהל של  100בנות והורים את
התלהבותן מהמקצוע .הבנות תארו ברהיטות את חוויותיהן והעבירו לקהל את מה
שהלימודים בפיזיקה נתנו להן ,את הסקרנות ,את העניין והעבודה במעבדה.
בנוסף השתתפו כמה מתלמידי פיסיקה בסמינר בן יומיים למצטיינים בפיזיקה .התוכנית העשירה כללה
מפגשים עם מדענים בתחום וכן הרצאות מרתקות.

מגמת מוסיקה:
תלמידי מגמת מוסיקה השתתפו בסמינר מוסיקלי בן יומיים בגבעת חביבה ,וחזרו
מוקסמים ומלאי חוויות ממפגשים שחוו ובעיקר משלומי שבן ...כיתת אמן עם שלומי שבן.

מגמת אמנות:

חודש עמוס במגמה!!!

בערב פתיחה חגיגי ,בנוכחות הורים מורים ותלמידים ,הציגו תלמידי
המגמה את תערוכת אמצע השנה "מראות" .לתערוכה זו שותפים
תלמידי כיתות יוד ,י"א וי"ב שהציגו עבודות רבות ומגוונות סביב מוטיב
המראה בהנחיית המורות לאמנות תהילה בן ציון ומיטל גולדשטיין.
התערוכה מעוררת את השיח על אידאל היופי ,אמונות תפלות ,נרטיבים חדשים
ואישיים .היצירות מהוות הזמנה להיכנס דרך המראה אל עולם הפנימי של התלמידים.

ערב פתיחת תערוכת עבודות של מגמת אמנות י"ב היה חגיגה של צבעים ויצירתיות  -כל
בניין י"ב לבש אוירה של מוזיאון לאמנות
מודרנית .התלמידים המוכשרים הציגו את
יצירותיהם מתחום הציור ,וידאו ארט ופיסול
בפני המבקרים הנלהבים .בהצלחה
בבגרות!!!

מגמת הנדסת תוכנה ומדעי המחשב:
ב 7.2 -התקיים השלב הבית ספרי בתחרות הסייבר הארצית לשנת
 .2016בתחרות השתתפו  12נבחרות ( 35בנים ובנות משכבות י"א וי"ב)
בשבעה סבבים .במסגרת התחרות כל נבחרת שיחקה כקבוצת פיראטים
בעלת  4ספינות שמטרתם לאסוף אוצרות בים הפתוח .הנבחרות נדרשו
לכתוב אלגוריתם בשפות תכנות  c# python javaאשר ינצח את
הקבוצות המתחרות בין אם בצבירת אוצרות רבים יותר או בהתקפת
ספינות היריב .התחרות נוהלה על ידי סבטלנה ,אודי ,רעיה וערן מצוות
הנדסת התוכנה ובליווי מנטורית מהתעשייה .במהלך התחרות ניכרה
אווירה תחרותית ,מהנה ואנרגטית במיוחד ,תוך קרב צמוד בין 4-5
קבוצות מובילות .בתחרות ניצחה קבוצת  tanenbaum's angelsשכללה את מקסים צ'רניצקי ,עילי מנחם
ודניאל דוידוביץ' משכבת י"ב שצברו  96נקודות תוך שהם מקדימים
ב  2נקודות בלבד את קבוצת הפסקת חשמל :רועי אזאצ'י ,ניר
אוכפלד ועידו יעקב-חי ,גם הם משכבת י"ב .בין הנבחרות שהורכבו
מכיתה י"א בלטה קבוצת  : carribean. torrentשי קופף ,בעז
גוברמן ויהלי יעקובי שהגיעו למקום הרביעי המכובד עם
71נקודות .השלב הבא בתחרות יחל במהלך מרץ ויסתיים
בתחרות ארצית ב  .11.4יישר כוח לכל הנבחרות
ובהצלחה בגמר.

מגמת צרפתית:
 17.2ערב צרפתי :ליליאן שר ומרים רוזנבאום ביחד עם השותפות לצוות צרפתית בחטיבות ,הפיקו ערב
צרפתית מושקע ומוקפד עד הפרט האחרון .שבועות ארוכים התלמידים והמורות
מתכננות ועושות חזרות ארוכות אשר בהחלט נשאו תוצאות .קהל רב של הורים,
חברים ,מורים ומנהלים באו לעודד את תלמידי שכבת
יוד שהשתתפו בתחרות ערב צרפתי בקריית החינוך דה
שליט .כולם התרשמו מכישרונותיהם של אורם
גולדובסקי הזמר הרומנטי ,של ראבקה פיש ועומרי
לנדס בקטע מהמחזה המודרני "מחכים לגודו" ,ושל לירון זרדון ויעל אוחיון
שהנחו את הערב בהומור ובחן .תודה גם לאלון קרוחמל מכיתה י"ב שעזר
וליווה את קים קרוחמל בהופעתה .המופע הוא אירועה מיוחד לבית ספרנו וגם נחשב כשלב רבע הגמר
בתחרות הארצית בזמר ובמשחק בצרפתית המיועד לתלמידים הלומדים את השפה ברחבי הארץ.
! BONNE CHANCE A TOUS LES ELEVES

מגמת תקשורת:
ב 15.2-זכו תלמידי הרדיו במגמת תקשורת ,המשדרים ב"קול השפלה"
 FM, 103.6בחוויה מיוחדת במינה ,כשנבחרו מבין כל בתי הספר בארץ
להיות בין  10התחנות ( 5בתי ספר ו 5-מכללות) ששידרו מהכנסת ב"יום
הרדיו החינוכי" הראשון מסוגו ,לציון  50שנה למשכן הכנסת .התלמידים
עבדו על התוכנית במשך זמן רב והפתיעו בשידור חי בכנסת במקצועיות
וברמה עיתונאית גבוהה .השידור עסק בכמה פרטים מעניינים על
משכן הכנסת ועל דרך פעולתו שבדרך כלל לא מוזכרים בתקשורת.
השידור הועבר ,לא רק ב"קול השפלה" ,אלא בכל הארץ דרך שידורי
קול ישראל .כל הכבוד לתלמידי רדיו דה שליט!!!

אורחים רבים מתארחים בתחנת הרדיו שלנו .החודש התארחו ביניהם גם הזמר
ירמי קפלן וספנסרוסו בתוכנית "במה פתוחה" .מוזמנים תמיד להאזין! "קול
השפלה" ברדיו FM, 103.6בפייסבוק ,באינטרנט ,באינסטגרם ובסנאפצ'אט.

ולסיום...

בראשית
מילים :אהוד מנור

בראשית היו שמיים
בראשית היה הים כחול
בראשית היו לי יום ולילה
שעות הרבה כמו חול (כחול)
בראשית היתה הארץ
דשא עשב רך כשי לה
בראשית
גן בעדן גן בלי שער
משמיים גשם טוב ניתך
אלוהים היה רחום עם שחר
ולמשמרת נתן הוא לי אותך
בראשית היה לי שמש
בראשית זימרו לי ציפורים
בראשית הבשיל הפרי עד ערב
תותים וגרגרים
היה לי לילה
הרוחות ניגנו (זימרו) שיר ערש (לי ולך)
בראשית
גן בעדן גן בלי שער...

עריכה :רונית בן זאב.

