קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט
מאירועי הקריה בחודש יוני
מאירועי חטיבה א':
"יום ירושלים" – נחגג בחטיבה א' ברוב פאר והדר ,בית הספר קושט בדגלים
ולתלמידים חולקו מאכלים ישראליים כיאה לציון יום זה .בכול הדיסציפלינות
עסקו – הן התלמידים והן צוות המורים בפעילויות הקשורות קשר ישיר
לירושלים הבירה ,וביניהן – עברית וספרות בראי ירושלים ,מתמטיקה בשבילי
העיר ,מעגלי שיח באנגלית וצרפתית ,כתיבת פתקים אישיים עם ברכות
ואיחולים לעיר הבירה וייחולים אישיים אשר הועברו להטמנה בכותל על ידי
המורות לצרפתית – ליליאן ומישל .היום היה פורה ,חוויתי ומלמד.
 2.6יצאו מש"צים ופש"צים לייצג אותנו ביום ירושלים המאורגן ע"י ארגון של"ח ארצי .התלמידים סיירו
במסלול לאורך הקו העירוני מגבעת התחמושת עד לרובע היהודי .הפעילות הסתיימה במופע חגיגי בבריכת
הסולטן עם אליעד נחום – זמר אורח שהעמיד את כל הקהל על הרגליים.
"חינוך לבריאות" -התלמידים עברו שיעורים בנושא חינוך לבריאות ,שמירה על היגיינה וחשיבות בריאת
הגוף.
"אור ירוק" -התלמידים עברו שיעורים בנושא בטיחות בדרכים ,שמירה על חוקיי התנועה וכללי הבטיחות.
חג שבועות – החודש חגגנו את חג השבועות בשלל פעילויות מיוחדות ובנוסף בשיעורי חינוך בכיתות ,בהם למדו
התלמידים על מנהגים ומצוות הקשורים לחג .בכיתות רבות צוין היום גם בארוחות חגיגיות על טהרת מאכלי החג.
ישר כוח לעוסקים במלאכה ולהורים על שיתוף הפעולה!
סוף שנה – בימים אלה מוקדשים שיעורים רבים לנושא "סיום ופרידה".
חופשת הקיץ מתדפקת על דלתנו ואנו עוסקים בנושאים הקשורים להתנהלות הילדים בחופשה הארוכה .דגש
רב מושם על הבהרת כללים ועל חשיבות התנהלות במסגרות חלופיות המציבות גבולות גם במסגרת החופש
(כגון – קייטנות מתוקשבות והתנהלות תקינה ברשת ,כלים לניצול זמן יעיל ועוד).
סוף שנה מצוין גם בחדר המורים ולציון סיום שנה"ל תשע"ו ,יוצאים מורי החטיבה לסיור ובילוי בירושלים
הבירה.
שכבת ט' מסיימת שלוש שנות לימוד בחטיבה במסיבת סיום מרגשת שתתקיים ב 19.6בבית הספר.
התלמידים נרגשים במיוחד בימים אלה ואנו ,הצוות הפדגוגי בהובלת מנהלת בית הספר הגברת אביבה חדד,
מבקשים לאחל לבוגרים הצלחה מרובה בהמשך הדרך שעוד נכונה .מי ייתן ותשכילו

להשתמש ב"סל" המיומנויות והערכים בהם ציידנו אתכם לאורך שלוש השנים,
בתבונה ובחוכמה .היו ברוכים ,עלו והצליחו!

שכבת ז'
 5.6כיתות ז' 3וז' 4ציינו את יום ירושלים בהרצאה מרגשת  ,מלמדת ומעניינת מאת שלומי ביז'ונר על סיפורו
של ילד בן  10ששחרר את ירושלים.
 6.6בנות כיתה ז' 3התכנסו לגיבוש בנות לפני סוף שנה בביתה של נינלה בסימן גיבוש קבוצתי .התלמידות
צפו במצגת כיתתית ,נהנו ממשחקים וסדנא.
 7.6כיתה ז' 1יצאה לפעילות בבית דרור ולמדה על חשיבות זיכרון השואה וערך האדם .התלמידים התעניינו
בעיקר בחיי הנוער הגרמני בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 8.6חמישה תלמידים מכיתה ז' 2השתתפו בתחרות בינלאומית לעבודות שורשים שהתקיימה בבית
התפוצות " -סיפור משפחתי" .התלמידות :מאיה סמדר ,ליה עזריאל ,דיאנה קוסקובסקי וזהר יאיר הציגו
את עבודותיהן המרשימות בתערוכה .התלמיד אופק יהושע זכה בציון לשבח על המיצג שלו וקיבל פרס על
הבמה .יישר כוח!
 10.6ז' 4מציינת את "משחקי השף" בחברותא בנושא שבועות .הורים ותלמידים עבדו בקבוצות בנושא חג
השבועות ומשמעותו .בסוף המפגש התקיימה תחרות נושאת פרסים
יקרי ערך למנות החלביות הזוכות.
 10.6כחלק תכנית העשרה של מופ"ת ,כיתה ז' 5שמעה הרצאה
מתזונאית קלינית בנושאים דימוי גוף ותזונה נכונה ותרבות השפע
לעומת מיעוט בפעילות גופנית.
 15.6כיתה ז' 5מסכמת את נושא עבודת השורשים בהצגת עבודות השורשים והסיפורים האישיים בפני כל
הכיתה בחדר עיון .בסוף הפעילות תלמידי הכיתה שיחקו משחקי קופסא.
 17.6תלמידי שכבת ז' וההורים שלהם בסימן מסורת משפחתית ונינוחות של בית יצאו לשוק לוינסקי בחיפוש
אחר השורשים המשפחתיים .הפעילות כללה תבלין של בית ניחוחות של עבר
וסדנאות כיתתיות עם המחנכות בגני יהושוע.
 19.6כיתות ז' 4ז' 5יצאו למוזיאון הקומיקס והקריקטורה בחולון במסגרת
העשרה של מופ"ת .התלמידים התנסו בסדנא
וסיירו במוזיאון.
כיתה ז' 6יוצאת לקניון רחובות במסגרת פעילות כישורי חיים וכישורי
תקשורת.
סיכום שנה וקבלת התעודות בטקס שהתקיים ב 20.6 -באולם המעלות.
תלמידי השכבה קיבלו תעודות במעמד המנהלת והצוות החינוכי על הצטיינות בלימודים ,על הישגים ,על
תרומה חברתית והתקדמות בלימודים .בסוף הטקס צפו התלמידים במצגות כיתתיות.

שכבת ח'
ב 5.6 -התקיים חידון מורשת עירוני .ייצגו אותנו בכבוד
התלמידים מרום חן ומתן בודאי מכיתה ח' .1הם הפגינו
ידע רב  ,דייקו בתשובותיהם וענו בצורה מרשימה .
ב 6-7.6 -יצאו תלמידי השכבה לגיחה מחנאית בניצוחם
של המורים לשל"ח משה ,אורית ועזריאל ,צוות המורים
וצוות המש"צים מכיתות ט' .הגיחה הייתה בפרדס חנה
באתר ההנצחה של חיל הנח"ל .מלבד הפעילות
המחנאית והפעילויות לגיבוש הכיתות נעשתה גם
פעילות הנצחה לחללי הנח"ל .הפעילות של בניית מחנה ומתקנים מסנדות .התלמידים ישנו באוהלים שהקימו
בעצמם ,,שיחקו ובישלו .ביום השני יצאו כולם לטיול בפארק אלונה שליד בנימינה .הם הלכו באמת המים
הקרירה ולסיום נהנו מאבטיחים קרים.
ב -9.6 -כיתה ח' 3ממשה את זכייתה מתחרות התחפושות בפורים  ,צפתה בסרט כיתתי ופונקה בפופקורן.
ב 14.6 -התקיים יום גיבוש וכייף לסיום השנה בלונה פארק תל אביב לכל תלמידי השכבה.
ב -15.6 -כיתה ח' 3סייעה להרחיב ולטפח את גינת הנוי שהקימו יחד עם אנשי ה"חממה" .יצרו ממחזור
בקבוקים אדניות נוי עם מערכת השקיה ,התקבלו ע"י אנשי החממה ומנהלת החממה ניצה רגב בחום ,זרועות
פתוחות ,פינוקים ושיחה עם מסר לתלמידים כי נוכחותם בכל פעם מחדש ב"חממה" מביאה אור ושמחה
ושהסיו ע של התלמידים מאוד משמעותי עבורם .כמו כן הילדים רואיינו ע"י עורך המידעון של ה"חממה" על
פעילותם המרגשת תוך שיתוף מרגש וכנה בסיפורו האישי .בסיום הריאיון לילדים נאמר כי זוהי ציונות לשמה!
 16.6פש"צים משכבת ח' העבירו פעילות של זהירות בדרכים לכיתה ד' בבי"ס בכור לוי במסגרת שיתוף
פעולה בין עמותת "אור ירוק" ושל"ח.
ב -19.6 -אלונה מקרוב ,אמא של אליזה מכיתה ח' ,3הגיעה לכיתה להנחיית סדנא יצירתית  ,בה הכינו
התלמידים שי לסוף השנה .תודה רבה !!!!
ב 20.6 -התקיים טקס שכבתי לסיום שנה .התלמידים קיבלו תעודות הצטיינות והערכה על הישגיהם
הלימודיים ,החברתיים ותרומתם לקהילת התלמידים בפרט ולקהילת בית הספר בכלל .נאמרו מילות תודה
למש"צים שליוו את הכיתה ולמחנכות הנהדרות .בימים האחרונים
של המחצית קיימה כל כיתה פעילות מסיבת סיום.

שכבת ט'
ב 1.6 -יצאו כיתות ט' 3ט' 5ליום שדה באנדרטת הצנחנים.
בסיומו ערכו התלמידים פיקניק כיתתי.
ב 5.6 -יצאו תלמידי שכתה ט' 5ליום התנדבות ב"לקט ישראל" .לאחריו הכינו
התלמידים ארוחת צהריים ביוזמת וועד הכיתה.
ב 16.6 -יצאו תלמידי ומחנכי שכבת ט' ליום כיף בלונה פארק תל אביב.

ב 19.6 -התקיימה מסיבת פרידה של תלמידי שכבת ט' .מחזור מ"ד נפרד מהחטיבה ,הערב התחיל
בפרידה כיתתית .לאחר מכן התקיים המופע המרכזי ,עליו עמלו תלמידי השכבה ביצירתיות ובכישרון רב.
ולסיום קינחנו במסיבת ריקודים ביוזמתם של ועד הורי השכבה.

מאירועי חטיבה ב':
ב  5.6ציינו כל תלמידי החטיבה את יום ירושלים .כל
המורים וכל מקצועות הלימוד היו סביב ירושלים .כמו
כן בהפסקה הייתה הרקדה שבה רקדו תלמידים את
שירי ירושלים  .הריקוד נלמד לאורך כל השבוע
בשיעורי הספורט .בסוף היום הוכרזו הכיתות הזוכות
פינת ירושלים הטוב והיפה מכולם.
ב 15.6-כל תלמידי החטיבה השתתפו ביום אומנויות
שהתקיים בהיכל התרבות רחובות .המופע הראשון "איתי התופעה" אומן על חושי בו האומן הדגים
לתלמידים את יכולותיו .המופע השני "הפרח בגני" מופע המספר את סיפורו של הזמר הישראלי מקום
המדינה ועד היום .המופע שילב סיפורים ושמות וכן שירים שונים  .התלמידים הצטרפו לשירה.
 19.6כל נבחרות החטיבה במשחקי כדור נפגשו עם נבחרות בית הספר למדעים .למפגש נבחרות .הבוקר
התחיל בטקס בו הוקראה אמנת הספורט וכן שרו את ההמנון.

שכבת ז'
 1.6ז 4סיימה את הקורס של צפייה באומנות .במהלך הקורס למדו התלמידים כיצד צופים ביצירת אומנות.
על מה עלינו להסתכל? מהי פרשנות? המטרה – פיתוח חשיבה יצירתית .
 1.6תלמידי כיתה ז ספורט נפגשו עם עורך הדין אלדד אהרוני העוסק בענייני ספורט .אלדד סיפר
לתלמידים על השילוב בין תחביב לעבודה .שיתף את התלמידים בתיקים בהם טיפל ושחקנים אותם ייצג
,שיתף באירועים ולא בשמות .לאחר מכן ענה על שאלות התלמידים .אלדד ניפגש גם עם תלמידי ט תל"ם.
אלדד שלמד בכיתת מב"ר בתיכון ,דיבר איתם על
מוטיבציה והגשמת חלומות ,על הכוח האמונה העצמית
ועל היכולת להצליח מכך שאתה ואנשים מאמינים
ביכולתך.
 3.6נפגשו תלמידי ז 1עם משפחת אלקבץ בגן אלקבץ.
זאת במסגרת פעילות ההנצחה ושיתוף הפעולה עם יד
לבנים רחובות .התלמידים שמעו על עומר אלקבץ ז"ל וכן
ערכו טקס בגן.
ב 5.6נפגשו תלמידי ז 5עם משפחת טנדלר בגן קרן טנדלר ז"ל ,ערכו טקס ונפגשו עם המשפחה.
התלמידים שמעו את סיפורה של קרן ז"ל.
 6.6ציינו תלמידי ז 5ותלמידים שהצטרפו את סיום הקורס "עיר באנרגיה חדשה" .מטעם
התעשיידע ,התלמידים בנו דגם של עיר המבוססת על גז טבעי ושמירה על הסביבה .בחרו
וועדות וראש עיר {בת}.לסיום הכינו מצגת והסבר על העיר.

 8.6ז 1וז 2התנסו בסדנת דיבייט .התלמידים למדו את חוקי הדיבייט והתנסו בהעברת מסרים.
 14.6תלמידי ז 2ביקרו ביד לבנים  .שוחחו על דרכי הנצחה .הכירו את נופלי רחובות ,את תפקיד "יד לבנים"
ולמדו על משמעות גן הנופלים הצמוד לבית יד לבנים.
ב 14.6-נפגשו תלמידי ז מופת עם אומן  ,פיטר יעקב מלץ ,האומן סיפר להם על עבודתו ,הראה לתלמידים
את עבודותיו .דיבר על ההשראה שלו ,מאין? על יכולתו של כל אחד מאתנו ליצור.
 16.6השתתפו תלמידי ז מופ"ת בסדנא "אינטראקציה וכוחות" במוזיאון המדע בירושלים כמו כן ,סיירו
במוזיאון ,וקיבלו הסברים על תופעות שונות .
 17.6יום כושר לכיתות ז- .בבוקר השתתפו הבנות בהתעמלות אירובית שהועברה ע"י בנות מגמת הספורט
של התיכון .ולאחר מכן התחרו במשחק המחניים .הבנים התחרו בכדורסל ולבסוף האזינו להרצאה על ספורט
הנשים בישראל וההנאה שבריצות ארוכות מפי נילי אברמסקי רצה מרתון .ואלופת ישראל לשעבר בריצות
ארוכות.
 19.6תלמידי כיתת ספורט ז 3הכינו פינת רדיו בנושא הספורט ,זאת
בשיתוף עם הרדיו החינוכי של דה שליט "קול השפלה" .103.6
התלמידים תודרכו בשני מפגשים .כיצד שואלים? מה שואלים? וכן
התכוננו להקלטות....

שכבת ח'
 2.6נעלה לירושלים .משצ"ים וכיתה ח 5עלו לצעדת ירושלים הארצית במסגרת יום ירושלים ופעילות של"ח.
 16.6סיור במכון ויצמן עם ד"ר חיים ויסמן מומחה לכימיה בנושא חומרים "אוהבי מים" ו"שונאי מים"
ושימושיהם .ההרצאה התקיימה במגדל המאיץ  ,נערכה תצפית ולאחר מכן סיור ביחידה למיקרוסקופים
אלקטרונים שם צפו התלמידים במיקרוסקופ סורק ומיקרוסקופים אלקטרוניים.
במסגרת פרויקט ייעוצי של אלכוהול וסמים תתקיים הצגה בנושא ע"י תלמידים נציגי שכבת ח' .ההצגה
עוסקת בסכנות להתמכרות אלכוהול וסמים בהשפעות החברתיות ועל המשפחה.

שכבת ט'
ט 3וט 2יצאו לביקור בפלנטריום ובמוזיאון ארץ ישראל צפו במיצג על מערכת השמש וביקרו בתערוכת
בר כוכבא.
כוכב של"ח -שכבת ט' יצאה למסע בכנרת בשילוב אוהלים ,בישולים טיולים בטבע והווי חברתי.
 16.6שכבת ט' סיימה את שלוש שנות החטיבה בטקס חגיגי ומרגש .ברכות ובהצלחה לכולכם!!!

מאירועי חטיבה עליונה:
אירוע סוף השנה של מורי חט"ע – צוין השנה בבית גלילי אשר בקיבוץ נען .המורים הכינו ארוחה טעימה תוך
עבודה בקבוצות בסגנון "מאסטר שף" בהנחיית שפים מקצועיים .בהמשך נפרד חדר המורים מזיווה שפירא,
סימה גורדל ,רנטה מרקוביץ ,אילנה מאור ,בלה קיגל ,וד"ר מרים רוזנטל ,חברותינו אשר יצאו לפנסיה.
נישאו מילות ברכה והיה מרגש מאוד איזה כיף לסיים שנה בצורה שכזו!
תודה רבה לוועד המורים על ארגון הערב המוצלח.

שכבת יוד
ב  1.6יצאה כל השכבה לפארק אפק לפעילות ספורטיבית תחרותית בין הכיתות .כל כיתה נדרשה לאתגר
בכל אחת מעשר התחנות שדרשו מיומנויות ושיתוף פעולה כיתתי .יוד 7
זכתה במקום הראשון!!
ב  2-3.6עברה כל השכבה קורס עזרה ראשונה ומשתתפיו יקבלו תעודה
מתאימה בסוף המחצית.
ב –  8.6נסעה כל השכבה לגבעת התחמושת  .שם נערכו סדנאות בנושא
הזהות האישית ,אני והחברה והמדינה ואני .לאחר ארוחה ובסיומו של היום
נערך טקס מרשים בהנחייתה של מרים חדאד ולאחריו קבלו תלמידי השכבה תעודות זהות.

ב  9.6נערך אירוע הגמר של חידון הערבית הארצי.
עידו נקש כתפי ,מכיתה יוד  ,8יצג באופן מכובד
ביותר את ביה"ס בשלב הגמר הארצי של חידון
ערבית ומזרח תיכון ,לאחר שגבר על מאות
תלמידים מרחבי הארץ שהשתתפו בשלבים המוקדמים של החידון.
האירוע התקיים בנוכחות מאות תלמידים ,בכירים ביחידת  8200והפיקוח על
הערבית .את עידו ליוו כחמישים מחבריו לשכבה שעודדו ותמכו בקולי קולות.
עם סיום החידון עידו ציין כי עבר חוויה מרתקת ומלמדת של לימוד אישי
והכרות סוגיות שונות הקשורות בתרבות ובהיסטוריה של המוסלמים והשפה הערבית.
ב –  10.6נחוג חג השבועות בכיתות יוד  11ויוד  9בנגינה ובשיר.

שכבת י"א
תקופה עתירה בימי תגבור ,בבחינות מתכונת ובחינות בגרות ,נאחל
לכל תלמידינו הצלחה רבה בכל הבחינות!

שכבת י"ב
מסיבת סיום מחזור ע"ג – מסיבת הסיום של י"ב הביאה לשיאה פעילות קדחתנית של הצוות החינוכי
בחודשים האחרונים .הערב נפתח במסיבות כיתתיות מרגשות בהן נפרדו התלמידים והוריהם מרכזת השכבה
והמחנכת רות אלוס ,יועצת השכבה והמחנכת אביבית שיקמה ומהמחנכים :שגית ברנד דואני ,ניב
וינשטוק ,נדב פרננדס ,ניצה קרן ,בתיה צוקרמן ,דניאלה רם ,ירון שלומי ורויטל כץ.
עם תום המפגשים הכיתתיים התכבדו כולם בשלל פירות העונה ועוגות .לאחר מכן זרם הקהל הרב והנרגש אל
מגרש הספורט לחלקו האחרון של הערב .שלב הנאומים ,תעודות ההצטיינות ומופע הסיום של שכבת י"ב.
במופע היצירתי הופיעו התלמידים בשירה ,משחק וריקודים כשעל הכול מנצח בכישרון ובחן ששי מזרחי שביים
את המסיבה הבימתית על כל פרטיה .תודה רבה רבה שלוחה לכל העושים להצלחת הערב!!!
להתראות מחזור ע"ג – אנחנו כבר מתגעגעים...

ועוד...
כיתת י"ג  -תקשורת סיימה את ההתנדבות בתל נוף וציינה את
האירוע במסיבת סיום חגיגית .מצדיעים לכם!!!

מה חדש במגמות?
מגמת תקשורת:
מגמת תקשורת חגגה את סיום שנת הלימודים בהקרנת סרטי
הגמר של תלמידי מסלול וידאו בפני הנהלה הורי ותלמידי המגמה,
מורים ,חברים ובוגרים לשעבר .הסרטים עסקו בנושאים מגוונים
דרך נקודת המבט האישית של היוצרים ,כאשר בסוף הקרנת כל
סרט סיפרו התלמידים על התהליך המורכב של עשיית הסרטים
והחיבור האישי שלהם לנושא.
חגיגה רדיופונית ראשונה מסוגה בארץ בהפקת תלמידי
התקשורת :ב"קול השפלה"  ,FM103.6חגגו שנה לתוכנית "במה
פתוחה" .בכל שבוע מארחים בתוכנית "במה פתוחה" אומנים
מתחילים בצד זמרים וזמרות מהשורה הראשונה .לכבוד חג שבועות וציון שנה לתוכנית ,הרימו בתחנה
הממוקמת בספריית תיכון "דה שליט" חגיגה שלא נראתה כמוה באף תחנת רדיו בארץ :לאה שבת ,אלון דה
לוקו ,אורי שכיב ,טליסמן ואונלי הופיעו באולפן זה אחר זה ואת האירוע חתם לירון רמתי בחפלה שהרימה

את המאזינים שזכו להשתתף בשידור .לראשונה בישראל (!)
שודרה תוכנית רדיו בשילוב שידור חי באתר פייסבוק באמצעות 3
מצלמות .התוכנית שברה שיאי האזנה וצפייה וזכתה לפרסום ועניין
רב בקרב עולם התקשורת ובפורומים של אנשי אינטרנט וטכנולוגיה.
את השידור הובילו נועם חומש ושני קורצברג ,תלמידי מגמת תקשורת
ב"דה שליט" הלומדים רדיו והסתייעו בצוות גדול של תלמידים .גל חן
ממגמת הוידאו ריכז את הצילום החי ,עתי עפרוני שביום יום חבר מן המניין בתוכנית "במה פתוחה" ריכז את
המיחשוב ,מאיה קינן תלמידת י"ב מהרדיו הייתה אחראית על הרשתות החברתיות שעבדו בצורה מופלאה
עם קהל היעד ,אופק בודאי תלמידת רדיו מכיתה י' הפיקה את כל המשדר ,שיר מרדכי מי"ב שמתנדבת
ברדיו צילמה סטילס ,וניהלו את אולפן השידור שני תלמידי יוד ,כוכב גרינברג ונועה בר .ברכות לעושים
במלאה!!!

ולסיום...

"...לכל סיום יש התחלה חדשה
ותמיד הפרידה היא קשה
זה הוא הזמן זה היום זה הרגע
החופש קורא לי מכל הכבישים
זה הזמן זה היום זה הרגע
החופש קורא לי לצאת לחיים

חדשים"...

(מתוך :התחלה חדשה – יהודה פוליקר)

חופשה מהנה לכל משפחת דה שליט.
עריכה :רונית בן זאב

