קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט

חטיבה עליונה  -סיכום מחצית א' – תשע"ז
העשייה היא רבה כל השנה ...רצינו לשתף אתכם במעט ממה שעברנו ,עשינו וחווינו
במחצית זו...
ברכות למנהל הקרייה ,מר אבי קיש ,לבחירתו כמנהל מצטיין ברחובות לשנת תשע"ז.
מדברי רויטל בר יוסף מנהלת חט"ע " :ביום חמישי התבשרנו על בחירתו של אבי
למנהל מצטיין בעיר .אני בטוחה שאני מדברת בשם כולנו ,שהידיעה
עוררה בנו גאווה ושמחה .אנו שמחים שמכירים ברחובות בערכה
של עבודה קשה ,במנהיגות ובהישגים חינוכיים אמתיים .וכל אלה
בתנאי עבודה לא פשוטים ,עם אלפי תלמידים (ופי שניים הורים),
צוות מורים תוסס וסביבה מורכבת  .תחת מנהיגותו של אבי הגיעה
הקריה לגבהים חדשים ושמה יוצא למרחוק .זוהי חממה שיודעת לשמר
את היסודות המצוינים בה מן העבר ובו בזמן לשנות ולחדש ...אבי ,אנחנו
שמחים בשמחתך ומרגישים כולנו חלק מהכרה זאת".

שכבת יוד:
שכבת יוד פתחה את השנה בטקס באולם המעלות -בו השתתפו נציגים משכבת
י"ב שהסבירו מה זה להיות תלמיד בדה שליט.
לקראת אמצע ספטמבר יצאו נציגי השכבה ללקט בקבוצת שילר -בו
קטפו פלפלים לטובת הנזקקים ,במסגרת התרומה לקהילה.
בסוף חודש ספטמבר ,יצאה השכבה לפארק אפק  -ליום גיבוש חווייתי אשר כלל תחנות
ספורטיביות ותחרויות בין הכיתות.
בתחילת חודש אוקטובר שמענו את הרב קוק בהרצאה לקראת החגים.
השכבה צפתה בהצגה "שנת חיי היפה ביותר" -במסגרת
הפעילות לעידוד מעורבות חברתית בקהילה.
במסגרת עידוד ההתנדבות בקהילה התקיים יום מוקדים  -בו קיבלו
התלמידים הסברים על מקומות ההשמה.
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אהבת הארץ  -באמצע חודש נובמבר יצאה השכבה
לטיול השנתי -לאזור הנגב .הטיול כלל מסלולי הליכה
בהר נקרות ,נחל חאוורים ועוד ..הלינה הייתה בחי נגב -
בבקתות גדולות העשויות מבוץ  ...היה טיול חוויתי
ונחמד.
כל הכיתות יצאו ליום של"ח בניצנים – ובתקופה זו הן מסיירות באזור בית גוברין.
פעילות מניעה :הכתב לענייני משטרה בערוץ  -10דורון הרמן הרצה בפני השכבה על
הסכנות ברשת  -הסביר והתריע על השימוש השלילי בוואטסאפ ובפייסבוק  -המתרחש יום
יום בתקופתנו.
דמוקרטיה :ביום לזכרו של יצחק רבין קיבלה השכבה שיעורים מתלמידי י"ב אשר הציגו דילמות
ואמירות משני צידי המתרס  -שעליהם דנו והתלבטו לאורך שעות החינוך.
פסיפס ישראלי :כחלק מהתוכנית השכבתית לקראת קבלת תעודת הזהות  -השכבה עוסקת כעת
בהכרות עם מגזרים שונים בחברה הישראלית – העבודה היא בקבוצות ,כשבסופה יוצגו מצגות
מסכמות בכיתות.
למידה משמעותית :השכבה השתלבה יפה בתיכון ,חברויות חדשות ,והסתגלות הדרגתית לדרישות
הלימודיות במסגרת הרפורמה ,לדרך הלימודים וההבחנות החדשה.
צוות המחנכים ,היועצת ורכזת השכבה מאחלים
לשכבה הרבה הצלחה בסיום המחצית ואגירת כוחות
לקראת המחצית השנייה!

שכבת י"א:
למידה משמעותית :עם סיום המחצית אנו רוצים לשתף אתכם
בחוויות משמעותיות שחווינו מתחילת שנה"ל  -כיתה י"א הינה עמוסה ביותר .כל הכיתות בשכבה
לומדות שעות רבות במשך היום ,יש לוח מבחנים אינטנסיבי ,עבודות ,פרויקטים במסגרת ה ,30%
בגרויות ,כל זאת לצד החיים האישיים של כל אחד ואחד מהתלמידים .התמרון בין כל המחויבויות הללו
קשה ומתיש .לכן הנושא הייעוצי הראשון בו בחרנו לעסוק היה התארגנות אישית וכיתתית ,תכנון זמן
מיטבי ויצירת סדרי עדיפויות.
הכנה לשירות משמעותית בצה"ל :שנת הלימודים החלה עם פעילות הכנה לצו ראשון לכל תלמידי
השכבה .כל כיתה עברה סדנה שבה הוצג להם סדר היום בלשכת הגיוס ,הבדיקות והראיונות
שהתלמידים עוברים במשך היום וסימולציה של המבחנים הפסיכוטכניים שבהם הם ייבחנו .בסיומה של
הסדנה ,נשלח קוד לכל תלמידי השכבה המאפשר להם להתכונן דרך סימולציות למבחני הצו הראשון.
התבגרות באחריות :בתחילת נובמבר נפגשו כל תלמידי השכבה עם המרצה רן גבריאלי להרצאה
בנושא "מין מוגן גופנית ונפשית" ,כפתיח לתכנית "התבגרות באחריות" המועברת ע"י המחנכים
בכיתות .ההרצאה ריתקה את התלמידים והעלתה נושאים רבים לדיון אישי וכיתתי .התכנית עוסקת
בסטריאוטיפים מגדריים ,בחיזור וזוגיות בריאה דרך בדיקת נורות אדומות בזוגיות ,הבנת ההבדל בין
חיזור הולם לאלים ,מיניות בגיל ההתבגרות והיחס לקבלת השונה.
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דמוקרטיה :ב 13.11-חל יום הזיכרון ליצחק רבין .נציגים מכיתות י"ב יחד עם נציגי מועצת התלמידים
השכבתית העבירו פעילות בכיתות שעסקה בדילמות הקשורות לרצח
רבין.
תרומה לקהילה :תלמידי השכבה ,בניצוחם הסוחף של נציגי מועצת
התלמידים ובלווי המחנכים החלו במכירת אוכל
פעם בשבוע כדי לאסוף כסף למלגות עבור
תלמידי השכבה .התלמידים פעלו בשמחה רבה ובחריצות על מנת לקדם מטרה
נעלה זו.
אהבת הארץ :ב  29.11 – 27.11נסענו לטיול שנתי לאילת.
הטיול כלל מסלולים בהרי אילת ,מסיבה בשעות הערב על החוף
וזמן חופשי .הטיול היה מוצלח ביותר והעניק לתלמידים חוויות משמעותיות.
צוות המחנכים ,היועצת ורכזת השכבה מאחלים
לשכבה הרבה הצלחה בסיום המחצית ואגירת כוחות
לקראת המחצית השנייה!

שכבת י"ב:
המסע פולין נערך בין ה 25 -אוקטובר ל 1-בנובמבר .המסע יצא לדרך לאחר הכנות רבות ,והיה מוצלח
מאוד .השכבה ביקרה באתרים ,הכינה טקסים מרגשים ואף נפגשה
למפגש מקרב לבבות עם נוער פולני .בסקר שנערך לאחר המסע התברר
ש 99אחוזים מחברי המשלחת
ממליצים לתלמידי י"א להירשם
למסע בשנה הבאה.
דמוקרטיה :ביום הזיכרון ליצחק
רבין ב 13.11-תלמידים רבים משכבת י"ב העבירו שיעורי חינוך
בשכבת יוד ,שכבת י"א וגם בשכבת י"ב .השיעורים שעסקו
בערכי הדמוקרטיה היו מעוררי מחשבה והשראה.
הכנה לשירות משמעותי בצה"ל :ב  4.12-ביקרו תלמידי השכבה בבקו"ם וקיבלו הדרכה על יחידות
הצבא השונות .ב 13.12 -נערך יום בוגרים שבו חיילים וקצינים שסיימו
ללמוד במחזור הקודם הסבירו על היחידות בהם הם משרתים ועודדו את
תלמידי השכבה לשירות משמעותי .בכיתות י"ב  9ו 10-הורים ובוגרים
וסיפרו על התנדבותם לשירות הלאומי ,על שירות משמעותי בצבא
(פרויקט רואים רחוק) ,חלקם גם סיפרו על לימודי המשך.
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אהבת הארץ :ב 13.12 -יצאו תלמידי השכבה לטיול
שנתי לאילת .הטיול היה מהנה במיוחד .התלמידים
טיפסו על הר צפחות טיילו בקניון האדום והחליקו
בחולות כסוי.
התבגרות באחריות :התקיימה בשכבת י"ב פעילות "סינמה דרייב" תכנית
אינטראקטיבית ,תלת-ממדית ורב-חושית ,שאיפשרה לתלמידים לחוות בו-
בזמן אירועי נהיגה בסיכון .במהלך הפעילות קיבלו התלמידים שלטים ומשקפי תלת מימד .הם צפו
בסירטונים שהמחישו להם את הסכנות הגלומות בנהיגה תחת השפעת סמים ,אלכוהול ,שימוש
בסלולרי והשפעות מזיקות אחרות.
צוות המחנכים היועצת ורכז השכבה מאחלים לשכבה הרבה הצלחה בסיום
המחצית ,הצלחה רבה לניגשים לבגרויות החורף ,וכן אגירת כוחות לקראת
המחצית השנייה ,המתכונות ובגרויות הקיץ!

חטיבה עליונה וספורטיבית -
ב 5.12 -התקיים יום ספורט בית ספרי .במסגרת תחרויות
האתלטיקה השתתפו התלמידים והפגינו אנרגיות טובות,
רוח ספורטיבית וביצועים מרשימים.
נבחרת האתלטיקה ייצגה את בית הספר בכבוד רב בתחרויות המחוזיות
באצטדיון האתלטיקה בראשל"צ ,הבנים זכו במקום השלישי בריצת השליחים
והבנות עלו לגמר הארצי !!!
נבחרת הכדורגל עלתה לרבע הגמר המחוזי!

מהנעשה במגמות הלימוד:
מגמת הנדסת תוכנה ומדעי המחשב:
בתחרות הסייבר  -שלב בית ספרי  -השתתפו 45
תלמידים מגמת הנדסת תכנה י"א וי"ב .אנו
מאחלים להם בהצלחה גם בהמשך התחרות!
תלמידי שכבת יוד ביקרו במפעל
אינטל 57 .תלמידי המגמה משכבת י"א
נסעו לביקור בחברת הי טק צ'ק פוינט.
תלמידות מגמה הנדסת תכנה ישתתפו בכנס בנות מטה
סייבר.
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מגמת ערבית :תלמידי המגמה משכבת י"א יצאו
לסמינר "מודיעין באופק" .הפעילות בחסות חיל המודיעין
ומטרתה להקנות לתלמידים מושגי יסוד בעבודת המודיעין
ולהציג אפשרויות לשירות בחיל המודיעין במסלולי הערבית
השונים .התלמידים השתתפו בפעילויות השונות ,שמעו
הרצאות בנושא צהל ,המזרח התיכון ,הטרור ומורשת קרב .כמו
כן נחשפו בפני תהליך המיונים הרב שלבי שעומד בפניהם
קודם לגיוסם האפשרי למודיעין.
שכבת יוד :כ 40 -מתלמידי השכבה לומדי ערבית יצאו לגדנ"ע מזרחנים למשך ארבעה ימים לפעילות
שמארגן חיל המודיעין במטרה לחשוף בפניהם את חשיבות השפה והתרבות ,להקנות להם מושגי יסוד
בעבודת המודיעין ולהציג אפשרויות לשירות עתידי בחיל .התלמידים השתתפו בפעילויות השונות,
שמעו הרצאות בנושא צהל ,המזרח התיכון ,הטרור ומורשת
קרב .אחת מהתלמידות מסכמת" :הייתה זו חוויה בלתי
נשכחת ,מעשירה ,ובעיקר מהנה .למדנו על נושאים
שלרוב אנחנו לא נחשפים אליהם ,והם הועברו
בצורות מגוונות ומעניינות שגרמו לנו להיות
מרותקים .הכרנו חברים חדשים ממקומות שונים
בארץ והתגבשנו כמגמה בבית הספר".

מגמת כימיה :תלמידי המגמה מכיתות י"ב וי"א העפילו שלב בתחרות
הכימיאדה שנערכת בטכניון .לזוכים בתחרות מחכה פרס של מלגת לימודים
בטכניון .מאחלים להם הרבה הצלחה !!!
מגמת אמנות :תלמידי המגמה שבו מסיור מעניין במוזיאון ישראל ועתה
הם נערכים לפתיחת תערוכת "מטריות" בה יציגו תלמידי המגמה מיוד ועד י"ב את
מיטב יצירותיהם בנושא .כולם מוזמנים!

מגמת תקשורת:

כנס הרדיו הארצי שהתקיים בבית ספרנו ,היה

מוצלח מאוד .הכנס כלל מפגש של תלמידי רדיו מבתי ספר שונים בארץ
(גם מאזור אילת הגיעו נציגים!) את הרצאת הפתיחה העביר שדר רשת ב' אריה גולן ובהמשך
התפזרו התלמידים לסדנאות שונות בהנחיית אנשי רדיו (ובינהם גם בוגרי דה שליט) .לסיכום היום
התכנסו כולם להופעה של להקת נאג' חמאדי – המורכבת כולה מאנשי תקשורת .תלמידי המגמה
ומוריה עשו רבות להצלחת יום זה – יישר כוח!
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מגמת ביולוגיה :תלמידי המגמה משכבת י"ב יצאו ליום פעילות בנושא מחלת הסרטן במכון
דוידסון .התלמידים התנסו בשיטות מעבדה מתקדמות ונחשפו
למחקרים בקדמת המדע.
תלמידי המגמה משכבת י"א
סיכמו את לימוד נושא התא
בהכנת דגמי תאים.

מגמת תאטרון :תלמידי המגמה משכבת יוד נהנו מסדנת
פרופרומנס בהנחיית המשוררת
ואומנית הפרופורמנס נעם
פרטום הסדנה היתה מקסימה,
מפתיעה ומרגשת.

מגמת ספרות קולנוע :המשוררת נעם פרתום התארחה
במגמה וערכה סדנת כתיבה יוצרת יחד עם
תלמידי המגמה משכבות י"א וי"ב .נועם היא
משוררת צעירה כותבת בסגנון פואטרי סלאם,ספוקן וורד ,פרסמה ספר שירה (״
להבעיר את המים באש״) ומלמדת בסדנאות כתיבה .כמו כן ,משתתפת נעם
באירועי שירה וספרות בארץ ובעולם .תלמידי המגמה נהנו מאוד ולמדו רבות
מהמפגש.
מגמת פיזיקה :תלמידי מגמת הפיזיקה משכבת יוד יצאו
ליום חוויתי במוזיאון המדע בירושלים  -ונהנו מאוד!
תלמידי י"א אנגלית מואצת הכינו אירוע הרצאות טד בהנחיית נדיה
דהאן.
מגמת מוסיקה :התקיים סמינר מוסיקלי בו השתתפו והופיעו תלמידי המגמה
ביחד עם מגמות נוספות מבתי ספר .המגמה נערכת להופעה לפני השכבה ביום
חלוקת תעודות.

בברכת הצלחה במחצית השנייה ותודה לכל
העושים במלאכה!!!!
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