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 סיכום מחצית א'

 א "שכבת י

 במקביל ללימודים שנת בגרויות ראשונה לשכבה.  -מאתגרת שנה ב ראשונה,המחצית ההסתיימה לה 

  העתיד.ם והכינו את התלמידים לקראת בלו את הלימודייתש רועיםימגוון פעילויות ואנערכו 

הבגרות  –בחנו תלמידי השכבה בבגרות חורף בהיסטוריה בסוף מחצית א' נ  - לימודים •

השנה. התלמידים והמורים השקיעו רבות בהכנה הראשונה שלהם מבין מגוון הבגרויות 

 ובלימודים לקראת בגרות זו ואנו בטוחים בהצלחתם.

הראשון בה הגיעו מאבחנות  בתחילת השנה התקיימה הכנה לקראת הצו - פעילות לקראת צבא •

עברו בהמשך המחצית ו. לקראתלתלמידים על הצו הראשון ולהכינם  פסיכומטריות לספר

כירים בדימוס אשר דיברו עם ובה הגיעו לכיתות  מפקדי צבא ב – סדנת מפקדיםהתלמידים 

 תפקידים ומוטיבציה לשירות משמעותי! –התלמידים על משמעות הגיוס לצבא 

הרצאה בנושא מנהיגות, לקיחת אחריות ואכפתיות  התלמידים האזינו ל  - תמעורבות חברתי •

את השנה התלמידים ממשיכים  וית מעוררת השראה.ושלוותה בסרטים ואנימציה עכש

באופן התנדבות שעות  30שעות במקום התנדבות אישי, ו 30 -ותרומתם לקהילה  התנדבותם

לטובת רעיון . במסגרת הקבוצתית מתנדבים התלמידים בקבוצה (שעות 60)סה"כ  קבוצתי

 שחשוב בעיניהם והיכול ולעזור לשנות משהו לטובה בחברה שלנו.

 התלמידים צפו בהופעה של להקת מיומנה שהרשימה בביצועיה.  -תרבות •

תלמידים מפולין הגיעה אלינו להתארח בבתי תלמידי  15משלחת של    -משלחת חילופי נוער •

חיים יומיומיים עם משפחות התלמידים,  -ה ולחוות את ארץ ישראל בדרך הטובה ביותרהשכב

בית הספר הכרות עם 

השתתפות במספר 

טיולים שיעורים, 

והכרות עם ארץ ישראל 

והיום.  "אזשל "

הפולנים חוו חוויה בלתי 

. כעבור נשכחת עבורם

חודש יצאו תלמידינו כ

המארחים לעיר ז'שוב 

רוח גומלין ישבפולין לא

בבתי התלמידים 

ולהיכרות עם פולין של 
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יצרו קשרים , וחשוב מכל, חוו אף הם חוויות בלתי נשכחותנהנו, התרשמו ואז והיום. תלמידינו 

 חברתיים חזקים ומשמעותיים. 

 

 

 

 

 

 -טיול שנתי •

בסוף נובמבר יצאו 

תלמידי השכבה 

לטיול שנתי באזור 

אילת, הלכו 

נהנו במסלולים, 

הנוף המדברי מ

היפיפה, ישנו בפארק 

תמנע הפסטורלי,  

ואף טעמו קצת 

מהעיר אילת לסיום 

 מתוק של הטיול. 
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נערכה פעילות בנושא נהיגה נכונה   -נוער נוהג אחרת •

. במסגר לקראת לימודי הנהיגה של התלמידים וזהירה

התלמידים חולצות עם סלוגנים בנושא נהיגה  הפעילות הכינו

ר על פזהירה ושמעו הרצאה מפי נכה תאונת דרכים אשר סי

היום יום שלו לאחר התאונה ומשמעות היותו חיי על תאונה, ה

להקה שהנעימה את זמנם של  בנוסף הגיעה .נכה צעיר

 התלמידים במוסיקה מקפיצה לסיכום היום.

 

 

 

 

 

 ורסל שלנו הגיעה לגמר ליגת התיכונים!!! ליגת הכד –ליגת התיכונים  •

 

 

•  
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חלוצי הערכה  •

 חשיבה – בהיסטוריה

במסגרת –! לקופסא מחוץ

התוכנית המחליפה את 

בחינת הבגרות בהיסטוריה, 

התארחו תלמידי שכבת יא 

בבית העדות בניר גלים. הם 

למדו על השואה באמצעות 

מיצגים ועבודה בקבוצות 

ושמעו עדות מפי ניצול 

 שואה.

 

 

במסגרת הנושא של זוגיות ומיניות התלמידים שמעו הרצאה בנושא  -יחסים בין המינים •

התנהגות מינית בריאה מפי תמי ורדי מנחה למיניות בריאה מטעם מרפאת לוינסקי של משרד 

 הבריאות שהסבירה על יחסים בטוחים ובריאים.  

ב. אנו "י כיתה ין שיתקיים בתחילתבהכנות לקראת המסע לפול' נתחיל במחצית ב -המסע לפולין •

מעודדים וממליצים על היציאה למסע כחלק מתהליך חינוכי חשוב ומשמעותי ביותר בחייהם של 

לאורך חצי השנה מעמיקה בלמידה על נושא השואה בכיתות ובהכנה  . התהליך ילווההתלמידים

 (בהמשךתצא הודעה על כך )רואר. בבחודש פ םנתן להורים המעוניינייהבאה. הסבר על המסע י

 

למידה לכול תלמידי השכבה  – רכזתהיועצת ום, המחנכיה –י"א צוות  מאחל 'לקראת מחצית ב

ולקיחת אחריות מלאה על סדירה משמעותית ורצינית, הכנה טובה לקראת הבגרויות, הקפדה על נוכחות 

מהנה ומלאה בהישגים  ,מוצלחת 'מחצית במצפים בהתרגשות ל כל תלמיד ותלמיד.לההצלחה האישית 

 אישיים.

 , רכזת השכבהויויאן מיטיב
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 מגמת תאטרון:

 

 

 

א "כיתות יתלמידי בימים אלו 

ערבי במרץ על ים ב עובד"וי

בגרות  :שלהם השיא

ות י"ב וערב בהפקות בכית

. א"י ישראלי בהגשת תלמידי

מסייעים  ודתלמידי כיתות י

 בחלק הטכני של הערבים.

ב התנסו השבוע "כיתות י

בנושא עבודה  בסדנת אומן

 הפיזיות על דמות מתוך

בהנחיית במאי התיאטרון 

גילי אמיתי שהתפעל ביותר 

בערב ההצדעה השתתפותם על   א זכו לשבחים רבים"גם כיתות י מכישרונם ואיכותם של התלמידים...

 תן ביטוי לרוח הניצולים.מקורי שנגו קטע יהתלמידים הצ שנערך בהיכל התרבות, ניצולי השואהכבוד ל

 .לאירוע היה ערך אומנותי ואנושי מרגש ביותר

 .בית הספר הגבוה לאומנויות הבמהליום תיאטרון בבית צבי י"א יצאו ו יודבסוף החודש תלמידיי כיתות 

סדנאות העשרה בטכניקות של משחק יצפו בהצגה ויקימו מפגשים עם צוות שחקנים  עברובמהלך היום י

 .גהויוצריי ההצ
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 מגמת מדעי החברה:

מגמת  .שבטי הבדואים עוברים בשנים האחרונות תהליך מואץ של שינוי מחיי נוודות לאורח חיים מודרני

במטרה ללמוד  "ואת "רוקמות המדבר מדעי החברה יצאה לפגוש את תלמידי "כוכבי המדבר" בגו' אלון,

 .נציגת ארגון העמותה לשיפור מעמד האישהעל מגמות של שינוי ושימור דרך שיחות עם הנוער ועם 
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