
 שליט-ש עמוס דה"קריית החינוך ע

 
 סיכום מחצית שכבת י"ב

 חצי שנה עברה, ורצינו לספר לכם מה חווינו:

בימים אלה ניגשים תלמידי השכבה לבחינות בגרות במועד חורף כדי לשפר את הישגיהם . בנוסף, תלמידי 

 . גם תלמידי מגמת ספרותלבחינות הבגרות באזרחות ובספרות כמו כיתות מב"ר ניגשים 

 נאחל לכולם בהצלחה רבה!!! 

 המסע לפולין

, שנות יהדות פולין" 400במסגרת ההכנה למסע המשלחת לפולין, עברו חברי המשלחת ערב עיון בנושא "

טקסים מסע, בנוסף, הכינו חברי המשלחת ספר " ועברו יום עיון במכון "משואה". ראו את ההצגה "מניה

                                                            מסע.ביניהם תפקידים כחלק מההכנות לקראת הלקו יחו

 גיבוש, וממושכת חשובה הכנה לאחר

 יצאו, המשלחת חברי וכלל הקבוצות
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 היבטיה על בהשמדה לעיסוק בנוסף

 שנכחדה פולין יהדות על ולמד,  השונים

 וביקר במסע. היום של פולין ועל

 וסייר. ובוורשה לובלין', לודג, בקרקוב

 עלמין בבתי, והשמדה עבודה במחנות

. מקומית פולקלור בהופעת וצפ ולסיום

 חוויות חוו התלמידים המסע במהלך

 עבור ביותר מוצלח היה המסע. נחשפו אליהם התכנים לצד עובדו אשר ועצב שמחה של חוויות, רבות

  .ומשמעותי מעצים מרתק מסע, וצוות תלמידים, המשלחת חברי כלל

 



 

חלק מתלמידי המשלחת נטלו 

חלק בערב הוקרה לניצולי 

שואה שנערך על ידי עירית 

 רחובות. 

 

 

 

 

 

 

 טיול שנתי

 הראשון ביום. הגולן לרמת שנתי טיול

 ושמעו על-אל בנחל התלמידים סיירו

 לסיום, הגולן ברמת הדרוזים על הרצאה

 נערך השני ביום.. בריקודים קינחו היום

 בבניאס הליכה מסלול, פאחר בתל סיור

 כיתת ידי על מרגש טקס התקיים ובסופו

 .קיםמסוה אסון הרוגי זכרל  התקשורת

 

 בשיעורי חינוך

  : הכנה לשרות משמעותי

עסקנו בשיעורי החינוך במשמעות 

השרות, בהיכרות עם שלבי המיון 

השונים ובהכנות הנפשיות והפיזיות 

 אליו. 



 החיילים. ל"בצה השונים בחילות הקיימים התפקידים למגוון ונחשפו ם"בבקו ביקרו השכבה תלמידי

 .השונות השרות ואפשרויות התפקידים מגוון, חייל בכל הדרישות את והסבירו הציגו

 

 ערכי סובלנות וכבוד

 מהשכבה נציגים הנחו ולאחריו ומכובד מרגש, מרשים טקס הכינו' יב תלמידי - רבין ליצחק הזיכרון יום

 דעות בחילוקי הנוגעות וערכיות מוסריות בדילמות עסקה הפעילות. העליונה בחטיבה החינוך שיעורי את

 .הישראלית בחברה

 

 

 

 

 

 

 



 המתנדבים. השכבה כיתות לכל ס"לביה הגיעו בים"הלהט קהילת למען ושינוי חינוך ארגון נציגי – ן"חוש

 שאלו, פעולה שיתפו התלמידים. התמודדו שעימם והקשיים הלבטים את הציגו, האישי בסיפורם שיתפו

 .זה יום של חשיבותו את וציינו שאלות

 בטיחות בנושא מסרים העברת מטרתוש פרויקט -ער ינהג אחרת""הנו -השתתפנו בהפנינג בנוסף, 

 בנושא נהיגה בטוחה. ינגלים'וג סיסמאות תחרות כללה בדרכים, הפעילות

בנושא שכבת י"ב סיירה בבית המשפט העליון בירושלים. ביום זה נערך סמינר , במסגרת לימודי אזרחות

. במהלך שלטון החוק וסיור במבנה עצמו

, למדו על בדיון היום התלמידים צפו

ועל כבג"ץ כובעו הפניות לבית המשפט ב

הכרעותיו. התלמידים אף השתתפו 

במשפט דמה, וסיכמו כי יום זה תרם להם 

 רבות. 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 רינה לוסקי, שירית לשץ מזרחי וצוות מחנכי י"ב.

 

 

 

 



 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 

מכישרונם ואיכותם של 

א "גם כיתות י התלמידים...

שנערך בהיכל  ניצולי השואהכבוד בערב ההצדעה להשתתפותם על   זכו לשבחים רבים

לאירוע היה ערך אומנותי  תן ביטוי לרוח הניצולים.מקורי שנגו קטע יהתלמידים הצ התרבות,

 .ואנושי מרגש ביותר

בית הספר הגבוה ליום תיאטרון בבית צבי י"א יצאו ו יודבסוף החודש תלמידיי כיתות 

סדנאות העשרה בטכניקות של משחק יצפו בהצגה  עברובמהלך היום י .לאומנויות הבמה

 .גהויקימו מפגשים עם צוות שחקנים ויוצריי ההצ

 מגמת מדעי החברה:

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

מגמת מדעי החברה יצאה  .מודרני

לפגוש את תלמידי "כוכבי המדבר" 

 "ואת "רוקמות המדבר בגו' אלון,

במטרה ללמוד על מגמות של שינוי 

ושימור דרך שיחות עם הנוער ועם 

ציגת ארגון העמותה לשיפור מעמד נ

 .האישה

. 

  

 

 


