קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט

מאירועי הקריה בחודש ינואר
גאווה גדולה לקריית החינוך דה שליט עם זכייתן של חיה
דורון וליאורה ברנשטיין בפרס החינוך מטעם עיריית רחובות.
המצטיינים נבחרו על ידי וועדת שיפוט ציבורית ,מתוך  75מועמדים תושבי העיר רחובות,
על פועלם למען החינוך בעיר והוענקה להם תעודת הוקרה בטקס חגיגי.
חיה דורון שזכתה בפרס על מפעל חיים ,היא בוגרת קריית חינוך
דה שליט ומנהלת חטיבה ב' מזה עשרות שנים משמשת מודל
לחיקוי ודוגמא למנהלת מצטיינת .במשך תקופת ניהולה הפכה
החטיבה למותג מוביל בקהילת החינוך ברחובות ובאגף החינוך
שגידל אלפי תלמידים מצטיינים .לנגד עיניה עומדים תמיד טובת
התלמיד מחד ,מקצועיות ומומחיות המורה מאידך .סוד הקסם
לדבריה הוא ביכולת ליזום ,להתחדש ולשאוף למצוינות.
ליאורה ברנשטיין  -מורה ורכזת מצטיינת לתיאטרון בתיכון "דה שליט"
הובילה את מגמת התיאטרון בתיכון להישגים והפכה אותה למגמה מובילה
ומבוקשת .בזכות עבודתה ,תלמידים מכל רחבי העיר והאזור מגיעים
ומבקשים להצטרף לחבורת השחקנים בניצוחה .בזכות קפדנותה ,כמו גם
הכרתה את נפשות התלמידים ,היא הצליחה להפוך את התיאטרון למגמה
מצליחה.

מאירועי חטיבה א':
במהלך חודש ינואר ,העבירו חברי מועצת תלמידים מערכי
שיעור בנושא :היגיינה .בנוסף ,בימים אלה ,נכנסים הנציגים
לכיתות האם ,ומלמדים שיעור לכבוד חג ט"ו בשבט ,בעקבות
היצירה "העץ הנדיב" ,מאת של סילברסטיין.
ב ,20.1 -נפגשה קבוצת שוחרי תרבות מהחטיבה ,עם מנהלת
בית הספר ,הגברת אביבה חדד ,ורכזת התרבות ,לצפייה
משותפת בהצגה "שוקו וניל" ,תגובות התלמידים להצגה ,היו
נלהבות.
ב 13.1 -התקיים יום שדה לשתי כיתות התקשורת בחטיבה ,התלמידים נהנו מבישולי שדה וכיבדו
אותנו ממאכליהם.

ב 29.1 -עם סיומה של המחצית הראשונה ,קיבלו תלמידי חטיבה א' תעודות ,בבוקר חגיגי ומרגש.
תודות!!! משפחת חטיבה א' ומנהלת החטיבה ,מודים מקרב לב למר אבי קיש ,מנהל הקריה
ולעיריית רחובות על התקנת הגגונים כנגד הגשמים ועל התקנת המקרנים בחדריי הלימוד .תודה על מתן
האפשרות ללמידה בתנאיי רווחה ולמתן האפשרות לפדגוגיה דיגיטאלית ולהכנסת מרחב הסייבר לתוך
חווית הלמידה ,שהופכת רלבנטית ומהנה יותר.

שכבת ז'
 -3-8.1במהלך שיעורי חינוך שוחחו התלמידים על גיל המצוות ,סיפרו חוויות והחלו רוקמים את
עבודת השורשים .חלק מהכיתות בחרו להשתתף בתחרויות בנושא עבודת שורשים המתקיימות
בארץ.
ב 8.1 -במסגרת שעורי הרוח היהודית ,הגיע סופר סת"ם לחטיבה והעביר לתלמידים סדנה
חווייתית .כמו כן ,בשבוע האחרון של החודש ערכו מדריכי הרוח
יהודית סדר ט"ו בשבט בכיתות.
ב 14.1 -התקיים מפגש "כל תלמיד עולם ומלואו" עם מנהלת
החטיבה  -שיח על מצוינות .חלוקת צמידי מנהלת לתלמידים אשר
הפגינו במחצית זו ובטיול השנתי חברות טובה כלפי תלמידים
מכיתתם ומכיתות אחרות.
במהלך השבועיים האחרונים של החודש ציינו תלמידי כיתות ז' את "בוקר תעודה ראשונה" .מפגש
הורים ותלמידים בנושא התעודות -נערכה פעילות בנושא ציונים ,הערכה ותעודה ,שבסופה הורים
ותלמידים הציגו את תוצרי הסדנא ודיברו על חשיבות התעודה ומה היא מייצגת בשבילם .תלמידים
מצטיינים קיבלו תעודות הצטיינות בלימודים במעמד ההורים וחברי הכיתה.
ב 25-27.1 -במסגרת שעורי מדעים ציינו התלמידים את חג ט"ו בשבט ,כשסיירו בחצר בית הספר
ולמדו להכיר את העצים בעזרת "מפה אילמת".

שכבת ח'
ב 21.1 -יצאו תלמידי שכבת ח' לפעילות התנדבותית ,התרמה
למען אלו"ט .ההתרמה נערכה ברחבי העיר ,ובמהלכה נאספו
סכומים נכבדים.
ב 17-18.1 -התקיימו בדיקות עיניים לתלמידי השכבה ע"י
אופטומטריסטית.
במהלך החודש יצאו התלמידים ליום שדה ברחבי העיר ונחשפו לאתרים שונים בעיר.
במסגרת תכנית פעילות העשרה כיתתית יצאה כיתה ח' 3עם מחנכת הכיתה ,למכון ויצמן ,שם נחשפו
למגוון נושאים מדעיים ,נהנו מסיור מרתק בהנחייתה של המורה למדעים ,עליזה מזרחי ,והסבר על
העצים הגדלים במכון וחוו פעילות של מנהיגות והצלחה בבית ויצמן.

תלמידי והורי כיתה ח' 3והמחנכת עירית אלחנתי נפגשו לערב של "דייט אמהות-בנות" ,שכלל מעגל
נשים והכנת שי ,בהנחיתה של חגית ,אימא של עמית גבאי ,והבנים נהנו מטעימה של (קרב) מגע בין
אבות-ובנים בהנחיתו של המאמן רומן ואלכס ,אביו של דניאל גויכמן .את הערב קינחו הילדים והוריהם
בפיצות טעימות!

שכבת ט'
ב 11.1 -התקיים ערב הורים -תלמידים ,במסגרת תכנית "יזמים צעירים" -בערב זה עסקנו בהצגת
התכנית להורים והעלאת רעיונות למיזם של חברת המח"ר ,שהתלמידים הקימו בשיתוף סטודנטיות
ממכללת פרס ,ברחובות
ב 14.1 -תלמידי כיתה ט' 5יצאו לסיור במוזיאון ארץ ישראל בת"א  -נושא הביקור נסב סביב נושא
המנהיגות .התלמידים צפו בתערוכת תמונות מקומיות ובין לאומיות בשם "עדות מקומית ."2015
ביקרו בתערוכת מטבעות עתיקות הגדולה בישראל.
כל תלמידי השכבה ,הלומדים ערבית ,נחשפו ,בשני מפגשים החודש ,לעבודת יחידת המודיעין
הצבאית ,על ידי חיילי המודיעין  .התלמידים למדו על חשיבות השפה הערבית בסיטואציה בה אנו
חיים במזרח התיכון.
תלמידי השכבה ציינו את ט"ו בשבט וסיכום המחצית הראשונה בפעילויות כיתתיות :כיתה ט' 1קיימה
יום עיון בנושא מוטיבציה וצמיחה אישית .תלמידי כיתות ט'  2,3,4חגגו בפעילות כיתתית סביב סימני
החג .תלמידי כיתה ט '5יצאו לסיור במכון ויצמן ושמעו הרצאה בנושאים סביבתיים .
ב 18.1 -התקיים חידון התנ"ך של קריית החינוך דה שליט ,בו זכה במקום השני נציג השכבה שלנו,

עמית פרג'ון מכיתה ט' ,5עמית ייצג אותנו בתחרות המחוזית -.בהצלחה רבה!
במהלך חודשים ינואר ופברואר יצאו תלמידי השכבה ליום שדה שבמהלכו יבקרו במוזיאון הפלמ"ח.
התקיימה הרצאה לתלמידי השכבה בנושא בחירת  5יח"ל מתמטיקה בחטיבה העליונה .המטרה היתה
לעודד את התלמידים למצוינות בתחום המתמטיקה.
שכבת ט' ציינה את סיום המחצית בפעילות קריוקי מוזיקלי,
שהפעילו מספר תלמידים מכיתה ט' ,3ובטקס חלוקת תעודות
הצטיינות בתחומים :חברתי ולימודי .ישר כוח לכל
התלמידים המצטיינים .ובהצלחה לכל תלמידי
שכבת ט' במחצית הבאה!

מאירועי חטיבה ב':
הנהלת ביה"ס ,המורים והעובדים מברכים וגאים על
זכייתה של מנהלת בית הספר ,חיה דורון ,בפרס
"מנהלת מצטיינת  -מפעל חיים" מטעם עיריית
רחובות.
הדואג לימים -זורע חיטים ,הדואג לשנים -נוטע
עצים ,הדואג לדורות -מחנך אנשים"( .קונפוציוס)

שכבת ז'
 3.1הרצאות פתיחה על תכנית חלל וגז של תעשידע התלמידים נחשפו לתכני
הלימודי ויעדי התכנית.
ערבי עידוד \ ערב תעודה ראשונה :יצירת שיח בין דורי בין התלמידים להורים.
"של מי התעודה?" ,מהי האחריות של ההורים? מה התעודה משקפת עבורי?
התלמידים המחישו במשחק את המפגש של ההורים עם התעודה .הערב העניק
במה לכישרונות הרבים הקיימים בשכבה ,נגינה ,שירה ,ריקוד וציור.
 :26.1תלמידי ז' 4וז '5יצאו להתנדבות בנושא ט"ו
בשבט ,לביה"ס "פרחי המדע" ו"בכור לוי" ,התלמידים ארגנו חידונים ,פעילויות
בנושא הארץ ופירותיה .תלמידי החטיבה הדריכו את תלמידי ד' ו-ה' בפרחי
מדע ,ותלמידי ה ו-ו' בבכור לוי ,עשו זאת בהצלחה רבה .הפעילות הינה נדבך
נוסף בחיזוק קשרי קהילה –ביה"ס .
פעילות סיום מחצית לתלמידי השכבה -בארגון
מועצת התלמידים השכבתית ,בפעילות חולקו תעודות הצטיינות לימודיות
הרצאה של דוד רגב מהרשות השנייה בנושא :חשיפה לעולם הרגולציה
ופניות הציבור ושיח על חופש הביטוי וטלוויזיה מסחרית-

שכבת ח'
צפייה במופע מרהיב של להקת 'הדור האחרון' .חברי הלהקה ניגנו בעבר לזמרים מפורסמים ברחבי
העולם ,אולם החליטו לעזוב כדי לעסוק בדברים משמעותיים יותר .המופע שילב מוזיקה נעימה עם
סיפורים אישיים בעלי מסרים חשובים לחיים.
ביקור בצער בעלי חיים  -הפעילות התחלקה לשניים :בחלק בראשון הייתה הרצאה על חיות בית ,איך
הן מגיעות לצער בעלי חיים ,מי יכול לאמץ ומהו אימוץ אחראי .בחלק השני הוציאו התלמידים את
הכלבים לסיור במתחם .בסיום הפעילות נחשפו התלמידים ליוזמות סיוע שונות כגון איסוף תרומות
ושמיכות למען בעלי החיים.
בכיתה ח ,5הרצאה של פרופ' זהר כרם (אבא של מיקה) בנושא תזונה בהקשר לפירות ט"ו  -בשבט
בספריה .הרצאה מעניינת ,חשובה לבריאות .התלמידים למדו על יתרונותיהם של הפירות יבשים.

שכבת ט'
שכבה ט' החלה את החודש עם הדרכות ופעילות בספרייה בנושא ספרי קריאה בהנחיית הספרניות
אינה ואביטל .
פעילות לה"ב לטו' בשבט העבירה את המסר כי עלינו לדאוג לדורות הבאים” :באתי לעולם ומצאתי
חרוב נטוע מניב פירות .כמו שאבותיי שתלו לי ,כך אני שותל לצורך בני“.
מוזיאון הפלמ"ח -לאורך החודש יצאו תלמידי השכבה לביקור במוזיאון הפלמ"ח בת"א .במהלך הביקור
קבלו התלמידים הסבר על התהוות הפלמ"ח ,פעילותיו ומבצעים שערך.
צילומים ל"כוכב הבא -על מנת להעשיר את ההווי החברתי יצאו תלמידים להצטלם לתכנית "הכוכב
הבא" בנווה אילן .היה זה ערב מלא התרגשות וצילומים.
"הגשמת חלום"  -מופע ענק ,המלווה בנגנים ענקיים שהופיעו עם זמרים מפורסמים ברחבי העולם ובאו
לחלוק עמנו את המסר -ניתן להגשים כל חלום! אם רק נבחר בכך ונהיה מכווני מטרה .ההופעה לוותה
בשירים מוכרים ,באנרגיות נפלאות ובקהל נפלא – תלמידי השכבה.
יום הזיכרון הבינלאומי להנצחת קורבנות השואה .התלמידים שמעו הרצאות ניצולים על ארגון הבריחה
של יהודי אירופה לאחר המלחמה ,צפו בסרטונים וחוו את הרגעים האיומים בהיסטוריה ממקור ראשון –
עדות .היה זה יום עמוס רגשית אך מעורר מחשבות ובהחלט מעשיר.
פעילות נאמני בטיחות בדרכים -מכיתות ט' בבתי ספר יסודיים והפעם בכיתות ו' בבי"ס "בכור לוי".
נאמני הבטיחות העבירו שעורים בנושא ,קשב ותשומת לב ,היסח הדעת ראות ונראות .התלמידים הבינו
את חשיבות הנושא  -זהירות בדרכים וספרו על מה הם בעצם למדו ביום
הזה.
מה חדש במקצועות הלימוד?
מדעים -בימים אלו מסכמים פרויקט "תצפית שמים באסטרונומיה".
הפרויקט בוצע בשיטת ה ,pbl -למידה מבוססת פרויקטים .התלמידים
למדו לערוך תצפיות בשמים ,למדו לזהות קונסטלציות ,עקבו אחר
תנועתם .התלמידים הרכיבו דגמים הממחישים את הקונסטלציה והרצו
בפני השכבה על הפרויקט .שיא הפרויקט -החטיבה שלנו נבחרה זו השנה השנייה להציג פרויקט זה
בכנס חלל שיתקיים ב 16.2-באוניברסיטת בר אילן במסגרת שבוע החלל הישראלי .הכנס הינו בשיתוף
של הגב' רונה רמון ,נאס"א ,קרן רמון ,מפקחים ממשרד החינוך ובתי ספר נבחרים.
מתמטיקה -הערכה חלופית בימים אלו נערכים תלמידי שכבת ז' ליום שיא בו התלמידים חושבים ומכינים
משחקים לסיכום הנושא :מספרים מכוונים.
תחרות אזורית במתמטיקה נערכה בחודש זה ,קבוצת תלמידים
מכל השכבות זכו ועלו לשלב הבא .המטרה -הצבת אתגריים
במתמטיקה ושילוב הנאה מהלמידה.
ספרות -בשכבת ט' ,נערכה למידה משמעותית  ,למידת עמיתים

בנושא-סיפור המחרוזת ,נערך דיון בערך הקנאה ,הקנאה שלילית או חיובית.
תנ"ך  -נערך חידון תנ"ך בקריה ,התלמיד גיורא שווידלר מח' 5זכה במקום הראשון והעפיל לחידון
המחוזי שיתקיים בחודש הבא .בהצלחה!
ערבית -הרצאות טל"מ שקיבלו תלמידי שכבה ט' מחיל המודיעין .הרצאה ראשונה " -מתחת לפני
השטח"  -שיעור חווייתי הממחיש את איום המנהרות ברצועת עזה לצורך העברת אמל"ח .בשיעור זה
התלמידים יתנסו בסיכול העברת רקטות ,תוך שימוש בשפה הערבית .הרצאה שנייה -השפה הערבית
המדוברת ,מהי ,מהם שימושיה ,מהם ההבדלים בינה לבין השפה הערבית הספרותית? התנסות בהבנה
ודיבור.

מאירועי חטיבה עליונה:
משפחת החטיבה העליונה ,מורים ותלמידים,
שולחת חיבוק ענקי לליאורה ברנשטיין עם
קבלת פרס החינוך גאים בך מאוד!!!

חידון התנ"ך שהפך למסורת בבית הספר התקיים החודש בשני שלבים :שלב המיון בו נבחנו כ40-
תלמידים מבית הספר וממנו מוינו לחידון הפומבי ארבעה תלמידים מהתיכון ושני תלמידים אחד מחטיבת
ביניים א' והשני מחטיבת ביניים ב' .החידון הפומבי ,שבו נכחו תלמידי ט' ויוד ,לווה בשיר בביצוע תלמידת
מגמת המוסיקה ובשלושה קטעי תיאטרון בביצועם של תלמידי מגמת התיאטרון .שלושה תלמידים עלו
לחידון המחוזי שיתקיים בפברואר  :במקום השלישי טל טבצ'ניק מכיתה י"א  , 8במקום השני עמית
פרג'ון מכיתה ט' מחטיבה א' ובמקום הראשון זכה גיורא שווידלר מכיתה ט'
מחטיבה ב .בהצלחה לכולכם בחידון המחוזי!!!
יום קבלת התעודות נפתח בארוחות בוקר מסורתיות
בכיתות מלוות בשיח לסיכום המחצית .לאחר מכן
התכנסה החטיבה העליונה כולה באמפי ,ונהנתה
ממופע של מגמת המוזיקה .אנו מאחלים לכולם
למידה משמעותית ומוצלחת גם במחצית ב'.

שכבת יוד
ב  11-12.1 -נערך טיול שנתי לנגב .הטיול כלל היכרות עם צורות התיישבות מגוונות בנגב בעבר
ובהווה ודילמות שצורות התיישבות אלו מעלות .לינת הלילה נערכה ב"חי נגב"  -כפר אקולוגי בלב
המדבר ליד קיבוץ רביבים במבנה הבנוי בוץ .לאחר הליכה במסלולים מגוונים ,הטיול הסתיים בטקס
ברחבת הקבר של דוד בן גוריון בשדה בוקר .הטיול היה מהנה ותרם רבות לגיבוש השכבתי.

ב  17.1השתתפו  4כיתות בחידון התנ"ך הבית ספרי ,עודדו את המשתתפים ואף נטלו בו חלק.
ב  18.1כל תלמידי השכבה צפו בהצגה "שוקו וניל" -של התיאטרון העברי .זוהי קומדיה עוקצנית
ומרגשת העוסקת בגזענות ובדעות קדומות .ההצגה היתה מעניינת ומעוררת מחשבה והתלמידים
נהנו בה מאוד.
 21.1לאחר שיעורי דיון והכנה צפו תלמידי השכבה בהצגה "משקה משקר" של רות גנאל .המופע
"משקה משקר" עוסק בתופעת שתית אלכוהול בקרב בני נוער .המופע משלב שחקן ומרצה מומחית
ומשלב קטעי מונולוגים דרמטיים עם קטעי הרצאה .השילוב הייחודי מעניק ,מעבר לחוויה הרגשית,
גם ידע רלוונטי ,כלים להתמודדות  ,הדהוד למסרים ועיבודם.
המונולוגים המרגשים מביאים את נקודת השקפתם וסיפורם האישי
של דמויות שונות :נער הגדל בבית בו ההורים אינם מציבים גבולות,
רופא בטיפול נמרץ ,נער השותה ומשתולל בטיול השנתי ,נער הפוגע
מינית בחברתו כששניהם שתויים ועוד .כל דמות מציגה פן אחר של
התופעה ומעוררת הזדהות ומחשבה.
של"ח בשכבת יוד – החודש ,הכיתות
מסיירות במערות בית גוברין תחת הדרכתו של
משה נויימרק.
ט"ו בשבט  -יוד  9ויוד  11חגגו יחד את טו בשבט בחידונים,
משחקים ואכילת פירות יבשים .האווירה היתה שמחה
וחגיגית.
דניאל רוטרו מיוד  4זכה במקום ראשון בריקודים סלוניים בתחרות ארצית .כל הכבוד !!!

שכבת י"א
ב 19.1-יצאו תלמידי השכבה לצפות בהצגה "שוקו וניל ,,התלמידים וגם המורים מאוד נהנו ולמדו
מההצגה שהראתה בצורה קומית-סאטירית את הגזענות הקיימת בחברה הישראלית כלפי בני העדה
האתיופית.
ב 27.1-יום השואה הבינ"ל ,התקיים יום לימודים מיוחד שבמהלכו
התלמידים צפו בסרט" ,הפסנתרן" ולאחר מכן הקשיבו להרצאה שאותה
העביר המורה דר' קירשנבאום לאנדרו ,שעסקה בסרט ובאירועי השואה
ומלחמת העולם השניה על ציר הזמן .יום הלימודים הזה מהווה חלק
בתכנית ההכנה למסע לפולין ,אליו יצאו תלמידי השכבה בשנה הבאה.
"הצחוק יפה לבריאות"  -סדנת "יוגה צחוק" נערכה לכיתות י"א 1-2
בהנחיית המורה מיכל נווה שגב .התלמידים שיתפו פעולה ,התנסו בתרגילי
צחוק שונים ,וציינו שהייתה חוויה מדהימה ומצחיקה...

תלמידי כיתה י"א ,1יחד עם תלמידים מכיתות י"א  ,8-9קיבלו על עצמם לטפח את
אזור סדנת תיאטרון וחדר הכושר ,אמנות וחדר הכושר .התלמידים ניקו את השטח,

הניחו רצועות "מרבדשא" ,בהנחיית אבי קיש מנהל הקריה ,וכל זאת לרווחת תלמידי הקריה כולה...

שכבת י"ב
בחינות בגרות מועד חורף – כל תלמידי השכבה נבחנו במועד חורף בבחינות הבגרות :בספרות
ובלשון והבעה ,כיתת מב"ר תיבחן גם באזרחות ,בנוסף ,ניתנה אפשרות לתלמידים לשפר ציוני
בגרות שעליהם נבחנו אשתקד .נאחל לכל התלמידים בהצלחה רבה!
טוהר הבחינות – היווה ערך מרכזי בהכנת התלמידים לקראת הבחינות וחלק אינטגראלי מהחינוך
למצוינות והצטיינות .
יום בוגרים – בוגרי בית הספר המשרתים בצבא הגיעו כדי לשתף
את תלמידי י"ב בחוויית השירות בצה"ל ,הבוגרים הציגו את החיל בו
הם משרתים ,את התפקיד אותו ממלאים ,דיברו על קשיים וחוזקות
וענו על שאלות התלמידים .במפגש זה זכו התלמידים לקבל מידע
חשוב לקראת גיוסם לצבא.
טיול שנתי – תלמידי השכבה יצאו לטיול שנתי בן
שלושה ימים באזור אילת ,זה היה מסע חווית,
מעניין ומהנה שהטעין את התלמידים באנרגיות
חיוביות לקראת בחינות הבגרות שעמדו בפתח.
הרצאה בנושא  :מניעת סיכונים – עו"ד אלה שוורצמן ,הרצתה
לתלמידים על היבטים משפטיים הנוגעים :לסמים ,אלכוהול ,אלימות ,תקיפה מינית ותאונות דרכים
תוך התמקדות מעשית בחוויות היומיומיות של חיינו.
לכבוד ט"ו בשבט ,יצאה י"ב  11לטפח את הסביבה .התלמידים הכשירו את
הקרקע ושתלו פרחים.
סיום המחצית – היה ססגוני ומהנה ,מועצת תלמידי י"ב פינקו את התלמידים
בפיצות ,עוגות ,ושתיה....

מה חדש במגמות?
מגמת ערבית:
סיום סמינר ערבית שכבת יוד :חמישים מתלמידי שכבת יוד יצאו למחנה
גדנ"ע ערבית למשך ארבעה ימים .כבעבר התלמידים למדו תכנים שונים
ומאוד נהנו .דברים שכתבה אופיר מהשכבה לאחר חזרתה מגבעת חביבה:
"גדנ"ע ערבית .זה לא אומר לכם יותר מידי נכון? עד
לשבוע האחרון ,גם לי .שמעתי שאנשים נהנו שם ,אבל לא
הבנתי בדיוק ממה ,אבל אחרי כמה ימים ,גיליתי שאין יותר כיף ומעניין מזה.
למדנו על המדינה שלנו ,על המדינות שמסביבנו ועל האנשים שמקיפים אותנו,

בצורה הכי רלוונטית שיכולה להיות ,על אירועים שקרו
ופיגועים שסוכלו .כך במשך כמה ימים למדנו שגם אנו,
בעוד לא הרבה זמן ,נוכל להיות חלק חשוב בהגנה של
המדינה שלנו ,בעזרת השפה שאנחנו לומדים כבר עכשיו".

תלמידי מגמת ערבית בשכבת י"א יצאו לגבעת חביבה למשך שלושה ימים לפעילות "מודיעין באופק" מעין
המשך לפעילות שחוו בשנה שעברה.
הפעילות היתה מוצלחת מאוד
מלמדת ומהנה וסייעה להם לקראת
השתלבות אפשרית בשרות בחיל
המודיעין .כך מסכם את הפעילות בר:
"הגדנע הייתה חוויה מאוד כיפית.
למדנו המון דברים חדשים ומעניינים
על מבצעים אודות המודיעין ועל ארגוני טרור ,סיכלנו פיגועים ואף
האזנו .החוויה הייתה משמעותית מאוד ועזרה לנו לפתח את הידע הכללי ונתנה לנו פרספקטיבה על פעילות
חיל המודיעין בפרט".
 31.1כיתות י"א-י"ב נסעו לסיור בכפרים הדרוזיים בגליל ,ירכא
וג'וליס .הסיור ,בהדרכתו של מופיד אבו ריש ,איש ירכא וקצין צה"ל
במיל' ,היה מוצלח ביותר ,מעשיר ומרתק .מופיד הכיר לנו פינות
נסתרות באזור ,הפגיש אותנו עם נכבדים שיח'ים והיטיב להכיר לנו את
העדה ותרבותה .התלמידים גם זכו לשמוע אודות הברית בין העדה
לבין מדינת ישראל מקום המדינה ועד היום ועל השתלבות בני העדה
בחיים הביטחוניים והאזרחיים בישראל .מעבר לכך ,מופיד אירח אותנו
בביתו ,פתח את ליבו ,הכיר לנו את בני ביתו ,השיב באריכות על
כל שאלה אותו שאלו התלמידים הסקרנים (והיו רבות כאלו) ,כיבד
אותנו בשתיית תה וקפה ,וצייד אותנו בקופסת זיתים לכל תלמיד
לאחר הסבר מעמיק על אופן כבישת הזיתים .לאחר תחנות
נוספות כגון מקום מקודש לאישה ,מפעל תבלינים וטחנת קמח
עתיקה ,שעדיין פועלת ,קינחנו במאכל המסורתי כנאפה ,וגם זאת
לאחר שצפינו בהכנת מגש מעשה ידי "אומן" מקומי .טיילנו,
הכרנו ,הקשבנו ,למדנו ,אכלנו ונהנינו!

ולסיום...
החודש ציינו את יום פטירתה ה 46-של המשוררת לאה גולדברג ,מגדולות המשוררים
העבריים בעת החדשה ,סופרת מבוגרים וילדים ,מתרגמת ,מבקרת וחוקרת ספרות ,כלת פרס
ישראל לשנת .1970

שיר לט"ו בשבט
מילים :לאה גולדברג

אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד
מספר כי הנץ ופרח השקד .
מדפק על חלון הענף הלבן :
אל תישן ,אל תישן
צא לחורש וראה :האילן מקושט
כילדה שלבשה את שמלת השבת ,
וכל פרח פרח ,וכל נבט נבט -
ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט !
אדמה ירוקה ,ריחנית ודשנה ,
מברכת אותנו ברכת השנה -
לא לריק העמל וישמח השותל :
אילנות מזדקרים על כל תל .
והשמש צוחקת בירק הפארות ,
מבטיחה לשממה :פה יהיו יערות
עוד יגיל כל לבב ,עוד תצמיח כל יד -
ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט ,ט"ו בשבט!

עריכה :רונית בן זאב.

