קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט

מאירועי הקריה בחודש מרץ
גאווה והתרגשות רבה בתיכון דה שליט עם קבלת הבשורה על הבחירה בתיכון כזוכה בפרס
נשיא המדינה לשנת  2016להנצחת פועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה .הזכייה היא על פעילות
להנצחת נשיא המדינה הראשון חיים ויצמן במסגרת פרויקט "היסטוריונים צעירים" .טקס קבלת הפרס
ייערך ב10.4 -בבית נשיא המדינה ראובן ריבלין ובמעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו.
תלמידי מגמת הרדיו יוד – י"ב בהדרכתו של יוני לביא ,יצרו תוכנית מיוחדת לרגל
 50שנות משכן הכנסת וזכו בתחרות הארצית במקום הראשון!!! אחרי שקיבלו את
התעודה מידי יו"ר הכנסת ומנהל קול ישראל זכו התלמידים לתשבוחות על עבודתם
המקצועית  .כל הכבוד! גאים בכם!!!
בוקר וערב חשיפת מקצועות לימוד התיכון לתלמידי ט' מחטיבות הביניים .יום של התרגשות וערב מרגש
לא פחות עברו על תלמידי כיתות ט'
שהתארחו במגמות הלימוד בחטיבה העליונה.
זהו שיאו של תהליך לקראת המעבר לתיכון
ובמהלכו נחשפו התלמידים והוריהם למגוון
מקצועות הבחירה .רכזי המקצועות ,מורי
המגמות ותלמידי התיכון סיפרו בהתלהבות
על המקצוע והסבירו ושכנעו "מדוע כדאי
לבחור דווקא במגמה שלנו".
תודה רבה לרכזי המקצוע ,למורים
ולתלמידים שעשו הכול להצלחתם
של ימים אלו!!!

מאירועי חטיבה א':
ב 11.3 -התקיימה תהלוכת פורים ססגונית ברחבי החטיבה ,אשר סימלה את כניסתו של חודש אדר ב' ,בו
אנו מצווים להיות בשמחה! את התהלוכה הובילה קבוצת מועצת התלמידים של החטיבה.
ב 15.3 -יום המעשים הטובים  ,2016צוין בדרכים מגוונות ויצירתיות :תלמידים יצאו להתנדב ברחבי העיר
ועשו מעשים טובים במסגרת הקהילה ,וביניהם  -התנדבות בגן "רננים" בעיר,
הגשת קפה ומאפה לאימהות וילדים בגנים ציבוריים ,הוראת שיעור בנושא
"נתינה" בבית הספר היסודי "בכור לוי" ,חיזוק החיבור עם עמותת

"חיים לאלון" ,התנדבות בפרויקט החקלאי "לקט ישראל" ,התנדבות בבית אבות "גן דוד" בעיר ,הכנת כדורי
שוקולד ומסירתם לעובדי "בית דונדיקוב" ,הכנת ברכה לכל מורה בצירוף ממתקים מסוכרים ,התנדבות
בפרויקט "אלון לחיים" והכנת כ 150 -עוגיות לצוות החינוכי של החטיבה .היום הגדוש הסתיים במחווה
מרגשת של נציגי ועד ההורים ,אשר ארגנו ערב הצדעה מרגש לצוות המורים שכלל ברכות חמות ,מצגת
שהכינו התלמידים ,קטעי נגינה ושירה ,ארוחת ערב ועוד .כיבד אותנו בנוכחותו  -מר זוהר בלום ,סגן ראש
עיר ומחזיק תיק החינוך ,תודה רבה לוועד הוריי החטיבה.
את חגיגות פורים התחילו התלמידים יומיים לפני החג ,כאשר תלמידי
החטיבה הגיעו מחופשים כיאה לאווירה הפורימית המאפיינת את חודש
אדר .ב 22.3 -התקיים פורימון עליז ושמח ,ססגוני ועולץ ברחבי
החטיבה .התלמידים נהנו מדוכני מזון וביתנים פורימיים שהופעלו
בשיתוף פעולה של נציגי מועצת התלמידים ובסיוע צוות המורים.

שכבת ז'
ביום המעשים הטובים יצאו כיתות ז '2ו -ח '3לקטיף סלק בקיבוץ שילר .הם קטפו סלק עבור כ350 -
משפחות נזקקות .לאחר הקטיף נסעו שתי הכיתות לספורטק – לפיקניק ארוחת בוקר ופעילות גיבוש
כיתתית .תלמידות כיתה ז' 3יצאו לבית אבות "גן דויד" לפעילות משותפת עם דיירי בית האבות ,קבוצת
תלמידים מכיתה ז' 1וכיתה ז' 6הכינו יחד כדורי שוקולד .התלמידים מסרו את הכדורים שהכינו לעובדי
"בית דונדיקוב" שהופתעו ושמחו מאוד.
בתחילת החודש נחשפו תלמידי כיתה ז' 6להרצאה בנושא חשמל וסכנותיו ע"י אבא של שקד .התלמידים
התעניינו ואף שיתפו פעולה וקיבלו מתנה בהקשר לנושא ההרצאה.
במהלך החודש יצאו התלמידים ל"בית יד לבנים" ושם למדו על מורשת רחובות ועל הנופלים בני העיר,
באמצעות קריאת מסמכים אישיים ואלבומים שתיעדו תלמידי "דה שליט" על חייהם של הנופלים.
לקראת חג הפורים שיחקו התלמידים במשחק "גמד-ענק".
 22.3אבא של אלון לוי מעמותת "חיים לאלון" הרצה על מחלתו הנדירה
"דושן" לכיתה ז 3במסגרת העזרה הכיתה רכשה משלוחי מנות כתרומה
לעמותה שמטרתה חקר המחלה.
 28.3התקיים מפגש ראשון של קבוצת העצמה בנים בשכבה ז'.
 29.3תחילת לימודי שפות :ספרדית וסינית .איחולי הצלחה והנאה
מהעשרה לתלמידי שכבה ז'.
 , 29.3יצאה כיתת ז ,4ליום סיור חוויתי ומשמעותי בבית דרור ,התלמידים העמיקו ידיעותיהם בנושא
"שואה ותקומה" ובדגש על הנושא השנתי שהינו בסימן " -שחרור ותקומה".

שכבת ח'
ב 11.3 -תלמידי כיתה ח' 3יצאו ל"חממה" .הם השתתפו בחגיגות פורים שהתקיימו ב"חממה" .שמחת
הפורים ושמחת הנתינה חברו יחדיו.
ב 12.3 -תלמידי השכבה תרמו לעמותת "אלון לחיים" בכך שרכשו מהם משלוחי מנות לפורים.

ב 21.3-צפו התלמידים בהצגה בנושא סמים ואלכוהול בביצועם של חבריהם לשכבה ,בהנחייתו של ארז
משולם והובלתה של שרית.
באותו הערב תלמידי כיתה ח' 4חגגו את מסיבת פורים .המסיבה הייתה עליזה ומוצלחת בנוסח האוסקר -
התלמידים הגיעו מחופשים בלבוש ערב ובמהלך הערב הוענקו פסלוני אוסקר לתלמידים.
ב 22.3 -יצאו נציגים מכיתה ח' 2עם משלוחי מנות להוסטל של "אקים".
ב 28.3 -ביקרה כיתה ח' 4במוזיאון תל אביב לאמנות .התקיימו סדנת פיסול מודרכת שבה הילדים פיסלו
בחוטי ברזל ואביזרים שונים ,וסיירו בגלריות המוזיאון ,התלמידים נחשפו ליצירות אמנות חשובות מתקופות
שונות.

שכבת ט'
ב 2.3 -קבוצת היזמים הצעירים הציגה בתערוכת אב טיפוס את דגם המוצר
אותו יזמו .
ב 6.3 -תלמידי השכבה השתתפו בסיור בוקר בתיכון ,בו נחשפו למגמות
השונות בחטיבה העליונה ,באותו הערב נפגשנו ,הורים -תלמידים ומחנכים
לשיח בנושא "קבלת החלטות" ,היה ערב
מהנה ומפרה במיוחד.
ב 6.3 -הציגו נציגי שכבת ט' את תוצריהם בכנס מדעים עירוני.
ב 7.3 -ציינו בנות כיתה ט' 1ו -ט' 5את יום האישה בפעילות מגבשת
ומהנה.
ב 8.3 -התקיים יום עיון לבנות כיתת מופת ובנות הקבצה א' במתמטיקה
בנושא קריירה עתידית.
ב 9.3 -התקיים יום של"ח עם "חיוך מיוחד" לתלמידי כיתות ט' 6וז' 6בשיתוף עם הפש"צים .הפעילות
התקיימה ביער בסמוך למודיעין והיא כללה פעילויות מגוונות ומהנות ,כגון הרכבת דגל בית ספרי ,סחיטת
תפוזים והכנת נר עם חולות צבעוניים.
ב 11.3 -התקיים מפגש חשיפה לתכנית מופ"ת לקראת העלייה לתיכון.
ב 13.3 -התקיים ערב חשיפה להורים ולתלמידים למגמות השונות בתיכון.
ב 14.3 -התקיימה הרצאה של שוטר נוער בנושא סכנות בחג הפורים.
ב 18.3 -השתתפו תלמידי שכבת ט' בבוקר "מורים חולמים" בתיכון.
ב 21.3 -השתתפו תלמידי השכבה בצילומים במכון וייצמן לספר המחזור.
גאים בכם...
התלמידה נעה יעיש מכיתה ח' 3זכתה במקום הראשון בריצת  800מטר בתוצאה של  02:38דקות
באליפות בית הספר באצטדיון האתלטיקה בראשון לציון .כל הכבוד!!!
ליאור בולוכובסקי ייצג את חטיבה א' בחידון גאוגרפיה והגיע למקום מכובד .יישר כוח!!!
קבוצת תלמידי "עין מתמטית" שייצגה את החטיבה בתחרות מתמטיקה הגיעה למקום הראשון
והמכובד .ברכות!!!
בתחרות ידע בשפה האנגלית שהתקיימה במסגרת תכנית "מחוננים" הגיעו תלמידות השכבה :אוהב
טורג'מן ,נעמי טורצקי והילה אופק להישגים מרשימים ועברו לשלבים המתקדמים של התחרות.יישר
כוח!!!

מאירועי חטיבה ב':
יום המעשים הטובים צוין במגוון פעילויות :כיתות ז' החלו את היום עם שיעור מחנך ולאחר מכן צפייה
בסרט "הזדמנות שניה" .סרט שכולו נתינה ועזרה .ז 1יצאה לקניון רחובות ולעירייה לחלוקת שי עם ברכה
כיתות ח' -ח -4חלקו בבוקר שי לבאי בית הספר .כיתה ח 1ארגנה הפסקה פעילה ,ח  3ארזה משלוחי
מנות לחיילי צה"ל .ח+2ח+5ח+6ח 7היו בסיור "בעקבות החזון הציוני" אך לא ויתרו על חלוקת שי
למטיילים בהר הרצל .כיתות ט' המשיכו במסורת של מפגש עם משפחות שכולות ולשמוע את סיפורם
האישי ,לאחר מכן כל כיתה ארגנה טקס קטן ואישי ליד קברו של הנופל.
היום היה גדוש פעילות אבל...חטיבה ב' מדגישה את המעשה הטוב לכל אורך השנה.

שכבת ז'
תלמידי קמ"ה במכון ויצמן :פעילות בנושא מנהיגות ומעורבות חברתית בקהילה .במסגרת הפעילות
התלמידים נחשפו לסגנונות מנהיגות שונים ,חיפשו את מקורות המוטיבציה
לשינוי .התנסו בפעילות ) , o.d.t(outdoor trainingהפעילות הינה החלק
הראשון בסדרה של מפגשים בחיפוש אחר דמות המנהיג האידיאלי .בסופו של
התהליך תלמידי הכיתה יזמו פרויקט קהילתי ברחובות.
 4.3הרצאה מרתקת של חורש בן עמי אשר נולד עם
שיתוק מוחין ,ולמרות זאת התגייס לצבא ובחר לקחת
אחריות על חייו ,ולשמש כבוגר משמעותי בחברה ,חורש מתנדב ומרצה בבתי-
ספר.
חפירות ארכאולוגיה במסגרת לימודי הארכיאולוגיה יצאו תלמידי כיתת קמ"ה ליום פעילות בשטח באתר
פארק עדולם .הפעילות כללה :חפירות בחורבת בורג'ין ,סיור באתרי קבורה ,וסיור במחילות מסתור
מתקופת בר כוכבא .התלמידים התנסו בעבודת הארכיאולוג :חפירה ,איסוף הממצא ,סינון החומר .במהלך
העבודה חוו התלמידים באופן מעשי את המשמעות של רובד (שכבה) היסטורי ,מהו ממצא חומרי ,וכיצד
ממצאים אחרים :כגון ממצא של שרידי בעלי חיים ,יכולים ללמד על העיסוק של האוכלוסייה שגרה או פעלה
באזור ,ולבחון האם אפשר לאפיין את האוכלוסייה מבחינה דתית על פי הממצא בשטח .התלמידים סיירו
במבני קבורה המצויים בפארק :מערת קבורה יהודית ומערת קבורה ביזנטית .התלמידים נחשפו להבדלים
בין שתי מערכות הקבורה ,ובתוך כך גם על רצף ההתיישבות באזור.
משחק-כדורסל  :תלמידי קבוצת הכדורסל של
חטיבה ב' (כיתת ספורט ז )3שיחקו את משחקם
הרשמי הראשון כנגד באר-טוביה .תלמידי
השכבה יצאו לעודד את קבוצת הכדורסל של
החטיבה .
מורים חולמים ותלמידי קמ"ה בפעילות מורים חולמים בתיכון דה שליט :תלמידי כיתה העבירו במסגרת
פרויקט מורים חולמים מצגות במגוון נושאים(אסונות טבע ,רעידות אדמה ,גלי צונאמי ,טורנדו ועוד.)..
התלמידים סיימו את הפעילות במשחק  kahootאשר בחן את הידע שצברו .הפעילות התקיימה במסגרת
לימודי איכות הסביבה.
פעילות התנדבות בפרחי מדע 40 :תלמידים מהשכבה בשיתוף צוות רוח יהודית יצאו לפעילות התנדבות
בנושא פורים בפרחי מדע .התלמידים הפעילו  4כיתות א'.

תלמידי כיתת מופת במכון ויצמן :האזינו להרצאתו של פרופסור אביגדור שרץ "קרן של תקוה-ריפוי
סרטן באמצעות קרני לייזר" ,וביקרו במעבדה של ד"ר שקמה ברסלר " ,אך דברים נראים כשמסתכלים
עליהם ממש מקרוב"  ,בסיומו של הסיור ביקרו במרכז המבקרים של המכון נחשפו להיסטוריה והמורשת
של מכון ויצמן.
תלמידי ז 2בפקולטה לחקלאות  :קיבלו הסבר על הפקולטה ופועלה למען החקלאות .סיירו בחממת צמחי
הבר של פרופסור אלישע תל-אור ונחשפו להתפתחות הביצה בסיור במדגרה .
פעילות בבית דרור -כיתות ז השתתפו בפעילות בבית דרור ברחובות .הבית לניצולי השואה .הנושא:
תקומה .מפגש מרגש עם ניצולי שואה על החיים לאחר השחרור.
תלמידי כיתות ז שהשתתפו בקורס חלל "השמים הם לא הגבול" סיימו את הקורס בהכנת דגמים שבהם
הציגו דרכי התמודדות עם בעיות המתגלות במהלך עבודת האסטרונאוטים בחלל .הקורס התקיים בשיתוף
תעשידע ו  spaceILהחברה שתנחית את החללית הישראלית הראשונה על הירח.

שכבת ח'
יום המעשים הטובים  -במסגרת יום המעשים הטובים התקיימו מספר פעילויות
בשכבה :הכנת משלוחי מנות לחיילים ,חלוקת עוגיות בהר הרצל בירושלים ,ארגון
הפסקה פעילה לתלמידי החטיבה ,קבלת פני התלמידים והצוות בכניסה לביה"ס
עם ממתק וברכה .יום זה היה חווייתי ומהנה לכולם.
רשתות חברתיות  -שיחה בנושא הסכנות ברשת התקיימה עם הסופרת דנה
אבירם .במהלך השיחה היא הציגה את ספריה העוסקים בנושא זה והדגישה את
החשיבות של התנהלות נכונה ברשת .ההרצאה הייתה מרתקת וחשובה.
פעילות תאיר  -סדנאות בנושא מיניות הועבר לתלמידי השכבה באמצעות שלוש סדנאות כיתתיות מטעם
מרכז 'תאיר' ,מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית .במהלך הסדנאות הללו ניהלו המדריכות שיח פתוח עם
התלמידים תוך מתן הזדמנות לדבר בגובה העיניים על יחסים בין המינים ,מיניות מכבדת ופגיעות מיניות.
בעקבות החזון הציוני  -התלמידים יצאו לסיור בעקבות החזון הציוני .במהלכו בבית הרצל שביער חולדה,
שמעו הרצאה וצפו בסרטון .לאחר מכן המשיכו להר הרצל ,שם ביקרו בחלקה של גדולי האומה ובמוזיאון
הרצל .הטיול היה משמעותי וחווייתי מאוד.

שכבת ט'
בתחילת החודש ייצג אותנו תומר יונג בתחרות בגיאוגרפיה בחידון המחוזי – סובב ישראל ועלה למקום
השביעי והמכובד יישר כוח!!!
השכבה עוברת תהליך קבלת החלטות ברבדים שונים מהפרט ועד הכלל :תלמידים הגיעו לשיחות עם
ההורים ואלישבע כחלק מתהליך קבלת ההחלטות לשנה הבאה ,בכיתות נערכים שיעורי חינוך בנושא זה,
ביקרנו בבוקר במגמות בתיכון .ערכנו ערב קבלת החלטות בכיתות בניצוחם של המחנכים ובלווי אלישבע
היועצת .מטרתו היתה – לקבל החלטה בצורה מושכלת בידיעה כי לקראת התיכון יש אפשרות עדיין
לשנות את ההחלטות .הערב היה פורה וטעים הודות לכיבוד שהביאו התלמידים .בסופו של הערב ,עברנו
לתיכון .שמענו את דברי אבי קיש מנהל הקריה ורויטל בר יוסף מנהלת התיכון על הדרישות והציפיות

בתיכון ,והתלמידים עברו באופן עצמאי לפי בחירתם בין המגמות השונות על מנת להתרשם ולנסות
להתגבש בהחלטתם.
נדבך נוסף היתה הצגת הפרויקט "מורים חולמים" בפני התלמידים בבוקר יום שישי.
כ 40 -בנות יצאו ביום האישה הבינלאומי –לאשכול פיס בקציר לפאנל נשים מובילות בנושא עוצמה,
עצמאות וקריירה .במהלך הבוקר שמעו הרצאות מאלפות מנשים חזקות  ,הקשיבו לפאנל מעורר חשיבה ,
עברו סדנאות עם היועצות של קציר וצפו בסרט .היה זה בוקר מעורר ,מעצים ומהנה במיוחד.
ביום המעשים הטובים בבוקר פגשה כל השכבה נציגים מ 4 -משפחות שכולות שסיפרו על יקירם
שנפל .מטרת המפגש דווקא ביום מיוחד זה היתה לתת למשפחות את הזכות לספר על האדם
והמשפחה שמאחורי התמונה והשם .לנו היתה הזכות להראות למשפחה כי אנו זוכרים ומוקירים גם
ביום השונה מיום הזיכרון .האח ממשפחת פרי סיפר על ספי פרי ז"ל ,האחות מרים סיפרה על סתוי יוסף
ז"ל ,האחיות והאב לבית ברנץ סיפרו על עובד ז"ל ואדריאנה סיפרה על אחיה אורן לואיס קרמר ז"ל.
לאחר המפגש עם כל כיתה  ,כל השכבה התכנסה יחד ליד האנדרטה שהכין האב של עובד ברנץ ז"ל
הנמצאת מאחורי המנהלה הראשית של הקרייה ושמענו את סיפור אנדרטה ממקור ראשון .האב מאוד
התרגש מהמעמד ומהסיפור והדבר ניכר בדבריו .כל השכבה המשיכה לכוון בית העלמין בו ליד כל קבר
ערכה כל כיתה טקס אישי לנופל .הטקס לווה בנגינה ,בשירה ובקטעי קריאה בהם היה הדגש על המשך
החיים למרות האבל .סיימנו את המפגש ברחבה המרכזית בה התכנסנו כולנו לשירת התקווה ולפיזור
מסודר ומכובד.
בחלקו השני של יום המעשים הטובים – אחה"צ עברו מתרימים בשכונות הסמוכות והתרימו למען
החרשים ואגודת ניצ"ן.
ממש לקראת סוף החודש הגיע החג השמח מכולם – חג פורים.
כל השכבה נרתמה להכין את הפורימון עבור כל החטיבה .כל
כיתה היתה אחראית על מספר תחנות ודאגה לתוכן ולנראות של
אותה תחנה .לא פחות חשוב – על הפעלתה .כיתה ט -1הפעילה
את תחנת מבוך האימה ,כיתה ט – 2הפעילה את
תחנת מגדת העתידות ,תחנת הבלונים ובאולינג,
כיתה ט – 3הפעילה את תחנת הילדות וחדר
החושך – זיהוי ,כיתה ט – 4הפעילה את חדר המזלות וכיתה ט – 5הפעילה את בריכת
העיתונים .בחדר מל"א הפעילו תלמידי מל"א את תחנת הקליעות .כל היום כולו לווה
במוסיקה לה דאגו תלמיד מכיתה ז' ותלמיד מכיתה ח' .סיימנו פורימון מוצלח במיוחד
בתחרות תחפושות נושאת פרסים .חשוב לציין כי הלווי של חיה מנהלת החטיבה ,אורי יושע
הסגן – האחד והיחיד  ,רכזי השכבות והמורים שלוו כל תחנה ודקה במהלך היום תרם להצלחת יום שמח
זה.
תלמידות השכבה נפגשו עם בנות דתיות מאולפנת צביה .במפגש שיחקו משחקי גיבוש ,הכירו זו את זו
ולמדו בחברותא על שנאת חינם ומעורבות חברתית .המפגש הבא בדרך...
מה חדש במקצועות?
ספרות בכיתה ז -הערכה חלופית ,פעילות מסכמת על מאפייני הבלדה הסקוטית בצורה יצירתית בעזרת
מנדלות.

מתמטיקה -אליפות מתמטיקה אזורית בת שלושה שלבים התקיימה בשלושה חודשים האחרונים .שלב א'
ושלב ב' התקיימו בבתי הספר .שלב ג' ,שלב הגמר ,התקיים במרכז פסג"ה רחובות .התלמידים הזוכים
הם :שחר פרידמן  -מכיתה ז' ,יובל אילני וגיורא שווידלר  -מכיתה ח' .בעתיד ,טקס חגיגי לציון סיום
התחרות ,להכרזה על הזוכים ולחלוקת תעודות -יישר כוח לתלמידים!
צרפתית :תלמידי כיתות ט' הלומדים צרפתית סיימו נושא " מצבי רוח - les
" etats d'ameלתלמידים ניתנה משימה כיתתית להביע את מצב רוחם על ידיציור או משפט .הפוסטרים מקשטים את קירות כיתת צרפתית.
מדעים -במהלך החודשים האחרונים חקרו התלמידים עבודות חקר בתחומי
הביולוגיה ,פיסיקה ,תורה ומדע ,תחקירנות במכון ויצמן ואסטרונומיה.
חמש עבודות נבחרו לייצג את בית ספרנו בתחרות עירונית באשכול הפיס .אחת העבודות "שלולית החורף
מבט מבפנים" מייצגת את בית ספרנו בתחרות בינלאומית של גלוב-ועבודה בנושא "פיסיקה ומוזיקה"
מייצגת את בית ספרנו בכנס מחוז מרכז.
תחרות עבודות חקר בנושא ":תורה ומדע" התקיימה בסוף החודש באשכול הפיס .התחרות אורגנה ע"י
תיכון המר רחובות .בתחרות התמודדו בתי ספר מכל קצוות הארץ  .בית ספרנו זכה בתעודת הוקרה
"חתירה למצוינות".

מאירועי חטיבה עליונה:
ברכות חמות לירון ברודסקי מי"ב על זכייתו במקום הראשון באולימפיאדה
הארצית למתמטיקה לשנת תשע"ו ,המאורגנת ע"י הפקולטה למתמטיקה של מכון
ויצמן .במקום הרביעי זכה בועז גלוברמן מי"א ובציון לשבח זכה ברק אהרוני גם הוא
מי"א .הטקס התקיים באולם וייקס .גאים בכם!!!
השתתפות נוער "צהלה" בתחרות ניווט ע"ש יואב
הרשושנים :קבוצת חניכי י"א בהנחיית ערן רום וקבוצה מחניכי יוד בהנחייתו של
שמוליק דקל נטלה חלק בתחרות הניווט לזכרו של סגן יואב הרשושנים שנפל
בקרב בדרום לבנון ב .7.2.1992 -בתום הניווט החניכים צפו במיצג על הקרב בו
נפל יואב .הפעילות הייתה מהנה ביותר וכללה מסרים חשובים של נתינה ואהבת
הארץ.
יום המעשים הטובים – אירוח והפעלת תלמידי בי"ס עידוד .היום התחיל מוקדם בבוקר
 .7:30תלמידי שכבת יוד ושכבת י"א נרתמו להכין
סנדוויצ'ים טעימים .חלקם הכנו תחנות ספורט בחוץ.
כשילדי ביה"ס עידוד הגיעו ,התלמידים קבלו את פניהם
ולקחו אותם לפעילויות שונות .הייתה אוירה טובה ,
תלמידי עידוד לא רצו לעזוב .הבטחנו להם שנפגוש אותם בשמחה בשנה
הבאה.
 18.3התקיים בוקר הצגת תוצרים של כ 30-קבוצות "מורים ותלמידים
חולמים" .הפרויקטים הוצגו בבוקר חגיגי ומרגש שהיווה את שיאו של
תהליך שהחל בחודש אוקטובר .התערוכה התפרשה בחוץ ברחבה שליד הספרייה ,ובפנים :בבניין המנהלה,
בספריה ובבניינים אשל ,ברוש ואורן .התלמידים הציגו בגאווה את התוצרים ,פרי תהליך למידת חקר,

ושמחו להסביר לקהל שהתעניין על התוצר ועל התהליך
שעברו במסגרת התוכנית .בתערוכה ניתן היה לראות
תוצרים מתחומי דעת שונים .בקהל ניתן היה לפגוש
הורים ,אורחים מהעירייה והקהילה החינוכית וכן מורים
ותלמידים רבים מהתיכון ומחטיבות הביניים .תודה
רבה לכל התלמידים והמורים החולמים
ולכל אלו אשר עשו להצלחתו של בוקר זה,
ובמיוחד לאפרת צפור שהשקיעה ימים
ולילות למען הצלחת היום.
חג פורים נחגג בתיכון באולם רימונים .תלמידי החטיבה הגיעו בשלל תחפושות ובמצב רוח מרומם .האירוע

כלל כיבוד ,מוזיקה וכן תחרות תחפושות מסורתית .היה שמח ומבדח ...

שכבת יוד
 3.3שכבת י' צפתה ונהנתה משתי הפקות של מגמת תיאטרון י"ב.
שכבת כיתות י' הציגה והשתתפה ביום הצגת תוצרים של תלמידי השכבה במסגרת "מורים ותלמידים
חולמים" .התלמידים שלא הציגו תוצרים  -עזרו בהפקת היום והשתתפו השתתפות פעילה בצפייה בתוצרים
השונים.
לקראת פורים...כשבוע לפני פורים השתתפו תלמידי השכבה במשחק "גמד -ענק" והעניקו זה לזה
ממתקים והפתעות .כמו כן באו מחופשים  -בכל יום בתחפושת אחרת  -יום עם כובעים שונים ומשונים ,יום
עם פיג'מות ,יום "הפוך" ויום גיבורי  -על .ביום שני ה  21.3 -באו כל תלמידי השכבה עם משלוחי מנות
ובהם כיבדו  -כל אחד את ה"גמד" שלו .ב  22.3.16נערך הפורימון שבו כולם באו מחופשים ונהנו מכיבוד,
מסיבת ריקודים ותחרות תחפושות.
תלמידת י, 10רינת מטיס זכתה בפרס הוקרה על פעילותה במועצת הנוער העירוני .הפרס ניתן לה
במעמד ראש העיר כחלק מטקס הוקרה ל 13 -נשים שקיבלו תעודות הוקרה על פועלן בקידום מעמד
האישה ,החברה והקהילה בעיר רחובות.
תלמידי כיתות מופת בשכבת יוד התארחו בפקולטה לפיזיקה במכון
ויצמן למדע .במסגרת הביקור ,שאורגן ע"י דר' אבישי גל ים ,שמעו התלמידים
הרצאות שונות בתחום הפיזיקה וביקרו במעבדות .בין היתר התלמידים שמעו
הרצאה על התפוצצויות בחלל  -מותם של כוכבים ולידת
חורים שחורים וקיבלו הרצאה על צילום אלקטרונים
בתנועה .כמו כן ביקרו במעבדות שונות דוגמת
לייזר ואופטיקה ושמעו סקירה על פרוייקטים ישראליים
בחלל .התלמידים סיפרו כי הביקור במכון איפשר להם "לצאת" מהכיתה ,ולהיחשף
ממקור ראשון למחקר מדעי רלוונטי ואקטואלי ,ובתור שכזה היה זה ביקור חשוב
ומועיל שאפשר למידה והתנסות שונה.

שכבת י"א
ב 9.3-יצאו תלמידי השכבה לסיור ביד ושם .הביקור כלל ,הדרכה במוזיאון ,סדנאות על הדילמות הערכיות
שהיו ליהודים בשואה ואשת עדות ששיתפה את התלמידים בהתמודדות שלה בזמן השואה ולאחריה.
ב 15.3-יום המעשים הטובים ,הגיעו תלמידי בית ספר לחינוך המיוחד עידוד ליום
ספורט שהכינה עבורם הרכזת החברתית מרים בעזרתם של תלמידי השכבה.
תלמידי השכבה הכינו כיבוד קל ,הקימו והפעילו את התחנות השונות ותלמידי
עידוד השתתפו ונהנו מאוד מהיום הזה.
ב 21.3-יצאו  37תלמידים נבחרים לסמינר של מפגש יהודי ערבי בגבעת
חביבה ,בסמינר פגשו התלמידים שלנו תלמידים ,ערבים ,מבית הספר עין
מאהל שליד נצרת .במפגש למדו התלמידים להכיר זה את זה ולהבין שיש לנו
הרבה תחומי עניין משותפים ושאנחנו
יכולים לחיות ביחד ,גם אם יש בינינו
מחלוקות בנושאים שונים .המורים שליוו
את הסמינר ,עמית ומרים ,מאמינים שהוא יצר סדקים בחומות הניכור
והגזענות שהיו קיימות בקרב המשתתפים במפגש.

שכבת י"ב
אנו הולכים ומתקרבים למועד קיץ של בחינות הבגרות ,תלמידי י"ב החלו להבחן בבחינות הבגרות
והמתכונת ,תקופה עמוסה של לימודים ובחינות ,נאחל לכולם בהצלחה רבה בבחינות!!!
תרמת דם  -עשרות מתלמידי השכבה השתתפו בהתרמת דם שקדמה לה שיחת הכנה ממתנדבי
מד"א .בקרב התלמידים שזו התנסותם הראשונה בתרומת דם ,הייתה התרגשות רבה.
ערב פולין -סיכום המסע לפולין צוין בערב מרגש וחוויתי .נושא הערב היה:
"מכתבים כותבים קוראים" .חברי המשלחת קראו מפרי עיטם דברים
מרגשים שכתבו ,והיו סבים וסבתות שענו בכתב לנכדים ,האותנטיות של
הטקסטים ,המצגת עם תמונות בני המשפחה וסרט המסע ,העצימו
את הממד החוויתי ,בתום הערב חברי המשלחת קיבלו אלבום "תמונות
מסע".
המשך ההתארגנות לקראת סיום י"ב  -ספר המחזור החל לרקום עור וגידים ,מספר כיתות השלימו את
הצילומים לספר ,והכיתות האחרות תעשנה זאת בימים הקרובים.
לקראת חג הפורים הכינו תלמידי י"ב  11משלוחי מנות ,בהדרכתה של בתיה
צוקרמן ,הכינו את כל חלקי המשלוח כולל אפיית העוגיות .חג שמח!!!

מה חדש במגמות?
מגמת ערבית:
ב 7.3 -יצאו תלמידי המגמה ליפו .הסיור נפתח בהאזנה לדבריו של משה
נוימרק ,המורה לשל"ח שהוליך אותנו מכיכר השעון ועד גן הפסגה ,סיפר את
סיפורה של יפו ותיבל דבריו בפרטים עסיסיים מדברי הימים העשירים של
העיר .לאחר מכן צפינו בהצגה קלילה בתיאטרון העברי-ערבי שבעיר" ,אלף
לילה ולילה" ,ונהנינו מן הסיפורים המוזרים וההומור המשובח .לאחר
ההצגה ,קינחנו בביקור מסורתי במאפיית אבולעאפיה וסביבותיה.
התלמידים נהנו מהיום המגוון והלא שגרתי .נחזור גם בשנה הבאה !

מגמת תאטרון:
חודש עמוס ביותר במגמה!
 3.3ערב הפקות שכבת י"ב :תלמידי השכבה העלו שלוש הפקות" :בתאבון",
"מסכות או לא להיות" ו"חמישה קילו סוכר" בערב נוצץ ומרגש3 .
ההפקות שהועלו אחת אחרי השנייה גרמו לכולנו תחושת גאווה .הקהל,
שכלל בני משפחה נרגשים ,מורים ,חברים ובוגרי המגמה נהנה ממשחק
ובימוי מקצועיים פרי עבודה והשקעה רבה ביותר .הקהל פירגן במחיאות
כפיים סוערות ובהרבה זרי פרחים לשחקנים.
עוד לא הספקנו להירגע מערב מקסים זה וערב מקסים
ומושקע נוסף הגיע :ערב ישראלי – דיאלוגים מהמחזאות הישראלית – שכבת
י"א :הפקות מושקעות שלקחו את הצופה במסע אל החברה הישראלית ושסעיה
אם בהומור וקריצה ואם בדיאלוגים ביקורתיים ונוגעים ללב .בכל קטע וקטע ,ניכרה
עבודה קשה ,מחויבות והשקעה אינסופית .התלמידים זכו לתשואות ממושכות
מהורים ,מורים וחברים.
ברכות לכול צוות תיאטרון ובמיוחד לששי מזרחי ולליאורה ברנשטיין
רכזת המגמה שעמלו רבות להצלחת הפקות אלו.

מגמת צרפתית:
 16.3יום קולנוע בצרפתית  -לרגל שבוע הפרנקופוני הזמינה שגרירות
צרפת תלמידים הלומדים צרפתית להשתתף בחגיגות "הפרנקופוני" .תלמידי
כיתות יוד יצאו לסינמטק בחולון לצפות בסרט חדש " "Jappeloupונפגשו
עם בני נוער מרחבי הארץ .הסרט" "Jappeloupמבוסס על סיפור אמתי.
Jappeloupהסוס והרוכב שלו משתתפים בתחרויות הקפיצה במטרה
לכבוש את הפסגה באולימפיאדה! סרט יפה ומרתק וממולץ בחום!

מגמת מוסיקה:
ערב מגמת המוסיקה :לאחר חודשים רבים של חזרות הופיעה מגמת
המוסיקה בערב מרגש וגדוש בהרכבי נגינה ושירה .קהל רב שכלל הורים,
מורים ,תלמידים וגם בוגרי מגמה בא לתמוך ,לפרגן ובעיקר ליהנות

ממוסיקה נהדרת .הרכבי נגינה ושירה עלו בזה אחר והפגינו כישרון רב בסגנונות מוסיקאליים מגוונים .יישר
כוח לתלמידי המגמה ולמורי המגמה בניצוחה של הרכזת גילה יוסלזון.

מגמת ביולוגיה:
ב 4.3יצאה כיתה י"ב לסיור ביוחקר בחוף פלמחים .ביצענו מדידות וראינו
הן ההבדלים בין האורגניזמים הגדלים בחגורת הרסס (הקרובה יותר
לחוף הים) לבין החגורה הרחוקה .למדנו על ההתאמות של הצמחים
ובעלי החיים לתנאים השונים בכל חגורה.

מגמת פיזיקה:
 3מתלמידי המגמה עלו לשלב ב באולימפיאדה לפיזיקה :מגי מכניק מי"א  ,7אהרוני ברק מי"א ( 8ציון
לשבח) ועמר בצרי מיוד ( 9ציון לשבח) .בהצלחה!!!
בתחרות הכספות הארצית שנערכה במכון וייצמן ובה השתתפו  50קבוצות מתחרות מכל הארץ ,עלתה
קבוצה מדה שליט וזכתה במקום השני!!! חברי הקבוצה הם מקסים צ'רניצקי ,דניאל דוידוביץ ,עילי
מנחם ,גדי בסודו ,וירון ברודסקי .הקבוצה תתחרה בתחרות הבינלאומית שתתקיים במכון ויצמן בחודש
הבא .בהצלחה רבה!!!

ולסיום...
זמן אהבה
מילים :אהוד בנאי ודוד ד'אור

ליד התחנה המרכזית,
גשם על הכביש,
ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש,
"לאן לפנות?" שאלתי,
"לשמאל או לימין?"
"תלך ישר" ,כך הוא אמר,
"ישר ותאמין",
אם לא תעשה לחברך מה שלעצמך כואב
אתה תמצא את הנתיב לירושלים שבלב
זמן אהבה
זמן אהבה...

עריכה :רונית בן זאב.

