קריית החינוך ע"ש עמוס דה-שליט

מאירועי הקריה בחודש אפריל-מאי
פרס נשיא המדינה להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים ניתן
לקריית חינוך דה שליט על ידי נשיא המדינה במעמד
ראש הממשלה .תלמידים של תיכון דה שליט אשר
משתתפים בתכנית "היסטוריונים צעירים "זכו בפרס ראשון
על עבודת חקר שהנציחה את מורשתו ופועלו של חיים ויצמן
ז"ל .התכנית נערכת בגנזך "יד ויצמן" בשיתוף פעולה עם
ההיסטוריונים החוקרים בגנזך ובליווי המורים להיסטוריה
בצוות החטיבה העליונה בדה שליט .בעקבות הזכייה הוזמנו
כולם ע"י נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין ,ורעייתו ,הגברת נחמה ריבלין לטקס האזכרה הממלכתי
המשותף לנשיאי וראשי ממשלות ישראל שהלכו לעולמם ,עוד השתתפו בטקס ראש הממשלה ,בנימין
נתניהו ,נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת מרים נאור ,סגן יו"ר
הכנסת ח"כ מאיר כהן וראש עיריית ירושלים ניר ברקת .הנשיא בירך
את הזוכים בפרס ועשייתם למען שימור הקשר בין העבר לעתיד.
ראש העיר רחובות ,רחמים מלול ,הזמין את התלמידים ללשכתו וברכם
בשמו ובשם העיר כולה !
צוות היסטוריה ,תלמידי היסטוריונים צעירים – כולנו גאים בכם!!!
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  -בטקס מרשים
ורב משתתפים ציינה קריית החינוך את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
בטקס כיבדו אותנו בנוכחותן המשפחות השכולות ,ראש העיר ופמלייתו כמובן
חיילים וחיילות בוגרי בית הספר .רבים וטובים עשו למען הצלחת הטקס והיום
וביניהם אברהם ואזה העושה זאת מתוך תחושת שליחות כבר שנים רבות.
תודותינו שלוחות לכל העושים במלאכה.

מאירועי חטיבה א':
ב 5.4 -התקיימה תחרות "עין מתמטית" .התלמידים ליאור בלכובסקי ,עידן
רודיך ופלשקר אוהד מכיתה ט' 5בהנחיית רכזת המתמטיקה ,שרית קרת,
הגיעו למקום ראשון בשלב הגמר בתחרות המחוזית .מתוך  400עבודות עלו רק
 16עבודות לשלב המחוזי .כל הכבוד!!!

ב 7.4 -צפו התלמידים בסרט "פארק היורה" במסגרת שבוע המדע ברחובות .הסרט הוקרן בשעות
אחה"צ באולם ה"ברווז" בדווידסון ,כהכנה לסרט ,שמעו התלמידים הרצאה בנושא :דינוזאורים.
ב 11.4 -התקיים יום הורים לכל תלמידי החטיבה .הייתה זו הזדמנות הן למורים והן להורים ולתלמידים
לקבל תמונה כוללת על המצב הלימודי וההתנהגותי של התלמיד ,האווירה הייתה נעימה וניכר כי שיתופי
הפעולה בין ביה"ס לבין ההורים מוביל להתקדמות ולהצלחת
התלמידים.
ב 12.4 -קיימו כיתות ח' 3ו -ז'" 2סדר" כיתתי משותף ,התלמידים
קראו מספר קטעים בקריאת ההגדה .היה מהנה ,משעשע וטעים
מאוד.
לקראת חופשת הפסח ,מספר כיתות עם המחנכים ,וצוות המורים חגגו בהרמת כוסית,
מאכלים טעימים וברכות.
ב ,5.5 -יום השואה תשע"ו ,יצאו כלל תלמידי החטיבה לצפות בהצגה "מהדקים" ,העוסקת
בסיפורם של תלמידים מארצות הברית ,אשר נרתמים לגיוס  6מיליון מהדקים המסמלים את ששת
מיליון היהודים שנספו בשואה ,כשמטרתם הינה להרחיב את ההסברה ולהילחם בתופעת הכחשת
השואה .ביום זה נערך טקס שערכו תלמידי כיתות ח' בהדרכתה של הרכזת החברתית ,מילי
גורליק ,לזכרם של קורבנות השואה ונערכו שיעורי חינוך וסדנאות בהקשר למשמעות היום.
ביום הזיכרון לחללי צה"ל ,צפו תלמידי החטיבה בטקס הקרייתי ,החל מידי שנה ובו נוכחים נציגי
העירייה ומשרד החינוך ,הורים שכולים ,בוגרי בית הספר  ,תלמידים ומורים.
ב ,6.5 -השתתפו כיתות ט' ב"מרוץ השישה" ,מרוץ מסורתי לזכרם של ששת הנופלים מבני העיר באסון
המסוקים ' המרוץ נפתח בטקס קצר ,שלאחריו הוזנקו התלמידים למרוץ והם ייצגו אותנו בכבוד.
ב 22.5 -צפו תלמידים מנויי תאטרון בהצגה האחרונה לעונת מנויים זו " -המוגבלים".
ב 27.5-החטיבה "לבשה חג" ,התלמידים הציגו  ,הסבירו
וסיפרו על תוצריהם השונים בתחומי הדעת המגוונים
ובתוכניות הבית ספריות השונות .התלמידים סיפרו על
התהליכים ,הלמידות ,הערכים ועשייתם המבורכת .זכינו
להתרגש ב"בוקר תוצרים" מקצועי ומושקע ונוכחנו לדעת
שאין גבול ליצירתיות ושאם רוצים ...יכולים!

שכבת ז'
ב 1.4 -במסגרת שעורי "רוח יהודית" וקבלת האחר  -כל כיתה שוחחה ושמעה את סיפורו של אדם שסובל
מנכות .התלמידים גילו סובלנות ,עניין ,שאלו שאלות והתנהגו למופת.
 10.4מועד הגשת עבודת שורשים .תלמידי השכבה עמלו על אלבומים משפחתיים אשר סיפרו את סיפור
בן/בת המצווה ,תוך דגש על התמקדות על סיפור מסוים ,חפץ ודרך ייחודית באמצעותה בחרו לספר את
סיפור משפחתם .את התהליך חוו התלמידים בחלקו עם חבריהם לכיתה ובחלקו עם המשפחה ,התלמידים
נתרמו זה מזה ויצרו תוצרים שחלקם הועברו לתחרות ארצית ,ב"בית התפוצות".

בשבוע הראשון של החודש ,השתתפה שכבת ז' בפעילות ב"בית דרור" .התלמידים הרחיבו ידיעותיהם
בנושא שואת העם היהודי באמצעות השתתפות בסדנאות  .וכן  ,שמעו סיפור מאת ניצול שואה בחוויה לדור
אחרון ניצולי השואה .הקשר הרב דורי הוא חלק מהמורשת היהודית  ,ונשען על ערכי כבוד האדם וזכויות
החופש.
ב , 4.5-ביום הזיכרון לחללי צה"ל העבירה לירון חדד ,חיילת מג"ב ,שיעורי
חינוך לכיתות ז 1וז .2השיעור עסק בחשיבות הזיכרון ובהנצחתה של הדר
כהן ז"ל ,הטירונית שנרצחה ע"י מחבלים בשער שכם ,בעת מילוי תפקידה.
התלמידים דיברו ושיתפו באופן יוצא מן הכלל והשיעור היה מרתק.
ב 8.5 -כיתה ז' 5בפעילות בנים/בנות בבתים מארחים כחלק מגיבוש הזהות המגדרית המשמעותית
בגיל ההתבגרות וכחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בכישורי חיים ובהעשרה של מופ"ת .הבנות נהנו
במשחקי חברה ואפיית פיצות וקפקייקס והבנים במשחקי כדור וברביקיו משותף.
את יום העצמאות חגגו תלמידי כיתה ז' 2עם מאכלי החג האופייניים :חומוס ,פלאפל ופיתה .התלמידים
בירכו את המדינה והעבירו חוויות מאירועים שונים הקשורים במדינה .כיתה ז -3מציינת את יום העצמאות
והזיכרון ,משואה לתקומה .תלמידי הכיתה כתבו ברכות למדינה סביב ארוחה ישראלית .את תמונות
הברכות שלחו לכנסת ישראל.
 25.5בכיתה ז ,5הועבר שיעור חינוך בנושא כלכלה באדיבותו של חגי סימוביץ ,כלכלן מבנק ישראל .דודו
של עודד מהכיתה .השיעור עסק בנושאים מגדר ואפליה.
 29.5במהלך שנת הלימודים ,פתחנו את שבוע הלימודים ב"שחרית
מדעית" בהרצאות שונות של תלמידים מכיתות ז' ,בנושא מדעים .בין 43
ההרצאות השונות שהיו ,הועלו הנושאים :סרטן ,דינוזאורים ,יערות
הגשם ,גילוי מים על מאדים התחממות גלובלית ועוד .את סדרת
ההרצאות יזמה עליזה מזרחי ,מורה ורכזת מדעים .סדרת ההרצאות
הייתה מוצלחת מאד ,התלמידים נתרמו מאד – גם המרצים וגם המקשיבים.
ב 30.5 -יצאה כיתה ז' 3לקטיף ב"לקט ישראל" כחלק מערך הנתינה והתרומה לקהילה בה עוסקים
תלמידי שכבה ז' .תלמידי הכיתה יצאו לקטוף וללקט ירקות העונה אשר יתרמו למשפחות נזקקות  .בסוף
העשייה למען האחר ייהנו התלמידים בספורטק לפעילות מהנה ומגבשת.

שכבת ח'
 13.3-14.3יצאו התלמידים לטיול השנתי שהתקיים באזור הגליל
התחתון והגלבוע .הם טיילו בהר עצמון ,בתל יודפת ,נחל יצפור
ותצפית מהגלבוע .בערב המשצי"ם הפעילו את התלמידים בפעילות
גיבוש ובפעילותם היוו מודילינג לעבודת צוות ולמנהיגות צעירה של
החטיבה .במהלך הטיול הילדים חוו חוויה של אהבת הארץ ,התחברות
לערכיי המורשת וההיסטוריה היהודית ,וחוו חוויה של גיבוש משמעותי אשר תרם לשיתוף פעולה ,לנתינה
ולהיכרות מעמיקה של הייחודיות והמיוחדות של כל אחד ואחת.
ב 12.4 -תלמידי כיתה ח' 2היו בסיור במכון ויצמן .הם ביקרו ב"בית הנשיא" וצפו בסרט על חייו של חיים
וייצמן ז"ל .בסיום הסרט התקיימה פעילות בנושא ,תוך כדי חשיפה לערך המנהיגות ולדבקות במטרה,
למורשת ישראל ולציונות

במהלך החודש השתתפו תלמידי שכבה ח' ב 3 -סדנאות שהועברו ע"י עמותת "תאיר" .המנחות שוחחו
עם התלמידים על כבוד הדדי ומיניות מכבדת ,אי אלימות ושוויון מגדרי .המסרים של סדנאות נגעו לכיבוד
גבולות ,תקשורת ,ולצמצום ומניעת פגיעות מיניות.
ב 15.5 -הועברה סדנה לכיתה ח' 4בנושא דימוי עצמי ושפת גוף ע״י מדריכה מטעם מופ״ת .בסדנה
למדו התלמידים על השפעת שפת הגוף שלנו על הרושם שאנו יוצרים ,דבר שהגביר את המודעות
לנקודות שיכולות להשפיע על מהלך חיינו.
ב 18.5 -יצאה כיתה ח' 2לפעילות התנדבותית ב"לקט ישראל".
התלמידים קטפו אפרסקים ונהנו מהעשייה המשותפת ומהתרומה
לקהילה.
באותו יום יצאו גם תלמידי כיתה ח' 3לסיור בתחנת מכבי אש.
התלמידים ראו הלכה למעשה כיצד ניתן לכבות בעירה ,נחשפו
לאמצעים השונים העומדים לרשות הכבאים ,השתעשעו במשחקי מים וזכו למבט מלמעלה על העיר
רחובות.
ב 20.5 -השתתפו תלמידי השכבה בפעילות עירונית "אמץ אתר" .במהלך הפעילות עברו התלמידים
בתחנות שונות בעיר ולמדו על אתריה של העיר .כמו כן ,תלמידים נבחרים מכל כיתה בשכבה העבירו
פעילויות בבית הספר על בית סלוצקי ,האתר של דה שליט .בחטיבה א' היו שתי תחנות בנושא תקשוב
ומשחק .ותחנה נוספת של "חפש את המטמון" שהתנהלה בחצר ביה"ס .קבוצה נוספת של תלמידים הכינו
פעילויות ב"גן רינה" .בנוסף ,תלמידים מהשכבה יצאו בשעת אחה"צ לסיור בעיר .הם קיבלו חידונים וסיירו
באתרים השונים.
ב 24.5 -חגגו תלמידי כיתה ח' 3את ל"ג בעומר במדורה גדולה בשילוב מוסיקה ,פעילויות ו"על האש".
ב 29.5 -תלמידי כיתה ח' 2השתתפו בהרצאה בנושא אסתטיקה .תודה לסיגל גולן על ההרצאה
המרתקת.
ב 30.5 -התקיים חידון עירוני על רחובות .תלמידי כיתה ח' 1יצאו להיכל התרבות לעודד את חבריהם
המשתתפים בחידון.

שכבת ט'
ב" 6.4 -יום החיוך המיוחד" ,יצאו כיתות ט' 1ט' 6ליום שדה באנדרטת הצנחנים
בתל נוף .הפעילות היוותה הזדמנות נהדרת לתלמידים להכיר את החיוך המיוחד של
התלמידים המשתלבים בכיתתם ולחוות פעילות משותפת בחיק הטבע תוך שיתוף
פעולה ,יצירתיות ,עבודת צוות והנותן והמקבל שילבו ידיים לעשייה משמעותית.
לאחר הסיור חוו התלמידים בישולי שדה ,שריחם הגיע עד שערי החטיבה.
ב 11.4 -הציגו תלמידי "יזמים צעירים" את המוצר שלהם ביריד בקניון הזהב ,נאחל להם
הצלחה רבה בשלב הגמר המחוזי.
תלמידי שכבת ט' וצוות המחנכים ,בראשם רכזת השכבה ,לירז והיועצת אלה ,נמצאים
בהכנות לקראת הפרידה מהחטיבה והמעבר לחטה"ע :תלמידי צוות מסיבת הסיום

שוקדים על כתיבת המופע למסיבה וערכו אודישנים לתפקידים השונים .תלמידי צוות ספר המחזור עסוקים
בעיצוב וכתיבת ספר המחזור.
 15-17.5התקיים טיול שנתי -כוכב שלח לצפון הארץ .טיילנו בנחלי הצפון ,ביקרנו בתצפית הר בן טל
ובמוזיאון הרעות.
 22.5התלמידים נבחנו במפמ"ר במתמטיקה .בהצלחה לכולם!!!
 25.5תלמידי תכנית "יזמים צעירים" השתתפו בתחרות אזורית להצגת המוצר -מחברת ייחודית
ופרקטית.
 30.5תלמידי כיתה ט' 1יצאו לסיור לימודי בנמל אשדוד ,ביוזמת ועד הכיתה.
אנחנו גאים בתלמידינו  ,שהעפילו לתחרויות השונות והמגוונות:
ב 18.5 -התקיים גמר תחרות ארצית "ערב צרפתי" בתיאטרון גבעתיים .עמית
פרג'ון ייצג את חטיבה א' בכבוד בגילום התפקיד "הקמצן" במונולוג המפורסם של
מולייר וזכה במקום הראשון .עמית יטוס לשטרסבורג שבצרפת לשבועיים ,שם הוא
יפגוש עם נוער מכל העולם ויחד יטיילו בצרפת וילמדו על התרבות הצרפתית .כל
הכבוד עמית וכמובן . BON VOYAGE
דניאל גויכמן מכיתה ח' ,3אלוף ישראל בטאקוונדו לשנת  ,2016זו השנה החמישית
שהוא זוכה באליפויות ישראל .כל הכבוד לאלוף שלנו!!!
נעה יעיש ,מכיתה ח ,3הנציגה היחידה מרחובות ,השתתפה בתחרות
אליפות ארצית באתלטיקה קלה לחטיבות הביניים ,בהדר יוסף תל אביב וזכתה במקום
הראשון .כל הכבוד לאלופה שלנו !!!
אופק יהושוע ,מכיתה ז' ,2העפיל לגמר תחרות "שורשים" במסגרת בית
התפוצות .ב 8.6 -יתקיים יום פעילות בבית התפוצות ,שבו ישתתפו כל
התלמידים שלקחו חלק בפרויקט מכיתה ז' – 2זוהר ,ליה ע , .אופק ,דיאנה ומאיה ס .ביום
זה תתקיים התחרות  ,אופק מאחלים לך הצלחה רבה.
מישל צבע ,זכתה במקום ראשון בתכנית העירונית "אמץ אתר" .יישר כוח מישל!!!

מאירועי חטיבה ב':
טקס יום השואה נערך באולם ויקס שבמכון וייצמן .תלמידי שכבה ח' היו אחראים על הטקס
בהדרכתה של המורה סימונה בן ישי זרביב ,אחראית הטקסים בחטיבה ב' ,אשר כתבה ,ערכה,
ביימה ,ועצבה את הבמה .השנה הנושא היה מאד קרוב לליבם של התלמידים ":הכל היה אסור לנו
לעשות .....אך הכל עשינו בסתר על מנת לשרוד!" התלמידים מאד התרגשו לקראת החזרות .הטקס
על הבמה היה מרשים :הרצינות ,השקט ,ההזדהות והכבוד אשר הביעו התלמידים בהופעתם על

הבמה ,התפאורה ,קטעי הקריאה ,המצגת והשירים.....עטפו את הקהל שהקשיב בדממה ובכבוד רב.
מיד אחרי הטקס ,צפו תלמידינו בהצגה "המהדקים".
התערוכה לזכר השואה והגבורה תשע"ו ,השנה בסימן "הכל אסור לנו והכל אנו עושים" .התערוכה
מהווה עדות למה שהתחולל בתקופת השואה והאוצרת היא חנה גינסברג .השנה הושם דגש על גיוס
ניצולי שואה ,כדי שהתלמידים יזכו לשמוע את סיפור חייו של הניצול מפיו  -עדות חיה .בתערוכה
המרשימה יש ביטוי למגוון רחב של כלי חשיבה ,בעזרתם בחנו התלמידים רגשות ורעיונות אל מול ניסיון
החיים ,וביטאו אותם באמצעות חומרים שונים :תמונות ,מוצגים ,דגמים ,אביזרים ,ספרי זיכרון ,סיפוריי
עדות ,עבודות של התלמידים בנושא .בתערוכה נעשה שימוש באמצעים אורקוליים ובטכניקות מיוחדות.
קיימת למידה משמעותית לאורך כל הדרך .התלמידים משתי החטיבות נכנסים לתערוכה ,בהתאם
למערכת מסודרת .ברקע מתנגן שיר המוקרן על המסך .הם מקבלים דף משימות וצופים במצגת קצרה,
בהתאם לנושא ,שהכינו שלושה תלמידים מכיתה ט' .פעם נוספת הם נכנסים לתערוכה ומאזינים לסיפורו
של ניצול שואה .מספר התלמידים הלוקחים חלק במיזם ייחודי זה גדל
מידי שנה.
תלמידי חטיבה ב' הוזמנו לעזור בהכנת רחבת יד לבנים לטקס העירוני
בערב יום הזיכרון .בבוקר יום הזיכרון השתתפו תלמידי החטיבה בטקס
הקרייתי.

שכבת ז'
 2-3.5מצדה :אירוע סיום פרויקט בני מצווה מחזור ל"ב ,תלמידי והורי השכבה קיימו טקס מרגש
לרגלי המצדה ואת הזריחה ראו בפסגת המצדה ,נהנו מהדרכה וסיור בארמונו של הורדוס והיהודים
הקנאים .
 :8-9.5טיול שנתי :תלמידי השכבה יצאו לטיול השנתי בצפון
הארץ ,טיילו בעמק הנעלם בגליל ביום הראשון ,ביום השני
בנחל אל על.
תלמידי כיתות ז' מופת ביקרו במוזאון אומנות האיסלאם
בירושלים וציירו קליגרפיה.

שכבת ח'
פעילות מדרשת להב  -לקראת ל"ג בעומר האזינו התלמידים להרצאה על משמעות הימים של ספירת
העומר תוך התמקדות בחשיבותה של אהבת חינם .בנוסף נלמדו מקורות על ל"ג בעומר ועל הדרכים ליישום
הערך של אהבת חינם ביום זה
'שישי עירוני' נקבע כיום שיא של הפרויקט 'אמץ אתר' .ביום זה ביקרו תלמידי השכבה באתרי שימור
בעיר .במהלך הסיור נחשפו התלמידים לדמויות ,לאירועים ולסיפורים מרתקים הקשורים לימיה הראשונים
של העיר רחובות .האירוע נפתח בכינוס בבית דונדיקוב ,שבו נשאו ברכות על הפרויקט שבהובלת עדי
אברמסון .תלמידי חטיבה ב' זכו בתעודת הצטיינות על חקר האתר 'בית האסמים' ברחוב גורודסקי.
מוזיאון האומנות  -תלמידי כיתות ח 4ו-ח 5ביקרו במוזיאון לאומנות בתל אביב .נושא היום היה
'דיוקנאות' .הפעילות נפתחה בפעילות יצירה של דיוקן באמצעות חריטה והדפס .לאחר מכן סיירו התלמידים
בתערוכה והאזינו להדרכה המנתחת את ציורי הדיוקן מתקופות שונות .כמו כן למדו התלמידים על ציורי

הדיוקן השונים החל מציורים המנסים להידמות למציאות ,דרך ציורים שיש בהם עיוות של המציאות ועד
לציורי דיוקן מופשטים .הביקור המוזיאון היה חווייתי ומרשים.
נגישות בנמל  -תלמידים השתתפו ביום נגישות לאנשים עם מוגבלויות .במהלך היום נפגשו התלמידים עם
אנשים עיוורים ,נכים וחירשים שמעו את סיפורם האישי ולמדו על אורח החיים שהם מנהלים עם
המוגבלות .לאחר מכן השתתפו התלמידים בפעילויות המדמות עד כמה שניתן את המוגבלות .הפעילות
ביום זה הייתה מרתקת ומשמעותית לכולם.
צוות מדעים ותלמידים משכבת ח' זכו בפרויקט גלוב מקום ראשון על סרטון המתאר עבודות חקר
שלולית החורף ומעורבות האדם בסביבה וכן השפעת גשם חומצי על צמחיה .כמו כן הם זכו במקום
ראשון בחקר מדעי וירטואלי .ברכות לתלמידים ולצוות מדעים!

שכבת ט'
תלמידי ט' סיירו בעקבות הפרשים האוסטרליים.
תלמידי כתה ט' 3חטיבה ב' עלו לשלב הגמר הארצי בחידת חמיצר בנושא
העליות .יישר כוח!
השכבה צפתה בהצגה "שתי פנים לאמת"  -מחזה לנוער שבוחן ובודק מהי
לקיחת אחריות ומה המחיר המתלווה אליה ,מה חשיבותה של אמירת האמת ,מה
מקום המצפון ומה המחיר של ההתעלמות ממנו .
תלמידי השכבה נבחנו בשני מבחני מפ"מר :האחד במדעים
והאחר במתמטיקה – נאחל לכל התלמידים בהצלחה!!!.
החלו ההכנות לקראת "כוכב של"ח" שיתקיים בחודש הבא.
התלמידים מאוד נרגשים ומחכים בקוצר רוח.
יזמים צעירים -יזמים זכו במקום השני בייצור מוצר לעזרת
העיוור.
מה חדש במקצועות הלימוד?
צרפתית -טלי סורוקין מכיתה ח 4ופלג שון צנחני מכיתה ט'
הופיעו בתיאטרון בגבעתיים בתחרות ארצית גמר ערב צרפתי .טלי
הופיעה בשיר מהרפרטואר של אדית פיאף "Non je ne regrette
"  rienוהעפילה למקום הראשון ,וזכתה בטיסה ואירוח של שבועיים
בצרפת .פלג שון שר ""C'est moi l'italienשיר של הזמר הדגול :Serge
 ,Regianiנתן הופעה בלתי נשכחת וזכה בלפטופ!המתנות הוענקו על ידי הפקוח לצרפתית ושגרירות צרפת בישראל .היה ערב מושקע .הורגשה העבודה
הרבה הן של המורות לצרפתית והן של התלמידים המתחרים והבחירה של השופטים הייתה לא פשוטה!!!!
ברכות לזוכים ,גאים בכם!!!

מאירועי חטיבה עליונה:
יום הזיכרון לשואה ולגבורה  -טקס יום השואה השנה היה מרגש מאוד ,מכבד
ומרשים .הטקס התבסס על קטעי כתיבה אישיים של תלמידי שכבת י"ב בהשראת
מסעם לפולין ושל בני משפחותיהם .את הטקס ליוותה מצגת ובה תמונות בני
המשפחה ,ניצולי השואה .בכיתות נערכו שעורי חינוך לציון היום.
תודה רבה לכל העושים במלאכה!
תלמידי יוד  11ייצגו את בית הספר בטקס העירוני לכבוד יום השואה והגבורה .אלעד וחן התכבדו
בהנחת הזר.
פעילות חינוכית בחדר הנצחה  -בשבוע שקדם ליום הזיכרון לחיילי צה"ל ,אלי
אנג'ל ,רכז חינוך גופני ,נכנס לחדר הנצחה עם תלמידי כיתות יוד וכמורה ותיק
שהכיר הרבה בוגרים שנפלו במלחמות ,הסביר לתלמידים על ההיכרות שלו
איתם ועם המשפחות .הפעילות היתה חשובה ומרגשת .תרמה להבנת
המשמעות של יום הזיכרון והמשפחות השכולות .תודה אלי ,על שיחות מלב אל לב ,ריגשת
אותנו!
מרוץ השישה במרוץ השישה ע"ש ששת חיילי סיירת גולני שנהרגו באסון המסוקים,
השתתפו תלמידי יוד  6-7וכיתת התקשורת של י"א-י"ב.
טקס יום הזיכרון  -כמידי שנה נרתמה כל החטיבה העליונה
להעלאת טקס מרגש ,מרשים ומכובד .בטקס כיבדו אותנו בנוכחותן המשפחות
השכולות ,ראש העיר ופמלייתו כמובן חיילים וחיילות בוגרי בית הספר .רבים וטובים
עשו למען הצלחת הטקס והיום וביניהם אברהם ואזה העושה זאת מתוך תחושת
שליחות כבר שנים רבות .כחלק ממסורת רבת שנים ,הגיעו כיתות יוד כדי לנקות
ולסדר את רחבת הטקס ,ללוות את התלמידים מכל הקריה לטקס ,ולעמוד לאורך
כל היום במשמר באנדרטה לזכר התלמידים שנפלו במלחמות ישראל .שכבת י"א
עמלה על הכנת זרים לנופלים ויצאה לטקס בבית הקברות ושכבת י"ב השתתפה
בטקס .תודותינו שלוחות לכל העושים במלאכה.
בצד הטקס המושקע תלמידי מגמת הרדיו הפיקו  3שידורי חוץ מיוחדים ליום הזיכרון :שידור הטקס מגן
המגינים ליד "יד לבנים" ,שידור הטקס מרחבת דה-שליט וב 11-שידור הטקס המרכזי מבית העלמין
ברחובות .מעבר לכך יצרו התלמידים תוכניות מיוחדות ליום הזיכרון.
ב18.5-התקיים גמר התחרות הארצית "ערב צרפתי" בתיאטרון
גבעתיים .לשלב הגמר הגיעו  33תלמידים מכל הארץ .אורם גולדובסקי
מכיתה יוד ייצג את בית הספר בכבוד רב כששר וניגן בפסנתר את השיר
" "Je t'aimeשל הזמרת הבלגית לארה פביאן .אורם זכה במקום הראשון
על ביצוע השיר וקיבל פרס מכובד מאוד שרק אפשר לחלום :טיסה לשטרסבורג
שבצרפת לשבועיים ,שם הוא יפגוש בני נוער מכל העולם ויעשה חיים! אנחנו מאחלים לו BON VOYAGE
רכזת מגמת צרפתית ליליאן שר זכתה לנסוע וללוות את בני הנוער הטסים לשטרסבורג וזאת בזכות
העובדה ששלושה זוכים מתוך ארבעת המקומות הראשונים הינם תלמידי קריית החינוך הלומדים
צרפתית!!! ברכות לליליאן ולמורי המגמה בקריה כולה!!!

ברק אהרוני יא  8מצטיין במעורבות החברתית .את התעודה קיבל ברק על
התנדבותו כמדריך בצופים של קבוצת ילדים בעלי צרכים מיוחדים .גם במסגרת
ביה"ס הוא יוצא כחונך ועוזר בטיולים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
ב  27.5חולקו תעודות בגרות לבוגרי
מחזור ע"ג בטקס מרגש שהנחתה רכזת
השכבה ויויאן מטיב ושכלל ברכות וסרטון.
המחנכים התכבדו בחלוקת תעודות
הבגרות .בהצלחה לבוגרי ובוגרות דה
שליט .התרגשנו לראות את
כולכם!!!
הרבה הרבה כבוד לביה"ס הביאה ליאור דביר תלמידת י"ב מופת אשר כתבה
עבודת גמר על "פוטנציאל של ננו-חלקיקים לפירוק מזהמי המים" .העבודה
עלתה לשלבי הגמר של שתי תחרויות :שלב
הגמר של תחרות פרס המים של
שטוקהולם לנוער בישראל לשנת 2016
ועבודת גמר מצטיינות במכון דוידסון
שבמכון וייצמן למדע בו קיבלה פרס מלגה מלאה למחנה מחקר
בינלאומי לנוער  -סייטק מהטכניון .ליאור,גאים בך מאוד!!!

שכבת יוד
 5.4נערכו הרצאות של גלעד האן על סכנות ברשת .תלמידים והורים כאחד באו לשמוע את הרצאתו של
חוקר עבירות ופשעי מחשב .במהלך ההרצאה ,סיפר גלעד על הפגיעה הרבה בבני הנוער ובמבוגרים
כתוצאה משימוש לא בטוח ברשת האינטרנט ובסמארטפון" .שינויים קטנים בהרגלי הגלישה שלנו יכולים
להוביל לשינויים גדולים ולצמצום הפגיעה בנו ובילדינו דרך רשת האינטרנט והסמארטפון"  -זה היה המסר
של ההרצאה שעוררה התעניינות ותגובות מידיות בין התלמידים.
 7.4כיתה יוד  8יצאה לסיור אינטראקטיבי במכון וייצמן.
התלמידים למדו על המכון דרך משחק " הדרך למיליון".
היה מהנה מאוד ופורה .
תלמידי השכבה התנדבו בארגון "לתת" כדי לאסוף מזו
לנצרכים לקראת חג הפסח.
תלמידי השכבה צפו בטקסים ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,כיבדו במשמר
כבוד את האנדרטה לזכר בוגרינו שנפלו ,ועזרו כצוות טכני בניהול הטקסים.
 .6.5בוקר "היסטוריונים צעירים" תלמידי מופת הציגו את הפרויקטים שהכינו
מחומרים ראשוניים בגנזך ויצמן  .הנושאים שנבחרו היו מגוונים ומיוחדים ועוררו
סקרנות וענין .יישר כח לתלמידים ולמורים עמי ודורית!!!

בחודש מאי קבלו תלמידי כיתות י' הרצאה על עמותת "אדי"  -תרומת
איברים .התלמידים התרשמו מאוד מההרצאה וציינו את חשיבותה
הרבה.
ימי שדה בתל אביב התקיימו החודש ובהם סופר
סיפורה של תל אביב מאז הווסדה  .יום שדה זה מסיים את
פעילות השל"ח בשכבה.
במסגרת ההכנות לקבלת תעודת זהות ,חקרה כל כיתה פלח אוכלוסייה .הפרויקט נקרא
"פסיפס ישראלי" .בחודש מאי התחילו כיתות שונות לקבל הרצאות מנציגי מגזרים שונים.
התקיימו כבר הרצאות של נציג הקהילה הדרוזית ,ס"אל במיל מופיד אבו ריש ושל נציג הקהילה
הערבית  -עלי אל אזהרי.
 29.5תלמידי כיתות מופת בשכבת יוד קיבלו סדנה בנושא "הצגה נכונה" עי
הגברת אלי אלוני .הסדנה נועדה לתת כלים לתכנון מצגת אפקטיבית וקביעת
מטרותיה ,הסבירה על חשיבות התקשורת הלא מילולית ושפת הגוף כמכשיר
להעברת מסרים ושפכה אור על הדרך הנכונה להיעזר בכלים חזותיים
להעברת המסר והדרכים להפגת הלחצים לפני ההצגה ובמהלכה.

שכבת י"א
מיד לאחר חופשת הפסח תלמידי השכבה החלו תלמידי השכבה להבחן בבחינות מתכונת ובגרויות,
בהצלחה לכולם!!!
ביום השואה נערך בכל השכבה שיעור חינוך אשר עסק בסרט שתיקת הארכיון ,סרט שמתאר את החיים
היהודים בגטו ורשה ,את הדילמות שעמדו בפניהם ואת ההתמודדות היום יומית עם הרוע הנאצי .הסרט
מתבסס על סרט תעמולה שהכינו הנאצים על הגטו .לאחר השיעור השתתפו תלמידי השכבה בטקס מרגש
שהכינו תלמידי שכבת י"ב שחזרו מהמסע לפולין ולאחר הטקס הלכו תלמידי השכבה לקולנוע חן על מנת
לצפות בסרט .לאחר הצפייה ,הבמאי איתי קן תור מפיק הסרט ערך שיחה עם תלמידי השכבה על
התובנות שעלו מהסרט .בעקבות הסרט ,שיעור החינוך והשיחה עם המפיק ,תלמידי השכבה
למדו והבינו את משמעות הקיום וההתמודדות עם החיים בגטו.
מיד לאחר יום השואה ,תלמידי השכבה פתחו בהכנות לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל ,רוב
התלמידים השתתפו בטקס הנחת הזרים לכבוד חללי צה"ל וקבוצת תלמידים גדולה השקיעה
שעות רבות בהכנת הזרים עצמם .רוח ההתנדבות והמחויבות של תלמידים רבים בשכבה
להכנות הנדרשות ליום הזיכרון היתה מרגשת מאוד!

שכבת י"ב
חודש מאי  -תלמידי י"ב שקועים בבחינות הבגרות ובמקביל בהכנות למסיבת
הסיום ,תקופה עמוסה מאוד!
כדי לרענן את התלמידים ולהפיג את העומס נסענו ליום כיף
בפארק "ימית אלפיים" שבחולון .התלמידים ציננו עצמם במי
הבריכה וגלשו להנאתם במגלשות המגוונות שבפארק ,ואכלו

להנאתם במסעדת הפארק ,הערב הסתיים במוסיקה ,ריקודים והרבה חיוכים.
נאחל לכולם בהצלחה רבה בבחינות!

מה חדש במגמות?
מגמת ביולוגיה:
ב 8.4 -יצאה מגמת ביולוגיה שכבת י"א לסיור אקולוגיה בחוף
פלמחים .התלמידים ביצעו מדידות של גורמים אביוטיים
(טמפרטורה ,רוח ,לחות ועוד) וראו את השפעתם עם גורמים
ביוטיים (צמחים ,בעלי חיים) כמו כן הם עשו השוואה בין רצועות
שונות  -קרובה יותר לים ורחוקה ממנו .היה מלמד ומהנה.

ב 24.5 -יצאה מגמת ביולוגיה שכבה יוד ליום מגמה בפקולטה.
הראו לנו ניסויים בכימיה וביולוגיה ראינו איך קרח בוער ואיך
אפשר להדליק את היד בלי לקבל כוויה .שמענו הרצאה על
דבורים ועל כוורות במקומות באפריקה ואפילו שיחקנו
במתנפחים ושמענו הופעה של איקי לוי.

מגמת חינוך גופני:
תלמידי כיתות י"א של מגמת הספורט יצאו אתמול למחצבות קדומים שבהרי הכרמל
לפעילות של גלישה במורד( סנפלינג) וטיפוס
על מצוק .הפעילות היתה מאתגרת גם נפשית
וגם פיזית וכולם עמדו בה בהצלחה.

מגמת פיזיקה:
 6.4תחרות הכספות :הנבחרת שזכתה במקום השני בתחרות הארצית הגיעה
למקום ה 8 -והמכובד בתחרות הבינלאומית .בתחרות שהתקיימה במכון וייצמן
השתתפו  30נבחרות.

מגמת הנדסת תוכנה ומדעי המחשב:
בתחרות אליפות הסייבר הארצית עלתה הנבחרת
לגמר .לאחר התמודדות מרתקת ומותחת זכתה
הנבחרת במקום ה 7-המכובד מתוך ן  102נבחרות
שהשתתפו בגמר .יישר כוח לתלמידי המגמה
ולמורים המלווים!

 30.5ערב סיום שנה ותצוגת פרויקטים  5י"ל מגמת הנדסת תכנה
י"ב  .באירוע השתתפו גם בני משפחה ותלמידי י"א של מגמה.
התלמידים הציגו את היצירות המדהימות והרב גוניות שלהם וזכו
בהערכה רבה ,עוד נשמע עליהם בעתיד...

ולסיום...
בהפרש של שבוע  /צור ארליך
שני ימי זכרון סמוכים כל שנה,
לטובת החישוב הכללי
כמה עולה לנו עם מדינה
וכמה עולה לנו בלי.

עריכה :רונית בן זאב.

