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דבר המנהלת
תלמידים יקרים,
בימים אלה אנו חותמים את המחצית הראשונה של שנת הלימודים תשע"ח .מחצית בה התקיימו תהליכי למידה
ועשייה חברתית-ערכית מגוונים.
ראשית ברצוני להתייחס לפעילות החברתית-ערכית  :תלמידי שכבת י' יצאו למסע "על חומותיך" ,מסע חוויתי בן
ארבעה ימים שיצר חיבור בין הזהות האישית לזהות הלאומית תוך מפגש חוויתי עם רבדיה השונים של ירושלים.
התרגשתי לראות את מעורבותם של התלמידים בפעילויות ובסדנאות ואת הדיון המעמיק והשיח הערכי בנושאים
השונים .בפעילות משותפת עם ביה"ס ברלב  -לקראת ט"ו בשבט ביוזמתה של הדס שקד ,תלמידי שכבת יב'
בשיתוף בנות השירות הלאומי ,דינה ולינוי ,העבירו פעילות משמעותית בנושא ט"ו בשבט לתלמידי כתה ה' (על
הרצף האוטיסטי) ונחשפו לערכים של הכלה וקבלת השונה בצד הנאה וחוויה.
במסגרת פעילות משותפת עם משלחת תלמידים מביה"ס סולומון שכטר משיקגו  -שיח משותף ודיון בנושא הפרכת
מיתוסים אודות ישראל .הפעילות נחתמה במשחק כדורסל בין התלמידים משני בתי הספר .העשייה המגוונת באה
לידי ביטוי גם בתהליכי הוראה ולמידה משמעותיים התורמים לחוית למידה נעימה ומצמיחה בד בבד עם עמידה

בהישגים נדרשים.
במסגרת שיעורי לשון וביוזמתה של איילת דוד למדו התלמידים את מערכת הצורות לצלילי השיר "הגורל הזה" של
דודו אהרון .שיעור מעניין שהעניק לתלמידים תחושת צמיחה ,ערך ומסוגלות בצד חוויה סוחפת של שמחה.
במסגרת שיעורי מזרחנות וביוזמתו של שי דרורי ,שמעו התלמידים הרצאה מרתקת של ראש הדסק הערבי בערוץ
 , 01חזי סימנטוב ,שסקר את הנעשה כיום במזרח התיכון ,ענה על שאלות תלמידים וסיפר על עבודתו העיתונאית.
אני מעריכה את היוזמה ,ההתלהבות וההזדמנות שניתנה לתלמידים ללמידה אחרת המאפשרת חווית גילוי ומענה
לסקרנותם .כמנהלת התרגשתי להיות שותפה בשיח הפתוח הורים-מורים בנושא מיניות בגיל ההתבגרות ,שמחתי
על הפתיחות והשיתוף בחוויות האישיות ובזכרונות ילדות שאפשרו הכרות מקרוב של הורים ומורים ויצירת מרחב
מגדל ומצמיח .אני רוצה להודות ליועצות :עופרה ,רונית ,אושרית וגליה על הכנת הסדנא ועל ההנחיה המקצועית
שאפשרה להורים להכיר מעט מן הפעילות הייעוצית בביה"ס .פעילויות רבות נוספות התקיימו במהלך חודש ינואר,
מהן תוכלו להתרשם בהמשך.

עם סיום המחצית יקבלו התלמידים תעודות בהן תציינו את ההשגים שלכם .כולנו שואפים להגיע להצלחה ולקבל
הערכה .הצלחה מהשורש צ.ל.ח לצלוח פרושו לחצות ,לעבור מקצה לקצה .הצלחה היא תהליך המתאר התקדמות
ותנועה לעבר מטרה ולכן התעודה היא בסיס לצמיחה ,להתקדמות ,להצבת יעדים חדשים וחתירה להגשמתם.

בברכה,
ענת ארנון

עמוד 2

מופע סיום מחצית א‘
במופע של מיומנה.
השתתפו
תלמידי שכבות י” ’  -יב‘
קנאביס“
הרצאה
המופע משלב קצב מוסיקה ומחול.
המופע היה מוצלח ומהנה מאוד.

עמוד 3

שכבת יב

יב‘  4ובנות השירות ,דינה ולינוי ,העבירו בכיתה קטנה בבית הספר ”בר לב“ פעילות
בנושא ט“ו בשבט .הפעילות המשותפת היא מראה לערכים החשובים שאנו מחנכים את
התלמידים :קבלת האחר ,שיתופיות ,רגישות והכלה.
תלמידי יב‘  4ותלמידי ה‘  4זכו לחוויה מהנה ומעשירה.
תודה למנהלת התיכון ,ענת ארנון ,ולמנהלת היסודי ,דולי מוטולה ,למארגנות האירוע,
הרכזות החברתיות ,הדס שקד חזן ורונית סונסינו ולמחנכות הכיתות ,נורית גולדברגר
ושירלי אדרי ולסייעת אתי פתאל בן צדוק.

עמוד 4

שכבת יב

סיור של יב‘  1בבית משפט השלום בפתח תקווה

חידון ” 07שנה
למדינת ישראל“
תומר חנגל יב‘  2זכה
במקום הראשון ,וייצג
את העיר בשלב
המחוזי.
גאים בך!!!!!

עמוד 5

בלשון עברית
אפשר גם אחרת ...
שיעור לשון עברית ביא‘  9וביא‘ 2
לומדים את מערכת הצורות לצלילי השיר ”הגורל הזה“  /דודו אהרון ולמילותיו.
השיעור היה מעניין ,מרתק ,משמח וסוחףףףףףףףף

ישיבת צוות
לשון
אפשר גם
אחרת...

עמוד 6

משלחת משיקגו  +משחק כדורסל
ביקור של משלחת משיקגו המונה  53תלמידים ,מורים
ומדריכים מבית הספר היהודי ”סלומון שכטר“.
חברי המשלחת חברו לתלמידי י‘ .2
תודה למורות המלוות :תמי כדורי ,חני קנר ועירית חנגל.
במהלך הביקור נערך דיאלוג בנושא הפרכת מיתוסים
אודות ישראל ומשחקי הכרות .גולת הכותרת הייתה
משחק כדורסל ידידותי בין שני בתי הספר.

עמוד 7

שכבת י

מסע ”על חומותייך“

תלמידי שכבת י‘ שמעו הרצאה מאת
עו“ד מתן קניג בנושא
היבטים משפטיים של שימוש בדרך.

עמוד 8

מזרחנות  /ערבית
במהלך החודש נערכה הרצאה מרתקת של ראש דסק הערבים בערוץ ,17
חזי סימנטוב ,בפני תלמידי/ות מגמות ערבית ומזרחנות (כולל יב‘ .)9
סימנטוב סקר את הנעשה כיום במזרח התיכון ,ענה לשאלות התלמידים וגם
סיפר על עצמו (למד במגמת ערבית בתיכון בן גוריון בעיר) ועל עבודתו
העיתונאית.

ניידת קהילה הגיעה לבית ספרנו בחודש ינואר .הניידת נועדה לתת מענה
לנערים ולמערות בגילים  11—11שקיבלו צו ראשון או כבר עברו מיונים
ראשונים ,אך נותרו להם שאלות נוספות בנושא הגיוס שלהם.

עמוד 9

נבחרת מרוצי שדה
במהלך חודש ינואר התקיים הגמר הארצי במרוצי שדה.
בנות הנבחרת שלנו השתתפו גם השנה באליפות הארצית...לאחר שהעפילו
לתחרות מהמקום ה 2-בגמר מחוז תל -אביב.
זו השנה השלישית ברציפות שנבחרת הבנות מגיעה להישג נפלא ומכובד מאוד
ומשתתפת באליפות הארצית ...חוויה ספורטיבית בנופים המקסימים שבמועצה
האזורית עמק המעיינות.
כל הכבוד לבנות על הרצינות ,ההשקעה הרבה באימונים ,ההתמדה ,המוטיבציה
הגבוהה ,החברות והגיבוש הקבוצתי.

גאים בכן מאוד!!!
כל הכבוד לאיילת כנר !!!!

