עריכה:
איילת דוד

הקמפוס התיכוני
”אחד העם“

אפריל 8102

דבר המנהלת
מורים ועובדים יקרים,
לאחר חג הפסח (חג החירות) ,השבוע שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות ה 07-למדינת
ישראל ,הוא חשוב ביותר לגיבוש זהותם של תלמידינו וזאת לאור הערכים של אהבת המולדת ,ערבות הדדית ,שכוך המתחים הפנימיים
והתמקדות במשותף בינינו הרב לאין שיעור מהמפריד והמפלג.
זהו זמן טוב לעצור ולהרהר בחרות האישית שיש לכל אחד ואחת מאיתנו ,החרות ,החופש לבחור ,להקשיב ולפעול לפי הצרכים והרצונות שלנו
תוך התחשבות ,פשרה והסתגלות לאילוצים ולאחרים הסובבים אותנו.
במהלך השבוע התקיימו שני טקסי זיכרון:
רוב תודות לאיילת דוד ולנורית גולדברגר על הכנת טקס מרשים ומרגש ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
רוב תודות לאופירה לניאדו -בוקר ולהדס שקד על הכנת טקס מרגש ומשמעותי ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה.
אני שמחה ונרגשת על השיח המשמעותי והמכובד בפאנל  07שנה למדינת ישראל  -הנוער בחזית ההסברה בו סקרו התלמידים את ההישגים
של מדינת ישראל וקיימו דיון עניני ופורה עם כבוד השופטת דליה דורנר ,מר יורם שגיא זקס  -יו"ר המועצה הלאומית להתנדבות ,מר חגי
טופלנסקי -ראש אכ"א לשעבר ומנהל תחום המל"טים היום ,עינת רוטפוס  -מייסדת גילדת המעצבים ורחל עמרני – מנהלת ביה"ס לשגרירים
צעירים.
ממשיכים את התקווה הישראלית בחינוך  -תלמידי כתה י' בהובלתם של שי דרורי ותמי כדורי ארחו את תלמידי ביה"ס המקיף כפר קאסם.
המפגש כלל סיור בבית כנסת ופעילות להכרות הדדית .בחודש מאי יערך ביקור גומלין בכפר קאסם.
אני נרגשת וגאה על ההישגים שלנו  -בתחומים השונים:
מגמת קולנוע בהובלתו של ד"ר מאור גלאור נבחרה למגמה מצטיינת ארצית.
כימיאדה – התלמידה שלי רבינוביץ זכתה בתחרות גמר בכימיאדה לכיתות י'.
מתמטיקה  -יונתן איגלר זכה במקום הראשון ,באולימפיאדה ע"ש גיליס ,יונתן חבר בנבחרת הבוגרת למתמטיקה של ישראל וזכה חמש פעמים
ברצף באולימפיאדות מתמטיות .כל הכבוד!
נופר שיף זכתה בתחרות תורה ,נביאים ,כותבים .רוב תודות לד"ר חגית ברטל על המאמצים הרבים וההצלחה להגיע להישגים מרשימים.
כרמל פוקס בהנחייתה של דליה בן אסא זכתה בפרס היוקרתי דן דוד NAME YOUR HERO.
פעילויות רבות נוספות התקיימו במהלך חודש אפריל מהן תוכלו להתרשם בידיעון זה.
אני מאמינה כי איכויות חינוכיות מתממשות בזכות מורים מצוינים ,נלהבים ויצירתיים החושפים את התלמידים להזדמנויות ומאפשרים להם
צמיחה אישית.
אני מבקשת להביע את תודתי והערכתי למאמץ הרב שאתם משקיעים ,לאמונה בתלמידים ולהובלתם ללמידה ולהצלחה בבגרות.

בברכה,
ענת ארנון

עמוד 2

שכבת י
תלמידי השכבה בסיור ”רחובות
מעידים“ בפ“ת
אלו הם רחובות על שמם של
ארגונים ,אירועים ואישים
מרכזיים בתקופת השואה.

תלמידי י  2מארחים תלמידים
מכפר קאסם.

עמוד 3

הליצן
שכבת י
איציק

איציק הליצן התברך ביכולת
מופלאה לשמח אנשים.
השכבה זכתה לשמוע על
השליחות שלו ועל הכוח
העצום שהוא מעניק לחולים.

שלומי קוריאט ”אבי הטחול“
הרצה על הגשמת חלומות.
לעולם אל תפסיקו להאמין
בעצמכם.
הרצאה מרתקת .........

עמוד 4

השואה
שכבת י
טקס יום

כמדי שנה נערך בבית הספר טקס
יום השואה.
הטקס עסק בנושא ”ילדים בשואה“.
תודה לכל המשתתפים.

עמוד 5

פיזיקה
שכבת י
מגמת

לקראת יום העצמאות
התקיימה הרצאה מאלפת
לתלמידי מגמת פיזיקה
בנושא ”כיפת ברזל“.
התלמידים היו מרותקים
בזמן ההרצאה.
מי שהעביר את ההרצאה
הינו מתנדב בשם גיא סופר
מטעם ”שיעור אחר“ הפועל
בבית ספרנו לאורך השנה
בשיתוף פעולה עם מגמת
פיזיקה.

עמוד 6

טקס יום הזכרון

טקס יום הזכרון
בהשתתפות המשפחות
השכולות וראש העיר

עמוד 0

מגמות ערבית ומזרחנות

סיור מגמות ערבית
ומזרחנות יא לצפון
חמישים תלמידי ותלמידות מזרחנות וערבית י"א
הגיעו בבוקר לזיאד ב"אוהל החוויה הבדואית"
בסלאמה שבגליל לארוחת בוקר וקיבלו הסבר
על חיי הבדואים בכלל ובמדינה בפרט ,על
מנהגים ועל שירות צבאי (זיאד הוא קרוב
משפחתו של עומאר סואעד ז"ל שנחטף ונרצח
ע"י החזבאללה בשנת  0222בלבנון) ,הוא גם
ענה לכל שאלות התלמידים .משם התלמידים
המשיכו למסגד הראשי של סלאמה ,וקיבלו
הדרכה מאמאם המסגד ,לאחר מכן ביקרו
בקבר ”נבי שועייב“ ביום חגם של הדרוזים וגם
שם קיבלו הדרכה מאיש דת.

עמוד 8

מגמת חינוך גופני

מגמת חינוך גופני
בפעילות סיום עם
ביה“ס ”רבין“

עמוד 9

לזכרם......

שכבת י‘
עמדה דקה
דומיה לזכר
הנספים
בנחל צפית.

מועצת התלמידים
הכינה פינת זכרון
לזכר התלמידים
והתלמידות שטבעו
בנחל צפית.

עמוד 10



הנהגת הורים



חלוקת תעודות בגרות לבוגרים

ילידי אפריל
גור תמי ,דוד איילת  ,המאירי תמי ,ובר דיאמנט מיכל,
ולדימירסקי משה ,ורקר עדי

