עריכה:
איילת דוד

הקמפוס התיכוני
”אחד העם“

נובמבר 7102

דבר המנהלת
מורים ועובדים יקרים,
העשייה החינוכית והערכית רבה ,וכוללת שפע של פעילויות ,מפגשים ושיח חינוכי.
ההתלהבות ,חדוות היצירה וההתחדשות ,נוגעת בכל אחד ואחת מאיתנו ,ומביאה לידי ביטוי את תפיסתנו –
חינוך להישגים ולערכים .אנו שואפים שהתהליך החינוכי (למידה ,הוראה והערכה) יבטיח מצד אחד עמידה
בהישגים נדרשים (בחינות בגרות) ,ומצד שני יעניק לתלמידים תחושת צמיחה ,ערך ומסוגלות ,הצלחה ומימוש
עצמי.
במסגרת תחרות הדיבייט  ,WSCיצגו אותנו תלמידי הנבחרת ,בהובלתה של דליה בן-אסא ,בתחרות עולמית
באוניברסיטת ייל בארה"ב ,והגיעו להישגים מרשימים – מקום חמישי עולמי בתחרות האלופים.

למידה משמעותית המזמנת גילוי ומענה לסקרנותם של התלמידים ,באה לידי ביטוי בעבודות חקר בהיסטוריה,
בהנחייתה של רכזת המחוננים ,דליה בן-אסא – ארבעה תלמידים כתבו עבודות מרשימות וזכו בפרס זלמן שז"ר
היוקרתי.
אנטיגוניאדה – יוזמה מבורכת של המורה הילה שלום ,לסיכום תהליך הלמידה של המחזה אנטיגונה באמצעות
דרכי הערכה חלופית .הגיוון בדרכי ההערכה תרמו לחוויית למידה נעימה ומצמיחה ,בד בבד עם עמידה
בהישגים נדרשים.
ביום הזיכרון ליצחק רבין ,ביוזמתה של הרכזת החברתית ,הדס שקד ,קיימנו רב-שיח משותף עם תלמידי ביה"ס
בר-לב.
בשיעורי החינוך הדגשנו את החשיבות ואת הערך של הדמוקרטיה – זיכרון לרצח שפגע פגיעה אנושה

בדמוקרטיה" .למדינת ישראל אין אוצרות טבע ,אין מכרות פחם ואין נפט ,אוצר הטבע הרציני ביותר שלנו הוא
הילדים שלנו" (יצחק רבין ,טקס סיום פו"מ .)2991
אני מאמינה בתלמידים שלנו ,בכישרונותיהם וביכולתם להביט קדימה ,לסמן מטרות ,להתאמץ ולהשיגן .אני
מאמינה שחברי מועצת התלמידים רוצים להשפיע ולהצליח ,ולשם כך יש להנחות ולהוביל אותם.
תודה למובילת מועצת התלמידים סיגל ויינטראוב ,שהשכילה לחבר בין עולם הערכים האישי של חברי המועצה
לערכי ביה"ס בפעילות המועצה.
פעילויות רבות נוספות התקיימו במהלך חודש נובמבר ,מהן תוכלו להתרשם בידיעון זה.
אני מבקשת להביע את תודתי והערכתי למאמץ הרב שאתם משקיעים בעשייה החינוכית ,כחלק מזהות ותפיסת

העולם הבית-ספרית.

עמוד 2

”מונדיאל המלומדים“
נבחרת תיכון 'אחד העם' בהנהלת הגב' ענת ארנון ייצגה אותנו בתחרות "דיבייט" עולמית של WSC -גביע האלופים
TOURNAMMENT OF CHAMPIONSבאוניברסיטת ייל בארה"ב ,בשפה האנגלית .בתחרות השתתפו כ – 0011
תלמידים אלופים ומחוננים מכל העולם.
תחרות ה )WSC (the World Scholar's Cupהיא תחרות מדע מהיוקרתיות ביותר לבני נוער בכל העולם .צוות
תלמידים מתיכון "אחד העם" שעלו בהצלחה מהשלבים המקדימים ייצגו אותנו בגמר התחרות המתקיים כל שנה
באוניברסיטת ייל.
ההכנות לקראת התחרות היו מורכבות ביותר וכללו למידת חומרים מקיפים בנושאי מדע ,היסטוריה ,ספרות ,מדעי
החברה ,מיתולוגיה מודרנית ,מוזיקה ואמנות.
לאחר התעמקות בחומרי הלימוד ,מתבצע תהליך של חיבור ויצירת הקשרים בין כל תחומי הדעת ופיתוח מיומנות
של חשיבה מטא-קוגניטיבית ,המאגדת בתוכה רמות שונות ומגוונות של קישוריות והבנה.
התלמידים אמורים להתחרות כקבוצה ,לכן כבר בשלב ההכנות התלמידים עובדים בשיתוף פעולה זה עם זה,
מתנסים בעבודת צוות על כל גווניה ,מלמדים האחד את השני ומשתפים זה את זה בתובנות מהלמידה.
נבחרת תיכון "אחד העם" -בקטגורית סניורס ,בהדרכת והנחיית דליה בן אסא ,רכזת מחוננים עירונית ,כוללת את
התלמידים הבאים  :רועי אבידב )יא , (4שי לי אור  ,תמר חן  ,וינסנט סושינסקי ,כליל בל קיסר וגיתאי קצבמן )י.(4

זכות גדולה נפלה בחלקם של התלמידים להיות שותפים בפרויקט
מכונן של דיבייט WSC
הנבחרת עברה תהליך עבודה ברמה הרגשית .שיח על קשיים ,חששות ומציאת כלים ששיפרו ביצועים ותחושות
חיוביות .המטרה העיקרית הייתה מציאת משאבים מחזקים שיאפשרו שיתופיות ,עבודת צוות וניהול נכון של
המשימה מבחינת תכנון הזמן ,תכנון דרכי הפעולה יצירת מוטיבציה ועבודת צוות וכישורי מנהיגות ,כמו כן תהליך
ברמה מקצועית .הכנה בפיתוח אמנות שיג ושיח :לימוד לוגיקה ופיתוח טיעונים היו חלק מרכזי בהכנות שלנו –
לחדד את החשיבה ,לייצר טיעון בכל נושא ולהסביר אותו היטב ,ובעבודת צוות .השקענו הרבה גם בסגנון והגשה:
כיצד להשתמש נכון בקול ,הכלי המרכזי שלנו בדיבור מול קהל ,להדגשה ולעוררות רגש ,יציבה נכונה ,קשר עין.

כל הכבוד לאלופים ולדליה בן אסא

עמוד 3

תוצאות ”מונדיאל המלומדים“

כל הכבוד לתלמידים שלנו!
מקום חמישי עולמי בתחרות האלופים! וואוו....
הגעתם למקומות גבוהים מאוד! כולכם ,ללא יוצא מן
הכלל ,קיבלתם מדליות זהב!
הנבחרת חוזרת עם שני גביעים ושלל מדליות זהב.
 76 .0מדליות זהב לשתי קבוצות  7 -תלמידים
 2 .2גביעי זהב מקום רביעי עולמי בBowl
 .3גביע זהב מקום רביעי עולמי ב -אבראול
 .4הקבוצה של ויני ,רועי ,ושי לי קיבלה  30מדליות זהב בכל קטגוריות הדיבייט,
כתיבה אתגרית בכל התחומים ועל עבודת צוות.
 .5הקבוצה של גיתאי  ,כליל ,תמר קיבלה  22מדליות זהב בכל התחומים

כל הכבוד לאלופים ולדליה בן אסא

עמוד 4

”היסטוריה  -מחוננים“
ארבעה תלמידים מכיתה יב  4מחוננים זכו במקום ראשון בתחרות ארצית לעבודות גמר /חקר
בהיסטוריה במרכז זלמן שז"ר.
התלמידים ,רועי גולן ואיל עציוני ,זכו בפרס זלמן שז"ר היוקרתי בתחרות ארצית של עבודות חקר
בהיסטוריה .הם כתבו עבודת חקר בנושא מדינות הציר בעלילוני גיבורי העל בארה"ב בשנים
.0230-0245
התלמידות ,רחל קומיסרצ'יק ורומי זוהר ,כתבו עבודת חקר בנושא כיצד השתמשה ארצות הברית
בקולנוע כאמצעי תעמולה ושכנוע במלחמת העולם השנייה.
התלמידות קיבלו הנחייה מדעית בסדנת חקר באוניברסיטת ת"א והנחיה בהיסטוריה מדליה בן אסא.
הטקס יהיה בנובמבר.
זוהי תחרות ארצית קשה מאד לעבודות גמר וחקר ,ומשתתפים בה כ  51 -תלמידים מכל הארץ .
זהו כבוד גדול לתלמידים ,לתיכון אחד העם ולמנהלת ,ענת ארנון ,המעודדת תרבות מצוינות בביה"ס.

כל הכבוד לכם!!!

עמוד 5

יום הזכרון ה  22-ליצחק רבין
מה קורה ש“אחד העם“ ו“בר לב“ נפגשים?
לרגל יום הזכרון ה –  22ליצחק רבין התקיימה פעילות
משותפת של תלמידי י‘ 0ותלמידי כיתות ו‘ מבית הספר
”בר לב“ .התלמידים קיימו מעגלי שיח בנושא
”מילים יורות“ והכינו יחד כרזות יצירתיות.
http://www.pi-ta.co.il/88676.html
https://www.ptnow.co.il/articles/4285/

עמוד 6

שכבת י

תלמידי שכבת י‘ בהדרכה לחילוץ נפגעים בעת
רעידת אדמה .יישר כוח לתלמידים המגלים
רצינות רבה.
נקווה שלא נזדקק לכך!

עמוד 7

שכבת י  /י 8
שיעור אסטרטגיות למידה
הנושא Imagine -
מאת ג‘ון לנון .
התלמידים חיברו חיבורים
”באיזה עולם הם היו
רוצים לחיות ”.

שיעור יצירתי בהיסטוריה
הנושא—“ הרצל והציונות“
כל תלמיד נדרש לכתוב על
הלוח מהי ציונות בעיניו?
היה שיתוף פעולה מדהים של
תלמידי הכיתה

כל הכבוד לעדה!!!!!
יום שדה ביפו

עמוד 8

שכבת יא

פעילות הסברה מטעם
הועד למלחמה באיידס
וסיפור אישי.

עמוד 9

שכבת יב

טיול שנתי  -הר אילת
תלמידי שכבת י"ב חזרו מטיול שנתי מהנה ומגבש של
שלושה ימים בהרי אילת .במהלך הטיול התלמידים
נחשפו לנופים מרהיבים ,צעדו במסלולים מאתגרים,
למדו על החיים בטבע ,שמעו סיפורי מורשת קרב וחזרו
מלאי חוויות.

עמוד

במסגרת פעילות זה“ב ונגישות שמעה שכבת יא‘ הרצאנ מרתקת
מפי משה טבשי שעבר תאונת אופנוע קשה לפני עשרים שנה.
זהו סיפור מעורר השראה של שיקום והתמודדות.
המסר הוא החיים יפים  ,ולא כדאי לסכנם!!!!

עמוד

מועצת תלמידים
פגישת מועצת תלמידים שנועדה להכיר בין חברי המועצה ולחבר
ביניהם .התלמידים אפו ביחד עוגה כאשר כל מרכיב בעוגה קיבל
פרוש לעבודה המשותפת של מנחת המועצה ושל תלמידי
המועצה.
בזמן שהעוגה נאפתה התלמידים קיימו פעילות נוספת עם חוט
צמר שבה כל אחד סיפר על עצמו ועל עולם הערכים שלו וכך יצרו
את רשת הביטחון שלהם.
תודה לסיגל וינטרוב ,מנחת
מועצת התלמידים ,על
ההשקעה ועל העשייה.

עמוד

”אנטיגוניאדה“  -ספרות יא 6
בתחילת החודש התקיימה ”אנטיגוניאדה“
בהשתתפותם של תלמידי יא  7בניצוחה של הילה
שלום .במסגרת הפעילות התלמידים גילמו את הדמויות
הראשיות במחזה )אנטיגונה ,איסמנה ,המלך קראון
וראש המקהלה( וערכו פאנל בנושא אל מול אזרחי העיר
תבאיי ביוון )תלמידי הכיתה( .בסיום הנאומים ולאחר
שהציגו את עמדותיהם ,ניגשו אזרחי העיר לבחור בקלפי
ולהצביע עבור האמת הצודקת  -הנאמנות למלך או
הנאמנות למשפחה.

כל הכבוד להילה ולתלמידי יא 7

עמוד 13



שכבת י’  -הרצאה בנושא זהירות בדרכים



שכבת יב’  -מפגש עם ראש העיר ,סדנת חושן




יום האיידס הבינלאומי



פעילות בנושא סמים ואלכוהול



יום המורה



יום אהבת הארץ

ילידי נובמבר
בטאט מרי ,בס גאון זיוונית ,ברודסקי יבגני ,ברק נורית,
וייצמן אורית ,מאור גלאור ,עמית שי ,פולוק יעל,
ששון עדה

