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בקרב  וירטואלית תחרות - עלינו שלב )לגמר( – הזהב״ ״עכבר תחרות 

 ומנהל אביב-תל אוניברסיטתמטעם שישים אשכולות פיס ברחבי הארץ 

 מועבר התחרות באמצעות. החינוך במשרד והטכנולוגיה המדע

 למידהמתפתחת  וכך ,ולמדע לאוניברסיטה נגישות של מסר לתלמידים

 במענה בהצלחההתמודדה  שלנו התלמידים נבחרת .וייחודית מתוקשבת

 !הצלחהב ועלתה לגמר. שונים דעת מתחומי השאלות על

 

 חשובה חינוכית הזדמנות - להורי תלמידי שכבת י' המגמותחשיפת  ערב 

 לשאיפותיהם בנוגע ואתנו הוריהם עם ,עצמם עם התלמידים של לדיון

 ההורים בלויק הערב במהלך. אותם המעניינים והנושאים הלימודיות

 הבגרות מבחני מכלול לקראת מפורטים הסברים בהו, עדכנית חוברת

 .מהמגמות אחת כל לגבי ומפורטים רבים הסבריםו

  

, , מורה למתימטיקהגוטמן יפעת – קילומטר בחמישה יחידות חמש 

 עמותת מטעם החינוך משרד של המיוחדת התכנית את יזמה והובילה

 במרתון מ"ק 5 לרוץ יחידות 5 מתמטיקה מורי לעודד שמטרתה דרייב

 הפוטנציאל במימוש הדוגלת העמותה. תלמידיהם עם א"ת סמסונג

 בתרגול, באימון הקושי את מדמה הספורט מעולם בכלים האישי

 י׳ בשכבת ותלמידיה יפעת. יחידות 5 ללימוד ריצהב היעדים ובהצבת

 .בהצלחה היעד את כבשו( נוספים ותלמידים ומורים)

 

 

 נחשון 5יתלמידי  – מנהיגי העתיד בביקור בקהילה התיישבותית 

 בשנת נוסדה הקהילה. המערבי בנגבש בניצנה יומיים בן מסעליצאו 

 הדרכה כמרכז פעילה והיא ,אליאב לובה ,ישראל פרס חתן י"ע 1986

 ואקולוגיה הסביבה איכות של עקרונות בתכניותיה ומשלבת חינוכי

בין השאר ביקרו בפארק  .המקומית הסביבה עם שיח שמנהלים

 בנושא מים.  הסולרי, במרכז המחזור ובפארק המדע

 

 

 

במסגרת הלמידה המשמעותית בנו תלמידי מגמת  – תורת המשחקים 

החברה משחקים ביניהם 'מונופול', 'סולמות וחבלים', 'מי רוצה להיות 

מיליונר?', 'משחק הזיכרון' ועוד. התלמידים התאימו את שמות 

חקו י. לאחר מכן באירוע שיא שהלימודכני והמשחקים והשאלות לת

 הרכיבו.  שמשחקים ב
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 בתחרות - קרבי בכושר התיכוניים הספר לבתי הארצית האליפות 

 ריצת כללה והיא ספר בתי 50-מ נבחרות השתתפובפארק הלאומי 

 סחיבת, מתח עליות, סמיכה שכיבות, מטר 1400 לש באורך מכשולים

 בתחרות. גופנית וסיבולת כוח של נוספות ומשימות כח וכדורי חול שקי

 . י״ב-י״א ותלמידות תלמידי נבחרת אותנו ייצגה

 

 
 של כנפיים' סיום טקסבבית הצנחן נערך  – ילדים טובים באמצע הדרך 

 צרכים בעלי לילדים, חברתי שינוי מובילת, נוער תנועתזוהי '. קרמבו

פעילים תלמידי ביה"ס  .בעולם מסוגה והיחידה הראשונה, מיוחדים

הוריהם ומוריהם את  ,חגגו עם חניכיהםהם בתנועה זו, וחונכים כ

  האירוע החגיגי והמרגש.

 

 בו - (Model United Nations) ם"האו מודל-בכנס MUN ה נבחרת 

 רויקט. במסגרת הפהארץ ברחבי ספר בתי 52-מ נציגים השתתפו

 אתהתלמידים  מדמים, בשפה האנגלית המתקיים הבינלאומי

 גאים אנו. שעל סדר היום בעולם בנושאים ודנים הארגון פעילות

 מקום. בפרסים וזכו ובנין הסעודית ערב את שייצגו בתלמידינו

 צוקר תומר שני מקום(, הנשק רוקיפ ועדת) ריבלין רעות שלישי

 עדהוהו) סגל ניר ראשון ומקום( ההיסטורית הביטחון מועצת)

 .ומעירנ היחידי הנציג הוא ספרנו בית. (חברתית הכלכלית

 

 ןג רמת עירית עם בשיתוף אילן בר אוניברסיטת - קורס ננוטכנולוגיה 

. מדויקים מדעיםהמתעניינים ב מצטיינים ידיםערב חשיפה לתלמ הערכ

 לחינוך המחלקה ומנהלת החינוך אגף מנהלת סגניתגב' אביבה מורן, 

, הציגה את התכנית הייחודית ופתחה בפניהם את האפשרות יסודי-העל

 . וננוטכנולוגיה חומרים, במדע סמסטריאלי אקדמי בקורס להשתתף

 

התלמידים ביקרו בחברה  – (אוטודסק) Autodesk-ב סייבר הגנת מקבץ 

 בתעשיות ימושלש תוכנות המייצר אמריקני תאגידהשייכת ל

 סיפורם את שמעוועוד ו התקשורת, הבנייה, ההנדסה, האדריכלות

 של חשיבותה את ,השאר בין שהדגישו, במקום העובדים של האישי

 ומדעי פיזיקה, מתמטיקה לימודי הכוללת משמעותית בגרות תעודת

 .מוגברת ברמה המחשב

 
הזמינו  התלמידים מועצת של הירוק הפרויקט נציגי - נטיעות לדורות 

לנטיעות עצי אורן לנסוע איתם קיסים את מבקרי המרכז לקשיש בנר

 ביער קק"ל בראש העין. כל תלמיד וקשיש קיבלו שתיל ונטעו אותו יחד.
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 מההיערכות כחלקהתבצע  התרגיל -תרגיל במתווה רעידת אדמה  

 האגף של ההנחיות, על פי חירום למצבי החינוך מערכת של הלאומית

 שהוגדרו, בחירוםההתנהגות  לליכ פי ועל החינוך במשרד לביטחון הבכיר

במטרה להגביר את בטחון ההורים והתלמידים  העורף פיקוד ידי על

  .חירום בעת המיטבי תפקודם את בטיחלהו

 

 

מועצת התלמידים בשיתוף עם צוות מורי  - סיום מחצית ספורטיבי 

י של סיום החינוך הגופני ומורים נוספים חברו יחד לציון ספורטיב

המחצית הראשונה של שנה"ל. המורים והתלמידים התחרו בטורניר 

כדורעף בשני סבבים. המורים הוכיחו שכוחם עדיין במתניהם וניצחו 

 י"ב.  -י' ואת תלמידי י"א-בשני הסבבים את תלמידי ט'

 

 תעודת מבנה הכירו את התלמידים -לתלמידי שכבת י'  מגמות פנל 

: השונים הבחירה מקצועות של וחסרונות יתרונות לבחון ולמדו הבגרות

 כל. הלימוד שעות היקף ומהו ההיבחנות תנאי, הנלמדים הנושאים מהם

 . בהמשך הסופית בבחירה להם יסייעו הללו

 

 

 גןשהחל בסיור ב טיוליצאה ל ב"י ערבית מגמת - האסלאםני גו  

 שכונתנמשך ב ,באסלאם נטועים םששורשיהבחיפה  הבהאים

, עולמי ובשלום באחווה הדוגלים ,"האחמדים" במסגדו" כבאביר"

 ו.מטעמיו על ריחותיו "כרמל-אל תידלי" וקבשוהסתיים 

 

 

 מוסדל עתלמידי מגמת מדעי החברה צפו בהצגה  – "קן הקוקיה"  

מאובחן עקב שלילת החופש מאדם ה עימותבו  מתפתחש פסיכיאטרי

 מהוכגון  ,מרכזיות שאלות השטח פני על העלתה ההצגהכלוקה בנפשו. 

בעקבותיהן התפתח  ?זאת לקבוע הזכות יש למי? הנורמלי וומה החריג

 דיון מרתק בנושא.

 

 ביקרותלמידי מקבץ ביוטכנולוגיה  - מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים 

 של מעמיקה הבנה באמצעות. דוידסון במכון המחקר במעבדות

 שיש ההשפעה עוצמתנחשפו התלמידים ל ויישומיה שיטותיה, עקרונותיה

 ,הרפואה, הבסיסי המחקר בתחומי ולתרומתה הגנטית להנדסה

  . והמשפט הכלכלה בתחומי ואפילו החקלאות
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ן. במכון וייצמ לימודי סיורתלמידי מגמת הכימיה ערכו  – החומר נפלאות 

במסגרת הסיור השתתפו במשחק וירטואלי "חפש את המטמון" ברחבי 

הקמפוס תוך כדי עמידה באתגרי זמן, מיקום ותשובות נכונות לחידות. 

מעבדה ששילבה ניסויי הדגמה בחנקן נוזלי וקרח בהפעילות כללה סדנה 

 כהשלמה לנושאים שלמדו בבית הספר. יבש

 
 

במסגרתה שקבוצת העולים החדשים עברה סדנה  – "מאיפה הגעתי?" 

כרונות, עיר יפרו לשאר חברי הקבוצה על ארצות המוצא שלהם, הזיס

בסיום הסדנה למדו לבשל אוכל . הולדתם, המנהגים, הריחות והטעמים

 מסורתי. 

 

חגגו את החג במחיצת  התלמידים מועצת נציגי - בגן איל"ן חג האילנות 

הגן. התלמידים והילדים הכינו יחד עציצים מבקבוקי פלסטיק  ילדי

לאו אותם באדמה ישאספו תלמידי הפרויקט הירוק ויחד עם ילדי הגן מ

 ופרחים, קשטו, צבעו ותלו ברחבי הגן.

 
 

 

 

 

 ונחשפ במסגרתוש פעילות ליום יצאו "איבת שכ תלמידי - יום חילות 

. ומספק מהנה צבאי לשירות האפשרויות מגווןול ל"בצה השונים לחילות

 החיל לגבי מידע בלויוק השונים החילות נציגי ביןעברו  התלמידים

  ם"שח את הכירו השונים החילות בין. בו האפשריים השונים והתפקידים

 ועוד. הצנחנים חיל, החימוש חיל, רהאווי חיל, שדה מודיעין

 

 

 הנפוצה שהעבריינות סיפר מהמשטרה צורי  - נוער בני בקרב עבריינות 

 שנובעות קלות לעבירות הכוונה". קונדס" עבריינות היא נוער בני בקרב

, זאת עם יחד .עבריינות של הגבוה ברף מצויות ואינן נעורים ממשובת

 מנעילה מאד חשוב ולכן לסבכם ועלול עתידם על מאיים תפיסתם עצם

 .  ל"לצה בגיוסם ולפגוע בהרשעה להסתיים העלולים אלו ממעשים

 

 

בפעם הראשונה השתתפו תלמידי שכבת  – "וסביבה אדם – גאוגרפיה" 

, ישראל ארץ מפת עם כרותיהט' בחידון המחוזי. השאלות בדקו 

 מקורות, בישראל הסביבה איכות, ישראל אקלים, בארץ יישובים

, בהם והשימוש בישראל מים משאבי, הפקתה ותהליכי אנרגיה

 ועוד. בישראל האוכלוסייה
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 שחמט לימודי בין ישיר קשר הראו רבים מחקרים – שחמטנבחרת  

 וכיבוד הזיכרון שיפור, העצמי הביטחון העלאת, בלימודים להצלחה

לאימון אחת שחמט הנפגשות  בבית ספרנו שלוש נבחרות. הזולת

בשבועיים הקרובים יתחרו התלמידים באליפות ישראל . לשבוע

לנבחרות בתי ספר שיתקיימו בכפר הירוק. את הנבחרות מוביל 

 .5מכיתה ט' רועי ששוןהתלמיד 

 
תלמידי שכבת י"א האזינו להרצאה בנושא  – מילים שווה אלףתמונה  

הגב'  באדיבותשהועברה  באלכוהול שימוש רקע על הדעת שיקול אבדן

ואמא  ב"בילינסון"אחות במחלקה הנוירוכירורגית  ליאורה סלומיאנסקי

לתלמידה בשכבה. תיאורי המקרה האמיתיים והתמונות הקשות יצקו 

  .הבריאות על הקשות ולתוצאותיו שגוי דעת שיקול למושג ומשמעות וכןת

 

ועד הוענקו תעודות ה חגיגית של הוישיבבמהלך  – מרכזי ועדו ישיבת 

הערכה להורים שילדיהם סיימו את לימודיהם בבית הספר בשנה שעברה. 

בפעילויות  והשתתפומרצם, יזמו מהורים יקרים אלה תרמו מזמנם ו

על פועלם  להורים תודההוועד לרווחת התלמידים וסגל בית הספר. 

 על המחווה., בראשות איריס גרצמן, ההורים הנוכחי לוועדו

 

 טכנולוגיה-ננו פרויקט של שביעי מחזור סיום טקס - "נבחרת המוחות" 

 אגף מנהלת ,לין דליה' הגב בראשות נערך אילן-בר באוניברסיטת

 המחלקה ומנהלת הסגנית מורן אביבה' והגב ,גן רמת בעירית החינוך

  .כל הכבוד לתלמידים שסיימו את הקורס בהצלחה .יסודי-העל לחינוך

 
 

 אגף מנהלת, והגב' דליה ליןראש העיר, , זינגר ישראל מר - בוחן פתע 

, הגיעו לבית הספר ללא הודעה מוקדמת ואף נכנסו ללמוד החינוך

. ראש העיר ישב עובדגיל המורה  עםכיתה י"ב יחד עם תלמידי  אזרחות

 בבוחן.  100יפים לחיים. אגב, קיבלנו עם התלמידים ואף נתן להם ט

 

 

קיון נערך כמחווה למנקי בית הספר לאות הערכה ייום הנ – קיון לשוויוןינ 

 את קיימובית הספר  תלמידיעל פועלם ועבודתם השוטפת )תרתי משמע(. 

 וניקיון ,קבלן עובדי בנושא חינוך שיעור שכלל" לשוויון ניקיון" פרויקט

 ומתנה צנועה.  חמה צהריים ארוחת יבלוק המנקיםש בזמן הכיתות

 

  –הישגים בספורט  

                            יסודיים בעיר. -י באליפות בתי הספר העלשלישיט' זכתה בנקום  נבחרת הכדורסל של שכבת

                                                          .  העירונית בתחרות השני במקום זכתה' ט שכבת בנים קטרגל נבחרת

 .התלמיד יובל סומך נבחר לשחקן כדורסל מצטיין
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בתחרות  ב השתתפותלמידי המגמה בשכבת י" – אליפות רובוטיקה 

שהתחרו  התלמידיםשנערכה בהדסה נעורים. הרובוטיקה הלאומית 

שבנו: הציגו את הרובוטים   והחברה׳ האדם בשירות ׳רובוטים בקטגורית

 ורחפן זהב משמרות רובוט, משקאות מוזג רובוט, ירקות חותך רובוט

 ".השופטים חביב" בתואר וזכו. אנו גאים בתלמיד פצועים המציל

 

 הסתיימו ומוצלחת טובה בשעה - השחקנים 3 וי״ב במה העולם כל 

 "מקווה" :התאטרון מגמת שלהמעולות והמגוונות  הגמר הפקותארבע 

 הטובה הנפש", כהן קורל בבימוי - "זבוב בעל", הילר רוני בבימוי

 אודם בבימוי "אחרות וחיות שורץ", שוסטר רון בבימוי "ואן'מסצ

  .רדאי

 

 

 מבקרי את שימחו התלמידים מועצת ציגינ - יום המשפחה בבית הקשיש 

". המשפחה יום" בנושא פעילות איתם וקיימו הצנחן בבית לקשיש המרכז

 ופערי המשפחה מחיי שונות יותבסיטואצ ודיונים הצגה כללה הפעילות

  .הדורות

 

 

 לימי' ט שכבת תלמידי יצאו האחרון בחודש - בסטף פורחת שקדיה 

 הכיתה -דרכת עמיתים ה במתכונת התקיים הסיור. הסטף באזור ח"של

 התיישבות בנושא הדרכה הכינה קבוצה וכל לקבוצות התחלקה

 ועץ החקלאיות הטרסות, המים בור: הקדומה בתקופה בהר וחקלאות

  .הזית

 

 מזרח ערבתלמידי ערבית בשכבת י' ערכו   – ערב אכבאר אלח׳יר מסא 

, מאמא״ ״יא המרגש בשיר נפתחעל טהרת השפה הערבית. הערב  כוןתי

. לבורקה״ החג׳אב ״בין בנושא בר עידית שלהמרתקת  בהרצאה המשיך

 ריקודיםהמגמה וב תלמידיבכיכובם של  בסרטונים ה הקהל צפ כ"אח

 . מזרחי באוכלולבסוף קינחו  פולקלוריים

 
 

י"ב במסלול כיתת התקשוב ביקרו -תלמידות ט' – העצמת תלמידות 

ם עובדות החברה, למדו על התפקידים שם נפגשו ע Googleבחברת 

 השונים וסיירו במתקנים. 
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רן גבריאלי העביר לתלמידי שכבת י"ב  – 'בפורנו לצפות הפסקתי מדוע' 

. גבריאלי הפורנוגרפיה נזקי ועל  ומיטיבה בריאה מיניותהרצאה על 

ילה קל הבאוויר מרתקות שאלות שוחח עם התלמידים בפתיחות והעלה

והומוריסטית. התלמידים ישבו מרותקים במשך שעה וחצי והגדירו את 

בסוף . שגרה שוברתו מחשבה מעוררת ,מעשירה חוויהההרצאה כ

  ההרצאה נגשו לגבריאלי תלמידים רבים להודות לו ואף לשאול בעצתו.

 

תלמידי מגמת הסייבר בשכבת י"ב יזמו וביצעו פעילות   – בריחה חדר 

לתלמידי כיתת המחוננים בבית הספר היסודי  מרתקתחדר בריחה 

 כגון עבר תקיפות של המרכזיים רעיונות"הלל". חדר הבריחה דימה את ה

 הצבא עבור שפורסמו כפי default סיסמאות זיהוי air gap שבירת

 עוד. ו הארגון בתוך lateral movement של דימוי האמריקאי

 
 

-כיתות ט' המגמהתלמידי  – ארצימוזיקה הת הויום מגמ 

לקונצרט  אזינו וה ליום מוזיקליי"ב יצאו להיכל התרבות 

 הישראלית הפילהרמונית התזמורת של רוק עד מבארוק

 דניאל מולטיפיאנו הפסנתרנים אנסמבל: סולניםבשילוב 

 .Diggin' Classics  הרוק ולהקת לנית'צ, אקטע

 

 

 

 

 

 המאפשרת וכוללת יתייחוד אינטרנטית למידה מערכת, מציע( yschool.co.il) וואיסקול הלימודים מיזם 

 חכמים וטלפונים טאבלטים, ממחשבים טכנולוגיה כל ובאמצעות ,זמן בכל וללמוד להיכנס למשתמשים

 יש, בחינם לשימוש הקופון קודי לקבלת. התקנה כל וללא ומיידי ישיר באופן האינטרנט לרשת המחוברים

  https://www.youtube.com/watch?v=L16mxE2zwi8 הכיתות למחנכי לגשת

 

 

 יוכלו התלמידיםשסוכם וועד ההורים של בית הספר לבקשת  – התלמידים לשירות מיקרוגל מכשירי 

 :הבא הפרוט פי על המיקרוגל במכשירי להשתמש

 . 15:00 מהשעה החל –  המורים בחדר מיקרוגל מכשירי

 .ורה בנוכחות –( 102 חדר) ורה של בחדרה מיקרוגל מכשירי

 של ליווי מחייב זה במכשיר החימום – ב"י בנין של המורים בחדר מיקרוגל מכשיר

  .ב"י שכבה מזכירת, כרמלה

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L16mxE2zwi8
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 . 2017  למרץ 5-10 ז"תשע באדר ב"י –' ז בתאריכים יתקיים וך הגופניניהח שבוע 

 ניצול ולשם בריא חיים מאורח כחלק, החיים לכל גופנית לפעילות חינוךשעורי החינוך הגופני מעודדים את ה

 .פנוי זמן של נבון

 :הבאות הפעילויות מתוכננות ספרנו בבית

 בנים' ט לתלמידי הגדולה בהפסקה כדוריד טורניר  -5/3' א יום

 בנים' ט לתלמידי הגדולה בהפסקה כדוריד טורניר  -6/3' ב יום

 בנים א"י לתלמידי הגדולה בהפסקה  קטרגל טורניר -7/3' ג יום

 בנים' י לתלמידי הגדולה בהפסקה כדורעף טורניר - 8/3' ד יום

 בנות' ט לתלמידות הגדולה בהפסקה  מחניים טורניר - 9/3' ה יום

 

 . ביום שישי הלימודים יתקיימו כסדרם. 9.3.17יתקיים ביום חמישי  הפורימון 

 . 14.3.17 יתחדשו ביום שלישי . הלמודים12-13.3.17ב' -בימים א' חופשת פורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – לעמוד הפייסבוק שלנו לסרוק את הברקוד ולעשות לייקנים אתכם מזמיאנו  

 .שם"-למשפחת "אהל והצטרפו הגיבו, שתפו

 

 

 

 

  
 
 
 

                                           
                           
      , שלכם                                                    
 , מנהלת ביה"סדורון  איריס                      

 וצוות המורים והעובדים                     
 
 

 

  עורכת המידעון: דורית קפון


