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 (דרוקר פיטר) "אותו ליצור היא העתיד את לחזות ביותר הטובה הדרך"

 , ורים יקריםה

 להציג בפניכם את המידעון הראשון.  אנו מתכבדים

 כותלי בית הספר ומחוצה לובין  מתבצעתהערכית, החברתית והלימודית ה הבמסגרת המידעון נשתף אתכם בעשיי

מתוך שקיפות  בין צוות בית הספר להורים,שיתוף פעולה . אנו מאמינים שובהישגים המרשימים בתחומים אלה

 .רבות להגשמת חזון בית הספרלפיתוח אחריות משותפת אשר תתרום  יביא ,מלאה ויצירת שיח משתף

 ,ל נראה אותו דברומנגינה. הכבשנפתחה בשיר ו ,בביה"ס את פתיחת שנת הלימודים תשע"ז ִציַּּנּובחודש החולף 

מסדרונות בית הספר שזורים פנים מוכרות לצד פנים חדשות. תכניות העבודה ביחד עם זאת המון השתנה. ו

המציאות הדינמית, שבה אנו חיים, מחייבת ערנות והתחדשות, יוזמות חדשות. ותיקות ומטפחות  מטרותמשמרות 

להעפיל לפסגות ו חתורל שבכוחנו ,מסוגלותהוסיפוק הת ותחושחזקים את המצוינים של שנת תשע"ו מ םישגיההו

 גבוהות אף יותר.

בה לומדים ומלמדים ש ,לימודית יצור סביבהל אנו, הצוות החינוכי של בית הספר, נעשה כמיטב יכולתנו על מנת

מיטבי המחנך  המאפשרת אקליםומאתגרת מעשירה  הבאווירנטפח למידה שיתוף פעולה וכבוד הדדי. תוך כדי 

תקדמות של כל השאיפה למצוינות תוך מיצוי הכישרונות וה . כמו כן, נעודד לשיפור ההישגים הלימודייםו לערכים

 .תלמיד ותלמידה בדרך להצלחה האישית שלהם

 

 ...מה היה לנואז  - 2016ספטמבר 
 

. בחגיגיות פתחנו את שנת הלימודים תשע"ז באחד בספטמבר 

פנים מרגשת שכללה הופעת זמר אורח  התלמידים זכו לקבלת

שהנעים את האווירה בזמרה ובצלילי אורגן. בלונים צבעוניים 

התנופפו באוויר, וחברי מועצת התלמידים חילקו לחבריהם 

 קרחונים צוננים.

 

אחד של אדם  מסעפולין ללב יצאה "תלמידים משכבת י 251משלחת בת  

במסלולי הדמים של הפלנטה במסעם צעדו  .אדםבני ששה מיליון בעקבות 

 בו השפיות עמדה מלכתשבה שלט טירוף אכזרי ושפל,  המקום , שהאחרת

המסע החיצוני ופינתה מקומה לקיצוניות ושנאה במטרה להכחיד ולחסל.  

 םהמסע הפנימי ילווה אותעל אדמת ארצנו, אך  הסתיים בנחיתהאמנם 

 .בנמל התעופה עם שובם יבלו את פניהםמנהלת ביה"ס קההורים ולאורך חייהם. 
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שני חלקים: חלק אחד  וכללו נערכו לכל השכבות אספות הורים כלליות 

תחומים באת התכנית השנתית שפרשו כלל אספה כיתתית עם המחנכים 

בו ש ,מפגש שכבתי באשכולכלל  השניחלק הו ,הפדגוגיים והחברתיים

וכן שלה את החזון החינוכי  הציגהמנהלת בית הספר, איריס דורון, 

 .עד כה החינוכית וההישגים הגבוהים של בית הספרהעשייה את  הסקר

 פות ההורים.סאפתיחת השנה ובתודה חמה לאריאל כהן ועמנואל אדיבי על השירה ב

 

תלמידי שכבת י' יצאו לסיור  –יום של"ח בסימן דתות ותרבויות בכרמל 

בחיפה, עיר שבה חיים זה לצד זה יהודים, נוצרים ומוסלמים. מטרת 

לחשוף את התלמידים לדגם חיים משותפים המתרגל  הייתההפעילות 

סובלנות וסבלנות, לצד ההבנה שלמרות השוני בדתות לכולן מכנה משותף 

, בכנסיית עיקרי: האמונה באל אחד. התלמידים ביקרו במערת אליהו

 סטלה מאריס ובגנים הבהאיים.

 

.  20.9.16  -השתתף בתרגיל בתאריך ה בית ספרנו –ארצי במתווה ירי טילים תרגיל 

במסגרת התרגיל תרגלנו הגעה לאזורים . התרגיל הוכתר כמוצלח ועמד ביעדים

עוזר המנהלת שניות מרגע הישמע האזעקה. על התרגיל פיקח  90ממוגנים תוך 

תלמידים בשיתוף בעלי תפקידים בהנהלת בית הספר ולביטחון ובטיחות בסיוע 

 מצוותי החירום.

 

 

תלמידי המגמה בשכבת י' נכחו בכנס גילוי   –כנס מגמת מידענות סייבר  

 שנערך באתר ההנצחה בגלילות. הכנס נערך מטעם דיגיטלי ואיתור מידע

חיל המודיעין והמנהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך ובחסות יחידה 

שמטרתה להכין את  ,הצגת המגמה החדשה היה. נושא הכנס 8200

 התלמידים של היום למציאות של המחר. 

 

 עאירו פילים ורודים הולכים בתהלוכה" - 6"חמשושים באשכול  

 התלמידים ערכועליו ש משותף למגמות המוזיקה והתיאטרון יתיאטרונ

אחדות "בנושא המרכז השנתי  במהלך חופשת הקיץ. המופע עסק  חזרות

שנה למלחמת  50לבחון את נושא איחוד העיר במלאת  הניסו "ירושלים

 המופע היה מרשים ומקצועי.ששת הימים. 

 

 

א במגמת הביולוגיה יצאו לסיור אקולוגי בחוף "תלמידי י–חקר -סיור אקולוגי ביו 

במהלך הסיור למדו להכיר את הצמחייה, את בעלי חיים באזור החוף וכן תל ברוך. 

את דרכי ההסתגלות וההתאמות שלהם  לסביבה ייחודית זו. בזמן הסיור ביצעו 

 התלמידים מדידות ותצפיות בשטח.
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המדען הראשי של יחידת סא"ל ד"ר אופיר אלמוג,  –יסייבר גיאוגרפ 

א את "ידי המקבץ בשכבת יהציג בפני תלמחיל המודיעין, בהמיפוי 

יצירת מבחינה גיאוגרפית ו הכולל ניתוח מידע  ייכולות הסייבר הגיאוגרפ

מסלול . Google earth ,כגון שכבות מידע שונותמופיעות שעליהן  ,מפות

 באמצעות יישומייחקרו  הבמסגרתש מן לתלמידי המקבץ פעילותמזזה 

המעבר ממידע מרחבי למידע דיגיטלי  את - ובו ,ההדמיה את מרחב( הגיאוגרפי מידעה לייצוג מערכות) ג"ממ

 .QGISו ועיבוד

 

ב  "י-תלמידים משכבות י' –ברגליים להצביע, לפעילות להגיע ועל העתיד להשפיע 

הציגו בפני תלמידי שכבת ט' מספר יוזמות, שבהן הם מעורבים. מטרת הפעילות 

לחשוף בפני התלמידים את חשיבות התרומה לקהילה והמעורבות החברתית  הייתה

יוזמות את הכערך משמעותי ובעל חשיבות גבוהה בבית ספרנו. הנציגים הציגו 

הפרויקט הירוק,  המש"צים, תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" ומועצת : הבאות

 ן חלק.ולקחת בהלהצטרף  םתלמידיוהזמינו את ה התלמידים של בית הספר

 

ב "תלמידי שכבת י –המכון הבינלאומי ללימודי שואה -משואה 

, כלל פעילות מודרכת בתערוכותביום עיון במוזיאון שהשתתפו 

 העברו התלמידים סדנכמו כן, והרצאות.  סדנאות עיוניות ואמנותיות

הרצאה על זיכרון בעין המצלמה של יוסט ושמעו  "גטו ורשה"בנושא 

  .הישראליהשואה בקולנוע 

 

תלמידי השכבה יצאו לטיול בן יומיים לרמת  –א"יטיול שנתי שכבת  

להכיר, להבין ולחוות את מורשת הארץ על מרכיביה הגולן במטרה 

בין השאר ביקרו התלמידים התלמידים לנו בחאן אבני איתן.  .השונים

כמו כן, . אנדרטת זיכרון לחטיבת "הגולן"אתר הנצחה ובו  -מצפה גדותב

מצפה ב, וגמלאבביקרו ולאורך נחל אל על, , נחל דליותלאורך  הלכו

  בדרום רמת הגולן.שאופיר )לזכר הנער אופיר שעל( 

 

 חיים לקדם מנת על התלמידי שכבת י' עברו סדנ –(רצח רבין) "המעורר"סדנת  

לקחים המוסריים והאקטואליים דנו בהפקת ה הסדנה במסגרת .מתוקנת בחברה

העמקה במושגים: דמוקרטיה, חברה  ייתהה מטרת הפעילות . הנובעים מהרצח

 .המציאותמתן כלים ערכיים ומחשבתיים לבחינה ביקורתית של ו וזכויות אדם

נושא בפעילה מעורבות חברתית לקריאה לאקטיביות וסיכום הפעילות התמקד ב

 .זכויות האדםעל שמירה על הדמוקרטיה ושל 

 
סיירו בספארי בדגש על  י'תלמידי כיתה  –יום סיור בספארי  

השראה ביומימיקרי ולמדו אודות בעלי חיים שמהם קיבלו מדענים 

לפתרון בעיות אנושיות, כגון חיקוי מקור השלדג למודל קטר 

 הרכבת של שינקנסן.
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תלמידי הכתה יזמו תכננו  –נחשון-מדעית 5 ב"של י מסע לצפון 

 התהליך התבצע. לרמת הגולן ואצבע הגלילאת המסע והוציאו לפועל 

החל במהלך שנותיהם בתכנית נחשון, למדו ו כל שחוותוך יישום 

מבחירת ותכנון המסלולים, דרך בחירה תיאום והזמנות הביקור בכל 

האתרים, וכלה ברכישת המזון )כמו גם בישול כל הארוחות( וכל שאר 

ליניאריים, התאמה למצבים עבודת צוות, תכנון וחשיבה לא התלמידים נדרשו ל .הציוד הנדרש לקיום המסע

תודה לשי בן יהודה על ההתנדבות ללוות את הכיתה  .משתנים בזמן אמת, מנהיגות, אמפתיה, ועזרה הדדית

 פות. יבמסע שנה שנייה ברצ

 

ורס יזמות מטעם משרד א משתתפים בק"תלמידי שכבת י –סדנאות כחול לבן 

יוזמות חדשניות בשיתוף התכנית מעודדת חשיבה ופיתוח של הכלכלה והתעשייה. 

לקראת סוף . סיורים בתעשייהם ועם תעשייני מפגשים כוללתו ושילוב של מומחים

 תעלינה שישלב תצוגה של תערוכת היוזמות ש י,אירוע ארצ שנת הלימודים יתקיים

 .התחרות הארצית לגמר

 

פעילות גיבוש  נחושם" ה-של"ח הצעירים של "אהלהמדריכי  –מש"ציםאשכול  

גיבוש כיתתי וחשיפת  הייתהמטרת הפעילות . לתלמידי כיתות ט' כיתתית

התלמידים לקבוצה. המדריכים הציגו בפני התלמידים אופציות לפעילות 

 10.10.16בפניהם כבר בשנת לימודים זו. ב  נהפתחתחברתית ותרומה לקהילה ש

 תתקיים פעולת היכרות חגיגית לחניכים החדשים בפארק הירקון. 

 
 הב עברו סדנ"תלמידי שכבת י–סדנת המעורר: מדינה יהודית דמוקרטית  

באמצעות חידון ומשימות מהותה ומטרתה של הדמוקרטיה. דנו בבמסגרתה ש

בחנו  ,כמו כןכי עקרונות הצדק והשוויון קיימים גם במקורות היהדות. מצאו 

ת כיצד היסודות המוסריים אשר עומדים בבסיס שתי התפיסות, היהודי

דילמות אקטואליות בחנו ה ולסיכום והדמוקרטית, משתלבים בחיי החבר

מענה מתוך אותם יסודות  ןלתת לה סויונניהן מעלות את הקונפליקט הקיים ביה

 .מוסריים

 

בתוצאה " ת בר אילן"אמי"ניצחו את תיכון  ב"י-'שחקני נבחרת ביה"ס מכיתות י –ניצחון לנבחרת הכדורסל 

בשלב הראשון של האליפות העירונית. לפנינו חצי גמר וגמר עירוני.  34-28בתוצאה "זומר"ואת תיכון  36-26

 כל הכבוד והצלחה בהמשך!  .(5 ב"י)ערן ידיד ו( 2 א"י) ניר קוניק (,8 א"י)בשני המשחקים הצטיינו אליעד כהן 

 

חניכי ומדריכי שבט "עלית" ערכו הפסקה פעילה  -הפסקה אדומה  

פני בפעילות השבט לחשוף את  הייתהבחצר ביה"ס. מטרת הפעילות 

עטו גלימות והופיעו ב. חברי השבט  לקורסתלמידי שכבת ט' ולגייסם 

השבט אכן  מסכות. הפעילות שהציגה את הייחודיות שלעל פניהם 

 .ןשים לפעולת ניסיוחניכים חד 26נשאה פרי שכן בעקבותיה הגיעו 
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חניכי השכבה הבוגרת של שבט "ירקון" ארגנו  –הפסקה ירוקה 

כל שנה ב .הפסקת אווירה לכבוד קורס ההדרכה של החמשושים

לכבוד המעבר החד שנמשך שנה. קורס הדרכה  ים חניכי שכבת ט'עובר

, נערכה הפעילות בה שרו שירי מגדוד חניכים בשבט לשכבה בוגרת

  , עידוד ותמיכה בשבט. מורל

 

הרשמה לתלמידי פותחת את ה "המכללה לביטחון לאומי לנוער" - מבל"ל 

חמישי בין השעות המכללה תפעל בימי . לקבוצת המנהיגותא "י-'כיתות י

הרצאות,  במהלך הפעילות ישולבושטח בית הספר. ב 18:30-16:30

לקחת חלק בפעילות  בואו סדנאות,ימי עיון ופרויקטים למען הקהילה.

בעזרת תכנית מעשירה, מעצימה כיצד להפוך למנהיג המחר  ותגלוהיום 

ניתן  מוכר כמחויבות אישית.. המסלול כלים למנהיגותתיק שתספק 

 .1.11.16עד  םלהירש

 

א: דולב בינדרמן, ניר זיו ותמיר "תלמידי שכבת י -קידס קראטה 

התחרות נערכה טה. אקיש, זכו במקום שני באליפות העולם בקר

מתחרים מכל  500בתחרות השתתפו סה"כ סקוטלנד. גלזגו שבב

העולם. במסגרת המקצה יוצגה כל מדינה על ידי שלושה 

ספורטאים שהופיעו כקבוצה מתואמת היטב ובצעו תרגיל המורכב 

שלנו  ההשלישיימרצף תנועות מתוכננות בצורה אחידה ומדויקת. 

 כל הכבוד!!!  .קראטיסטים30מול בהצטיינות התחרתה 

 

עמית שמואלי, טל אורלנסקי,  –ישראל ותלמידי ה"אהל" ביומימיקרי 

יולי אלכסנדרי, ארנון פרץ, אמיר אייל וגיא וולף תלמידי כיתת 

המחוננים בהנחיית דר' מאירה אוסטר השתתפו בפרויקט של הארגון 

הישראלי והגו רעיון שיסייע לבעלי בריכות דגים להרחיק  ביומימיקריה

המדע המחקרי,  בעולםהוא ענף   ביומימיקרימהן ציפורים מזיקות.  

)באופן על מנת לחקותו  של הטבעמנסה לחקור את אופן פעילותו ה

 .מהטבע כי זה טבעי ללמוד –פתרון לאתגרים הנדסיים, אדריכליים, רפואיים ואחרים מציאת לצורך סינטטי( 

 

במסגרת שיתוף הפעולה של בית  –"מהו תכניתן ומהי תכניתנית"  

הספר עם אחת התכניות היקרות בצה"ל, תכנית 

של חיל התקשוב, העבירו  צבאיות לפו"ש וניהול( מערכות) מצפ"ן

נציגי התכנית הרצאה לתלמידי הכיתות המדעיות והמחוננים וכן 

לתלמידי שכבת י' הלומדים מדעי המחשב, טכ"מ והגנת סייבר.  את 

ההרצאה פתח רב סרן, רותם בשי, ראש מדור ביחידה ובוגר בית 

שירחן אינגה( מהיחידה את היתרונות ראש צוות תוכנה )סגן גל שלזינגר( ותכניתנית )סמ"ר  מנוהספר. בהמשך 

ההבדל והחשיבות הרבה  שמו דגש על. כמו כן טכנולוגיים בתיכון-והחשיבות הרבה בהשקעה בלימודים מדעיים

 ההבדלים בין מתכנתים ביחידות הצבא השונות למתכנתים בעולם העסקי.כן על של תכנות בזירה הצבאית ו
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התלמידים . טוהר הבחינותבנושא החשוב של דיון ענת לסקר, מנהלת השכבה, ניהלה  –"בי תפורום שכב 

שכן בבחינות  קיום טוהר הבחינות וניהולן התקין הם משימות חינוכיות, ערכיות ומוסריותהסכימו עם כך ש

נאמר מלוא יכולתם והישגיהם הלימודיים במקצוע, תוך מיצוי יכולתם האישית.  את מתבקשים להציג הם

הנבחן לבדו יישא הם באופן אישי ומוחלט וכי טוהר הבחינות היא של האחריות על שמירתלתלמידים ש

 .אם יפר את תקנון הבחינות ולא ישמור על טוהר הבחינות באחריות

 

הציג את השינויים המרכזיים בצוות המחנכים והסביר , מנהל השכבה ,שי קלמפנר  – י׳פורום שכבת  

אשר התלמידים צפויים להיבחן בו  30/70למבנה הבגרות כמו כן התייחס  .השעות לתלמידים על מבנה מערכת

סקרה את תחום המעורבות החברתית  ,סגניתו ,מיכל גולן .ך כבר בכיתה י׳"היסטוריה ותנ ,במקצועות לשון

פתחה פתח  ,יועצת השכבה ,מיכל שטרן .יתנדבו התלמידים כבר השנה במשך שישים שעות ואשר במסגרת

בנוכחותה  םכיבדה אות .נויהזדמנויות אשר נקרות בדרכ החמיץלעניינים שבלב, כשאחד המסרים היה לא ל

במהלך הפורום, כמיטב המסורת,  .ברכת הצלחה ושנה טובהבמנהלת בית הספר, אשר ברכה את התלמידים 

 .היתוליkahoot -לסיום שיחקו בהעלה מופע קסמים ו ,,יונתן וולפגור10תלמיד כיתה י׳ 

 

 במסגרתוערכה פורום מנהלת השכבה, טניה קוסקין, – פורום שכבת ט' 

, ספרנונסקרו הכללים והנהלים שעליהם מושתתת ההתנהלות בבית 

למידה משמעותית ותחושת , במטרה לאפשר טיפוח אקלים חינוכי מיטבי

את התכניות הלימודיות והחינוכיות  פירטהטניה , כמו כן. מוגנות ושייכות

לב, סגניתה, -נעמה הר .תלמידים יבה על שאלותהשו, זו המתוכננות בשנה

הזדמנויות לצד ההציגה סרטונים שעסקו בהתחלות, אתגרים ושינויים 

  .בחובם לצמיחה שהם נושאים

 

ת התיאטרון והמוזיקה ותלמידי כית - הופעה באירוע הרמת כוסית 

הרמת הכוסית לראש השנה. במסגרת האירוע הופיעו השתתפו באירוע 

בשנה  –פסל חי ו מיצג ברכט על ראש השנה ,התלמידים בנגינה, שירה

 למשתתפים:רבה . תודה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות

אופיר  ,ירמי גרוס ,עינב דנילוב ,הילה פורת, דין נחמני, מישל לידר

יהלי  ,שי לי קורן ,גאיה ריפשטיין ,ליעד חסון ,מיכל שם טוב ,אליהו

 , יאנהשקד הורטמן ,נעם שטיימן ,עידן זאב ,מישל פנחסוב  ,מישל עמרם ,נעם פלמור , הדר ויינטראוב ,ברדה

  , אלון גבאי, יולי אלכסנדרי, טל אורלנסקי ונעם חכים.פרבר

 

רו כרטיסי ברכה מכ בהעמדה בחצר בית הספר חברי מועצת התלמידים הקימו  - פעילויות מועצת התלמידים 

פרי יצירתם של אמנים עם מוגבלות כרטיסי הברכה הם לראש השנה. 

 הכרטיסים נתרמו לאק"ים ומיועדות ההכנסות ממכירת . שכלית

 מוגבלות שכלית.עם לרווחתם ולקידומם של אנשים 
 

פעילותם כמו כן, נציגי הפרויקט הירוק של מועצת התלמידים הציגו את 

 בתחרות "קריה יפה".
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 ...רגעי נחת

 Falling Walls Lab Israel– השלישי שעושה חייל בעולם המדעי, זכה במקום שם", -אורן מירון, בוגר "אהל

)עד כה האבחון נעשה לקראת גיל שלוש  אוטיזם בחודשי החיים הראשונים לאבחוןפיתוח שיטה חדשנית  על

דפוס לתגובה מאוחרת לצליל  מצאבתינוקות ו תשנים(. אורן השתמש בבדיקה המשמשת לאיתור חירשו

בעזרתה הצליח לאתר ולנבא אוטיזם ברמת דיוק מאד גבוהה. שיטה זו תאפשר גילוי והתערבות חיוניים כבר 

 איכות החיים של ילדים אלה.  אתבשלב מוקדם אשר ישפרו משמעותית את התפקוד ו

 

הורים יקרים, כפי שראיתם קצרה היריעה מלפרט. במידעון זה סקרנו בקצרה את מרבית הפעילויות, האירועים 

הכיתות קחת חלק בוועדי להורים שהתנדבו לוההישגים של צוות ותלמידי בית הספר בחודש ספטמבר. תודה רבה 

 במרץ יםופועל ושכבר נפגשוסגנה מר עופר אקלר המרכזי, בראשם הגב' איריס גרצמן,  ולנציגי וועד ההורים

לעשייה מיטבית וקידום נושאים חשובים לטובת התלמידים רבות יתרמו והשותפות ההתגייסות . שיתוף פעולהוב

 וההורים.

הוא שבכל שנה ינוך במערכת החהמיוחד . חלומותפיתחנו שאיפות ורקמנו יעדים, צבנו השנת הלימודים לקראת 

צמיחה חדשה, תנופה חדשה, רעיונות חדשים ודף נקי וחלק  עמהמתחילים מחדש וכל התחלה חדשה מביאה 

לקחת חלק בעשייה החינוכית בבית גם השנה אנו מזמינים אתכם  המאפשר הזדמנות חדשה לכל אחד ואחת.

 את בית הספר לשיאים חדשים ונפלאים של עשייה פורייה ומשמעותית. ולהוביללפעול ביחד שיך ולהמ, הספר

תלמידים שאפתנים ומורים מסורים. ואנו   -למצוין  חכמים לפנינו השכילו לומר כי שני דברים  עושים בית ספר

אשר רואה  בקהילת הורים תומכת, מעורבת ואכפתית,  התברכנומכך:  התברכנו מזה וגם מזה וביותר

 כי ביחד נוכל לצלוח כל אתגר ומטרה. יה את הנושא החשוב ביותר על סדר יומה.  ועל כן אין ספקילד בחינוך

 

 

 שלכם,    
 , מנהלת ביה"סדורון ריס אי           

 םעובדיהוהמורים וצוות   
 
 
 
 

 עורכת המידעון: דורית קפון

 שנה מלאה כרימון

 כדבש ברגעים מתוקים

 

 


