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ıמר

ממשיכים בסדרת המפגשים-  

"שיעור אחר",  בשכבת ט'

 
להורים שהתנדבו להעשיר את הידע ולשתף

בתחומי עיסוקם, הצטרפה הפעם ראש המועצה

הגב' אושרת גני-גונן, שדיברה עם התלמידים על

נוער ומנהיגות צעירה.

תודה גדולה להורים שפינו מזמנם ולקחו חלק

במפגש.

 

בגרות ראשונה במגמת מחול. 

הבנות המוכשרות שעבדו כל כך קשה

יחד עם הצוות שליווה אותם, ולא

וויתרו,

רוקדות בהנאה והתרגשות גדולה. 

 

ברוכים השבים !
סוף סוף המסדרונות

מתמלאים קולות חיים...
כל כך משמח לפגוש
ולהיפגש אחרי כל כך

הרבה זמן שלא...
 

"תעשי רק מה שאת אוהבת"...

יום האישה הבינלאומי צויין בשיעורי חינוך,

עמדת צילום ועמדת יצירה להכנת הפתעה

אישית לאישה משמעותית בחיי הילדים.

לכבוד הנשים כולם. 

 



"להיות משמעותי למישהו אחר"....זו החוויה

המרכזית שעולה מהפעילות שלהם.

וועדת מצוינות חברתית תשפ"א-

שכבת י"ב, מחזור נ"ז.

הם מרגשים, צנועים ותענוג לשמוע אותם

מספרים על הפעילות שלהם למען הקהילה.

התלמידים שעשו מעבר לשעות הפורמאליות

במסגרת המעורבות החברתית, כתבו עבודה

מסכמת והופיעו בפני הוועדה.

 

 

ıמר

תלמידי שכבת י' והצוות החינוכי, השתתפו 

 בפעילות מהנה של הפוגה וגיבוש.  תחנות

O.D.T וD.j על הדשא, טורנירים של כדורשת
וכדורגל בהובלת צוות חנ"ג וארטיקים

לקינוח. 

כולם פשוט נהנו להיות יחד, באוויר הפתוח. 

הכל עניין של כימיה...

במסגרת הערכה חלופית במגמת כימיה בשכבת

י"ב, התלמידים התבקשו לבחור מוצר פולימרי

וליצור פוסטר מדעי/שיווקי. 

להשלמת הפעילות התלמידים הציגו את

העבודות בכיתה. איזו חגיגה!! גילינו כמה

כישרונות מבטיחים בנושא הקופירייטינג!!

עוד נשמע עליהם....

 



ıמר
לתת....

באחריות רבה והנאה, צוותים משכבת י"ב,

חילקו ארגזי מזון לקראת חג הפסח. 

שיאו של פרויקט ההתנדבות השנתי של

השכבה, שעוסקים בכך בהתמדה אחת

לשבועיים מתחילת השנה. את החוויות

והתחושות הטובות שלהם מהעשייה הזו,

שמענו בוועדות המצוינות החברתית.

והם חוזרים עם תגובות מחממות לב.

 

כמה כשרון, יצירתיות והשקעת

מחשבה. הם עבדו קשה לקראת

תערוכת הגמר שהתקיימה והציגו

בחגיגיות והתרגשות רבה את

העבודות שלהם ומה עומד

מאחוריהן.

לחצו על התמונה והכנסו לתערוכה

הוירטואלית

 

 

עושים טוב לסביבה

במסגרת יום המעשים הטובים, יצאו

תלמידי כיתות ז'1 ח'8 ו-ט'1 והצוות

החינוכי, לפעילות של אחריות, מעורבות

חברתית ותרומה לקהילה. יער צור נתן

כוכב יאיר קיבל אותם באהבה, שם הם

סייעו לניקוי, שימור וטיפוח היער כריאה

ירוקה בנוף הכללי. אשפה רבה נאספה

והיער נשאר נקי.

חזרו עייפים ומאוד מרוצים!

 

https://ronniagassi.wixsite.com/art2021


 

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"א

צויין בטקס מרכזי לשכבות הבוגרות ששודר

בזום לכלל תלמידי בית הספר.

השנה, השתתפו בטקס תלמידים מהשכבות

השונות יחד עם המחנכים.ות שלהם, עובדה

שהוסיפה מימד נוסף של התרגשות.

ולפתע, החצר שהייתה ריקה השנה כל כך

הרבה זמן, נצבעה בצבעי החיילות השונים

ונתמלאה חום אנושי של מפגשים מרגשים

בין צוותי החינוך לבוגרים.

לסיום, התקיים פאנל מיוחד של בוגרי בית

הספר ששיתפו את התלמידים בחוויה

האישית שלהם משירותם הצבאי ובמשמעות

התפקיד שהם מבצעים.

 

 

אפריל
יום הזכרון לשואה והגבורה תשפ"א, צוייןבשיעורי חינוך

ובשמיעת עדותן המרגשת של אורנה קו אל, מחנכת ויועצת

שפרשה, דור שני, שסיפרה לתלמידי חטיבת הנעורים את

הסיפור המרגש והמרתק של משפחתה.

בחטיבה העליונה, פגשו את הדס קלדרון השחקנית

והיוצרת, נכדתו של המשורר אברהם סוצקבר, וצפו בסרט

התיעודי "דבש שחור".

במרכזו של היום עמד טקס מרגש במיוחד שבסיומו התקיים

לראשונה טקס ייחודי לתלמידי י"ב לכל איש יש שם.

לזכור ולעולם לא לשכוח

 

גם השנה, מיזם פרח על

כל מצבה של חלל בית

הספר. ביטוי סמלי לזיכרון,

לגעגוע ולחיבוק שלנו

למשפחות השכולות.

יהי זכרם ברוך. 

איך מסבירים געגוע....מנסים 

ולכן תלמידי שכבת י' חילקו בישובים

מארזים מתוקים לבוגרי מחזור נ"ו.

חג עצמאות שמח 

 



ורוד או כחול? זה ממש לא משנה. במהלך חודש

אפריל התקיים מירוץ ארצי למען קידום שוויון

מגדרי בהשתתפות שכבת י' שלנו.

בשבועיים האחרונים, תלמידי השכבה קיבלו

שיעורי העשרה בנושא מגדר, והשתתפו במירוץ

כשהם נושאים שלטי העצמה ועובדות על הנושא,

הניפו דגלים וקידמו את המודעות בשמחה ובגאווה. 

 

מאי
הגדרה חדשה לביטוי "חזרו עייפים אך מרוצים..."

שכבת י"ב, יצאו לטיול שנתי, צמאים לפעילות אחרי

שנה שלא...

לזמן איכות של ביחד רגע לפני פרידה.

היה שם קצת מכל דבר: מורשת קרב, מסלול הליכה

והאטרקציה המרכזית: קייאקים!! לסיום פעילות

שכבתית מהנה, מוסיקה מצוינת ומצב רוח מעולה.

יום שהוגדר כהצלחה והביע כל כך הרבה אהבה. 

 

שומרים על הכדור...

תלמידים בשכבה ח ו- ט יצרו

כרזות בנושא, במסגרת יום

כדור הארץ.

חשוב מאוד ויצירתי במיוחד! 

 



מאי

"רק ליום אחד נחליף בכסאות"....שר יגאל

בשן ואצלנו מבצעים.

חילופי שלטון במועצה - נציגות תלמידים

משכבות ז'-י' השתתפה בפעילות ייחודית

במועצה - חילופי שלטון. בשעות הבוקר

התלוו התלמידים לבעלי תפקידים

במועצה ולמדו על תפקידם.

כולם נהנו והתלמידים הרגישו איך זה

מרגיש בכסא של מישהו אחר...

בוקר מיוחד במינו

 

מגמת מחול מציגה: ערב סיום מחזור ראשון

של המגמה וחגיגת סיום שנה לממשיכות

הדרך בשכבות י' ו י"א. 

כמה השקעה, כשרון ורגש הן משקיעות,

בליווי מסור, אישי ומקצועי של צוות המורים

במגמה. במעטפת נמצאים מחנכי הכיתות

והנהלת ביה"ס שקשובים מאוד לצרכים

הייחודיים של התלמידות במגמה ומאפשרים

את השילוב התובעני הזה. 

בנות י"ב היקרות, איזה ריקודי סולו מעוררי

השראה. וואו!!

 

תלמידי שכבת ז' והצוות החינוכי,

השתתפו בפעילות הפוגתית

מקסימה בסימן פרויקט שורשים.

התלמידים נהנו מחידון בנושא

דמויות ידועות ומפורסמות בארץ

ישראל, מעגל מתופפים ושירה

בציבור.



מאי

"כבר לילה, בואו נישאר"...

לילה לבן של מגמת הנדסת

תכנה, עם פיצות, גלידה והמון

עבודה באווירה אחרת. 

 

לא שוברים מסורות

.שוב הפכו היום את . טובות.

ו - 8 אחת הכיתות למספרה 

תלמידות מקסימות תרמו את

 . ן מנחם" זכרו " שיערן לעמותת 

תודה רבה לתורמות. איזה

��� . מעשה מרגש ואצילי

כח נשי �

במסגרת פרויקט קידום ועידוד בנות

למגמות טכנולוגיות בשיתוף תעשידע,

התקיים מפגש סיום והצגת  

פרויקטים של פיתוח אפליקציות. 

בנות ט' המדהימות הציגו את התוצר

הסופי וסיפרו על תהליך העבודה!

היה מרתק. כל הכבוד!!�� ♥



מאי
תלמידי מגמת מדעי החברה בשכבת י"ב, הציגו באירוע חגיגי, את תהליך העבודה

שלהם ביחידה החמישית - עבודת הגמר במסגרת הלימודים במגמה.

היו שם נושאים מרתקים, רכישת כלים כמו כתיבת עבודה בסטנדרטים אקדמיים,

שיטות מחקר, מיומנות פרזנטציה, עבודת צוות ובעיקר המון אהבה למקצוע.

בשנה כל כך לא שגרתית, תענוג היה לשמוע את התיאורים הכנים, את יכולת

ההתבוננות העצמית ואת הפרגון לחברי הקבוצה ולמורים המנחים. 

 

במסגרת שבוע הנוער במועצה, שכבות ז' וח' השתתפו

בפעילות חוויתית, בפארק חבלים אתגרי ביער חורשים.

כולם כל כך נהנים בטבע, ביחד. איזו הזדמנות נהדרת

לילדים ולצוות, להפגין כישורי טיפוס...

 



יוני
" נותן "הגדולה שלך היא לא מה שיש לך, אלא מה שאתה 

ן וה ימי ו נ  ,6 ' י אדווה קמחי תלמידת 

"ב6, ירחיב י אושר אברהם תלמיד 

"ב1, צור נתן י מיאה אונטרמן תלמידת 

, שקיבלו תעודת הוקרה מיוחדת, על ו ין שלנ ינות והמצטי הם המצטי

הפעילות ההתנדבותית שלהם במסגרת תנועות הנוער בישובים. 

, מחלקת הנוער ן נ גו י  גנ הטקס התקיים במעמד ראש המועצה הגב' אשרת 

נוכי של ביה"ס והמשפחות.  במועצה, הצוות החי

כל הכבוד. גאים בכם מאוד מאוד��� ♥

, מעצים ומהנה�� ויתי יום חו איזה 

פעילות חגיגית לסיום הלימודים בתכנית

אמירים. תלמידי התוכנית בחטיבת

ייחודיים: ניים, השתתפו בשני שיעורים  הבי

האחד עסק בדילמה מוסרית, בו למדו

יושר ליושרה, עם ן  ן בי התלמידים להבחי

אודי בן אליעזר. 

"אימפרוביזציה , עסק בהתנסות  י השנ

" עם אביב אלקבץ.  ן בתיאטרו

ן רב ושיתפו פעולה.  י י גילו ענ התלמידים 

בתום השיעורים, התכנסו כל תלמידי

אמירים בספריה לטקס ברכות וחלוקת

תעודות השתתפות בתכנית. התלמידים

ן ומוצלח במיוחד. י י מספרים שהיה מענ



יוני

. אקשן� �� . . . ו

ערב סיום שנה במגמת קולנוע.

' שהציגו את התוצרים י תלמידי 

ות שכבת . הראשונים שלהם ותלמידי

י"ב שהציגו בגאווה את סרטי הגמר.

דרך הסרטים, הם חשפו סיפורים

נוגעים ללב ומרגשים עד אישיים 

. ו דמעות, בנושאים שנוגעים לכולנ

ן משולב איזה אומץ. כמה כשרו

בעבודה עקבית ולא שגרתית בשנה

. . . . ו שכז

כל הכבוד. בהצלחה בהמשך. �� ♥

פסטיבל טכנולוגי אמיתי...� �

זו השנה השניה שנציגי תלמידים

מהעתודה המדעית בחטיבת הנעורים,

לוקחים חלק בפסטיבל התכנות

בהובלת גוגל ישראל.

התלמידים צפו בסרטון פרויקטים של

תלמידים מכל הארץ, נהנו מהרצאה

טכנולוגית ונפגשו עם שני מהנדסים

בגוגל. 

"קח תרמיל, קח מקל"

שכבת ח' חזרה מטיול

נפלא ומהנה בגליל

המערבי - ראש הנקרה,

ונחל חרדלית. מערת קשת 

רגע לפני סיום השנה, לא

מוותרים על טיול ועל

.במיוחד השנה. � . ביחד.



יוני
ייחודית לקידום ו נבחר על יד הפיקוח, להשתתף בפעילות  בית הספר שלנ

ן בעתיד. התוצאה: קבוצת תלמידים נושא הנהיגה המוטורית ופתיחת מועדו

ייתית וקיבלו הרצאה בנושא ו ' השתתפו בפעילות קארטינג חו ז משכבה 

וזהירות בדרכים.   בטיחות 

נוך גופני בשיתוף פעולה , הוביל צוות חי ו את הפעילות המהנה והחשובה הז

הדוק עם צוות הספורט של המועצה. 

. . . יבוא. המשך 

ההצגה הכי טובה בעיר ‼

הם מרגשים ומצחיקים עד דמעות, עבדו קשה - חלק

מהזמן בזום והעלו הערב הפקות עם כל כך הרבה

כשרון, התמדה ואהבה למקצוע ולצוות שליווה אותם. 

סוף סוף חזרנו לאולם. הקהל לא הפסיק להריע. 

המון הצלחה בהמשך



יוני

ן לבעיית הפקקים בכבישים?  ו ש לכם רעי

' במגמת גיאוגרפיה עלו על י ייתכן ותלמידי 

. . . משהו

הם עסקו בנושא הפחתת השימוש בדלק

והיו בתחבורה במסגרת ההערכה חלופית 

נות יצירתיים לבעיה. צריכים להציע פתרו

אז הם העבירו שיעור בביה"ס היסודי

בצופית על העלאת המודעות לצורך בהפחתת

י נית הנטענת ע" ו דגם של מכו נסיעות, בנ

 . נומי ועוד דגם של רכב אוטו הכביש 

בינתיים . . נות יתפוס בעתיד. ו אולי אחד הרעי

ונת, העמקת ידע ויחו פעילות מגו כולם הרו

. . . והעמקת שיתוף הפעולה עם ביה"ס השכן

י"א ן בשכבה  מגמת תיאטרו

, ן מספיקים ביום שישי האחרו

ב, להעלות " י רגע אחרי הפקות 

הפקות מרגשות, בעבודה עצמית

קשה ומבלי לחשוש להתנסות

גם בסיומה של שנה מורכבת

. . ו כז

ן אל תוך "ך הוביל מרתו צוות תנ

הלילה - תלמידות ותלמידי שכבה

י"א לומדים לקראת הבגרות.



"מעגל נסגר בכל שנה"

אחרי שאת סיום השנה שעברה לא

יכול היה צוות עמיאסף לציין

ו ואחרי השנה המאתגרת שעברנ

נו את סיום שנת י , צי ו כולנ

הלימודים. 

בתוכנית: ארוחה משותפת, הופעה

י רובס ופרידה מעולה של דנ

 . ו מהפורשים היקרים שלנ

הכל מתובל באהבה רבה והמון

הנאה יחד.

, ייס רואי ו תודה והוקרה לדליה 

, לבק י לחזי רסניקוב, לגאולה לו

ן על שנים רבות גי וליעל בו  , יצחקי

נוך דורות וטובות של עבודה בחי

של תלמידים.

ני מגמות י תערוכת בוגרים מצטי

אמנות חזותית בגלרית המדרשה

בתל אביב 

ו נציגים שם�.  ויש לנ

- "ב  י בוגרי המגמה משכבת 

וליאור יפתח, שגיא בן צבי 

הציגו בתערוכה את היצירות

ינות. שלהם וקיבלו תעודת הצטי

ונרגשת מגמת אמנות שמחה 

לקחת בתערוכה כל כך חשובה,

במיוחד אחרי שנה כל כך שונה.

לקריאה מורחבת על היצירות

וליאור ושאר תלמידי של שגיא 

המגמה המוכשרים שלנו,

מוזמנים להכנס לאתר התערוכה

של המגמה. �

יוני

לפרויקט של ליאור

לחצו כאן

https://youtu.be/Mx3eAbBLYCs
https://youtu.be/Mx3eAbBLYCs
https://youtu.be/Mx3eAbBLYCs

