
 

 תלמידי והורי שכבה י'

את  . השבוע סיימנוריח של התחדשות הטבע באווירו ט מסמלים את תחילת השנה החקלאיתחודש שבט וחג ט"ו בשב
 המחצית הראשונה של שנה"ל תשע"ח.

חברתיות וערכיות. חווינו יחדיו  התכנסויות, טקסים, ימי מחצית זו הייתה גדושה בעשייה ברוכה של פעילויות לימודיות, 
 שמעו בהמשך....אה מלאה ומגוונת ועליה עוד תגם המחצית הב וסיורים לימודיים.טיולים שיא, 

 

 "תעודה, זהות ומה שביניהם"סמינר 

קיימנו סמינר בן יומיים מטעם עמותת "גשר" ובו דיברנו על מסגרת תוכנית שנתית בנושא זהות, בגרות ואזרחות. ב
 הרבדים והשונות בחברה הישראלית.

, בדיון על מגזרים בחברה הישראלית בשאלת הזהות בו עסקנותתית ובמסגרת כי רפבבית הס התקייםהיום הראשון 
 היו תשובות מגוונות ודיון פורה ומעשיר.מיהו ישראלי?  -ת בנודע לחברה הישראלית והעלנו שאלו

מגזרים וקבוצות  הגענו להר הרצל, ערכנו סיור שבמהלכן פגשו אותנו שחקנים שהציגו בירושלים.  קיימנוהיום השני ת א
יב את זכות ההצבעה גם מחוץ , המבקשת להרחבלוגרית ,ןהביטחו: חסיד ברסלב, נציגת משרד בחברה הישראלית

, הבוחן את החברה הישראלית כיום אל והאחרון למדינת ישראל ומעלה שאלה על הצורך והחובה לחיות במדינת ישראל.
 מול חזונו של הרצל מהעבר.

יות להגיב לאמירות ולטענות של כל אחת מן הדמ שעודדו את התלמידיםלדיון שאלות  עלותוך כדי המפגשים השונים 
 השונות.

מות צילום המשכנו לסיור בשוק מחנה יהודה ובו התלמידים קיבלו משי
לקבוצות קטנות  התלמידים חולקו" כאשר "ירושלים פרצופים סביב לה

תבקשו לתעד דרך עדשת המצלמה מגוון סמלים, דמויות ואנשים הו
 המשקפים בעיניהם זהות ישראלית , יהודית ומה שבניהן.

ת סיכמנו את היום בקרית מוריה במפגש עם נציג מהחברה החרדי
שניהל שיח עם התלמידים והציג על קצה המזלג את אורח החיים של 

 "זה הכול תלוי בגישה"החרדים 

מרגש והתכנסנו במסגרת כיתתית בתום ההרצאה קיימנו טקס שכבתי 
 לחלוקת תעודות מחצית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6טל סטרוזר ותומר שרף מכיתה י' סבהזדמנות זו אני רוצה להודות למנחי הטק
בשירה ונגינה ונועה בוז'ו  3: עדי פלג ושקד לולוי מכיתה י'ליוו בשירהלבנות שו

 . 6מכיתה י'

 חשש. היה טקס מרגש ומקסים!ההתגברות על העל ההתגייסות ו םגאה בכ

 

 

 

 

 

 

 

פרי של של התלמידים במגוון תחומי הדעת שנלמדו,  תפקודםההערכות בתעודות מציינות את לציין כי להוסיף וחשוב לי 
 שהשקיעו מאמץ רב כדי לקדם כל תלמיד ותלמידה.  של המורים רבה השקעה וכן  מאמץ, התמדה ולמידה

אנו מאמינים ביכולות העצומות והמגוונות של התלמידים ובטוחים כי בעזרת התמיכה הראויה כל אחד יכול למצות את 
 יכולותיו ולהצליח.

 

 

 

 

 



 

  7כיתה י' תחווייתימעורבות 

, במסגרתן פעילות תהתחלקו תלמידי הכיתה לוועדובתחילת השנה 

הם לוקחים חלק פעיל בהשפעה על אקלים הכיתה, על השיח 

 של הכיתה. האופייהמתקיים בין התלמידים, על התכנים ועל 

 , ליאן חפץהתלמידים נפגשים עם מחנכת הכיתה אחת לחודש

ומדברים על נושאים שעומדים על הפרק, שהנם דינמיים ומחוברים 

 ועדות: 6בכיתה פועלות לצרכים שעולים בשטח. 

הועדה עובדת בשיתוף מלא עם המחנכת -ועדת חינוך ומגדר

ולוקחת חלק פעיל במרבית שיעורי חינוך ודיאלוג. ביחד הם 

מתוך חושבים על קידום תכנים ומציעים שירים/סרטונים/טקסטים 

 עולמם.

אחראית על חגיגת יום הולדת לתלמידים. כל –ועדת יום הולדת 

החל מקישוט -תלמיד חוגג! תלמידי הועדה מתכננים את החגיגה

 התלמידים לשמחה.כל ומגייסים את הכיתה ועד לברכות, 

אחראית על עדכונים שוטפים הנוגעים ללימודים,  –ועדת לימודים 

, חברי הועדה מסייעים לכל תלמיד כמו לוח מבחנים ומטלות. בנוסף

שזקוק לעזרה לימודית בהשלמת חומר ותיווך בינו לבין המורים 

 המקצועיים.

בהם  ,יצרו לוחות לשימוש חופשיעל העיצוב והאסתטיקה בכיתה. כך למשל, התלמידים אחראית –ועדת קישוט 

 , סמלים ועוד.שלהם , ציוריםאליהם הם מתחברים התלמידים מביעים את עצמם דרך ציטוטים

הכיתה שנקבעו על ידי התלמידים, נורמות שמירה על ל אקלים הכיתה: חברי הועדה אחראים ע –ועדת שלום וחברה 

יזכה להודעה/טלפון חברי הועדה דואגים כי תלמיד שלא הגיע לביה"ס,  .לשלומםכבוד הדדי בין התלמידים ודאגה כמו 

 וסיוע לימודי.

 מהנות ומלמדות, המתקיימות יחסי הקרבה בין התלמידים, באמצעות פעילויות גיבושאחראית על קידום -ועדת גיבוש

 .מחוץ לשעות ביה"ס. . בימים אלו הועדה מתכננת פעילויות גםבמסגרת שיעורי חינוך

 חיי היומיום בכיתה!כל תלמיד בכיתה מרגיש שיש לו מקום להביע את עצמו, ליצור ולהיות שותף פעיל ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שבט אחים

 (  3+5+6/י)שלוש  כתות מהשכבה 

שבט "משתתפות בפרויקט ( 5+6)כתות יא  2-ו

פרויקט בשיתוף עם עמותת גשר להכרת ", אחים

 . החברה הישראלית בדגש על החרדים

שניים מהם , עד עתה התקיימו שלושה מפגשים

, שעברו הכשרה, עם מנחים תהכיתתיבמסגרת 

המפגש . וסטריאוטיפיםבנושא הזהות הישראלית 

במרכז הבינתחומי שם התקיימה הרצאה לכל המשתתפים  23.2.18 -השלישי התקיים ב

 ". קווים לדמותה של החברה החרדית"בפרויקט של משה הרשלר 

 

 קורס אורח חיים בריא

. בשיתוף עם האקדמיה לספורט בוינגייט, אורח חיים בריא, ס מתקיימת תכנית"בכתת עמו

 -ב. שומעים הרצאות בנושאים שונים במהלך השנה, ודנטים של וינגייטסט, התלמידים

במעבדת , שם ביקרנו והתארחנו במעבדת האנטומיה, יצאנו לביקור בוינגייט 16.1.18

בכל אחת מן   -הביומכניקה ובמעבדת הפיזיולוגיה 

המעבדות שמענו כיצד המעבדה פועלת ואף קיבלנו 

 . הדגמה

ור של אירובוקס עם שחקן בסיומו של היום עברנו שיע

 . יצאנו מן השיעור מזיעים ומרוצים. העבר וילי סימס

 

 

 

 

 

 המתוכננים  תאריכיםה. בצלמון ע"הגדנ בבסיס ע"לגדנ שיבוץב זכתה' י ששכבתת לשתף אתכם מתרגש אני

 . מידע מפורט ודגשים לטובת השתתפות בגדנ"ע ישלחו בהמשך.5/2018/31-27הם 

 

 מאחלת לכולנו המשך שיתוף פעולה

 קרן שיין

 רכזת השכבה


