
 

 י'שכבה  –סיכום לחודש ספטמבר 

במסרים חינוכיים  החודש החולף משולביםהשנה אעשה מאמץ להביא בפניכם את אירועי 

 בתיכון "היובל".ואנקדוטות מתוך אורחות חיינו וקורותינו 

 את השנה פתחנו במפגש היכרות שכבתי 

 ולאחריו מפגשים אינטימיים עם המחנכים בכיתות האם.

 המשכנו במפגשי היכרות ושיחות אישיות ובימים אלו 

 אנו מסיימים את הכוונון העדין של בחירת מגמות 

  וקבוצות הלימוד של התלמידים.

 

 

 

 

שנה  70מדינת ישראל מציינת השנה 

היווסדה. המוטיב המרכזי שילווה אותנו השנה ל

ההווה את  מוקירים חוקרים את העבר, -הינו 

 . וחוזים את העתיד

נתייחס לכך ובהתאם ואנו נציין הכיתות קושטו 

 ובמפגשים השונים.  םבשיעורי

 

היום לקראת ערב ראש השנה נפגשה השכבה במתחם ה"כוכב השמיני" ליום מוקד בנושא 

 מעורבות חברתית ואישית בקהילה. 

גיא בן את הבוקר התחלנו בהרצאה מרתקת של 

התפרסמה שלמודעה יוצאת דופן,  אשר נחשףדור 

 תחת הכותרת "דרוש רץ עם נשמה". 

, המודעה חיפשה מלווה אתלטי שיסייע לרץ עיוור

בן דור, ספורטאי  .להגשים את חלומותיוזה, שם בב

וסיפר את תחרותי בעברו, החליט להיענות לאתגר. 

סיפורו האישי שהביא אותו להקים את עמותת 

"אתגרים" כאשר המסר שליווה את ההרצאה כולה 

 .המילה 'קושי' במילה 'אתגר' להחליף אתהיה 

 

 



תכנית הפעילות לשכבת י' בהמשך נחשפו התלמידים ל

 המהווה תכנית תלת שנתית - פעילות אישית וקבוצתית

  .בגרותקבלת תעודת תנאי ל

היום עלו נציגי הארגונים השונים לדוגמה: "כנפיים  בסוף

  ועוד רבים וטובים.חיות, הצופים  S.O.Sשל קרמבו", 

בפני התלמידים אפשרויות שונות ומגוונות בהם ופרשו 

 יוכלו לקחת חלק ולהתנדב למען הקהילה ולמען עצמם.

 

בין שורות  כבר מורגשת היטבלימודים  תמגוונת. אווירתחילתה של שנה מרתקת, מעניינת ו זוהי

 העשרה רבים מצפים לנו.  ישכבתנו ואירוע

תלמידים אני רוצה לאחל לכם בהזדמנות זו 

תשאלו מהשנה הזו: תלמדו,  ושתיהנים, יקר

שאלות, תהיו סקרנים, תבררו ותחקרו תחומים 

, תרקדו, תאהבו, תאספו חברים חדשים

שרוצים להיות אתכם  שמעריכים אתכם, חברים

לא  עופו גבוה כי השמיים הם. בגלל מי שאתם

, פתחו את הראש לעולמות לא מוכריםהגבול, ת

היא החשובה הדרך  -אל תוותרו גם אם קשה 

 ה.ובסופה תתגאו בתוצא

 

ולכם ההורים, מאחלת לנו שנה של שותפות ושיתוף פעולה, שנה בה נקשיב אחד לשני ונאמין 

 שדברים טובים הולכים לקרות.

 מאחלת לכולנו שנה טובה, מוצלחת ומועילה

 קרן שיין

 רכזת השכבה 


