
 

 י'שכבה  – אוקטוברסיכום לחודש 

 ו ואנו בעיצומה של שגרת לימודים רציפה ומבורכת.ת חגי תשרי מאחורינוחופש

 

את הבוקר  בפארק הרצליה.את החודש פתחנו במפגש גיבוש שכבתי 

התחלנו בפעילות "מאסטר שף", כל כיתה בחרה קונספט מקורי 

 לארוחת בוקר, הציגה את הרעיון הנבחר וישבה לאכול ביחד.

 Manבהמשך היום עברנו סדנאות בתחנות אותן הפעילה חברת 

&Mind כאשר היום כולו סבב סביב עבודת צוות, חשיבה יצירתית ,

 ושיתוף פעולה.

התלמידים שיתפו פעולה, הייתה אנרגיה טובה ואווירה נעימה 

  ומוצלחת.

 

 

 י' לקבוצת הבוגרים. המשכנו בפעילויות גיבוש במגמות האומנויות בכדי לחבר את תלמידי שכבת

  מת מחולמג 

קיימה "לילה לבן" של גיבוש, הווי וריקוד ושלבו את בנות 

המגמה החדשות. ל"לילה הלבן" הגיעו רקדנים מהשורה 

הראשונה והעבירו מפגשים סוערים. צביקה איזיקיאס, רקדן 

בת שבע לשעבר ואורי מאיר, כוריאוגרף היפ הופ מתוכנית 

 לורדית קורנפלד סרוסילרקוד". תודה  הטלוויזיה "רק רוצים

על דרך מקורית ומקסימה לפתיחת עונת הריקודים בתיכון 

 היובל.

 

 

 

 

 

 

 



 

 מגמת תאטרון 

בחיפה. התלמידים התנסו בתאטרון פיזי,  תחווייתיויצאו ליומיים של סדנאות תאטרון המגמה תלמידי 

ניסנאס, יצרו עבודות תאטרון רחוב במיוחד  ובוואדי הבהאיםבעבודה עם מסיכות ותנועה, סיירו בגנים 

ובעיקר בילו זמן יחד ולחוד בגיבוש קבוצתי כמו גם בפיתוח ושכלול היכולות התאטרוניות  ילוואד

ן הדברים יתפתחו ככל שלהם. היה תענוג ומעניין לראות לא

 , רכזת המגמה.לאביגיל גריןתודה  ,שתתקדם השנה

יב וזו -יא-של תלמידי יהסדנאות מתקיימות בקבוצות מעורבות 

חלק מהחוויה המשמעותית והייחודית של תלמידי המגמה בבית 

  הספר.

 

 

 

 פרויקט "צהלה" – 2כיתה י'

פועל בקרב בני נוער ברחבי מדינת ישראל על מנת להעצים  "צהלהפרויקט "

אותם ולתת בידיהם כלים ערכיים ומעשיים לקראת הפיכתם לאזרחים בוגרים; 

פעילות זו גם מייצרת הזדמנויות שוות עבור כל נער ונערה, מסייעת בצמצום 

 הפערים החברתיים ותורמת לחוסנה של מדינת ישראל.

. ברשפון בחוות הרכיבה "גינקי קלאב" תיבוש חווייתייצאה לפעילות ג 2כיתה י' 

הדרכה מפורטת מפי מדריכת רכיבה על סוסים ולאחריה, יצאו עברו התלמידים 

 .פעילות גיבוש כיתתית קצרהנערכה פיקניק ו התקייםלרכיבה. לאחר הרכיבה 

דורית ביחד עם מחנכת הכיתה,   ירן הנגב בתיכון ה"יובל",  לווהמ התוכניתאת 

 אלמוג.

 

 

 

 

 

 

 

 



  5כיתה י'

ליום פעילות בפארק  ונחשון יצאבמסגרת פעילות כיתת 

בליווי מחנך הכיתה, מוביל  הלאומי חוף השרון

ריצת  ההייתהפעילות המרכזית של היום התוכנית, 

ניווט בקבוצות עם דגש על עבודת צוות, התמצאות 

כושר גופני ועמידה במשימה. חלקו השני של  בשטח,

היום הוקדש לעבודה אישית של התבוננות חשיבה 

כתיבה וציור מול הים. הפעילות הסתיימה בלמידה 

על הקשר וההיסטוריה של האדם  קבוצתית

  .בעזרת חידון טריוויה והים

 

 יםמועצת תלמיד

 חינוכי אתגר היא הספר בבית התלמידים מועצת

 ערכים על המושתתת נוער מנהיגות לטיפוח

 התנסות מאפשרת במועצה הפעילות. דמוקרטיים

 האדם זכויות על עמידה תוך פעילה באזרחות

 בית בחיי המועצה של מעורבותה. והאזרח

 הספר בית קהילת לחיזוק מסייעת הספר

 לקראת תלמידיו את המטפח חינוכי כגוף

  .ולעקרונותיו הספר לבית התלמידים השתייכות את ומחזק דמוקרטית בחברה חיים

לכיתה והוצגו בפני כלל בית הספר. שמחתי לראות את  חבריהם ידי על נבחרו םהנציגי

ההיענות הרבה שהייתה בשכבתנו. התלמידים קיימו בחירות דמוקרטיות והוגנות, הנציגים 

הציגו את משנתם וחבריהם בחרו בהם על סמך המצע שהציגו. אני מאחלת הצלחה רבה 

 ת חינוך חברתי. , רכזליאור ברקאי מאירילכל נציגי מועצת התלמידים בהובלתה של, 

 

 הרצאת מוטיבציה

  ״איך לצמוח מהמשבר״ אריק זאבישל  הרצאתואת החודש סיימנו עם 

 כיצד. קשים ברגעים והתמודדויות יעדים הצבת, מוטיבציה על בדגש

 בו להשתמש ולדעת שלנו היחסי היתרון את לזהות

 לך לפעולה והנעה מוטיבציה לייצר כיצד. בחכמה

, לחלום, להאמין היכולת. מחדש יום בכל אותך ולסובבים

 כלים. אפשריות בלתי הנראות תוצאות ולהשיג להעז

 וכישלון תחרות, קושי, לחץ עם להתמודדות מעשיים

התלמידים היו מרותקים ושאלו . להצלחה ומינופם

שאלות, בהמשך החודש ימשיכו המחנכים לעסוק בנושא 

 בשיעורי החינוך בכיתות.

 

 חיינו ובפעילויות המגוונות שאנו מקיימים.אמשיך לשתף באורחות 

 סוף שבוע נעים

 קרן שיין

 רכזת השכבה


