
 

 תלמידי והורי שכבה י'

 

 

 שנה לרצח יצחק רבין ז״ל. 22תיכון היובל  החודש ציינו ב

במסגרת קבוצות  ביום זה התקיימו פעילויות יצירתיות בכיתות

. עסקנו בנושאים של מעורבות של תלמידים מכיתות שונות

סובלנות, כבוד, קבלת האחר וכיצד היינו רוצים לראות את 

סיימנו עם תוצרים מגוונים המבטאים . בעתידמדינת ישראל 

 ערכים בחברה הישראלית ומשמעות כבוד האדם.

באודיטוריום בית  הוצגוהתוצרים 

והתלמידים התרשמו מהם הספר 

 במהלך החודש.

 

 

 

 "המחלץ"הוא הראשון שהשתתף בפרוייקט  תיכון היובל

ועיריית מדובר בהכשרה מטעם פיקוד העורף ובשיתוף פעולה עם משרד החינוך 

נפרסה על פני יומיים כאשר ביום  עוסקת בחילוץ קל, הרצליה. ההכשרה

הראשון התלמידים נחשפו למושגי יסוד שקשורים בהיערכות לחירום 

כמו למשל: רעידות אדמה, צונאמי, חילוץ מהריסות בניין ובהתאמה 

 קיבלו הסבר כיצד לנהוג במצבי חירום ואיך לעזור למי שנפגע. 

עילות הייתה מעשית כלומר התלמידים תרגלו טכניקות ביום השני הפ

חילוץ התנסו בעבודה עם כלים לחילוץ והתמודדו עם דילמות ממשיות 

התלמידים  בפעולות חילוץ. לדוגמא: חילוץ בובת דמה מתחת להריסות.

 והעשרת הידע.דיווחו על סיפוק, עניין 

 

 

  

 

 

 



המעבר לתיכונים, בין השאר,  אתחטיבות הביניים  כדי להקל על תלמידי עושה הכל תיכון היובל
בחטיבות, הכרות מקדימה עם תלמידי התיכון, עם  באמצעות ביקורים

 החודש.פעילות כזו התקיימה  מסלולים הקיימים בתיכון והסברים שונים. ה

התקיים מפגש בין תלמידי כתת עמ"וס לבין כתות ספורט בחט"ב בן גוריון, 
במפגש תלמידי  ,ש התקיים במגרש הספורט של החטיבהשני סבבים. המפגב

על המשמעות של מודל הנבחרת )אחד  לתלמידי שכבת ט'עמוס הסבירו 
תה עומדת ליישם החודש בפן בשביל כולם וכולם בשביל אחד(, אותו הכ

, הסבירו ופרטו על תכניות הלימוד של יום עמוס )אורח חיים בריא האקדמי
שנה  70-עם וינגייט, שבט אחים בשיתוף עם המרכז הבינתחומי ו ףבשיתו

למדינת ישראל(. תלמידי עמ"וס הזכירו בהערכה את ההתחשבות שיש 
 . בספורטאים במסגרת כתה כזו, וכמובן הדגישו את חשיבות הפן הלימודי

 
 סמינר מועצת תלמידים

 נציגים בסה"כ( 19מתוך  9ציגי מוצעת תלמידים משכבת י' )נ 
השתתפו בסמינר עירוני בן יומיים של מועצות התלמידים 

נציגי מועצות  100 -ים בנורדיה. בסמינר השתתפו כשהתקי
 ה.בהרצלי תלמידים מכל התיכוניים

מהי   -תוכן הסמינר ויחידות העבודה התמקדו בנושא הקהילה 
קהילה ? כיצד אני יכול ליצור חיבורים ביני לבין הקהילה ובין 

  .דים והקהילהמועצת התלמי

נציגים השתתפו  בניווט ה
פגשו נעירוני אינטראקטיבי, 

עם מדריכות נוער ממתנ"סים 
שונים בהרצליה, עם ראש 
עירית הרצליה, מר משה 

פדלון, אשר הציג את משנתו ואף ענה בהרחבה על שאלות חברי 
והתקיימו בחירות  הסמינר בנושאים שונים ובעיות שונות שהוצגו בפניו

 נוער העירונית של הרצליה. המועצת  -ענה לנציגי מ
 .4מוריאל שולמן מי/  -לשכבת י' יש נציגות במענ"ה 

( ; 3( ; נבו דביר )2נציגי שכבת י' שהשתתפו בסמינר : יובל וענונו )
(; 6( ; נויה גורן )5( ; רום עפרוני )4( ; שלי שעיו )4מוריאל שולמן )

 (8( חי דנן )8(; ירין קפואה )6תומר שרף )

 

 



 

השמה  מצוינותרואים קדמה יוצרים עתיד, היא כתת  - רקי"ע - 6יכתת 
דגש על מנהיגות, הרחבת אופקים ומעורבות חברתית. אחת ממטרותיה 

השנים בתיכון  3היא מתן כלים המתאימים לעולם המחר. במהלך 
על ידי מיטב המרצים  מעו הרצאות ויעברו פעילות סדנאיתישהתלמידים 

והדוקטורנטים של המרכז הבינתחומי בנושאי ממשל, פסיכולוגיה, כלכלה, 
 . משפטים ותקשורת

בסדנאות עם חברת "דיבייט" על הדרכים להצגת מסר התחלנו ת השנה א
בחודש   .בנושא תקשורת בינאישית"   "man@mind ברתם חבפני קהל, וע

שניתנות החולף החלו לשמוע סדרת הרצאות 
ע"י דוקטורנטית מהמרכז הבינתחומי 

מהחוג לממשל בנושא המזרח התיכון, 
 "האביב הערבי" והשלכותיו, טרור,

אירגוני טרור ודרכי ההתמודדות עמם. 
הכתה חולקה לצוותי עבודה שיחקרו 
ויעמיקו את ידיעותיהם בנושאים אלו 

יעבירו את הידע שצברו, כל וואחרים 
די הכתה לשאר תלמי צוות בתחומו,

 והשכבה.

 

 

 

 הרצאה של ארגון על"ם –מעורבות חברתית 

עמותת עלם הוקמה במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון 

ומצוקה בישראל להיחלץ ממצבם ולמצוא את מקומם בחברה, 

כבוגרים וכאזרחים תורמים, לעצמם, למשפחתם ולחברה 

 הישראלית.

ואקטיביזם  מעורבות קהילתיתבמאמינים בתיכון היובל, אנו 

הרצאה שהתקיימה במסגרת שכבתית חברתי. לכן, במקביל ל

למען אותם בני הנוער יצאו תלמידים מתנדבים ליום התרמה 

 הנמצאים במצבי סיכון יומיומיים.

 

סיימנו את ההרצאה במפגש עם 

 תבאמצעוהמאפשר לבני נוער לבטא את עצמם  ארגון"ספוקנוער" נציגי ארגון 

ערבי שירה, וליגה  ,סדנאותע"י מפגש קבוצתי, שירה מדוברת.  -וורד  ספוקן

שני שירים ברוח הספוקן וורד. הציגו בפני תלמידי השכבה . הנציגים מדוברת

 תלמידים רבים מהשכבה הביעו התעניינו בארגון וניגשו לנציגים.

 

 

 

 



 

 

 "צועדים ומצדיעים"

'יום ההוקרה לפצועי פרויקט המתקיים במסגרת את החודש סיימנו עם 

חיילים ופצועים צועדים יחד  איבה' בו בני נוער,הפעולות נפגעי צה"ל ו

 הצטרפה 3י' ס"ו, כתת עמבמסגרת פרויקט זה  שביל ישראל.בקטעים מ

 .םויוקנעשביל ישראל  -למסלול ברמת הנדיב 

את הבוקר התחלנו עם סיפורו של רמי, הלום קרב שנפצע בפיגוע בצומת 

כשהיה מהראשונים שהגיעו לזירה כחלק מכוח שיטור  2003אריאל בשנת 

לסייע ולתת טיפול ראשוני לנפגעים כאשר אז בהגעת כוחות החילוץ יצא 

 מחבל נוסף שהתפוצץ. 

רמי שיתף אותנו ברגשותיו, בתהליך 

ך המשפחתי המורכב וציין לא פעם בפני התלמידים השיקום שעבר, בתהלי

את התמיכה אותה הוא מקבל ממדינת ישראל. התלמידים שאלו שאלות 

סיימנו את היום בטקס  .יות וענייניות והתרשמו מאד מסיפורו האישיאיש

פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות שציין את חשיבות ההוקרה וההכרה ב

י של שמשי, שהשתתף בקרב על רמת ושמענו את סיפורו האיש איבה

  הגולן.

 

 

 

 ובגזרת הספורט...

 15-14הטריאתלט שזכה בתואר אלוף הארץ לגילאי כאסקי,  אילייברכות ל

 בתחרות שהתקיימה באילת. כל הכבוד!

 

 

 

הקשר הבין אישי בין מחנך, הורה ותלמיד נוכחות כמעט מלאה בימי ההורים,  שמחתי לראותלסיום 

מקווה שקיבלתם תמונה מפורטת אישית על התנהלות ילדיכם מבחינה הוא חשוב ומשמעותי. 

 ורגשית.לימודית, חברתית 

 

בפעילויות המגוונות שאנו מקיימים וכמובן שאנו משקיעים רבות גם אמשיך לשתף באורחות חיינו ו

 בלימודים.

 לקראת הטיול השנתי שיתקיים בשבוע הבא. אנו מתרגשים ומתכוננים

 סוף שבוע נעים

 קרן שיין

 רכזת השכבה


