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מחצית הסתיימה והנה כבר אוחזת  
בעקבה המחצית הבאה. ביום ה' חילקנו  

את התעודות של המחצית הראשונה,  
וביום א' פורצת לה המחצית השנייה. ביום 

הנהלת בית הספר והצוות   –ה' גם סיכמנו 
את המחצית החולפת בסימן    –החינוכי 

"במה התחדשנו". במסגרת הסיכום הוצגו 
נוכיים רבים בשתי  תוכניות ופרויקטים חי

החטיבות ובמקצועות הלימוד השונים.  
מדובר בעשייה ענפה, מגוונת ומרשימה,  

 כזו המעוררת גאווה גדולה. 

וממש רגע לפני הסיום, נכנסתי אני לתפקידי 
החינוך.  בית  מנהל  מקום  כממלא  החדש 
התחלה חדשה מלווה תמיד בחששות, וכך גם 
החשש,  עם  אבל  המחציות.  חילופי  בנקודת 
עלינו לזכור כי כל התחלה חדשה היא גם רגע 
אמילי   של  האלמותיות  מילותיה  תקווה.  של 
דיקינסון מזכירות לנו שהרגע הזה לעולם לא 
ומתנגן.  ממשיך  ומתנגן,  ממשיך  הוא  נגמר, 
המחצית הזו החדשה היא הזדמנות עבור כולנו 
ללמוד ממה שכבר עברנו, לחשוב ולהרהר על 

כה   עד  להשיג  שהצלחנו  שלא, מה  מה  ועל 
ולסמן לנו את המטרות והיעדים אליהם נרצה 
להגיע בתום שנת הלימודים. כדי לעשות זאת,  

 חשוב שלא נשכח להאזין. 

התקווה, מזכירה לנו המשוררת, לא  
א נמצאת  מבקשת שום דבר. היא שם והי 

ומתנגנת, ועלינו פשוט לשמוע את  
נגינתה. אני מאחל לנו שאכן נדע להאזין  

וגם למנגינה. לא רק  האחד לשני, –
עכשיו, בנקודת המוצא, אלא גם לאורך 

 כל הדרך. 

שתהיה לכולנו מחצית שנייה מוצלחת,  
 מעשירה ומלמדת. 

 טל

    

משולחנו של  
מנהל בית החינוך 

 טל אלוני 

קוָה ַכנְֵפי נֹוצָ  -הלַתִּ  
יא נָָחה ַבנְָשָמה -הִּ   

יר  לִּים  -וְָשָרה שִּ -לְלֹא מִּ   
 ַאף ַפַעם לֹא נִּגְַמר

 אמילי דיקינסון 

)תרגום: לאה נאור(    
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 משולחנה של מנהלת 

החטיבה המרכזית      

   מנשה   תמי 
 

 

 

אנו מאמינים שהפריחה בט"ו בשבט תסמן אור ותקווה  
להמשך, אנו כאן כדי לחזק ולהחזיק את התהליך ביחד עם  

גאווה גדולה בכל חודש להתבונן על החודש     הצוות והילדים.
. שעבר ולראות את הנעשה גם במציאות זו   

בסיכום מחצית ראשונה, בתקופה מורכבת זו, נציין את  
תלמידים וצוות. לאורך המחצית הראשונה  - השותפות הורים

יצרנו ערבות הדדית בין באי בית הספר, שקיפות דרך  
ת הנעשה  המידעון שיוצא אליכם בכל חודש ומרכז א 

בחטיבה. החיבור, הקשר והיחסים היו מהות עשייתנו ומרכז  
פועלינו בתקופה הזו, יצרנו חוסן לצוות ולילדים מהמקום  

המאפשר והמחזק, לרתום את ההצלחה הלימודית דרך  
                        היחסים האישיים בין הצוות והילדים וכך היה.  

ועודנו כאן   עברנו טלטלות, חששות, משברים והצלחות
תקווה. באמירה של    

יצרנו חדשנות חינוכית, יזמות לימודית, העשרה, מצוינות  
. ומנהיגות בזמן משבר  

השותפים לדרך: צוות המחנכים המקצועיים, מחנכי הכיתות,  
רכזי/ות המקצוע, רכזי התחומים החברתיים והחדשניים,  

מזכירות החטיבה ועובדי המנהלה, סייעות,הם חלק מרכזי  
איריס, ליאורי וגלית  היועצות,         חת המערך.בהצל

. לה רכזות השכבות יאסתאר, מרים ותה  

שרון ורות , סגנית מנהלת החטיבה, שהיו עוגן ומשענת  
בימים אלו לצוות, לילדים ולהורים תודה מיוחדת על הובלת  
המסע בדרכי חינוך ומצוינות לצד הקשבה והכלה לאורך כל  

. הדרך   

משרד החינוך על הליווי לאורך כך  תודה לאגף החינוך ו
תודה לפורום ההורים  שמלווה באופן הדוק וצמוד  המחצית.  

את התקופה והם שותפי אמת ועשייה ולכל נציגי וועדי  
הנהלה, צוות חינוך,   –תודה לכל השותפים  .ההורים בכיתות

. צוות מסייע והורים  

 

 

 

 

ריאות לכולם וימים טוביםב , 

תמי והנהלת חטיבת הביניים      

 

 

                 תלמידי מגמת תאטרון
 שלוש שכבות במעגלי שיח

)כתב להב תימור רכז המגמה(     

בארץ אהבתי השקד פורח, בארץ  
 אהבתי מחכים לאורח 

שבע עלמות שבע אמהות, שבע 
.כלות בשער  

בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל  
 ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

בשעה טובה בשעה ברוכה, 
.המשכיחה כל צער  

אך מי עיני נשר לו ויראנו, ומי לב 
 חכם לו ויכירנו 

יטעה מי לא ישגה, מי יפתח  מי לא 
"....? לו הדלת  

 

הידיעון החודש מסמל פריחה, בפתחו של ט"ו  
בשבט שנחגג בסוף החודש יש תקווה ואור  

יום המשפחה וסיום מחצית. פריחה  –להמשך  
המסמלת התחדשות, כך אנו כצוות ותלמידים  

 .בפריחה והתחדשות 

בחודש זה מיקדנו את הלמידה הפנימית,  
 .העצמית, הכפרית והעולמית 

חדשות לבקרים אנו שומעים באמצעי  
התקשורת על דור אבוד ואנו אומרים דור  

לאורך  חדש, הזדמנות משמעותית. הילדים 
השנה מכניסים לארגז הכלים שלהם  

מיומנויות חדשות שיעזרו להם בעתיד  
 הלימודי והחברתי. 

החודש לפני התעודות עצרנו לשיח  
רפלקטיבי על הלמידה, רגשות והקשרים  

הבינאישיים. חודש  עמוס בתכנים לימודיים  
מתוך בחירה ועניין, למידה בחברותא, חיזוק  

דית בקבוצות  החוסן הלימודי מתוך ערבות הד 
  משותפות ועוד. 
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 החטיבה המרכזית

' שכבה ז  
 

 
ָכְך הֹולְכִּים  

 :ַהּׁשֹוְתלִּים
רֹן ַבלֵב וְֵאת 

ן  ,ַביָד יר ּומִּ ן ָהעִּ מִּ
 ,ַהְכָפר

ן   ן ָהֵעֶמק, מִּ מִּ
 – ָהָהר

ְשָבט  !ְבט"ּו בִּ
  המשיכה השכבה  - הגדול   בגן פעילויות

  עם  מעמיקה  והיכרות הגדול   בגן בפעילויות
 .בגן הנעשה

  ופעלו הדרכה קיבלו, הגיעו התלמידים 
  על חידות להם היו בנוסף . בהתאם
 . בגן הגדלים הצמחים 

 

 

 

 

 

 

 ומניעת עישון סמינר
   ממכרים  בחומרים שימוש

  בחלק  גם הועבר הנושא, בשכבה זה בנושא סמינר התחיל השבוע 
המחנכים  י"ע  ובעיקר המקצועיים  מהשיעורים . 

  של ההשפעות  ועל סוגיו על  העישון  ונזקי  התוודעו התלמידים  בסמינר
שונים  מסוגים ממכרים  חומרים . 

 תוצרים על  יעבדו התלמידים  הבא   ובשבוע תם  לא עדיין הסמינר
. בנושא   מהלמידה  
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 ביסודי  בוגר אח  פעילות
  מהשכבה תלמידים קבוצת החלו, והעצמה מנהיגות  מתכנית כחלק
  אישית  חונכות באמצעות שונות בפעילויות  היסודי  תלמידי את ללוות

  המחנכות לבקשת בהתאם וליווי משותפים משחק  זמני , וקבוצתית
.ביסודי  

  המורה  עם יחד עבדו   הם ביסודי לפעילויות יצאו שהתלמידים לפני
  וגיבוש  מתאימים שיעור מערכי על נסקי'לישצ נעמה , שלהם  המנחה 

. ביסודי שלהם לזמן  חברה משחקי מאגר של  

  של  תחושה על   חזרו  הילדים והפעילויות המפגשים קיום לאחר
.כך  על  ושמחו  ותרומה  עשיה  

 
 



 

 

 
 
 

  

 מעגלי שיח
  שכבתיים שיח מעגלי' ז  בשכבה קיימנו

  הילדים בהם  שונים בנושאים וכיתתיים
.ס"בביה שלהם בתחושות שיתפו  

 

 

' זשכבה   
 

 

הצגה "בנעליו"  
 תאטרון אורנה פורת

  אורנה  תאטרון של" בנעליו" בהצגה  צפו' ז שכבה  תלמידי
  לסבא  הילדים  בין דורי הרב בקשר  עסקה  ההצגה. פורת

.  אחר מישהו של  בנעליים להיות  זה איך  ובשאלה וסבתא
. אמפתיה לפתח כך ומתוך ומרגיש חווה הוא  מה לחשוב  

 

 

ולסיום המחצית 
 פעילות חדרי בריחה 

  לסיכום בריחה וחדרי חשיבה מפות  פעילות
  מפעילויות כחלק האחרון חמישי ביום:  המחצית
  התנסו התעודות חלוקת  יום את שליוו חווייתיות

  כיתה  כל. חשיבה  מפות  בפתרון התלמידים
  ניסתה קבוצה  שכל כך קבוצות' למס התחלקה

  הקצר בזמן הנכונה  בצורה  החידות את לפתור
  בשיתוף עבדו, מטרה  חדורי היו  הילדים. ביותר

  את  ולבטא חלק לקחת אחד לכל  ונתנו פעולה
.  החידות בפתרון חלקו  את  לתרום מנת  על  דעתו
  על  והסקרנות ההנאה את  לראות ניתן היה

. פניהם  

 
 כתבה אסתאר רכזת השכבה 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לִּי- ַמה , ֶסלַע לִּי -ַמה
 ?חֹול

 .עֹוֶדֶרת וְיָד יָד

יף – ַהְקַטנָה ַאְרֵצנּו תִּ
ְפֶאֶרת ֶאֶרץ  !לְתִּ
 לחפירות יצאו ח כיתות

  מרשן בחירבת הארכיאולוגיות
 מהתקופה זכוכית שבר וחשפו

.הביזנטית  

 

 

ח' שכבה   
 

 

 

  יצאה 3ח כיתה
 במועדון להתנדבות

 יחדיו  קשישים

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיום  -חדרי בריחה  
 מחצית חגיגי 

  גיבוש פעילות , ואתגר חשיבה  מפות בנושא -בריחה חדרי
 היה, חידה כתב  לפתרון התכנסה  כיתה כל. כיתתית

ומאתגר  מעניין,  נפלא  

 

 

 קיר גרפיטי
  כיתה  כל, המחצית  לסיום ברכות, גרפיטי קיר הכינה ח  שכבה
  ולברכת המחצית לסיום, השכבה לתלמידי  ברכות כתבה

. הבאה למחצית  הצלחה  

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,  בשבט טו לכבוד מופע
,  צמיחה, נטיעות בסימן 
 חלומות והגשמת גדילה

 

 

 ' ח שכבת  מנהיגות
 רעיונות על חושבת
   ושימור לשיפור

 ובבית בשכבת  האקלים 
 .הספר

 

 

 כתבה רכזת השכבה מרים 



 

 

 

' שכבה ט  
 

 

? בינואראז מה היה לנו בשכבה ט'   

בין הבידודים למאומתים הספקנו לעבור כמה פעילויות 
. חוויתיות ומוצלחות מאוד  

חדר בריחה, מעניין ומעורר מחשבה ושיתוף פעולה, סדנא  
.  מצוינת על מיניות, זוגיות וחיזור  

סדנא משותפת לבנים ובנות  " בנים, בנות והלייק שבניהם"
הזדמנות לתקשר, להבין מה אני רוצה, מה מתאים  המהווה 

? לי, מה הצד השני רוצה  

לצערנו בשל הקורונה רק כחצי שכבה עברה את הסדנא  
. ולכן יקבע תאריך להשלמה לחצי שלא היה  

בנוסף על החוויות האלו סיימנו את המחצית באירוע מיוחד:  
"יום הפוך" במקום להגיע לבית הספר בבוקר, כרגיל, הגיעו  

למידים בערב לתכנית מיוחדת שכללה: פעילות "הכל  הת
וד  כל הכב -הולך" בהכנת והנחיית תלמידי "צוות מוביל ט'"

.לתלמידי הצוות מוביל ולנורית המחנכת המנחה אותם  

בנוסף צוות המחנכים והתלמידים מכל כיתה הכינו פעילות  
לסיכום המחצית, ובסיום הערב, התלמידים ארגנו ארוחת  

. ישיות )קורונה( והתעודות חולקוערב במנות א  

צורה מהנה ומגבשת  וכך סיימנו את המחצית קצת אחרת, ב
. לשכבה ולכיתות  

 פנינו לקראת מחצית ב' שעתידה להיות גדושה באירועים

. ערב סיום ט, בחירת מגמות , טיול שנתי   

בנוסף על המשך התוכניות בכישורי חיים בנושאי מיניות,  
. ומעברים לקראת המעבר לתיכוןגלישה בטוחה   

אני רוצה להודות לצוות המופלא שמלווה, מחנך ומקדם את  
.התלמידים להישגים ולהצלחות  

רויטל ,  שושי טלקר, שושי מזרחי ,  גלית יועצת השכבה
יפעת ביטן, לירן חורי   ,מגירא, בשמת פנקס, שביט הלפרין

  ,ונורית מורסיאנו

  ראיית   תודה לכם על ההשקעה והמסירות ועל 
. בשכבה מהתלמידים אחד  כל   

  בזמינות והניצוח ההובלה על לתמי ותודה
. ויוזמה רעיון לכל פתוח וראש  

  עם, מוצלחת' ב  מחצית שתהיה
טובות והכנות  נכונות בחירות  

'ט חינוך וצוות תהלה  

 

 

 

 כתבה רכזת השכבה תהילה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

נהל סימומשולחנה ש  

 מנהלת חטיבה עליונה

 הסתימה מחצית, זמן טוב להרהר 

  – לברר עם עצמנו 

 במה גדלנו יותר?

 

 לבחון איך התמודדנו עם קושי מפתיע?

 וכיצד צלחנו מכשול שהרתיע. 

 בר האם פתחנו את הלב, עזרנו לח

 השקענו מאמצים או בחרנו לוותר? 

 )מתן פורת(                                         

אחת מאחורינו וזאת שלפנינו אף קוסמת יותר. מחצית 

התמודדנו עם קשיים מחוץ ומבית  והוספנו ללכת. הנה אנו 

כאן עומדים על קו התפר, צופים קדימה אל יום המחר, 

בידיעה שכל מה שנעשה ומה שעוד נעשה יהיה תוכו רצוף  

 אהבה. 

את יום סיום המחצית הקדשנו למפגש חינוכי חגיגי, בו 

הדרך שעברנו, סיכמנו, הסקנו ופנינו קדימה אל התבוננו על 

 עבר הבאות.

תודה לצוות הרכזים, היועצות, המחנכים והמורים. בלעדיכם  

 .לא הייתה הדרך משמעותית ומלאה בעשייה

 

 אז במה גדלנו יותר?

 מבר ולב כיתות שח"ר
השנה התחלנו תכנית השכלה חדשה   –  לימודי תאטרון והשכלה

 בכיתות שחר.

במסגרתה התלמידים נחשפים ליצירות תרבותיות שונות ויוצרים  

 בודות בהשראתן.ע

את השנה התחלנו בקריאה של המחזה "משחקים בחצר 

 האחורית" מאת עדנה מזי'א.

     
 התלמידים קראו, דנו ויצרו מונולוגים וכרזות בהשראת המחזה.

המעורבות החברתית  -מעורבות חברתית בשילוב אומנויות

בכיתות הללו מתבצעת באמצעות מורות האומנות והמחנכות. 

ובת הסביבה ורווחיה באים לידי  מרחב היצירה מאפשר עשייה לט

 ביטוי במישורים נוספים: קבוצתיים ואישיים. 

 



 

 

 

 

  

 

שילוב של פעילות קבוצתית ואישית מונחת על ידי פרחי   –הכלבייה 

 עבודה סוציאלית, ממכללת ספיר. 

 

 

,  5( ביער דורות לתלמידי כיתה יבO.D.Tסדנה בטבע )  – "המסע"

ת התיכון מטעם  שהונחתה ידי דורון היימן, פסיכולוג חינוכי המלווה א

השפ"ח ומחנכת הכיתה )ויועצת בתיכון(, שרון גלקוביץ' צור. בסדנה 

עסקו בגיבוש הכיתה כקבוצה המעניקה כוח ליחיד, מתן אמון באחר  

במצבי חוסר וודאות, הליכה מודעת בטבע ושימת לב לחושים השונים,  

התבוננות מנטלית לקראת סיום התיכון ועידוד עמדה פרואקטיבית  

מטרות אישיות לעתיד. הפעילות יצאה לפועל כחלק מהליווי   בבניית

(    S.E.Lהשותף של התיכון, המעודדת למידה חברתית רגשית )

 ושיתופי פעולה בין הצוות הטיפולי והחינוכי של בית החינוך. 

 

 

 

 

 

 מעורבות חברתית

 כיתות שח"ר 



 

 

 

 

 

  

י'  השכב   

 צמיחה בשכבה י 
 כיתות, ייצובן,  בניית ה ▪

 בניית סדירויות  –מעברי מגמות  ▪

 המאפשרות קבלת החלטות באופן מושכל. 

 הקמת צוות מוביל שכבתי בליווי המחנכים:   ▪

 ענבר מאיר ועירא 

 תיבת הפניות  ▪

 קפה ועוגייה הזמנה אישית לדיאלוג פתוח    ▪

 של תלמידים עם חברי הצוות.

הקרנת הסרט סגורות ומפגש עם   -בקרוב  ▪

וסק בחיי נשים בכלא, בבניית  היוצרת, הסרט ע

החוסן  והדימוי העצמי בתקווה לשינוי והדימוי  

 העצמי המאפשר שינוי. 

 

 קורס מחלץ קל 

עוברת השבוע פרוייקט הכשרת מחלץ קל   'שכבה י

את מספר  המאפשרת להגדיל באופן משמעותי 

החילוץ   האזרחים שיוכלו לסייע בפעולות

 . ההכשרה הינה עיונית ומעשיתהמיידיות.

 

 בשביל מקום –פרויקט מעורבות 

 

 התוכנית כוללת פעילויות חינוכיות סביבתיות,  

 המבוססות על התפיסה של "חינוך מבוסס מקום", 

לפיה זיקה למקום פיזי יוצרת משמעות ייחודית בזהותו של הפרט.   

 כל כיתה בשכבה מאמצת אתר  

 חוקרת את המקום ומחליטה 

 בשיתוף עם קהילת המקום  

 כיצד יתרמו לטיפוח המקום.  

 בהמשך השנה יגיעו התלמידים פעם נוספת לאתר 

 .הפעם ליום שכולו עשייה, בנייה ונתינה למקום ולעצמם

כזת השכבה איריסר -הבית הכחול    



 

 

 

  

'שכבה יא  

 א'צמיחה בשכבה י 

 : גדנ"ע 

 

 

 

פעילות סדנאית עם מאיר חנוכה בנושא: מניעת  
יכואקטיבים, שיח רגשי ומשתף השימוש בחומרים פס  

 

 בקרוב: סמינר
בנושא "יחסינו 

לאן" בשילוב 
 הורים

 

 

סיור לירושלים במסגרת לימודי  
 . האזרחות

רכזת   –הבית הכתום  
 השכבה אודליה 



 

 

 

 

 

  

 

 'ב צמיחה בשכבה י

 

 טיול שנתי לרמת הגולן 

 

 

 

 

   ב"י תלמידי פורום  

קבוצה הינו ב "י פורום    

ההבנה  סביב התקבצו אשר  ב "י תלמידי של    

.קולם את להשמיע  להם שחשוב    

.החינוך בית  של הבוגרת כשכבה משמעותיים ולהיות    

 , ספריות בית מסורות יצירת לטובת פועלים    

עליונה   חטיבה תלמידי בקרב בוגרים  הנכחת   

יא-ז בכיתות  חינוכיים תכנים העברת באמצעות .        

 

וגיא בהר סמינר      

, מעורבות  רכזת דואניס  קלין'ז  של מבורכת יוזמה  

ב" י  תלמידי של  וקבוצה השכבה רכזת שרון עם  יחד ,   

, הישראלית והחברה  ל "צה בנושא עיון  ביום  חלק שלקחו  

המסוקים אסון לחללי הזיכרון  ביום המתקיים   

להנצחתם מפעילות וכחלק .   

וגיא הר הספר  בבית  מתקיימת  הפעילות   

הכנה עברו  המשתתפים התלמידים   

.החברתית המעורבות במסגרת  

 

 שכבה יב'

רכזים שרון וגל - הבית האדום  



 

 

 

 

  

 ומה במחצית הבאה?

ב" י ב  הבאה  במחצית   

וסיום  פרידה  לתהליכי פעילויות    

מחזור  ספר  הכנת    

   ב "י סיום  ערב  הכנת  

 - זאת ועוד   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפגש בין האומנויות השונות   – רב יוצרים ע

 בחצר בית הספר, תערוכות ופעילויות לכל המשפחה. 

 פעילות מסל"ן בשלוש השכבות *

הרצאות להורים במגוון נושאים שייסעו לליווי  *

 המתבגרים.

 תלמידים -מורים - מעגלי שיח הורים *

הרצאות להורים במגוון נושאים שייסעו  *
 לליווי המתבגרים. 

 

 

 

 

 

 

 מאחלת לכולנו שנצלח ברוגע 

את המחצית הבאה,    

 תוך כדי שיח משמעותי  

 ומקדם את תהליכי החינוך 

 המעצבים את עולמם של ילדינו.

 שנדע למצוא את האיזון בין גבולות ואהבה, 

 בין ערכים לבגרויות

.ובין החיים למציאת משמעות בהם   

מנהלת חטיבה עליונה -סימונה לוי  

 



 

 

 

  

  לסכם,  לרגע לעצור הזדמנות הוא  מחצית   סיום
, משוב לעצמנו  ולתת  לקבל, תקופה  

.  קדימה להתבונן ובעיקר  

. הזו  בתקופה וחיוני, שגרה  בימי חשוב זה  

לעשייה  אפשר לכם הצצה  בחרתי בעלון זה ל 
מידה הייחודיים  לומרחבי ה המיוחדת והחדשנית  

 במגמות ומקצועות הלימוד. 

ספרותמגמת   
קטעים מתוך עבודות שנכתבו במגמת ספרות לאחרונה ומייצגים את  

רץ' האחרון של המרתון. תהנו! הסט  

הטקסט "גלוי וכסוי בלשון" מעת חיים נחמן ביאליק, הוא טקסט  

פילוסופי, גבוה ועמוק ביותר שדן במשמעותן, תכליתן ותפקידן של  

המילים ושל הדיבור של בני האדם. קודם כל, לפני שאגש לסיכום  

ון,  עצמו, אני חייב להתוודות, שזהו אתגר לא פשוט בכלל. דבר ראש

הטקסט נמצא כמעט לאורך כולו באזורים הכי גבוהים של המחשבה  

דבר שמקשה להישאר מחובר אליו ולעקוב אחרי הנאמר   -והרוח 

בעת הקריאה. דבר שני, שהוא מכיל בתוכו שלל רעיונות שונים לגבי  

הנושא, וקשה מאוד לתמצת את כולם לכדי סיכום אחד. הדבר  

שמדבר על מילים, ונכתב מן  האחרון והמתסבך מכולם: הוא טקסט  

הסתם באמצעות המילים עצמן )באופן שקצת סותר את עצמו בלית  

ברירה(, וכעת גם אני צריך לנתח אותו באמצעות מילים כמובן.  

הרפלקסיביות הזאת מכניסה אותי לפרדוקס שאני מקווה שאצליח  

לצאת ממנו כשאסיים את העבודה. אז אני מתנצל על מסכת  

אני יודע שזה לא לטעמך(, אבל אני רק מכין את  הקיטורים הזאת )

השטח )קצת כמו מכתב התאבדות( למקרה שאאבד את שפיותי וזה  

 ייפול על המצפון שלך. )ה.כ.( 

אני חייבת לומר שבכיתה ממש לא ירדתי לסוף דעתו של  
מר שוב ושוב בבית המאמר באמת  אך כשקראתי את המא  ביאליק

פתח לי עולם שלא חשבתי עליו בכלל. אחריי טראומת איוואן איליץ'  
דיי מיציתי מחשבות מהותיות ואחרי שמשמעות החיים הפכה 

לקודרת לא רציתי שגם המילים, אמצעי התקשורת היחיד שלי, יאבד  
  כל ביסוס. אבל להפתעתי במאמר הזה מצאתי קסם ועניין, כי בניגוד 
למוות חסר המוצא פה נפתחו עומקים אין סופיים שדווקא מצאו חן  

  בעיני.

 אותי במאמר של ביאליק הוא רעיון האמונה.  הרעיון שהכי עניין 

שמילים הם קצת כמו אלים, הן מפרידות  זאת מחשבה מטורפת 
בינך לבין אין סוף קיומי ולא ברור ונותנות לך הסברים פשוטים  

לחיים. גם פה קיימת שאלה מהותית כי מצד אחד האמונה שלנו  
בדיוק ובאמת שבהן היא מה שנותן להם את הכוח לשקף לנו את  

המציאות, אך מצד שני המילה הראשונה היא ההגדרה של  
  שהתחיל את הכל. משהו קדמוני, טבעי  בראשית, 

 )א.ו.(   אפשר לומר שביאליק הוא אבי החילוניות של האמונה במילים.

המגמה רכזת  –כתבה איילת שפיצר    

דורית משולחנה של 
 המנהלת הפדגוגית 

 וסגנית המנהל 
 היסטוריה

טלי -כתבה רכזת המקצוע   



 

 

 

  

 לשון

סוד התרבות האנושית 
                                הוא השפה. 

ביסוד תרבותנו 
השפה  –הלאומית 

.העברית  
  :לימודי הלשון העברית בשער הנגב

השנה, בלימודי הלשון העברית, הושם דגש על 
הקשר והזיקה למקצועות הלימוד ולתחומים  

המקצוע 'עברית' קשור בכל מקצועות רבי  אחרים.  
תנ״ך,   :מקצועות שטקסט במרכזם כגון -המלל  

ספרות והיסטוריה, שבהם נדרשות מיומנויות  
תשובות  (אורייניות של קריאה מרובה וכתיבה 

רחבות על שאלות, כתיבת סיכום, כתיבת עבודות  
חוות דעת (.   ,חקר, ניסוח דברים בעל פה עמדות

ח את המיומנויות האורייניות  כל זאת במטרה לטפ 
לכן, הושם דגש בשיתוף   .אצל התלמידים

הפעולה בין מורי הלשון למורי שאר תחומי  
כמו כן, בשנת תשפ"ב, הותאמו חומרי   .הדעת

. בית הספר השקיע משאבים  21 -הלימוד למאה ה 

רבים על מנת שלימודי הלשון העברית יותאמו  
לפדגוגיה מוטת עתיד. הצורך לפתח את  

וריינות הדיגיטלית בלימודי העברית, הביאו  הא
לשינויים משמעותיים באופן שבו אנו מלמדים את 

המקצוע ולפריצת גבולות הזמן והמקום של  
הלמידה .במקצוע הלשון העברית, הוטמעו  

טכנולוגיות למידה חדשניות (סביבות הלימוד  
"עכשיו עברית" "לשון לתיכון", סביבת ה"מודל")  

"ע המהוות תשתית ליצירת הן בחט"ב והן בחט
הזדמנויות למידה מאתגרות, המקדמות ביצועי 

בכיתות י' הכנסנו תכנית  .חשיבה, הבנה ולמידה

לימוד חדשה בחלק מהכיתות שנקראת "מיזם  
הכתיבה". המיזם מוביל את התלמידים להיות  

כותבים מיומנים האוחזים בכלים הדיגיטליים של 
ראים  ומטפח תלמידים שהם קו 21המאה ה־ 

וכותבים עצמאיים וביקורתיים המודעים לפעולות 
 .החשיבה המתרחשות בעת הקריאה והכתיבה

רכזת -כתבה נעמי סתר 
 המקצוע

 

סייברגאוגרפיה   

 
....לחקור מפסיקים לא סייבר גאוגרפיה גמתמ  

 באמצעות שסביבנו והמרחב שלנו בסביבה לשנות נוכל מה
?מפות  

 במתח ודנים גאוגרפיות דילמות חוקרים -רקיע משימת
 באמצעות באזור הסביבה על שמירה לבין פיתוח שבין

 ביותר הטובות התוצאות. מנתחים שתלמידים אוויר תצלומי
 עם תישלח הזוכה העבודה, בפיקוח לתחרות יישלחו

...אוטוטו ממש לחלל סטיבה איתן הישראלי האסטרונאוט  

 יום היום מחיי גאוגרפיות שאלות חוקרים ב"י-א"י תלמידי
.אותם וממפים שלהם  

 קורקינט כמו לסביבה ידידותית תחבורה לשלב נכון האם
?נתיבות כמו הקטנות הערים ברחבי ממונע  

 בחופי הקיימים הסביבתיים לנזקים מודעים אנחנו האם
?לבלות אוהבים כך כל אנחנו בהם ואשקלון בזיקים הים  

 נוער מבני המונע בישראל מרחבי שיווין אי קיים האם
?קדימה לפרוץ הנגב בצפון בספורט מצטיינים   

?שלנו הבדואים השכנים את מכירים באמת אנחנו האם  

.וטובות חשובות חקר שאלות המון המון ועוד  

?השנה לנו מחכה עוד מה  

"גאוגרפית בעין ישראל" הצילום בתחרות השתתפות  

 רחפן באמצעות מיפוי נלמד בה מקצועית רחפנים סדנת
.מתאימות מיפוי לתוכנות וחשיפה רחפן הטסת בשילוב  

 בבאר והבניה התכנון ועדת מנהל סגנית של אורח הרצאת
.שבע  

.איילנד הדרים מנהל עם גאוגרפית תיירות בנושא הרצאה  

!לרגע נחים לא בקיצור ,אשדוד לנמל מגמה סיור  

נורית –כתבה רכזת המגמה   

 



 

 

 

  

 תקשורת

 תקשורת במגמת שנים שלוש במשך
 מיומנויות מגוון המגמה תלמידי לומדים

, מוזיקה עריכת, תוכן עריכת, כתיבה: כגון
.והפקה הקלטה, הגשה, סאונד עריכת   

 לעבודה הבסיס את לומדים י בכיתה
 ומגזינים פרוייקטים ומפיקים הרדיופונית

, חרם כמו חברתיים בנושאים מיוחדים
.ועוד בחברה אלימות, טובה אזרחות   

 באופן תלמיד כל מתחיל ויב יא בכיתות
 שלו הגמר פרויקט את להפיק יעצמא
 היא או שהוא בנושא רדיו תכנית שהוא

 הפרויקט במסגרת. עצמאי באופן בוחרים
 ויוצר וכתבות תוכן עורך, מראיין התלמיד

 אותו הנושא את המקיפה שלמה תכנית
.לחקור בחר  

 

כ

 

 

 

 אזרחות

 הערכה חלוצי תכנית - השלטון רשויות סימולציית
.ב"י שכבה באזרחות  

 

 

 דיכמ קיימנו באזרחות הערכה חלוצי מתכנית כחלק
.השלטון רשויות סימולציית את שנה  

 רשויות לסיור יצאו התלמידים השיא ליום כהכנה
 השלטון רשויות על בכיתה למדו מכן לאחר, בירושלים

. השלטון והגבלת רשויות הפרדת עקרון ועל השונות
 הרשויות באחת תפקיד קיבל תלמיד כל מכן לאחר

 חברה וארגוני תקשורת, שופטת, מחוקקת, מבצעת)
 מהרשות דמות על חקר בעבודות והתחילו( אזרחית

.עצמה הרשות על קבוצתית ועבודה שלהם  

 

 -רכזת המגמהכתבה 
תם שושנירו  



 

 

 

 

 בהתאם לבושים הגיעו התלמידים השיא ביום
 הצטרפו 5'יב כיתה, מייצגים אותה לרשות

 את שסיקרו התקשורת גופי ושימשו לסימולציה
.התלמידים לכלל המידע את והעבירו היום  

 

 

 התקיימו, שייך אליה ברשות היה תלמיד כל
 ישיבות, הכנסת במליאת ישיבות, סיעה ישיבות

, לדיון חוק הצעות הועלו, צ"בבג דיונים, ממשלה
 ואף ממשלה החלטות על פרסום איסור צווי הוצאו

.בממשלה אמון אי להצביע ניסיון היה  

 

 

 

 

 

 עבודת מצריכה מה הבינו הילדים זה יום בסיום
 למציאות עבורם הפכה והתיאוריה הרשויות

.אחד ליום  

י יקר, זו הזדמנות עבורי להביע צוות חינוכ
בפניכם את הערכתי הרבה על עבודתכם 

המסורה, שופעת אחריות ומקצועיות ובעיקר 
אהבה. אהבה למה שאתם עושים, אהבה 

גם לכם ההורים בית החינוך וללילדים , אהבה 
אני רוצה להודות על שאתם ממשיכים איתנו 
ד במסע תוך עידוד ומתן אמון, תוך הבנה שיח

נוכל להצמיח את ילדינו למקום הנכון לכל אחד 
 ואחת מהם.

אני מאחלת לכולנו המשך חוויתי ויצירתי, 
                                       .בסימן פריחה ולבלוב

                          .דרום אדוםתהנו מהכלניות ומ
 ורק בריאות,

דורית   

 

 -כתבה רכזת המקצוע 
 אסתאר


