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 .  השנייה  המחצית תוך  אל חלף חודש 

 .  קצרות  מילים בכמה חודש  לסכם קשה

 פרס  זוכה  האמריקאי  הסופר,  המינגוויי   ארנסט
 .  הקצר  הסיפור אמן גם  היה, הנובל

 שניצח  לאחר  10$-ב  זכה   שפעם  אומרים
 הסיפור  את  לכתוב –  היה  האתגר:  בהתערבות

 .  האפשרי ביותר הקצר

 קידם  ואפילו  מאתגרים   חשש  שלא ,  המינגווי 
 באורך  סיפור לנסח הצליח, בברכה פניהם את
 .  מילים שש

 למצוא   כדי",  המילים   שש  אתגר"  בגוגל  חפשו
 קצרצרים   וסיפורים   המינגוויי   של   הסיפור  את

 . שכאלה   אחרים

 שנת  בתוך   עמוק  –  נמצאים  אנו  בו   בזמן  ברגע 
 עוד  שלפנינו  כשהדרך  אבל,  הלימודים

 לגייס  צריכים  אנחנו  –  אחד   מצד,  משמעותית
 מבטנו   את  להסיט  ולא  לוותר  לא,  כוחות 

 עדיין  יש,  שני  מצד.  ביוני  שם  אי  שנמצא  מהיעד
 שאספנו  התובנות  את  ליישם,  לשפר,  לתקן   זמן

 . המרץ בשיא הלאה ולהמשיך  במחצית

. מציאות ומשנה מעצב כוח  יש לסיפורים   

  הדרך  סיפור  את לעצמנו  לסכם  נצליח האם 
  נצליח והאם?  מילים  בשש עתה  עד  שעברנו
  ללכת נרצה  שעוד הדרך את לעצמנו  להגדיר

.  לנסות  אתכם מאתגר אני? מילים בשש  בה
.הצלחתם אם אותי שתפו  

  שמתם)  חדש משהו  יום כל  ללמוד שנמשיך 
 (, מילים שש? לב

 טל

 

    

משולחנו של  
מנהל בית החינוך 

 טל אלוני 

 'את לא יודעת לרשום הכתבה, נכון?'

 'אף פעם לא למדתי,' היא אמרה לו. 

 'זה בסדר.' 

לא היה זמן, כמובן, למרות שנראה שאם אתה "
" כותב את זה נכון, הכול מתקצר לפיסקה אחת.  

מתוך "שלגי הקילימנג'רו" מאת ארנסט  --
( 75סיפורים", עמ'  10)בתוך "  המינגוויי  

 

 
 ח' בסיור כלניות שכבה   –רום אדום ד
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית מדרש  

   בבית חינוך שער הנגב 
 

 

 

 ואנגלית קה מתמטיב בית מדרש 

לכלל לומדי המתמטיקה   ביטחון חברתית לימודיתרשת בית המדרש הינו 
 . ברמות הגבוהות והאנגלית 

                                             יב'( הפועל בימי שישי  -'מרחב חינוכי רב גילאי )ט
 .12.00 – 8.00בין השעות 

ובאחריות מירב   ביוזמת ועידוד תלמידים כעשורנוסד לפני בית המדרש 
 רוזן רכזת קדם עתידים. 

בית המדרש מאפשר ומזמן למידת עמיתים רב גילאית בתחומי  
 . המתמטיקה האנגלית 

כם בפיתוח  בשעות אלו כולם מורים וכולם תלמידים ותפקיד המורה מסת
 קהילה לומדת ויוצרת.   

השנה  גם הוכח כהצלחה ולכן  של שכבת יב'    לוש שניםלפני כש הפיילוט 
סית  לרבע שעה של הרמת כול באי בית המדרש כבהפסקה ונתכנס נמשיך 

 וסיפור לשבת.  אחריות שכבה תורנית בקידוש ,

 

 

 

 שכבה אחראית יב' -דוש בבית המדרש קי

(ד"ר סוס  ) " לזיכרון ייהפך שהוא עד הרגע של הערך את תדע לא אתה לפעמים " 
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המרכזית  ה חטיבה   
תמי מנשה מנהלת החטיבה המרכזיתמשולחנה של   

 
  

 

  שערי נועלת  עצבות "
  פותחת תפילה , שמיים
,  נעולים  שערים

  בכוחה  והשמחה
!" חומות  לשבר   

 

( טוב  שם הבעל  ) 

 

  בכל. עצמן  בעד  מדברות התמונות, ןעלוב  ותראו שתקראו  כפי
  בקרב ונראות משמעות מקבלות הנלמדות המיומנויות חודש 

. והצוות הילדים  

  פברואר,  אדום דרום,  המשפחה יום, תעודות  את ציינו זה בחודש 
.  הכלל מן יוצא  

   הילדים עם האישי במפגש אלו  ימים של  החשיבות את הדגשנו 
. ובמרחב  

  לימודית צמיחה מאפשר עליו   שעבדנו  והחוסן  האישי הקשר
. לצוות  גם  וכמובן וילדה ילד לכל  האישי הביטחון וחיזוק  

  בחיי והנתינה השמחה משמעות על מהגמרא בסיפור , אסיים
.  יום  היום  

  בשוק יש  האם: לו  אמר. הנביא אליהו את  בשוק  פגש, ברוקה  רבי
.  אנשים שני  הגיעו כך  בתוך?... הבא העולם בן  שהוא  מישהו זה

.הם  הבא העולם בני  אלה שני (: אליהו )  לו אמר  

? מעשיכם מה: להם  ואמר( ברוקה רב)  אליהם הלך  

 

. העצובים  את אנו  ומשמחים, אנחנו שמחים  אנשים: לו אמרו  

 

  מתוך הנובע כדבר השמחה את מדגיש,  ברוקה  רבי  של  סיפורו
. אחרים על והמשפיע האדם  

 

. האחר ובראיית  בנתינה הקשורה שמחה  

 

  ההורים  ולוועד החטיבה  הנהלת חברי, שלנו  לצוותים  תודה
  והם והחברתי  הרגשי, הלימודי  העושר את מייצרת שהשותפות

.תהליך  לכל אמת שותפי  

הביניים  חטיבת  והנהלתתמי   

יקרים   ותלמידים  הורים, צוות  

  העברי לחודש נחשב אדר חודש 
  בעל החודש והוא  בו טבועה  שהשמחה

: טעמים משני זאת , ביותר  הטוב המזל  

  בכל שמח  הכי הזמן  הוא הפורים חג
  אדר משנכנס: "ל" חז שאמרו  כמו. השנה 
( א"ע ט "כ תענית) ."  בשמחה מרבין  

  והחודש: "אסתר במגילת שמצוין וכפי 
  מגילת ). " לשמחה  מיגון להם נהפך   אשר

  אביב מבשר  חודש  מהיותו (ט  אסתר
. אלינו שמתקרב ניסן  של  שכנו  

  בתקווה ברובו מאופיין האחרון החודש 
  לא וכמובן העתיד  לקראת שמחה , גדולה 

. הזדמנויות מעט  

  גדוש  חודש על מסתכלים אנחנו כחטיבה
  לימודית  פדגוגית  –  משמעותית בעשייה

. ערכית חברתית  ופדגוגית  

  גם  פנינו כמובן  אך בהיום עסוקים אנו
  ההזדמנות את  לפספס לא, לעתיד

,  החינוך  מערכת שיפור  של  הגדולה
  למידה המשלבים תהליכים  הטמעת
  חוזקות שימור  לצד חדשניים והוראה

.להמשך ודיוקן לימודיות  



 

 

 

סגנית מנהלת -משולחנה של שרון סייבי   
 חט"ב ורכזת חברתית חט"ב

פברואר יוצא מן הכלל", נועד לקדם השתלבות של "

אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלות בקהילה.  

בחטיבת הביניים במסגרתו של חודש חשוב זה התקיימו 
שיעורי חינוך, הרצאות, סדנאות ופעילויות שונות על  

מנת לקדם את מודעות התלמידים לנושא זה ולהטמיעו  

 הלכה למעשה. 

החודש נפתח בהרצאת השראה והעצמה של שגיא  

ברייטנר לתלמידי שכבה ח'. שגיא דיבר עם התלמידים  

על בטחון עצמי חיצוני לעומת בטחון עצמי פנימי,  
צוא את הקול שלך והדרך לבטא את עצמך. להיות למ

תמיד שלם עם האמת שלך. הודגשו ערכים של חברות  
על התנדבות לקהילה ונתינה   .עזרה הדדית והעצמה

בסוף ההרצאה נתן שגיא סדנא קצרה והתנסות   .כערך

 בביטבוקס.  

 

ח' צפו בסרט "שמעון המלך".   –תלמידי שכבות ז' 

שמעון, הלוקה בתסמונת דאון, הוא בעל ידע יוצא דופן  
במוסיקה ומילדות הוא חולם להיות דיג'יי. הסרט מלווה 

אישית  את שמעון במהלך ההתמודדות המורכבת, ה

והחברתית, בדרך להיות שדרן ברדיו. הסרט הוא לא  
רק סיפורו של "אדם חריג" בחברה "רגילה". הסרט  

נוגע בתשוקה האנושית של כולנו להתבלט, להצליח 
ולהותיר את חותמנו בעולם. לאחר הצפייה בסרט  

 התקיים שיח ודיון עם יוצר הסרט, יריב קרין.  

בהמשך התנסו תלמידי שכבה ז' בפעילות "נגיש  
להכיר" שמטרתה לימוד והתנסות בחוויות יום יומיות של 

אנשים עם מוגבלות. את הפעילות כולה תכננו, הכינו 

, שהכינו  8והעבירו תלמידי כיתתו של לירן חורי ט'
תחנות מיוחדות ומגוונות: מסעדת חושך, חדר קשב  

וריכוז, חדר פנטומימה ושפת סימנים, מסלול כסאות  
גלגלים וקביים, שריכת שרוכים עם קושי מוטורי ועוד. 

היו נהדרים, גילו אחריות, רצינות   8תלמידי ט'

 ומקצועיות. תודה רבה ללירן חורי המחנך ולתלמידים.

 

הצגה   -למידי שכבה ט' צפו בהצגה של תיאטרון הנפש " בנוגע לציפור" ת

המנסה להסביר לכיתה שלו מה בדיוק על מייקי, נער על הספקטרום, 

זה מה   .קרה באותה הפסקה עם הציפור שגרם לכולם להתרחק ממנו

שמייקי אומר בהצגה: ..."אז אני רוצה לספר לכם קצת עליי כי אני יודע  

שכולם חושבים שאני "ציפור מוזרה". זה ביטוי כזה שאימא שלי לפעמים 
לים על אנשים כמוני, משתמשת בו כשהיא מסבירה לי איך אנשים מסתכ

כמוני זאת אומרת שונים. הרבה אנשים לא מבינים אותי, זה חלק מהבעיה  

ההצגה פותחת צוהר לעולמם הייחודי  ..."שלי, מהתסמונת שאני "לוקה" בה

חוויה שמקנה    .של אנשים עם אספרגר, מאפשרת להבין ולאהוב אותם

ושיות. בוחנת  פרספקטיבה שונה ולא ביקורתית על אספרגר, שילוב ואנ

  .לעומק את מהות הערך של קבלת השונה כערך אמתי ולא כסיסמה

בהמשך נהנו תלמידי שכבה ט' ממופע מוסיקאלי "אני ואתה נשנה את  
העולם", מופע המשלב תוכן ומוזיקה ושוזר דילמות חברתיות כגון: יחס 

לזר, אחריות החברה לעני ואחריות הפרט לסביבתו. לצד שירי מחאה שליוו 

את ההיסטוריה הישראלית: אין לי ארץ אחרת, מגולגלים בתוך נייר עיתון,  
נחשפו התלמידים  במסגרת המופע, אני ואתה נשנה את העולם ועוד.

לדילמות חברתיות שליוו את החברה הישראלית לאורך השנים ועד היום, 
פגשו מקורות יהודיים שמתמודדים עם דילמות חברתיות והכירו את המושג 

 עולם" כערך יסוד.    "תיקון

כפעילות סיום לחודש זה חוו התלמידים סדנה ייחודית "כולנו יכולים"  
בסדנה עברו התלמידים בתחנות שונות בהן הכירו ושמעו את סיפורם  

על בסיס האישי של נכים שהגיעו לבית הספר והתנסו בקשיים שהם חווים 

יומי. בסיום היום נערך משחק ידידות בין הנבחרת הפראלימפית של ישאל, 

 גת העל בכדורסל לבין תלמידי שכבה ט'. היה חווייתי, מרגש ומלמד לי

 

בנוסף לכל הלמידה והפעילות המשמעותית בנושא זה יצאו תלמידי שכבה 
חה בפארק בריטניה. התלמידים נהנו מיום שמשי, ח' לסיור טבע ופרי

 הדרכה מלמדת וחווייתית אוורור אמיתי במרחבים הפורחים והיפים. 

ואיך אפשר בלי פעילות גיבוש כיתה, תחרות  

ועבודת צוות...כלל תלמידי חט"ב נהנו מאוד מפעילות חברת "אתגרים" בה  

עברה כל כיתה תחנות מפעילות ומאתגרות שגרמו לחשיבה משותפת,  

 עזרה הדדית ועבודת צוות. כולם נהנו מאוד.  

 שרון סייבי

 



 

 

 

  

 חודש פברוארבמהלך  

 : רום אדוםחודש ד
תחומי של חט"ב )איילת, נורית, ענבר,  -בשיתוף עם הצוות הבין

ענבל ובושמת( נבנתה תוכנית ייחודית לחודש פברואר בסימן  
  אדום.-דרום

התחלנו את החודש בשיעורי חינוך/תרבות ישראל שהיוו יריית 
הפתיחה לחודש שעסק כולו בדרום אדום. במהלך  

ת נוספים כגון: ספרות,  שולב הנושא אף בתחומי דע   החודש
 ומדעים.* 

בהמשך נבחרה נציגות תלמידים מכל כיתה. הנבחרת עברה  
סיור הכנה ונערך מפגש הכנה על מנת להכשיר את חברי  

הנבחרת להדריך ולהוביל ביום השיא השכבתי את כיתתם. יום  
השיא התקיים כיום סיור שהחל בגבעת הכלניות, דרך קיבוץ  

 קסום….  גבים והסתיים בביהס. היה
 

 .החומרים כולם הועלו  לאתר דרום אדום*

 -

קמת מרכז למידה: ה  

עם חלוף גל הקורונה האחרון הצלחנו יותר ויותר לפנות את  
  הסטודנטים שגוייסו מלכתחילה לצורך הקמת המרכז.

הצרכים מופו בעזרת רכזי המקצועות והיועצות ועל פי צרכים אלו  
יומי. -מידה באופן יוםמשובצים הסטודנטים לאורך יום הל

לכשתסתיים חופשת הסמסטר השעות והימים יתקבעו על פי  
 מערכת השעות של הסטודנטים ויתפרסם השיבוץ הקבוע. 

 

סגנית מנהלת - סלק רות  משולחנה של
 חט"ב ורכזת פדגוגית חט"ב

 לי גוגל: הטמעת כ
קיימת חשיבות עצומה ברכישת מיומנויות, הכרת 

 כלי גוגל וגיוסם לטובת הלמידה. 
על מנת לתת מענה לצורך זה גוייסה ענבל בר 

גיל שנה בסבב כניסה לכיתות האם בליווי מחנך 
ובמטרה להטמיע את כלי גוגל תוך ביצוע  

משימות כיתתיות משותפות המפתחות ומתרגלות  
  מיומנויות אלו.

 
 

 קבוצת מופת 
לאחר תהליך חשיפה רישום וגיוס צוות מורים,  

 נפתחה השבוע לראשונה קבוצת מופת. 
בקבוצה זו עוברים התלמידים במהלך המחצית 

קורס המשלב למידה בתחומי התמטיקה  
 והפיזיקה. 

 

  
 
 

 :למידה במרכז לחדשנות
עם תחילת המחצית נכנסו כיתות חדשות בשכבה ט' 

 ידת טכנולוגיה בדגש על תכנות. ללמ
 השיעורים מתקיימים במרכז לחדשנות פדגוגית. 

והחומר הנלמד שם מטרתו לחבור לשיעורי מדע  
 בפרוייקט משותף של בניית חממה. 

 

 

 רות לקס 

 

https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2
https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2
https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2
https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2
https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2
https://sites.google.com/view/daromadom/%D7%91%D7%99%D7%AA?authuser=2


 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'ז  בשכבה פברואר חודש  אירועי   

 

. בסוף חודש ינואר נפגשו תלמידי השכבה להרצאה 1
 מרתקת של השחקן והדוגמן דניאל ליטמן.  

ההרצאה עסקה בצמיחה אישית, הגשמת חלומות, מקרים  
ל אלו  ו האישי ואיך כישל חרמות ושיימינג מתוך סיפור חי 

 השפיעו עליו כנער והובילו אותו למה שעושה כיום. 

במהלך ההרצאה שיתף דניאל את התלמידים על חרמות  
ושיימינג שעבר בתור נער, איך התמודד עם הסיטואציות  

השונות והזמין את הילדים לשתף בחוויות שלהם 
בתחומים האלה. הילדים נפתחו וסיפרו על דברים שחוו  

 בעבר. 

מרתקת וללא ספק הילדים יצאו עם  ההרצאה הייתה 
 מסרים חשובים מההרצאה.

 

  חודש: אירועים מספר  בשכבה מציינים אנו זה בחודש . 2
  צרכים לבעלי מודעות חודש, בטוחה לגלישה מודעות

. אדום דרום  וחודש מיוחדים  

  גלישה   בנושא  בכיתות  שעוברות  הפעילויות   מכל   כחלק
.  האן   גלעד  של  זום   בהרצאת  בההשכ  תלמידי  צפו,  בטוחה

  ברשתות   הטמונות  לסכנות  התלמידים  נחשפו  בהרצאה
.  ברשת  השימוש   בעת  להישמר   עליהם  וממה  החברתיות 

  בתחרות  והשתתפו  פעיל  לתוצר  התלמידים  יצאו  מכן  לאחר
 . בטוחה לגלישה פלייר/  פרסומת  סרטון 

 

 

 

 

ז'  שכבה   
". )ד"ר סוס( נפלאים למקומות מגיעים יוצאים אם"   

 

 

 יצאה  השכבה כל  - שכבתית  אתגרים פעילות.  3
 מפעילים  ידי  על כיתתי וגיבוש  העצמה פעילות

 העצימה הפעילות. הספר  לבית  שהגיעו  חיצוניים
  להצליח והרצון   התלמידים בין הצוות  עבודה את

  בתחושת זו מפעילות יצאו  הילדים! ככיתה
 לכידות גדולה. 
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  צריכים לבעלי המודעות מחודש כחלק. 4
  בסרט צפו השכבה תלמידי מיוחדים

" המלך שמעון"  הדוקומנטרי  

"  חריג אדם" של  סיפורו רק לא  הוא הסרט
".  רגילה " בחברה  

  כולנו של האנושית בתשוקה נוגע   הסרט
  חותמנו את ולהותיר  להצליח, להתבלט 

. בעולם  

  מסע הוא  שאן  מבית  דהן  שמעון של מסעו 
 בעולם  אחד איש של  ופסיכולוגי  חברתי, נפשי 
  להיות: עצמו את לממש  רוצה  אשר, גדול 

  כפי   בדיוק", שלם  והכי פתוח הכי, טוב  הכי"
. להיות  רוצים  שכולנו  

  המלווה על שוחחו התלמידים הסרט לאחר
  והעלו ובהמשך הסרט במהלך שמעון  של

. בחברה השתלבותו על מהותיות שאלות  

  קיבלו התלמידים לכיתות חזרנו כאשר  בנוסף
  מה לראות  מנת על  לסרט מסכמת  משימה

. בסרט מהצפייה  הילדים לקחו  

  כי הסרט על תגובותיהם  לפי לראות ניתן
. החיים על אותם  ולימד בהם  נגע  המקרה  

 

  לשעבר הממשלה לראש הזיכרון  יום.  5
  ולסיור  לאזורנו שלו והקשר  ל"ז שרון  אריאל

. אדום וםדר  

 

  לראש הזיכרון יום את ציינו כשבועיים לפני
  לילי ורעייתו שרון אריאל לשעבר הממשלה

  הכיתות בכל טוב בוקר מפגש במהלך. ל"ז
  של  ופועלו חייו  על מצגת הועברה , בשכבה

  שלנו  למדינה האדירה תרומתו  ועל אריק 
. לאזורנו שלו הקשר על כך  ובתוך  

 

  על מעט למדו התלמידים הסיור במהלך

" (ד"ר סוס( !םילד, אתה עוד תזיז הרי " 

 



 

 

 
 
 

  

 יצאו   האחרון חמישי ביום -  אדום דרום סיור. 6
  בגבעת שהחל  אדום דרום  לסיור השכבה  תלמידי

  הספר לבית עד  גבים  ואדי דרך עבר, הכלניות 
.  בסיום  

 

 

  האזור על מעט למדו התלמידים הסיור במהלך
  הנגב שער החינוך  בית כתלמידי שלנו  הקשר

.  אדום דרום -  באזור  המרכזי לאירוע  

 

  ובמקום  הכלניות בגבעת הסיור את התחלנו
התלמידים   ל"ז שרון  ולילי אריק של  קבותם
  מבחינה הן האזור  על קצר  הסבר וקיבלו

  צוות מפי גאוגרפית  מבחינה  והן היסטורית
  עבור  הסיור  את שהכינו השכבה  תלמידי
. השכבה  

 

 

  כיתתי פיקניק  ערכו  הכיתות גבים  בוואדי שנערכה  בעצירה
.שונים  במשחקים ושיחקו  

 

"עדיף לדעת איך ללמוד מאשר איך לדעת"   

  (ד"ר סוס(

  מתקיימת  הקרוב ראשון  ביום -  להכיר נגיש   פעילות.  7
  לבעלי המודעות מחודש  כחלק"  להכיר נגיש "  פעילות
מיוחדים צרכים . 

  לירן שלהם   והמחנך  8'ט כיתה י" ע תועבר  הפעילות
  סוגי את לתלמידים  להכיר הינה  הפעילות מטרת. חורי 

  להיות זה איך להרגיש להם  ולתת  השונות המוגבלויות
 של  וקבלה אמפטיה ליצור  מנת על  האחר בנעלי

 .האחר

  כסאות  חדר, חושך  מסעדת:  יהיו  מהתחנות כחלק
ועוד עדינה מוטוריקה חדר, גלגלים . 

 

ז'  שכבהכתבה אסתאר רכזת   



 

 

 

 

 

  
 שכבה ח' 

יש לך מוח בראש, רגליים בנעליים, אתה יכול "
" )ד"ר סוס( לקחת את עצמך לכל כיוון שתבחר  

  הופיע,  רשת  ואושיית  ביטבוקס אמן , ברייטנר שגיא
'. ח שכבה  תלמידי  בפני הספר בבית  

,  התמודד  עמם  הקשיים את התלמידים בפני חשף  שגיא
  והפיזיות  הרגשיות הפגיעות, ההצקות, החברתי  החרם
התבגרותו במהלך סבל מהם . 

  של  החשיבות, התמודד הוא כיצד לילדים הסביר הוא
 עצמם  את לקבל הצורך, פנימית הנעה, עצמי  בטחון
ועוד  שהם כמו ... 

  וטיפים כלים  וקיבלו שאלות שאלו   התלמידים
  איתם המורכבים הרגשיים האתגרים עם להתמודדות

מתמודדים הם . 

י. ומשמעות רלבנטי, מהנה  היה  

  

 

  אוויר   מזג, בריטניה  לפארק טיול , ומהנה חוויתי וםי
. מצוין היה, מקסימים תלמידים,  בשיאה  פריחה, נפלא   

 

 



 

 

 

 

  

תה קורא יותר אתה יודע יותר דבריםככל שא"  

   "ככל שאתה לומד יותר, תגיע ליותר מקומות  

 .)ד"ר סוס(

" בטוב באים"  פעילות ODT לכל השכבה. ,  צבעונית לאווירה  שדרוג  עברו  ח שכבה  שירותי 
. ונעימה חדשנית  

 

 

 

ח' שכבה רכזת מרים כתבה   



 

 

 

 

  

' שכבה ט  

" זה לא עניין של מה זה אלא של מה זה יכול להיות"  

 (ד"ר סוס(

  קצר , הכלל  מן יוצא חודש  הוא ברוארפ
  והנה בדיוק שבועות ארבעה ובו במיוחד

. הרבה כך  כל  עברנו הזמן במעט  

  ובכולם נושאים למספר   הוקדש החודש 
:ושיעורים פעילויות  עברנו  

  בהתנהגויות  והעיסוק הסדנאות המשך. 1
  יום  6/2ב עברנו מניעה לצורך -סיכוניות 
,  סיכוניות התנהגויות למניעת  סדנאות

  באלכוהול שימוש , הקורונה  נזקי על  דברנו
. ועוד  

  חיבור של  חיוביים צדדים גם  ראינו  שני מצד
בפעילות  9/2ב וערכי חברתי  ODT אתגרית  

  ועברו נהנו  הכיתות,  צוות  ועבודת לגיבוש
. בשתומג טובה חוויה  

 

 

  המודעות שבוע גם מתקיים  בפברואר .2
  צפו ולכן" ברשת בטוחה לגלישה"

  האן גלעד של בזום בהרצאתו התלמידים
  בכיתות  גם ברשת בטוחה גלישה על

. זה בנושא   עסקו החינוך בשיעורי  

  לאנשים המודעות חודש -" הכלל מן יוצא פברואר" במסגרת.3
. מיוחדים צרכים בעלי  

  מאוד משמעותית שהיתה"  לציפור בנוגע" ההצגה את ראינו
. רבים תלמידים   עבור  

  עם תחנות   ששילבה"  יכולים  כולנו" הפעילות  את עברנו, בנוסף
  שחקני מול  ומשחק מפגש עם יחד שונות  במוגבלויות התנסות
  תלמידי של ומרגש מיוחד משחק היה,  פראלימפיים   כדורסל
. הגלגלים כסאות על  השחקנים מול  השכבה  

  שלא  לעולם התלמידים את  חשפו הללו שהפעילויות  נראה
  אנשים של  אחרת  ולהבנה למודעות  להם וגרמו הכירו

. שונות מוגבלויות  עם  המתמודדים  

 



 

 

 

 

  

לפעמים השאלות הן מורכבות  "  

)ד"ר סוס("והתשובות הן פשוטות   
 

 

  לקראת  הכנה במפגש  השתתפה השכבה .6
  מנהלתה דורית   עם, העליונה  החטיבה

  תעודת  על בהסבר התיכון של  הפדגוגית
  מנהלת סימונה   ועם והמגמות הבגרות

 ר " מב כיתות על  שהסבירה העליונה  החטיבה
. ב"ול  

  רזי' ג בניו לקאמפ  ראיונות  התקיימו  בנוסף .7
 לשלב   להתקדם נבחרו המתאימים  והתלמידים 

. למשלחת  הקבלה בתהליך  הבא  

  6ט  תלמידי   הספיקו הפעילויות  שלל כדי  תוך  .8
  בכרמיה שלהם בהתנדבות להמשיך  9וט

. לכיש בתל  לימודי לביקור נסעו 5וט  3ט  וכיתות  

 

  השכבה מתלמידי המורכב' ט מוביל צוות. 9
  שהתקיים  המכירות ביום שנאסף בכסף  רכש

  התלמידים לשימוש מיקרוגל, השנה  בתחילת
  מאוד לפופולרי שהפך  כדורגל שולחן וגם

  ניהול  על לנורית תודה. התלמידים  בקרב
  לאירועי הכנות של בעיצומן  שנמצא הצוות
. פורים  

 

 

 בשכבה " הכלל מן יוצא"  מאוד פברואר היה אז
  ימי להובלת הפנים עם אנחנו ועכשיו' ט

  -השנתי  ולטיול הביניים בחטיבת הפורים
. לטובה  עלינו הבא מרץ בחודש שניהם  

,ומוצלח מהנה שיהיה  נקווה  

'ט  וצוות  להיתה  

  מתנדבים תלמידים:  שלנו ממש  כבר  זה אדום דרום. 4
  המדריכים  והם הכנה לסיור יצאו, בשכבה  כיתה מכל

. השבוע  נצא שאליו   הסיור את והמובילים   

  בעבר  שונות מחאות על  מחאה שירי   מופע ראינו  .5
  וגם אנשים של  ומעורבות  שמודעות מה וראינו ובהווה

. ולקדם   ליצור  יכולות,  נוער  של  

 

 

ט' שכבהכתבה תהילה רכזת   



 

 

 

 

 

  

היועצות?מה אומרות   
כמות הדברים שאתה יכול למצוא אם פשוט   : או" 

( סד"ר סו) "לא תישאר מאחור  
 

התכנית הייעוצית בעיצומה , ואיתה פעילויות 
.   רבות ומגוונות  

 בחודש זה עסקנו בשני נושאים עיקריים: 

 

בנושא זה  –חינוך למיניות בריאה 

התקיימו שיעורי חינוך בכיתות בהנחיית יועצות 
יל ההתפתחותי ובהתאם  השכבה ע"פ הג

להנחיות שפ"י . בנוסף התקיימה השתלמות 
מורים ע"י ארגון מסל"ן בנושא " איך לדבר 

 מיניות בכיתה" . 

 שבוע לאומי לגלישה בטוחה ברשת 

התלמידים שמעו הרצאה מרתקת על הסכנות  
ברשת ע"י חוקר הסייבר גלעד האן ובהמשך 

 התקיימה גם הרצאה זו להורים .   

שוב ומרגש אליו הצטרפנו השבוע הוא  פרויקט ח
מודעות שווה למען החברה ,  - פרויקט משא"לה  

 

במהלך השבוע נשמע הרצאות מרתקות מטובי  
המרצים בארץ , יתקיימו מעגלי שיח מוגן  

מיניות  –בשיעורים שונים סביב נושאים כמו 
ה, מניעת אלימות , דחייה חברתית , וכו",  בריא

במירוץ והליכה   3.3-ונסיים ביום שיא שיתקיים ב
 חברתית , טקס ופעילויות נוספות .  

בחודש הבא נמשיך בעיסוק בנושא חינוך 
למיניות בריאה ויתקיימו סדנאות מסל"ן  

בכיתות עד סוף השנה . בנוסף נעסוק גם  
בחיזוק ופיתוח חוסן והסתכלות חיובית ממוקדת 

. בכוחות אישיים ובדרכי התמודדות  

ולכתבה גלית אביטב  

  שכבת ט'יועצת  

 ורכזת הייעוץ הבית ספרי

  החודש, הספר  בית של הייעוצית התכנית במסגרת
- יא לכיתות  מסל״ן תכנית ומדריכות מדריכי נכנסו 

( החינוך בבית  הכיתות  לשאר ובהמשך)  בי
  אשר,  כיתה בכל מפגשים  ארבעה  בת לסדרה
  בגיל יחסים, בריאה מיניות,  בזוגיות תעסוק

  התכנית  במסגרת. מיטיבה ותקשורת  ההתבגרות
  הנחייה סדנאות בשתי  השתתפו המחנכים  גם

  הוזמנו   ההורים. נוער בני  עם לשיח  כלים לקבלת
  התקיימו אשר קצביץ חן ד״ר עם  מפגשים לשני 
.ביותר מרתקים והיו  בזום  

 

 

ועצת שכבת יא'גלקוביץ יכתבה שרון   



 

 

 

  

החטיבה העליונה  
  ,מנהלסגנית   - סימונה לוישל משולחנה 

   החטיבה העליונהומנהלת  
המעבר ממחצית ראשונה לשנייה חייב אותנו לעצור    

. החינוכיות ולהתבונן, לסכם ולכוון את תנועותינו   

קיימנו ועדות פדגוגיות בהם בחנו את מצבם הלימודי  
לבנות תכנית    והרגשי של התלמידים, מתוך כוונה

ממריצה המאפשרת סיום מחצית שנייה  מותאמת, 
היה יחד עם היועצות,  כל המהלך הזהכהלכה.  

 ההורים והתלמידים.  

 תודות ליועצות על המקצועיות וההכוונה המלאה
. ברגישות  

השיגרה המבורכת שהזדמנה לנו, אפשרה לנו לגשת  
  3במתמטיקה לתלמידי   באופן מוכן לבחינת הבגרות

יח"ל. תודה למורי המתמטיקה שתגברו בכל רגע  
למחנכים שעודדו ודחפו את התלמידים   נתון, תודה 

. לעמוד במשימה   

חדוות העשייה החינוכית באה לידי ביטוי בפעילויות  
:הבאות  

  את  שהשאירו  ייחודיות  פעילויות התקימו  שכבה בכל
ם.התלמידי  על רשמיהם  

במסגרת " פברואר יוצא מן הכלל" חודש המודעות  
פעילויות ערכיות    ת. התקיימולבעלי צרכים ומוגבלויו

וחשובות שסייעו להעמקת ההיכרות עם השונה, 
אף המגבלה   על הכרה במסוגלות העצמית

. והתמודדות עם קושי ואתגר  

התקימה פעילות פאראלימפית. פעילות   -במחזור י  
מוצלח וזכינו   משותפת עם ספורטאים נכי ם. היום היה 

לתשבחות על הנערים והנערות בשכבה ששיתפו  
.פעולה, שאלו והתענינו   

התלמידים צפו בסרט "סתמי" המתאר   –במחזור י"א  
טורט. התלמידים היו    יום בחייה של ילדה עם תסמונת

מרותקים, קשובים ורגישים ואנחנו היינו מלאי גאווה  
.בהם  

מיניות   -הכול יחסים" סמינר לשכבת יא בנושא"
.חמישי אחה"צ יום  2/24- וזוגיות מיטיבה שהתקיים ב  

הסמינר עסק ביחסים מיטיבים, מה תורם לזוגיות  
רן    בריאה ואינטימיות טובה, דרך הרצאתו של

גבריאלי וסדנאות ממיטב מומחי התוכן להעצמת 
. התלמידים, ויצירת מרחב אינטימי   

גם ההורים שמעו את רן גבריאלי. האודיטוריום 
. שותפות  נתמלא בנוכחות הורית שהעבירה מסר של  

 

,יקרים  ותלמידים  מורים ,  הורים    

  כדי המורה  של  לתמיכתו  זקוק תלמיד
  וכדי  ובעולם  בכיתה דרכו את  לעשות

. תימחק   לא שייחודיותו  

  כנזקק  התלמיד מול  המורה עמדת 
  האנושית הזיקה את, אפוא, משקפת
. הראויה  

  לתלמיד  המורה שבין  שוויון- האי דווקא  
  התלמיד לפני  ההיחשפות את שהופך   הוא

  המוסרי המפגש  של מובהק   למקרה
(בובר  מרטין  ). בשלמותו   

 

  מצריך  התלמידים עם והמפגש  החינוך בבית  היומיום
  ולזהות עיניים  לפקוח, סביב להתבונן מאיתנו

. תרואו שעיננו  את ברגישות  

  אנו אותו התוכן בעולם מסתכם אינו החינוכי המפגש 
. מפגש   בכל להעביר מבקשים   

  זה שמפגש  החינוכי המעשה  מהו  השאלה נשאלת 
?  זה ממפגש המורה ואף  התלמיד יתרם  כיצד,  יוליד

  הדיאלוג את להעמיד היכולת הוא  מפגש לכל הבסיס
. הערכים סולם  בבניית  והכרחי מקדם כמרכיב  

הדיאלוג מתחיל ביננו, המבוגרים עלינו מוטלת  
במשעולי   האחריות לקידום, פיתוח וליווי התלמידים

. השנים  

  המקור היא, המנוע  היא החינוכית העשייה  חדוות 
הרצון כל  מאחורי הנושמת הרוח  והיא ,  הדחיפה

  העשייה. פסגות ועוד עוד ולכבוש לקדם והתשוקה
  תוך זהותם את לגבש לתלמידים מאפשרת החינוכית

,  תנועה מייצרת  החינוך מלאכת. ייחודם  על שמירה
. ומצמיחה נוטעת  היא  

  כמו מחלחלות הן, מיד  ניכרות אינן  תוצאותיה  לעיתים
אדמה  לעיתים, חודרים  מים  

. סלע ולעיתים  



 

 

 

  

  

תוכנית מסל"ן החלה בשכבות י"א י"ב  
ובקרוב גם בשכבה י. בנים בנפרד מבנות,  

מותאם.   שיח  

. גם המורים זכו לשתי הרצאות הכנה   

מאיר חנוכה השלים את המפגשים עם  
התלמידים בשכבות י"א י"ב והחל במפגשים  

תנחשו מה? התלמידים מבקשים    בכיתות י
. עוד  

שכבה י״ב יצאה ליום גיבוש חוויתי בתל  
אביב. הפעילות כללה תחרות בין קבוצות,  

חידות בעבודת צוות, ובילוי משותף.   פתרון
! היה יום מושקע ומהנה ביותר  

 

 

 

 

 

 

במדבר   קרוב הטיול השנתי לשכבה י' י"א : שכבה י תטיילב
בצורת הציפייה של   יהודה ושכבה יא ברמת הגולן. לאחר שנות

. התלמידים הינה רבה   

, עד כאן  

. שנמשיך לחלום, ליצור וליישם  

 סימונה 



 

 

 

 

  

י'שכבה   
ככל שאתה קורא יותר אתה יודע יותר  "

דברים. ככל שאתה לומד יותר, תגיע ליותר 
)ד"ר סוס(".מקומות  

י' השתתפו בפעילות מ גוונת  תלמידי שכבה 

 וחשובה,  לאורך התקופה האחרונה.  

קורס:    התקיים  ינואר  חודש  "מחלץ  בסוף 

מפרויקט    קל",  כחלק  העורף.  פיקוד  מטעם 

המעורבות החברתית והסיוע לקהילה בשעת  

בעת   קל  חילוץ  הדרכת  התקיימה  חירום, 

את   להכשיר  היא  המטרה  אדמה.  רעידת 

אדמה,   רעידת  של  למקרה  התלמידים 

הם  כיצד  ולקחת    וללמדם  להשפיע  יכולים 

 .  חלק במתן החילוץ הראשוני

 

 

 

קורס הגשת עזרה  באמצע חודש פברואר, התקיים בשכבה י',   

מד"א. מטעם  בנושאים    ראשונה,  הדרכה  קבלו  התלמידים 

כגון: מהם הסימנים למצבי חירום שונים, כיצד פועלים  שונים,  

 ומגישים עזרה ראשונה, למי פונים ועוד.  

 

 



 

 

 

  

השתתפה  י'  שכבה  האחרון,  חמישי  ביום 

פעילות משותפת עם   -"כולנו יכולים"בפעילות  

המודעות   חודש  במסגרת  נכים,  ספורטאים 

חוויה  זו  הייתה  ומוגבלויות.  צרכים  לבעלי 

הקבוצה,  גיבוש  על:  בדגש  משמעותית, 

קשיים עם  ערך  התמודדות  השונה,  קבלת   ,

ולהגישה  עזרה  לבקש  היכולת  החברות, 

אחריות   עצמית,  ואמונה  הצלחה  לאחרים, 

בעלי   הנם  המדריכים  ועוד.  וקבוצתית  אישית 

את   שהציגו  עיוורים(,  חרשים,  )נכים,  מוגבלות 

בחיי   עבורם  ומהי  המוגבלות  מאחורי  הסיפור 

ספורטאים  הנם  המדריכים  היומיום. 

והם שיח קו עם תלמידי השכבה פאראלימפים, 

משחקים שונים: כדורסל, רוגבי ועוד. זאת ועוד,  

המדריכים  של  בעזרים  התנסו  התלמידים 

דרכי   ואת  הקושי  את  להבין  כדי  הנכים, 

ההתמודדות. זוהי פעילות חווייתית ובעלת ערך 

 בלתי נדלה.  

 

 

זה עתה, סיימנו סבב בשכבה י', בנושא התמכרות )סמים,  
.  מאיר חנוכהאלכוהול( והשלכותיה,  בהנחייתו של 

צד ניתן למנף משבר לצמיחה  התלמידים עסקו בשאלה, כי
ולהעצמה. התלמידים הביעו עניין רב, שאלו שאלות  

. חשובות ואף בקשו סבב נוסף של מפגש עם מאיר  

תלמידי   של  למונולוגים  נחשפו  השכבה,  מחנכי  ועוד,  זאת 

מגמת תיאטרון. התלמידים לקחו משפט מתוך השיר "יזכור",  

ו שילבו  של אלי אליהו,  מונולוג. ברקע הם  כתבו בהשראתו 

את   לפגוש  מאוד  מרגש  היה   . הארץ  כדור  זיהום  נושא  את 

דרכם   ולקוות  והחיוניים,  היפים  הצעירים,  המגמה  תלמידי 

 לעולם שוחר שלום ואוהב אדם.  

 

 . עד כאן, הפעם

 י'שכבה רכזת רר איריס אלחכתבה 

 

 



 

 

 

' א ישכבה     

כפתי, שום אלא אם מישהו כמוך יהיה א" 

וס( " )ד"ר סדבר לא הולך להשתפר  

 
 

 יא  לשכבת סמינר" יחסים הכל"
   מיטיבה וזוגיות מיניות -בנושא

. צ"אחה חמישי  יום  24/2- ב שהתקיים  

  בריאה לזוגיות תורם  מה, מיטיבים  ביחסים עסק הסמינר
  וסדנאות גבריאלי  רן  של  הרצאתו  דרך טובה ואינטימיות

  ויצירת , התלמידים  להעצמת  התוכן מומחי  ממיטב
. אינטימי מרחב  

. מטלה ובסופו מפגשים משלושה חלק הוא הסמינר  

  בנושא   חינוך בשעור בכיתה הכנה מפגש-ראשון  חלק
. ואהבה זוגיות   

  רן  של  בהרצאה ומשמעותי עשיר צ"אחה -שני חלק 
  סדנאות(, לחוד  ולהורים  לחוד לתלמידים)  גבריאלי
,  לעצמי הקשבה, המינים  בין דיאלוג:  בנושאים
  וסימנים שרוצים  סימנים, הגוף של  דיאלוג, סטיילניג

  יום  לעיבוד ומשוב  שיח   קיימנו  הערב כשבסיום שלא
.התלמידים  עם הסמינר  

  ומטלת רפלקציה: תרבות בשעור יתקיים -שלישי  חלק
. סיכום   

 

 

 

  ות השכבה חולקה לשתיים כדי ליצורבהרצא
.אינטימיות קבוצות  

 

יא'שכבה זת  כר יאודליה שמא כתבה   



 

 

 

  

 

 

 

 

 ב"י   שכבה  יצאה, הראשונה המחצית סיום  כבודל
  התלמידים . אביב בתל  חוויתי גיבוש ליום

 הם, תחרות   התקיימה שבהן לקבוצות  התחלקו
 להם ונתנו בקהל שהסתוו  מוסד סוכני בין עברו

  עבודת להפגין נדרשו שבהן  מאתגרות משימות
.ותחכום, יצירתיות ,  צוות  

 

 

' בישכבה   
והאם תצליח? בהחלט כן! )תשעים ושמונה "

)ד"ר סוס( "ושלושת רבעי אחוז מובטחים(  
 

שכבה יב'רכזת   שרון שנירמכרכתבה   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -דורית וייץ שולחנה של מ
ורכזת פדגוגית מנהל סגנית  

 חט"ע 

 פברואר"
 מן  יוצא

"הכלל   
סטיגמות  מנפצים יחד  

 היכרות, נגישות,  שילוב מעודדים
  בוגרים, ילדים של ושותפות
. מוגבלות  עם ומבוגרים  

? פברואר למה  

  מן יוצא אכן הוא  פברואר חודש כי
  בשנה היחידי החודש הוא - הכלל

  משאר שונה ימים מספר בו שיש
. החודשים  

. האחר וקבלת לסובלנות סמל  

 החודש לאורך  מגוונות פעילויות 
,  שילוב  ולעידוד המודעות להעלאת

 עם אנשים של  ושותפות הכרות
.בקהילה מוגבלויות  

  

  החליטה,  ביטון שאשא יפעת  ר"ד, החינוך שרת
  קיץ של הבגרות בבחינות ההקלות את להרחיב

.  ב" תשפ  

 רקע על ההחלטה את קיבלה חינוךה שרת
  שנגרמו המצטברים והנזקים המתמשכת הפגיעה

  בעקבות האחרונות השנתיים לאורך לתלמידים
.  הקורונה  

  החמישי הגל תחלואת וגם הבידודים, הסגרים
. ושוטף  תקין, מסודר  באופן ללמוד ביכולתם פגעו  

לפני כשבוע ניגשו אני שמחה לבשר לכם כי 
יב' וכיתות לב בשכבת יא'  תלמידימחצית מ

 לבגרות במתמטיקה . 

קורסי יומיים לאחר הבגרות נערכנו לפתיחת  
השלמה לתלמידים נכשלים כדי לאפשר להם 

שיסיימו עם תעודת   הזדמנות שנייה ובמטרה
 בגרות מלאה.

על ידי  מתקשים מהלך זה של איתור תלמידים 
ומתן עזרה רכזי המקצוע ורכזי השכבות 

  צוות החינוכיעל ידי ה אינטנסיבית ומיידית
 מתבצע בכל המקצועות בשכבת יא' ויב'. 

זה לשים זרקור על רכזי המקצועות   בעלוןברצוני 
! ולומר להם תודה  

המתבצעת לאורך  ופדגוגית על עשייה חינוכית 
הסתדר עם חצי צוות  תושייה ל,  מהכל הימ
                          ,  מבודד או שסתם חלה,מאומת 

                של הצוותים המקצועיים ,   על הנהגה
על חדשנות ואיכות ובמיוחד על הדאגה והאמונה 

  .הת שניי כי לכל תלמיד מגיעה הזדמנו

 

 

 

 

 ממשאו מעט מסיר הוא אם תועלת חסר אינו  בעולם איש"
( דיקנס ארלס̀ צ")האחר של  

 


