דבר המנהל -זלי מרון
שלום רב!
עלון זה הנשלח אליכם הינו הראשון לשנה"ל תשע"א.
העלונים ימשיכו לצאת לאור אחת לחודש ויופצו אליכם
בעזרת המשו"ב.
מדי חודש נוטלים התלמידים חלק בעשרות פעילויות
חינוכיות ערכיות המתקיימות בביה"ס .הם נחשפים למופעים,
הרצאות ודיונים בנושאים שונים ומעשירים.
מטרתו של עלון זה הוא להביא לידיעתכם את הנעשה
בביה"ס בחודש שעבר בשכבות השונות בתחום החינוכי
והחברתי-ערכי.
תודה לרכזי השכבות ,מרכזי המגמות והמקצועות על
העברת המידע ותודה מיוחדת לכוכי טלר על איסוף ועריכת
החומר לכלל המידעתון שבידיכם.
בברכה,
זלי מרון -מנהל ביה"ס

חדשות חמות מהפעילויות בשכבות
• בימים האחרונים של חודש אוגוסט ,הוזמנו תלמידי
שכבה ז' ושכבה יוד לפגישות היכרות ראשונות עם
מחנכי כיתותיהם.
בשכבה ז' נערך יום גיבוש לכלל התלמידים ,על מנת
לאפשר היכרות מקדימה של כל תלמיד עם חבריו
לכיתה .הפעילות הייתה טובה ומוצלחת.
• באחת בספטמבר התקבלו התלמידים בשער ביה"ס
בברכת בוקר טוב ושנת לימודים פורייה ,וכן התכבדו
בשי צנוע ,מתנת מועצת תלמידים ,אשר חולק ע"י שתי
תלמידות משכבה ט'.
• בראשית חודש ספטמבר קיימה שכבה ח' פעילות בנושא
סליחות ,בבית הכנסת ברח' המעפילים באבן יהודה .כל
התלמידים והמחנכות הגיעו למקום ב 7:00-כשהם
לבושים בלבן והבנים חבושים בכיפות .את פניהם קיבל
כבוד הרב נוימן,התורם רבות לבית ספרנו בפעילויות
שונות במהלך השנה .הרב הנעים את זמנם בסיפורים
שונים על תקופת הסליחות ,הסביר את המנהגים
השונים ,תקע בשופר ותיבל הכל בשירה מלווה בכינור.
השכבה חוותה פעילות מיוחדת במינה.

• ביום ראשון  ,19/9למחרת יום הכיפורים ,התייצבו
בביה"ס בשעה  8:00מס' תלמידים משכבה י"ב והחלו
בבניית סוכה .תוך חצי שעה עמדה סוכה לתפארת בחצר
ביה"ס ,וכל מי שנכנס בשערי ביה"ס התפעל מהסוכה
ומעצם התייחסות ביה"ס לחג הקרב.
במשך שלושה ימים הועברה פעילות לתלמידי כל כיתות
חטה"ב ע"י מס' תלמידים משכבה י"ב .הפעילות
הורכבה ממשחקים אשר דרכם למדו הילדים על מנהגי
החג ,סמליו ושיריו .הפעילות הייתה מגוונת ומעשירה

והתלמידים שיתפו פעולה ונהנו ממנה מאוד.
חשוב לציין כי התלמידים אשר העבירו את הפעילות
הקדישו מחשבה בהעברת התכנים והתוצאות ניכרו בשטח.
התלמידים המפעילים דיווחו כי הפעילות עברה כראוי
והם נהנו מאוד.הכיתות שהגיעו לסוכה התקבלו
ע"י מפעילי הפעילות ,כמנהג האושפיזין ואורחו בסוכה.
כל כיתה הביאה עימה קישוט שהכינה מבעוד מועד
ובעזרתם קושטה הסוכה.
בלילה שלפני ערב חג הסוכות ,הגיעו שלושה תלמידים
מביה"ס אל כפר הנוער ,ובנו את הסוכה שוב עבור
תלמידי פנימייה אשר נשארו במקום במהלך חג הסוכות.

• במסגרת התוכנית החינוכית "להיות אזרח" בשכבה יוד,
יונפקו לכל תלמידי השכבה תעודות זהות באופן
מאורגן וכולל .בימים אלה קיבלו התלמידים ממחנכי
כיתותיכם טפסי בקשה לקבלת תעודת זהות ראשונה
ובמקביל מתקיימים שיעורי חינוך בנושא הזהות האישית
והלאומית.

• ביום שני בערב  ,20/9יומיים לפני חופשת סוכות יצאה
שכבה י"א לטיול לילי בנחל חווארים אשר בדרום הארץ.
המסלול עצמו היה מאתגר ,לא קשה במיוחד ושילב
התנסות של הליכה לאור ירח ללא פנסים.
סיום המסלול היה בקבר בן גוריון.
התלמידים קיבלו הסברים מעניינים על האזור ,על
המורשת הקשורה במקום ,וכמובן גם הסבר על דוד בן
גוריון והתעקשותו על ההתיישבות בנגב .לסיום קינחו
התלמידים בארוחת בוקר מפנקת ושינה עמוקה בחזרה
לביה"ס.

• בתאריך  5/9נערך מפגש ראשון בשכבה י"ב למשלחת
היוצאת לפולין .המפגש נערך עם התלמידים ,הצוות
החינוכי והמדריך המוביל.
בתאריכים  16.9- 15.9התקיים סמינר לימודי בקיבוץ
"לוחמי הגטאות" לתלמידים היוצאים לפולין .במהלך
ימי הסמינר התלמידים ביקרו במוזיאון ,דנו בסוגיות
מוסריות הקשורות לשואה ועסקו גם במרד שהתרחש
בגטאות .הסמינר היה מוצלת מאוד והיווה הכנה
מצוינת ליוצאים לפולין.

• בתאריך  4.10צפו כל תלמידי שכבה י"ב בהצגה "מניה"
בנושא השואה .זוהי הצגת יחיד המבוססת על עדותה של
רות אליעז .השחקן שי קדימי ,במשחק מדהים ,מגלם
את דמותה של ניצולת שואה שנותנת עדות .הצגה
מעולה!

הכנה לצה"ל
• במסגרת ההכנה לצה"ל עברו תלמידי שכבה י"א
פעילות הכנה לצו ראשון .הפעילות כללה סימולציה
של המבחנים הפסיכוטכניים והכנה לראיון האישי.

• במסגרת תוכנית ההכנה לשירות משמעותי בצה"ל,
יצאו תלמידי שכבה י"ב ל"יום בעקבות לוחמים".
התלמידים נסעו לרמת הגולן ,נפגשו עם אביגדור
קהלני בעמק הבכא ,שסיפר להם את סיפור מורשת
הקרב של המקום במלחמת יום הכיפורים .לסיום
הפעילות צפו התלמידים בתרגיל צבאי של חיל
השריון ובהופעה של להקה צבאית.

שח"ק ירוק
• פרס של  ₪ 5,000הוענק לביה"ס מהמנהל לחינוך
התיישבותי ,עבור פרויקט שח"ק ירוק .הפרס ניתן במסגרת
תחרות הסרטונים ובדגש על העובדה ,שמורים ותלמידים
רבים התגייסו ופעלו במסגרת התוכנית .בחודש ינואר
יתקיים הכנס הארצי של שח"ק ירוק בהדסים ,במטרה
להציג את הפעילות שלנו ולהחליף רעיונות.
אחד הנושאים שביה"ס "ויצו הדסים" מוביל בהם הוא
ההתגייסות ושיתוף הפעולה מצד מורים ותלמידים בהיקף
נרחב .רכזי שח"ק ירוק רבים ציינו שהבעיה העיקרית שלהם
היא הקושי לגייס את התלמידים והמורים .אחת הסיבות
העיקריות לקיום הכנס אצלנו קשורה בעובדה זו.
המפקח על נושא התקשוב בחינוך ההתיישבותי התפעל
מהעובדה שבחרנו לרכוש דווקא מקרן )ברקו( מכספי
המיחזור של  12,000הפחיות והבקבוקים שאספנו בשנה
שעברה ובירך אותנו על כך.
בפגישה שהתקיימה השבוע עם מר יהושוע צדוק ,המפקח
על נושא המחשוב במנהל לחינוך התיישבותי ,מר זאב
טויטו ,מנכ"ל הכפר ,ומר זלי מרון ,מנהל ביה"ס ,העביר
המפקח שוב את הערכתו לעובדה שרכשנו מקרן )ברקו(
מכספי מיחזור הפחיות והבקבוקים בשנת תש"ע .לאות
הערכה ועידוד ,העביר המפקח סכום של למעלה מ7,000-
ש"ח לרכישת עמדת מורה ,הכוללת מקרן ,מחשב ,מרקע
ומסך .גם השנה תתקיים תחרות מיחזור ,אולם הפעם היא
תערך בין השכבות ,פרטים בהמשך .העיקרון פשוט :כדי
לרכוש מקרן נוסף ,כל תלמיד צריך לגייס בסה"כ 10
פחיות/בקבוקים החייבים בפיקדון.
מדבריו של זלי מרון ,מנהל ביה"ס" :אין ספק שהזכייה
בפרס היא תוצר של עבודה עמוקה ואינטנסיבית לאורך כל
שנה"ל של מורים מצוותים שונים ,של מחנכים ותלמידים,
תודה מקרב לב למורים ולתלמידים שנרתמו וירתמו
לעשייה! אך בראש כולם התודות הן לך חיים זיו על
עשייה אינסופית מלאת אנרגיה ומלאת התלהבות
ויצירתיות!!"

• הגדלת תקציב שח"ק ירוק בשנת תשע"א
בנוסף ,ובעקבות הפעילות שבוצעה בשנת תש"ע הוחלט
במינהל לחינוך התיישבותי להגדיל את תקציב שח"ק
ירוק לשנה תשע"א באופן משמעותי והוא יעמוד על
למעלה משלושים אלף שקלים .כל המגמות יוזמנו
לנצל את התקציב ברוח התכנית המגוונת של שנת
תשע"א .גם השנה נקליט שירים ,נמחזר ,ניטע עצים,
נערוך ניסויים ,נפרסם סרטוני הסברה ובעיקר נקדם את
בית הספר בעוד כמה צעדים משמעותיים.

• בית הספר האמריקאי באבן יהודה מעמיק את הקשר
עם ביה"ס ויצו הדסים
בית הספר האמריקאי באבן יהודה ,באמצעות ד"ר
סטוארט פלשייר ,עמו אנו עובדים בשת"פ בנושא הדברה
ביולוגית ורעיונות ירוקים ,בישר לנו על החלטתם
לרכוש עבור ויצו הדסים מכשירי ניטור מתקדמים.
המכשירים מיועדים לתחנת הניטור שהקמנו בשנה
שעברה ,כביטוי נוסף לקשר שנוצר בין הדסים לבית
הספר האמריקאי .כל הקשר נוצר מלכתחילה בעקבות
הסרטון של נטלי מרציאנו באנגלית ,בנוגע ל"חורשת
עמק הירגזי".

• הגברת המיחזור -השנה יוגבר נושא המיחזור בביה"ס
והדבר יכלול הן פלסטיק והן נייר .על פחי המיחזור
הודבקו מדבקות מאירות עיניים כדי שהתלמידים לא
יתבלבלו בין אשפה לבין מוצרים אותם ניתן למחזר.
בנוסף ,יוגבר מיחזור הנייר באמצעות מתקנים נוספים,
אשר יפוזרו ברחבי ביה"ס ובכיתות.

• מיגור שקיות הפלסטיק מביה"ס -השנה הוחלט שלא
להכניס שקיות פלסטיק לתחומי ביה"ס .בכניסה לביה"ס
הונח שלט אשר מזכיר לנכנסים בשעריו ,כי אין להכניס
שקיות פלסטיק לביה"ס .חווה סנדיק ,מוועד ההורים
המוסדי ,התגייסה לסייע בנושא .בנוסף ,הופק סרט שזהו
תקצירו :בעיצומה של הפגנה בויצו הדסים פוגשת
הכתבת הצרפתית כריס ארליך את ד"ר ירון שפי
והאחות הרחמנייה ,רוחמה מנקדי .כל האירועים
מובילים למסקנה אחת שאיתה אנו יוצאים לדרך חדשה.
לצפייה בסרטון המלא היכנסו לקישור הבא:
&playnext =1&http://www.youtube.com/watch?v =FxFirjdEaYE
feature =mfu_in_order&videos =hYMAuElsABE

פרוייקט "יזמים צעירים"
כן ,זה קורה שוב!
גם השנה ,שנה שלישית ברציפות ,תייצג את ישראל קבוצת
היזמים הצעירים מביה"ס ויצו הדסים ,בתחרות אירופית
במסגרת פרויקט "יזמים צעירים" .התחרות תתקיים הפעם
בסלובקיה בחודש מרץ .2010
התלמידים מקובצת "חץ" )חברה צעירה( ,אשר הציגו בחן רב
ובצורה מכובדת את המוצר  -עטיפון  ,את התהליך המורכב
ואת העשייה לאורך השנה  ,הרשימו את השופטים ועשו כבוד
לויצו הדסים.
התלמידים השותפים לפרויקט הם :אפק מלצר  ,גפן
רזניק,אביתר גיא והדר אילות מ -יוד  , 1דן רוזן מ -יוד ,2
מורן אנפנג ,רועי משה ,רועי ארזי ,יובל שראל ,עידו אלקבץ
וגלעד קמני מ -יוד  ,4נמרוד זלדין ,איתי וולך ,אופאל

קירשנר ,עידן פרידמן ,מור חסאן ,עופרי בן דוד )דוברת
החברה(  ,ודביר רומי )המנכ"ל( מ -יוד  ,5ולילך דוידי,
לירון עמיר ושי חייטוב מ -יוד .8
מדבריה של דנה ברג ,מנחת הפרויקט בביה"ס ,לאחר הזכייה
בתחרות" :בשמי ובשם התלמידים אני מודה לך ,זלי על
החשיבות ,שאתה מייחס לפרויקט ומסייע בכל לקידומו .הדבר
בא לידי ביטוי גם בנוכחותך עימנו היום ,שלא אפיינה
מנהלים אחרים.
תודה לך ,ז'קלין רכזת שכבה ט' תש"ע ולצוות המחנכים,
אבי מטרני  ,אורלי ירון  ,מיכל מנגר ,וגלית קלדרון על
ההירתמות לתהליך ,שבעזרתכם קיבל את הצביון החינוכי
הראוי לו.
ותודה אישית וענקית לכם ירון שפי וענת נוימן על כל
הסיוע והתמיכה לאורך השנה ,שהופכים עבורי את כל
זה לכל כך פשוט ומרגיע מבית".
מדבריו של זלי מרון ,מנהל ביה"ס ,בעקבות הזכייה בתחרות:
"התרגשתי היום יחד איתך )דנה( ויחד עם התלמידים לרגל
הזכייה השלישית ברציפות ,רצף חסר תקדים בתולדות יזמים
צעירים !!! אין כאן מקריות .הזכייה היא תוצר של תהליך
עמוק ונכון שעברו התלמידים בהובלתך המקצועית
והחינוכית המדהימה !
"כל מה שאת נוגעת בו הופך לזהב" אמרה תגית וזה בדיוק
כך וזה לא עניין של מזל ,זו עשייה לשמה .
בית ויצו הדסים מודה לך על הכבוד שאת ותלמידינו מביאים
לנו!"

מגמת קולנוע
בתאריך  18.10התקיים אירוע פיטצ'ינג במגמת
הקולנוע לשכבת י"ב .באירוע הציגו התלמידים את הרעיונות
שלהם לסרטי הגמר אותם הם יצרו השנה.
האירוע נפתח בהרצאת אורח של מתן שירם ,כתב לענייני
קולנוע ותרבות של העיתון גלובוס ,בנושא ביקורות ומבקרי
סרטים בישראל.
לאחר מכן ניצבו התלמידים בזה אחר זה ,והציגו את תקצירי
הסרטים עליהם עבדו בחודש וחצי האחרונים ,בפני פאנל
שופטים )שכלל גם את המחזאי/תסריטאי דני אשור ועינת
פסח ,המורה לקולנוע(.
הכוונה המקורית הייתה לבחור את ארבעת הסיפורים הטובים
ביותר ובעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ,ואותם להפיק ,אך
איכות הרעיונות ,הספקטרום הרחב של הנושאים וההתלהבות
מצד התלמידים ,הפתיעה לטובה את הפאנל ,שהתקשה
מאוד להחליט על ארבעה רעיונות בלבד ולכן נבחרו שמונה.
אבי מרקדו ,שעומד בראש מגמת הקולנוע ציין כי שמונה
רעיונות ראויים וטובים מתוך  15תלמידים ,זהו אחוז מרשים
וחסר תקדים אפילו באירועי פיטצ'ינג בתעשייה המקצועית!
אנו מקווים שאירוע זה יהפוך למסורת רבת שנים בבית
ספרנו.

יום הזיכרון לראש ממשלת ישראל המנוח יצחק רבין
גם השנה כבכל שנה עסקו תלמידי כל השכבות בשיעורי
חינוך אשר דנו במורשתו של יצחק רבין ,בנושא ה"-אלימות-
זו לא דרכה של מדינת ישראל" ובנושא מ"אדישות
למעורבות".
ב 20/10 -יום רביעי ,התקיים טקס לזכרו של ראש הממשלה
יצחק רבין ז"ל ע"י שכבה י"א .הטקס עסק לכל אורכו בנושא
"אלימות -זו לא דרכה של מדינת ישראל" ,בתקווה לשלום,
וגם זלי נשא נאום ברוח דברים אלה .בנאומו האחרון ציין
יצחק רבין ז"ל כי "האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה
הישראלית ,יש לגנות אותה ,להוקיע אותה ,לבודד אותה ,זו
לא דרכה של מדינת ישראל".
בשם תלמידי ביה"ס ויצו הדסים התחייבו נציגי שכבה י"א
לקחת על עצמם לשמר את ערכי הדמוקרטיה ,לקיים ערבות
הדדית ,סובלנות ,כבוד ואכפתיות ולומר לא לאלימות.
הטקס התקיים חמש פעמים לאורך היום ומשתתפי
הטקס עמדו בו בכבוד בכל פעם מחדש ,למרות שאין הדבר
כה פשוט ,בעיקר לרקדניות ולזמרות.
מדבריו של זלי ,מנהל ביה"ס לאחר הטקס" :טקס רבין
שנערך אתמול ,היווה דוגמה ומופת לאיכותו של ביה"ס ויצו
הדסים :איכות תלמידיו שהכינו את הטקס ואלו שצפו בו,
איכות מוריו שהכינו את הטקס ואיכות עובדיו שהכינו את כל
הסביבה המכובדת של הטקס.
בזמן שבבתי ספר אחרים מתלבטים אם לקיים טקס או לא,
אם לקיים שעת חינוך בנושא מורשת רבין או לא ,בבית
ספרנו מקיימים טקס מרגש ומרשים שנוגע בנושאים מרכזיים
של חיינו כגון מניעת אלימות וחיזוקה של הדמוקרטיה".

ספורט
נבחרת כדורגל תיכון
נבחרת הכדורגל נפגשה בשלב הראשון עם נבחרת ביה"ס
"אביב" רעננה ,המשחק הסתיים בתוצאה  .2:2המבקיעים
לויצו הדסים הם :דור מלכה משכבה י"א ושמואל ואסי
משכבה י"ב.
במשחק השני נפגשה הנבחרת של ויצו הדסים עם ביה"ס "עמי
אסף" והתוצאה בסיום המשחק הייתה  5:0לויצו הדסים.
המבקיעים הם :אליאס אבונו ,דור מלכה ,ליאו קויפמן,
שאולי אמזלג וגל גרינדנפר.
הנבחרת העפילה לשלב חצי הגמר האזורי ,בו פגשה את
הנבחרת של ביה"ס "בגין" מראש העין .המשחק התנהל
ה ,90-כשהתוצאה הייתה ,1:1
בצורה שקולה כשבדקה
הצליחה הנבחרת של ראש העין להבקיע שער נוסף ולעלות
לגמר על חשבון ויצו הדסים.
נבחרת כדורסל תיכון תלמידים
נבחרת כדורסל תלמידים נפגשה בשלב הראשון עם ביה"ס
"בן-גוריון" מעמק חפר והצליחה לנצח בתוצאה .45-39
במשחק השני ניצחה נבחרת ויצו הדסים את ביה"ס "חוף
השרון" שבשפיים והעפילה לשלב חצי הגמר האזורי .בחצי
הגמר נפגשה הנבחרת עם ביה"ס "אלדד" מנתניה ,ולאחר
משחק משובח ניצחה בתוצאה  ,55-35הודות למשחקם הטוב
של צחי גרינספן ועומר כהן .בגמר האיזורי תפגוש נבחרת
ויצו הדסים את הנבחרות החזקות של ,מוסינזון" הוד השרון
ו"בגין" ראש העין.

נבחרת כדורסל ויצו דנה הדסים תלמידות
נבחרת ויצו דנה הדסים ,אלופת תשס"ט ,החלה את עונת
המשחקים עם שני ניצחונות :הראשון על "רוטברג" רמה"ש

בתוצאה  ,78-56הודות למשחק טוב של כל הבנות ,והשני על
"היובל" הרצלייה בתוצאה .67-43
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