דבר המנהל -זלי מרון
שלום לכם
סוף דצמבר הגיע ועמו המידעתון השני של
ויצו הדסים לשנה"ל תשע"א.
תלמידי בית ספרנו נטלו חלק בעשרות פרויקטים ופעילויות
חינוכיות מרשימות בתקופה זו.
אנא קראו את המידעתון במלואו ואני מניח שתחושו את
תחושת הגאווה שחש צוות ביה"ס שעוסק בעשייה עם
התלמידים שלנו.
במידעתון זה חידוש  :מצורפות אליו תמונות.
תודה לרכזי המקצועות ,רכזי השכבות ,ובעלי התפקידים
השונים שכתבו ולכוכי טלר רכזת החינוך החברתי שכתבה
וערכה.
בברכת שנה אזרחית טובה !

זלי מרון

אז מה קרה כאן בחודשיים האחרונים?
• בשבוע השני של חודש נובמבר יצאה משלחת מביה"ס
למסע בפולין .המשלחת בהובלתה של הרכזת נילי
אלוני מנתה כ 160-תלמידים משכבת י"ב ו 8 -מורים
מלווים ,ביניהם מנהל ביה"ס ,זלי מרון .המסע לפולין
הינו שיאו של תהליך חינוכי ,לימודי וערכי אשר עברו
התלמידים בחודשיים שקדמו למסע .במהלך המסע
פקדו התלמידים את שרידי הקהילות היהודיות בפולין
ולמדו על המורשת התרבותית המפוארת שלהם ,ביקרו
בגטאות ,במחנות העבודה ,באתרי מחנות ההשמדה
שהקימו הנאצים ועוזריהם ,וצעדו "בבית הקברות הגדול
ביותר של העם היהודי".
בשבועיים האחרונים נפגשו התלמידים למפגשי סיכום
במספר בתים של תלמידים מהשכבה ,במטרה לאוורר
רגשות ולאפשר לתלמידים להשמיע את קולם ואת
התובנות איתן שבו מהמסע .בחודש הבא ייערך מפגש
נוסף בשיתוף ההורים ,אשר יחתום את המסע לפולין של
מחזור נ"ט.
מדבריה של נילי אלוני ,רכזת השכבה" :היה מרגש,
משמעותי והעיקר הרגשנו גאווה בתלמידינו שהתנהגו
למופת והפגינו בגרות ורגישות".
תלמידי מחזור נ"ט על רקע הכניסה למחנה ההשמדה בירקנאו

• ביום ד'  10/11התקיימה פעילות בנושא הכנה לקראת
שירות צבאי .מטרת הסדנא הייתה העברת המסר הערכי של
החשיבות לשרת בצבא ,הבנה מהי תרומתו של
השירות למדינה ולחיי החיילים בכלל ,הפחתת סטיגמות
ודעות קדומות על כל מיני תפקידים ונושאים הקשורים
בצבא.
בנוסף ,התלמידים שמעו על הדרכים להתכונן לצו הראשון
ועל חשיבותו ,וקיבלו מידע ראשוני לגבי תפקידים שונים
בצה"ל.
התלמידים נהנו והודו בחשיבות הסדנא ,וגם המדריכים
מאוד התרשמו מהעניין הרב ואופן דו השיח שנוצר
בכיתות.

• בימים שלישי ורביעי  16-17/11התקיימו לימודי עזרה
ראשונה כלימודי חובה לתלמידי שכבה י  .במהלך יומיים
אלה הוקנו לתלמידים לימודים עיוניים ולימודים מעשיים
על ידי מדריכים מהמרכז לרפואת חירום .ההדרכה
התמקדה בהקניית ידע בסיסי בתחומי פעולות חירום
ובהגשת עזרה ראשונה לפצוע מיידי ,עד להגעת כוחות
ההצלה .התלמידים אף התנסו בהדמיית החייאה על ידי
אדם אחד ,טיפול ומתן עזרה ראשונה לפצוע מיידי )שלא
נצטרך חס וחלילה.(...
בתום ימי ההדרכה נערכו לתלמידים מבחנים עיוניים
ומעשיים על התכנים שנלמדו ובהמשך תונפק להם תעודת
מגיש עזרה ראשונה.

תלמידה מבצעת החייאה

• ביום שלישי ה 14.12.2010 -נערכה סדנת "הדרייב הנשי"
ל 17-בנות נבחרות מתיכון ויצו הדסים.
המשתתפות בהכשרה הן תלמידות כתות י' -י"א ,אשר
התנדבו לקחת חלק בתוכנית.
הרציונל העומד מאחורי התוכנית הוא כי בנות נוטלות
פחות סיכונים )הן בנהיגה והן כהולכות רגל( וכי הן
בעלות פוטנציאל השפעה על בנים ,לכן יש בכוחן
להשפיע ,לרסן ולמתן את נהיגתם של נהגים צעירים
ולעודד אותם לנהוג בזהירות.
בסדנא שהתקיימה לבנות ,הן רכשו ידע בתחום נהיגת
צעירים וטכניקות שכנוע וכן למדו כיצד להעביר את
המסר הלאה לבני ובנות גילם.
ההכשרה התאפשרה בזכות שיתוף הפעולה עם זלי מרון
מנהל ביה"ס ואייבי גילת -רכז התעבורה בתיכון ,אשר
ירכז את התוכנית ,במהלך כל השנה .את ההכשרה מטעם
עמותת אור ירוק העבירה מנהלת התוכנית – הגב' אורלי
ארד.
השבוע יעברו הבנות את השלב השני בתוכנית ,והחל
מהשבוע הבא יחלו בנות "הדרייב הנשי" בהעברת המסר
בכיתות ובהכשרת בנות נוספות ,באמצעות קיום סדנאות
בנושא לבנות אחרות מכיתות י– י"ב בבית ספרן ,שתוביל
לצמצום מספר התאונות והנפגעים בהן.
תלמידות שכבות י -י"א נוטלות חלק בשלב א' בתוכנית "הדרייב הנשי"

• טיול שנתי שכבה ח' :ב 3-4/11יצאנו תלמידי שכבת ח'
לטיול השנתי לגליל המערבי .התחלנו בנסיעה צפונה
ולאחר ארוחת הבוקר ערכנו סיור בגנים הבהאיים
בעכו ,שם שמענו הסבר מפורט על דת זו והתרשמנו
עמוקות מהיופי והאסתטיקה המאפיינים אותה .המשכנו
משם לחניון זיתים שבפארק גורן ומשם התחלנו
במסלול הליכה בנחל כזיב במהלכו נערכו הפסקות
לשכשוך הרגליים במימיו והכנתם לקראת העלייה
המאוד קשה ממנו .הגענו לקיבוץ מצובה שם חיכתה
לכולנו ארוחת ערב נהדרת וטעימה כיד המלך
ולאחריה בילינו בפעילות מהנה של "מעגל מתופפים"
וקומזיץ .למחרת ערכנו סיור לאורך החוף הקסום,
מחוף בצת ועד יד לי"ד ,אשר במהלכו שמענו הסברים
על החי והצומח ומאפייניו של החוף ,וכן את סיפור
הי"ד .משם המשכנו לארוחת צהריים מצוינת וסיור
בפארק אדמית .לאחר מכן ערכנו סיור בפקיעין ,העיר
המעורבת ,והתענגנו על אירוח דרוזי מסורתי שכלל
הסבר על חיי הדרוזים .התלמידים סיכמו את הטיול
כמוצלח ,מהנה וחווייתי.
מעגל מתופפים -טיול שכבה ח'

• תלמידי שכבת ח' נרתמו גם השנה ברצון טוב ועשייה
מבורכת למפעל ההתרמה לאגודת "ניצן" ו"ארגון
החרשים" .ההתרמה התקיימה ב 16.11-לאחר
שתלמידים האזינו להרצאה וצפו בסרט הקשורים
לנושא.

• פעילות לחנוכה
תלמידי חטה"ב חגגו את חג החנוכה באמצעות הפעלת
השכבות בפעילויות חווייתיות בכיתות ,שהופעלו על ידי
נציגות מועצות השכבות כגון :מסירת מידע על החג,
חלוקת "דמי חנוכה" מתוקים ,משחקים וחידונים ,כאשר
ברקע הושמעו שירי החג .לבסוף קינחו התלמידים
בסופגניות מתוקות .תלמידי החטיבה העליונה עסקו
בשיעור חינוך בפעילויות שונות הקשורות לחג החנוכה,
בנוסף הועבר בכיתות שיעור בנושא הסביבון )פירוש שמו,
מהיכן הגיעו הסביבונים ,מה סימלו האותיות הנמצאות
על פאות הסביבון בעבר ומה הן מסמלות כיום וכו'(
והתלמידים השתעשעו במשחקי סביבונים מכל מיני סוגים.
היה משעשע ,חווייתי ומצחיק.

• במהלך חודש נובמבר ,החלו נציגים משכבה ז' בהובלתה
של ריקי אפרת רכזת השכבה ,במכירת אריזות
ממתקים לכבוד חג החנוכה ,הן בביה"ס והן בקהילת
אבן יהודה .המכירות נועדו לשם איסוף כספים בעבור
בית איזי שפירא הנמצא ברעננה ,כחלק מתוכנית
התנדבותית למען הקהילה .המכירות הסתיימו עם
היציאה לחופשת חנוכה ונאספו  2,260ש"ח.

מעט מידע על בית איזי שפירא ופעילותו:
בית איזי שפירא פועל לשינוי באיכות חייהם של אנשים
עם מוגבלויות ובני משפחותיהם ,באמצעות פיתוח שירותים
חינוכיים-טיפוליים ,שינוי חברתי וקידום מודעות בקהילה,
פיתוח ,מחקר והכשרה.
בימים אלו מציין הארגון  30שנות שינוי חברתי והשפעה על
חייהם של כ 30,000-אנשים מדי שנה בארץ ובחו"ל.
הארגון נוסד לזכרו של איזי שפירא ז"ל ובהמשך לדרכו
ולפילוסופית החיים שלו כי "לכל אדם הזכות לחיות בכבוד
ובהתאם למלוא יכולותיו".
ביה"ס רואה חשיבות גדולה בערכי הנתינה והעזרה לזולת,
ובהמשך השנה נתגייס לפרוייקטים נוספים ,בהם נתרום
בדרכים שונות לגופים שונים ונוספים.
• ביום שלישי ה ,30/11-יצאו תלמידי כיתה ט 4/יחד עם
המחנכת יפעת ברגר ,לשמח את הילדים המאושפזים
במחלקות השונות בבית החולים שניידר.
התלמידים התלוו למתנדב בבית החולים ויחד עימו
עברו בין החולים וחילקו סופגניות ,סביבונים ,בלונים
ואף דפי צביעה לכבוד החנוכה.
תלמידי ט 4/בכניסה לביה"ח "שניידר"

• תלמידינו יצאו לחופשת חנוכה בצל האסון הכבד שפקד
את הכרמל ויישוביו הסמוכים לו .עם החזרה מהחופשה
חשוב היה לנו לשמוע את הילדים ,את תחושותיהם,
לתת מידע אמין ונכון לגבי השריפה ולענות להם על
שאלות שהטרידו אותם או עניינו אותם בקשר לשריפה
והשלכותיה .המחנכים העבירו בכיתות שיעורי מחנך
העוסקים באסון השריפה ובהיבטיה הרחבים והשונים,
בכוחות ההצלה והחילוץ ועוד .התלמידים הביעו רצון
להירתם לעזרה בדרכים שונות ,ובהמשך נבחן כיצד
ביה"ס יוכל לסייע לאיזור.

• במסגרת תוכנית המניעה הבית ספרית,ותוכנית
האח"ם ) =אקלים חינוכי מיטבי( ,הוזמן השוטר
הקהילתי ,היושב במרכז השיטור הקהילתי של אבן
יהודה למפגש עם תלמידי כיתות ז.
התלמידים למדו על השיטור הקהילתי הנותן מענה
זמין לתושבי השכונה,ועשו היכרות עם השוטר הקהילתי
העוסק כל העת בהסברה ,מניעה ואכיפה בשכונתם.
השוטר חשף אותם לעבודת המשטרה הייחודית עם בני
נוער ,והועלו שאלות בנושא האחריות הפלילית.
לסיום ,צפו התלמידים במצגת העוסקת במגוון
פעילויות המשטרה ,ובהתנדבות בני הנוער במשמר
האזרחי.
הפעילות הייתה מוצלחת  ,התלמידים גילו עניין רב,
הציגו שאלות רבות מחיי היום יום שלהם וגם נשארו
בהפסקה להמשך צפייה בסרטון המשטרתי שהוצג.

• תלמידי הדסים מתגייסים לבנות בית ספר בהודו
אם נתקלתם בתלמידי הדסים שמדברים על הקמת
בית ספר בהודו ,דעו שהבנתם אותם נכון .זה אכן מה
שהם מתכוונים לעשות .תלמידינו מקווים שבקרוב יוקם
ביה"ס ה 651-והפעם בהודו ,אחד המדינות עם מס'
הילדים הרב ביותר שעובדים במקום ללמוד!
בשנה שעברה ,תלמידי כיתת דוברי האנגלית בשכבה ט'
למדו את הנושא ,והכינו הרצאה עבור השכבה .הם
הצליחו בגיוס כספים למטרה זו .השנה ,תלמידי כיתת
דוברי האנגלית של שכבה ח' ,החליטו להמשיך את
העבודה שלהם .הם בעיצומו של לימוד הנושא .ואף
התחילו לגייס כספים .הם מתכננים סדרת הרצאות
למעוניינים.

הם כולם תקווה כי בסופו של דבר ,כל

בית הספר יירתם למטרה – להצליח לבנות בית ספר
בהודו .כל רעיון יתקבל בשמחה .כולם מוזמנים
להשתתף.

• בתאריך  13/12הוצגה באולם התרבות ההצגה "עדים
של אלכוהול" לשכבה י"א.
ההצגה הינה הצגת יחיד שבה השחקן מדמה מקרה
אמיתי שבו בתו ,כביכול ,מצלמת מסיבה רבת אלכוהול
שבסופה היא נהרגת בנסיעה עם אחד מחבריה ששתו.
לאחר מכן ,דיבר השחקן לליבם של התלמידים על
המשמעות של נהיגה לאחר שתייה ועל ההתמודדות
שלו עם האסון.
התלמידים מאוד נהנו וחלקם הגדול היה בטוח שזהו
באמת סיפור אמיתי של השחקן .הם התקשו להאמין כי
זו הייתה רק הצגה.

• גדנ"ע מזרחנים 2010
כמדי שנה ,נסעו תלמידי מגמת ערבית שכבה י' ,לפעילות
גדנ"ע בגבעת חביבה ,שנמשכה ארבעה ימים .התלמידים
נפגשו עם נוער ממודיעין ,גבעת שמואל ,עין החורש
ונהריה ,והכירו חברים חדשים.
הפעילות מטעם חיל המודיעין ,הייתה הן חווייתית והן
לימודית ובמהלכה חוו התלמידים מסדרי בוקר ,ריצות,
מסדרי שינה ,הרצאות וסדנאות מאנשי מודיעין בכירים.
לסיום קיימו התלמידים ערב פולקלור מזרחי.
תלמידי מגמת ערבית בגדנ"ע מזרחנים

• ב 15-לדצמבר  2010קיימו מספר ילדים משכבת ח' טקס
אזכרה לזכרו של לידור ואקנין ז"ל לכלל תלמידי
השכבה .לידור היה תלמיד וחבר בכיתה ו ,3/שנפטר
מסרטן הדם )לוקמיה( .הילדים קראו קטעי קריאה
המספרים על לידור ולהלן אחד מהקטעים:
"לידור אנחנו עורכים את הטקס הזה כדי להראות
שלעולם לא נשכח אותך .אתה כבר חרוט בזיכרוננו
ובלבנו) ".מדברי התלמיד גלעד חוזה(.

בנוסף ,הקדישו התלמידים שיר ללידור:
" כל הזמן חושבים עליך
כולנו רוצים שתחזור
כל הזמן בוכים עליך
אנחנו תמיד נמשיך לאהוב"

• ערב "יסודות"
בתאריך  19.12בשעות הערב ,התקיים בבית הספר ערב
הורים ותלמידים לשכבה ח' ,בנושא" :מניעת השימוש
באלכוהול" .מזג האוויר הסוער לא מנע מציבור
ההורים לקחת חלק פעיל בערב זה ,שכלל הרצאה
להורים וסדנאות משותפות של הורים ותלמידים .ברור
הדבר שזה כשלעצמו מעיד על האמון שהם נותנים
במערכת ובצוות החינוכי הנפלא .לפעילות זו קדמה
עבודת הכנה שנעשתה בכיתות ע"י מחנכי השכבה.

• ביום חמישי  16/12בשעה  19:00וביום שישי  17/12בשעה
 9:00הועלתה הצגה לתלמידי שכבה ט' ולתלמידי
החטיבה העליונה והוריהם בכיכובם של שחקנים
מהמתנ"ס של אבן יהודה.
ההצגה נקראת "הורים בסיכון" ועוסקת ביחסים שבין
המתבגר להוריו ,מביאה חלק מאותן התרחשויות,
תחושות ומפגשים טעונים ,כואבים ולעיתים אף
מצחיקים שביו ההורה לילדיו המתבגרים.
בסיום ההצגה התקיימה שיחה בעקבות סיטואציות שעלו
בהצגה ,בהנחייתה של הגב' איריס אהרון ,שהינה יועצת
משפחתית בהכשרתה.

• במהלך חודש דצמבר קיבל מנהל ביה"ס ,זלי מרון,
מכתבים מהמפמרית לביולוגיה ומהמפמרית
לגיאוגרפיה .המכתבים עוסקים בהישגים הגבוהים
אליהם הגיעו תלמידינו בבחינות הבגרות בשנת תש"ע.
מדברי זלי לצוות הביולוגיה" :לצוות הביולוגיה שלום,
מצ"ב מכתבה של המפמרית לביולוגיה לגבי ההישגים
בבגרות בביולוגיה בשנה"ל תש"ע .ההישג הינו משמעותי
במיוחד בהתחשב בכמות הגדולה של התלמידים
במגמה שעולה בהתמדה .אין בתהליך גדילה זה
ובהצלחה זו מקריות .צוות הביולוגיה בראשותה של
הדיה נותן תמיכה מקפת לתלמידים ורמת המחוייבות
שהוא מגלה כלפי כל אחד מתלמידי המגמה מביא
להישגים אלו .תודה לך הדיה על הרוח והסגנון שבו
את מובילה את המגמה! תודה לצוות המורים
המקצועי והמסור לתלמידים .וכמובן תודה לרוחמה
שהיא חלק בלתי נפרד מצוות התיכון ולרינה שהיא
חלק בלתי נפרד מצוות חטה"ב על תרומתכן
המקצועית ועל תרומתכן הייחודית לרוח הצוותית".
מדברי זלי לצוות הגיאוגרפיה":זה כבר הפך להרגל...
תלמידנו מקבלים ציונים גבוהים בבגרות בג"ג וזה קורה
גם בבגרות תש"ע .ברכות לצוות הגיאוגרפיה בראשותה
של מירה סילם על עבודה מאומצת עם כמות גדולה
והטרוגנית של תלמידים ,על סבלנות ואי ויתור על
תלמידים שלא תמיד קל להם!"

ספורט בהדסים
• נבחרת קט רגל ז-ח בהדרכתו של יונתן ורדי זכו בשני
ניצחונות והעפילו לשלב חצי גמר אזורי.

• נבחרת כדורסל תלמידים של התיכון ,בהדרכתו של
המאמן יואב שמיר ,זכו בהישג מצויין כשהעפילו לאליפות
הארצית לאחר ניצחון על ראש העין בתוצאה הצמודה
מאד של  .45-44באליפות הארצית ,השחקנים לנו לילה
אחד בגליל העליון בקיבוץ גונן .לאחר אימון ערב
השחקנים הלכו לישון בתקווה להתעורר ליום מוצלח
והעפלה לשלב רבע הגמר .ביום המשחקים הראשון ,שיחקו
השחקנים שני משחקים :אחד נגד עין חרוד והשני נגד באר
טוביה .לצערנו השחקנים לא הצליחו לנצח אחד משני
המשחקים ,למרות שהפגינו מאמצים רבים ורוח הקרבה
ונאלצו לעזוב את הטורניר עוד באותו היום .הפסדים אלו
לא מורידים כהוא זה מן ההישג המצויין והשנה הנהדרת
שעברו השחקנים ,אשר נתנו מעצמם והראו מחוייבות ורוח
לחימה בכל משחק ומשחק.
מדברי זלי ליואב שמיר ,מאמן הקבוצה" :התודה בראש
ובראשונה היא לך על הובלת הנבחרת להישג המרשים של
העלייה לטורניר הארצי בגליל העליון וזאת לאחר הזכייה
במקום השלישי במחוז מרכז .צריך לזכור ,כי בניגוד
לכמעט כל הקבוצות שהעפילו לגליל ,תלמידינו אינם
משחקים בקבוצה אחת אחה"צ ואינם משתתפים בליגה
סדירה כקבוצה .לפיכך ניתן לומר בוודאות כי הם הגיעו
להישג זה בזכות הכישרון והמאמץ שהשקיעו ,ובזכות
ההנהגה המקצועית שלך!"
בהזדמנות זו ניפרד משחקני י"ב שתרמו  3שנים לנבחרת
על מנת להגיע להישגים ונודה להם.
השחקנים הם :צחי גרינספן ,עומר כהן ,בר אורן ,יונתן
יהלומי ,מתיאס שמע וייס ,דניאל מנור ועמית בר.

• ביום רביעי  23/12ניצחה נבחרת התלמידות של ויצו דנה
הדסים בחצי הגמר את נבחרת התלמידות של ביה"ס "הר
וגיא" מהגליל העליון בתוצאה  .55-35הבנות היו
מקסימות ונלחמו עד הרגע האחרון ,ושוב אנחנו בגמר
ביום ה'  30.12.10בשעה  13:00בראשון לציון .התלמידות
הפגינו לאורך כל הליגה עליונות על יריבותיהן והגיעו
למעמד הגמר עם מאזן מושלם של .9:0
מדברי ארז דגן ,מאמן הנבחרת" :אני רוצה להודות מכל
הלב לכולם על התמיכה והפירגון ובמיוחד ליואב שמיר,
האחד והיחיד שבזכותו אנחנו מצליחים להתכונן
למשחקים בראש שקט .ליונתן ורדי על העזרה המקצועית
והחברית .לזלי המנהל מס'  1כמו ש  150-אוהדים שרו לו
היום .למורים המלווים שתמכו ועודדו לאורך כל המשחק.
לקהל התלמידים המדהים שהוכיח פעם נוספת כי הוא
הקהל הכי טוב שיש ...ואחרונות חביבות לשחקניות
שנותנות מעצמן מעל ומעבר ומתמודדות עם האימונים
הלחץ והלימודים .בשבוע הבא מקווים להביא הרבה כבוד
לביה"ס .
מדברי זלי מרון ,מנהל ביה"ס ,בעקבות ההעפלה לגמר:
"הקבוצה הנפלאה הזו עשתה את הלא יאומן והגיעה
להישג המדהים הזה ,בזכות הרוח המיוחדת המוטמעת בה
רוח של שקט נפשי  ,של צניעות ,של לחימה ללא פשרות
אחת למען כולן וכולן למען אחת .רוח זו מונהגת על
ידי יונתן ,יואב וארז בביה"ס בחיי היומיום ועל אחת כמה
וכמה בנבחרת .צוות זה ביטל העונה את היתרון של כל
היריבות שלנו בניהול משחק מדהים !
תודה לך ארז על השקט והמקצועיות שאתה משרה סביבך.
הדסים לאליפות !!!"
בשבוע זה מתכוננות השחקניות למשחק החשוב ביותר
העונה -משחק הגמר ,ואנו מצידנו מתארגנים להוצאתם
של כ 500-תלמידי ביה"ס ,על מנת לעודד הבנות.

• שח"ק ירוק
אושר תקציב שח"ק ירוק לשנת תשע"א ,אשר הוגדל
משמעותית ע"י משה"ח וזאת רבות בזכות הפעילות
הענפה שהתקיימה בנושא בשנה"ל שעברה .כל הכספים
יושקעו בבית הספר עבור המורים והתלמידים ,ע"פ
התכנית שאושרה ע"י מנהל בית הספר -מר זלי מרון,
מנכ"ל הכפר -מר זאב טויטו והממונה על תחום שח"ק
ירוק  -הגב' ענת זמל .כולם מוזמנים לקחת חלק
בפעילויות למען בית הספר והכוכב .התכנית רחבה,
גמישה ומתוקצבת כהלכה .האירועים האחרונים בכרמל
מלמדים בין היתר ,כמה חשוב להביא את הנושאים
הירוקים למודעות הציבור ,בארץ ובעולם.
ארז דגן המאמן המפורסם יודע גם לשיר
כל הפרטים בסרטון המצורף:
http://www.youtube.com/watch?v =W4XDQzJk4Zc

השבוע הותקנו מגדלי מיחזור בבית הספר .לכל שכבה מגדל
נפרד .כל הכספים שיצטברו במגדלי המיחזור ,שהותקנו
השבוע בבית הספר ,יהיו של השכבה .השכבה תחליט מה
לעשות בכסף.
בשכבה שבה  250תלמידים ,בהנחה שכל אחד יביא פחית
אחת/בקבוק ליום )לפי  6ימים בשבוע( החייבים בפיקדון
)רק קטנים( יכולה לצבור בחודש  ,₪ 1,800ובזמן שנותר עד
סוף השנה ) 6חודשים(  10,800ש"ח.
הכיתה של אבי מטרני לבדה ,אספה בשנה שעברה 6,000
פחיות ובקבוקים ,ואבי וכיתתו הוכתרו לאלופי המיחזור של
הדסים .אבי וכיתתו זכו לבילוי של יום כייף בקאנטרי
בפרדסיה.

תגית שוחט וענת אלון )מקום שני ושלישי( מקבלות את
הפרס שלהן השנה.
המהפך במודעות מתחיל מחדר המורים ,ממיחזור נייר,
משימוש בשקיות בד ,באי שימוש בכלים חד פעמיים )נשקיע
כספים גם בתחום זה( ואהבת הכדור.
ביחד ,נשמור על הכוכב.
ב 4.1.11-יתקיים בויצו הדסים כנס ארצי של השח"ק הירוק
בהשתתפות של רכזי שח"ק ירוק מבתי ספר מכל רחבי הארץ,
מפקחים ממשה"ח ונציגי וועדת החינוך של וועד ההורים
המוסדי בראשותה של חווה סנדיק.
הפעילות הענפה והמבורכת בתחום השח"ק הירוק היא
בהובלתו של חיים זיו.

• במהלך חודש נובמבר התקיימה מליאת הורים ובה נבחר
שגיא אשכנזי כיו"ר הנהגת ההורים זו השנה השנייה
ברציפות .יחד איתו בהנהגת ההורים פועלים חווה סנדיק,
יפה עובדיה ואתגר פז.
נבחרו יו"רים לוועדות השונות והתקיימו פגישות
ראשונות של הוועדות :טיולים והסעות ,כספים וחינוך.
שיתוף הפעולה ההדוק בין ביה"ס לוועד ההורים נמשך גם
השנה ,כאשר ההורים מסייעים בקידום ביה"ס במגוון
תחומים.
בעוד כחודש יפעיל וועד ההורים של ביה"ס מערכת בשם
 .com4comמערכת זו מאפשרת ניהול מרכזי של כלל
רשימות הקשר בביה"ס ,משלוח הודעות דוא"ל ו.SMS-
בלחיצת כפתור פשוטה ניתן יהיה להעביר מידע/מסר
להורים וההורים יוכלו להעביר מידע/מסר לביה"ס,
למורים ולהנהגת ההורים.
הורים שטרם העבירו את כתובת הדוא"ל שלהם ,מוזמנים
להעבירה בהקדם למזכירות ביה"ס.
איסוף חומרים ,עריכה ,עיצוב והפקה -כוכי טלר ,רכזת חינוך
חברתי.

