דבר המנהל -זלי מרון

שלום לכם תלמידים ,מורים ,הורים וקוראים יקרים.
חודשי החורף היו עמוסים בפעילות ובלימודים ללא
חופשות.
תלמידינו זכו לשלל פעילויות בתחום החינוכי –חברתי
–ערכי וזאת כמובן מבלי לגרוע מהשאיפה להישגים
גבוהים.
אנו עומדים עתה בפני "הישורת האחרונה" של
שנה"ל ,תקופה שתהיה עמוסה בשלל ערבי מגמה,
מבחנים ובגרויות.
תודה לכל העושים במלאכה ולכוכי עבור עריכת
המידעתון.

 ביום חמישי  6.1בערב נערך ערב סיכום המסע לפולין.
הערב היה בהשתתפות הורים ,תלמידים ,מדריכים
ומחנכים.
בערב זה תלמידים הקריאו קטעים שכתבו לאחר המסע,
הוקרן סרט שערכה תלמידה ,תלמידי המוסיקה השמיעו
שירים שריגשו אותנו וכמובן היו ברכות ודברי סיכום.
שמואל ,איש העדות שהצטרף למסע הקריא מכתב סיכום
מחמיא שאותו הפנה למנהל בית הספר ולתלמידים.
היה ערב נעים ומרגש שסיכם תהליך ארוך ומשמעותי
שעברנו עם התלמידים.

 אחד הנושאים החינוכיים בו עוסקת השנה שכבה ז' הוא
נושא מניעת עישון ומניעת שתיית אלכוהול בקרב בני
נוער .ארבעה נציגים מכל כיתה יצאו לסמינר "עמיתים",
אשר התקיים בוינגייט .התלמידים שמעו הרצאות מאנשי
מקצוע ,צפו בסרטים ,בפרסומות ובנזקים הנגרמים
כתוצאה משימוש בסיגריות ואלכוהול .בנוסף ,התנסו
התלמידים בסדנאות שונות בהנחייתן של היועצת ורכזת
השכבה .התלמידים גילו עניין רב ,שאלו שאלות ודנו
ביניהם בנושא זה .קבוצת העמיתים שעברה את
ההשתלמות ,תעביר את התכנים שלמדו בסמינר לתלמידי
הכיתות בשכבה ,ביום שיא שייערך בתחילת אפריל.

 בהמשך לנושא זה ,התכנסה השכבה בספרייה למפגש עם
יוסי ליבוביץ ,קיבוצניק ,אשר סיפר את סיפור חייו ואת
התמכרותו לסיגריות ואלכוהול כבר בגיל  .12יוסי סיפר
על הנזקים שנגרמו לו בעקבות התמכרותו והעביר לילדים
מסר חד וברור כי לא כדאי להם לעשן ולשתות אלכוהול
וכי עליהם לעמוד בלחץ החברתי ולא להיכנע לו.
התלמידים הושפעו מאוד מהשיחה עם יוסי וניכר היה
שתגובתם המשמעותית הגיעה גם לבתים .המשוב לפעילות
היה מצויין.

 בנושא מניעת אלימות והתמכרויות לשתיית אלכוהול ,צפו
תלמידי שכבה ז' בהצגה "קשר השתיקה" .ההצגה היתה
מלווה גם בהרצאה ,אשר עסקה בנושא החוק וההשלכות
לגבי שיפוט וענישה ,ובסיפור אישי של השתקמות אשר שוחק
ע"י שחקן .התלמידים יצאו נסערים ונרגשים מההצגה
ומהאינפורמציה שקיבלו.

 בתאריך  12/1השתתפו תלמידי שכבה י"א בסדנת "המעגל
הפתוח" אשר עסקה בנושא ההתבגרות .הסדנא מלווה
בהופעה של שני שחקנים בשיתוף פעיל של התלמידים
ובשיחה בנושאי ההתבגרות על כל מרכיביה .הסדנא
התקיימה בספריה בשתי קבוצות כאשר שני השחקנים
מציגים סיטואציות העולות ביומיום אצל הנוער
המתבגר ולאחר מכן שיחה על הסצנות עם התלמידים.

 ביום חמישי  20/1נסעו כל תלמידי שכבות י' ו -י"א לצפות
במופע "ריקוד החיים"

בהיכל התרבות בהרצליה.

המופע מגולל את סיפורו של נמרוד רקדן ,שכל עולמו
הוא הריקוד .במהלך חזרות למופע חדש נמרוד נפצע קשה
ומאבד את יכולתו לנוע בעזרת הרגליים .חבריו ללהקה
מנסים לעזור לו אך הוא נתקל בקשיים ,חוסר אמונה,
אהבה נכזבת ,תסכול וייאוש .נמרוד מבין שאף אחד לא
יכול להלחם במקומו והוא היחיד שיכול לרקוד את
הריקוד שלו -ריקוד החיים .זהו מופע המשלב מחול
מודרני לצד קטעי משחק ועוסק בנושאים כגון :מוטיבציה,
עזרה לחברים ,מודעות עצמית ועוד.
התלמידים והמורים שיבחו את המופע מבחינת תכניו

ומבחינת הכוריאוגרפיה .הילדים זכו לחוויה מדהימה ,הם
נהנו מכל רגע הן מהמוסיקה והן מהריקודים.

 אנחנו אלופי המחוז בקטרגל!!!!!
ב 18/1-זכו שחקני קטרגל ז'-ח' באליפות המחוז
שהתקיימה בפ"ת .בחצי הגמר ניצחה הנבחרת את פ"ת
בתוצאה  4-2והעפילה לגמר .בגמר הנבחרת הפגינה רוח
קרב ובגרות כשניצחה את בי"ס שפירא נתניה בתוצאה .5-2
רוח הדסים עשתה זאת שוב בהנהגת והובלת הנבחרת של
אייבי גילת ,שבאופן מקצועי ניווט את הנבחרת לאליפות
היסטורית .זו פעם ראשונה שנבחרת קטרגל ז'-ח' זוכה
באליפות המחוז.
תודה ליונתן ורדי על הליווי והעזרה במהלך הטורניר
בחודש האחרון .תודה לתגית שוחט ,ריקי אפרת וצוות
המחנכות על התמיכה בשחקנים.
תודה לאייבי על הובלה נבונה והבאת הגביע להדסים.
ותודה אחרונה לשחקנים שהפגינו מקצועיות ,חוכמה ,שקט
נפשי אך הרבה יותר חשוב רוח ספורטיבית והתנהגות
למופת.
מדברי זלי" :מדובר בהישג משמעותי ביותר ! אנחנו
מדברים כאן על זכייה באליפות מחוז מרכז ,מחוז שאליו
משובצים בתי הספר החזקים ביותר בישראל בענף הכדורגל
והקטרגל!!!"

 אירועי חג ט"ו בשבט וסיום מחצית א' צויינו באירוע שכולו
עשייה חינוכית טהורה .ביה"ס ויצו הדסים לבש יום חג .כמה
יפה היה לראות את כל התלמידים ביחד עם המורים
מגיעים אל רחבת הדשא ומשתתפים בטקס ט"ו בשבט
והנחת אבן הפינה להנצחת זכר הנופלים -בוגרי ביה"ס
ועובדיו ,שותלים עצים ומברכים עליהם שיגדלו ,יצמחו,
יפרחו ויניבו פירות .גם מזג האוויר החמים האיר לנו פנים
ותרם לאווירה החגיגית .פרוייקט הנצחת זכר הנופלים של
בוגרי ביה"ס ועובדיו יצא לדרך בחורשת הבנים ,באמצעות
שתילת עצי זית המחברת אותנו אל אדמת ארץ ישראל
ושורשיה .בהמשך תוקם בחורשת הבנים אנדרטה לזכר
הנופלים .בהמשך היום חולקו בכיתות תעודות ונערכו
פעילויות שונות ומגוונות ע"י מחנכי הכיתות בנושא :
סיכום המחצית ועם הפנים קדימה אל המחצית הבאה.
בחלק מן הכיתות אורגנו ארוחות בוקר טעימות כיד
המלך והמחצית הסתיימה באווירה שמחה ונעימה.

 בתאריך  23/1/11התקיימה פעילות לשכבת ט' ,העוסקת
במניעת שימוש בסמים בקרב בני נוער.
בהתחלה נכנסו התלמידים לניידת שבה צפו בסרט המבוסס
על סיפור אמיתי ,הסרט תיאר מצב של כניעה ללחץ חברתי
אשר הוביל לשימוש בסמים ולנזק בלתי הפיך .בניידת דנו
התלמידים בסיטואציות שהובאו בסרט ועל דרכים למניעתן.
לאחר מכן התקיימה סדנא בכיתה בנושא החברה שבה אנו
חיים והשפעותיה עלינו.
בסדנא השנייה דנו התלמידים על סוגי הסמים השונים
הקיימים בסביבתם ועל השפעותיהם ההרסניות.
המנחים ציינו כי מורגש שהתלמידים עברו ועוברים תהליך
בנושא מעצם המודעות וההבנה הרבה שגילו לסכנות
ולנזקים בשימוש בסמים ואלכוהול.
מדברי התלמידים לאחר הפעילות" :למדנו כי לא צריך

להיגרר ולהיות כמו כולם ,וכשאנו נמצאים בסיטואציה
שלא מוכרת לנו נדע תמיד מאיפה באנו ,על אילו ערכים
חונכנו ומהם הגבולות שלנו ועפ"י זה נדע כיצד לפעול".

 ב 23.1.11 -קיימנו טקס לזכרו של טל עזרא ז"ל .טל למד
בביה"ס הדסים משנת  1996-1998ובכיתה ט' נפטר ממחלת
הסרטן בה חלה .הטקס שנוהל להפליא ע"י הדיה שוסטר
ובעזרתם של תלמידי מועצת שכבה ט' הציג את אישיותו
המופלאה והמיוחדת של טל עזרא .בסוף הטקס הוריו של
טל העניקו מחשב נייד כמלגה לתלמיד מכיתה ט' 4על
הצטיינותו בלימודים ואישיותו המיוחדת.

 בשבועות האחרונים עברו כלל תלמידי ביה"ס
הרצאות וסדנאות כיתתיות בנושא גלישה בטוחה
באינטרנט והסכנות הטמונות בו.
כל מחנך כיתה עסק בשני המקרים המזעזעים אשר
הגיעו לכותרות :הנער שהתאבד בעקבות העלבות
של חבריו בפייסבוק ,והנערה שנאנסה ע"י בחורים
שהכירה בפייסבוק .עסקנו באלימות מינית :מהי
פגיעה מינית ,דוגמאות ,מדוע חשוב לספר? למי?
כיצד ניתן לסייע? בהמשך עסקנו בגבולות
ההתנהגות המינית -מה מותר? מה אסור?
ונושא של לחץ חברתי.
נערכו שיחות על הרגלי הגלישה של התלמידים
באינטרנט בכלל וברשתות החברתיות בפרט .מה הם
מפרסמים? מה לא? כיצד הם נזהרים אם בכלל?
כיצד עליהם לנהוג? (טיפים לגלישה בטוחה).

 ב 27/1 -התקיים באולם התרבות שלנו ערב רוק מדהים
של מגמת המוסיקה! האולם היה מלא מפה לפה
והאווירה היתה מחשמלת !!! הערב התעלה לרמות
גבוהות וכל מי שנכח באולם נהנה במהלך הערב כולו.
במשך שבועות רבים עמלו תלמידי המגמה על ערב הרוק
ימים כלילות והשקעתם ניכרה בערב זה.
השנה התקיים פיילוט "אחים מלמדים אחים" ,בו הרכב של
תלמידי שכבה י"ב הדריכו את אחיהם בשכבה ח' ,אשר
הופיעו גם הם באותו ערב .אין ספק כי בהדסים יש
כישרונות רבים.

 ביום חמישי  3/2התקיים בחדר המוסיקה ערב קלאסי .גם
ערב זה היה מוצלח מאוד ונתן ביטוי לאוהבי המוסיקה
הקלאסית.

 בשבוע האחרון של חודש ינואר ובשבוע הראשון של חודש
פברואר התקיימו בכל שכבות חטיבת הביניים חידונים
בנושא ט"ו בשבט שאורגנו ע"י צוות הביולוגיה והחקלאות.
הכיתות עברו בחמש תחנות שונות והשתתפו בפעילויות
הקשורות לט"ו בשבט .התלמידים הוכיחו בקיאות רבה
בתחומים שונים ומגוונים ,כולל זיהוי שירים ,צמחים ועצים.
גולת הכותרת של יום זה היו הבישולים של רינה
הלבורנטית :מרק עוף ,ירקות חתוכים ,פיתות בטאבון וכו'.
היום היה מהנה ומוצלח.

 ביום שישי  4/2/2011התכבדו תלמידי ביה"ס בשער בלקקן
לב לרגל יום המשפחה.

 תלמידי שכבה י' התגייסו למען ארגון וראייטי והחליטו
לגייס תרומות למען ילד וראייטי שנבחר ע"י נציגי השכבה.
ביום שישי  4/2ירינו את "יריית הפתיחה" של מבצע
ההתרמה למען מתן שהוא ילד וראייטי  -בהפסקה
מתוקה .היה גשום ומזג אויר לגמרי לא אידיאלי  -אבל
היה תענוג לראות את כולם בהתלהבות וברצון לעשות
מעשה טוב וראוי .ההפסקה התנהלה בצורה מאורגנת,
מרשימה ומעוררת כבוד והתפעלות .על תלמידי השכבה
ניכרו השמחה והסיפוק שבנתינה.
"מתן בן ה  ,4 -הוא ילד יפה ומטופח הסובל מקשיי
הסתגלות לחברה וחוסר יכולת לתקשר בשל בעיה גנטית
מולדת .מתן לומד במסגרת גן מיוחד ונעזר רבות
בטיפולים שונים ,בין היתר ,בטיפולים בעזרת בעלי
חיים (אשר הוכחו בעבר כיעילים ביותר לילדים הסובלים
מבעיות הדומות לזו של מתן) ,וטיפולי היגוי פרטני על
מנת לקדם את יכולת הדיבור שלו .משפחתו של מתן
מעוטת יכולת ולכן אנו תלמידי שכבה י' בהדסים התלכדנו
ונרתמנו למען מטרה נעלה זו .במהלך חודש מרץ צפויים
לנו ימי התרמה נוספים על מנת לגייס כספים נוספים
למען מתן .בעזרתכם  -אנו רוצים לעזור למתן ולתת לו
מתנה ,בה נתרום מהלב ונרוויח כולנו מעשה טוב!!! "

 התלמידות הגר עציון ,נטע דונסקי וסיון עמית מכיתה י"ב
 4עלו לגמר הארצי של האולימפיאדה בכימיה אותה
מקיים הטכניון מידי שנה !!!
בשלב הראשון התמודדו  4,500מועמדים מכל רחבי הארץ
ובסיומו עלו לשלב ב'  250תלמידים .לשלב זה עלתה
בנוסף לשלוש הבנות גם אריאל ג'קוור מכיתה י"ב .4
בשלב ב' השתתפו כאמור  250תלמידים ,מהם עלו לגמר
 25תלמידים בלבד ושלוש מתוכם הן הבנות שלנו !!!!
ישר כח לבנות ובראשן לסוזנה דוד רכזת הכימיה שהכינה
את הבנות החל מחודש אוגוסט .מדובר בעשרות שעות של
הכנה מקצועית ביותר שהביאו ישירות להישג זה !!!

 במהלך החודש וחצי האחרונים ,תלמידי שכבת י' של מגמת
הקולנוע היו עסוקים בהפקת סרטונים בנושאי איכות
הסביבה ואקולוגיה וזאת על מנת שנשלח את הסרטונים
לתחרות ארצית בנושא .במיזם השתתפו גם תלמידי מגמת
גיאוגרפיה אשר העבירו רעיונות והצעות לתלמידי
הקולנוע בנוגע לנושאים בהם הסרטונים יכולים להתמקד.
כל ארבעת הסרטונים אשר נשלחו לתחרות התקבלו וכעת
הם מוצגים ברשת .שופטי התחרות יבחרו מספר סרטונים
אשר יעלו לשלב הבא ובנוסף הסרטונים הפופולארים
ביותר ,בין גולשי יו-טיוב ופייסבוק ,יעלו גם הם לשלב
הבא .אנו מצרפים את ארבעת הסרטונים על מנת שתוכלו
לצפות בהם.
.1
.2
.3
.4

כשאהבה ומחזור נפגשים -
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/a/u/0/qrGdSfAdpJw
- If You Don't Recycle...
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/a/u/1/6xqrbRfUlR4
חבל על כל טיפה -
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/a/u/2/IgUOk6KNefw
מיחזור ,עוד משהו לחשוב עליו -
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/u/3/T_i_c3m8LHg

 ב 8/2-האזינו תלמידי שכבה י' להרצאה בליווי מצגת
בנושא "זהות" ,שהינו נושא מרכזי בשכבה זו ומהווה נדבך
חשוב בדרך לקבלת תעודת זהות .קבלת המסמך הקרוי
תעודת זהות ,היא הזדמנות נאותה להציג את זהותנו
המיוחדת לנו .מי אנחנו כעם? במה אנחנו דומים ובמה
אנחנו שונים מעמים אחרים? מהות הקשר שלנו לארץ הזו:
קשר דתי? היסטורי? תרבותי? האם הגלות הארוכה
מפקיעה את הזכות על הארץ? האם יש להבדיל בין "העם
הישראלי" היושב כאן לבין העם היהודי החי בתפוצות?
המילה תעודה משמעותה גם תפקיד ,ייעוד .האם יש
לזהות שלנו גם תפקיד ,ייעוד ,בעולם שבו אנו חיים?
ההרצאה שניתנה ע"י דוד דיין "עושה סדר" בעולם
המושגים המיוחד והשונה ,שנתפש כמובן מאליו.

 שכבה י"ב יצאה לטיול לאילת ביום ג'  8.2.2011וחזרה ביום
ה'  .10.2.2011הטיול עמד בסימן "מבצע עובדה" ,ולאורך
הטיול כולו הכיתות התחרו ביניהן בנושאים שונים הקשורים
לנושא המבצע ולאיזור הנגב .הכיתה שזכתה בתחרות היא
י"ב . 7/לשמחתנו הטיול עבר בשלום ,באווירה טובה ובמזג
אויר מעולה.

 השנה מציין אירגון ויצו  90שנה להיווסדו ובמוסדותיו
מתקיימת פעילות לתלמידים בנושא זה .אצלנו בויצו
הדסים נבחרה שכבה ח' כשכבה שתעסוק בנושא זה.
הקמנו לתלמידים מרכז למידה בנושא שכלל תערוכת
תמונות ותחנות פעילות בנושאים :הכרות עם נשות ויצו
המייסדות,מוסדות החינוך של ויצו ,תרומת האירגון
לקהילה ופעילותו הפוליטית .כל תלמיד מילא דף עבודה
ולאחר מכן התארגנו התלמידים לקבוצות שהכינו פרסומת
לויצו .התוצרים היו מדהימים ,התלמידים השקיעו חשיבה
ועבודה רצינית .קיימנו תחרות בכיתות והקבוצות שזכו
הציגו את התוצר ביום השיא שערכנו ,אשר כלל הקרנת
סרט על הדסים,מופע אומנותי של תלמידים והצגה.
ליום זה הגיעו גם מנהל הכפר מר זאב טוויטו,
זלי ונציגים מכובדים מויצו אשר התרשמו מאד מהעשייה
והידע של התלמידים.
את מעגל פעילות זו נחתום לקראת יום הזיכרון בו
יעסקו התלמידים בפעילות הקשורה בבוגרי הכפר שנפלו
בעת שירותם הצבאי.
תודה לתגית שוחט ומחנכות השכבה :דנה ברג,אילנה גבזי
וסיגל ג'רבי על ההירתמות הרצינית לחשיבה ולעשייה.
תודה לענת ואלונה על העזרה בהכנת מרכז הלמידה
ולחיה על הכנת האולם והתערוכה בכניסה וכן קישוט
הבמה ביום השיא.

 בין התאריכים  13/2-17/2יצאו תלמידי שכבה י"א לשבוע
גדנ"ע בשדה בוקר .התלמידים התחלקו באופן אקראי
למחלקות ולכיתות ועמדו במשמעת הצבאית ,בתיזוזים,
ובהתמודדות היומיומית של מה זה להיות חייל .כמו כן,
יצאו ליום שדאות ולמטווחים .התלמידים ציינו לטובה את
השבוע והגדירו אותו כחווייתי מאוד ,שונה ותורם מבחינת
עתידם הצבאי.

 בין התאריכים  20-22בפברואר השתתפו מס' תלמידים
הלומדים בכיתות דוברי האנגלית משכבות ט' ו-י' בכנס
הנקרא "מיני או"ם" .בכנס זה השתתפו כ 450-בני נוער
מהארץ ומחו"ל ,אשר למדו כיצד לקיים דיונים באו"ם,
כיצד בונים הצעות וחלקם אף התנסו בבניית הצעות (חלק
מההצעות של תלמידינו אף התקבלו) .חלק מן התלמידים
עלו לדוכן הנואמים כבר ביום הראשון .ביום השני היה קל
יותר וביום השלישי כבר היו חלק פעיל בדיונים.
מדברי רובין -המורה לאנגלית" :אני מאוד גאה
בתלמידים שהיו יחסית צעירים ,והתגברו על כל
המכשולים של חוסר הבטחון כדי לייצג אותנו בכבוד".
כולנו תקווה כי גם בשנה הבאה ייצגו אותנו תלמידים
נוספים במפעל זה.

 במסגרת התכנית החינוכית יצאו תלמידי שכבות ח' ו-ט'
ליום פעילות בבית טרזין שבקיבוץ גבעת חיים.
בית טרזין הוקם ע"י ניצולים מגטו טרזינשטאט לזכר קרובי
המשפחה והחברים שניספו בגטו זה .במקום יש ארכיון ובו
מסמכים שנשמרו מהגטו וכן תערוכות המספרות את סיפור
הגטו.
מטרת הפעילות היא להפגיש את התלמידים עם הסיפור
של גורל יהדות אירופה בשואה ,דרך סיפורו של גטו טרזין

תוך שימת דגש על חייהם של בני הנוער וכן לאפשר להם
להביע בדרך אישית את תחושותיהם לנושא .התלמידים
עברו שלוש סדנאות במקום אשר שילבו הסבר ,שיחה ויצירה
ובסוף היום שמעו עדות מרגשת מפיה של חיה דרורי
ניצולת שואה .התלמידים התרגשו והתרשמו מאד מיום זה
וחזרו לכיתות עם חלק מעבודותיהם שם.

 בתאריכים  22-23בפברואר יצאה שכבה י"ב בשני סבבים
לביקור בבית לוינשטיין ,במסגרת תוכנית מניעת תאונות
דרכים .ביום זה התלמידים שמעו הרצאה מפי בחור שעבר
תאונת דרכים ונפגע בראשו וצפו בסרט המספר את סיפורם
העצוב של נפגעי תאונות דרכים .התלמידים התנסו
במשקפי אלכוהול המדמים תגובות כמו לאחר שתיית
אלכוהול ושמעו את סיפורה המרגש והעצוב של אם
שאיבדה את בתה בתאונת אופנוע .בסוף היום תלמידים
רבים ציינו את חשיבותו של יום זה ואף סיפרו למחרת
כיצד נהגו לאט יותר .סעו בזהירות!

 משולחן הפדגוגיה.....
במהלך מחצית א' של שנת הלימודים ,החל מחודש אוקטובר
עד ינואר ,עת נערכו מועדי החורף של בחינות הבגרות
נפתחו בבית הספר קבוצות למידה בשעות אחר הצהריים.
מטרתן של קבוצות אלה היה מתן תגבור ותמיכה לימודית
לתלמידים שלא עברו או שלא ניגשו לאחת מבחינות הבגרות
בשנה קודמת.
להקמת קבוצות הלמידה קדמה בחינה מעמיקה של הישגי
התלמידים ממועד הקיץ ובדיקת הצורך בעזרה לימודית לכל

אחד ואחת מתלמידי שכבות י"א וי"ב .המורים שלימדו
בקבוצות התגבור היו מצוות בית הספר .
שמונה קבוצות למידה פעלו במהלך מחצית א' :שלוש
קבוצות בהיסטוריה א' ,קבוצה בהיסטוריה ב' ,קבוצה בלשון
א' ,קבוצה בלשון ב' ,קבוצה במתמטיקה א' וקבוצה
במתמטיקה ב' .במהלך הלמידה נערכו מבחנים ובחנים וכן
בחינת מגן .התלמידים קיבלו ציון מגן חדש וניגשו לבחינת
הבגרות .הלמידה הייתה מעמיקה וניכר שיתוף הפעולה
ההדדי בין המורים לתלמידים לקראת המטרה המשותפת.
כעת אנו מחכים לראות את הציוניים הסופיים שיתקבלו
בקרוב ממשרד החינוך.

שח"ק ירוק
 בבית הספר הותקנו מגדלי מיחזור  -לכל שכבה מגדל בו
היא צוברת בקבוקים ופחיות לטובתה.
סרטון באורך  2דקות מספר את סיפורם של המגדלים.
http://www.youtube.com/watch?v =RVBLVS8Dxk8
נשמח לראות את ההורים משתתפים בפעילות.

 ביום שלישי  4/1/2011התקיים בהדסים כנס שח"ק ירוק ארצי
למורים מבתי ספר שונים בארץ .בכנס נכחו מפקחים רבים
מתחומי דעת שונים ואורחים רבים .משתתפי הכנס שמעו
סקירות מפי זאב טויטו מנכ"ל הכפר ומפי זלי מרון מנהל
ביה"ס .בהמשך נשאו דברים גם עליזה שרייר המפקחת על
ביה"ס וענת זמל הממונה על תחום שח"ק ירוק במינהל
לחינוך התיישבותי .כמו תמיד הדמות המובילה בתחום
השח"ק הירוק בויצו הדסים הוא חיים זיו שתכנן את תכני
הכנס ובזכות הצלחתו המרשימה ,קצר ביה"ס מחמאות

 רבות ממשה"ח.
הנושאים שהוצגו בכנס ע"י תלמידי ומורי הדסים עסקו
במגדלי המיחזור ,תחנת הניטור ,עמק הבנים והנטיעות בו,
גבעת הצופיות ,צמצום השימוש בפלסטיק ,מיחזור סוללות
ועוד .הכנס קצר מחמאות רבות והותיר רושם עז על
משתתפיה.

 במהלך חודש פברואר התקיים כנס ארצי שני של שח"ק
ירוק אצלנו .דינה לסרי המפקחת הארצית במנהל לחינוך
התיישבותי על הפנימיות ,השתתפה בכנס הראשון והחליטה
שגם לכל אימהות הבית מגיע כנס דומה .הכנס כלל
הרצאות ,מצגות ,סרטים וסיור המחשה בחממה הלימודית,
במגדלי המיחזור ,בחורשת הבנים ,בתחנת הניטור ,בעמק
הירגזי ובגבעת הצופיות .הרעיון של המינהל לחינוך
התיישבותי הוא להפוך את הפנימיות לירוקות ואנו נבחרנו
לפרוס את האפשרויות לפעילות בפניהם.
כל הפרטים אודות הכנס והתודות בסרטון

המצורף:

http://www.youtube.com/watch?v =j6xahcaSwtc

 המעט שאנו יכולים לעשות למען הנופלים זו ההנצחה
שתכבד את זכרם ,את בני משפחתם ואותנו .בסרטון הבא
תוכלו לשמוע על פרוייקט עמק הבנים.
http://www.youtube.com/watch?v =loxyIs6Www8

מועצת תלמידים
במהלך חודש פברואר יצאה מועצת תלמידים חדשה לדרך.
נציגים מכל שכבות הגיל הגיעו ליום עיון ,אשר עסק
בהיכרות ,גיבוש ,יצירת מנהיגות משפיעה וחזקה והצבת
מטרות ויעדים לפעולה .מספר תלמידים הציעו את
מועמדותם לתפקיד יו"ר המועצה ובקרוב תתקיימנה בחירות
לבחירת היו"ר וכן תתבצע חלוקה לוועדות ובחירת יו"ר לכל
וועדה.
יש לציין כי התלמידים מלאי מוטיבציה ורצון לפעול
בתחומים שונים במסגרת ביה"ס.

איסוף חומרים ,עריכה ,עיצוב והפקה -כוכי טלר,
רכזת החינוך החברתי

