דבר המנהל -זלי מרון
מורים הורים ותלמידים יקרים
מוגש לכם בזאת המידעון האחרון לשנה"ל תשע"א.
ניתן להתרשם ממגוון הפעילויות החברתיות -ערכיות
שהתקיימו בביה"ס בכל שכבות הגיל.
במקביל לדרישה למצוינות לימודית ,ביה"ס מקפיד לפתח
לקדם ולדרוש גם מצוינות חברתית ערכית.
לשמחתנו תלמידי ביה"ס סופגים מהבית ערכים של עשייה
ונתינה כך שעבודתנו החינוכית נזרעת על קרקע פוריה.
אנו נפעל בע"ה גם בשנה"ל הבאה תוך מחויבות לתחום
החינוכי ערכי במקביל לשאיפה להמשך קידום התחום
הלימודי הישגי.
בהזדמנות זו ברצוני לשבח את המחזור המסיים ,מחזור נ"ט
על העשייה הרבה שלו ועל תרומתו להכוונת הרוח החינוכית
של ביה"ס.
מחזור נ"ט היקר  :שיהיה לכם גיוס ושירות משמעותי ובטוח.
הלוואי ותזכו לעיתות שלום !!!
שמרו על עצמכם ובואו לבקר אותנו .
תודה לכוכי על שהעלתה את המידעתונים מדרגה השנה!

 תלמידי שכבה י' בביה"ס ויצו הדסים עוסקים השנה בנושא
הזהות הישראלית וכחלק מההשתייכות לחברה הישראלית
התגייסו למען ארגון וראייטי והחליטו לגייס תרומות
למען ילד וראייטי שנבחר ע"י נציגי השכבה .ימי
ההתרמה נוהלו ע"י נציגי מועצת השכבה אשר רתמו
אליהם את השכבה כולה וניהלו את הכל באופן רציני
ומעורר כבוד וגאווה לכולם .הילדים היו מאושרים וניכרו
על פניהם השמחה והסיפוק שבנתינה .אין ספק כי
בפעילות זו הביאו התלמידים הרבה נחת לצוות החינוכי
ולביה"ס כולו .באחד הבקרים של חודש מאי הגיעה אלינו
נציגת וראייטי בבתי הספר ,הגב' אסנת אגם ,על מנת
לקבל מידי נציגי שכבה י' סכום של  ₪ 7,500אותו גייסו
למען מתן ,ילד וראייטי .ארגון וראייטי יעניק למשפחתו
של מתן סכום זה בשם משפחת ויצו הדסים.
בימים אלו קיבלה שכבה י' תעודת הוקרה מארגון
וראייטי ,בה נכתב" :פועלכם ותרומתכם הנדיבה ריגשה
אותנו מאוד .אנו מודים לכם מעומק הלב על הושטת
היד ,הרצון לתרום והתרומה ביד רחבה ונדיבה .תודה
מקרב לב על פתיחת הדלת ועל האופן בו ניווטתם את
התהליך ,ברוח של נתינה והתנדבות .הזכות לתת
ולהעניק הינה זכות גדולה ,והיכולת לתת באה בזכות
אנשים בעלי לב רחב ,הנותנים ממרצם ופותחים את כיסם
למען הפעילות המקודשת שלמענה אנו עושים רבות-
למען הילדים".

 ב 7/3-יצאו תלמידי שכבה י' לתיאטרון הקאמרי בתל
אביב ,לצפות במחזמר "כנר על הגג" ,המתבסס על
הסיפור "טוביה החולב" של הסופר שלום עליכם .סיפורם
של טוביה ובנותיו ,המתרחש בתחילת המאה העשרים,
בעיירה גלותית קטנה ,על רקע הפוגרומים ,ההגירה
לארה"ב או לארץ ישראל ,ממשיך לרגש ,לעורר עניין,
ולהיות משמעותי לחיינו גם כיום .התלמידים נהנו מאוד
מההצגה ,ומעצם החוויה של צפייה בהצגה בתיאטרון
רפרטוארי ,ביחד עם כל חבריהם לשכבה.

 בין התאריכים  28/2ל 5/3-יצאו תלמידי שכבה י"א למסע
ישראלי בן שבוע ימים .מדובר בפרוייקט המבוסס על
בירור ,גיבוש וחיזוק הזהות היהודית ,הישראלית והציונית
של בני הנוער במדינת ישראל ,על בסיס מסע מטלטל
ומרגש בנופיה המדהימים של ארץ ישראל .במסע זה קיים
ציר רעיוני סביב מעגלים שונים ,שהתלמיד עומד במרכזם
ובוחן את הזדהותו ושייכותו לכל אחד ממעגל חייו:
מעגל אני ועצמי ,מעגלי הקבוצה והחברה ומעגלי
הלאום -עם ,ארץ ומדינה .מעגלים אלה נפרשים על רצף
ימי המסע ,ומתקדמים מן הראשוני והבסיסי אל המורכב
והעמוק ביותר.
התלמידים רובם ככולם נהנו מן המסע וסיפרו על חוויה
בלתי נשכחת ,מגבשת ומאחדת.

 בתאריכים  9/3ו 10/3 -התקיימו שני ערבי מחול מדהימים.
הערב הראשון היה שייך לבנות י-י"א אשר כבשו את הבמה
והביאו את כישוריהן לידי ביטוי ,באופן ראוי והולם .הערב
השני היה שייך לבנות י"ב ,אשר בו בלטה רמת המקצועיות
הגבוהה ,שבאה לידי ביטוי גם בציוני הבגרות הגבוהים
שקיבלו הבנות .ערב זה היה מרגש כמו תמיד ,והורגשה
באוויר האהבה של הבנות למגמה וההערכה של ההורים
לצוות המגמה.
מדברי ענת אלון ,רכזת המגמה ,לסיום השנה ממש ממש
לפני סיום!! אני רוצה לאחל הצלחה בבחינות הבגרות,
לבנות מגמת המחול כיתה י"ב.
בימים אלה שכלל מבחני הבגרות בעיצומן ,נבחנות הבנות
גם בתולדות המחול – ובמוסיקה למחול .המון הצלחה
בהמשך הדרך -אל תפסיקו לרקוד ,ואל תשכחו לבוא
לבקר אותנו .כבר מתגעגעים !!
בנות המגמה כיתה י"א -גם אתן נמצאות בחלק ממבחני
הבגרות -ועברתן בהצלחה את המבחן באנטומיה .שתהיה
לכן חופשה קסומה -חיזרו עם מרץ ושפע של רעיונות
לקראת כיתה י"ב".

 בתאריך  15/3נערך תרגיל ירידה למקלטים ,אשר החל
בשעה  .9:45התרגיל עבר בהצלחה ,והתלמידים פעלו
עפ"י ההוראות הביטחוניות שניתנו מבעוד מועד ע"י
מחנכי הכיתות ,וכן ע"י האחראים בשטח באותו היום.

 ביום שלישי  15/3מלאו  1700ימים לישיבתו של גלעד שליט
בשבי .אנו בביה"ס הצטרפנו למחאתו של האזרח קובי
סידי ,ובחרנו לקטוע את מהלכו הרציף של השיעור הרביעי
בשעה  11:00בדיוק ,ולהביע את תפילתנו לשחרורו המהיר
של גלעד שליט ,באמצעות שיחה על גלעד ואיזכור עובדת
היותו בשבי החמאס קרוב לחמש שנים.

 שני סרטים מתוך ארבעה שנשלחו ע"י תלמידי שכבה י'
ממגמת קולנוע ,לתחרות קליפים קצרים בנושא של
אקולוגיה ואיכות הסביבה ,הגיעו לשלב הגמר .חשוב לציין
כי בתחרות השתתפו קרוב למאה סרטים ,ולגמר הגיעו 15
פיינליסטים ,שכאמור שניים מהם מהדסים .הסרטים שעלו
לגמר (ושמות התלמידים):
 .1כשאהבה ומיחזור נפגשים  -נמרוד זלדין ,רותם נטע-
חיים ,בר קרן וגפן רזניק:
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/u/19/qrGdSfAdpJw
 .2מיחזור ,עוד משהו לחשוב עליו  -עמית ארד ,שיר גרנות,
יוני הרוש ויובל קינן:
http://www.youtube.com/user/EcoClip#p/u/22/T_i_c3m8LHg

 לכבוד חג פורים ,הגיע לשכבה ז' הרב הרפורמי של אבן
יהודה .התלמידים קיבלו הסבר קצר על קיומה ופועלה
של הקהילה הרפורמית בישוב ,וכן על עיקרי תפיסת
העולם הרפורמית .בהמשך התקיימה סדנה בת שעתיים
בכיתות ,כשהנושא המרכזי היה הפן החברתי-סוציאלי של
חג פורים  ,תוך לימוד ערכי הצדקה עפ"י משנתו של
הרמב"ם .הפעילות היתה מעשירה ומעניינת.

 ביום שישי  18/3התקיים בביה"ס הפנינג פורים גדול שכלל
ריקודים על הדשא בניצוחו של די.ג'י ,תחרות תחפושות,
מופע של סטנדאפיסט וצילום התלמידים על גבי מגנטים
ע"י צלם מקצועי .באותו היום השמש האירה לנו פנים,
וכמו בכל שנה ניתן היה לראות כי התלמידים השקיעו
מחשבה ויצירתיות בתחפושותיהם .הילדים התנהגו למופת
וניכר היה שהתלמידים שמחים ועליזים.
במהלך השבועיים שקדמו לחג פורים ,עסקו הכיתות
בשיעורי חינוך בנושא" :נתינה וצדקה" ,ובסמלי החג

ותכניו .כחלק מנושא הנתינה ,נרתם כל ביה"ס להביא
משלוחי מנות ,אשר חולקו ע"י נציגי השכבה הבוגרת,
למאושפזים בבית חולים "מאיר" ובבית חולים "הלל
יפה" ,וכן לקשישים בבית האבות "שרונים באבן יהודה,
ולניצולי שואה השוהים בהוסטל בפרדסיה.

 התלמידות הגר עציון ,נטע דונסקי וסיון עמית מהכיתה
המדעית י"ב 4/יצגו את ביה"ס ויצו הדסים בגמר
האולימפיאדה הארצית לכימיה ,אותה מקיים הטכניון
מידי שנה .האולימפיאדה נפתחה כאשר בשלב הראשון
שלה השתתפו כ 4,500 -תלמידים מכל רחבי הארץ .בשלב
זה יצגו את תיכון ויצו הדסים  4תלמידות וכולן עלו
לשלב השני שכלל  250תלמידים .בנוסף לשלוש הבנות
שעלו לגמר הגיעה לשלב זה גם התלמידה אריאל
ג'קוור.

לשלב השלישי והסופי העפילו  25תלמידים

ביניהם כאמור שלוש מתוך ארבע הבנות :הגר עציון,
נטע דונסקי וסיון עמית .גמר הכימיאדה נמשך כיומיים
ושלוש התלמידות הפגינו ידע נרחב הן בתחום התיאורטי
והן בתחום המעשי בכל שלב הניסויים .כל שלוש הבנות
זכו בציון לשבח על הישגיהן בתחרות וזומנו לנבחרת
הכוללת בסה"כ  8תלמידים אשר ייצגו את ישראל
באולימפיאדה הבינלאומית לכימיה.
המורה שליוותה את הבנות לאורך כל התהליך היא הגב'

סוזנה דוד ,רכזת הכימיה ,מבכירות המורות לכימיה
בארץ אשר הכינה את הבנות החל מחודש אוגוסט במשך
עשרות שעות של הכנה מקצועית ביותר שהביאו ישירות
להישג זה .להישג זה היתה שותפה גם המורה לביולוגיה
תמר ברנד.

 בסוף חודש מרץ יצאו תלמידי שכבות ז' ,ט' ו-י' לטיולים
שנתיים ברחבי הארץ .התלמידים טיילו במשך שני ימי
הטיול בשבילי ישראל ,ובערב לנו באכסניות ונהנו מערב
גיבוש מהנה .כל התלמידים חזרו הביתה בריאים ושלמים
וציינו את הטיול כמוצלח ביותר.

 בתאריך  31/3/2011התקיימה תחרות הירידים האירופית
במסגרת הפרוייקט "יזמים צעירים  -עושים עסקים"
בסלובקיה.
דן רוזן (י  , )2גלעד קמני (י  )4ודביר רומי (י ) 5
בליווי המנחה העסקי מריו אולשקר  ,ייצגו את ויצו
הדסים ואת מדינת ישראל בצורה מרשימה ומכובדת
ביותר בתחרות .בהזדמנות זו ברצוננו להודות להם על
העבודה המאומצת ,ההשקעה ,הייצוג המכובד ,ועל
התנהגותם המופתית .

 ב 31/3-התקיים ערב מוסיקה ססגוני ומהנה ,בו באו
לידי ביטוי כישרונותיהם האדירים של תלמידי מגמת
המוסיקה בבית ספרנו .העשייה המשותפת ,ההתגייסות של
כולם למען הערב והעזרה הדדית בלטה לאורך כל
הדרך ,ועל כך כל הכבוד לתלמידים .התלמידים עלו
בזה אחר זה לבמה וריגשו את הקהל בכל פעם מחדש.
מדברי זלי מרון בתום הערב" :אכן ערב ענק ! מדובר
בערב של כשלוש וחצי שעות מרתקות ומרגשות ! כמות
הכישרון שהתפוצצה על הבמה הייתה עצומה ! אין ספק
שמדובר בתלמידים כישרוניים שעברו ועוברים תהליך נכון
של למידה ועשייה .תודה לבועז שר שלום  ,לארז טל
,לאיריס בריל למישה גלוזמן וכמובן למילה גלוזמן
שמובילה את המגמה בדרך של עשייה מקצועית מעמיקה
ואהבה רבה לתלמידים .הרגע שבו עלו כל תלמידי
המגמה והבוגרים שהגיעו על אזרחי ובמדים ושרו את
שיר מגמת המוסיקה היה רגע מרגש שמשקף את הקשר
העמוק בין התלמידים הבוגרים והצוות של המגמה
וביה"ס .רגע מרגש מאוד לכל הדעות !"

 בסוף מרץ נערכה סדנה של חוש"ן (חינוך ושינוי) ,בשכבה
י"א ,שמטרתה לשנות סטריאוטיפים כלפי הומוסקסואלים,
לסביות ,ביסקסואלים וזהות מגדר .הסדנה נערכה
בספריה בשני סבבים 4 ,כיתות כל פעם .בכל סבב הציגו
שני שחקנים סיטואציות שונות הקשורות בזוגיות על כל
רבדיה ,ולאחר כל סצנה ,נערך דיון על מהותה,
אפשרויות שונות כיצד יש לפעול בסיטואציה זו ,והמסקנות
העולות ממנה.
התלמידים ציינו שהפעילות היתה מצויינת ,וכי היא נתנה
להם מס' נקודות למחשבה.

 טרם היציאה לחופשת הפסח ,ערכו תלמידי שכבה ז' סדר
פסח מקוצר .התלמידים פתחו בברכות המסורתיות של
החג ,בהמשך שרו התלמידים משירי פסח ,וכל זאת
בניצוחו של אבי מטרני ,מחנך ז .1/התלמידים סעדו את
ליבם במצה ,ביצה ותפוח אדמה וברכו על היין.

 בתאריך  4/4התקיים ערב מגמת תיאטרון של שכבה י"ב.
בנות המגמה הפיקו שלוש הפקות מעולות והערב כולו
היה מצויין .איכות המשחק ,האווירה המצוינת ההומור
והכישרון הרב שבאו לידי ביטוי על הבמה ריתקו את כל
מי שנכח בערב המוצלח והמרגש הזה !!!
תודה לסגל ליאור המורה של בנות י"ב ומרכזת מגמת
התיאטרון שהובילה את הבנות לאורך כל שנה"ל לעשייה
ולמידה משמעותית ,להצלחה בבחינות הבגרות ולערב
המגמה המוצלח !!!

 ביום חמישי  28.04התקיים ערב התיאטרון של שכבה י"א.
מדובר בערב מונולוגים דיאלוגים שעליהם נבחנו
התלמידות בבחינת הבגרות באותו היום .הערב היה
מצויין ,יכולת המשחק שהפגינו הבנות הייתה מרגשת
ומרשימה מאוד .מדובר באוסף של כישרונות יוצאים מן
הכלל ,אשר באו לידי ביטוי בערב מרגש זה.
תודה לטלי הכט המורה לתיאטרון שהכינה את הבנות
באופן יוצא מהכלל לכל אורך שנה"ל והביאה את הבנות
ללמידה ולהופעה כל כך מוצלחת!

 ביום שלישי ה 3/5-נערך ערב מגמת הקולנוע של שכבת
י"ב ,שם הציגו התלמידים את הסרטים אותם הפיקו
במהלך השנה .התלמידים הציגו ארבעה סרטים ,עליהם
שקדו במהלך השנה ,משלב כתיבת התסריט ,דרך הפקת

הסרטים ועד ישיבה בחדרי העריכה של המגמה ,עד
השעות הקטנות של הלילה .התלמידים הראו
ביצירותיהם המון כישרון ,בגרות ואהבה למקצוע .מדברי
זלי מרון בתום הערב" :ללא ספק מדובר בערב נהדר
!!!! הן מבחינת האווירה ששררה ושוררת בין התלמידים
לבין עצמם ובין התלמידים לצוות המגמה (אבי
ועינת) .כמו כן לדעתי (הלא מקצועית)הסרטים היו
מאוד טובים ! הצופים ואני בתוכם היינו מרותקים
אליהם .ניכר כי נעשתה עבודה משמעותית לאורך כל
שנה"ל וכי ההפקות היו תוצר של עשייה ולמידה
משמעותית! תודה לעינת ואבי על הוראה ועשייה
אינטנסיבית לאורך כל שנה"ל .תודה לך אבי על שהפחת
רוח חדשה במגמה! אין ספק שהתלמידים ואנחנו זכינו
במרכז מגמה מעולה"!

 ביום רביעי  18.5התקיים ערב הוקרה למורי ויצו הדסים
מטעם מועצת אבן יהודה .המורים הוזמנו לצפות בהצגה:
"מניין נשים" בתיאטרון בנתניה .טרם ההצגה עלה לבמה
ראש מועצת אבן יהודה ,מר עמוס עזאני ,נציג ועד
ההורים ,מר שגיא אשכנזי וזלי מרון ,מנהל ביה"ס ,אשר
בירכו את המורים על עשייתם ועבודתם החינוכית
המבורכת ,אשר הובילה לעלייה משמעותית באחוזי
הזכאות לבגרות בשנתיים האחרונות.

 במהלך חודש מרץ נרתם ביה"ס -מורים ,עובדים,
תלמידים והורים למען בנה של חברתנו לעבודה ,נדיה
פופ-ברקוביץ' ,המורה למחול ,והרים תרומה כספית על
מנת לסייע לבנה לעבור טיפול חדשני ,אשר ישפר את
איכות חייו.
מדברי נדיה" :לכל אשר נרתם ופתח את הלב!!! הנני
רוצה להביע תודה ענקית על התגייסותכם למען בני
ליאור אשר נזקק לטיפול חדשני .כולי תקווה שתרומתכם
תעניק לבני בריאות ותקדם אותו .אנו מתפללים

להצלחת הטיפול!
בעזרתכם נצליח לגרום לליאורי להפוך לילד בריא
ומאושר"!!!

 לקראת יום השואה התקיימה פעילות שכבתית לתלמידי
כיתות ז' ו -ח' ,שאורגנה ע"י מתנ"ס אבן יהודה.
התלמידים צפו בתערוכת צילומים ,ואח"כ קיבלו
משימות ,אותן היה עליהם לבצע .בנוסף נדרשו
התלמידים להביע את דעתם לגבי נושאים שהועלו
במשימות השונות.

 ב 2/5-נערך טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ע"י שכבה
י"ב ,שיצאה בראשית השנה לפולין .הטקס היה מכובד
ומרגש והתלמידים קראו קטעים שכתבו תוך כדי המסע
ולאחריו.

 ב 9/5-נערך טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות איבה ,ע"י שכבה י' .ההדים שהגיעו מיד
בתום הטקס ולאחריו היו ,שהטקס היה מרשים ,מכובד
ומכבד .קטעי הקריאה והשירה היו מקוריים ומרגשים.
מכתבה של חדווה לאחיה אהוד ,ז"ל שנפל במלחמת יום
כיפור ,היה מרגש ונגע עמוק בלבבות של כל השומעים,
עד כי לא נותרה לחי יבשה בקרב הקהל.
באותו בוקר ,בשעה  ,8:00התכנסו בספריה נציגות של
תלמידי שכבה י' ,מנהל ביה"ס ,מנכ"ל הכפר ,יו"ר ועד
הורים ,נציגות מורים ועובדים ,לטקס חנוכת אתר הנצחה
לזכר הנופלים -בוגרי ביה"ס ועובדיו שנפלו במערכות
ישראל.

 ב 17/5-יצאו תלמידי שכבה י' לירושלים ,לטיול אשר
בסיומו קיבלו תלמידי השכבה תעודות זהות .בחודשים
שקדמו לטיול התלמידים שמעו הרצאה בנושא "זהות
יהודית וישראלית" ,וכן היו שותפים להפעלות ושיעורי
מחנך בנושא זה .בטיול הושקעה מחשבה רבה והדבר ניכר
בכל פרט בטיול ,ממסלול ההליכה ,דרך ההפתעות
הקטנות שבדרך ,ארוחת הצהריים הקלילה בהר אדר
והמתנה שקיבלו התלמידים ביחד עם תעודת הזהות.
שיאו של היום היה בטקס המרגש שנערך בהר אדר.
הילדים התרגשו ושמחו ,וניתן היה לראות זאת בעיניהם
הבורקות וגם על פי התגובות לאורך כל היום .ההורים
שהגיעו הביעו התלהבות והערכה רבה ,ואפילו המדריכים
הכה מנוסים שליוו אותנו  -התפעלו מהטיול שלנו .אין
לנו ספק כי מדובר בעוד אירוע משמעותי שייזכר בלב
התלמידים שנים רבות.

 ב 17/5-יצאו תלמידי שכבה י"א ל"יד ושם" שבירושלים,
במסגרת התכנית החברתית וכחלק מתוכנית ההכנה
לפולין .הכיתות עבדו בנפרד ,כאשר לכל כיתה היה
מדריך משלה ,שהעביר סדנה מרוכזת על נושא מסוים,
הראה עדויות של ניצולי שואה וערך סיור במוזיאון עצמו
ביחד עם התלמידים .התלמידים רובם ככולם היו
מרותקים מן החוויה ומהסיפורים ששמעו ,והיו אף כאלה
שחשבו שהסיור היה קצר מדי והם לא הספיקו הכול.
כולם ציינו כי הסיור הוסיף להם ידע וקצת יותר הבנה
על מה שקרה בתקופה הנוראה ההיא.

 ב 24/5-בערב נפתחה תערוכת מגמת האומנות,של
תלמידי שכבה י"ב ,אשר התקיימה בחדר הישיבות
בפנימייה .התערוכה היתה מרשימה וניכר כי התלמידים
השקיעו עבודה רבה בתוצר הסופי.

מדברי זלי מרון ,מנהל ביה"ס" :העבודות שהציגו בנות
המגמה מדהימות במקוריותן ובאיכותן !!! עומק
החשיבה והרגש שהושקעו בעבודות מעורר הערכה! אין
ספק שעבודות אלו הן תוצר של תהליך מתמשך אותו
חוו הבנות בלימודיהן במגמה ! תודה לציבי קפלן על
העבודה האינסופית שהשקעת בבנות המגמה לאורך שלוש
שנות לימודיהן במגמה ,תודה על השקט ועל נועם
ההליכות שמאפיין אותך ומושרה על כל מי שאת באה
איתו במגע .תודה למירי וייזר על הוראה איכותית
ומקצועית על ההשקעה ועל ההשתלבות המהירה והכל
כך טבעית בהדסים".

 ב 26/5-התקיים חידון בלשון לתלמידי שכבה ח' .החידון
הוא פרי יוזמתה ועשייתה של יפה שריד ,אשר הכינה
תכנית למופת:החל מהכנת התלמידים ,כולל
המתמודדים וצוותים אומנותיים שהנעימו בנגינה
ושירה,דרך הכנת השקפים של החידון ,קישוט האולם ועד
להנחייה הנעימה .כל תלמידי השכבה נהנו מאד
מהאירוע אשר היה חוויתי ולימודי כאחד.
תודה ליפה על יוזמתה הברוכה ,לענת נוימן אשר ניצחה
על הטכנולוגיה ולריקי סהר וענבל גדסי אשר שפטו
במקצועיות ויושר.
פרסים יחולקו למתמודדים שזכו-מכיתה ח'!!2

 מזה כעשור מציין ארגון הבריאות העולמי בתאריך 31.5
יום בינלאומי ללא עישון .ביה"ס בחר לציין יום זה ב-
 .29/5מטרתו של יום זה להעלות על סדר היום העולמי
את מגפת העישון ,ולהגביר את המודעות למניעת
תמותה ותחלואה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון
הטבק .בבוקרו של יום זה נציגי כיתות ז' קיבלו את פני
תלמידי בית הספר בחוברות הסברה בנושא ובסוכריות,
תוך שימת דגש על הנזקים הנגרמים מעישון המתחיל
בגיל צעיר.

 תלמידי כיתות ח' צפו בחודש מאי בהצגה "השוטר
בקופסא" של תיאטרון הכרכרה .ההצגה עוסקת
בהתמכרות של צעירינו לאלכוהול ,היסחפות לאלימות,
ונדליזם ובחירות מצערות.
בדיווח משטרתי מתגלה שקבוצת צעירים הכתה קשיש
אחרי שיצאה מפאב .בבדיקה מתגלה כי קרן ,בתו של
קצין בילוש בכיר ,עומדת בראש החבורה .האב מוצא את
בתו מתבוססת באלכוהול ,וכאן מתפתח דיאלוג חריף
בין האב לבתו ,המשקף משבר גדול ,ומציג את כוחה של
המשפחה,של סבלנות ,והיכולות לטפל במצבים בחיים,
בדרך שבה כולם מנצחים.

 ב 31/5-התקיים ערב הסיום של מחזור נ"ט .התחושה
הבולטת הייתה של הערכה ואהבה הדדית !!! תחושה זו
בלטה מאוד הן במפגשים הכיתתיים על הדשא והן בטקס
ובהצגת הסיום באמפי .תודה לנילי אלוני ,רכזת השכבה,
שהובילה את השכבה בדרך חינוכית וערכית תוך רגישות
רבה ואהבה רבה ,ליועצת השכבה שלומית כהן מור ולכל
מחנכי השכבה.

 בסוף חודש מאי הסתיימה העבודה על פרוייקט שורשים
של שכבה ז' .התלמידים חקרו לאורך השנה ,את
תולדות משפחתם והקהילה בה הם חיים ,והגישו
עבודות חקר מרשימות ומעמיקות .שיאו של פרוייקט
השורשים היה ביום סיור לירושלים ובטקס בני/ות מצווה.

 ב 2/6-התקיימה הרצאתו המדהימה של גלעד האן,
חוקר עבירות ופשעי מחשב ,לתלמידי חטה"ב בנושא
אינטרנט בטוח .ההרצאה עסקה בהצגת והכרת הסכנות
הטמונות בגלישה באינטרנט ,נתינת כלים יישומיים
וכללי בטיחות לגלישה נכונה באינטרנט .ההרצאה
נמשכה כשעה וחצי והשאירה את כולנו ,מורים
ותלמידים כאחד פעורי פה לנוכח המידע שהציג בפנינו.

 ב 5/6-קיימנו בבית הספר יום שיא בנושא "מניעה
וסיכונים מיותרים הנובעים מעישון" .הפעילות
התקיימה במשך  4שעות  ,והונחתה על ידי תלמידי
השכבה שהשתתפו בסמינר לנאמני עישון שנמשך
כיומיים .הפרוייקט כולו הונחה ובוצע בהצלחה מירבית
בהדרכתה ואירגונה של חנה ויטמן.
בסופו של היום נערך מפגש סיכום וכן חולקו תעודות
למנחים .הפעילות לאורך היום כולו היתה מוצלחת
מאוד ,וכבר נשמעו הדים מהורים על כך ,שהתלמידים
חזרו הביתה והחלו להציק להוריהם על מנת שיפסיקו
לעשן.

 פרוייקט מצויינות  2000התנהל השנה בהדסים בשכבות ז'
ו-ח' בהובלתה של המורה רבקה כהן .מכל שכבה
נבחרו התלמידים המצטיינים על פי מבחני מיון.
התוכנית הופעלה במקביל במתמטיקה ומדעים-

שעתיים מדעים בשבוע ושעתיים מתמטיקה .עם סיומה
של התוכנית תלמידי המצויינות הפעילו את שכבת ז'
ביום שיא שנערך ב .16/6-ביום זה כל השכבה עברה
בארבע תחנות שונות-שתי תחנות במדעים ושתי תחנות
במתמטיקה .את התחנות תכננו ,קישטו וניהלו
התלמידים בעצמם .כל כיתה חולקה ל 2-קבוצות
ובסך הכל היו  8קבוצות ,שביניהן התנהלה תחרות .את
הניקוד לקבוצות נתנו תלמידי המצויינות .הקבוצה
המנצחת היא ז4א ,אשר קיבלה ארטיקים בסוף היום.
במקביל התלמידים שהגיעו לתחנות ,ניקדו את
התחנות עצמן והתחנה שניצחה היתה אבודים בחלל,
של שכבה ח' מדעים.

 ביום שני  13/6חגגה שכבה ט' את סיום חטיבת הביניים
בחוף מכמורת .למרות מזג האוויר המוזר (חודש יוני)
של רוחות ,טפטוף קל וים לא רגוע ,השכבה התנהגה
למופת ונהנתה מיום של ים ,משחקי חוף ואוכל טוב.
הילדים נהנו מאוד וחזרו הביתה מאושרים .בהזדמנות
זו ברצוננו לומר תודה לארז דגן ,שהוביל את השכבה
בדרך חינוכית בשלוש השנים האחרונות ,לענת פישמן,
יועצת השכבה ולמחנכי השכבה -יעל ספורטה ,יפעת
אורבך,עינת נחמיאס ודנה מזרחי.

 ביום שני  13/6צפו תלמידי שכבות ז' ו -ח' במופע
מוסיקלי של החצוצרנית רותה קליימן עם הרכב
"חמישיית צבעי המוסיקה" .מדובר במופע קצבי
ומרתק ,שבמהלכו נחשף הקהל למגוון נושאים
המוצגים בעזרת המוסיקה כגון :כללי משחק
המאפשרים לקבוצה להתנהל וליצור יחדיו ,ערבות
וכבוד הדדי ,קשב ועבודת צוות.זהו מופע המעניק
חוויה תרבותית ,רגשית ולימודית ,שבבסיסה -ההקשבה
למוסיקה .חברי הלהקה מציגים את כלי הנגינה
ותפקידם בהרכב והופכים את הקהל לקהל פעיל,

אשר מתנסה אישית בכלים המצויים על הבמה .הדרך
החווייתית שבה הועבר המופע הפכה אותו לחוויה בלתי
נשכחת .יום למחרת המופע ,קיבלנו פקס אישי מרותה,
בו היא שיבחה את הילדים על התנהגותם המופתית ועל
כך שנהנתה להופיע בפני תלמידי בית ספרנו.

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

