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ברכות
ברכות ליו"ר המועצה שלנו ,תלמיד שכבת י"ב ערן סדן ,שנבחר השבוע לראשות המועצה העירונית של
העיר תל אביב .ערן נבחר להוביל את מועצת התלמידים ברחבי העיר ולדאוג לתלמידי העיר כולה .גאים בך
ומאחלים לך בהצלחה בתפקיד החדש!
השבוע נבחרת אתלטיקה ז׳-ט׳ יצאה לתחרות המחוזית שהתקיימה ביום ה׳ בהדר יוסף ,וייצגה אותנו בכבוד.
ברכות ליהלי ויתקין על זכייתה במדליית ארד בריצת שמונה מאות מטרים.

ברכות לתלמידי לוס אנג'לס מבית הספר 'דה-טולדו' שבאו להתארח אצלנו לחודשיים וחצי הקרובים .מאחלים
לכם שהייה מהנה ומוצלחת.
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יום א' 11.02.18
שכבת ז' נוטעת שתילים
במסגרת עבודת השורשים של שכבת ז' ,פתחנו בנטיעות של שתילים רכים ,בחצר האחורית של ביה"ס.
השתילים יצמחו לעצים ובעוד כשלוש שנים נוכל לטעום מפרותיהם המתוקים.
תודה רבה לאיילת סגל מורה לגיאוגרפיה ומחנכת בשכבת ז' ,על הובלת הפרויקט המקסים.
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תלמידי עתודה מדעית משכבת ז' בערב של רקטות ופיצוצים
תלמידי עתודה מדעית בשכבת ז' הלומדים פיזיקה עם מרים זיגמן והוריהם ,נפגשו השבוע לערב מרתק על
'פיזיקה מהסרטים'.
מרים זיגמן ,רכזת העתודה המדעית בחטיבת הביניים" :במהלך הערב הוצגו בפני התלמידים פעלולים ואפקטים
קולנועיים ,כמו  -פיצוצים ,בעירה ,ריסוק זכוכיות ,לייזרים בחלל ונפילה חופשית  -שבאמצעותם הרחבנו את
ידיעותינו בתחום הפיזיקה ,ובדקנו האם הפעלולים הללו אפשריים מבחינה פיזיקלית .ההרצאה הייתה מלאה
בהדגמות משעשעות ,והקישורים לעולם הקולנוע חשפו את הכיף שבמדע ,וסיפקו חוויה של בידור מעורר
מחשבה .אורן פרבר ,מורה לפיסיקה לשעבר בחמד''ע ,הרצה בחינניות רבה והצליח לרתק את המשתתפים,
ששיתפו פעולה והפגינו ידע רב .שיאו של הערב היה שיגור טיל  -כאשר לחץ האוויר הצטבר בתוך בקבוק
פלסטי ,הוא עלה כלפי מעלה ואחריו השתרך סילון עשן .תלמידי העתודה זוכים ללמידה חווייתית משולבת
בסיורים ובהרצאות ,כדוגמת ערב מפוצץ זה".
תודה רבה למרים זיגמן על ארגון הערב המקסים ולגילי מלצר ,מנהלת חטיבת הביניים.

יום ב' 12.02.18
כיתות י' בתחרות דיבייט
השבוע יצאו תלמידי כיתות י' החברים בנבחרת הדיבייט ליום אימונים ולתחרותם הראשונה.
בתחרות השתתפו עירוני ד' ,עירוני ז' ואורט סינגלובסקי .הנואמים הנפלאים שלנו  -אייל גוטליב ,יובל וגנר ויהב
ברודובסקי ייצגו את בית הספר בגאווה .יובל וגנר זכה בתעודת הנואם הטוב ביותר .כל הכבוד!
תודה רבה לאליאורה לביא ,שמובילה את נבחרת הדיבייט להישגים היפים.
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יום ג' 13.02.18
תלמידי תקשורת וקולנוע משכבת ז' בסינמה סיטי
השבוע יצאו תלמידי מגמת תקשורת וקולנוע משכבת ז' לסרט 'מוטלים בספק' בסינמה סיטי .הסרט המרתק
עוסק בבני נוער מבאר שבע ,המתמודדים עם קשיים בחייהם באמצעות יצירת סרטים .לאחר הסרט התקיימה
שיחה עם הבמאי אלירן אליה ,במהלכה שאלו התלמידים שאלות על העבודה עם השחקנים ,כתיבת התסריט,
תכנון ימי הצילום ועוד .היה יום מהנה ומאוד.
תודה רבה לאיריס בן נתן ,שמובילה את המגמה ,המורים לתקשורת וקולנוע צליל תמים ושירן דינור ,ולג'ולייט
אנקרי ועדי ברקוביץ' ,שהגיעו ללוות את התלמידים.
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יום ד' 14.02.18
השבוע הגיעו אלינו  15תלמידי המשלחת מלוס אנג'לס .התלמידים שאצלם התארחו בקיץ האחרון חברי
המשלחת ,יתארחו בחודשיים וחצי הקרובים בבתי תלמידים משכבת י' ,במהלך השהות ילמדו התלמידים
האמריקאים בתיכון חדש במסגרת תכנית לימודים עצמאית משלהם ,ובנוסף יתקיימו פעילויות וסיורים משותפים
לשתי הקבוצות.
ביום רביעי נסעו חברי המשלחת לקבל את פני אורחיהם בנמל התעופה ,ובמוצאי שבת התקיימה קבלת פנים
חגיגית בבית משפחת זהבי ,בהשתתפות תלמידי שתי הקבוצות ,ההורים ,מיכל כספי ונריה כהן.
תודה רבה למשפחת זהבי על האירוח הנדיב ,לנריה כהן ,מנהל החטיבה העליונה ,ולמיכל כספי ,רכזת
המשלחת .ברוכים הבאים לחברי המשלחת.
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יום ה' 15.02.18
תלמידי שכבת ט' ביריד המגמות הטכנולוגיות תשע"ח 2018 -
תלמידי שכבת ט' השתתפו השבוע ביריד טכנולוגי של משרד החינוך ,לקראת בחירת מגמת הלימוד בחטיבה
העליונה .ביריד הוצגו לתלמידים מגוון אפשרויות הלימוד במגמות החינוך הטכנולוגי.
מרים זיגמן" :היריד מאפשר לתלמידים להתרשם באופן בלתי אמצעי מהקשר העמוק שבין תחומי הדעת של
המגמות הטכנולוגיות לבין העשייה הטכנולוגית בתעשייה ,בצה"ל ,בחברות מסחריות ובגופים אחרים .ביריד
הוקרנו מייצגי מולטימדיה מרהיבים ,התקיימו מפגשים פתוחים עם נציגי חילות צה"ל וטובי התעשיינים ,הוצגה
תערוכה טכנולוגית חווייתית ,רובוטים ,רחפנים ,דגמי מטוסים ,צוללת מוצרי ביוטכנולוגיה ועוד .רגע לפני
שהתלמידים בוחרים את מקצועות הבחירה המדעיים המתאימים להם ,ניתנה להם ביריד הטכנולוגי הזדמנות
להתעמק בנושא ,לחקור ,לשאול ולהתייעץ".
תודה רבה למרים זיגמן ,רכזת מדעים בחטיבת הביניים על ארגון ההשתתפות ביריד.
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בוקר פתוח לתלמידי בית הספר א.ד .גורדון
השבוע התקיים בוקר פתוח לתלמידי כיתות ט' מבית הספר א.ד .גורדון ,לקראת פתיחת הרישום לשנה הבאה.
התלמידים נפגשו איתי ושמעו על תיכון חדש ,על ה"אני מאמין" שלנו ועל מגוון התכניות הלימודיות והחברתיות
המוצעות לתלמידי החטיבה העליונה .לאחר ההרצאה התפזרו התלמידים לשלוש קבוצות (אליהן התלוו תלמידי
י' שלנו ,בוגרי א.ד .גורדון) ,כאשר כל קבוצה עברה סדנת תקשורת בהנחיית איריס בן נתן מור ,צליל תמים
וטל סיני ,סדנת מתמטיקה אותה העביר מוסי עוז ,וכן מפגש "מועדון ארוחת הבוקר" איתי ועם נריה כהן ,מנהל
החטיבה העליונה .במפגש שוחחנו על ההתלבטות בבחירת תיכון ,והשבנו לשאלות שנשאלו לגבי האפשרויות
המוצעות בתיכון חדש.
תודה ליעל בבני ולנריה כהן על תכנון הבוקר הפתוח ,תודה לכל מנחי הסדנאות ותודה לבני רבנר ולבילי בן
צבי על כל הסיוע בארגון הבוקר הפתוח והליווי שלו.
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שכבת י"א – בהרצאה מפי רן גבריאלי
טובה יטינזון ,רכזת שכבת י"א :ביום חמישי שמעו ארבע כיתות משכבת י"א את הרצאתו של רן גבריאלי
שכותרתה" :מין מוגן גופנית ונפשית" .בהרצאה המרתקת נדונו נושאים שונים כמו  -הטרדה מינית תוך העלאת
דוגמאות פחות מקובלות ,נזקי הצפייה בפורנו ,מיניות שוויונית ,יחס ללהט"בים ,זיהוי קבלת החלטות בסיטואציות
מיניות כעניין ערכי ,ועוד נושאים חשובים .התלמידים היו מרותקים וקיבלו הרבה תובנות והרבה חומר למחשבה.
תודה רבה לטובה יטינזון ,על ארגון ההרצאה.
ח 3בפעילות מיוחדת ליום המשפחה בבי"ס יחדיו
השבוע יצאה כיתה ח' 3ביחד עם המחנכת מיכל וינברגר ועם המורה מני עוז לפעילות מיוחדת ליום המשפחה
בבית הספר יחדיו .במסגרת הפעילות נכנסו תלמידי הכיתה לכל הכיתות בבית הספר 'יחדיו' וערכו בהן
פעילויות שונות אשר אותן הכינו מראש :משחק בינגו ו'חבילה עוברת' .התלמידים מספרים שהמפגש היה עבורם
חוויה מרגשת מאוד ושהם נהנו ממנו מאוד.

תודה לגלי עמרן על עריכת העדכון וליורם וידל על עיצובו.

