
תלמידים מצטיינים בשכבת ח' הלומדים בתכנית עתודה - ספייסלאב והוריהם, התכנסו למפגש חשיפה

ראשוני של תכנית ספייסלאב -  תכנית בה לומדים התלמידים על החלל בדרכי למידה חדשניות. 

אין ספק כי תוכנית זו מעוררת בתלמידים השראה ומוטיבציה לחלום הכי רחוק שאפשר. בערב זה ביצעו

  ניסוי שנשלח על ידי אילן רמון לתחנת קבוצות משותפות של הורים ותלמידים את ניסוי ''הגן הכימי'' -

החלל  לבחינת גדילת גבישים בחלל בתנאי מיקרו כבידה.

במהלך הלמידה בתכנית יפתחו התלמידים ניסויים, ילמדו אותם לעומק תוך התייעצות עם חוקרים אקדמיים

באוניברסיטאות, יבקרו בבתי חולים, יעלו ערכים לויקיפדיה, ילמדו ויסיירו באוניברסיטה, במכוני מחקר

ומוזיאונים. בשיאה של תכנית מצוינות זו, זוכה הקבוצה להציג את הניסוי שלה באירוע הגמר בנוכחות

אסטרונאוטים, שרי ממשלה, בכירים מנאס"א ועוד, הלוקחים חלק בשיפוט ובבחירת הפרויקט שישלח לתחנת

החלל. לאחר שזכינו בשנה שעברה במקום הראשון בארץ, אנו צפויים לשגר ניסוי לחלל בחודשים הקרובים. 

תודה לאביב סגל, מרים זיגמן ומלודי המנטורית מטעם קרן רמון המלוות את התוכנית.

נובמבר 2019 - מחצית ראשונה

מה חדש?
הידיעון המקוון של תיכון חדש תל אביב

על הוראה, למידה והערכה
פדגוגיה אחרת וייחודית בבית הספר

ערב הורים לתלמידי עתודה - ספייסלאב
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במסגרת ימי שיא בתוכנית העתודה, יצאו תלמידי העתודה המדעית משכבות ז' - ח' ליום מדע באוניברסיטת

תל אביב. את היום התחילו התלמידים בהרצאה מרתקת של גיל אזולאי על עולמם המופלא של החיידקים. הם

הבינו את משמעות גודלם הזעיר של חיידקים, 'מקומם' בעולם, איך להימנע מחיידקים "רעים" וכיצד להיעזר

"בטובים".

התלמידים המשיכו לגן הזואולוגי - שם נחשפו לדרכי המחקר ומעקב אחר עטלפים ספציפיים. במעבדתו של

  על 33 מיני עטלפים בישראל - מהעטלף הקטן ביותר השוקל 1.5 גרם ועד לעטלף פרופ' יוסי יובל שמעו

הגדול ביותר בעולם השוקל 1.5 קילו וכיצד המידע מתדרים מיושם ברובוטים ועד לשימוש ברחפנים.

הפעילות השלישית הייתה מעבדת מיקרוסקופים חדישה בה התלמידים התנסו במקרוסקופי אור מתקדמים

ובדקו דגימות של אצות רב תאיות ממים מלוחים, יצורים זעירים מקרוסקופיים ופלנקטון. 

  ליום שיא שהחל עם הרצאה שלוותה בהדגמות והתנסות בנושא נוזלים, מתח פנים תלמידי שכבה ח' יצאו

ובועות סבון. בהמשך,  ביקרו בשיעור מעבדה בנושא כוחות ואינטראקציה שם נחשפו לחוקי ניוטון, ראו מספר

הדגמות ולאחר מכן התנסו בקבוצות בציוד של מעבדה הממחיש את חוקי ניוטון. משם המשיכו התלמידים

למרכז שטראוס להדמיה (MRI) ושמעו הרצאה על שימוש ב- MRI למחקר ועל היתרונות של בדיקות

באמצעות MRI בהשוואה לבדיקות אחרות. במעבדתו של פרופ' יורם דגן, החוקר הולכה תחת השפעת שדות

מגנטיים וחשמליים, טרנספורט של חום וחומרים מוליכי-על, נחשפו התלמידים למושגים בפיזיקה מודרנית

וראו ניסוי מרהיב עם מגנט שנע במסלול מסוים וחנקן נוזלי.

בסוף כל יום מדע התלמידים יענו על משוב מסכם מקוון של אוניברסיטת תל אביב, על העניין, האתגר והידע

מהפעילויות השונות אליהן נחשפו.

תודה גדולה למורות שליוו את הסיור סטלה מגי ומורן ליבוביץ וכמובן תודה לד"ר אביב סגל, אחראית

התוכנית הפדגוגית שתכננה את הסיורים.

מה חדש? נובמבר 2019 - מחצית ראשונה

שכבות ז' - ח' - יום מדע באוניברסיטת תל אביב 

האולימפיאדה למדעי המחשב היא תחרות בינלאומית לתלמידי בתי הספר ומשתתפות בה כ-80 מדינות.

האולימפיאדה נערכת אחת לשנה בקיץ. בכל שנה, במדינה אחרת בעולם. ב-2019 זכתה נבחרת ישראל

בארבע מדליות - שתיים מכסף ושתיים מארד. ב- 2020 תערך האולימפיאדה הבינלאומית בסינגפור. בסוף

אוקטובר נערכה בחינת שלב א' של אולימפיאדת מדעי המחשב בבתי הספר ברחבי הארץ. כל הכבוד לכל

התלמידים שהשתתפו. ברכות חמות לתלמידים שעברו את שלב א' - יהב בודובסקי, תמיר ששו, עמית דלשד,

עידו טבול, אדם פולק, גיא מיינפלד, פז לוי, דניאל ביינסיי ואוהב עולם מור.

תודה לישראל יוסף, מורה למחשבים

אולימפיאדת מדעי המחשב תש"פ
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במסגרת אירוע הפתיחה של מגמת הספורט לשכבה ז׳ - ״מסע חולצה״, התקיים יום אתגרי בפארק ״אדרנלין

בשטח״ בחולון. התלמידים התנסו בקיר טיפוס, לייזר טאג ופעילויות גיבוש קבוצתיות. 

בסיום היום נערך טקס בו קיבלו התלמידים חולצה ברוח המגמה שאותה עיצבו ואת שבועת הספורטאי,

המחייבת התנהגות נאותה וספורטיביות במהלך השנה. 

תודה לליאור אלחדף, רכזת מגמת ספורט

שכבת ז '- "מסע חולצה" - אירוע הפתיחה של מגמת הספורט

תלמידי בית הספר משכבות י' - י"א מהמגמה הצרפתית החלו בתוכנית "קולנוער" - תוכנית מטעם הפיקוח

על ההוראה הצרפתית במשרד החינוך ובשתוף עם המכון הצרפתי המציעה חשיפה לקולנוע הצרפתי.

  לפני הקרנת כל סרט התלמידים מקבלים הכנה הפרויקט כלול במסגרת של הערכה חלופית ולפיכך,

בכיתות על ידי המורה שלהם. לאחר ההקרנה, עליהם להגיש עבודה כתובה בשפה הצרפתית בנושא הסרט.

  קודם להקרנות, סופי ארטוס, במאית קולנוע בסוף השנה יגישו התלמידים  "תיק עבודה" ויקבלו ציון. בנוסף,

צרפתית-ישראלית,  מרצה בפני התלמידים בעברית ונותנת רקע על בימוי כל סרט, תהליך והספור עצמו. 

הסרט הראשון בו צפו התלמידים בסינמטק בחולון היה "Patients" (בית חולים) במהלך שנת הלימודים יצפו

תלמידי תיכון חדש בשני סרטים נוספים - "L’atelier" (הסדנה) ו - “Le dernier métro” (המטרו האחרון).

תודה לדבורה דהן , רכזת צרפתית

שכבות י'- י"א - קולנוער
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תלמידי העתודה המדעית משכבה ט' זכו לשמוע הרצאה ייחודית ומלהיבה העוסקת בבעירה, פיצוצים ומה

שביניהם מתוך זיקה למושגי יסוד בכימיה. התלמידים נחשפו להדגמות רבות ומגוונות- בעירת גזים לעומת

בעירה של נוזלים, בעירה ללא חמצן ובעירה של חומרי נפץ. התלמידים למדו בדרך יצירתית וחוויתית אודות

תהליך הבעירה תוך התנסות במגוון הדגמות אטרקטיביות. המרצה עורר סקרנות בקרב התלמידים על ידי

שימוש בהומור, סרטונים והדגמות מחיי היום יום.

תודה לנעמי עבדו שליוותה את התלמידים.

שכבת ט' - תלמידי עתודה מדעית - אש, בעירה ובטיחות
במציאות ובקולנוע

 נתיחת לב במסגרת פרויקט "פרחי רפואה", שמעו התלמידים הרצאה על מבנה הלב וצפו בהדגמה חיה של

חזיר. ההרצאה ניתנה על ידי רופא מחברת נטלי. לאחר הדרכה קצרה, המשיכו לשלב המעשי וביצעו בעצמם

נתיחה בלבו של חזיר.

תודה לנעמי עבדו, רכזת עתודה מדעית בחטיבה עליונה

"פרחי רפואה" מבצעים ניתוח לב
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תלמידי שכבת י"א במוזיאון תל אביב

במסגרת התוכנית החברתית-ערכית בשנת י"ב, נחשפים התלמידים לחברה הדתית והחרדית.

במהלך החודש התקיימה הרצאה על החברה החרדית והדתית מפי אבישי בן חיים - הכתב לענייני החברה

הדתית של ערוץ כאן 11. בהרצאה שמעו התלמידים על מבנה החברה הדתית והחרדית, הזרמים השונים,

מתחים פנימיים והיחס של החברה החילונית לחברה הדתית. כמו כן, שילב אבישי סיפורים ואנקדוטות מתוך

העבודה השוטפת עם החברה הדתית בישראל.

תודה רבה לגלי עמרן על תיאום ההרצאה ותודה למורים המקצועיים והמחנכים שהתלוו לתלמידים. תודה

לענת שרון, מנהלת שכבה י"ב.

החברה הדתית והחרדית - הרצאה מאת אבישי בן חיים לשכבת י"ב

על חברה ותרבות
עשייה חברתית-רגשית - ערכית בבית הספר

תלמידי שכבת י״א יצאו לסיור במוזיאון תל אביב לראות את תערוכתה של האמנית הפלסטינית, זוכת פרס

שחף, סמאח שחאדה. התערוכה עוסקת בביוגרפיה של האמנית כמייצגת ההיסטוריה הטראומטית של העם

הפלסטיני על מסורותיו ומציעה מבט פמיניסטי על האישה בחברה הערבית. בנוסף, קיבלה השכבה הדרכה

על תערוכה של אמנים ישראלים והקשר בין אומנותם לזהותם הישראלית.

תודה ליעל צור, מנהלת שכבת י"א
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במסגרת הטיול השנתי, יצאה השנה שכבת י"ב למצפה רמון והרי אילת. זוהי השנה השניה בה הטיול הינו

במתכונת שונה, מתכונת ששמה דגש על השלב בו נמצאים התלמידים רגע לפני סיום התיכון. המטרה הינה

לאפשר לתלמידים לשוחח במעגלי שיח על עצמם, על החוויות שצברו במהלך התיכון, על תחושותיהם כלפי

הכיתה וכמובן על תוכניות עתידיות שלהם. שיחות אלה התרחשו תוך כדי הליכה במרחבים העצומים של

מכתש רמון והיופי של הרי אילת והערבה. 

ענת שרון, מנהלת שכבה י"ב: "טיול תמיד מהווה הזדמנות מצוינת לנו המחנכים להתבונן מהצד בתלמידים

ולהכיר בהם צדדים שאיננו רואים ביום יום. שיתוף הפעולה המלא של התלמידים במסע הזה, הביא לכך

שהשיח האישי והקבוצתי היה מרתק, מאיר עיניים ומרגש מאוד, כל זאת מבלי לוותר על הוואי של טיול והרבה

רגעי צחוק וכיף. החוויה של כולנו, מורים ותלמידים, הייתה משמעותית ומרוממת נפש.  אין לי ספק כי תשפיע

על ההוואי הכיתתי והשכבתי מכאן ואילך. בשל המצב הבטחוני נאלצנו לבטל את תוכנית היום השלישי

ולהקדים את החזרה לתל אביב. הרגשנו כולנו תחושת החמצה שלא ניתן לנו לסיים את המסע כפי שתוכנן

ולא התאפשר לתלמידים להגיע לאילת. עם זאת, התלמידים קבלו זאת בהבנה והתנהגו למופת כפי שהיה

בכל ימי הטיול. ההצלחה הגדולה של הטיול כמובן קשורה בגורמים המארגנים, המקצועיים והחינוכיים. 

תודה גדולה לאשר, רכז הטיולים, על תאום וארגון הטיול טרם יציאתו, לצוות המדריכים המדהים שליווה

אותנו מטעם אגד תיור, לדודי ואייל שמיר המדריך הראשי של המסע. תודה רבה לצוות החינוך של השכבה:

  לטל סיני ואראלה וולוך, שהצטרפו אלינו כחלק נריה, רונית, אורנה, מירי, לימור אלמלם וזיוה. תודה

אינטגרלי מצוות החינוך, צוות שעבד מסביב לשעון אך ורק לרווחת והנאת התלמידים".

תודה לענת שרון, מנהלת שכבת י"ב.

שכבת י"ב בטיול שנתי במצפה רמון והרי אילת
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"שבוע ישראליות משותפת" התקיים בבתי הספר בעיר תל אביב-יפו. עבורנו שבוע זה מהווה הזדמנות

להנכחה ולמימוש של התכנית החברתית-ערכית, אשר בה לכל שכבה ערך ואוכלוסייה מסוימים ואשר על

פיה אנו שואפים לחנך את תלמידנו. במסגרת שבוע זה, תלמידי בית הספר השתתפו בפעילויות שונות

הקשורות לאוכלוסייה ולערך השכבתי.

שבוע ישראליות משותפת

השבוע נפתח בציון יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין. השנה בחרנו לקיים יום זה בפורום כיתתי. כל

כיתה בבית הספר עברה ביחד עם המחנכת שיעור חינוך שעסק ברצח פוליטי ככלל ורצח רבין בפרט, דרך

עיסוק בשאלת הסובלנות בחברה הישראלית. את שיעורי החינוך חיברנו למפגשים אשר עוסקים במקומן של

האוכלוסיות האמורות בתוך החברה הישראלית: תלמידי שכבת ז', אשר עוסקים באוכלוסיית הקשישים,

נפגשו עם נציגים מ"אגודת ידידי הדמנציה" שפועלים לשינוי דרך ההסתכלות והעלאת המודעות למחלה זו;

תלמידי שכבת ח' אשר עוסקים השנה בהיכרות עם אנשים עם צרכים מיוחדים, נפגשו עם נציגים מעמותת

'אנוש', שמטרתה לסייע למתמודדים עם מוגבלות נפשית; תלמידי שכבת ט' אשר עוסקים בקהילה

הלהט"בית, עברו פעילות מטעם ארגון 'איגי', תנועת נוער לנוער גאה; תלמידי שכבת י', אשר עוסקים

באוכלוסיית העולים והמהגרים נפגשו עם נציגים מקבוצת "דור 1.5"- אקטיביסטים יוצאי ברית המועצות

לשעבר. 

תודה רבה לצליל תמים, אפרת ליבוביץ וגלי עמרן על כתיבת שיעור החינוך. תודה לגלי עמרן על ארגון

המפגשים בכיתות.

יום רבין

יום ראשון / 10.11.19
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תלמידי שכבת י"א עוסקים השנה באוכלוסיית הערבים במדינת ישראל. כהמשך ישיר לשיעור החינוך

שהתקיים ביום רבין, השתתפו תלמידי השכבה ביום למחרת במגוון סדנאות עם אמנים מתוך החברה הערבית.

במסגרת הסדנאות התלמידים נחשפו ליצירתם של האמנים וקיימו שיח על פעילותם האמנותית כאמנים

ערבים בתוך החברה הישראלית. התלמידים נתבקשו לבחור מבין מגוון הסדנאות ושובצו על פי בחירתם

בסדנאות השונות: סדנת תאטרון עם השחקן והבמאי חסן מסרי, מפגש עם המשוררת איאת אבו שמיס, סדנת

וידאו ארט עם האמנית ראידה אדון, מפגש עם הרקדן והכראוגרף עדי בוטריס, מפגשים מוזיקליים עם נגני

העוד אליאס וכילה ועאדל אמסיס, סדנת היפ-הופ עם חברי להקת "סיסטם עאלי", סדנת סטיילינג עם

הסטייליסטית מרוות חכרוש, ומפגש עם מנכ"ל ארגון 'צופן' לתמיכה בהייטקיסטים מהחברה הערבית. 

תודה לגלי עמרן הרכזת החברתית וליעל צור מנהלת שכבת י"א, על ארגון הסדנאות.

 

שכבת י"א בסדנאות עם אמנים מהחברה הערבית

יום שני / 11.11.19

שכבת ז' בהצגה "צו הלב"

תלמידי שכבת ז' צפו בהצגה "צו הלב" של התיאטרון הארצי לנוער: יעל המתבגרת שומרת בסוד את המצוקה

הכלכלית בביתה עקב פיטורי אביה וחוששת שהמצב החדש ירחיק אותה מחבריה. במהלך פגישות שהיא

מקיימת עם זקן בודד בבית אבות היא זוכה להיכרות בלתי צפויה עם דמות היסטורית - חביבה רייק, צנחנית

שניסתה להציל יהודים במלחמת העולם השנייה. דרך סיפורה של חביבה מתוודעת יעל לצדדים נוספים

באישיותה, לעוצמות הטמונות בה ולומדת להכיר בדברים החשובים באמת. 

תודה למיכל קונפורטי מנהלת שכבת ז' ולגלי עמרן על ארגון הפעילות.
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יום שלישי / 12.11.19 

שכבת ז'- סדנאות זהות וקשר בין דורי

במסגרת תכנית "תו תקווה ישראלית בחינוך", שמתקיימת בהובלת בית הנשיא ובשותפות עם משרד החינוך

ופורום לאוטמן ואשר בה אנו לוקחים חלק ובהמשך לסקרים בנושא עמדות חברתיות שעברו במסגרת כך

בבית הספר, יצרנו השנה תכנית ספירלית, ובה כל שכבה תתמקד במהלך השנה באספקט חברתי אחר:

שכבות ז' ו - י' יתמקדו בנושא הזהות; שכבות ח' ו - י"א יתמקדו בנושא הסקרנות החברתית; ושכבות ט' ו -

י"ב יתמקדו באקטיביזם. השבוע הישראלי היווה את יריית הפתיחה לכל אלו, ובמסגרתו התקיימו בשכבת ז'

סדנאות העוסקות בזהות, עם דגש על הקשר הבין דורי שהוא הערך השכבתי. במהלך הסדנאות התלמידים

עסקו בשאלת הזהות, בחנו את ההגדרות השונות לשאלה זו, עסקו במנעד הזהויות האישיות שלהם, ועסקו

בהשפעת משפחתם על זהותם. 

תודה לאפרת ליבוביץ, צליל תמים וגלי עמרן על כתיבת הסדנאות; תודה למיכל קונפורטי, מנהלת שכבת ז',

לעידית זבדלובסקי, יועצת השכבה, ולמחנכות השכבה: אושרת אור, עדי בוסידן, מני עוז, מרב עמית ושקד

רוזמרין.

לאור ביטול יום הלימודים עקב המצב הביטחוני, האירועים שתוכננו ליום זה יידחו למועד חדש- יום קולנוע

בסינמטק לשכבת ז', ובו צפייה בסרט "כינור הקסם" בשילוב הרצאה על הקשר הבין דורי בקולנוע; יום

קולנוע בסינמטק לשכבת ט', ובו צפייה בסרט "משפחה בטרנס" בשילוב מפגש עם גלית צוק, דמות מהסרט;

וסדנאות זהות לתלמידי שכבת י'.

יום רביעי / 13.11.19 
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שכבת ח' - פעילות עם עמותת "נגישות ישראל"

תלמידי שכבת ח' השתתפו בפעילות מטעם עמותת "נגישות ישראל", ובה פגשו והתנסו במוגבלויות שונות. את

היום פתחו התלמידים בהרצאה אודות חשיבות ומהות הנגישות במרחב הציבורי; לאחר מכן עברו התלמידים

בתחנות שונות, בהן עסקו במוגבלות העיוורון, החרשות והתניידות בכיסא גלגלים. במסגרת התחנות

התלמידים זכו למפגש עם אדם אשר לו המוגבלות, שמעו ממנו על חייו ועברו מתודה חווייתית ובה נכנסו

לנעליו לזמן קצר; בסיום היום שמעו התלמידים הרצאה מפי אדם התמודד עם אוטיזם, אשר מכונה "מוגבלות

בלתי נראית". תודה לגלי עמרן ולאירנה פרנטה על ארגון הפעילות.

שכבת י"א- יום קולנוע בסינמטק "פתח את הפה"

תלמידי שכבת י"א צפו בסרט "פתח את הפה", המתעד את חייהם של שלושה נערים בני 12 מהעיר לוד,

הנמצאים בשנתם האחרונה בבית הספר היסודי. הסרט מתעד את ההתמודדויות השונות של הנערים

במציאות בה הם חיים, דרך שיעורי המוזיקה של המורה אלה, יוצאת ברית המועצות לשעבר אשר פותחת

מקהלה בבית ספרם. המקהלה מהווה עבורם סביבה מוגנת המעמידה במבחן את המציאות שמחוץ לכותלי

הכיתה ואת המסע שמתרחש בנפשותיהם של הילדים. בסיום הסרט קיימו התלמידים שיחה עם יוצרת הסרט

תמרה ממון. תודה ליעל צור מנהלת שכבת י"א ולגלי עמרן על ארגון הפעילות.
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יום חמישי / 14.11.19 

שכבת ח'- יום קולנוע בסינמטק

תלמידי שכבת ח' צפו בסרט "אח שלי גיבור", סרט תיעודי המלווה צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאון,

היוצאים עם אחיהם לטיול תרמילאים בצפון הודו. המסע המאתגר חושף את מערכות היחסים המורכבות

השוררות בין האחים, את הקשיים ואת רגעי הקסם שמביא עמו ילד עם תסמונת דאון לתא המשפחתי. בסיום

הסרט קיימו התלמידים שיחה עם יוצר הסרט יונתן ניר. תודה לאירנה פרנטה מנהלת שכבת ח' ולגלי עמרן

על ארגון הפעילות.

שכבת י'- ספוקן וורד בנושא הגירה ועלייה

תלמידי שכבת י' צפו במופע ספוקן וורד במועדון 'צוותא'. במהלך המופע פגשו התלמידים שלושה אמני ספוקן

וורד, מהבכירים בתחום זה בארץ- אריק אבר, פדרו גראס (עמית אולמן) ואורית טשומה. כל אחד מהאמנים

הללו מעבד את שאלות ההגירה ושיח הפוליטיקה של הזהויות בצורת שירה מדוברת, המכונה "ספוקן ורד".

המופע שילב בין שירה לבין מוזיקה, איפשר לתלמידים להיחשף לתחום אומנותי שהם אינם מכירים מחיי

היומיום שלהם ולחוות אמירות חברתיות ביקורתיות בצורה חדשה ומעניינת. 

תודה לגלי עמרן ולאור קורן על ארגון הפעילות.
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שכבת י"ב- יום קולנוע בסינמטק "גירסא דינקותא"

תלמידי שכבת י"ב צפו בסרט "גירסא דינקותא", אשר עוקב אחרי משפחה שחיה בין העולם החרדי והחילוני

ופורש את סיפורם של הסופרת יהודית רותם ורב חרדי מכובד, שגירושיהם לפני 30 שנה טלטלו את העיר בני

ברק ואת חייהם של שבעת ילדיהם. בטרם יימלאו לה 40, יוצאת הבמאית למסע בצללי בית ילדותה, מתוך

תקווה לחבר בין הניצים במשפחה ולהקים סוף סוף בית משלה. בסיום הסרט קיימו התלמידים שיחה עם

היוצרת נועה רוט.

תודה לענת שרון, מנהלת שכבת י"ב ולגלי עמרן על ארגון הפעילות.

התוספת שתופסת
יוזמות ופרויקטים בבית הספר

אירוח משלחת גרמניה בארץ
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לאחר שהתארחו תלמידי "תיכון חדש" וחברי המשלחת לגרמניה באפריל שנה שעברה אצל תלמידי תיכון

הומבולדט-גימנסיום מהעיר זולינגן בגרמניה, הגיעו אלינו חברי המשלחת מגרמניה לביקור גומלין בן עשרה

 יחד ברחבי הארץ במקומות בעלי משמעות היסטורית, תרבותית וחברתית לשני ימים. במהלך האירוח סיירו

העמים ועסקו בהיבטים הפיזיים, החברתיים והפסיכולוגים של המושג "חומות" הן מבחינה אישית והן מבחינה

  ביפו העתיקה ובנווה צדק, בכותל המערבי ובכנסיית חברתית. הביקורים נערכו במגוון רחב של מקומות -

הקבר בירושליים, במוזיאון יד ושם, במצדה ובים המלח, בנווה שלום - היישוב היחידי בארץ בו גרים יהודים

וערבים מתוך בחירה לחיים קהילתיים משותפים, ברמת הגולן במג'רסה, התארחו במנזר "דומוס גליליי"

המבקש לקרב את הקשר בין היהדות והנצרות  וכן בכנסיית הלחם והדגים והירדנית. תחרות בניית רפסודות

  חברי המשלחת זכו להתארח באוהל בדואי שם פגשו את האישה הבדואית והשטתה נערכה על הירדן.

הראשונה שיצאה מהמעגל המסורתי המשפחתי ללימודים ולעבודה. בנוסף, הצטרפו התלמידים הגרמנים ליום

לימודים בבית הספר שלנו וחוו את הלימודים בתיכון חדש. במהלך התקופה התארחו התלמידים הגרמנים

בבתי המשפחות וזכו לאירוח חם ומהנה. בסיום הביקור, ציינו במיוחד את החום האנושי לו זכו בקרב

המשפחות, הארוחות הטעימות, ובכלל את ההנאה מהעיר תל אביב, חוף הים, מזג האוויר והנופים השונים

בארץ.  

תודות למשתתפי המשלחת תלמידי כיתה י' ו- י"א,  אשר היו לשגרירים ונציגים נאמנים לנוער הישראלי בכלל

ולתיכון חדש בפרט: דן אנקשטיין, נויה בן עזרא, נועה ברזילי, דניאל גביש, עפרי גולדשטיין, אדיר דבס,

מיקו אברהם יקל,דין, ערן כהן, מאיה משה, מל נגר, אלה סופר, רוני רוט, נטלי רזניק, נוגה שחר. וכמובן

למשפחותיהם שאירחו בחום וברוחב לב!

תודות רבות לכל מי שתמך ועזר במלאכת התכנון וההכנה והיישום בפועל: נריה כהן, יעל צור ואור קורן, לכל 

המחנכות/ים, על ההתחשבות והעזרה, לכל המורים שאירחו תלמידים גרמנים בכיתותיהם ובמיוחד לצליל

תמים שליווה את המשלחת איתנו בגרמניה, אירח את המורה הגרמני והעביר שיעור קולנוע מיוחד לגרמנים.

וכמובן, לאשר ברייט, איציק אהרוני, יעקב ואילן, מירה וחנה שעזרו בכל מה שנדרש ונחוץ!

ותודה גדולה למיכל כספי, רכזת משלחת גרמניה שליוותה את המשלחת.

הרכבים מוסיקליים - אודישנים
במהלך החודש נערכו אודישנים במטרה להקים הרכבים מוסיקליים - הרכב זמרים "חדש" והרכב נגנים

"חדש" בהנחיית האומן היוצר והמפיק המוסיקלי, ברק אולייר. אנו מאחלים הצלחה רבה לנבחנים.

תודה לברק ולאיציק אהרוני על ארגון חדר המוסיקה. תודה להדס מור, מנהלת פיתוח קשרי חוץ ופנים

ופרויקטים על הליווי בהקמת ההרכבים.

משחקי הכדורסל של נבחרת  תיכון חדש
במסגרת האליפות הארצית בליגת העל
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במסגרת המחזור הרביעי של ליגת העל בכדורסל, השיגה נבחרת "תיכון חדש" ניצחון רביעי רצוף על נבחרת

הכדורסל של בית הספר התיכון שליד אוניברסיטת ירושלים בתוצאה 49:77

  אירחנו באולם הספורט שלנו את נבחרת הכדורסל מתיכון בכפר בלום. התוצאה ביום חמישי ה-31.10.19

בסיום המשחק הייתה 67:103 לטובת תיכון חדש. תוצאה זו הכניסה אותנו למקום הראשון במשחקי הבית

המוקדם. ביום חמישי ה-7.11.19 נסענו למשחק אחרון בשלב הראשון וניצחנו את בית ספר חקלאי נהלל

בתוצאה 77:84. ביום חמישי ה-14.11.19 שיחקנו משחק ראשון מול מטרווסט רעננה במסגרת שלב ההצלבה

(שמינית גמר) ונצחנו במשחק חוץ 76:88. משחק הגומלין יתקיים באולם שלנו ביום חמישי ה- .28.11.19.

המנצחת בסיכום שני המשחקים תעלה לשלב רבע הגמר.

במקביל, נבחרת הכדורסל של שכבת ט' נכנסה למעגל המשחקים. בשלב הראשון של אליפות ת"א לשכבת

ט', הוגרלנו לשחק מול עירוני ח' ובית חינוך גורדון. בשני המשחקים ניצחנו בהפרשים גדולים ועלינו לשלב

בית הגמר. בשלב הגמר נפגוש את נבחרת עירוני י"ד וכנראה את ליידי דייויס. נאחל לנבחרת בהצלחה. 

בסוף חודש דצמבר יכנסו למעגל המשחקים גם נבחרות הכדורסל של כתות ז'-ח' בנים ובנות.

תודה לאשר ברייט, מנהל הנבחרת, תודה רבה לכל התלמידים שעודדו את הנבחרת לכל אורך המשחקים,

תודה למאמן, נחום סגל. תודה לשחקנים שלנו, שהביאו לניצחון במשחקים. מקווים להמשיך כך.

נאחל לכל הקבוצות הצלחה רבה!

תודה להדס צ'סקלה-מור, על עריכת העדכון

 

שבוע טוב לכולם,

לימור מרקנזון


