
"בוקר טוב אהובות ואהובים

למי שלא מכיר, אני טל סיני - מורה.

אני רוצה לפתוח בשאלה:

מי פה חולמים להיות זמרים? תרימו ידיים. 

כמה פה חולמים להיות עורכי דין? 

יש פה כאלה שחולמים להיות שחקנים? רופאים?

כוכבי רשת? הייטקיסטים? 

תודה, אתם יכולים להוריד. 

ועכשיו את האמת, ובלי ציניות, כמה מכם חולמים

להיות מורים?

לא מפתיע ואני גם לא מאשימה אתכם. אל תטעו-

אני עדיין חושבת שאתם מפספסים את המקצוע

הכי מדהים בעולם! אבל באמת שאני לא מאשימה

אתכם. למה שתחלמו על זה?

מי פה אי פעם שמע/ה מההורים את המשפט: "אין,

הילדה הזאת אלופה! היא עוד תהיה מורה!" או את

המשפט "הוא, נולד להיות מורה, הילד שלי". 

תנו לי לנחש, לא שמעתם. גם אני לא, ואני חלמתי

להיות מורה! כבר בגיל 8, מאז שירדנה אורון,

המחנכת בכתה ב' אמרה לי שהיא יודעת שאגיע

רחוק. אני זוכרת שחשבתי לעצמי: "וואו, אף פעם

לא אמרו לי את זה וזאת המורה. היא יודעת

דברים". החלום הזה, להיות מורה, רק התגבר עם

השנים. אבל משום מה, עם הזמן, הוא גם הלך

והושתק. נכנס לארון הבושה. עם כל הישג

שקטפתי, רק ייעדו אותי ליותר ויותר תפקידים

אחרים, אף פעם לא להוראה! אף פעם לא לחינוך!
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מה חדש?
הידיעון המקוון של תיכון חדש תל אביב

שלום לכולם,

במהלך חודש דצמבר, ציינו את יום המורה. 

מצרפת לגיליון זה, את נאומה של טל סיני, מורה לתקשורת בבית הספר, אשר

השתתפה ב"במה לחברה הישראלית" מפגש שאנו מקיימים זו השנה הרביעית

ובה מורים ותלמידים מדברים על סוגיות שונות בחברה הישראלית:

אבל לזה נחזור בהמשך, עכשיו, עוד שאלה:

מי יודע או יודעת מהו המשאב הכי יקר בעולם?

יותר מכסף, מזהב, מיהלומים, יותר מנפט, יותר

מכבוד, תאמינו או לא, גם יותר מלייקים ושיתופים

ואפילו יותר מלהיכנס לפור יו?

ובכן, אתם, נשמות יקרות. 

אתם תקבעו איך תראה החברה, איך יתנהל העולם,

אם יהיה פה טוב, אם יהיה רע. אתם העתיד!

אתם מבינים, אתן מבינות, אנחנו המורות יודעות

שיש סיכוי בלתי מבוטל שפה, ממש פה, בינכם

יושבת ראשת הממשלה לעתיד, זוכי פרס הנובל

הבאים, מדעניות פורצות דרך, אנשי תקשורת,

שופטים, האלופות האולימפיות הבאות (נגה), וכן,

גם מורים ומורות, משובחים ומשובחות. 

ואכן, ישראל היא בין המדינות המובילות בעולם

בקידום ושמירה על זכויות הילד. זה אומר,

שבישראל יודעים כמה אתם חשובים. אבל מה

הקטע? שישראל היא גם בין המדינות, בהן מעמד

המורה הוא הנמוך ביותר!

ואם בישראל מבינים שאתם העתיד ושמים אתכם

בראש סדר העדיפויות, איך יכול להיות שאנחנו -

שאחראים על החינוך שלכם, שנמצאים אתכם רוב

היום ומהווים סוג של בית שני עבורכם - איך יתכן

שאנחנו ניצבים בתחתית הרשימה?

חבר'ה, יש לנו בעיה. 

 



תבינו, מי שמזלזל בנו, למעשה מזלזל בכם, ואני

אדגים: אני בטוחה שיש בינכם לא מעט שמכירים את

הסיטואציה הבאה: "אמא, המורה עוד פעם הענישה

אותי" וקורה שאמא גם עונה: "נו מה יהיה עם המורה

המפגרת הזאת?"

איך אני יודעת? הם אומרים את זה גם לנו. בטלפון,

בערבי ההורים, הם אומרים את זה על החברים

והחברות שלנו! ולא כי הם רעים, לא מתוך כוונה

לזלזל, פשוט כי זאת התרבות. איכשהו, זה "בסדר".

ואני שואלת אתכם - אתם מדמיינים את אמא או אבא

שלכם אומרים לכם משהו כמו "בואנה הרופא שלנו

גרוע" וקובעים לכם תור אליו למחרת? אתם

מדמיינים אותם מבזים את סבא או את סבתא בדרך

לארוחה משפחתית? הנה עוד דוגמא ואני חוזרת

עכשיו לחלום הילדות שהצנעתי במשך שנים. אז

אחרי כמה פרויקטים עם כסף לא רע, תפקיד או

שניים עם שם מפוצץ ובור אחד גדול בנשמה, בגיל

29 אני מחליטה שאני מקשיבה לעצמי ומגשימה את

החלום. סיפרתי למשפחה ולחברים שאני עוזבת את

עולם התקשורת, במטרה להיות מורה והם - עפו

עליי! מה עפו? הרימו, פתחו שמפניות, ביקשו סלפי!

סתם נו, ברור שלא. המציאות הרבה יותר מבאסת.

מה שהם באמת אמרו, זה מה שאני שומעת מגיל 8:

"מה מורה? קטן עלייך!"

"ממה תתפרנסי? איך תחיי?"

"איזה מורה? את נועדת לגדולות!"

לא, אתם קולטים מה אני אומרת לכם?

או מורה, או גדולה. אין גם וגם. זה לא הולך ביחד.

 

(אגב, ממה אני אחיה, זאת באמת שאלה טובה.

לתרומות חייגו...)

תקשיבו, אנחנו לא באמת יושבות ומחכות שמקבלי

ההחלטות, או ההורים שלכם, או החברים שלנו ישנו

את ההתייחסות כלפינו. אנחנו, יודעות איפה שווה

להשקיע, היכן נמצא הכח, איפה התקווה האמתית.

בכם. אז יש לי רק בקשה אחת מכם, משהו שאתם

יכולים להתחיל לעשות כאן ועכשיו:

תראו אותנו. תעריכו. דברו איתנו! אנחנו הרי כאן

בשבילכם. גם אם נדמה לכם שטעינו, אל תמהרו

לשפוט או לוותר, נסו לשקף לנו את הקושי. תחתרו

גם אתם לדיאלוג. הרי ההצלחה שלכם, היא

ההצלחה שלנו. 

ואם זה עוזר, אז תזכרו שמולכם עומדים בני ובנות

אדם. גם אם טועים, גם אם כועסים, או עייפים, או

לחוצים, בני ובנות אדם! אבל כאלו שמתייצבים יום

יום ולוקחים עליכם אחריות! ולא כי ילדנו אתכם,

לא בגלל הכסף הגדול, או היוקרה, לא בשביל רכב

חברה, נופש חברה, טלפון חברה, בונוסים של

מכירות. בואו, אפילו אצל חזי אני משלמת מחיר

מלא. 

אנחנו מתייצבות יום יום מפני שאנחנו יודעות כמה

אתם חשובים. אנחנו בוחרות להיות פה, כי אכפת

לנו. פשוט כי אכפת לנו. 

תחשבו על זה. 

אני הייתי טל סיני - מורה!

תודה רבה"

אני רוצה להמשיך את דבריה של טל ולומר שדווקא בימים אלו, בהם מדובר רבות על

מעמדו של המורה ועל תפקידו בעידן עתיר ידע וטכנולוגיה, אני שמחה על ההזדמנות

שאפשרה למורים ולעובדים לזכות לרגע של הערכה והוקרה על המעשה החינוכי הטומן

בחובו אינספור אתגרים חינוכיים, מדדי הישגים ודרישות למיומנויות פדגוגיות בהם אנו

מצופים לעמוד יום יום שעה שעה. אין לי ספק, כי המורים בתיכון חדש, ותרשו לי לומר, גם

העובדים בתיכון חדש, עושים עבודתם במסירות גדולה ובמקצועיות רבה מתוך תחושת

שליחות ומחויבות לנוער שלנו.  אני רוצה להודות מאוד לוועד ההורים ובראשם לחני

דלשד, יו"ר הוועד, להורים רבים אחרים שנרתמו, למנהיגות הנוער ולצליל תמים העומד

בראשה, על הארגון הנפלא לציון יום המורה. תודה לכולכם על ההשקעה, הריחות

הטעמים, הארגון המוקפד והמכבד, המילים החמות והמפרגנות ועל האהבה הגדולה לה

זכינו כולנו. תודה לכולכם.



שכבת ח' סיימה את עבודתה על הפרויקט הראשון שעסק ב"מניעים ומנועים בחברות". השאלה הפוריה

שליוותה את הפרויקט היתה: למה אנחנו זקוקים לחברות?

התוצר היה הצגות שהתלמידים כתבו, ביימו והציגו בעקבות סיפורים, סוגיות ופרקים שלמדו בספרות, מורשת

ותנ"ך והועלו באמצעות טכניקות שונות של תיאטרון ידיים. 

כל כיתה התכנסה בחדר תיאטרון לחגיגת התוצרים שלה וצפתה בכשלוש עשרה הצגות קצרות שיצרו והציגו

כל תלמידי הכיתה.

לאורך התקופה ליוותה את התלמידים מיכל כספי, רכזת מגמת תיאטרון בבית הספר, חשפה את הכיתה

לטכניקות שונות של תיאטרון ידיים, סייעה בהכנת הבובות ובכתיבת המחזות והתרגשה לראות את התוצרים

הסופיים של התלמידים, שהיו מושקעים ומלאי חוש הומור. 

תודה ענקית למיכל כספי שליוותה את כל תלמידי השכבה במיומנות התוצר, תודה למורות ההומניסטיקה

סיון שהינו, תמי אשל, נועה קדוש, אתי שיכרצי צור, יעל רצון, שרית שבתאי, לימור אלמלם ואפרת ליבוביץ

על העבודה המאומצת, היצירתית והתובענית. תודה ליעקב עמית שברוב כשרונו בנה את הקונסטרוקציה,

שתוכננה על ידי מיכל כספי ושבאמצעותה ניתן היה להציג את תיאטרון הידיים. תודה רבה לאיציק אהרוני

ואביב חופי שבעמל רב דאגו לתקינות והטענת הלפטופים על מנת שתלמידי השכבה יוכלו לעבוד על

הפרויקט בכיתות באמצעות הגוגל קלאסרום.

בימים אלו נמצאת שכבת ח' בלמידה לקראת הפרויקט השני השנה העוסק ב"שלילי וחיובי בחברות". 
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על הוראה, למידה והערכה
פדגוגיה אחרת וייחודית בבית הספר

הומניסטיקה - חגיגת תוצרים



מיומנות התוצר שיירכשו תהיה בתחום האמנות הפלסטית בליווי רותם בידס, מורה לאמנות ומעיין קורצווייל,

רכזת מגמת האמנות.

תלמידי שכבת ז' סיימו את העבודה על הפרויקט הראשון שעסק ב"העץ שלי ואני". 

השאלה הפוריה שליוותה את הפרויקט היתה: התפוח לא נופל רחוק מהעץ - ואני? 

התוצר היה פודקאסטים שהתלמידים כתבו, הקליטו וערכו, בעקבות סיפורים וסוגיות שלמדו בספרות, מורשת

והיסטוריה. כל כיתה התכנסה לחגיגת תוצרים קטנה ובה שמעו את הפודקאסטים שהוכנו על

ידי הקבוצות השונות. הפודקאסטים היו ראיונות שיצרו התלמידים עם דמויות מיצירות ומהתקופות שעליהן

למדו ובהם ראיינו את הדמויות על הקשרים והיחסים שלהן עם הוריהם, על מידת ההשפעה של ההורים עליהן

ומידת ההתרחקות או ההמשכיות שלהם ביחס להורים שלהן, תוך שילוב של פסקול עם מוזיקה ואפקטים כיד

הדמיון הטובה עליהם. 

תודה גדולה למורי התקשורת שחר פשיגודה, אלעד בר אריאל וטל סיני שליוו את התלמידים בשעה שבועית

של מיומנות תוצר ובה לימדו אותם מהו פודקאסט וכיצד מייצרים אותו. תודה גדולה לצוות ההומניסטיקה

מיכל קונפורטי, עדי בוסידן, שקד רוזמרין, מרב עמית, אראלה וולוך, גלי עמרן ואפרת ליבוביץ שיצרו,

הובילו, לימדו וליוו את הפרויקט. תודה רבה לאיציק אהרוני ואביב חופי שדאגו לתקינות והטענת הלפטופים

על מנת שתלמידי השכבה יוכלו לעבוד על הפרויקט בכיתות באמצעות הגוגל קלאסרום.

בימים אלו שכבת ז' בלמידה לקראת הפרויקט השני השנה שעוסק במסורת ושינוי. מיומנות התוצר שירכשו

תהיה בתחום התיאטרון בליווי מיכל כספי, רכזת מגמת תיאטרון.
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תלמידי מגמת תושב"ע בסיור בירושלים

תלמידי מגמת תושב"ע יצאו ליום סיור בירושלים. את חציו הראשון של היום קיימו בשני מסלולים נפרדים -

תלמידי שכבת י"א ביקרו בבית המשפט העליון, שם קיבלו הדרכה על מבנה מערכת המשפט בישראל, סיירו

במבנה המרשים, קיימו שיחה עם עורך הדין של השופט עמית וזכו לצפות בכתיבת והקראת פסק דין בדיון

שהתקיים באותו הזמן. במקביל, תלמידי שכבת י"ב נפגשו עם פרופ' רוחמה וייס ללימוד וסדנת כתיבה וביקרו

בסטודיו של האמן והמעצב, דב אברמסון, שעיקר פועלו האמנותית היא בשדה של התרבות היהודית

העכשווית. החלק השני של היום התחיל בהפסקה בשוק מחנה-יהודה, ממנו המשיכו התלמידים לשיעור פיוט

בבית-כנסת של עולים מחאלב בשכונת נחלאות, עם הפייטן רוני איש רן. היום הסתיים בסיור חנוכיות

בשכונת נחלאות, שם הדליקו התלמידים נרות עם תושבי השכונה, ראו את מנהגי חג החנוכה מהזווית

הירושלמית, סיירו בין בתי הכנסת ולמדו אודות המרקם העדתי והדתי שבשכונה.  

תודה רבה לגלי עמרן, שרית שבתאי ויעל רצון על ארגון הטיול והובלתו.
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אמנות התיאטרון מכילה מגוון רחב של אמנויות שונות. בימי התיאטרון נחשפים תלמידי המגמה למפגש ישיר

עם אמנים שונים מעולם התיאטרון והבמה. במפגשים אלו, חולקים היוצרים חוויות אישיות מדרכם האמנותית

ומעבירים סדנאות התנסויות במגוון תחומים. 

במהלך החודש התקיים יום התיאטרון השני השנה ובו השתתפו אמנים שונים -

  שסיפר על דרכו כשחקן ערבי והשתלבותו בתעשיית השחקן הישאם סולימאן ("פאודה", "האח הגדול" ועוד),

 שלום שמואלוב (המנהל האמנותי של פסטיבל עכו, שחקן במאי ומחזאי), שהעביר סדנאות משחק הבמה.

  על ובימוי בדגש על רצון של דמות ומיזנסצינה. גפן גנני, שחקנית ובמאית, שהעבירה סדנת משחק בדגש

מוסיקה ותנועה. ונוי תנעמי, שהעבירה סדנת איפור מקצועי לתיאטרון.

תודות רבות לכל מי שלקח חלק בארגון היום: איריס בן נתן, מלי בן זגמי, איציק אהרוני, אילן ויעקב. 

למלווי הסדנאות בכיתות: קארולין אשכנזי, אורי וינברגר ואופיר נג'ארי.

תודה למיכל כספי, רכזת מגמת תיאטרון.

יום תיאטרון לתלמידי מגמת התיאטרון

תלמידי מגמת תיאטרון בסדנת אמן עם רננה רז
  סיפרה רננה על תלמידי מגמת תיאטרון מכיתות ט'-י' נפגשו לסדנת אמן עם רננה רז. במהלך הסדנה

התפתחותה מרקדנית קלאסית, ליוצרת עצמאית בשפת התנועה והבמה. התלמידים צפו בקטעים מתוך

הפרוייקט-מופע שלה,"יומייק-רימייק", הלוקח סרטוני יוטיוב ומייצר להם פרשנויות בימתיות. בהמשך, התנסו

התלמידים ביצירת קטעים תנועתיים על ידי תנועות יומיומיות בליווי מטרונום ויצירת פרשנויות תנועתיות

לשירים שונים. תודה למיכל כספי, רכזת מגמת תיאטרון.
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תלמידי מגמת אמנות משכבת י"ב יצאו לסיור גלריות בקריית המלאכה בתל אביב. במסגרת הסיור, ביקרו

התלמידים בבית בנימיני, מרכז לקרמיקה עכשווית, שם שוחחו על תרבות חומרית ומקומה בתרבות

העכשווית, על עולם העיצוב והקראפט ועל מסורת וחדשנות. בנוסף לכך, עברו התלמידים סדנה מעשית

והתנסו בטכניקות עבודה עם החומר הקרמי. בהמשך הסיור, ביקרו בגלריה רוזנפלד, אחת מן הגלריות

המסחריות הוותיקות בישראל, אשר הוקמה בשנת 1952 ע"י אליעזר רוזנפלד, אספן וסוחר אמנות שם צפו

בתערוכת היחיד של האמן אלעד רוזן- "יותר מדי, מאוחר מדי".

תודה רבה למעיין קורצוויל, רכזת מגמת אמנות.

תלמידי מגמת אמנות משכבת י"ב בסיור גלריות

תלמידי שכבת י' בהרצאה בנושא פודקאסט
במסגרת ההערכה החלופית שנעשית בשכבה י', עברו התלמידים הרצאה בנושא פודקאסטים וחשיבה

יצירתית בה למדו לכתוב, להתנסח היטב ולהביע דעתם, כהכנה לתוצר הסופי. כל קבוצה תכין פודקאסט

בנושא לשוני אותו היא חוקרת. הפודקאסטים יועלו לאתר ויהיו פתוחים לכולם. על מנת לעשות זאת באופן

מיטבי, הוזמן מר עידו קינן, עיתונאי ובלוגר, המומחה  לתרבות דיגיטלית, להעביר הרצאה בנושא. 

ההרצאה  היתה מעניינת אפשרה לתלמידים לחשוב באופן יצירתי, "מחוץ לקופסה". 

בהזדמנות זו נודה לתלמידי השכבה המקסימים שהשתתפו והיו פעילים בהרצאה ולצוות המורות בשכבה-

אסנת בילצ'ינסקי, מיכל סבו וינברגר ומרב פולימר, שמנצחת על התהליך.

תודה רבה לשירן ארקין, רכזת עברית.
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במסגרת ימי התקשורת שהתקיימו במהלך החודש בבית הספר, נוצרו מפגשים בלתי אמצעיים בין תלמידי

  אנשים מתחומי התקשורת השונים - מפורסמים מתחום הקולנוע, הטלוויזיה והניו מגמת התקשורת לבין

מדיה ובעלי תפקידים שמאחורי הקלעים. מפגשים אלו מעניקים רובד נוסף וחוויתי לחומר הלימודי.

  מאור שוויצר (אופוריה, גאליס, פולמון, יש לה את זה ועוד), שהסביר על העבודה בית הספר אירח את

בקולנוע ובטלוויזיה ושיתף בחוויות אישיות, דניאל גד (גאליס, שבאבניקים), שדיבר על התמודדויות עם

מצבים אפשריים על סט הצילומים, תובל שפיר (גאליס, פצועים בראש, אופוריה ועוד), שהעביר סדנת

  שסיפרה על עבודת התחקירנית והדילמות המוסריות אימפרוביזציה, מירב חדד (כלבוטק, יצאת צדיק),

 שסיפר על מה שמתרחש מאחורי הקלעים שבדרך, אמיר תומר (תסריטאי המירוץ למיליון, הישרדות ועוד),

של תכניות המציאות.

תודה לצליל תמים, איריס בן נתן, שי הללי, שחר פשיגודה, טל סיני ותודה מיוחדת לשירן דינור על העבודה

המאומצת.

ימי תקשורת לתלמידי מגמת תקשורת
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מגמת ערבית

תלמידי מגמת הערבית יצאו לתיאטרון הערבי-יהודי ביפו וצפו בקברט על חייו של פריד אלאטרש- זמר,

מלחין, נגן עוד ושחקן מצרי - סורי פופולרי הנחשב לאחד היוצרים הבולטים במוסיקה הערבית במאה ה-20.

במופע התוודעו התלמידים לתחנות חשובות בחיי הזמר ושמעו משיריו מפי הזמר ונגן העוד זיו יחזקאל.

תודה למלי משיח, מרכזת מגמת ערבית.

תלמידי מגמת אמנות ביום סדנאות במדרשה לאמנות בית ברל

במסגרת לימודי האמנות יצאו תלמידי המגמה משכבת ט' ליום סדנאות במדרשה לאמנות במכללת בית ברל.

במהלך היום פגשו התלמידים אמנים וסטודנטים הפועלים בשדה האמנות הישראלי ועברו סדנת יציקות

בחימר ובגבס וסדנת רישום מודליסטית חיה בהנחיית מרצי הפקולטה.

תודה רבה למעיין קורצוויל, רכזת מגמת אמנות.
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תלמידי מגמת אמנות עם הפסלת שירה גפשטיין

במסגרת שיעורי האמנות, עברו תלמידי ז' ו- ח' סדנת פיסול בספוג בהנחייתה של הפסלת שירה גפשטיין

מושקוביץ - פעילות היצירה שלה מתחלקת בצורה ברורה בין פעילות ציור לבין פעילות פיסול ומיצבים.

רבות מעבודותיה מבוצעות בחומרים קלים, ניידים או מתכלים כגון ספוג ירוק המשמש לסידורי פרחים.

עבודות רבות שלה סובבות סביב עולם הדימויים של הבית דרך דגמים ומבנים ארכיטקטוניים.

תלמידי המגמה התנסו בטכניקות חיתוך, בנייה ומעבר מדו-מימד לתלת-מימד.

תודה לרותם בידס, מורה לאמנות.
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במהלך חודש דצמבר התקיים במוזיאון ארץ ישראל יום שיא בנושא זכויות אדם לכל תלמידי החטיבה

העליונה. ביום זה, אשר הוקדש כולו לעיסוק בזכויות של קבוצות שונות בחברה הישראלית, זכו התלמידים

לעסוק לפני ולפנים בסוגיות האקטואליות והרלוונטיות ביותר ולבחון את מהות קיומן כמו גם היעדרן של

זכויות אדם. היום כולו התקיים במתכונת רב-גילאית, על מנת לאפשר לתלמידים מפגש ושיח לא שגרתיים

עם תלמידי השכבות השונות בחטיבה העליונה.

כל תלמיד ותלמידה זכו לקחת חלק בשלוש תחנות שונות:

1) מעגלי שיח- שהונחו על ידי המורים לאזרחות ולסוציולוגיה ועסקו בנושאים שונים: גיוס חרדים, שבת

במרחב הציבורי, הקהילה הלהט"בית, חוק הלאום, הדרת נשים, המחאה האתיופית וילדי עובדים זרים.

התלמידים התבקשו מבעוד מועד לבחור מבין האפשרויות הללו את הנושא המעניין אותם ביותר ושובצו

בהתאם לבחירתם. מעגלי השיח התקיימו בתוך חללי המוזיאון השונים ועל המדשאות. ניכר היה כי התלמידים

גילו עניין רב, הביעו את עמדותיהם המגוונות והעמיקו את הבנתם בסוגייה בה דנו. 

תודה רבה למנחי המעגלים על הובלת חלק זה: אראלה וולך, מני עוז, מרב עמית, מיכל פישלזון, אורנה

נחמיאס, רביד כהן, ענת שרון, אפרת ליבוביץ, אופיר נגירי ושחר פשיגודה.

יום זכויות האדם

על חברה ותרבות
עשייה חברתית-רגשית-ערכית בבית הספר
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2) ביקור בתערוכה "עדות מקומית"- התערוכה השנתית לצילום עיתונות ותיעוד, בארץ ובעולם.

התלמידים זכו לשמוע הדרכה בת 40 דקות אשר התקיימה בחלק הישראלי של התערוכה ולאחר מכן קיבלו

זמן חופשי לצפות גם בתערוכה העולמית. הדרכת הסיור התקיימה על ידי מדריכי מוזיאון ארץ-ישראל, אשר

התאימו את הדרכותיהם לנושאים בהם עסקנו במהלך היום.
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3) "במה לחברה הישראלית"- זו השנה הרביעית בה אנו מקיימים את אירוע ה"במה לחברה הישראלית",

פלטפורמה אשר מאפשרת לתלמידים להביע את דעתם בנאום בן 5 דקות אודות סוגיות שונות בחברה

הישראלית. התלמידים, אשר הגיעו דרך 'קול קורא' שנשלח אליהם, קיבלו ליווי צמוד בכתיבת הנאום

ובהגשתו. 

תודה גדולה לצליל תמים על הובלת הבמה, הדרכת תלמידים ועזרתו להם בכל דבר ועניין ועל הנחיית

האירוע המוצלח והמרגש. תודה לנריה כהן, אפרת ליבוביץ וגלי עמרן, על העזרה בהדרכת התלמידים.

  שדיברה על ספורט תודה גדולה וכל הכבוד לתלמידים הנואמים: נגה גרינשטיין לסר, תלמידת כיתה י"א,

נשים; עומרי זהבי, תלמיד כיתה י"ב, שדיבר על יחסים אינטימיים ויחס לנשים; דקל צ'רנינסקי, תלמיד כיתה

י', שדיבר על אינטרסים פוליטיים בהדרה עדתית; מאיה ישינובסקי, תלמידת כיתה ח', שדיברה על ילדי

פליטים ועובדים זרים; ויובל וגנר, תלמיד כיתה י"ב, שקרא להגברתם של שיטות הערכה חדשות. כמו כן,

השנה הייתה זו הפעם הראשונה בה לקחה חלק גם מורה - טל סיני, שדיברה על מעמד המורה.

כל הכבוד לכולכם, דיברתם בצורה מרשימה ומעוררת השראה והנאומים השונים שלכם הביאו לתהודה

גדולה בקרב כל הצופים. 

תודה גם לתלמידות מגמת המחול על ההופעה המרשימה, שהוכנה במיוחד בעבור יום זכויות האדם על ידי

הכיראוגרפית שרון אולייר. תודה רבה לשרון ולמיכל אללוף על הובלת התלמידות. תודה גם להרכב

המוזיקלי שחנך את יכולותיו עם השיר "שווים" (עיליי בוטנר וילדי החוץ), שנבחר גם הוא בהתאמה לנושא

המוביל של היום. המון תודה לברק אולייר על הובלת הפרויקט המוזיקלי ולתלמידים המוזיקליים. 

תודה רבה לנריה כהן מנהל החטיבה העליונה, גלי עמרן הרכזת החברתית והדס מור, מנהלת פיתוח קשרי

חוץ ופנים ופרויקטים, על הובלת היום המוצלח. תודה לאיציק אהרוני, המנהל האדמינסרטיבי, על התגייסותו

המלאה ודאגתו לכל פרט ופרט ביום הזה. תודה ללאה שאול ולמוסי עוז על הארגון של תחנת התערוכה

והשמירה על הסדר המופתי. תודה לרכזות ענת שרון, יעל צור ואור קורן, על העזרה בכל דבר ועניין, ותודה

לכל המחנכות והמורות המלוות שאפשרו לנו לקיים את היום הזה בצורה מוצלחת ביותר על ידי שיתוף פעולה

מלא והתגייסותן למטרה.
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בחירות כלליות ליו''ר מועצת התלמידים והתלמידות נערכו החודש בבית הספר. במהלך היום מימשו

התלמידים את זכותם והשתתפו בחגיגה של דמוקרטיה, שמעו את המועמדים, התווכחו ובסופו של דבר

הצביעו למועמד/ת לבחירתם. הבחירות נערכו לראשונה בצורה המדמה בחירות ארציות, בקלפיות שכבתיות

בהן כל תלמיד שרוצה מגיע, מצביע ומשפיע.

בבחירות התמודדו ארבעה נציגי מועצה: אמיר ארויו - תלמיד שכבת י"ב ויו''ר המועצה היוצא, יובל וגנר -

תלמיד שכבת י"ב וסגן היו''ר היוצא, שירי אורליצקי - נציגת שכבה י"א, עידו רודיך - נציג שכבת י'.

תודה רבה וגדולה למנהלות השכבות ולמחנכים שניהלו את הקלפיות על הצד הטוב ביותר וסייעו לשמור על

טוהר הבחירות. תודה רבה לחברות ועדת הבחירות: הילה רון, לי כתבן, הילי רווה ושירה גרש - נציגות

המועצה, שהכינו את הקלפיות ופתקי ההצבעה. תודה גדולה להילה רון על הסיוע הרב ביום הבחירות

ובספירת הקולות. 

לאחר ספירת כלל הקולות, התגלה מצב של תיקו בכמות הקולות שניתנו לשירי אורליצקי וליובל וגנר לאחר

שכל אחד מהם גרף 34% מהקולות. מצב זה הצריך ספירה חוזרת של הקולות, הפעם גם ע''י נריה מנהל

החטיבה העליונה, אך גם לאחר ספירה נוספת, השוויון המוחלט נותר. 

לאור המצב, שירי ויובל הוזמנו לפגישה בה התדיינו על אפשרויותיהם להמשך. ברירת המחדל שעמדה על

הפרק היתה לקיים בחירות חוזרות בין יובל ושירי, בתקווה שלאחר סיבוב נוסף אולי תתקבל סופסוף הכרעה.

לאחר מספר שעות של דיונים בין שירי ויובל, בה בחנו את יתרונות ומגרעות כל אחת מהאפשרויות, הגיעו שני

המתמודדים להחלטה אמיצה וראויה - לשלב יד ביד לטובת כלל התלמידים ולשתף פעולה כיו''רים משותפים

ושותפים. לדבריהם, לאחר שיח כן, גילו כי יש להם המון רצונות משותפים ולא כל כך הרבה מחלוקות.

הנהלת בית הספר הביעה תמיכה והערכה בשירי ויובל על החלטתם המנהיגותית, על כך ששמו את האגו

בצד למען חבריהם ובוחריהם - התלמידים. 

ברכות לזוכים ולמתמודדים בכלל. ברכות לכם התלמידים שהשקיעו ושהצביעו.

ולכם שירי ויובל, עכשיו הגיעה העת לעבודה - התלמידים מחכים לכם, קיבלתם את מנדט ההנהגה וזה

זמנכם להוביל. בהצלחה!

תודה לצליל תמים, מלווה המועצה.

בחירות למועצת התלמידים
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ביום שלישי ה- 10.12.19, העבירו תלמידי תיכון חדש, אשר משתייכים לשכבה הבוגרת של שבט החורש,

פעילות לכלל תלמידי חטיבות הביניים בנושא יום זכויות אדם הבינלאומי שחל בתאריך זה. במהלך הפעילות

השתתפו התלמידים בחידון בנושא זכויות אדם ולאחר מכן דנו בקבוצות בסוגיות שונות, אשר בהן מתקיימות

הפרת זכויות אדם. מדריכי שבט החורש הובילו והנחו את הדיון בצורה יוצאת מן הכלל, התלמידים שיתפו

פעולה, הביעו את דעתם וזכו לקיים שיח ערכי-חברתי. 

תודה רבה למדריכים המקסימים על העברת הפעילות.

יום זכויות האדם הבינלאומי - חטיבת הביניים

המסע לפולין - מפגש הכנה למשלחת תלמידי  י"ב
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במסגרת המסע לפולין, התקיים מפגש ההכנה השני למשלחת היוצאת לפולין. במפגש זה הכירו התלמידים

את צוות המסע של חברת מול נבו המדריכה את המסע לפולין והאחראית על התכנים של תהליך

ההכנה. המדריכים המקצועיים וצוות החינוך ישבו עם הקבוצות לשיחה על "המסע שלי" במטרה לבחון כיצד

כל אחד מהתלמידים מגדיר מסע מוצלח מבחינתו. התלמידים התייחסו מתוך מגוון גדול של טקסטים ותמונות

הקשורות למלחמה, לשלבים השונים במדיניות הנאצים נגד היהודים עד לפתרון הסופי וסיום המלחמה.

בדיונים עלו סוגיות מעניינות והתלמידים הביעו סקרנות גדולה ורצון ללמוד מהמסע (כמסע לימודי) כמו גם

רצון מובן למסע משמעותי לחוויה אישית וקבוצתית מעצימה.

תודה גדולה לצוות החינוך היוצא למסע והשתתף במפגש זה: דנה תומר, זיוה נוי, מירי תג'ר, אראלה וולוך,

נריה כהן וענת שרון.

"רצח בבר נוער" - הרצאתו של דורון הרמן

הרצאה לתלמידי שכבת ט׳ בנושא ״רצח בבר נוער״ התקיימה לתלמידי שכבת ט' על ידי דורון הרמן, ראש

דסק הפלילים של חדשות 13. דורון הרצה לתלמידים על האירוע הפלילי שזעזע את המדינה ושיתף בכתבת

הדוקו שעשה על משפחת פליסיאן בעקבות החקירה על הרצח. ההרצאה הייתה מרתקת ומעניינת. התלמידים

הקשיבו ושאלו שאלות בנושא.

תודה ללימור זיסו, מנהלת שכבת ט'.

תלמידי י"ב במפגש בר אילן



MAY 2020, ISSUE NO. 103

מה חדש? דצמבר 2019

מפגש שלישי התקיים באוניברסיטת בר אילן בין תלמידי שכבת י"ב לבין תלמידים דתיים. מפגש זה עסק

בסוגיות הקשורות לגיוס לצבא -  נשים בצבא ושילובן של נשים דתיות בצה"ל. המפגש נפתח בהרצאה של

  שהרצתה על שילובן של נשים בזרועות תא"ל במיל', רחלי טבת ויזל (תת אלוף דתיה ראשונה בצה"ל),

הצה"ליות השונות כולל תפקידי חי"ר ופיקוד. כמו כן, עסקה ההרצאה בחוק גיוס חובה -  לשון החוק אל מול

המציאות, גיוס במגזר הדתי והחרדי כמו גם בנות המצהירות והאפשרויות הפתוחות בפניהן בשרות לאומי.

לאחר ההרצאה התכנסו הקבוצות השונות לדיונים בהם קריאה משותפת של טקסטים מהמקורות, תקשורת,

טקסטים משפטיים ועוד. 

תודה גדולה למורים שליוו: אורי סבו ואדווה אילן וכן למורים לאזרחות המלווים את הפרויקט מתחילתו:

ליאורה מנדלסון, נריה כהן וענת שרון.

במהלך החודש התקיימה הרצאה לתלמידי ט'-5 וט'-3 מאת מתן וילנאי, סבו של התלמיד אורי וילנאי מט'-5.

  אשר שימש כסגן הרמטכ"ל, כשר וכחבר כנסת מטעם מפלגת   איש צבא ופוליטיקאי ישראלי, מתן וילנאי,

העבודה וסיעת העצמאות וכן כשגריר ישראל בסין, סיפר לתלמידים על שחרור בני הערובה במבצע ״אנטבה״

שהוא עצמו היה אחד ממפקדיו. 

במהלך ההרצאה הוצגו סרטונים על המבצע בו חשף מתן את מורכבות המבצע תוך סיכונים, לקיחת אחריות

קבלת החלטות הרות גורל. התלמידים הקשיבו ביתר סקרנות ובקשב רב להרצאה המרתקת. 

תודה למתן וילנאי על הרצאתו המעניינת והחשובה לתלמידים.

תודה ללימור זיסו, מנהלת שכבת ט'.

מתן וילנאי וילנאי במפגש עם תלמידי שכבת ט'
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נבחרת הכדורסל לכיתות ט' בנים עלתה לשלב הסופי של גמר המחוז לאחר ניצחון על בליך ר"ג בתוצאה

47:68 ונבחרת בי"ס עתידים מחולון בתוצאה 29:69. בשלב מוקדם יותר זכתה הנבחרת בתואר "אלופי העיר

ת"א" לאחר שגברה על נבחרת עירוני י"ד וליידי דיוויס. בית הגמר יתקיים ב- 28.01.20.

תודה למורות ולמורים, לתלמידות ולתלמידים, שהגיעו לתמוך ולעודד.

תודה על תמיכתם של מנהלי החטיבות – גילי מלצר ונריה כהן. תודה לנחום סגל, מאמן הקבוצה

ולאשר ברייט, מנהל הקבוצה. נאחל הצלחה גדולה לנבחרת!

התוספת שתופסת
יוזמות ופרויקטים בבית הספר

נבחרת הכדורסל לכיתות ט' בנים עלתה לשלב הסופי של בית הגמר

רמון ספייסלאב - ניסויי תלמידים בתחנת החלל הבינלאומית
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תכנית המצוינות רמון ספייסלאב, מאפשרת לתלמידי העתודה בשכבת ט' לשלוח ניסוי לתחנת החלל

הבינלאומית וכך מעוררת בהם השראה ומוטיבציה לחלום הכי רחוק שאפשר. בתחילת חודש דצמבר התקיים

שלב חצי הגמר בפרויקט. 

בשלב זה הציגו התלמידים רעיונות לניסויים שיבוצעו בתנאי מיקרוכבידה בחלל ועשויים לתרום לאנושות.

הניסויים שהוצגו עוסקים בהפרשת אינסולין, הארכת טלומרים בחלל, לוקמיה, מיקוד בעדשות מלאכותיות

המושתלות בניתוחי קאטראקט וזיהוי המנגנון למניעת איבוד מסת עצם בחלל.

את הרעיונות לניסויים שאבו התלמידים ממומחים באקדמיה ובמערכת הבריאות איתם יצרו קשר באופן

עצמאי. שיטת המחקר והלמידה נערכה בקבוצות עבודה לאחר חלוקת תפקידים ברורה בהתאם לזו הקיימת

ב- NASA. התלמידים בחרו ניסויים שטרם נערכו ב- NASA בשאיפה להגיע לפריצת דרך משמעותית בתחום.

הניסויים הוצגו בפני נציגי קרן רמון ושופטים מהאקדמיה, מערכת הבטחון והתעשייה. הניסוי הנבחר -

טלומרים וסרטן, יתחרה בשלב הגמר ב- 27.01.20 עם ניסויי בתי ספר אחרים במטרה לזכות ולהגיע לתחנת

החלל. את התכנית יזמה רונה רמון במטרה לאפשר לבני נוער לפצח אתגרים מדעיים ולהמשיך לקדם את

הערכים שהנחילו אילן ואסף רמון.

בהצלחה לתלמידים בעבודה המרתקת לקראת שלב הגמר, שנעשתה בהנחיית מלודי המנטורית.

תודה רבה לד"ר מרים זיגמן, מובילת התוכנית ומרכזת עתודה מדעית.

אולימפיאדת מחשבים - שלב ב'

אנו גאים ושמחים לברך את התלמיד, ששו תמיר, משכבת י"ב, שעבר בהצלחה את שלב ב' באולימפיאדת

מדעי המחשב. אנו מאחלים לו המשך הצלחה!


