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מה חדש?
הידיעון המקוון של תיכון חדש תל אביב

שלום לכולם,

אני מבקשת לפתוח את "מה חדש?" בתודה גדולה לדוד וצ'ארלי שלנו.

דוד וצ'ארלי, שני השומרים האלופים של בית הספר, זכו מאתנו ומוועד ההורים

להוקרה מיוחדת לאור התקרית בה היו מעורבים בחודש ינואר. עובד תחזוקה,

שעבד מחוץ לבית הספר, ניסה להיכנס לבית הספר למרות שלא קיבל אישור

ונהדף ע"י דודי שנפצע. גם צ'ארלי, שעמד בשער הכניסה, נפגע.

אנו מודים לדוד וצ'ארלי, הרואים בבית הספר את ביתם שלהם ופעלו באירוע

באופן מופתי הראוי לכל הערכה ושבח.



תכנית העתודה המדעית היוקרתית מופעלת בבית ספרנו ומקדמת עלייה בשיעור מספר התלמידים הניגשים

בהצלחה ל- 5 יחידות מתמטיקה ומקצועות מדעיים. תלמידי העתודה המדעית בשכבות ז' ו- ח' יוצאים אחת

לחודש לימי מדע. ביום המדע השלישי, שהתקיים באוניברסיטת תל אביב, נחשפו תלמידי שכבה ז' להרצאה

של ד"ר תומס גודמן על אלקטרוסטטיקה, ברקים וניצוצות. לאחר מכן, סיירו בקבוצות קטנות במעבדה של

פרופ' יורם דגן וראו התנהגות קסומה של מתכות-על, למדו על אסטרופיזיקה בפלנטריום והתנסו בחוקי

ניוטון במעבדה.

תלמידי העתודה המדעית בשכבה ח' שמעו הרצאה בנושא תורת המשחקים ותרגלו משחק סיטואציות אמתיות

 . (decision problem) לבעיית החלטה (game) מהחיים, נחשפו לחוקי נאש ולמדו להבחין בין משחק

בנוסף, השתתפו בסדנת הצפנה, התנסו במסרים מוצפנים וסיירו בפקולטה להנדסה.

סיורים אלו מתקיימים מתוך תפיסה שחשיפה למחקרים פורצי דרך וטכנולוגיות חדישות, מחזקת את הקשר

של תלמידים עם מדע וטכנולוגיה ומתוך שאיפה שישתלבו בעתיד בתעשיות עתירות ידע. 

תודה רבה לד"ר מרים זיגמן, רכזת עתודה מדעית, וד"ר אביב סגל, אשר כתבו את תכנית הסיור וליוו את

הקבוצה.

מה חדש? ינואר 2020

על הוראה, למידה והערכה
פדגוגיה אחרת וייחודית בבית הספר

עתודה מדעית – יום מדע שלישי באוניברסיטת תל אביב



מה חדש? ינואר 2020

מגמת ניו מדיה בסיור בגוגל 

במסגרת לימודי ניו מדיה בשכבת י"ב, התלמידות והתלמידים מקדמים נושאים חברתיים, בין היתר באמצעות

כתבות וידאו, פודקאסטים ואתר אינטרנט. האמצעי המרכזי להעברת המסר הוא הרשתות החברתיות בפרט

והעולם הדיגיטלי בכלל. כדי לחבר אותם לעולם זה, התארחו התלמידים בחברת GOOGLE ישראל.

עינת נמש, מנהלת הפעילות המסחרית, הכניסה אותם לעולם המרתק של החברה. התלמידים זכו להיחשף

לתפיסת העולם המיוחדת של גוגל, שלא השתנתה מאז הקמתה בשנת 1998, כיצד בנויה החברה ועל

הדרכים היצירתיות לגרום לעובד להיות אפקטיבי (חדר מוסיקה, חדר כושר מסעדות) וגם על תכונות

ומיומנויות הכרחיות של העובדים בחברה וכיצד נראה העתיד של גוגל. 

התלמידים נהנו והחכימו ובעיקר קיבלו השראה להמשך הדרך.

תודה לשי הללי ושחר פשיגודה, מורי התמחות ניו מדיה, על היוזמה, הארגון והליווי.
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במסגרת פרויקט הפודקאסטים לשכבת י', הגיע מר עידו קינן, מומחה לתרבות דיגיטלית ומפיק פודקאטסים,

  נערכה עמו עבודה באמצעות סדנא – לבית ספרנו. בשלב הראשון העביר עידו הרצאה ובשלב השני

התלמידים חולקו לקבוצות עבודה. כל קבוצה התנסתה בתוכנת עריכה שנלמדה על ידו במטרה להפיק

  שאותם חקרו התלמידים במהלך המחצית. באמצעות התוכנה, יוציאו פודקאסט בנושאים לשוניים שונים,

התלמידים את התסריטים שלהם לאור. התלמידים נהנו מחוויית העריכה והתרגשו ליצור בעצמם חומרי לימוד.

 תודה רבה לשירן ארקין, רכזת עברית.

סדנאות יצירת פודקאסט

תלמידי פסיכולוגיה משכבת י"ב בהרצאה על עמותת ער"ן
עמותת ער"ן מעניקה שירות הומניטרי, המציע עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט, תוך הקפדה גמורה

על סודיות ועל אנונימיות. מתנדבי ער"ן הם אנשים מרקע מקצועי מגוון. לכולם אוזן קשובה, לב פתוח ונכונות

לסייע לאדם במצוקה. המתנדבים עוברים הליכי מיון קפדניים ולאחריהם הכשרה ממושכת המקנה להם

מיומנות להגשת עזרה ראשונה נפשית בטלפון או באינטרנט. למעלה מ– 1,300 מתנדבי ער"ן ב– 13 סניפים

ברחבי הארץ, מתל חי שבצפון ועד באר שבע בדרום, מעניקים מענה 24 שעות ביממה, כל ימות השנה. 

ההרצאה נגעה בנושאים שונים– הבדידות, המאפיינים של שיחה מסייעת בעת מצוקה, מי הם האנשים

  סוג ההכשרה הנדרשת לעבודה בעמותה, מצוקות וקשיים שעולים אצל הפונים וקצת המתנדבים לעמותה,

על אתיקה מקצועית.

 אופיר נג'ארי, מורה לפסיכולוגיה: "התלמידים שאלו שאלות רבות, דיברו על ההבדל בין אמפתיה

לסימפטיה, על סוגים שונים של מצוקות ומה אומרים במצבים שונים או יותר נכון לומר- איך מקשיבים.

הרעיון היה לקבל הצצה לעולם הפסיכולוגיה (הטיפולית) בשטח ולא רק בתאוריות".

 תודה רבה לאופיר נג'ארי, מורה לפסיכולוגיה.
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במסגרת לימודי היסטוריה ובנושא 'בונים מדינה', נפגשו תלמידי כיתה י"א 2 עם מר מורי גרינפילד בן ה- 93 

לשיחה והרצאה על 'העלייה הבלתי חוקית' לישראל בשנים 1946-1948. מורי, בן למשפחה יהודית בארה"ב,

השתתף במלחמת העולם השנייה כקצין בצי האמריקאי. בתום המלחמה, כאשר חזר לארה"ב, התנדב עם

קבוצה נוספת של יהודים לסייע בהעלאת ניצולי שואה מאירופה.

במסגרת עליה ב', העלייה הבלתי לגאלית, מורי וחבריו השיטו לאירופה ספינות ישנות שנרכשו ע"י יהודים

בארה"ב לטובת העלייה ומשם העלו עליהן מעפילים. האנייה שבה היה מורי נקראה "התקווה". אנייה זו

נתפסה ע"י הבריטים בסמוך לחופי הארץ, נגררה לנמל חיפה ומשם הורדו כל הנוסעים, כ- 1500 איש,

לאנייה בריטית שנשלחה למחנות פליטים בקפריסין. במקום לחזור לארה"ב, בחרו מורי וחבריו לא לעזוב את

המעפילים ושהו איתם מספר חודשים בקפריסין עד אשר התקבל אישור להעלותם לישראל.

מורי סיפר את סיפורו האישי המרתק, במקביל לאירועים המעצבים את ראשית הקמתה של מדינת ישראל,

בהומור רב ותיבל את סיפוריו באנקדוטות מעניינות ומשעשעות. כיום, מורי מרצה בפני יהודים רבים המגיעים

לביקור בישראל וכן בפני תלמידים. תודה גדולה למורי גרינפילד, איש מיוחד ויקר.

תודה לענת שרון, מורה להיסטוריה, על היוזמה וארגון המפגש.

'עלייה בלתי חוקית' לישראל – תלמידי י"א בהרצאה

למידה מבוססת פרויקט
ביום שני, 27/1, צוין בעולם יום השואה הבינלאומי ובתיכון חדש הזמינו תלמידי כיתה  י"א 4 את הוריהם לערב

בו ציינו סיום למידה מבוססת פרויקט בהיסטוריה ושיתפו אותם בתהליך העבודה ובתוצרים של הפרויקט. 

השאלה הפורייה שבה עסקו הייתה ״למה לשיר שירי שואה?״ במהלך הלמידה מבוססת תוצרים חקרה כל

אחת מהקבוצות בכיתה שיר אחר, הקליטה וערכה פודקאסט העוסק בשיר, בהיסטוריה שלו ובקשר שבין

מילות השיר ללחן.

היה זה ערב מלמד ומרגש, שנתן למשתתפיו כמה סיבות טובות לשיר ולשמר שירי שואה.

תודה לאראלה וולך, מורה להיסטוריה
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במסגרת לימודי התנ"ך, עוסקים תלמידי כיתה י"א 7 בחקר עבדות מקראית ועבדות מודרנית. תוצר הלמידה -

צילום מבויים בשיח העבדות.

  את עדי נס, צלם ישראלי עטור הפרסים, המתמחה בצילום אמנותי המציג סיטואציות שונות. בין היתר, הזמנו

התפרסם עדי בסדרת צילומים העוסקת בסיפורי התנ"ך. האירוע התקיים באדיבות 'מיזם 929', אשר אחת

ממטרותיו היא העשרת לימודי התנ"ך וקידום למידה אחרת בבתי הספר. 

זכינו לחוויה מעוררת השראה.

תודה לאתי שיכרצי, רכזת תנ"ך.

עבדות מקראית ומודרנית עם הצלם עדי נס

בוקר חשיפה למקצועות בחירה

בוקר חשיפה למקצועות הבחירה לשכבת ט' התקיים בבית הספר לקראת המעבר לחטיבה העליונה.

התלמידים קיבלו מידע מקיף ממנהלת בית הספר, לימור מרקנזון, על מקצועות הבחירה, מבנה תעודת

הבגרות, חישוב ציוני הבגרות בחט"ע ועוד. בחלקו השני של היום, קיבלו התלמידים ״טעימות" מפי המורים

המקצועיים אודות מקצועות הבחירה השונים כגון: תקשורת, אמנות, תאטרון ופסיכולוגיה. 

תודה ללאה שאול וללימור זיסו על ארגון היום, למורים המקצועיים מיכל פישלזון, טל סיני, צליל תמים, 

שי הללי, מיכל כספי, קורצוויל ענת, אשר הסבירו וחשפו את התלמידים למקצועות השונים.
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אנו שמחים לספר לכם על תוכנית ייחודית, שהתחלנו להפעיל בביה"ס במסגרת מודל המעורבות החברתית

שלנו – בחודש האחרון החלו להיפגש תלמידים מהחטיבה העליונה עם תלמידים מהחטיבה התחתונה על

מנת לסייע להם לשפר את הישגיהם הלימודיים ואיתם את תחושת המסוגלות והביטחון העצמי. התוכנית

פועלת בביה"ס בימי שישי מהשעה 09:30 עד 12:30 ובמסגרתה ניתן לקבל סיוע לימודי במקצועות: עברית,

אנגלית, מתמטיקה ומדעים.

בקשת הצטרפות למפגש "שישי אישי" מתבצעת באמצעות רישום בקישור (לינק), אשר נשלח בימי ראשון

לתלמידים על ידי מחנכות החטיבה התחתונה. הרישום מתבצע מדי שבוע ליום השישי התוכף (באותו שבוע),

והוא נסגר ביום רביעי בשעה 10:00 בבוקר כדי שנוכל להיערך באופן מדויק ומיטבי - לאתר לבנכם/בתכם

את החונך/ת המתאים ביותר עבורו, להפגישם, לפנות למחנכת הכיתה וליועצת במטרה להבין טוב יותר את

הקשיים ולקבל מהמורה המקצועי חומרי לימוד מתאימים.

מרגש לראות את נכונותם של תלמידי החטיבה העליונה לסייע לקידומם של תלמידי החטיבה התחתונה. הם

אמנם עושים זאת במסגרת תוכנית המעורבות החברתית של משרד החינוך הנדרשת מהם כתנאי לקבלת

תעודת בגרות, אך משקיעים הרבה יותר מהדרוש. הם יוצרים עם התלמידים קשרים אישיים ופוגשים אותם גם

במהלך השבוע.

תודה רבה לצוות מחנכות החטיבה התחתונה, לרכזות, ליועצות, לרכזי המקצוע, לגילי מלצר, מנהלת

החט"ב ולאיציק אהרוני, הדואג בכל יום שישי לעוד ועוד חדרי לימוד עבור התוכנית אשר צומחת משבוע

לשבוע. תודה גדולה  למיכל סבו- וינברגר, רכזת מעורבות חברתית, אשר הגתה את התוכנית ומנצחת עליה.

נפגשים ב"שישי אישי" – חונכות למידה והעצמה

על חברה ותרבות
עשייה חברתית-רגשית-ערכית בבית הספר

תלמידי 'תיכון חדש' מפגינים
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בעקבות הדברים החשוכים שאמר שר החינוך בראיון שהתקיים עמו לפני קצת יותר מחודש, הוצאתי מכתב

לכל באי בית הספר המגנה באופן חד משמעי את דבריו הקשים. יחד עם המכתב, קיימנו ביום שלאחר פרסום

הראיון שיעור שנשלח ממנהל החינוך ושאותו העבירו המורות והמורים המקצועיים בכל הכיתות. כמו כן, כתב

צוות החינוך בבית הספר שיעור חינוך, שהעלה מגוון דיונים, אשר עסקו בהתבטאויות האחרונות של אנשי

ציבור (לא רק של שר החינוך) ובשאלה האם התבטאויות אלה תקינות או לא. משם המשיך הדיון לחופש

הביטוי וגבולותיו וכן לתגובה האפשרית שלנו, תלמידים, מורים ואזרחים והועבר ע"י צוות המחנכים.

בנוסף, תלמידי מועצת התלמידים של תיכון חדש יחד עם שלושה בתי ספר נוספים בעיר הובילו הפגנה אליה

הצטרפו כל בתי הספר בעיר תל אביב. ההפגנה כללה אלפי תלמידים ותלמידות מרחבי העיר, שנאבקו על

ערכי השוויון בחברה וכנגד גילויי גזענות ופילוג. כחלק מוביל בארגון המחאה, נשאו דברים נציגי המועצה -

יובל וגנר, היו''ר, וריף אפוטקר, סגן היו"ר, אשר בדבריהם דרשו חברה שוויונית וצודקת והבטיחו לעמוד בפרץ

כנגד דברים כמו אלה ששמענו בעת האחרונה. מרגש ומעורר השראה היה לראות ולשמוע את תלמידינו

נאבקים ומביעים את עמדתם וסוחפים אחריהם אחרים. 

תודה רבה לצליל תמים, מלווה מועצת תלמידים, ליובל וגנר היו"ר וריף אפוטקר הסגן.

השנה בחרה מגמת גיאוגרפיה לפעול למניעת זיהום אוויר בפרויקט שמטרתו לעודד שימוש במכוניות

חשמליות והיברידיות. לשם כך השתתפו התלמידים תחילה בהרצאת אורח שבה למדו על התפתחותו של

הרכב החשמלי בארץ ובעולם ועל סוגי הטכנולוגיות הקיימות. במפגש השני יצאו התלמידים לסיור באולם

התצוגה של יבואנית הרכב "לובניסקי" שבו ראו מקרוב מכוניות חשמליות ולמדו על המבנה המכני שלהן.

במפגש השלישי הכינו התלמידים מצגות אשר אותן יציגו בפני מספר כיתות בביה"ס במטרה להרחיב את ידע

התלמידים אודות תרומתן של המכוניות החשמליות לצמצום זיהום האוויר.

תודה לרונית איווניר, רכזת מגמת גיאוגרפיה.

מגמת גיאוגרפיה י"א בפרויקט לקידום השמירה על איכות הסביבה
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תלמידי שכבת י"א יצאו לצפות במחזה הסאטירי 'במנהרה' של תיאטרון 'גשר' ביפו.

  במרכז המחזה עומדת מנהרת טרור על גבול עזה - ישראל. מהצד הישראלי נכנסים צליל ויפתח ומהצד

העזתי - הישאם ומנסור. בזמן שכל הצדדים בתוך המנהרה, מעליהם, בעולם שמעל פני האדמה, יערך

קרנבל תקשורתי פוליטי ויהתל בחייהם. מחזה משופע בהומור ובאמיתות על החיים באזור משני צידי הסכסוך.

ההצגה מאלצת את הקהל להתמודד עם דיוקן אנושי משני צידי הסכסוך. 

בתום ההצגה התקיים דיון עם שניים מהשחקנים על סיום הסכסוך והאם יש אור בקצה המנהרה, דיון אותו

נמשיך לקיים בכיתות.

תודה רבה ליעל צור, מנהלת שכבת י"א.

שכבת י"א יצאה לצפות במחזה 'במנהרה' של תיאטרון 'גשר'

פרויקט 'בר אילן'
מפגש רביעי

מפגש רביעי בין תלמידי שכבת י"ב מ'תיכון חדש' לתלמידים דתיים התקיים באוניברסיטת  'בר אילן'. במפגש

זה עסקו התלמידים בנושא 'השבת במרחב הציבורי'. בתחילת המפגש התכנסו לקבוצות הדיון הקבועות

שלהם לקריאה משותפת של מקורות ומאמרים בנושא זה, המייצרים מגוון עמדות. בשלב הבא, שמעו הרצאה

מפי עו"ד גלעד וינר, ראש הקונגרס הישראלי, אשר ערך מחקר ואסף נתונים סטטיסטיים רבים לגבי עובדים

בשבת, קווי תחבורה ציבורית בשבת ועוד. מן ההרצאה נגזרו נתונים אשר שיקפו את העובדה כי רבים מביעים

עמדה מתוך ידע הניזון מאמצעי תקשורת או מהתרשמות כללית מהסביבה הקרובה אליהם ולמקום מגוריהם

מבלי להכיר את הנתונים האמתיים בשטח. בחלק האחרון של היום, התכנסו שוב התלמידים בקבוצות הדיון

לשיחות שהיו טעונות ומרתקות.

 

מפגש חמישי

מפגש חמישי ואחרון בין תלמידי שכבת י"ב מ'תיכון חדש' לבין תלמידות מאולפנת 'צפירה', תיכון 'שלהבת'

משוהם ובנים מ'ישיבת בני עקיבא', שבשדה יעקב, התקיים באוניברסיטת 'בר אילן'.

מפגש זה הוקדש לנושא מגדר. התלמידים התכנסו לקבוצות הדיון בהן ערכו קריאה משותפת של טקסטים

בנושא זכויות נשים בישראל, נשים במגזר הדתי לעומת נשים במגזר החילוני ועוד. 

בהמשך היום, שמעו התלמידים הרצאה מפי השופטת בדימוס, דליה דורנר, בנושא 'הדמוקרטיה בישראל:

עבר, הווה ועתיד'. בהרצאה זו התייחסה דורנר למערכת המשפט בתנ"ך, למעמדם של שופטים, לנושא חוקי

היסוד, הפרדת דת ומדינה ועוד. 

בסוף היום המשיכו התלמידים לדון בקבוצות בנושא מגדר. חלק מהתלמידים אף ערכו, באופן ספונטני,

מסיבות פרידה לציון המפגש האחרון.

ב- 16.2 ייערך אירוע שיא בהשתתפות תלמידי הפרויקט, הורים ובעלי תפקידים בכירים באוניברסיטת 'בר

אילן'. באירוע זה ייערך פאנל המדמה ועדת חוק ומשפט ובו ידונו תלמידים נציגים בהצעת חוק אמתית, בה

הקהל יתבקש להצביע על פי עקרון הכרעת הרוב.

תודה לצוות מורי אזרחות המלווה את הפרויקט: ענת שרון, נריה כהן וליאורה מנדלסון.
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הערך 'סובלנות' הוא הערך המלווה השנה את שכבת ט'. האוכלוסייה בה אנו עוסקים היא קהילת הלהט"ב.

במסגרת שיעורי חינוך וכן במסגרת שבוע הישראליות המשותפת עסקנו רבות בזהות מגדרית, ביחס החברה

לקהילת הלהט"ב, בזכויות הלהט"ב ונחשפנו לעמדות של ילדים ממשפחות גאות וליחס החברה כלפי

טרנסג'נדרים. לאחר עבודות הכנה עם התלמידים בנושא, יצאה שכבת ט׳ לסינמטק תל-אביב לצפות בסרט

״משפחה בטראנס״.

התלמידים צפו בסרט בצורה מכבדת. בסיום ההקרנה הייתה הרצאה מאת במאי הסרט, אופיר טריינן, אשר

סיפר לתלמידים כיצד צילם את הסרט, המפגש עם הדמויות ועוד. התלמידים שאלו שאלות ענייניות. אופיר

היה מוקסם מהשיח עם הילדים ואף ציין את בגרותם בהשוואה לקהלי מתבגרים עמם הוא נפגש במסגרת שיח

פתוח על הסרט. בתום הסרט התבקשו הילדים לשתף במחשבות וברגשות שלהם כלפי הסרט:

 

"הסרט היה מאוד מעניין ובאמת רואים את הכל מקרוב ומנקודת המבט של הזוג גלית ועמית, מה שריגש

אותי זה התגובה של הילדים שלהם ואיך שהם קיבלו את אבא שלהם שפתאום אומר להם שהוא רוצה להיות

אישה והם מקבלים את זה ומכילים את זה בצורה מאוד בוגרת. מה שהפתיע אותי זה שהם התגרשו ושהכירו

כל אחת בת זוג חדשה. כדאי להראות את הסרט הזה לכיתות בשנה הבאה הוא היה מעניין ומיוחד"

 

"הנושא הזה מאוד טוב ושזה הגיל שאנחנו מתחילים להיחשף ליותר מקומות ולהיות יותר עצמאים ולדעת

לקבל את זה שיש אנשים עם דעות שונות משלך ושכל אדם חי בדרך שטוב לו לחיות" 

 

"לכולם בלי קשר למגדר ולנטייה המינית שלהם מגיע שוויון זכויות ויחס מכבד ולא מפלה"

 

תודה ללימור זיסו, רכזת השכבה, למחנכות: גלי עמרן, מעין זאבי, מירב פולימר, גילי מלצר, מיכל

קלינגר, ליועצת אילנה פאר.

'משפחה בטראנס' - שכבת ט' ביום קולנוע בסינמטק
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סדנת דיאלוגים בנושא שתיית אלכוהול – שכבת י'

תלמידי שכבת י' עברו סדנאות בנושא מניעת שתיית אלכוהול. המפגש כלל התנסויות רלוונטיות לתוצאות של

  של "משקפי אלכוהול", אשר הדגימו רמות שונות של שתייה מרובה. האימון התקיים באמצעות סוגים שונים

שכרות במצבים תחבורתיים שונים כמו ערנות מופחתת, האטה בזמן התגובה, בלבול, עיוותים ויזואליים, שינוי

של עומק ותפיסת מרחק, צמצום שדה הראייה, שיפוט לקוי בקבלת החלטות, ראייה כפולה, חוסר

קואורדינציה ושיווי משקל. 

התלמידים שוחחו על התוצאות לטווח מידי, תוצאות לטווח קרוב ורחוק של שתיית אלכוהול, הגברת המודעות

לסכנות הנהיגה תחת השפעת אלכוהול ועסקו בחיזוק תהליכים אפקטיביים של קבלת החלטות לפני יציאה

לבילוי. התלמידים הביעו התעניינות רבה בנושא.

תודה לאור קורן לוי, רכזת השכבה, על הבאת ההרצאה והמורים שליוו את הכיתות.

תלמידי שכבת ח' בהרצאה קומית עם סטנדאפיסטית כבדת שמיעה

תלמידי שכבת ח' נפגשו עם סטנדאפיסטית לקוית שמיעה, תכלת גינס.

אחת המטרות של המפגש הייתה לקבל הצצה לעולמם של אנשים עם לקות שמיעה.

במהלך המפגש סיפרה תכלת את סיפור חייה והסבירה כיצד ההומור היה עבורה כלי מרכזי שסייע לה

בהתמודדויות לאורך החיים. 

לבסוף, התנסו התלמידים בחוויה של שיחה עם אדם לקוי שמיעה בעזרת קריאת שפתיים.

תודה לאירנה פרנטה, מנהלת שכבה ח' ולגלי עמרן, רכזת חברתית על ארגון המפגש.
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במהלך חודש ינואר עברו תלמידי שכבת  י' קורס 'מחלץ קל' - פרויקט ארצי מטעם פיקוד העורף בשיתוף עם

משרד החינוך. התלמידים עברו הדרכה תיאורטית ומעשית כאשר המטרה היא  לתת להם את הכלים בסיוע

כמחלץ קל בעת אירוע חירום לאומי כגון רעידות אדמה, נפילות טילים ושריפות.

התלמידים נהנו ולדבריהם, הקורס היה מרתק ותרם רבות לידע שלהם.

תודה לאור קורן לוי, מנהלת שכבת י', לאיציק אהרוני ולאשר ברייט על תיאום הקורס.

תודה רבה למורים המלווים.

במסגרת התכנית החברתית - ייעוצית, יצאו תלמידי שכבת ז׳ ליום קולנוע בסינמטק תל אביב-יפו. התלמידים

השתתפו בשיחה שלוותה בקטעי סרטים על הקשר הבין דורי, כפי שהוא מיוצג בקולנוע ושיתפו קצת מעולמם

על הקשרים במשפחתם. בשלב הבא, צפו התלמידים בסרט ההולנדי 'כינור הקסם', המספר על נער חולמני

שמבקיע בטעות גול עצמי במשחק כדורגל ונאלץ עקב כך לברוח מחברי קבוצתו הזועמים. בדרך פוגש הנער

זקן מסתורי המנגן על כינור ובזכותו נחשף לסודות משפחתו ולכוחה המופלא של המוסיקה. 

תודה למיכל קונפורטי, רכזת השכבה, למחנכות ולמלווים.

תלמידי שכבת י' בקורס 'מחלץ קל'

שכבת ז' ביום קולנוע בסינמטק
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נבחרת העתודה של תלמידי ט', המשתתפת בפרויקט ספייסלאב, זכתה בפרס פריצת הדרך של השנה בגמר

תחרות ספייסלאב של קרן רמון. תכנית ספייסלאב מאפשרת לתלמידים הזדמנות ייחודית לשלוח ניסוי

לתחנת החלל הבינלאומית. התלמידים הציעו לבחון כיצד תנאי מיקרו כבידה בחלל ישפיעו על אורך

הטלומרים וכמות המוטציות בתאי שמרים. לאחר שנה וחצי של למידה וביצוע משימות מסגרת, יצרו

התלמידים קשר עם פרופ' מרטין קופייק מאוניברסיטת תל אביב, שהנחה והוביל אותם להציע ניסוי פורץ דרך

במדע. התלמידים הציעו להשתמש בתאי שמרים כמודל לתאים אנושיים במחקר למחלת הסרטן.

נבחרת העתודה ספייסלאב של תיכון חדש ממשיכה במסורת של זכיה במרוץ לחלל לאחר שבשנה שעברה

זכתה במקום הראשון בארץ בעקבותיה  נשגר השנה ניסוי לחלל.  

תודה לד"ר מרים זיגמן, רכזת עתודה מדעית, ד"ר אביב סגל ולמלודי, המנטורית של קרן רמון.

התוספת שתופסת
יוזמות ופרויקטים בבית הספר

פורצים דרך לחלל, בפרויקט ספייסלאב

Vulcan #3835 - קבוצת הרובוטיקה
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אירוע פתיחה Kickoff בשבת הראשונה של חודש ינואר, נפגשה נבחרת הרובוטיקה של 'תיכון חדש' לאירוע

ה״קיקאוף״-״בעיטת הפתיחה״, אשר בעקבותיו החלה עונת הבנייה של תכנית הרובוטיקה.

כל עונת בנייה מתחילה באירוע ה״קיקאוף״, אשר מתקיים בשבת הראשונה של חודש ינואר. הקבוצה נפגשת

לצפייה משותפת בשידור חי ובו נחשפת לראשונה למשחק השנתי.

המשחק שנבחר לשנה  זו הוא "Infinite Recharge". במשחק זה נדרש  מן הרובוטים לאסוף כדורים, לזרוק

אותם למרחק, לסובב גלגל ולטפס. 

בעקבות אירוע הקיקאוף, החלה הקבוצה את עונת הבנייה העשירית שלה, בה נדרשה לבנות רובוט בזמן

מוקצב של כחודשיים, המסוגל להתמודד ולהצליח במשימות השונות במשחק. עם הרובוט ישחקו לראשונה

בתחרות האזורית בחיפה שתתקיים ב- 26-27.02.20.

למרות מזג האוויר הסוער, כל חברי ובוגרי הקבוצה, המנטורים והמשפחות הגיעו יחד לצפייה משותפת

במשחק. בנוסף לעבודה על הרובוט, ערך הצוות סדנאות ב"ערב הפתוח" שערך בית הספר עבור ילדי שכבת

.NXT ו' של בתי ספר יסודיים בעיר. הילדים עברו סדנאות של תכנות רובוטי לגו של

תודה רבה למנטורי הקבוצה - בועז יפה, דוד אלקובי, ערן דויטש, אשד ריש, אור אברהמי ורועי מורטנפלד,

שימשיכו ללוות ולסייע לחברי הקבוצה בעבודה בעונה.

WIX ניו מדיה בחברת

במסגרת לימודי ניו מדיה בשכבת י"א, מתנסים התלמידים בבניית אתרי אינטרנט לטובת הפרויקטים

החברתיים אותם הם חוקרים. כשלב מטרים לבניית האתרים, סיירנו במשרדי חברת WIX בנמל תל אביב.

במסגרת הסיור נחשפו לפעילויות החברה השונות כמו הנגשת בניה ועיצוב אתרי אינטרנט לציבור הרחב,

תכונות ומיומנויות אישיות הכרחיות בשוק העבודה העתידי ופעילויות קהילתיות והתנדבותיות של החברה. 

לסיור הצטרפו גם תלמידות כיתה ט' הלומדות בפרויקט מדעי המחשב של WIX בהובלת טל סיני ובשיתוף

עיריית תל אביב.

תודה רבה לשי הללי ושחר פשיגודה, על היוזמה המבורכת ועל ארגון הסיור מעורר ההשראה.
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'פרחי רפואה' בניתוח ריאה

במסגרת התוכנית 'פרחי רפואה', התמקדו הפעם התלמידים באנטומיה ובפיסיולוגיה של מערכת הנשימה.

התלמידים זכו להדרכת רופא מחברת נטל"י ולהתנסות מעשית בנתיחת רקמות מערכת הנשימה בכלל

וברקמת הריאה בפרט.

תודה רבה לנעמי עבדו, רכזת עתודה מדעית בחטיבה עליונה.

תלמידי שכבת ט' והוריהם, אשר נבחרו ע"י ביה"ס להיות מועמדים ללימודים אקדמאיים בשנת הלימודים

הבאה, הוזמנו לערב חשיפה של התוכנית 'אקדמיה בתיכון', שהתקיים בביה"ס.

תוכנית 'אקדמיה' בתיכון מאפשרת שילוב לימודים אקדמיים במגוון רחב של נושאים ותחומים (מדעי הרוח,

מדעי החברה, מדעים מדויקים ועוד) במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. התוכנית מאפשרת המרת בחינות

בגרות בקורסים אקדמיים ואף מזכה בצבירת נקודות זכות אקדמיות בדרך לתואר אוניברסיטאי.

נאחל הצלחה רבה לתלמידים המועמדים בהמשך תהליך המיון.

תודה רבה לגילי מלצר, מנהלת חט"ב, איציק אהרוני על ארגון המקום והדס מור, מנהלת פיתוח קשרי חוץ

ופנים ופרויקטים.

אקדמיה בתיכון –  ערב חשיפה
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תלמידי הפקת המחזמר של רמי לב, 'דרך נמיר 81', יוצאים לפרגן

תלמידי כיתות ז'- י', המשתתפים בהפקת המחזמר הבית ספרי בהנחייתו של היוצר, איש התיאטרון

והמוסיקה, זוכה שני פרסי אקו"ם – רמי לב, יצאו לצפות ולפרגן לחבריהם מהגימנסיה למדעים ולאמנויות

ע"ש חיים הרצוג בחולון בהצגה 'אהבה של יום חולין', שאותה ביים והפיק רמי לב.

תודה רבה לרמי לב, מפיק המחזמר, מיה אסא, עוזרת במאי, לאדווה שליוותה את הסיור ולהדס מור, מנהלת

פיתוח קשרי חוץ ופנים ופרויקטים על הארגון והליווי. כל הכבוד לתלמידי ההפקה שיצאו לפרגן.

השנה, לאחר ארבע שנים ברציפות, הגיעה נבחרת הכדורסל של תיכון חדש לגמר אליפות התיכונים

הארצית. המשחק התקיים בהיכל הטוטו בחולון אליו יצאו כל תלמידי ומורי בית הספר. נבחרת התלמידים של

תיכון חדש שיחקה מול נבחרת התלמידים של הגימנסיה הריאלית בראשל"צ והגיעה למקום השני והמכובד.

כמו בכל שנה, המעמד המרגש והמכובד בו לקח חלק כל בית הספר, אפשר הזדמנות נפלאה לפעילות

משותפת חוצת שכבות המייצרת גאוות יחידה.

תודה לנחום סגל המאמן, לאשר ברייט, מנהל הקבוצה, לתלמידי הבריגדה המעודדים, לנריה, גילי ורכזי

השכבות שלקחו חלק בארגון, תודה לאיציק ויעקב שסייעו במהלך ההכנות למשחק וכמובן תודה לשחקנים

האלופים שלנו: אהרוני עמית, גדות יניר, גולן תומר, כהן אופיר, לוין יובל, לחוביץ אריאל, מאור יונתן, מול

תמיר, סהר נדב, עוזרי שלו, קריסטל נדב, רותם אמיתי, רינסקי הראל ושטינמן יובל.

תודה למיכל אללוף, לגל רוזנפלד ולבנות מגמת המחול על הריקודים הנפלאים בפסקי הזמן במהלך הגמר.

'תיכון חדש' בגמר אליפות התיכונים הארצית
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אלופי מחוז ת"א - נבחרת כדורסל בנים ט'

  משחקי בית הגמר המחוזי בכדורסל לכתות ט' הגיעו לשלב הסיום. לשלב זה הגיעו שלוש נבחרות -

מהרצליה, גבעתיים ותל אביב. במשחק הראשון, 'בן גוריון' הרצליה, ניצחו את 'בן צבי' גבעתיים בתוצאה

  ובמשחק הגמר 36:32. במשחק השני, 'תיכון חדש תל אביב' ניצחה את 'בן צבי' גבעתיים בתוצאה 65:27

ניצחנו את הרצליה 46:43 והוכתרנו כאלופי מחוז תל אביב.

בסיום המשחק, העניקה גילי מלצר, מנהלת חטיבת הביניים, את הגביע לראש הקבוצה אורי רון.

תודה לאשר ברייט, מנהל הקבוצה, לגילי מלצר, מנהלת חטיבת הביניים ולנחום סגל, מאמן הנבחרת. 

תודה מיוחדת לתלמידי כתות ט', שהגיעו לעודד את הנבחרת. הם עשו זאת בהתלהבות ואין ספק שתרמו

להצלחה.

 

 

 

  נבחרת כדורסל בנים ז'-ח' ממשיכה את המסורת של הנבחרת הבוגרת. בשלב המוקדם באליפות ת"א

ניצחנו את בית ספר 'גורדון' בתוצאה 65:12 ואת בית ספר 'רוגוזין' בתוצאה 45:15.

תודה לאשר ברייט, מנהל הקבוצה ולנחום סגל, מאמן הנבחרת.

 

 

תודה להדס מור על עריכת העדכון.

שבוע טוב לכולם, לימור מרקנזון

ניצחון לנבחרת כדורסל בנים ז'- ח'


