העדכון השבועי
21.01.18 - 26.01.18

רּוח וְ ַה ַּמיִ ם,
אֹויְביםָ ,ה ַ
וְ ַדע לְ ָך ֶׁש ַהּזְ ַמן וְ ָה ִ
אֹותָך.
ל ֹא יִ ְמ ֲחקּו ְ
אֹותּיֹות.
ַא ָּתה ִּת ָּמ ֵׁשְך ,עָ ׂשּוי ֵמ ִ
זֶ ה ל ֹא ְמעַ ט.
ַמ ֶּׁשהּוְּ ,בכָ ל זֹאת ,יִ ָּׁש ֵאר ִמ ְּמָך.
חיים גורי

חיים גורי ,מגדולי היוצרים בתרבות העברית ,חתן פרס ישראל ,היה משורר ,עיתונאי ואחראי כמובן לכמה
מנכסיה של התרבות הישראלית בהם שיר ״הרעות״ ו״באב אל וואד״.
בית הספר ,תיכון חדש ,מרכין ראש לזכרו של חיים גורי ומבכה את לכתו של האיש הנפלא ,שהיה לסמל
בתרבות הלאומית.
אנחנו בתיכון חדש בשיעורי הספרות וההיסטוריה ,בשיעורי החינוך ובטקסים נעשה שלא יימחק והרבה ממנו
יישאר.

תיים גורי בתקופת הפלמ"ח
אוצר תמונות הפלמ"ח  ,The Palmach Photo Galleryמתוך אתר פיקיויקי
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יום א' 21.01.18
שכבת י"ב  -סדנאות חוסן
השבוע התקיימו בשכבת י"ב סדנאות "חוסן" מטעם 'צעד קדימה' .הסדנאות התקיימו במסגרת כיתתית ועסקו
בנושא העצמה ופיתוח חוסן אישי .בסדנה התנהל שיח בנושא זיהוי מצבי לחץ ומאפייני מצבי לחץ לקראת
הגיוס ולאחריו .הסדנאות היו מוצלחות מאוד ,מצבי הלחץ שנידונו בקבוצות הקנו לתלמידים כלים ודרכי פעולה
אפשריות להתמודדות עם מצבי לחץ בחיים בכלל ,ובצבא בפרט.
תודה לאירנה פרנטה ,רכזת השכבה על ארגון הפעילות.

פרויקט

PBL

אנגלית מצטיינים ,שכבת ט'  -בסדנת שף

השבוע נפגשו תלמידי אנגלית מצטיינים בשכבת ט' עם השף וחוקר האוכל עברי רובינסון לסדנה היסטורית
וקולינרית .אליאורה לביא ,מובילת הפרויקט" :במסגרת פרוייקט ה ,PBLאנו חוקרים את הקשר בין סובלנות-
הערך השכבתי ,לבין אוכל .השאלה הפורייה שלנו היא  -האם ניתן לגשר על חוסר סובלנות על ידי אוכל?
במסגרת השיעורים אנו עוסקים בתרבויות שונות ,במאכלים שונים ובמשותף ביניהם .כמו כן ,אנו מנסים להבין
מהי 'תרבות משפחתית' באמצעות אוכל ,תוך התמקדות על חווית הארוחות המשפחתית ,שהיא חוויה חובקת
עולם" .תודה רבה לאליאורה לביא מובילת הפרויקט על הארגון והיוזמה.
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יום ג' 23.01.18
תלמידי הפרויקט 'פרחי רפואה' בביקור באיכילוב
השבוע סיירו תלמידי הפרויקט 'פרחי רפואה' במחלקה לקרדיולוגיה התערבותית בבית החולים איכילוב.
נעמי עבדו ,מרכזת הפרויקט" :במהלך הסיור שמענו הרצאה על הלב במצב תקין ובמצב לא תקין ,ועל דרכים
לטפל ולמנוע בעיות לב .בנוסף ,ביקרנו בחדרי הצנתורים וראינו צנתור בזמן אמת.
הסתובבנו במחלקה לטיפול נמרץ ,שם בוצע על אחד מהתלמידים אולטרסאונד של הלב .לבסוף ,ראינו את
חדר הכושר בתוך מחלקת לב-חזה ,המיועד למטופלים בעלי בעיות לב .הביקור היה מהנה ומעניין מאוד ,ובו
למדנו הרבה דברים חדשים".
תודה רבה לנעמי עבדו ,על ארגון הסיור.
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יום ד' 24.01.18
שכבת ט'  -פעילות בנושא מעורבות חברתית
השבוע השתתפו תלמידי שכבת ט' במיזם של מעורבות חברתית ,אותו הגה ומוביל אריאל לצוקי ,תלמיד י"ב.
הפעילות היא חלק מסדרה של שישה מפגשים ,כאשר כל מפגש קשור לקודמו וממשיך אותו .במהלך המפגשים
הללו התלמידים עוסקים במהות המעורבות החברתית וחשיבותה.
עמרי הירש ,רכז שכבת ט'" :כולנו מדברים על מחויבות אישית ועל התנדבות ,אך האם כאשר משהו מפריע
לנו אנו קמים ועושים משהו? אומרים "עניי עירך קודמים"  -האם זוהי סתם סיסמא? מדוע כאשר הנכים יוצאים
לרחובות אנחנו לא יוצאים ביחד איתם? התשובה היא  -כי זה לא פוגש אותנו במעגל הראשון .אם כך ,עלינו
לשאול מהי מעורבות חברתית אמתית? כל סימני השאלה הללו מעוררים דיונים סוערים בכיתה ומאפשרים
לתלמידים לחשוב על עצמם ועל החברה ,ולהתבונן בעין ביקורתית כלפי מה שאנו מגדירים 'עשייה חברתית'.
מדהים לראות את שיתוף הפעולה של התלמידים ,מרתק לשמוע אותם מדברים ומתווכחים על מעוברות
חברתית וכיף גדול לדעת שגדל כאן דור שיוכל לראות גם את האחר".
אריאל לוצקי" :במהלך המפגשים התלמידים התמודדו עם סיטואציות שונות שדרשו מהם חשיבה ביקורתית.
כמו כן ,הם התמודדו עם לחצים שונים  -ועשו זאת בהצלחה .אני מקווה שהמשך הפרויקט יהיה מוצלח כמו
שני המפגשים האחרונים".
תודה רבה לאריאל לוצקי ,תלמיד שכבת י"ב על העברת הפעילות .תודה לעמרי הירש ,רכז השכבה על
הארגון.
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תלמידי מגמת אמנות  -שכבות ט'-י' ,בסיור גרפיטי
השבוע יצאו תלמידי מגמת אמנות משכבות ט' וי' לסיור גרפיטי בשכונת פלורנטין .אילת רוזנברג ,רכזת המגמה:
"במסגרת הסיור פגשנו אמנית גרפיטי שהדריכה אותנו וחשפה בפנינו את הסיפורים שעומדים מאחורי ציורי
הקיר שלהם אנחנו קוראים 'גרפיטי' .דנו בשאלה מה נחשב ל'גרפיטי וניסינו להבין את המהות העומדת בבסיס
צורת האמנות הזו .לאחר הסיור ,השתתפנו בסדנה שבה התנסו התלמידים ביצירת גרפיטי בעצמם .הסדנה
שילבה יצירת שבלונות ייחודיות להם ,ריסוס גרפיטי על קיר וריסוס על מזכרות (תקליטים או תיקי בד) שאותם
התלמידים לקחו איתם הביתה .הסיור והסדנה היו מוצלחים מאוד והתלמידים השתתפו והתעניינו לאורך כל
הדרך".
תודה לצוות גרפיטיול שדרכם קיימנו את יום הפעילות ותודה לאפרת ליבוביץ על ליווי הפעילות.
תודה רבה לאילת רוזנברג על היוזמה והארגון.
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יום ה' 25.01.18
קבוצת תלמידים משכבה י"א אימצה קשישה
קבוצת תלמידים בשכבה י"א החליטה לאמץ קשישה דלת אמצעים המתגוררת בכרם התימנים ,סמוך לשוק
הכרמל – זאת במסגרת פרויקט המעורבות החברתית שלהם .בטרם בחרו בפרויקט זה ,נפגשו התלמידים
פעמיים עם יעל הדר ,סטודנטית להוראה הלומדת בסמינר הקיבוצים ,ויחד החליטו על הפרויקט שבו הם
מעוניינים.
מיכל סבו ,רכזת מעורבות חברתית" :במפגש הראשון עם הקשישה התלמידים הכירו אותה ואת ביתה ולמדו
ממנה על צרכיה – בעיקר התמודדות עם הקור .לאחר המפגש הראשון נשלחה הודעה לקהילת תיכון חדש
ובה בקשות שעלו מצד הקשישה כדי לספק צרכים בסיסיים – התלמידים ביקשו עבורה שמיכת פוך ומצעים וכן
רדיאטור ומפזר חום .ראוי לציין כי מספר הורים תרמו את הפריטים הללו ואף ביקשו לדעת אם תהיינה בקשות
נוספות מצד הקשישה ,ועל כך אנו מודים להם מאוד .עתה הם פונים לקהילה שלנו כדי לגייס עבורה מצנם
וכן כדי לאתר הורים שיש בידם אפשרות להגיע לבית הקשישה ולסייע לה באיטום הגג (אשר ממנו דולפים מי
הגשמים לביתה) ובשיפוץ שלבי התריסים .התלמידים נחלקו עתה לקבוצות של שלושה ,ובכל יום שישי תגיע
קבוצה אחרת להנעים את זמנה ולהקשיב לסיפוריה".
תודה ליעל הדר ולתלמידים המנהלים קבוצת וואטסאפ ערה שנועדה לשפר את איכות חיה של הקשישה :דנה
לוי ,אלין שניידר ,חלי נחמיאס ,טל פרנטי ,ליהיא ברטוב ,שיראל ארטשטיין ,נועה קהאן ,דן אייל ,פז בן יוסף,
יואל גז ,רעות אוחיון ,גלי דוד ואור עיני.
תודה למיכל סבו רכזת מעורבות חברתית על ארגון הפרויקט החשוב ,יישר כוח.
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יום ו' 26.01.18
ימים פתוחים בתיכון חדש
בשבועיים האחרונים התקיימו ימי שישי פתוחים לתלמידי שכבת ו' והוריהם המתגוררים בכל רחבי העיר.
במסגרת ימים אלו נחשפו ההורים לחזון בית הספר וליעדיו ,לפרויקטים המגוונים ולתכנית הערכית-חברתית-
פדגוגית הייחודית לבית הספר .הילדים שהגיעו קיבלו טעימה קטנה ממיזם 'שלישי אקדמי' וממקצועות הבחירה
השונים ונהנו ממגוון סדנאות וביניהן  -סדנת 'הדברים אינם כפי שהם נראים' ,העוסקת בתעתועי ראייה ,סדנת
רובוטיקה ,סדנת מדעים וסדנת קולנוע.
תודה רבה לגילי מלצר וליעל בבני על הובלת יום זה ,למיכל פישלזון ,עמרי הירש ,צליל תמים ,שי הללי ,בועז
יפה ותלמידי פרויקט הרובוטיקה על הסדנאות המעשירות ומהנות.
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כיתה ח' 2ביום גיבוש
השבוע התקיים יום גיבוש כיתתי לכיתה ח' .2היום החל בארוחת בוקר כיתתית ובהפתעות מושקעות שתלמידי
הכיתה העניקו אחד לשני ,לציון סיומו של שבוע פעילות "גמד-ענק" .בחלקו השני של היום הוקרן סרט.
תודה לתלמידות הכיתה מיה מוסרי ,רוני הלפרין ,מעין לוי ,נועה סגל ,רומי רומקין ופז אליגולא על התכנון
וההשקעה.
תודה למחנכת הכיתה ,שני רגב.

תודה לגלי עמרן על עריכת העדכון וליורם וידל על עיצובו.
שבוע טוב,
לימור.

