משולחן המנהל...

לקהילת בית הספר שלום,

חודש פברואר מלא וגדוש בפעילות חינוכית – חברתית עבר על בית ספרנו ,וחודש מרץ
עמוס לא פחות לפנינו...
אחד האירועים המרגשים שחווינו בחודש זה ובכלל הוא יום האמנויות בו הגיע
לשיאו עושר היצירה והעשייה הבית ספרית בחטיבת הביניים .מרגש היה לראות את
תלמידינו במיטבם  -רוקדים ,שרים ,משחקים ,יוצרים ובעיקר נהנים.

בחודש זה חווינו סיורים חינוכיים רבות במגמות המוסיקה ,התיאטרון ,האמנות ,
כימיה ועוד...
בין השאר חווינו טיול שנתי חט"ב מאתגר ומהנה וגדנ"ע מגבש לתלמידי י"א.
אירועים מרגשים נוספים היו היום הפתוח הבית ספרי בו הגיע מספר רב של תלמידים
המעוניינים ללמוד בבית ספרנו ותחרות הרובוטיקה שהתקיימה לאחר תהליך יפה
ומשמעותי במגמת הטכנולוגיה.
על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא בעלון זה .אני מזמין אתכם לקרוא את העלון ,לממש
דרכו את המעורבות והשותפות בחיי בית הספר וכמובן להגיב ,להאיר ולהעיר.
בנוסף ,אני רוצה להזמין אתכם בשמו של יוסי זהר  -יו"ר הנהגת ההורים לפנות אליו
ואל נציגי הנהגת הורים בכל נושא שתראו לנכון .המייל yossi@yossizohar.com -

בברכת כל טוב,
יגאל

בתחילת פברואר קיימה מגמת המוזיקה יום של פעילות מיוחדת .התלמידים/ות הצטרפו לתלמידי/ות המגמה בכברי וביחד
החלנו בסדנת תיפוף גוף נהדרת ,בהדרכתו של יותם אלעזרי .משם עלינו על האוטובוס ושמנו פעמינו לכיוון תל אביב .בביקור
במוזיאון תל אביב לאמנות צפינו בשלוש תערוכות מיוחדות ,אשר במהלכן חקרנו את עקרונות האסתטיקה החדשה ואת
השילוב של מוזיקה באמנות הפלסטית ובווידאו ארט .לאחר הפסקת אוכל ,נכנסו תלמידי/ות המגמה לצפייה באופרה לוצ'יאה
דה למרמור .לחלק מהתלמידים/ות הייתה זו פעם ראשונה במוזיאון ת"א ובאופרה במשכן לאמנויות הבמה .חזרנו מאוחר
מאוד ,מלאי סיפוק והנאה מהיום.

כתב :יוסי מאוטנר

מגמת האמנות נסעה ב  1/2/17לסיור תערוכות
במוזיאון ישראל ,תערוכות של אמנים בינלאומיים
ביניהם הדפסי מקור מרגשים של גויה ,ותערוכה של
אמנים ישראלים :״ישו באמנות הישראלית״ .מהמוזיאון
נסענו למפגש עם האמן מיכאל קובנר בסטודיו שלו
בירושלים ,המפגש היה מלמד ומעורר השראה.

ביום רביעי  1/2/17יצאנו כל מגמת תיאטרון ליום
מגמה בסימן תיאטרון הפרינג' .הגענו לתיאטרון
האלטרנטיבי בשלומי ,פגשנו את היוצרים ,עברנו
סדנאות מרתקות וצפינו בהצגה ייחודית בעלת שפה
בימתית עכשווית וחתרנית .התלמידים/ות ריגשו אותנו
בנוכחותם/ן וביכולתם/ן לבוא עם לב כל כך פתוח
למפגש עם תרבות שהיא לא ה"מיין סטרים" .זה היה
יום מלא בהשראה ,בתחושת משפחתיות של המגמה,
ביצירה ובלמידה .התגאינו בבר  -המורה שלנו
לתיאטרון ,ששיחק בהצגה ופתח את דלת התיאטרון
בפנינו.
כתבה :רוני מרסלנד

ביום שישי 3/2/17 ,התקיים בבית הספר
יום פתוח .בחלקו הראשון הגיעו
תלמידים ותלמידות המיועדים/ות לעלות
לכיתה ז' ובחלקו השני הגיעו אלה
המיועדים/ות לכיתה י' .היה יום שמשי,
הורגשה אווירה נפלאה והייתה נוכחות
מרשימה.

ביום ראשון ה 12/2/17-יצאנו שכבת י"א לגדנ"ע ,בבסיס גדנ"ע צלמון .במהלך הגדנ"ע עברנו העשרות בנושא
הצבא והצו הראשון ,שיעורי נשק ,שיעורי ספורט ,שיעורי שדאות ,מסע אלונקות ובסוף סיימנו עם יום מטווחים בו
ירינו  5כדורים מרובה הסער  .M-16ביום הראשון חולקנו לפי בנים ובנוות ולאחר מכן חולקנו לפי צוותים .המשך
היום היה בעיקר בדגש משמעת ושגרה .ביום השני התחלנו בשיעורי הנשק למדנו על ה M-16 -ועל כל חלקיו,
עשרת חוקי הנשק ולבסוף למדנו גם על טוהר הנשק .בערב עברנו מבחן צוות שבו התחרינו 3 -ציוותי הבנים של
בית הספר אחד בשני במבחני ספורט וסיבולת גופנית ומנטלית .ביום השלישי היו לנו שיחות עם נציגים של יחידות
כגון הובלה ,לוגיסטיקה ,משטרה צבאית ,שריון וחי"ר .המשכנו את היום בשיעור שדאות והסוואה וסיימנו את היום
במסע אלונקות מחלקתי .היום רביעי היה מוקדש כולו למטווחים ,מסע וטקס הסיום .ביום חמישי נפרדנו מהמפקדים
שלנו .הגדנ"ע היא חוויה מאוד מיוחד שמעניקה לנו תלמידי שכבת י"א טעימה מהשגרה הצה"לית .מקווה שיציאה
כתב :רונלד קרניוק ,יא3
לגדנ"ע תהפוך למסורת בבית סיפרנו.

ביום שלישי ,ה  14/2/17התקיים ערב האומנויות המסורתי של חטיבת הביניים  .הסתובבנו בתערוכה
הנהדרת של תוצרי האומנויות השונות ולאחר מכן צפינו במופע תיאטרון נהדר בשילוב ההרכבים .היה ערב
מרגש מאוד והתגלו כישרונות רבים .תודה לז'אן -נואל ויהלי רון על התמונות המדהימות!

ביום רביעי  15/2/17כיתה ט1
יצאה ליום שדה ,אשר הוקדש
להכרת תרבויות שונות .הטיול
התחיל בביקור בכנסיה בגוש
חלב ,משם נסענו למסגד
בריחאניה וסיימנו בביקור בבית
כנסת בכב״ז .התלמידים/ות
התעניינו בדתות השונות וקינחו
באכילת חלוז׳.
כתבה :הדסה מלכה

ביום חמישי 16/2/17 ,יצאה כיתה י' 3לכנס "שונים ביחד" של
מכון ברנקו וייס .עתליה רגב ,מחנכת כיתה כתבה על כך :יצאנו
מוקדם בבוקר כדי שלא להיתקע בפקקים של הבוקר ולקראת 10
הגענו למרכז הכנסים ברמת אפעל .לאחר דברי פתיחה של מספר
נשים ,שמענו את יהודה משי זהב ,מייסד זק"א ,מדבר על ההחלטה
לעסוק בזיהוי קורבנות כחלק מסיטואציה שהיה בה והבין שאין
הבחנה בין דם לדם .משי זהב הוא אדם חרדי שפועל שנים בזירות
קשות ויחד עם צוותי זק"א עושים עבודה מורכבת וחשובה  -כל זאת
מבלי שעושים הבחנה בין אדם לאדם  -מין ,מוצא ,מגזר ,מעמד וכו'.
אחריו עלתה חברת הכנסת רחל עזריה ממפלגת כולנו ,שסיפרה גם
היא על החשיבות שיש בשונות וכיצד היא מקדמת סובלנות
בעבודתה היומיומית .לאחר הדוברים בפתיחה ,והופעה מקסימה
של מקהלת תלמידים משותפת לבי"ס ברנקו וייס בית שמש ועין
ראפה ,ניגשנו לסדנאות מעורבות .הקבוצה המקבילה שלנו הייתה
כיתה מבי"ס עין ראפה ,כפר מוסלמי בפאתי ירושלים .הסדנא הייתה
מורכבת ממשחקים שונים לשבירת הקרח ובסופו קיימנו שיח
במעגלים קטנים על השונות והדמיון בינינו .אחרי ארוחת צהריים
מפנקת ,היינו חלק ממופע ביט בוקס וברייקדאנס מעורר ומשעשע.
יצאנו אל הדרך חזרה ,עייפים אך נרגשים ומרוצים! הייתה חוויה
נהדרת!

ביום חמישי 16/2/17 ,ציינו בבית -הספר את סופה של
המחצית הראשונה .התחלנו בשעת מחנך/ת בכיתה (שכללה
כמובן אוכל רב) ולאחר מכן חילקו המורות והמורים תעודה
לכל תלמיד/ה בליווי שיחה אישית .בתמונה :עוגה שהכינה
התלמידה מאיה טלבי מכיתה ח' 1לקראת המאורע.

ביום ראשון ה  19/2/2017השתתפו
תלמידי מגמת כימיה (י"א וי"ב) בכנס
ראשון מיוחד במינו בכימיה שהתקיים
בפקולטה לרפואה בצפת .בכנס
השתתפו בתי ספר מהגולן והגליל
העליון .במהלך הכנס שמעו
התלמידים הרצאות מרתקות מטעם
מרצים מהפקולטה לרפואה ,בנוסף 2
תלמידי כיתה י"ב מהבית ספר הציגו
את פרויקט החקר שלהם :טום
פיליורין הציג הרצאה מעניינת בנושא
פולימרים ואביתר כהן הציג הרצאה
בנושא אנרגיה מתחדשת ,שני
התלמידים ובית ספר קיבלו תעודות
הערכה ויצגו את בית הספר בכבוד
רב.

ביום רביעי ,ה 22/2/17 -יצאו תלמידי/ות כיתה י'2
לניווטים ביער עין זיתים .הכיתה התחלקה לחוליות
והתפזרה לניווטים באופן עצמאי .היה כיף להסתובב
ביער ולמצוא את הנקודות ואת הדרך חזרה .מזג האוויר
היה נהדר ,והכיתה הרוויחה פעילות מאוד נעימה
כתבה :סימון מכלוף
ומגבשת בשטח.

ביום שלישי ה  28/2/17יצאו תלמידי טכנולוגיה שכבת י"א בליווי אירנה ולאה לתחרות רובוטיקה ארצית.
התלמידים התחרו בקטגוריית רובוט בשרות האדם .התחרות הינה נקודת השיא של תקופת עשייה ברוכה
ואינטנסיבית של התלמידים .השנה הצגנו  4דגמים מתחומי חיים שונים .זוהי חוויה משמעותית מאתגרת ומהנה
עבור תלמידנו .התלמידים נחשפו לפרויקטים מגוונים בעלי השראה בתחום .התלמידים זכו במקום שלישי
בקטגוריית פוסטר הנדסי .יישר כוח על העשייה והזכייה!

בתאריכים  28/2/17-2/3/17יצאו תלמידי
ותלמידות חט"ב לטיול השנתי ברכס הכרמל.
תלמידות החטיבה רוני קישניובסקי ונגה
אפלבוים סיכמו זאת בשיר:
טיולים ארוכים מידי ,אוכל בטעם של פעם.
קור ורוחות ,שעמום בלילות ורותי מאחורינו
בצעקות:
"תלכו לישון כבר אין מה לעשות"!
אמרו לנו שבעה קילומטר ואנחנו התייאשנו כבר
אחרי מטר
גשם גשם מטפטף ואותנו לאוהלים שלחו בכיף.
שני וחגית לא התייאשו ואותנו לקבר של
רוטשילד לקחו.
נאווה אותנו באה להציל והכינה קוסקוס בטעם
אכיל.
לילה לילה שוב יורד ויגאל מסביב למדורה
מרקד.
יום חדש בפתח ומהמסלולים אנחנו במתח,
מה יקרה ,האם נשרוד? והתיק כבד מאוד.
הביתה אנחנו מתים לחזור אבל באנדרטה צריך
לעבור.
יום חמישי ,הכבישים מלאים אז בדרך עוצרים
ואוכלים.
הגענו לסאסא נרגשים ,לראות את ההורים
ולאכול סוף סוף אוכל טעים.

