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גדי''-שנתי לחינוך סביבתי ''עין-בי''ס שש  

7102 ינואר מידעון                                      
 דורית ברק

 
 

 אליעזר בן יהודה

  כמו הנביאים הקנאים לשם

 . הוא קינא לפועל ולתואר ולשם

 בחלונו,ובחצות, העששית 

  היה רושם במילונו תילי תילים

 , מילים יפות, מילים עפות

 . מתגלגלות מן הלשון

  אליעזר, מתי תשכב לישון

  הן קומתך כמעט אפיים שחה

  והעברית אשר חיכתה אלפיים

 . היא תמתין לך עד בוא השחר

 

  אליעזר בן יהודה

  יהודי מבדח

  מילים מילים, מילים מילים

 . וא בדה ממוחו הקודחה

 )ירון לונדון, מתי כספי(
 

 

 שבוע הלשון העברית

 
שבוע זה הינו חלק מקידום מעמדה של  . 91.9.1.91-91שבוע הלשון העברית" נערך בין התאריכים :  

  הלשון העברית בישראל.

כישורי השפה.  להעמיק את הידע הלשוני ואת עילויות מיוחדות בביה''ס במטרה פ תקיימו הבשבוע זה  
מטבעות לשון המתחילים באות א', והציגו אותם  למדו תלמידים  ,ז' במסגרת אשכול תיאטרון תבשכב

בחר ללמד על דמותו של מחייה השפה העברית, היסטוריה באמצעות פעילות של זוגות או קבוצה. צוות 
תיהן הדומות בצליל אליעזר בן יהודה. בשיעורי ערבית הכירו התלמידים מילים בערבית ואת אחיו

 ובמשמעות בשפה העברית.

בשיעורי הלשון וההבעה זיהו התלמידים פתגמים על פי איורים ועמדו על התחדישים שפרסמה  

נוער עולה לפני הורים, עסקו במטבעות לשון,  -האקדמיה ללשון העברית. גם תלמידי כיתות נעל"ה 

 !שון והבעה, לעידית ולדינה לאיה רכזת לומונחים הקשורים לשפה העברית. יישר כח 
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 דבר המנהל 

כאילו רק החלה שנת הלימודים וכבר אנחנו עומדים לסיים את המחצית הראשונה. לקראת יום המחצית 

ואשר בו יקבלו כל התלמידים תעודת מחצית אנחנו מקיימים את המועצות   9.1המתקיים ביום רביעי 

הפדגוגיות לדיון בכל תלמיד ותלמידה וזהו מעין חשבון נפש. בירור מוסדי של בית הספר ובירור אישי 

רצון מהתעודה, מי שלא, מוזמן להשקיע יותר במחצית  ילכל אחד. אני מקווה שרוב התלמידים שבע

חיובי  ציוןבר כאן לציין את ההחלטה הבית ספרית המגובה על ידי משרד החינוך כי הבאה. אני מבקש כ

 בחינוך גופני הוא תנאי לעלייה לכיתה גבוהה יותר.

ביום המחצית )יום רביעי( יתקיים טכס חלוקת תעודות הצטיינות. אנחנו נעניק תעודת הצטיינות 

ה ובהתמדה בלימודים ולתלמידים לתלמידים מצטיינים חברתית, לתלמידים המצטיינים בהשקע

נו, לאו דווקא ההצטיינות האקדמית. יהמצטיינים בהישגיהם הלימודיים. ההצטיינות היא ערך חשוב בעינ

 בכל התחומים.  את המיטבאנחנו רוצים שהתלמידים שלנו ירצו לעשות 

הליך במהלך אותו ערב גם נציג את התוצרים של התלמידים. תוצרים אשר הפכו להיות חלק מת

הלמידה. אנחנו מובילים שינוי באופי הלמידה. שינוי התואם את הרפורמה בחינוך וחזון ראש המועצה. 

חלק מהשיעורים והלמידה נושאים אופי של למידה מבוססת פרויקטים. המורה יחד עם התלמידים בוחר 

יא למידת החקר. את הפרויקט אליו נכוון את הלימוד. לא פחות חשוב וגם את זה נציג ביום המחצית ה

התלמידים יציגו את תוצאות החקר שבצעו על פי תחומי דעת שונים. אני רוצה לציין כי דרכי ההוראה 

עבודה רבה הן אצל התלמידים והן ואולי אף יותר אצל המורים. בית הספר מחויב  החדשות מחייבות

ח את מה שלמד ולהציג . לומד דעתן, היודע ללמוד, לחקור, לנת19לדמות הרצויה של הבוגר במאה ה

את אלה בפני אחרים. אני רוצה לציין כי המורים התגייסו לשינויי ואנחנו כולנו מנסים לגייס גם את 

 התלמידים, עבודתם קשה ומחייבת רצינות רבה. 

עוד ביום המחצית מוזמנים כל הורי כיתות ט' למפגש שיעסוק בבחירת מגמות ומקצועות מורחבים 

ת נעשית על פי רצון התלמידים, ככל שנוכל לאפשר ועל סמך ההישגים בכיתה ט'. בחירת המגמו בתיכון.

 זאת הסיבה שאנחנו מדגישים בפני התלמידים את הצורך לשקוד על הלימוד ביתר רצינות.

קצת לפני חג חנוכה יצאנו לטיול השנתי ולסמינרים של י"א, י"ב. הפעילויות כולן עברו בהצלחה ורובן היו 

וד עבור התלמידים. מרבית המורים והמחנכים ליוו את הפעילויות שהודרכו על ידי משמעותיות מא

מדריכים מקצועיים. תודה לכולם ובפרט למחנכים של י"א וי"ב שבמשך שבוע היו עם התלמידים מבוקר 

על לילה. ותודה לרביטל ורפי שהובילו את התכנון והביצוע. אנחנו לומדים את ההצלחות ומפיקים לקחים 

 ערות.מהה

 

 אני מבקש לאחל לכולנו סיום מחצית מוצלח ומחצת שנייה טובה.

 

 נחום חופרי
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 הצגת הפרויקטים באנגלית

כבכל שנה, גם השנה, עם סיום כתיבת הפרויקט באנגלית, הציגו תלמידי כיתות י''ב את עבודותיהם 
. זו משימה לא פשוטה לעמוד מול קהל ולדבר בשפה זרה. תלמידים ומוריםבמרתון הרצאות מול 

!במשימה בכבוד ההתרגשות הייתה רבה אך התלמידים עמדו   

מוזיקת בלוז, שפת הגוף בסין, אורח חיים בריא, כמו למשל: הנושאים שהוצגו היו מגוונים ומעניינים  
ם, אנימציה, אנורקסיה, חלבונים , משבר האוכל בעולסיוטי לילה ל''ג'אנק פוד'',בעיות שינה, התמכרות 

...ועוד נושאים מגוונים ומעניינים  

צוות המורות ול רכזת המקצוע מרינהויישר כח ל שהיו יצירתיים והפגינו ביטחון, כל הכבוד לתלמידי י''ב
, יבגניה ומריאן.: דבי, לילי, יעללאנגלית  

  

 

 תלמידי כיתות י''ב מציגים את העבודות שלהם
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 י - לכיתות ז שנתייול ט

 

  בליווי צוות ביה''ס. לטיול שנתי יצאו  'י – 'תלמידי כיתות ז

את מגוון הצבעים המדהים של סלעי הקניון ולאחר  חוובקניון הנסתר, ביום הראשון טיילו התלמידים 
התארגנו , שם אכלו וטבתהועל האוטובוסים לכיוון חניון יעלים, בצמוד לתחנת דלק י עלוכשלוש שעות, 

.שכללה מוסיקה, מדורה ומשחקים חברתייםערב לפעילות   

קבוצה שניה ערכה טיול , טיבי לכתימקבוצת  -ראשונה  תקבוצ :למחרת חולקו התלמידים לשלוש קבוצות
. האזוראילת וקבוצה שלישית התמקדה בהיבטים ההיסטוריים של  אזורבדגש על היבטים סביבתיים של 

.מקומות ואתרים הנוגעים לנושא הטיולכל קבוצה טיילה וביקרה ב  

 , כמו למשלפעילות אתגריתהכולל  49טופ  למתחםהתלמידים נסעו ביום השלישי והאחרון של הטיול 
. מירב התלמידים השתתפו ..בין עמודים והליכה על מתקן גובה ג, דילויםטיפוס על קיר, טיפוס על עמוד

ונהנו...בפעילות   

תצפית על הירדן נסעו ל ובהמשך ,מושב עידן עם המדריכים והמחנכיםב פעילות סיכום הטיול התקיימה
ולצוות המורים חט''ב   רכז טיול -דודלרכז טיולים,  יישר כח לתלמידים ששיתפו פעולה, לרפי  .המזרחי
  המלווה.
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 חוויות מצולמות מהטיול השנתי
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 מסע ''עוטף ישראל'' של כיתות י''א

"עוטף ישראל" . המסע עסק בגבולות מדינת  שנקרא מסעיצאה לחמישה ימי מסע  א''יכיתות שכבת 
מהי  ? האלה דווקא בגבולות התיישבומדוע  ישראל עם שכניה. בכל יום דנו בשאלה אחרת. לדוגמה: 

פגשו אנשים מעניינים וערכיים המתגוררים התלמידים חברה חסונה ? האם החקלאות עדין הכרחית? 
.ישראלבגבולות מדינת   

גבול לבנון במשגב עם ומטולה, עבדו בעבודה חקלאית בנהלל, בבבקעת הירדן, ביקרו התלמידים בנוסף 
.ליישובי "עוטף עזה" וסיימו את המסע בטקס מרגש בחוף ים המלח הצפוני וכיהמש  

 תודות לתלמידי שכבת י''א, למדריכי ה''מעורר'' ולמחנכי השיכבה: רביטל, אורנית ורן.

 

 

 

 

רביטל, אורנית ורןהמחנכים: ' עם תלמידי כיתות י''א במסע ''עוטף ישראל'  
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 סמינר כיתות י''ב

                                                              את סמינר שיכבת י''ב סיכמה מרב, מחנכת כיתת נעל''ה:
                                                              את מסענו להכרת החברה הישראלית התחלנו בנסיעה ארוכה אל הר עצמון. 

הגשם הטורדני לא הפריע להנאתנו                                                        אל ההר טיפסנו, בבוץ בוססנו, וגם
                                  ר בחיפה סיירנו, שמענו על שנת שירות ובערב הגענו ליפו וצפינו בהצגה. למחרת בשכונת הד

מהפסקה פעילה מלאת חדווה ושמחה.                           למחרת ביקרנו בבית ספר בדרום תל אביב, נהננו מאוד
                                                 נה המרכזית החדשה, משם נסענו לטייל בשוק הכרמל, בין הדוכנים, ומיהרנו לתח

                                                    מאלפת ומרתקת.  הייתהשם סיפר לנו פליט מסודן, על חייו שם ועל חייו כאן. השיחה 
לכלנית , על הכלכלה בישראל ביום שישי בבוקר, סיירנו בסמטאות שוק מחנה יהודה, שמענו הרצאה מכ

ולאחר טיול בשוק, התחלקנו לקבוצות ולמדנו על קואופרטיבים. בשבת בבוקר שמענו על  ...ופניה לאן
קס מרגש טבאווירה קדושה, ונפרדנו ב ההיסטוריה, ומשם שמנו צעדינו לכותל. שמענו על לנשות הכות

                                                                                                                                    שסיים את המסע. 
כיצד נוכל את המציאות לשנות ? מה נוכל לשפר ? מה כדאי  :חזרנו מלאי חוויות , תובנות ובעיקר שאלות

עירית ומרבדורית, יישר כח לתלמידי י''ב, למדריכי ה''מעורר'' ולמחנכים: רפי, לשמר ?  

 

 

במאג'דל וצוות המורים שלנו   המארחהמורים ות צו  במאג'דל כרום                   תלמידי כיתות י''ב 

 כרום
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  סמינר סביבתי עם תלמידי תיכון סאפי בירדן

בית תלמידים מלתלמידי מגמת סביבה וסמינר סביבתי כמיטב המסורת, זו השנה השביעית, התקיים 

:                                . הסדנא נערכה במסגרת שיתוף פעולה בין שני בתי הספרסאפי בירדן אזורי בג'ור תיכוןספר 

      , והיא חלק מתוכנית לימודי סביבה של כיתות מרכז מדע ים המלח והערבה וכן מרכז מאסר בירדן

 י''ב בבית ספרנו. –י''א 

גי באזור ים המלח, השתתפו כארבעים בני נוער ואנשי הצוות בסוגיות בנושא מגוון ביולוסדנא שעסקה ב

כללו מתורגמנים דוברי ערבית ומדריכים ממכון ערבה ללימודי סביבה. במהלך הסדנא התלמידים עבדו 

במשותף, קיימו פעילויות חברתיות, קיימו סיורים בשטח )בנחל ערוגות ובעיינות צוקים( והשתתפו 

גדי. תודות לכל השותפים לקיום הסמינר המשותף: חוקרי מרכז מדע -עיןבפעילויות באקו פארק בקיבוץ 

 בית ספרנו .צוות ורביטל, שהובילה את ים המלח והערבה, צוות מועצה אזורית תמר, 

סמינר זה מעודד את שיתוף הפעולה וההידברות בין בני נוער משני העמים ונותן הזדמנות להכיר את 

 שכנינו מעבר לגבול.

 

 צפייה בהצגה "מושלמת" 

תלמידות ביה''ס בליווי אמהותיהן  הגיעו לראות את ההצגה ''מושלמת '' של תיאטרון "מדיטק" חולון 

 באולם אבני .

 הומור וחוש חמה משפחה, קרובות חברות לה חיים, שיש ומלאת כשרונית ההצגה עוסקת באלי, נערה

 כדי מפרך למסע אלי יוצאת, בחוץ נשארת והיא יופי לתחרות מתקבלת הטובה כשחברתה. מפותח

 יוצאת והיא, המושלם למראה בדרך למכשול הופך בעבר אותה ששימח מה כל". מושלמת" להיות

 לנוער שמציג והעולם החברתיים בלחצים, היום של המאבק שלה הוא קשה במציאות. גופה נגד למאבק

 ... לחיקוי אפשריים בלתי מודלים

 תמונה ברגישות משרטטת, ווילסון קלין'ג מאת" בלחץ נערות" המצליח הספר על המבוססת, ההצגה

 גם חותם ויותיר שיהדהד באופן הגוף דימוי של והחשוב הרלוונטי ומציגה את  הנושא, ואמינה אנושית

 .בקהל המבוגרים בקרב

 בהמשך נערכו פעילויות בכיתות הלימוד שהתמקדו בנושא דימוי הגוף, ע''י המחנכים

 על הבאת הצגה חשובה זו.'' תמר''תודות למועצה אזורית 
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 הצגת עבודות תלמידים בתנ"ך ובמחשבת ישראל 

 עבודותיהם תמצית את מרשימות פרזנטציות באמצעותהציגו  ,ב''י-'יכיתות ב-תלמידי החטיבה העליונה 

לאחר שכתבו , וסרטים הצגות, מיצירות אומנות כציורים קלאסיים, ספרים שנלקחו מוסריות דילמות על

                           . חקר עיוניות עליהם בזיקתם לסוגיות מקראיות חשובות מתכנית הלימודים בתנ"ך עבודות

 המשמעותית הלמידה מתהליךוהוא חלק  ,של התלמידים בחירתם החופשית פי עלדבר זה נעשה 

  .החלופית וההערכה

בניצוחם של המורים   4י"ב תלמידי בניצוחו של המורה שמוליק  ו במסגרת פעילות זו, תלמידי כיתה י'

 בריאתשל ריקי, עסקו בכמה מן הנושאים שבסיפורי ספר בראשית כגון :  המסורה, ובעזרתה ואיזי גלית 

 שרי, אברם: אהבה סיפורי , ישראל וארץ ישראל עם ,והבל קין: הראשון הרצח ,עדן מגן הגירוש ,העולם

 או , והבל קין: אחים יחסיו ועשו יעקב - יצחק יצחק, עקדת: ובנים אבות יחסי , ולאה רחל, יעקב או  ,והגר

 .ועשו יעקב

לעומתם חבריהם מכיתה י"א ,בניצוחה של מורתם תמר , עסקו בסוגיות משפטיות, אתיות וחברתיות 

רלוונטים באמצעות ניתוחם של כמה מחוקי התורה, אשר חרף היותם עתיקי יומין מתגלים כמאוד 

 וחוקי סוציאליים חוקים: העבדות חוקיהחוקים בהם תלמידי י"א עסקו הם:  לסוגיות מודרניות בנות ימינו.

 . שלטון סדריו הלוואות

 

 עם איזי ואיה 3ותמר                            תלמידי כיתה י''ב 9א''תלמידי כיתה י                

שהעברית אינה שגורה ורהוטה בפיהם, השכילו ,בהובלתו של המורה  , תלמידי נעל"ה3גם תלמידי י"ב 

איזי, בכתיבת עבודות הכתובות על טהרת העברית, להתמודד עם סוגיות קשות העולות מעשרת הדיברות 

וממגילת רות, אישה נוכרייה חסודה שעלתה ארצה והתגיירה ובשל כך זכתה להיות הסבתא רבה של דוד 

 כבירת ישראל הנצחית.המלך, מייסד ירושלים, 

  

 4תלמידי כיתה י''ב 
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גם תלמידי מחשבת ישראל הציגו עבודות שכתבו בהובלתם של המורים חמוטל ואיזי, בסוגיות הנלמדות 

 במקצוע מורחב ומעשיר זה. 

 בתרבות האדם חיי ערך" במחשבת ישראל בשכבת י', הוא הנלמדת הלימודים המרכזי בתכנית הנושא

 ביטוי לידי באות בהן, ומוות חיים של מוסריות דילמות עם התמודדות במרכז תכנית זו, ".ישראל

מה חשוב יותר בהווייה היהודית בפרט    אחרים.  יסוד לערכי האדם חיי ערך בין ערכיות התנגשויות

לעומתם עמיתיהם משכבת י"ב כתבו עבודות בנושאי האהבה והזוגיות במקורות  .והאנושית בכלל

לומדים  התלמידיםשהוא נושא הליבה של יחידת הלימוד הרביעית, מתוך חמש יחידות הלימוד ש ישראל,

במשך שלוש שנות מגמת לימוד זו. כל תלמידים האלה גם יצרו עבודות אמנותיות יפות על נושאי 

 עבודותיהם. 

מחצית בסוף ה שייערך ספרי הבית עבודות התלמידים בתנ"ך ובמחשבת ישראל יוצגו בערב התוצרים

   ישראל. ומחשבת ך"תנ רכז הראשונה.  יישר כח לתלמידים לצוות המורים:  שמוליק, תמר, ריקי ולאיזי 

 

 סדנת ''חלונות לחברה הישראלית''

השתתפו בסדנת ''חלונות לחברה הישראלית'' בהנחייתם של בליווי יהודית המחנכת, תלמידי כיתה י' 

מדריכי ''המעורר''. הסדנא עסקה בפערים הקיימים בחברה הישראלית וחשפה את התלמידים לבעיות 

 .בחברה כמו למשל בעיות אפלייה וגזענות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


