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

 
 2017  –יוני  מידעון מאי

 דורית ברק

 ...נפרדים מתלמידי מחזור ל''ח

 

 בוגרים יקרים,

 אנו נותנים לכם את ברכת הדרך ומאחלים לכם שתצלח דרככם בעתיד, 

 בשנת שירות או בשירות הצבאי

 ושימרו על קשר.על עצמכם שימרו  

 באהבה,

 מחנכי הכיתות: 

 רפי קוז'אק, דורית ברק, מרב לוגסי ועירית שחר
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 טקס סיום י''ב של מחזור ל''ח

הגיעו לקו הגמר בטקס סיום מכובד שהתקיים באולם אבני. פים והדורים, , צעירים, יחתלמידי מחזור ל''

 ,מועצת תמר ראש -דב ליטבינוף מנהל ביה''ס,  -נחום חופרי הבוגרים קס נשאו דברים ובירכו את בט

נציג הורי השכבה, יובל איילון וסתיו בן מרדכי  –אילן בנוביץ  ,ותאודי אייזיק מנהל אגף חינוך במ.א. מגיל

רפי קוז'אק,  דורית ברק, מרב לוגסי ועירית שחר ששילבו   -נציגי תלמידי השכבה ומחנכי הכיתות  –

 דברי ברכה אישיים עם שיר פרידה... 

נאמרו לנחום חופרי מנהל ביה''ס שמסיים בימים אלה את ניהול ביה''ס ונפרד מצוות מילות פרידה חמות 

  המורים ומכל תלמידי ביה''ס.

בחלק השני של הערב, הופיעו התלמידים במופע מצחיק ומרגש מהווי התלמידים שכלל מערכונים, 

ה לתשואות חמות מהורי התלמידים הנרגשים, צוות ביה''ס, תזכ...הופעת הבוגרים קליפים, ריקודים

 במופע !בלטו כישרונותיהם שאורחים ועוד. אין ספק שבשכבה זו יש הרבה תלמידים מוכשרים 

תודות וברכות לחגי סהראי הבמאי, ולכל התורמים להצלחת הערב. ברכות שלוחות להורי הבוגרים 

 מדים בפתחו של פרק חדש בחייהם.ואיחולי הצלחה שלוחים  לתלמידי השכבה העו

 בוגרים יקרים, שאו ברכה, עלו והצליחו !  
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 טקס חלוקת תעודות לבוגרי שכבת י''ב

 סיום שנה''ל תשע''ז

שנערך באולם אבני בנוכחות תלמידים, צוות ביה''ס  מכובדהגיעה לסיומה בטקס  זתשע'' שנת הלימודים

ראש מועצת תמר  -, דב ליטבינוף מנהל ביה''ס – נחום חופרינשאו דברים ובירכו את התלמידים, . והורים

חילקו תעודות הצטיינות לתלמידים שהצטיינו  הכיתותמחנכי . מגילותראש מועצת  –אריה כהן ו

. , בחנ''ג, בתרומה לטקסי ביה''ס וכו'...הלימודים, בתרומתם החברתית בהשקעה בלימודים םבהישגיה

 תודות לרביטל ולילך על הפקת האירוע.

                                                                                   ! גאים בכםאנו כל הכבוד לתלמידינו המצטיינים!                                  

 בוגרי מחזור ל''זטקס חלוקת תעודות בגרות ל

          גדי. -נערך במועדון בקיבוץ עין ,ל''זמחזור חלוקת תעודות בגרות לבוגרי חגיגי ומרגש של טקס 

        הרכזת הפדגוגית. -מחנכות הכיתות ואיה   -מרב ורבקה המנהל, – נחום ע''יהתעודות הוענקו לבוגרים 

חלק מהבוגרים לא יכלו  ואנשי צוות ביה''ס.  הנוכחות בטקס הייתה מרשימה וכללה הורים, תלמידים

תמונות מרגשות מהווי בצבא. במהלך הטקס סיפרו הבוגרים על תפקידם בצבא.  רלהישא להגיע כי נאלצו

 הבוגרים בביה''ס שהועלו במצגת, העלו חיוך והזכירו נשכחות...

 בהצלחה בדרככם בצבא, בשנת שירות... ושובו בשלום !
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 שהוקראה בטקס סיום י''ב ברכה לנחום

 כריסטופר מורלי, עיתונאי וסופר שפעל בתחילת המאה העשרים אמר:

 להיות לו לדוגמה." -"המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא

 נפלה בחלקנו זכות גדולה לראות אותך בעשייה החינוכית, והדוגמה האישית היא אכן אבן דרך בחייך.

י בית הספר תוך כדי בדיקת הכיתות, וכאשר הגיעו בכל בוקר בשעה מוקדמת, פתחת  אתה את שער

התלמידים והצוות החינוכי, קיבלת את כולנו בחיוך נעים  ובאוזן קשבת. במהלך היום דלתך הייתה 

 פתוחה , ובדרכך השקטה והבוטחת טיפלת בבעיות שעלו במהלך היום.

ון עשיר בניהול ארגוני, הערב זו הזדמנות לומר לך תודה על התקופה שעבדנו יחד, הבאת איתך ניסי

בעשייה חינוכית ובעיקר  הענקת לכולנו מתכונותיך: יושרה אישית ומקצועית, ערכיות, יכולת  התמודדות 

, הקשבה,  סובלנות, עידוד  ונמרצות ליצור ולחדש.     אכפתיותעם מצבים לא פשוטים,  חשיבה ותכנון,  

                הזו תמשיך איתך גם לתפקיד הבא. כל התכונות הללו נמצאות בתרמילך, והצידה האישית 

 אנו מאחלים לך דרך צלחה במיזם החדש  שתקים במשרד החינוך .

 בידידות ובהערכה,

 אנשי הצוות החינוכי וצוות המנהלה בבית הספר
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 הופעה מסכמת של מגמת מוסיקה

 –תופים ושירה, אמיר מזרחי  –תלמידי מגמת מוסיקה הופיעו במופע מסכם של סוף שנה: רועי פסקל 

. גיטרה בס –שירה, אברי חרמון  –סקסופון, אופיר סיגאווי  –גיטרה בס וגיטרה חשמלית, יותם סיני 

בנוסף הופיעו תלמידי כיתות חטיבת ביניים  בהרכבים מוזיקאליים שונים.                                                 

 ומהנה. יישר כח לתלמידי המגמה המוכשרים ולדיאנה המורה. ההופעה הייתה קולחת, מרשימה
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 טקס יום הזיכרון לחללי צה''ל ונפגעי פעולות איבה

 נמרוד
 

  ארץ גליל ופצצות בשמיה
  עצמה את עיניה, דמועות

  וברעד, בחסד, אספה אל מתיה
  נמרוד -את אהוב נפשנו

 
  ארץ צפון, האם זה המחיר?

  נשאר!ראי, כי הרבה לא 
  איך בחיקך בחרת להשאיר

  דווקא את בן המדבר?
 

  אך דעי כי גם אם מותו הוא שלך
  חייו הם שלנו לעד

  כל פרט וכל תו מראשו המחוייך
  יזכר ודבר לא יושמט

 
  כי נזכור את האיש השקט כמו הים

  שצפן את פניניו במצולות
  נאסף על חופו שנותר מיותם

 הוא העת לבכות -בתמוז     
 

 )מילים:  דותן ברום לחן :ארקדי דוכין (  השיר נכתב לזכרו של נמרוד כהן
 ותלמידי ביה''ס שרו אותו במהלך הטקס.

 

 בוגרי בית ספרנו שנפלו על הגנת העם והמולדת במערכות ישראל.   

 יהי זיכרם ברוך! 

 

       גיורא רון                               שרון בן אריה    דורון דרזי                         נמרוד כהן                   
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-טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, נערך ע''י בית ספרנו באולם "אבני" בקיבוץ  עין

    בטקס התייחדנו עם בוגרי ביה''ס שנפלו במערכות ישראל בעת שירותם הצבאי:  גדי.

 ט''ז סיוון  תשמ''ב -יונס, במלחמת לבנון  ב-נבינפל ליד ראס גיורא רון, 

 ג' ניסן תשנ''ב -אריה, נפל בקרב בלבנון  ב –שרון  בן 

 ד' באב  תשנ''ב -יונס,  ב-דורון דרזי, נפל  בחאן

 ט''ז תמוז תשס''ו  -נפל בקרב בדרום לבנון ב, נמרוד כהן

 !יהי זכרם של בוגרינו ברוך 

ואריה כהן אביו של   ,ג' ניסן תשנ''ב -נפל בקרב בלבנון  בן ארייה ש, אחותו של שרון בבן ארייה  דנה 
בשם המשפחות מרגשים דברים  ושאס''ו נט''ז תמוז תש  -נפל בקרב בדרום לבנון בנמרוד כהן ש

מנהל  –''תמר'' ונחום חופרי  יעקב אקריש מנהל מחלקת חינוך במועצתהשכולות. בהמשך, נשאו דברים 
ביה''ס ששיתף את הקהל בסיפורו האישי על אובדן אחיו  סגן איתן חופרי ששירת בחיל התותחנים, 

 בנופלו.  27השתתף במלחמת יום הכיפורים, והייה בן 

בהמשך, צפה הקהל  בסרט מרגש על בוגרי ביה''ס, הנופלים שהיו מלח הארץ. הסרט האיר ולו במעט 
הקריאו את חייהם ומותם של בוגרינו באמצעות תמונות, ראיונות, קטעי מכתבים וכו'..  תלמידי ביה''ס 

''שלם  –ון בין קטעי המקרא הוקרא שירו של אבות ישורקטעי מקרא ושרו שירים שריגשו את הנוכחים. 
  .ט''ז סיוון  תשמ''ב -יונס, במלחמת לבנון  ב-לכם שלמה המלך'' לזיכרו של גיורא רון נפל ליד ראס נבי

 .יישר כח לאיה סגל ולכל התורמים להצלחת הטקס מכובד לזכר הנופלים 

מכובד אזכרה ם טקס גדי שם התקיי-לאחר הטקס עלו התלמידים לחלקה הצבאית בבית העלמין בעין

 על ארגון הטקס בבית העלמין. יהודית טמירתודה ל, לנופלים
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 פעילות תלמידי ביה''ס ביום הזכרון

בבוקרו של יום הזיכרון נפגשו תלמידי ביה''ס עם מספר חברים מיישובי ים המלח שסיפרו את סיפורם 

 האישי באחת ממלחמות ישראל. 

בין זיכרונות מרצועת הביטחון של דרום לבנון  תלמידי כיתה ז' נפגשו עם אסף הרשטיג שדיבר על

 .2222-1998השנים:  

נפגשו עם יניב אורן שדיבר על חוויותיו כלוחם חי''ר ועם בר וידל שדיבר על שירות צבאי  'תלמידי כיתות ח

 2228-2212ביחידת כפיר והשתתפות במבצע "עמוד ענן"

ה כמדריכת חי''ר ועם יובל לוי שדיבר על תלמידי כיתות ט' נפגשו עם נטע ונגר שדיברה על חוויותי

 רצועת הביטחון בלבנון 1996-1999 121שירותו כלוחם בגדוד 

ה וסיפור נפילתו של נמרוד כהן תלמידי כיתה י' נפגשו עם גיל שמש  שדיבר על  מלחמת לבנון השניי

 בוגר ביה''ס.

 חוויותיו במלחמת יום הכיפורים.א נפגשו עם נחום חופרי מנהל ביה''ס שדיבר על ''תלמידי כיתות י

כיתות י''ב נפגשו עם שיראל וולף שדיברה על שירותה הצבאי באוגדת עזה ועם גיל טולפין מנהל תלמידי 

 ''2221-2225ממלחמה ללחימה '' -הפנימייה בעין גדי שדיבר על חוויותיו כלוחם  

ופחות רשמית שמחלחלת יותר ללב אין ספק שהסיפורים האישיים מביאים זווית אחרת, זווית אישית 

השומעים. תודה לחברים שהתנדבו לתרום מזמנם ויישר כח לרביטל הרכזת החברתית על ארגון אירועי 

 היום.

 

 תלמידי כיתות י''ב במפגש עם גיל טולפין ביום הזיכרון
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 יום העצמאות עיצוב כרזה לרגל 

עבודות של תלמידי כיתות ט' בבית הספר במסגרת שיעור תרבות ישראל בהנחיית המורה חמוטל, נערכו 

ככרזה לכבוד יום העצמאות ה - 69 של מדינת ישראל. נושא הציורים הייה עיצוב סמל חדש למדינה ע"פ 

תמונות וסמלים  לאומיים כגון פרח הכלנית, סמל המנורה , כלב כנעני, הצבי, מאכל לאומי הפלאפל , עץ 

 הזית האריה והשקל. התוצאה, נאה ומרשימה. יישר כח לתלמידי כיתות ט' ולחמוטל המורה.

 

שנים לעצמאות ישראל 69ת ט' לרגל כרזה שיצרו תלמידי שכב  

 יום ירושלים

 לאיחוד העיר. יובל שנים  בסימןכ"ח באייר בתקיים השנה היום ירושלים 

שהתמקדה בכתיבת תפילות לעיר ירושלים ע''י  פעילות מחנכים ומוריםמה בכיתות בתחילת היום התקיי

  תפילות שאותו יקבלו התלמידים.לספר יאוגדו  ירושליםעיר התלמידים להתפילות שכתבו  התלמידים.

על ירושלים החינוכי שבמהלכה סיפרו אנשי הצוות ''  ירושלים שלי ''תקיימה פעילות בנושא  הלאחר מכן, 

ט' שבו הפגינו -לתלמידי כיתות ז' תקיים חידון על העיר ירושליםה בסיום היום. מנקודת מבט אישית

                                                                                                      . ומרשיםהתלמידים ידע רב 

 !  ןזכו במקום הראשוש : יאיר דרורי ורועי שמיר ליימזידרנציגי כיתה ז'ל יישר כח

 שונים: ידע בשבועות שקדמו ליום ירושלים למדו התלמידים על העיר בתחומי

מלכים בירושלים, שמות העיר, ימי צום הקשורים לירושלים, מנהגים  התלמידים למדו עלתנ''ך  שיעורי ב

 ביהדות הקשורים לירושלים )חתונה, כניסה לבית חדש וכו'(  

 כתיבת הייקו על העיר ירושלים )שיר קצר בסגנון יפני( דו התלמידים עלמלאנגלית  בשיעורי 

על למדו התלמידים ערבית שיעורי ב, ירושליםבנושא  לוח קיריצרו התלמידים בתרבות ישראל 

 ירושלים במנהרת הזמן למדו על הסטורהובשיעורי , ערביתב םירושלים בכתובישמות העיר השתקפות 

 .מלחמת ששת הימיםועל  –
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  בשביל ישראל - יומן מסע

 

מי שרוצה לעבור את שביל ישראל לא חייב לעשות את זה ברגל או להתחשב בעונות השנה. 'זקני הכפר' 

והמופע החדש שלהם "בשביל ישראל - יומן מסע" לקחו את תלמידינו למסע של 942 קילומטר ב 82 

 דקות. 

השירים שנכתבו על מקומות שונים שמהווים חלק מתוואי שביל ישראל הם לב המופע המוסיקלי המלהיב 

 שיצרו 'זקני הכפר' והם מעניקים לביצועים המקוריים עיבודים חדשים ופרשנות מוסיקלית עכשווית.

לשירים מתלווים קטעי יומן מסע וצילומי נוף ומסלול של מקומות שונים ברחבי הארץ לאורך שביל ישראל. 

כך, במופע אחד של שירה עוברים מצפון ועד דרום לאורכה ולצדדיה של הארץ עם שירים כמו הורה 

ממטרה )יחיאל מוהר(, ציף ציף מעל הרציף )ירון לונדון(, למדבר )חיים חפר(, יומן מסע )אביב גפן( בארץ 

 הזאת )עוזי חיטמן( ועוד... 

 ההנאה הייתה רבה והתלמידים שיתפו פעולה עם האומנים.

 

 

 

 מבחני מתכונת ומבחני בגרות

ספרות, תנ''ך, למבחני מתכונת ומבחני בגרות במקצועות השונים:   ניגשותלמידי החטיבה העליונה 

 העשייה רבה וגם המאמץ של התלמידים וצוות המורים. ...היסטוריה, לשון, מתמטיקה, אנגלית, ועוד

 אנו מאחלים לתלמידינו הצלחה מרובה במבחני הבגרות במקצועות השונים...

 

               


