מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מס' 30

מנהל :דודו גורן
שחמט סימולטני משובח  -אצלנו כאן
בחזון בית הספר כתוב" :בית הספר יעודד סביבה
לימודית מעניינת ומאתגרת ולמידה מתוך עניין ,תוך
כחלק
ואישית".
לימודית
למצוינות
חתירה
מעידוד המצוינות התקיים ביום ד'  14.1.15אירוע
שחמט גדול ,בו אירחנו את אמן השחמט הישראלי-
מהמחקר ידוע כי השחמט
אמריקאי דוב גורמן.
הוא כלי חינוכי המפתח חשיבה מופשטת ,תהליכי
קבלת החלטות ,משמעת עצמית ,מוטיבציה ואיפוק
אצל מבוגרים ונוער .ב"עמקים-תבור" אנו משקיעים
משאבים ומחשבה בפיתוח התחום כבר ארבע שנים.
את חוגי השחמט מוביל רון אופיר ,ובהם עשרות
תלמידים ,רובם בחט"ב.
בשני מעגלי שחמט סימולטניים ,התקיימו משחקים
בעשרה לוחות ומעלה .במעגל אחד שיחק גורמן מול
התלמידים המתקדמים ,ובשני שיחק רון אופיר מול
המתחילים .לאחר מכן לימד גורמן שיעור לדוגמה,
סיפר על נפלאות השחמט והנגיעה האישית של
השחמט בחייו וכן הציג וניתח משחק שקיים מול אומן
אחר.
תודות :לרון אופיר ולאורית סוקר על הארגון,
לגלינה פילר ,מנהלת הספרייה על האירוח ,לאלי
קופלביץ' משמשית על השאלת לוחות וכלי שחמט
ולדוב גורמן שתרם מזמנו היקר למען תלמידינו.

27.1.15

בתמונות -
למעלה :דוב גורמן מול תלמידים
מתקדמים .משמאל :רון אופיר עם
המתחילים  .למטה מימין :גדעון
חזן ,מורה לחנ"ג ושחמטאי חובב,
נותן פייט לגורמן .למטה משמאל:
התלמידה צוף גבעון זית משחקת
לצד אביה.

שבוע ירוק בחטיבת הביניים

עורכת :רזיה מרחב

לקראת ט"ו בשבט אנו נוהגים לציין בחט"ב את הקשר
שבין החג לטבע ולסביבה:
שכבת ז' בלתה בסדנת הפיסול .התלמידים למדו על
פיסול סביבתי ויחס אמנותי לסביבה והכינו פרפרי
קרמיקה צבעוניים המיועדים ,לאחר שריפתם בתנור
לקישוט קיר חיצוני במבנה החדש של ביה"ס.
שכבת ח' יצאה לקטיף לקט ישראל המסורתי.
התלמידים בילו שעתיים מבוצבצות בשדות נהלל
באיסוף קולרבי שנתרם ע"י בעלי השדה לנזקקים .זאת
לפי מסורת ישראל המקדישה לקט ,פאה ושכחה
לעניים .את המבצע הובילו הרכז החברתי עמית לביא,
ורכזת השכבה שושי אהרונסון.
בתמונות מימין :צובעים פרפרים בשכבת ז' ומלקטים קולרבי בשכבת ח'
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