מחנכים את דור המחר

מדי שבוע
מידעון אינטרנטי

מנהל :דודו גורן

חנוכה מלא באור
אירועי החג בבית ספרנו היו מגוונים ומושקעים:
בחטיבת הביניים התקיימה מסיבת חנוכה מרשימה
בהובלת שכבת ט' .הודלקו נרות בחנוכייה הגדולה,
ותלמידים רבים לקחו חלק בהופעות ,ריקודים
ובמופע "חנה זלדה" המסורתי.
בהפסקות התקיימה הדלקת נרות על פי החטיבות
וגם בחדר המורים התקיים טקס הדלקת נרות חגיגי
בניצוחו של סמי אלפסי.
אירוע מיוחד התרחש בשכבת ח' :לכבוד החנוכה
ובעקבות הנושאים הנלמדים בתרבות ישראל:
"גמילות חסדים" ו"תיקון עולם ,חברה ואדם" יצאו
כשלושים תלמידים לדיור המוגן במזרע .התלמידים
''האירו'' את המקום :חילקו סופגניות ,שרו ,ראיינו
את הדיירים ושוחחו עמם ,יצרו אתם מוביילים
לכבוד החג ושימחו מאוד את כל הנוכחים.
ארוחת בוקר ספרותית
בשכבת ז' יש קבוצת תלמידים המרבים לבקר
בספריה ,לשאול ספרים ולקרוא .השבוע הוזמנו
לארוחת בוקר ספרותית .בבוקר יום ג' התכנסו,
נרגשים ,סביב שולחן עמוס כל טוב ,שהכינו לכבודם
הספרניות גלינה פילר ואמירה סרטני .כל תלמידה
הביאה למפגש ספר שאהבה ,סיפרה עליו וקראה
מתוכו .גם מנהלת החטיבה ,ניצן בן זאב ,והמנהלת
הפדגוגית ,אורית סוקר ,השתתפו באירוע וקראו
מספרים שאהבו .החבורה התפזרה עם הבטחה
לשוב להיפגש בספריה ,עם הספרים ,בהקדם.

עורכת :רזיה מרחב

משמאל :הספרניות – אמירה
וגלינה וניצן מנהלת חט"ב עם
תלמידות .מימין :הקראת קטעים
נבחרים.

מס' 27

29.12.14

משמאל למעלה (בכיוון השעון) :תלמידי ח' עם מגש סופגניות ,הדלקת נרות
במסיבת החג ,בחדר מורים ובפסקה פעילה והופעת ריקודים במסיבת החג.

בעקבות חמיצר ואוצרות הסוציולוגיה
הצטרפנו למירוץ ! תלמידי מגמת מדעי החברה בשכבת
י"א הצטרפו למיזם החינוכי ''בעקבות חמיצר ואוצרות
הסוציולוגיה'' .החידון נערך בממשק אינטרנטי חדשני
שפותח ע"י דן חמיצר בשיתוף המפמ"ר .במסגרת החידון
נשתתף במשימות שבועיות ,המשלבות סוגיות חברתיות
אקטואליות סביב הנושא ''האחר הוא אני'' .המטרה:
להשיג את מרב האוצרות החבויים .שיהיה בהצלחה!
יוצאים לדרך:
תלמידי מדעי
החברה ,
שכבת יא'

נבחרת השחמט בתחרות ע"ש עפר ברמן
ב  26.11.14 -התקיימה תחרות השחמ"ט המסורתית.
השנה ייצגו את בית הספר שמונה תלמידי ט' וחמישה
תלמידי י' .במהלך התחרות כל שחקנינו חוו חוויות ניצחון
ואף הפסידו בכבוד .נציגינו בחט'ב הגיעו בחישוב הסופי
למקום השישי המכובד (מבין  15בתי ספר) .בחט"ע
הגיעו המתחרים למקום השמיני.

ליד שולחנות
המשחק
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