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מחנכים את דור המחר

מס' 32
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מנהל :דודו גורן
בעקבות האבירים שכבת ח'
בדרך אל ימי הביניים ובחזרה
ביום שני  5.1.15התכנסו כל תלמידי השכבה לציין
את סיומו של פרק הלימוד בהיסטוריה שעסק בימי
הביניים .בחודש האחרון עמלו תלמידי השכבה
על הכנת פרויקט אישי בנושא זה.

כל קבוצת תלמידים בנתה אחוזה בנוסח ימי הביניים
(ראו בתמונות למעלה) והציגה אותה לכיתה יחד עם
הסיפור המכונן של כל אחוזה .כמו כן הכינו הקבוצות
מאכלים בנוסח ימי הביניים וביניהם צלעות כבש,
מרקים ולחמים .לאחר "סעודת ימי הביניים"
שהתנהלה על פי כללי הטקס הגיע "האביר גינאדי":
ענק העוטה על גופו שריון פלדה וחובש קסדה בנוסח
ימי הביניים .בדייקנות היסטורית מעוררת השתאות
הפגיש את התלמידים עם חיי האבירים בימי הביניים
ואפשר להם נגיעה בעולמם .התלמידים זכו ללבוש את
שריון ,לחבוש קסדה ואפילו להתנסות בקרב חרבות
כדרך האבירים .התלמידים נהנו וחוו פרק של למידה
אחרת ,מעניינת ולא שגרתית.
האירוע הופק בידי רכז ההיסטוריה יניב בן עוזי,
והמורים אביב הרשקוביץ והגר רומפלר בסיוע
המחנכות .היה אצילי!
מתמטיקה על הכוונת
צוות המתמטיקה השקדן חותר תמיד לשפר את דרכי
ההוראה .ביום א'  11.1.15ניצלו את יציאת תלמידי
יב' ליום לפני בגרות כדי לקיים מפגש בסגנון "עדשה".
הם צפו בשיעור מתמטיקה מוסרט וניתחו אותו
מהיבטים  -או "עדשות" שונות .את ההשתלמות הנחו
רכזת המתמטיקה בחט"ע ,עדי אדלשטיין ,ומנחת
המתמטיקה שלנו ,סמדר זמיר.

עורכת :רזיה מרחב

המנחות
סמדר זמיר
ועדי
אדלשטיין
והמורים
החרוצים.

משמאל למעלה בכיוון השעון :שולחנות הסעודה ,האביר גינאדי מתדרך
שולית אבירים ,מליאת תלמידים ב"אולם האבירים" ומנהלת חט"ב ,ניצן
בן-זאב ,מתארחת בממלכת ימי הביניים.

משתפים ומספרים
שכבת יב' במפגש עם בוגרים
כמדי שנה במסגרת הכנה לצה"ל לכיתות י"ב ,התקיים
מפגש "מדברים מהשטח" עם בוגרי בית הספר
המשרתים בחיילות השונים .מטרת המפגש היא לשמוע
את בוגרי בית ספרנו ,מספרים על דרכם בדרך לשרות
משמעותי מנקודת מבטם האישית .המפגש התקיים
ביום א' ה  25.1.15 -בספרית בית הספר.
במפגש הובאו סיפורים מקצותיו השונים של תחומי
השרות הצבאי וההתנדבות .הבוגרות והבוגרים הביאו
טיפים ומידע רב .הוזכרה ההתמודדות של חלק
מהבוגרים עם מבצע "צוק איתן" ,כמו גם עם כישלונות
והצלחות לאורך השירות הצבאי שלהם .המפגש היה
משמעותי ומעשיר במיוחד עבור התלמידים.

בתמונות -
למעלה משמאל :קבלת פנים חמה
ותדרוך במשרד של הילה הררי ,מנהלת
חט"ע  .למעלה מימין :קהל המאזינים.
משמאל :עמית לביא ,הרכז החברתי
פותח את המפגש.
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