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מנהל :דודו גורן
כותבים את עצמנו
תלמידי מגמת ספרות של שכבת י"ב זכו לסדנת אמן
עם הסופרת שרה שילה ("שום גמדים לא יבואו").
בסדנה הונחו התלמידים לכתוב חוויות חושיות ולשלבן
בכתיבת פרוזה .כל תלמיד קרא בקול את הטקסטים
שכתב וקיבל משוב מעמיק ומקצועי משרה.
כמיטב מסורת המגמה,
היום לווה בהרבה אוכל
התלמידים
שהביאו
והמורה ,ואפילו המנחה
לכיבוד.
תרמה
התלמידים סיכמו את
היום כמוצלח ומפרה.
הסופרת שרה שילה ותלמידים.

יום של"ח מיוחד בשכבת ט'
כמיטב המסורת כתה שכבת ט' ליום גיבוש מיוחד:
תלמידי השכבה טיילו ביער בית קשת והתוודעו
להיסטוריה הישראלית שלפני קום המדינה .בהמשך
ביקרו בצריף של יצחק בן צבי ,הנשיא השני ,ושמעו
על פועלו .הם צפו בהצגה "סיפור אהבה ארץ
ישראלי" וביקרו באולפני רדיו "כל רגע" ,שם רואיינו
חלק מהתלמידים בשידור חי .בסיום נהנו התלמידים
מפיתות בטאבון שנאפו בחיק הטבע.

נהנים מהנוף במזג אויר נפלא

חדש אצלנו

מס' 8

הגביע הוא שלנו
ברכות לנבחרת הניווט של "עמקים-תבור" (בנים י-י"ב)
על זכייתה במקום הראשון באליפות בתי הספר
בריצות ניווט .הנבחרת ניצחה תודות להתמדה רבה
של כל חבריה במהלך כל השנה ,רוח לחימה יוצאת
מהכלל ומסירותו של המאמן טל עופר.
חברי הנבחרת שהשתתפו בתחרות הגמר:
שקד קרן ,סהר כליפה ,יובל שרעבי ,רותם לנס ,שהם
אגוזי ,דור ארמה ,דגן אטיאס ,עידן לנס .בקבוצת הבנות
זכתה מעין מינצר במקום השני.
עוסקים בזהות יהודית
תלמידי שכבת יא בילו יומיים בירושלים בהם נפגשו עם
נציגי זרמים שונים ביהדות  -חרדית ,רפורמית ,ציונית
דתית ,והיהדות החילונית .בין לבין התקיימו סדנאות
לברור הזהות האישית של התלמידים ביחס ליהדות.
הביקור היווה חוויה גדולה ומשמעותית עבור
התלמידים.

מתראיינים אצל חיים הכט

עורכת :רזיה מרחב

לאחרונה הסתיימה
התקנת חדר עבודה
הממוקם
למורים,
בבניין החדש .בחדר
הוצבו פינות עבודה
חדשות ומשודרגות,
לרווחת הצוות.

רגעים
מסמינר
זהות
יהודית
בירושלים
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