דבר מנהלת החטיבה -מירי ראובן
סיכום רבעון ראשון בחטיבה
תלמידות ותלמידים ,צוות והורים יקרים,
שיגרת העשייה בחטיבה שלנו היא בעיצומה :עשייה חברתית ,ערכית ולימודית .
השנה נציין  07שנים למדינת ישראל ,נושא זה ישתלב בנושא המרכז השנתי
של החטיבה :אחריות .שני נושאים אלו שזורים בתוכניות החברתיות
והערכיות של שלוש השכבות בחטיבה:
שכבת כתות ז'-
בסוף תשרי ,בחצות הלילה ,יצאנו לגיחה המסורתית של הורים ותלמידים לכיוון
המצדה .לילה -בוקר זה נפתח בטקס מרגש של נציגי הכתות אשר הדליקו
משואות לציון גיל המצוות והבגרות.זה היה טקס שבמרכזו עמדו ערכים
מרכזיים של האחריות,הסובלנות,השותפות והנתינה לאחר.בסיום הטקס
התקיימו המופע האור –קולי והמפגשים הכיתתיים .לקראת אור ראשון התחלנו
לעלות להר למפגש עם הזריחה ועם סיפור המקום אותו הציגו ,בתחנות
השונות ,תלמידי החטיבה העליונה.
חודש לאחר מכן יצאה שכבת ז' למופע "מייד אין יזרעאל" מופע המתייחס
לשבעים שנות קיום המדינה.
בחודש כסלו יוצאות הכתות למוזיאון ישראל  ,גם כאן הנושא יהיה קשור בנושא
המרכז :אחריות והתבגרות.
בתחום הלימודי :קבוצות הלימוד התייצבו,החלוקה במקצועות השפה הזרה
השנייה הסתיימה41 .קבוצות אשכולות הבחירה מגובשות ופועלות.
תוכנית "אמירים" למצטיינים יצאה לדרך .הביקוש היה גדול ולאור זאת וכדי לא
לאכזב את התלמידים חילקנו את הילדים לשתי קבוצות .חלק הילדים יכול היה
לבחור ,במקביל למדעים ,בתוכנית הרובוטיקה ()FLL
שכבת כתות ח'-
בתחילת תשרי יצאה השכבה לגיחת גיבוש.היום הראשון כלל את הר יעלה
(תצפית,משחקי טבע וסיפור השיירות לירושלים במלחמת השחרור) ,ביום השני
טיילו התלמידים בנחל קטלב .הלינה היתה בחניון נס הרים ואת ארוחת הערב
הכיתתית הכינו תלמידים והורים שהתנדבו לבוא ולעזור .זה היה ניסיון ראשון
שלנו לשלב הורים בגיחת ח'.לאור ההצלחה החלטנו להמשיך בזאת גם בשנה
הבאה.ו....תודה להורים שתרמו מזמנם!

בחודש חשון צפתה השכבה ,בחאן הירושלמי ,בקומדיה "תעלולי סקפן" מאת
מולייר,מחזאי צרפתי שמחזותיו הם חלק מתוכנית הלימודים בספרות.
הנושא המרכז של אחריות ,מורחב השנה בשכבת כתות ח' ,גם לבחינת גבולות:
"איפה עובר הגבול שלי"? התלמידים עבדו על המושג "גבול".מהם הגבולות
האישיים של כל אחד,מהי האחריות של כל אחד,ועוד.בתקופה הקרובה יעברו
התלמידים סדנאות ,בקבוצות קטנות,בנושא גבולות ברשת וביחסים בין בנים
ובנות.את הסדנאות ינחו מנחות מטעם מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי פגיעה
מינית.
גם בשיעורי "רוח יהודית" עברו התלמידים סדנאות הקשורות בנושא המרכז
"אחריות" ודנו בנושא הייחודיות שיש בכל אדם והבחירה החופשית שעליו
לבחור .ההגות היהודית רואה בבחירה החופשית את ייחודו של האדם .היכולת
לבחור באה לידי ביטוי גם ביכולת לתקן .נושאים אלו ועוד העסיקו את תלמידנו
בחודש האחרון.
במקביל,התחילו המחנכים לעבוד ,בשיעורי חינוך ,על למידה והכנה למבחנים-
בירור עמדות בנוגע להצלחה בלימודים,סיבות להצלחה ולכישלון,אחריות
אישית,הפרעות ריכוז ,אחריות אישית בהכנה ללמידה ולמבחנים .ההורים
קיבלו שאלון בנושאים שלעיל ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם
בהשלמתו.
השנה הצענו ,כהמשך לתוכנית האשכולות ,מקצועות בחירה בהמשך ליום
הלימודים (יום ב') ובחירה בתוכניות אחר הצהרים 44 .בנות נרשמו לתוכנית
"קווין  "Bוהן כבר יצאו לסיור במשרדי גוגל בתל אביב .קבוצה נוספת של בנים
ובנות נרשמה לתוכנית "פרחי רפואה" המתקיימת בבית החולים "שערי צדק".
שכבת כתות ט'-
ילדי השכבה התחילו השנה תוכנית חדשה ,ייחודית שמתקיימת פעם ראשונה
בירושלים ":ניצוצות" .תוכנית שמטרתה לחשוף את התלמידים בפני מגוון של
מקצועות,תחביבים ונושאים אשר "מציתים" ומניעים אנשים לעשייה  .אנשים
שיש להם אש בעיניים לדבר שהם עוסקים בו ...מעבר לחווית המפגש הבלתי
פורמלית עם ה"ניצוץ" והלמידה האחרת את הנושאים השונים ,אנו מקווים
להשיג גם מטרות נוספות:התמודדות עם בחירה(טובה או פחות טובה,נכונה או
לא נכונה) המחיר של בחירה כלשהיא והאחריות לגבי הבחירה-בחירות .
מחזור ראשון של "ניצוצות" הסתיים בהצלחה וכלל גם הרצאה של "ניצוץ"
אורח-אסף גרניט .אנו מתחילים מחזור חדש .אפשרויות הבחירה מתפרסמות
כל אחד יצטרך לבחור את ה"ניצוץ" שלו .הורים מוזמנים להשתתף עם ילדיהם

בתהליך הבחירה .זה גם המקום להודות להורים שהגיעו ועזרו במפגש
הפתיחה החגיגי של התוכנית!
הטיול השנתי של השכבה-הטיול למדבר יהודה -התקיים למרות תנאי מזג
האוויר.הילדים חוו חווית מדבר(רוחות ואבק)בהר סדום .הבינו מהי סכנת
שיטפונות(שינוי במקום הלינה מחניון מצדה לחניון עין בוקק,ושינוי מסלול (מנחל
משמר לנחל תמר בנגב הצפון מזרחי) .חשוב לציין :מי שיצא לטיול ולמסלולים
נהנה וגם למד (על הסביבה הפיזית וגם על עצמו ועל יכולותיו)...בקיצור,היה
טיול מוצלח!!!
אירועים חטיבתיים
יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין -בכל הכתות קיימנו שיעורי מחנך
,לפני הטקס הבית ספרי .זו היתה הזדמנות עבורנו לברר עמדות בקרב
תלמידנו לגבי קבלת האחר ,קבלת מי שחושב אחרת מאתנו לאחר מכן קיימנו
בקבוצות שיח משמעותי שהתייחס לנושאים של סובלנות וגבולות הדיבור ,שיח
שאותו הובילו תלמידי יב .תודה להם ,לעופר ולמיה מליץ !!!
חג הסיגד -השנה ציינו ,בכל כתות החטיבה ,את חג הסיגד-חגה של העדה
האתיופית .התלמידים השתתפו במופע שבו שמעו על סיפור עליה אישי לארץ
ישראל ,למדו על משמעות החג אשר נחגג באופן קבוע  07יום לאחר יום
כיפורים .חג המזכיר את מעמד הר סיני ומביע את הגעגועים לארץ ישראל.
לקראת סיום הרבעון נקיים ימי הורים .אנו מאמינים בדיאלוג ובשיח מתמשך
בין תלמידים –מורים-הורים .זו הזדמנות לעצור לרגע ולהביט על סיכום הביניים
ולבחון את נקודות החוזק של כל אחד ואחת ,כמו גם את הנקודות לחיזוק,
שיפור והתקדמות .זו הזדמנות לבנות תוכנית להמשך .אני מזמינה את ההורים
ואת התלמידים לא להסתפק רק במפגש עם המחנך/ת ,אלא להגיע ולהכיר
את מורי המקצועות השונים  .הם וכולנו מחכים לכם!!!
בברכה ובאהבה,
מירי ראובן -מנהלת חטיבת הביניים

