יום חמישי  80נובמבר 8800
ד' כסלו תשע"ט

דף מידע שבועי .11..1.4 – 81..1.4
מאירועי השבוע שחלף וחובות קודמים:
הצגה לשכבה ט' במסגרת תכנית הייעוץ הבית ספרית/ענב
תלמידי שכבה ט' צפו בשבוע שעבר בהצגה של הוועד למלחמה באיידס "תמונת מצב" .ההצגה מאפשרת להם להתבונן
מהצד על סיטואציות יומיומיות הקשורות למיניות ,המבוססות על מקרים אמתיים מהשטח ולנתח אותם באמצעות
הנחייה מובנית ודיון.
אנחנו מאמינים ,שעל ידי תהליך זה הם יוכלו לזהות מה הם המרכיבים של מיניות בריאה ולגבש תפיסה עצמית
חיובית יותר בנוגע לשינויים הרבים המתרחשים אצלם בגיל ההתבגרות .התכנים בהם ההצגה עוסקת :שינויים
פיזיולוגיים בגיל ההתבגרות; התנהגות מינית ברשתות החברתיות; חיזור ומגדר; התנהגות חברתית (חרם) בעקבות
התנהגות מינית; השפעות הצפייה בפורנו; העדפה (נטייה) מינית.
סיור גיאוגרפיה בתל אביב/יעל
ביום שני  8.00.00יצאנו לסיור עירוני בתל אביב עם תלמידי מגמת גיאוגרפיה של שכבה י"א .את הסיור התחלנו
בנסיעה ברכבת מאופקים לעזריאלי ,שם עלינו לקומה העליונה (הקומה ה )94 -והתפעלנו מהעיר הנפרשת תחתינו.
פחות התפעלנו מהעובדה שחלק נכבד מהקרקע הכה יקרה של העיר משמש כמגרשי חנייה (התלמידים לומדים על
שימושי קרקע) .משם המשכנו למתחם "שרונה" וראינו את פרויקט השימור שעברה השכונה .משם ...בהליכה רגלית
לשוק הכרמל .התלמידים ראיינו את הקונים בשוק לגבי תרומתו של השוק לעיר .סיימנו את הסיור בשכונת נווה
צדק ודיברנו על ג'נטריפיקציה (התברגנות שכונות) .מזג האוויר היה נפלא ,התלמידים חוו חוויות ולמדו .נהנינו
מאוד.

בית החינוך נופי

הבשור ,טלפון ,700-0919977 :פקס ,70-1102000 :דוא"לschool@nhs.org.il :
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פתיחת שנת בר-מצווה לשכבה ז'/דניאלה
"הוא היה אומר:
בן חמש – לתורה.
בן עשר למשנה.
בן שלוש עשרה – למצוות".
ביום רביעי האחרון צעדנו "בקטנה" בנחל אסף ,בדרך חיכו לנו תחנות הפתעה וארוחת צהריים מפנקת בחסות
ההורים .לאחר מכן ברצפת בית הכנסת במעון – טקס ומסכת "בשירה ,אומר ונגינה" ,תוצרת עצמית של התלמידים.
התבגרות היא תהליך ארוך .עוד הדרך לפנינו ....הילדים – נהדרים!

פרוייקט יזמות ופיתוח – כיתה ח'  4מדעית/שמוליק
תלמידי ח'  9משתתפים בפרויקט ליזמות ופיתוח המצאות בליווי חברת  merckהישראלית .ביום רביעי אחר
הצהריים נפגשו התלמידים והוריהם במפעל הממוקם ביבנה עם מנכלי"ת המפעל ,מדענים ומדריכים שהסבירו על
הפרויקט במפעל ועל פרויקט היזמות .נמסר שבסוף הפרויקט יוגש מוצר שיודפס במדפסת תלת מימד על-ידי
התלמידים ויוצג בתחרות ארצית בה משתתפים  98בתי ספר המחוברים למפעלים שונים ,נשאו דברים מנכלי"ת
המפעל – ד"ר רג'ין שבח ,יעל אביב – מנהלת תכניות חינוכיות ארצית מ"תעשידע" אבי יאנוס – מנהל אגף החינוך
במועצה ורמי זוילי – מנהל חטיבת הביניים .אנו תקווה לפרויקט מוצלח ,מאתגר ומעניין.
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אירועי "דרום שחור" – יום ג' 8.....6
אלפי תלמידים מרחבי הארץ ,השתתפו במחאה אותה ארגנה מועצת התלמידים הארצית :להגיע ביום שלישי לבתי
הספר עם חולצה שחורה ,לדבר ולהצטלם לאות הזדהות עם אזרחי המדינה הגרים בעוטף עזה ,ובמיוחד עם חבריהם
התלמידים .מצ"ב מעט מהתמונות שנשלחו אלינו מכל רחבי הארץ ותמונה של צוות נופי הבשור .מחמם את הלב!
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ועוד באותו עניין/מור צ.
שבוע סוער עבר על מועצת התלמידים בפרט ועל מערכת החינוך בכלל .ביום חמישי האחרון התקיימה פגישה שניה
של מטה המאבק באשכול שכולל נציגות של מועצת התלמידים הבית ספרית.
בפגישה זו נבחנו דרכי פעולה עתידיות ועלה לדיון המסע של תלמידי שער הנגב .לצערי משרד החינוך לא תמך ביוזמה
ולכן בית הספר נמנע מלפעול במאבק זה .אנו כמועצת תלמידים מברכים על היוזמה ומקווים שהרעש וההקרבה של
בני הנוער תשתלם ולא תעלם מסדר היום עד שישוב השקט לאזורינו .תלמידים אחדים מנופי הבשור הצטרפו למסע
המחאה שיצא משער הנגב ואנו גאים ,נקדיש להם את הפינה בשבוע הבא שיוכלו לספר ולתאר את החוויה.
בנוסף תלמידי נופי הבשור פצחו במחאה שלהם שכללה שתי הפגנות מוצלחות בצומת המועצה וגם פתיחת מערך
הסברה של מועצת התלמידים שיארחו בחודשיים הקרובים תלמידים מרחבי הארץ שיגיעו ויכירו את אזורינו
מקרוב.
דבר אחרון ומרגש במיוחד הוא יציאתי יחד עם הבנות אשר פתחו והציפו את המצב באזור על ידי עמוד אינסטגרם
" – "otef gazaקים אוביץ' ,מאי כספי ,לי כהן ,משי אלמקייס ,שני פרץ וליאם יפת .אפשר לומר שבנות אלו העלו
לתודעה את נושא העוטף וגרמו לרבים להזדהות ולצאת למהלכים נוספים .יחד נפגשנו ביום שלישי עם נשיא המדינה
מר רובי רבלין שהביע תמיכה גדולה במאבק ושמח על כך שהנוער פעיל בהקשר זה .הבנות הגיעו עם חולצות שחורות
והעניקו לנשיא מדבקות של "דרום שחור בנופי הבשור" ועפיפון שנחת בכרם שלום מעזה.
כולי תקווה שהרעש האקטיבי הזה לא יפסק עד הסכם ברור שיביא איתו שקט לאזורינו ולמדינת ישראל בכלל.
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תכנית ניצני ממר"ם (מרכז המחשבים ומערכות המידע)/זמירה
תכנית ניצני ממר"ם הינה יוזמה משותפת של אגף התקשוב וההגנה בסייבר ועמותת "בנתיבי אודי" להכשרה וטיפוח
מצוינות בטכנולוגיה ובסייבר בקרב תלמידי תיכון .מטרת התכנית להקנות מיומנויות טכנולוגיות וכישורי חשיבה
שיסייעו לתלמיד/ה להשתלב באשכול מקצועות התקשוב הגבוה בצה"ל.
ביום חמישי נערך באודיטוריום שלנו טקס פתיחת השנה בהשתתפות מוביל התכנית תת אלוף במיל' ארנון זו ארץ,
מפקד ביה"ס למקצועות המחשוב ,סא"ל יניב אוסי ,מפקד בה"ד  7אל"מ חיים אבודרהאם שהסבירו בצורה מרשימה
את משמעות הקורס עם המבט לעתיד .ושמענו את יו"ר עמותת "בנתיבי אודי" מר מרדכי אלגרבלי שבנו אודי נהרג
בלבנון וזו דרכה של המשפחה להנציח אותו.
בתכנית משתתפים  01תלמידים ותלמידות משכבות י' וי"א.
מאד משמח שאנו יכולים להעניק לתלמידים מעוניינים יכולת שכזו להתפתח בתחומי העניין שלהם.

לקראת השבוע הבא:
יום א'  – .......6הכנה לצה"ל לשכבה י"ב.
יום ה'  – .1.....6תחרות מרוצי שדה לתלמידי ז' – ט' בדימונה.

מזל טוב וברכות חמות:
למעיין טרבלסי להולדת הבן.
להדס דוידסון להולדת הבת.

מזל טוב לילדי השבוע הבא:
עמית סימן טוב – .1...
אלירן קליסקי – .1...

קריאה מהנה
זמירה ואילה
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