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ם עת צוות המורים, ההורים והתלמידים בתיכון שמעון בן צבי אבלים וכואבים על מותם הטרגי בטר

 .של בוגר בית הספר שחר סטרוג ז"ל ושל תלמידת י"ב גלי בללי ז"ל

 

ההודעה על מותו הטרגי של שחר השאירה 

אותנו בהלם כבד ולב בוכה, קשה להאמין שלא 

 נפגוש אותו עוד.

שחר היה תלמיד מלא שמחת חיים, מוקף 

בחברים, מנהיג בצופים, שכולם אהבו אותו. 

קוי, לנחישות, לאהבת אדם שחר מודל לחי

ולאהבת הארץ, היה גאווה גדולה. המוות הטרגי 

את ההורים ואת כה קשות את המורים, יה

בתמונות מביטים התלמידים בבית הספר, אנו 

של שחר מאירועים בתקופת התיכון, במהלך 

המסע בפולין ובטיולים השנתיים ואיננו מעכלים 

את האסון הכבד ואת האובדן של הבחור 

 .עירהצ

 בלימודיה מצטיינת י"ב, כיתה תלמידת האהובה, גלי

 סניף רכזת בצופים, פעילה החברתית, ובמעורבותה

 צפית. בנחל באסון נספתה קרמבו". של "כנפיים

 בנתינה שעסקה וייחודית, ערכית נערה הייתה גלי

 כולם. עבור שם הייתה ותמיד הקצרים חייה כל לאורך

 רבים ולנערות לנערים ומופת דוגמה מהווה גלי

 .בגבעתיים

 אהבת מתוך צבאית קדם למכינה גיוס בפני עמדה גלי

 ת.הערכי דרכה את להמשיך ביקשה שם והארץ. העם

 הסובבים כל ועל חבריה על אהובה נערה הייתה גלי

 .ויצירתית נבונה הליכות, נעימת אותה,

היא עשתה הכול בדרכה המיוחדת, בצניעות, בשקט, 

 .בחיוך ובשמחת החיים המאפיינת אותה
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 שחר סטרוג ז"ל

2018 - 1997 

 

 ,שחר
 ...איך ניתן לדבר עליך בלשון עבר? אתה שהיית מלא חיות, וחום, וצחוק, וערכים

 .אתה שהיית חבר אמיתי שמושיט יד, אתה שהחיוך היה נסוך תמיד על פניך
 ...אתה שהיית מלא חן, אהוב על כולם... שנגעת בכל כך הרבה אנשים ברגישות ובאהבה

על שירות משמעותי הכי קרבי שיש... כי כמו שכולם יודעים אם  ברת בכל כך התלהבותיאתה שהיית מורעל צבא שד
 ...לתת אז את הכל... אתה שזכית ביושר להיות בדובדבן ולא היה מאושר ממך

בן אהוב למיכל וקובי היקרים, אח לעדי, תלמיד אהוב בתיכון שמעון בן צבי ומדריך נערץ בצופים מנטור לרבים, חבר 
 ...אמת, מלח הארץ

 
לפני הגיוס מילים משירו של שלום חנוך בגלגול זה... ופתאום למילים יש משמעות אחרת עכשיו, ועם זאת כתבתי לך 

 :דומה שהגשמת את כל האיחולים שבשיר, שהיו עבורך לתקופה קצרה בחייך
 ,שתהיה תמיד שמח, ולעולם לא תפסיק לשיר

 .שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר
 ,ד תקווהשתמיד תלך קדימה ושלא תאב

 .שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה
 ,שתשכיל להיות ביחד ולהישאר חופשי

 ,שתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים
 ,שתמיד תישאר צנוע ושתמיד תהיה בריא

 ...שתצליח שחייך לא יהיו לריק
 שיהיה לך טוב

 שתספיק לאהוב
 ...בגלגול הזה

 
 ...גחיים קצרים ומלאים... הדמעות לא מפסיקות לזלו

 .הייתה לי הזכות הגדולה להיות חלק מחייך בתקופת התיכון, אני נוצרת את הרגעים המיוחדים שלנו לעד
 ...מחבקת בחום את המשפחה והחברים ומבטיחה לא להרפות

  .בליבי תהיה לעד
 .יהי זכרך ברוך

 מידע נוסף באתר בית הספר                                         כתבה: רונית הרץ                                                              
 

 

http://shavatz.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%97%D7%A8-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%92/
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לגלי בללי ז"  

2018-2000 

 תלמידתנו היקרה, גלי בללי ז"ל, קיפחה את חייה באסון השיטפון בנחל צפית.

 הספר בית באתר נוסף מידע

 הלב מסרב לקבל
 .הראש מנסה לא להאמין

 הבטן קשה וכואבת
 .והדמעות עולות שוב ושוב

 !גלי
קשה להאמין שלא נראה אותך נכנסת 

 לשיעור באיחור
 עם החיוך המבויש

עם ההתנצלות על דבר שמבחינתנו אין 
 סיבה להתנצל עליו

 עם שקט מדהים ושלווה
 מעורבים בטונות של שמחת חיים

 ר ואסטרונאוטיתעם פיזו
מעורבבים בנדירות עם מיקוד למטרה 

 נחישות ורצינות
 

 ותמיד בצניעות מרשימה כל כך
 אתגעגע כל כך

 כל כך חכמה

 לא עושה עניין מעצמך ואף פעם

 תורמת בלי סוף

 ותמיד בצניעות מרשימה כל כך
 אתגעגע כל כך

 לחיפוש אחר דברים ששכחת
 לחכות לך שתעלי לאוטובוס אחרונה

 לפשטות ונועם ההליכות
 לבת הצחוק

 ס עלייךולזה שבלתי אפשרי לכע
 את משאירה חלל גדול מאחורייך

 .וזכרונות שעליהם אף פעם לא נוותר
 .ם יקרההיי שלו

 בעז הדס 

 

http://shavatz.co.il/%D7%9C%D7%AA%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%91/
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 ערב לזכרה של גלי בללי
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 , רונית הרץהילולה תמסיב

 .אין ראויה יותר ממך אלה

 המשיכי לדחוף בכל הכוח

 צ שלנו ימשיך לפרוח"וששב

 המשיכי להוות מודל לחיקוי

 המשיכי להיות מצפן ראוי

המשיכי להקרין המון  

  ולהיות לעילא ולאלה

מנהלת, מחנכת, ומורה  

 דגולה

ואם יותר לאחל לך עוד  

 ,איחול השנה

שתגשימי חלום פרימה  

  בלרינה

 אוהבים כולנו

 מצטיינים בחינוך תשע"ח

 אלה ספיר גונן מנהלת מצטיינת של העיר גבעתיים ושל מחוז תל אביב

צבישרית עסיס מורה מצטיינת תיכון שמעון בן   

 הלת מצטיינתנאלה ספיר גונן, מ
-לשנה"ל תשע"חושל מחוז תל אביב של העיר גבעתיים 

 מנהלת כבר שבע שנים את תיכון " שמעון בן צבי"

אלה מאמינה כי בית הספר אינו בועה המנותקת מן העולם, אלא ביה"ס  

שמה דגש רב על  לכן היאוהוא חלק ממנה. משקף את הקהילה והחברה 
, מעניינת וחדשנית וגם על מעורבות חברתית, על הלימודים ברמה גבוה

 תרומה לאחר ועל התנדבות בקהילה.

אלה רואה חשיבות בפיתוח תחושת השליחות של המורים כלפי התלמידים.  
לרתום את המורים לפרויקטים רבים ביותר שהיא   אלה מצליחה בדרכה

ה. כמו כן, היא מצליחה ליצור אצל המורים הבנה חדשה כלפי מוביל
 התלמידים ויכולת להכיל כל תלמיד ולראות כל תלמיד.

לתפיסתה, ידע והשכלה הם רק נדבך ביצירת דמות הבוגר הבית ספרי.  
העוסק בחינוך חייב להקנות לתלמידיו גם ערכים לאומיים וחברתיים, לפתח  

, להעשיר את עולמם התרבותי ולתת להם בהם כישורים אישיים ולימודיים

,  ועל הכול תנצח אהבת הזולת כלים להתמודד עם כול תחומי החיים,
 הנאמנות והמחויבות לאתגר החינוכי.

בניהולה של אלה בית הספר מוביל את בוגריו להכרת הערכים האנושיים  
 .האוניברסאליים, לפיתוח חשיבה יצירתית ומקנה ידע בתחומים רבים ומגוונים

עם כניסתה של אלה לתפקיד הניהול בביה"ס, עשתה אלה שינוי בכל  
 התחומים האפשריים וקידמה את ביה"ס.

קצרה היריעה מלהכיל את העשייה המרובה שנעשית בביה"ס מיום כניסתה  
של אלה לתפקיד. אך יש לחזור ולציין את השינוי שעשתה במתן מענה 

  מאידך. לתלמיד החלש ביותר מחד ולתלמיד החזק ביותר

אלה מכירה את תלמידי בית הספר כולם, דבר שכלל אינו מובן  

דלתה של אלה תמיד פתוחה בפני כל תלמיד/מורה/איש צוות והורה.  מאליו!!
תמיד היא פנויה להקשיב ולעזור עם חיוך, מילה טובה וחיזוקים. ההיענות שלה  

לת עם  יוצרת אצל כול מי שפוגש בה תחושת ביטחון גדולה. אלה היא מנה

 לב ועם חזון. המצוינות של ביה"ס היא ההצטיינות שלה.
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על צילום ועריכה מקצועיים קיבלו תעודת הערכה  ,מורי מגמת תקשורת ,שרית דרוקמן ושי דואני

 ואיכותיים של כל הסרטים של המורים המצטיינים בעיר גבעתיים לשנה"ל תשע"ח

 

 

    -                                                   
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 חוגגים יובל במשפחת שב"צ
לתיכון שמעון בן צבי בגבעתיים, ואנו רק בתחילת הדרך, צעירים   -שנה  50 -ו יובל חגגנ 10.5.2018 -ב 

  .ומבטיחים. פנינה חינוכית מצטיינת עם עבר מפואר ועתיד מבטיח
בוגרים ומורים, רן קוניק ראש העירייה בוגר מחזור י"ז, רון בן ישי,   1000בערב מרגש ושמח נפגשו מעל 

 ובניהם תה את ביה"ס מכספה, מאות בוגריםהראשונה ומי שבנ בנה של פנינה בר סבר, המנהלת
 .חינוך, אדריכלים, עורכי דין ועודרופאים, מהנדסים, אנשי 

 .ערב שמח של בוגרים ששבו הביתה, בחיוך ובהתרגשות

שחר  -פתחנו את הערב בדקת דומיה לזכר הטרגדיה שעברנו החודש באובדנם של שניים מבוגרינו 
  .ובדבן, וגלי בללי ז"ל, תלמידת כיתה י"ב, שנהרגה באסון השיטפון בנחל צפיתסטרוג ז"ל, לוחם ד

אביבה כפרי, הגדולה מכולם, זכתה בתואר יקירת בית הספר, יחד עם רן קוניק שקיבל את אות יקיר בית  

 .הספר
ועד   לסגניתי שלומית דבדבני, לרנית בראון יו"ר -תודה לכל מי שעזר והיה שותף לערב החגיגי והמרגש 

 .ההורים, לאיציק חצבני הגדול, לליאור סיידוב ולכל האחרים

 .ערב מרגש ומדהים
 .תודה לכל מי שבא, לקח חלק, פירגן ותמך

 ,באהבה

 
 אלה ספיר גונן, מנהלת בית הספר
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 משלחת

 נירנברג גבעתיים

 גרמניה ישראל

 

בית הספר שלנו רואה חשיבות גדולה בקיום מפגשים עם תרבויות  
במשך למעלה   יניהן גם בני נוער מארצות שונות. לפיכך,שונות, ב

עם צוות מורים מבית ספר תיכון  נמצאים בקשר משנה אנו
 .בנירנברג שבגרמניה

מטרת הקשר היא לקדם פרויקט משותף שבמסגרתו  
התלמידים מבית הספר שלנו בגרמניה והמשלחת   תארחוה

 .אצלנו בגבעתיים התארחההגרמנית 
לכך עבודה משותפת בעזרת טכנולוגיה הפרויקט כלל בנוסף 

מתקדמת, שיחות וידאו, הכנת פרזנטציות משותפות והכרות עם 
 .התרבות הישראלית והגרמנית

חברי המשלחת נבחרו לאחר תהליך מיון ארוך שהחל עוד בשנה  
על   למדולעבור תהליך הכנה שבמסגרתו הם  נדרשושעברה והם 

הדות גרמניה היום  התרבות הגרמנית, על העיר נירנברג, על י
 .גרמניה ועוד-ובעבר, על יחסי ישראל
מבית   משלחת יצאה 2018במהלך חודש פברואר 

הגיעה  2018לשבוע ימים ובחודש אפריל  לגרמניה הספר
חברי וחברות   הגרמנית להתארח בישראל. משלחתה
ביחד ובעיקר  שןחחויחד, למדו מישראל ומגרמניה  משלחתה

 .בה זמן משותף ואיכותיזה את זו באמצעות הר הכירו
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 ביקור המשלחת מסינגפור

 ,פירחי, מיקי, חגית, רונית כלף, שרון ואיציק

את עבודתנו בבית באו ללמוד מקרוב . הם במפגש עם הסינגפוריםלו תודה לכם על הכבוד הגדול שזכינו 
 .התלמידיםשל יצאו נרגשים מהרמה והאיכות של צוות המורים וו הספר

צבי בשמעון בןפורים   
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יובל מסלול  

 מסלול יובל  

 וראש העיר.עם חבריו לכיתה 

 שנים   25מסורת של 

  מסלול יובל: מסלול יובל זהו מסלול

.  ב"י שכבתכושר קרבי לתלמידי 

מסלול זה נקרא על שם סמ"ר יובל  

רטיג ז"ל, בוגר בית הספר שנפל  

 .1993בלבנון בשנת 

עם סיום המסלול מתקיים טקס  

ריו של יובל רטיג  מרגש בנוכחות הו

ז"ל, בני המשפחה, בוגרי המחזור  

וחבריו ליחידה. בטקס, לומדים  

  -התלמידים על יובל רטיג ז"ל, יובל 

חדור המוטיבציה, יובל הספורטאי,  

יובל הבן, האח, התלמיד המצטיין,  

 החייל, יובל שאיננו.

בסיום הטקס המרגש מתקיימת  

חלוקת גביעים ומדליות למקומות  

ל ידי אמו של יובל,  הראשונים ע

ראש העיר מר רן קוניק, הנהלת 

 .בית הספר וצוות החינוך הגופני

 



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חופשי חודשי

 בדצמבר, ינואר, פברואר ומרץ

ט' שכבת   

השנה הצטרפו לראשונה תלמידים משכבת ט' לתכנית המנהיגות המדעית "רמון ספייסלאב",  

פייסלאב נמשכת שנתיים, ובמהלכן התלמידים מבצעים המופעלת על ידי קרן רמון. תוכנית רמון ס

תחרות שליחת  –מספר משימות מסגרת במטרה לצייד אותם בארגז כלים לטובת משימת השיא 

 ניסוי מדעי לתחנת החלל הבינלאומית. 

במהלך הרבע הראשון של השנה נפגשו התלמידים פעם בשבוע עם מנטורית מטעם קרן רמון, למדו 

בתחום החלל והאסטרונומיה, והתנסו במספר אתגרים לקראת המשימות שיבואו.  על נושאים שונים 

יצירת סרטון הסבר  –עם תחילת הרבע השני של השנה החלו התלמידים בביצוע משימתם הראשונה 

. התלמידים התחלקו לשלוש קבוצות, וכל קבוצה בחרה עקרון Youtube-של עקרון מדעי ופרסומו ב

ה חופשית וכוח צנטריפוגלי. משימתם תושלם בשבועות הקרובים מדעי אחר: אור וצל, נפיל

 והסרטונים יהיו נגישים לצפייה מאתר בית הספר.

מלבד המפגשים השבועיים תלמידי התכנית משתתפים במספר פעילויות לאורך השנה, וביניהן  

גמר של . אירוע ה2018בינואר  28-באירוע הגמר של תכנית רמון ספייסלאב אשר התקיים בתאריך ב

התכנית, אשר פותח את שבוע החלל הישראלי, מפגיש את התלמידים עם בכירים מתחום החלל 

שליחת ניסוי   –והתעופה בארץ ובעולם, ומאפשר להם להתארח בתחרות משימת השיא של התכנית 

מדעי לתחנת החלל הבינלאומית. האירוע החל בחלל התצוגות, ובו תלמידי השנה השניה הציגו בפני  

חים והשופטים את הניסויים אשר תיכננו, וניסו לשכנעם שהניסוי שלהם הוא החשוב ביותר האור

לשליחה לתחנת החלל. בין האורחים והשופטים שהגיעו לתחרות, פגשו התלמידים את 

האסטרונאוט מייקל בארט, בכירים מנאס"א ומסוכנויות החלל בעולם, בכירים מתעשיית החלל 

ד. האירוע המשיך עם הרצאות מפי מומחים בנושא המירוץ לירח והחיים  ומחייל האוויר הישראלי ועו

שלוש הקבוצות אשר   -בתחנת החלל הבינלאומית, ולבסוף הסתיים בהכרזה על הזוכים במשימה 

קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ויזכו לשלוח את הניסוי שלהם בחודשים הקרובים לנאס"א ומשם 

 לתחנת החלל הבינלאומית. 

 תכנית רמון ספייסלאב
לזכרם של אילן רמון )האסטרונאוט   2010-קרן רמון הינה עמותה שנוסדה ב

. 2009-נת אימונים בהישראלי הראשון(, ובנו אסף רמון, שנספה בתאו

העמותה פועלת לקידום פורצי דרך ומנהיגים בחברה הישראלית באמצעות 

 מגוון תכניות חינוכיות מתקדמות בנושאי מנהיגות, תעופה וחלל.



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העברית השפה יום
מהמקורות נערכה פעילות בנושא השפה העברית. התלמידים בחרו משפטים שכבת ט' ב

   ויצרו משחקים מיוחדים, כגון: סולמות ונחשים, מונופול, משחק הזיכרון ועוד.

 



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 לילה לבן לשכבת ט'

 3'+ט2'תערוכה באזרחות של כיתות ט

 "משטרים של מדינות"

 פתוחה לקהל הרחב במסדרון של חדר המורים

 2'+ט1'כיתות טים ליריד מדע

 



 מצוינות ביחס אישי

 

  

 מסע שכבת ט' לגליל

מפי נכדתו        דרוקמן דוד - המחתרות לוחם של אישי סיפור

 שולי דרוקמן



 מצוינות ביחס אישי

 בקצרה על שיעורי מזרחנות בכיתה י'

 

 

  

 שכבת י' 

 

מי אלה החות'ים, ומדוע תימן כל כך חשובה למדינות ערב המתונות, ובמיוחד למדינות המפרץ?   

אילו סוגיות בזירה הבינלאומית מטרידות במיוחד את המדינות הערביות המתונות, ובמי הן רואות  

 בחודשים האחרונים בסדר היום של המדינות האלה?   איום? האם ישראל תופסת מקום מרכזי

ומהן הבעיות עימן מתמודדת החברה הערבית, במיוחד במדינות המפרץ? האם ניתן לראות קווי  

 דמיון בין בעיות שונות בחברה זו לבעיות עימן מתמודדת החברה הישראלית? 

ק בהיבטים ההיסטוריים, בכל אלה ועוד, אנו עוסקים בשיעורי מזרחנות בבית הספר, לצד העיסו

אסלאמית ועד התקופה  -הדתיים והתרבותיים של עולם הערבים והאסלאם מהתקופה הטרום

הנוכחית. הדיון בסוגיות עכשוויות מקרב את התלמידים להכרות טובה יותר עם העולם הערבי היום,  

נהל באמצעות אסלאמיות אחרות, כגון סוגיית הטרור, ומעמד האישה. דיון זה מת-ועם סוגיות כלל

ניתוח קריקטורות המתפרסמות בעיתונים הבינערביים המובילים בעולם הערבי: עיתון "אלשרק 

אלאוסט", ועיתון "אלחיאת". הנה דוגמאות מקריקטורות בהן עסקנו בתקופה האחרונה, בסוגיות  

 חוץ ופנים:

 

(     2017דצמבר  25)אלשרק אלאוסט,   

(2017נומבמר  5)אלחיאת  (     2017נומבמר  26)אלחיאת    

(2017דצמבר  26)אלשרק אלאוסט   

 



 מצוינות ביחס אישי

  

מעודדת החלק בתחרות ה״האקטון״ יני ואייל רשף, , איתי בנימיחד עם שני חבריחלק  כחודשיים לקחתי לפני 
 יזמות בקרב צעירים.  

במהלך התחרות חשבנו על בעיות שמטרידות את האוכלוסייה בעירנו בפרט ובארץ בכלל, דרך תהליך חשיבה 

  בכדי לקיים חלק מצורכיהם מידיתזה הגענו לבעייתם של הקשישים )הבודדים בעיקר( שצריכים עזרה 
   וד.יכולים לקיים ע הבסיסיים שאינם

  שדרכו הקשישים יוכלו ללחוץ על לחצן שעליו יהיה כתוב יש מאודהמיזם יתבטא בצורת יישומון נג

  .מידית״בקשת עזרה״ במקרה שיצטרכו עזרה 
שנרשמו בצורת מתנדבים היכן נמצא   האפליקציההלחיצה תגרום לכך שתופיע התראה אצל כל משתמשי 

 .ואת סוג העזרה את שמו הקשיש שצריך עזרה,

והקשיש מקבל התראה   "don’t ignore"אם ביכולתו וברצונו של המתנדב ללכת לעזור הוא לוחץ על אפשרות 
 . על כך שהעזרה בדרך אליו ופרטים על המתנדב

דבר שיעודד אנשים להתנדב הוא מבנה האפליקציה שמעניקה לך נקודות וירטואליות שאותן יהיה אפשר  
והקשיש   יות מסוימות שיתנו את השוברים בתמורה לפרסום על כל התנדבות שלקחתלתרגם לשוברים בחנו

הקשיש מרוויח עזרה והתייחסות מבן אדם אחר והמתנדב  "  ”win win situationראישר שקיבל עזרה מה שיוצ

  .זוכה בהרגשה הטובה שעשה מעשה טוב ובנוסף לאחר כמה מקרים שבהם נתן עזרה יוכל לזכות בהטבות
 לתחרות את המיזם. שלחנו

  .פרמטרים: הצבעת הקהל ושיפוט של שופטים מהמטה ליזמות ״כחול לבן״ 2השיפוט בגמר נמדד על פי 

 .הגענו לשלישיה הראשונה והגענו למקום השני והמכובד ביותר
 1ליאם הרפז י'

 



 מצוינות ביחס אישי

  

 

 מסע לגליל שכבת י'

 .החודש יצאו תלמידי שכבה י' למסע בגליל ובגולן

יתה לחזק את הקשר בין התלמידים מטרת המסע הי

 .הארץלבין 

  .ביום הראשון טיילנו בנחל אל על

רהיבה במצפה ע"ש סרן ביום השני עלינו לתצפית מ

 .עמרי טל ז"ל

ביום השלישי סיירנו בנצרת, בבית העלמין בנהלל 

קטפנו קולורבי בשטחי המושב  -וסיימנו בהתנדבות

 ."לתרומה לנזקקים במסגרת "לקט ישראל

 



 מצוינות ביחס אישי

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 רויקט ״המטבח לדורותיו״ פרויקט תיעוד מתכונים של קשישיםפ

שיחות עם קשישים על מתכונים מבית אמא. קיימנו מספר מפגשים במשך כשלושה חודשים ב"מרכז יום לקשיש", 

כאשר כל צמד תלמידים יושב עם קשיש/ה. המפגשים הראשוניים עסקו בהיכרות הדדית, ובהמשך העבירו הללו 

ם מבית אמא. לקראת מפגש השיא בישלו התלמידים ואפו יחד עם המורות את המתכונים הנ"ל. לתלמידים מתכוני

למחרת הגיעו התלמידים עם המחנכת, עם הרכזת ועם מנהלת ביה"ס ל"מרכז יום לקשיש", וערכו סעודת מלכים. 

שון, שישבו עם  בסיכום הפעילות יצאה לאור חוברת מתכונים וזיכרונות. בעבודה על החוברת עזרו המורות לל

 התלמידים בעבודת עריכת החוברת. פרויקט זה עלה לשלב הגמר בתחרות יזמות חברתית של מחוז תל אביב.

 

 

 

 שבוע המעשים הטובים -ליל הסדר 

בסוף "שבוע 

המעשים הטובים", 

קיימנו ״ליל סדר של 

שירים״. תלמידי 

הגיעו עם  1'כיתה י

המחנכת ועם רכזת 

 המעורבות

החברתית, שרו יחד 

עם הקשישים את 

שירי החג בשילוב 

 קטעי קריאה.

 



 מצוינות ביחס אישי

 

  

 שנה 70איפה הייתי 

פרויקט שנוהל ע״י כיתת המב״ר שלנו. התלמידים קיימו שיחות עם קשישים, ואלו סיפרו להם את סיפורי 

יהם. בשיתוף עם "מרכז יום לקשיש", ליקטו התלמידים תמונות ילדות של הקשישים, ולסיכום ערכו תערוכת  חי

סיפורי חיים של אותם קשישים איתם נפגשו. מהסיפורים למדנו על הדור שהקים את המדינה בצניעות 

ת שלהם. גם כאן  ובנחישות. התלמידים סיפרו כי מפגשים אלו חיזקו את הקשר שלהם עם הסבים ועם הסבתו

היתה מעורבות של המחנכת, המורות ללשון ומנהלת ביה"ס. פרויקט זה עלה לשלב רבע הגמר בתחרות 

 יזמות חברתית של מחוז תל אביב.

 

מוזיקליים הרכבים  

מתוך בדיקה שעשו הילדים, עלה כי ל"מרכז יום לקשיש" יש הרכב מוזיקלי. לבקשתם ארגנו התלמידים 

ב"שבוע המעשים הטובים", מפגש שירה של הרכב זה עם ההרכב המוזיקלי של שכבת י׳ )יחד עם 

שכבה(. לקראת המפגש התכוננו התלמידים ובחרו שירים מתאימים. בסיכומו המפיק המוזיקלי ורכזת ה

של דבר, מפגש השירה המשותף אמנם לא יצא אל הפועל, אולם ההרכב המוזיקלי של התלמידים 

.הופיע בפני חברי "מרכז היום לקשיש" להנאתם המרובה  

 

 

 יום המדע והחלל בגבעתיים

, כחלק מהפרוייקט המדהים  2י'-ו 1כיתות י'יבת המחקר בנאס״א ד״ר יוגין טו בפני תלמידי הרצאתו של ראש חט

 בפרוייקט "המאיץ המדעי".ורד כהן ברזילי  אותו מובילה



 מצוינות ביחס אישי

 

 .תלמידי שכבת י' סיימו את המבדק השכבתי המסורתי

 .3מכיתה י'גיא עזוז  2000ריצת  1מקום 

 .1מכיתה י'מקום ראשון עליות מתח עידן חדד 

 .שמרית ואפרת תודה לצוות המורות אסנת,



 מצוינות ביחס אישי

  

 יום האזרח -טיול לירושלים 



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

"אשכבת י  

 יום הכנה לצה"ל

  .א"ל לשכבת י"יום ראשון התקיים יום הכנה לצה 1/10בתאריך 

 :שון" שכללה מספר נושאיםהתלמידים עברו סדנא בת שלוש שעות בנושא " הכנה לצו רא

 א. הכנה לראיון אישי

 ב. הכנה למבחן פסיכוטכני

 ל"ג. הכרות עם תפקידים שונים בצה

  .במהלך הסדנא התלמידים למדו, תרגלו ועברו סימולציות לצורך המחשת היום הקרב ובא

  .זימון אליומטרת הסדנא הייתה להכין את התלמידים בצורה המיטבית לצו ראשון, אשר רובם כבר קיבלו 

  .לתלמידים הייתה אפשרות לשאול שאלות, להעלות סוגיות שונות ובעיות ולקבל תשובות

המדריכים שהעבירו את הסדנאות הוקסמו מתלמידי תיכון שמעון בן צבי, מהסקרנות וכן מהמוטיבציה הגבוהה שגילו  

 .בכל הנוגע לשרות משמעותי בצבא

 

יום שלישי יצאה שכבת י"א לגדנ"ע בת שלושה   6/2/2018בתאריך 

 ימים בבאח נחל.  

שבוע לקראת הגדנ"ע הגיעה לבית הספר מדריכת גדנ"ע על מנת  

לתדרך את התלמידים, להסביר להם על המצופה מהם, לענות על 

 יג חששות.שאלות ולהפ

התלמידים יצאו נרגשים וחוששים ועברו שלושה ימים חווייתיים בהם  

 התאפשר להם לחוש לרגע את מהות השרות בצה"ל.  

ביום הראשון עברו התלמידים שרשרת חיול, בה קיבלו מדי צה"ל,  

וחולקו לצוותים ולמחלקות. לאחר מכן עברו שיעורים בנושאים כגון:  

 .  משמעת, מהות ומטרות הגדנ"ע

התלמידים ישנו באוהלים וכבר בלילה הראשון הם חוו הקפצה על ידי 

 המפקדים שלהם ויצאו למסע שבסופו התקיים טקס השבעה מרגש.  

ביום השני לגדנ"ע התלמידים עברו יום שדאות, בו הם ביצעון מבחני  

 כושר, זחילות, שעורי נשק ועוד.  

נושאים כגון: ביום השלישי לגדנ"ע התלמידים שמעו מספר הרצאות ב

 אהבת מולדת, שרות משמעותי בצה"ל, מורשת קרב ועוד.  

למרות החששות והקושי התלמידים נהנו, חוו חוויות, למדו והועשרו 

 בתכנים לשרות משמעותי בצה"ל.  

יש לציין כי זו הייתה הפעם הראשונה בה התלמידים נשלחו לגדנ"ע 

 יס גדנ"ע.    בבאח נחל, והודרכו על ידי מפקדים לוחמים ולא בבס

ולסיכום, כפי שציינה תלמידת כיתה י"א: " זו הייתה זכות גדולה לחוות 

 את השבוע הזה, ותודה לכם על שאפשרתם לנו". 

 

2018 ע"גדנ  



 מצוינות ביחס אישי

 מהנדסות העתיד  

גיל רובינשטיין   –דפנה מינסטר וממחנך הכיתה  -ר קיבלתי הצעה מהמורה למדעי המחשב בחודש ינוא

 לתוכנית "מהנדסות העתיד".  

בשלב הראשון, הגשתי מועמדות באינטרנט וקיבלתי זימון לשלב השני. בשלב השני, התראיינתי אצל אחת 

נתי למפגש הראשון של מהנדסות  המהנדסות בתעשייה האווירית. לאחר שבוע, קיבלתי תשובה חיובית והוזמ

קבוצות מעורבות מכל רחבי הארץ. כל קבוצה קיבלה נושא   10 -. במפגש הראשון חילקו אותנו ל3העתיד 

שבה הפרויקט שלה מתמקד ובין שתיים לארבע מנטוריות שמלוות, מדריכות ומייעצות לכל אחת מהקבוצות 

 תחלנו לעבוד על הפרויקטים.  לאורך המפגשים. לאחר מכן, נכנסנו לכיתות השונות וה

במפגש השני התחלנו בסיור במפעל מל"טים )מטוסים ללא טייסים(, נחשפנו לסוגים שונים של מטוסים ואף  

נכנסנו לחדר הבקרה וצפינו כיצד מתרחשת הטסה של מטוס ללא טייס. בהמשך המפגש, ביקרנו במפעל 

חזרנו לכיתה של הקבוצה והמשכנו את העבודה . לאחר הסיורים השונים 787בואינג לייצור חלקים למטוס 

 המשותפת על הפרויקט.

הפרויקט הנ"ל, חושף אותנו לאנשי מקצוע, מקומות ותחומי דעת מגוונים שלא יצא לכל אחד לראות במהלך 

 חייו, נוסף על כך מכירים הרבה בנות מרחבי הארץ ולומדים דברים חדשים.

 3י"א  - בוני ויינשטיין



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 שכבת י"ב 

 

סע לאילתהמ  

החוויה הזכורה לנו ביותר היא מסע לאילת, שבו צלחנו את הר שלמה, 

 ביקרנו בדיונות של אילת, וצפינו בזריחת השמש על החוף.

מאחר וזה היה הטיול השנתי האחרון שלנו בתור שכבה, נצרנו כל רגע  

 בליבנו ונהנינו מכל רגע משותף.

עם השכבה המדהימה אנו מאושרות שנפלה בחלקנו האפשרות לחוות יחד 

שלנו את הטיול המיוחד הזה, ומאחלות לכל השכבה הצלחה בכל שיבחרו  

 לעשות

 3י"ב  תמר גבאי ואור אדר

הכספות פורצי תחרות  

 הכספות.   פורצי בתחרות ממגמת פיזיקה 3 י"ב תלמידות

 .צוות הכספות הראשון בשב"צ המורכב מבנות בלבד



 מצוינות ביחס אישי

סיום טקס    

 רכז השכבה:מתוך דבריו של ידידיה מוסקוביץ', 

 ?אז מה אאחל לכם יקיריי

 אאחל לכם שורשים וכנפיים. שיהיו שורשיכם נטועים עמוק פה. כאן. וכנפיכם פרוסות

 ,אל על, חותרות גבוה ורחוק. זכרו חלק מהבגרות האמיתית היא להיות גלויי לב

 .היו סקרנים ואמיצים במפגש עם החיים. ששים אלי אתגר ותמיד תמיד בעלי חלומות

 ינו בטוב שבאדם ובמטרות שהצבתם לעצמכם. כוונו רחוק. התמידו. אל תפחדוהאמ

 מכלום. קבלו את הכישלונות שבדרך כחלק בלתי נפרד מדרככם להצלחה, הצטיינו

 במעשיכם נסו לגבש אורח חיים יציב בעידן של תהפוכות. היו רציניים היכן שנחוץ.

 .חובות והגשמהאל תחפשו תירוצים תמצאו כל רגע של הנאה, יחד עם 



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

הפתענו את צוות ההוראה של בית הספר באירוע לכבוד "יום המורה" 

השנתי: יום שנועד להודות למורי ישראל על עבודתם הקשה, על היחס  

 ירים לאורך כל השנה.האישי ועל מאמציהם האד
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 ספורט מדור

 כדורשת ב"שמעון בן צבי"
 הכדורשתת השתתפה נבחר 31/12/17חמישי ביום 

 עירוני בכדורשת.טורניר ב י'כיתה  ותהמורכבת מתלמיד

לאחר שני משחקים צמודים ומותחים בהן הבנות נלחמו 

ולא ויתרו על שום נקודה סיימה הנבחרת במקום 

 השלישי.

הבנות מתאמנות עם המאמן צחי הרה בליווי של צוות  

 החינוך הגופני פעמיים בשבוע.

 נות.המשיכו להשקיע ולהתאמן ברצי

 

 " טורניר מחוזי ט' כדורסל "
השתתפה נבחרת כדורסל  26.12.17שלישי ביום 

   שכבה ט'המורכבת מתלמידי 

 בכדורסל.מחוזי  טורניר ב

את תיכון   הראשון ניצחו שחקני הנבחרת שלנו משחקב

 . 27-48"אורט" בתוצאה 

 תוך כדי משחק לחימה ושיתוף פעולה בין כל השחקנים.

ב"צ את תיכון "יובלים " מאור בגמר פגשה נבחרת ש

 יהודה ולאחר משחק מותח ניצחו המארחים מאור יהודה.

השחקנים מתאמנים לאורך השנה ורואים את  

 ההתקדמות והרצון להצליח 

 המשיכו כך.

 

 יום בווינגייט למגמת ספורט



 מצוינות ביחס אישי

  

נבחרת הבנים והבנות של תיכון שמעון בן צבי  

משכבה ט' זכו במקום הראשון )בנים( ובמקום  

 יקה קלה.השני )בנות( בתחרות מחוזית באתלט

התלמידים והתלמידות הפגינו יכולות מרשימות  

 בענפי האתלטיקה השונים  

 ואף זכו בהישגים אישיים מרשימים.

תודה למעיין פרישמן וצוות חנ"ג שהכינו  את  

 התלמידים לתחרות זו.

 

 אלופי מחוז תל אביב באתלטיקה קלה

 

נבחרת תלמידות ט' בכדורשת של שמעון בן צבי  

 1זכתה במקום ה

באליפות המחוזית לאחר ניצחונות בטורניר   

 הגמר שהתקיים באליאנס ת"א

הנבחרת שיחקה נגד נבחרת עירוני ב צייטלין  

 )בחצי הגמר( 2-1ת"א וניצחה 

 ם בגמר על תיכון חדש ת"א.וניצחון מדהי

כל הכבוד לבנות שהציגו יכולת מעולה לאורך 

 כל הטורניר.

 תודה לצוות החנ"ג ולמאמן צחי הרה.

ט' בכדורשת אביב תל מחוז אלופות  

 הכדורשת נבחרת את מארחת הכדורשת נבחרת

  הבנות. מיוחד לחינוך בי״ס - תקומה בי״ס של

  יחד והסתובבו ובאהבה בחום אותן קיבלו לנוש

 .שלנו הספר בבית
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 ספורט תשע"ח

 ת.שנת הלימודים תשע"ח הייתה שנה מאתגרת ומוצלח

התחרינו במספר רב של ענפי ספורט: כדורגל, קט רגל, כדור סל, מרוצי שדה, אתלטיקה קלה, כושר גופני וכדור  

 רשת בנות. 

 ידענו הצלחות רבות, התקדמות במישור האישי, הקבוצתי והבית ספרי.

 י"ב.-בגבעתיים קט רגל י 1מקום 

 .11מקום שני בכדורגל 

 מחוזי. 5נבחרת ט' מרוצי שדה מקום 

 י"ב, השתתפות באליפות הארצית בגליל.-כדורסל י

 בגבעתיים כדור סל ט. 1מקום 

   1א"ק ט' בנים מקום 

 2א"ק ט בנות מקום 

 , זכייה באליפות המחוז.גולת הכותרתכדורשת בנות ט' 

 קיימנו טורנירים פנימיים בענפי הכדור לכיתות ט' וי'.

 מיוחד בנוה צדק.ותרומה לקהילה, שיתוף פעולה ספורטיבי עם ביה"ס ה

 אבינועם ראוך., בברכת הספורט

 

 ברצלונהבמשלחת הכדורסלנים 

משחקים וכמעט ניצחו   2משחקים נגד קבוצות בברצלונה הכדורסלנים שלנו ניצחו  4אחרי 

את השניים הנוספים במשחקים צמודים ומותחים. כל הכבוד לאמיר האלוף על הובלת  

  .המשחקים תוך כדי שיתוף כל השחקנים

 



 מצוינות ביחס אישי

 טורניר ניר  



 מצוינות ביחס אישי

 

 

  

זכה שנה שניה ברציפות, במקום הראשון   1, תלמיד המצוינות המדעית מכיתה י' עמית כהן

 .ביולוגיה מבעד לעדשה  -בתחרות הארצית לצילום בביולוגיה

 הליווי לתודה לבוני היקרה ע

 מקום ראשון



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 יוצרים צעירים

הכובע השחור- מאיה פרוב  

 ט'1

  מדברת אני, כן. אתה, היי

  שאף שחושב אתה. לייךא

  אף אתך לדבר רוצה לא אחד

  שלאף שחושב אתה. פעם

,  אתה, ממך אכפת לא אחד

  כובע ראשך על שיש שבטוח

  עליו שכתוב וגדול שחור

,  אתה". אותי שונאים כולם"

  בעולם אחד שאף שחושב

  חוץ אותך אוהב לא הזה

  שחושב, אתה. שלך מאימא

  אוהבת לא שלך אימא שגם

  ורק אך שחי ילד, אתה. אותך

  ואף הזה בעולם שנים 15

,  ממנו ליהנות זכה לא פעם

! מזה תצא. אחר אחד כל כמו

  לא שאתה לחשוב תפסיק

  אתה! בעצמך תאמין! אהוב

 בטוחה אני! מדהים! מדהים

  שלא  אפילו, מדהים שאתה

....  פעם אף אותך פגשתי

  את, שלך החיים את תעריך

  אתה אולי... לך שיש מה כל

,  הרבה כך לכ לך שאין חושב

  יש כן מה יודע אתה, אבל

  את קיבלת אתה. חיים? לך

  רוצה אני. לחיים הזכות

 את שתעריך ממך לבקש

 את ותנצל הזאת הזכות

  שניתנה לחיים ההזדמנות

 כמה ממנה תפיק. לך

  מסוגל אתה כי, שאפשר

  שאתה יודעת אני. ורוצה

  שאתה לחשוב ותפסיק! רוצה

  כך לכל חשוב אתה! אהוב לא

 חלק שאתה, שיםאנ הרבה

 השפעת, שלהם מהחיים

  הם. כלשהו באופן עליהם

!  אותך! כן. אותך אוהבים

 – אמיתי חבר

 1ט' רוזנפרב גיא

   ,אהוב לא מרגיש אתה אם גם

   ,חברים מידי יותר לך אין אם גם

   ,לבד יושב אתה םא גם

  מישהו תמצא תקווה תאבד אל

 ,יחדיו איתו להיות

  מישהו ,מישהו יש אחד לכל כי

  ומחבב אותו אוהב שבאמת

 אותו

  ולצחוק עליו לסמוך מישהו

 יחדיו

  אותך מבין שבאמת מישהו

 לך דומה קצת ואפילו

 אמיתי חבר שהוא מישהו

 

 מכתב לילד לא אהוב



 מצוינות ביחס אישי

  

 2נועה אליהו  יב  -תמיד היית שלמה 

 

 ופתאום, היינו אחד נשמע תמיד רומנטי,  

 מצחיק איך שאף פעם לא חשבת  

 שאולי זה מסוכן

 

 כי כשהוא רוצה דבר אחד

 ואת אחר,

 ומלכתחילה ידוע מה ייבחר

את כל פעם קצת יותר רוצה לברוח,  
 להשתחרר.

 

רו שהוא  תמיד הרגיעו והבטיחו. אמ
 יבוא,

 המיוחד -הוא 

 שאיתו תוכלי סוף סוף מחצי

 להפוך לאחד.

 

 ולמרות זאת,

 אולי תמיד היית

 שלמה

 ולא היה כל טעם 

 לעשות כזאת מהומה

 זה נשמע רומנטי תמיד

 סוג של קלישאה לגבי העתיד

 

 2טל לוין  יב –זה לא אני! 
 

 אלוהים בשבילי זה בדיחה,
 ,רוח כשאר הרוחות באוויר

 אך פגשתי אותך ורציתי ממך עוד, 
 בשביל אחת כמוך מוכן לסבול

ואפילו את האלוהים שלך מוכן 
 לאהוב

 קם בבוקר ומלפף עור על ידי,
 בזמן שכיפה עגולה על ראשי

 אני מסתכל במראה וחושב לעצמי
 !עזאזל, זה לא אניל
 
 

 

2י'ב  –מאור ספינזי   

מי באהבהביטול עצ  



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 4שירה יוסף  יב –מי ינקה כאן כשהכול יתפורר? 

 מעולם לא בגדו בי, 

 או לפחות כך אני חושבת. 

 יכול להיות שהדחקתי במקום להיות מאוכזבת.

 היות, פעם שאלו אותי מה עדיף ל

 הבוגדת או הנבגדת? 

 בלי לחשוב פעמיים, 

 -בלי לתת לשאלה להיות לי בראש דקה או שתיים 

 מיד יריתי את התשובה שחתכה את המתח בחדר:

 הבוגדת, הבוגדת זה בסדר. 

 יכולתי לשמוע את המחשבות של כולן רצות מרתון בראש, 

 איזו אגואיסטית, כנראה לא היה לה חבר, 

 ב מאוד גם לה הלב ישבר.אני מקווה שבקרו

 אז תודה על כל המחמאות, אבל דעתי נשארת איתי,

 הרי אם ליבי ישבר מי ינקה כאן כשהכול יתפורר?

 

 

  

2י'ב  –מאור ספינזי   

 התמודדות עם בגידה



 מצוינות ביחס אישי

 תפוח של תבונה/למה חווה רצתה לדעת

 2רעות שקלים י'ב  – 

 חווה ידעה מה טומן התפוח בתוכו. 

 היא ראתה שמיים כשפקחה עיניים,

 הלכההרגישה דשא בין רגליה כש

 היא טעמה פירות ושמעה שמות,

 אבל חווה לא הבינה 

 למה היא שם , מה זה המקום הזה,

 גן עדן הוא נקרא 

 מדוע יש גבר נוסף בחברתה,

 מדוע הם רק שניים, בודדים במערכה 

 חווה רצתה לדעת את הסיבה לכל מה שסביבה 

 היא אומנם לא נבראה עם מודעות, 

 אך חווה נבראה עם הבנה

 שמעות גדולה יותר,שלחייה מ

 משיטוטים חסרי תוחלת בשדות פתוחים

 מהבטחות חסרות פשר מקול שמימי

 היא רצתה להבין מדוע קרה מה שקרה 

 האם היא אכן  צלע מצלעו של אדם, או ישות ייחודית 

 לא היה פה שום ניסיון להתמרדות,

 לא פיתוי של אדם, ולא פקפוק בסמכות

 תלשלות האירועים, לנחש בכלל לא הייתה השפעה על הש

 מפני שאת חווה אף אחד לא היה צריך לשכנע 

 שביס מתפוח מעץ ושמו דעת, 

 הוא לא פיתוי, הוא המפתח

 

 

 

 

  –אין כוח שיעמוד בדרכה 
   2 ב'עמית פז  י

 
 מה ידעה חווה

 ולא סיפרה  
 מדוע שמרה לעצמה  

 את אשר ראתה  
 את אשר על ליבה 

 
 ואולי לא ידעה? 

 ואולי על ידי הנחש פותתה?  
 כך סופר המקרא רצה להציגה  

 
 אני יודעת ש  ,אך

 ידעה גם ידעה  
 חכמה ופיקחית הייתה 

 זו חווה 
  ,שממנה קורצנו כולנו

 בנות חווה 
 
 

 הן צפתה בבריאה  
 ביום השישי הופרדה   הן רק

 להיות לו כעזר כנגדו 
 שלא יהיה לבדו 

 היא ידעה ורצתה 
 זו חווה

  
 וגם באחריות נשאה 

 לא הטילה אשמה 
 בנחש או באישּה  

 ובסוד נספר כי 
 עד היום כל אישה ובת  

 בת  שלה וחידה, נמקפידות ב
 חווה את וזוכרות את הנחש ו

 ויודעות שכשאישה רוצה  
 דרכה  אין כוח שיעמוד ב

 !גם לא כותב המקרא
 



 מצוינות ביחס אישי

 מצוינות מדעית  

 תכנית רמון ספייסלאב

 פעילות בנושא מדעי הים במכמורת

 ננוטכנולוגיה



 מצוינות ביחס אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז היזמות   –הקומה השלישית 

 והחדשנות

   ספרנואתר בית היכנסו ל

http://www.shavatz.co.il/

