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מנהלת השש שנתי

דבר

!יקריםוהוריםעובדים,מורים,תלמידים

,חברתיותבפעילויותגדושג"תשפהלימודיםלשנתראשוןרבעוןלוהסתיים

.הספרבביתולימודיותהתנדבותיות

,הלימודיםשנתלפתיחתטקס:פעילויותשלרבמספרקיימנוהרבעוןבמהלך

שנכיראליכםשליוהמסר"הרעות"בסימןשהיהרביןיצחקשללזכרוטקס

יותרטובהאחרתמציאותכאןלייצריחדכולנוונפעלהדדיתערבותשלבכוחה

.במדינהואזרחיםכחברהשלנוהבסיסזההרעות,הבאיםהדורותועבורעבורנו

!כחישר.מרגשטקסעלשהשתתפוולתלמידים'טשכבהמחנכילצוותתודות

להנהגתראוייםנציגיםנבחרו.התלמידיםלפורוםבחירותקיימנוברבעון

שנבחרוים/לנציגותבהצלחה.ראשונהעבודהפגישתוהתקיימההתלמידים

.מכובדבחירותתהליךהובלתעלחדוותומיריתקינסטליךאלוןלקרןותודות

זהרבעון,חברתיתבמעורבותעליונהחשיבותרואהספרנובית

מארזיםהכנת:כגוןבקהילההתנדבותפעילויותספורבאיןמאופיין

לקראתלקשישיםחגמארזישליחת,לבבפתחוןנזקקותלמשפחות

בנושאשיאיום,הסיגדבחגעירוניתבפעילותהשתתפות,השנהראש

,מצוקהממשפחתלילדהמצווהבתאירועארגון,"נשיםאלימותנגד"

ואריזתומזוןאיסוף,מוסדותבמגווןהחנוכהחגלחגיגתתלמידיםיציאת

.בודדיםלחיילים

."האחרשלחייועלמשפיעהשלכםהקטנההמחווה"

.הרבותהפעילויותכלהובלתעלדורוןלאיריסתודה



מנהלת השש שנתי

דבר

שנהרגקציןהיהצור.ל"זצוראורשללזכרוספורטיוםקיימנובדצמבר6-ב

התפוצצהמתאבדתמחבלתכאשר2004בשנתבפיגועהצבאישירותובמהלך

מצטייןספורטאיבהיותוזכרואתלהנציחבחרהצורשלמשפחתו.ארזבמחסום

.עזהק"מתהיחידהחיילימולמתחריםהספרביתתלמידיבומרגשספורטביום

.בכבודאותנווייצגומעוליםלהישגיםהגיעוהספרביתתלמידיהספורטביום

.הספורטיוםהובלתעלגופניחינוךצוותלכללהודותאבקש

יום,התמכרויותמניעתבנושאשיאיוםהעליונהבחטיבהקיימנובנוסף

יצרוהתלמידיםבוסדנאותופעילותחינוךשיעורי,הרצאהשכלל

שחרועדןגורפינקלליאת,קהלנילענתלהודותמבקשתאני.סלוגנים

.לכולנוחשובכהבנושאהעשרהיוםהכנתעל

ביתשלהמנהלהוצוותהחינוכיהצוותלכללהודותאבקשדברייבסוף

היותכםעלתודה.רבהואכפתיותחריצות,במסירותעשייהעלהספר

.לתלמידיםקשבתאוזן

דרךקיצוריאין,לימודיכםעלברצינותלשקודהמשיכויקריםתלמידים

.קסםפתרונותואין

בריאותלכולנונאחל,האורחג,החנוכהחגלחופשתצאתנועם

.שמחוחגטובותבשורות,איתנה



מנהלת השש שנתי

דבר

,  שלכם

הירשפלדרויטל 

ברלבחיים ש "שנתית עמנהלת קריית החינוך השש 

ידליקמי
שמרנעמי:מילים

בחושךההולכים

יראוגדולאור

לחופשהכמהים

ימצאובית

מולכתאפלה

הפנסיםעל

מלכתהעומדים

נסיםמחפשים

עתיקנרידליקמי

שירישמיעמי

בליבוימצאמי

בהירחדשאור

אתמולשלבלפיד

האשתבערעוד

גדולנסלפעמים

ומתרחששב



מנהלת חטיבת הביניים

דבר

,  יקרצוות 

!!תודה
"הם זוכרים מה אתה, ילדים אינם זוכרים את מה שאתה מלמד אותם"

(הנסוןים 'ג)

.אין צורך לחכות ליום המורה להוקיר ולהעריך את עבודתכם המקצועית והמסורה

!!מבחינתי כל יום הוא יום המורה

החשיבה ותשומת הלב לכל תלמיד  , הסבלנות, ההשקעה, תודה על האכפתיות

.ותלמידה

.תודה על היכולת להכיל כל אחד ואחת להיות לעזר ותמיכה תמיד

המשיכו בשליחות המשמעותית אותה לקחתם על עצמכם בחינוך ועיצוב דור העתיד  

.ברוגע ובבטחה

כל אחד בדרכו את בית הספר לכלל גוונים  , אנשי חינוך ומופת המאירים, זכיתי בכולכם

.של הכלה אכפתיות והצלחה



מנהלת חטיבת הביניים

דבר

באהבה רבה

אטלסמןדרורית 

מנהלת חטיבת הביניים

סימן אחד למחנך דגול הוא היכולת שלו  "
,  להוביל את התלמידים למקומות חדשים

"הוא בעצמו עוד לא היהבהם 

(מקור אנונימי)

.מנוחהוהרבה,אורשלחג,שמחחנוכהחגלכולכםמאחלת



זלצמןר מיכל "ברכות לד

.אביבפיקוח במחוז תל במכרז שזכתה זלצמןר מיכל "מבקשת לברך את חברתנו לחדר מורים דאני ', בשם משפחת מקיף ח

יקרה מיכל 

.וחרוצהמסורה , גאים בך מאוד אין ספק שמחוז תל אביב זכה במפקחת מקצועית , להצלחה ברכות 

. תחסרי  לכולנו , שנים לימדת בבית הספר והובלת את מגמת חינוך גופני 

! והמון המון הצלחה !!! ישר כוח גדול מכולנו 

רויטל הירשפלד



היערכות יום 

בצל איומי השביתה של  )באיחור אופנתי 

קיימנו את יום ההיערכות  ( ארגוני המורים

.בסופו של חודש ספטמבר

',  יום זה כלל כינוס ראשון של מורי מקיף ח

שיתוף המורים בהישגי בית הספר בשנה  

החולפת והצבת יעדים לשנת הלימודים  

הבאה

.שתהיה לנו שנה מוצלחת ומשמעותית



למידה

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין27–יום הזיכרון ה 

קינסטליךאלוןקרןמאת

הממשלהראשנרצח,עצרתשלבסיומה1995,בנובמבר4,ו"תשנבחשווןב"בי

החברהאתבתדהמההיכההרצח.יהודימתנקשידיעלרביןיצחקהביטחוןושר

יהודיתכמדינהישראלמדינתשלדמותהעלכבדצלוהטילהישראלית

.ודמוקרטית

החברהשלדמותהאודותלדיוןהזדמנותהוארביןיצחקרצחלציוןהשנהיום

עלאזרחיתואחריותמעורבות,סולידריות,שותפותשלחשיבותןעל,הישראלית

הארץאהבתועל,דמוקרטיתבחברהומחלוקותאתגריםעםההתמודדותדרכי

.והמדינה

מתוך"הרעות"בערךרביןיצחקלרצח27–ההזיכרוןביוםלעסוקבחרנו,השנה

לאזושותפותלבססהצורךומתוךישראלאזרחיביןהעמוקהבשותפותהכרה

אחווה,חברותשל,יותרעמוקבסיסעלאםכי,פורמלי-אזרחיבסיסעלרק

."כמוךלרעךואהבת":ויקראמספרבפסוקהמתבטא,ומחויבות

שלהירצחולאחר.רביןיצחקעלביותראהובשהיההשירשםגםהוא",הרעות"

למזוהה,העצמאותמלחמתבמהלךגוריחייםידיעלשנכתב,השירהפך,רבין

המדינהעםיחדלעולםבא,הרעותשיר.חייומורשתועםהאבלתקופתעם

,גורלשותפות,זיכרון,כאב,צער:ותחושותרגשותשלמורכבתקשתוביטא

.ולנופיהלארץעמוקהוזיקהאחווהרגשות,חםאנושיקשר



לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין27–יום הזיכרון ה 

קינסטליךאלוןקרןמאת

שיעורי',טשכבתבהובלתספריביתטקסהתקייםרביןליצחקהזיכרוןביום

שיר"?נרצחרביןשיצחקבזמןהייתאיפה"'חמקיףצוותשלזיכרוןלוח,חינוך

.ספריהביתכצלצולאותנוליווה"הרעות"

זרוהניחוהעירוניבטקסהשתתפושנתיהששהפורוםתלמידי,בנוסף

.באנדרטה



שבוע הנערה 

2טחיימוביהלימאת

השפעהבעלותחזקותנשיםומעריכיםהשוויוןאתמקדמיםספרנובבית

הרצאותבעזרתהנערהשבועאתציינו',טבשכבת.ולשנותלהצליחורצון

השראהמעוררותנשיםידיעלמרתקות

.כאינדיבידואלאדםכלאצלהצלחהבאמתומהי?הצלחהנובעתמאיפה

אתאצלנוחיזקההמרצה,בנוסף.דנוובכךרבותמחלוקותעוררהההרצאה

מאיתנואחדשכלההרגשה

אין.להמשךמוטיבציהבנוועוררהוהחלומותהמטרותאתלהגשיםיכול

כלשעברהמאישהללמודמהנההיה.רבותממנהולמדנוהשכלנוכיספק

עםכנערה,ליבמיוחד.מטרותיהאתשהשיגהעדוויתרהולאהרבהכך

גםלראותלנווגרמהמאודומיוחדתשונההייתהההרצאה.וחלומותשאיפות

בהםולדוןגילנובניאתשמענייניםדבריםעללדברמהנההיה.אחרתדרך

.הכיתהחבריעםיחד



.לתלמידי החטיבה" אלוף העולם"

חדוותמיריתמאת

יקרצוות

שעוסקת"העולםאלוף"בהצגההחטיבהתלמידיצפו22.11.22בתאריך

.והאחרהשונהבקבלת

.והשיריםמההצגהנהנוהילדים

וארגוןסדר,בזמןהגעה,הילדיםהתנהגותאתשיבחהתרבותמסלמירי

.המופעלאורךהמוריםוהשגחתהאוטובוסים

!!!עליכםאין.הסדרעלוהשמירההתלמידיםליוויעללכולםלהודותברצוני

.בהיכלועזרתהבמערכתהלוגסטיהניהולעללאמנהתודה

.באוטובוסיםשטיפלההטיוליםרכזתלנירהתודה

.התלמידיםוארגוןבשורותסדרעלוהילהחגית,לירוןהשכבהלרכזותתודה

כללאורךוהסיועהעזרהעלהחטיבהמנהלתלדרוריתענקיתתודהוכמובן

.התכנון



ט בנובמבר"כ

כהןמנימאת

יצרנוזהבשיעור.בנובמברט"כעל6זעםחינוךשיעורקיימתי29-11-22בתאריך

שוניםתאריכיםשלושהביןקשר

2-11-1972

29-11-47

14-5-48

היהודיםשלבנפשםהתחוללמה.בנובמברט"כהחשובהתאריךעלדיוןקיימנו

למלחמהמחששלהשהתנגדוואלוההכרזהבעדשהיואלה,תקופהבאותה

עלסרטוניםהקרנו.ם"האושלהחלוקהתוכניתאתהזכרנו.שנפסידקשה

.י"באיהודיתמדינההקמתעלגוריוןבןדוידשלההכרזהועלם"באוההצבעה

גלותדנות2000לאחרמדינהלנוישסוךשסוףהתקווהועלהחששעלדיברנו

.עברשעמנווהשואה



סדנת חנוכה וחנוכיות 

.זבשכבההמחנכיםצוותוכלגבאיאתי,זשכבהרכזתימיןחגיתמאת

.באודיטוריוםזבשכבהוחנוכיותחנוכהסדנתהתקיימה11.12.22בתאריך

החשמונאיםמרד,המקדשביתחורבן,החגבמנהגיעוסקתחנוכהסדנת

במסגרת.בחנוכההשניםבמהלךשחלוחשוביםואירועיםהשמןפחנס,

,לתקופההקשוריםארכיאולוגיםלפריטיםנחשפיםהתלמידיםהסדנה

בשואהלחנוכההוקדשמהסדנהחלק.מיוחדותחנוכיות,מפוליןלסביבונים

הגרמניםשלהריכוזבמחנותהחגאתחגגוכיצדעדויותשומעיםוהתלמידים

בנרהתורכיםמעולירושליםשחרורעלשומעיםהתלמידיםהסדנהבמהלך

.ישראללארץאלנביהגנרלשלהגעתועם1917דצמבר9חנוכהשלהשני

המלכותעונשנפסקבעקבותיו1946חנוכהללילנחשפיםהתלמידיםבנוסף

הנגבלשחרורחורבמבצעעלשומעיםהתלמידים.המחתרותאסירינגד

לזכרמיוחדותחנוכיותמוצגותהסדנהבסיום.1948חנוכהשלהראשוןבלילה

1973הכיפוריםיוםמלחמתלזכרוחנוכיההימיםששתמלחמת

שנהבכלזוכיםשלנוהתלמידים-בסדנהההדרכהעלגלזרלגידיתודה

.ומורשתהיסטוריה,ערכיםמלאת,מרתקתבסדנה

המערכתארגוןעללאמנהתודה



.יום הכנה לשרות משמעותי בצבא

קינסטליךאלוןקרןמאת

אשרל"לצההכנהביוםיבשכבתתלמידיהשתתפו31/10/22בתאריך

.לציוןבראשון"מופת"באולםהתקיים

,לשעברכ"שבאיש,חסוןארזמפיהשראהמעוררתבהרצאהנפתחהיום

בשרותשניםעשרותששירתכאדםבחוויותיוהתלמידיםאתשיתףאשר

בשרותמרגלים"ההרצאה.ישראלמדינתשלבטחונהלמעןהביטחון

.התלמידיםאצלרבענייןועוררהמרתקתהייתה"המדינה

דוכניביןלהסתובבהתלמידיםיכלובוחיילותמייצגהתקייםמכןלאחר

.הגיוסלקראתשאלותולשאולהשוניםהחיילות

שליווהמוריםוכלקהלניענתהיועצת,ידידגלעדהשכבהלרכזרבהתודה

.זהביוםאותנו

מהופעהנהנינו,בנוסף

היםחיללהקתשל

..הזמניםמכלבשירים



גנורסיפורו של אפרים –שבוע עליות בחטיבה 

חדוותמיריתמאת

אתלשתףהגיע7זמכיתהדניאלשלסבוגנוראפרים11.11.22בתאריך

עםיחדשנתייםבגילמאוסטריהעלייתובסיפור6+7זבכיתההילדים

.50הבשנותמשפחתו

התלמידים.לארץולעלותמולדתואתלעזובהקושיעללילדיםסיפראפרים

,הפוליומחלת,הצנעתקופת,מעברות,עליות:חשוביםלמושגיםנחשפו

.הגלילשלוםמלחמת,השחרורמלחמת

בנינוויחדמנהגים,עדות,ארצות"מינימכלעליותהיתוךלכורלארץהגענו"

"היהודיתוהמדינההחברהאת

כהןולמני7זמחנכתלורהתודה️❤



לתלמידי החטיבה–"שעת קוד"

ברקוביץחגיתמאת

לאומית-ביןיוזמה-"הקודשעת"פעילותהתקיימה9/12/22בתאריך

.תכנותללמודתלמידיםלעודדשמטרתה

.מחשביםלומדיםשאינם6ט-ו6זותלמידיתלמידותהשתתפובפעילות

הטכנולוגיהתחומיםבאילובשאלהדנו,ומטרותיוהמיזםעםהיכרותערכנו

שבהבפעילותהיההשיא.מפתיעיםלמיזמיםונחשפנו?אותנומשרתת

לעבודלולגרוםמנתעלקודוכתבושונותברמותמשחקיםבחרוהתלמידים

.שלהםהתכנוןלפי

.6חגםישתתפוהבאבשבוע



לא מדבר אליי–לשון הרע 

חדוותומיריתקינסטליךאלוןקרןמאת

הרעלשוןבנושאפעילות

ביתכיתותבכלהתקיימה

.הספר

,סרטוןהקרנתכללההפעילות

מילהשללכוחהבנוגעשיח

חלוקתהשיעורשלובסיומו

.הוריםועדמתנתצמידים



יום שיא



מעורבים

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



בוחרים פורום שש שנתי

חדוותומיריתקינסטליךאלוןקרןמאת

:בתום הליך בחירות לפורום תלמידים להלן התוצאות

ר חטיבה"יו

1גליה כהן ט+ 1שירי קורן ט

ר תיכון"יו

1שובל רן יב+ עדי לחמי 

סגנית  

8יבגולובנויה 

��תודה לכל המורים שהגיעו ופרגנו

��תודה לצוות המנהלה על העזרה בארגון 



מאת פורום שש שנתי" ראשון אוהבת חיות"למען 

חדוותומיריתדורוןאיריס,קינסטליךאלוןקרן

מכירת מתוקים בהפסקה למען  : תלמידי הפורום השש שנתי יצאו ביוזמה מבורכת

עבור  ₪ 1400תלמידי הפורום גייסו ". ראשון אוהבת חיות"איסוף כסף עבור עמותת 

.בנוסף יצאו התלמידים ליום התנדבות בעמותה ויסייעו בשיפוץ המקום. העמותה

.תודה רבה לתלמידי כיתות נחשון על תרומת הכיבוד

.נתראה בפעילות הבאה



לפרלמנט הנוער–ר "בוחרים יו

חדוותומיריתקינסטליךאלוןקרןמאת

.העירבכלדמוקרטיהשלחגיגה

השתתפויבעדזכיתותתלמידי

פרלמנטר"יולתפקידבבחירות

.הנוער

שהכינובסרטוניםצפוהתלמידים

.מהניידוהצביעוהמועמדים

אלפישכללבחירותהליךבסיום

נבחרהומשתתפותמשתתפים

.דודליהי

.היוםלהצלחתועזרוחלקשלקחוהמוריםלכלתודה



חשיפת נתוני גיוס

קינסטליךאלוןוקרןהירשפלדרויטלמאת

בכנס שולחנות עגולים שהתקיים באגף הנוער  

ל של בוגרי בית הספר"קיבלנו את נתונים הגיוס לצה

כללי  -ל "לצהגיוסנתוני גיוס 
(9%רפואי )90%גברים 
(6%רפואי )94%נשים 

צבאיושרות קדם מכינה 

3.7%גברים 

2.4%נשים 

סוג הגיוס

גברים

40%לחימה 

3.6%עתודה 

17%טכני 

20%קורסים 

15%מנהלה 

נשים

9%לחימה 

13%טכני 

7%קורסים 

9%מנהלה 

קצונה

4%גברים 

8.9%נשים 

נשר

18%גברים 

5%נשים 



!                    אומרים לא לאלימות נגד נשים!   לזה סוףנשים
דורוןאיריסחדוותמירית,קינסטליךאלוןקרןמאת

אלימותומגניםמתנגדיםלבברחייםש"עשנתיהששהחינוךקרייתמשפחת

,מילוליתאלימות,פיזיתאלימות-צורותיהכלעלבפרטנשיםכלפיואלימותבכלל

וצורותדרכיםועודבנשיםסחר,מיניתתקיפה,נפשיתהתעללות,כלליתאלימות

.נשיםכלפיפגיעהשלנוספות

בשניםנשיםרצחשלנתפשיםוהבלתיהקשיםמהנתוניםמוטרדיםאנוגם

.האחרונות

ולשאוללעצורהזדמנותכולנועבורמהווהנשיםנגדבאלימותהבינלאומיהמאבקיום

הפגיעהמעגלאתלחלוטיןלהפסיקואףלצמצםמנתעללעשותביכולתנומה

.בנשים

ואחריותעומקטיפולהמחייבתחמורהחברתיתבעיההינהנשיםכלפיהאלימות

.אקונומיים-סוציוומעמדותמגזריםחוצהלאומית

"(המעורר"מאתפתיחהפסקת)



!                    אומרים לא לאלימות נגד נשים!   לזה סוףנשים
דורוןאיריסחדוותמירית,קינסטליךאלוןקרןמאת

לצדאדומיםנשייםלבושפרטיובומיצגהספרבביתהוקםבנושאשיאיוםלקראת

.האחרונותבשניםבישראלשנרצחונשיםתמונות

צבעהינוהאדוםהצבע.אדוםבצבענשייםלבושפרטימציגרואיםשאתםהמיצג

.ומשמעותיחזק

"הבימה"בכיכרהאדומותהנעלייםממיצגהשראתואתשואבהספרבביתהמיצג

,פואילקוםהאופנהחברתעםבשיתוףהמחאהפעילותיזמוהמיצבאת.בישראל

שמבטא"המדממותהנעלייםמיצג"–ובט'צאלינההאמניתשלעבודותיהבהשראת

.נשיםנגדבאלימותהמאבקאת



!                    אומרים לא לאלימות נגד נשים!   לזה סוףנשים
דורוןאיריסחדוותמירית,קינסטליךאלוןקרןמאת

-ערכית-חברתית-חינוכיתפעילותהספרבביתהתקיימה28/11/22שניביום

.זהחשובבנושאקהילתית

ומידבנושאלשיחהשיעוריםאתוהקדשנולשעתייםהלימודיםאתעצרנוזהביום

.בקהילההופצושתוצריהסדנאיתפעילותאחריו



!                    אומרים לא לאלימות נגד נשים!   לזה סוףנשים
5יאליהשנימאת

מהכלזההזההלילהמאז.גמורשקט.שקט

שומעתאינניאךמדבריםאנשים.שומעתשאני

.חוטיםעלכבובההרגשתי.שקטמלבדדבר

הכבוד,ההחלטהאפשרותממנינלקחה

הארורבלילהלפחנזרקוזכויותייכל.והפרטיות

לפצותמסוגלתאינניאךלדבררוצהאני,הזה

להןברחוהמיליםכאילומרגישהאני.פיאת

,החד...פחדכמה.והפחדהכאברקונשאר

מי?ידעמי.שוביקרהשזההזהנשלטהבלתי

?16בתילדהחיהכמוככהלתקוףשאפשרידע

חשבתילאאבלכולםכמוסיפוריםשמעתי

הטובההילדה,לציוןמראשוןאור,לייקרהשזה

מהטיפוסיםהתרחקתיתמיד.מחונניםמכיתת

אתםקרהזהאיךאז.האלהומהמקומותהאלה

להיותניסיתיאחתפעם.באשמתיזה?שואלים

ליאמרו.עקבים,מינישמלת,האלומהמגניבות

קרהושזהזהאתשהזמנתימהמשטרה

עווללישנעשהמרגישהאניאיךאז...בגללי

זהאונס?לבדכךכלמרגישהאניאיך?ככה

שליהגוףאתמרגישהאני.רצחכמובאמת

אלמהלב,וברעלבכאבמתמלאלאטלאט

אלהידייםאל,הראשאלמהכתפיים,הכתפיים

.ההואבלילהכמובדיוק,הגוףכלואלהרגליים

.האורביכבהבוהלילה



!                    אומרים לא לאלימות נגד נשים!   לזה סוףנשים
דורוןאיריסחדוותמירית,קינסטליךאלוןקרןמאת

.תודה לכל המורים שלקחו חלק ביום זה
.תודה על השיתופים והמעורבות הרבה בנושא

.המורים וההורים, אין ספק שהעלנו את המודעות לנושא בקרב התלמידים

.רק יחד נוכל למגר את התופעה



השומרליעקוביום הולדת 

חדוותמיריתמאת

,ופרחיםעציצים,פתגמים,בשיריםהשומריעקבפנינואתמקבלבוקרבכל

.טובותאנרגיותוהמוןקטורת

️❤העולםבכלכזהשומראין

.הולדתיוםחגגיעקב13/11/22בתאריך

ופרחיםברכותלוהכינו7וז7ח,מרגשסרטוןלוהכינוהפורוםתלמידי

בשיריםלולחגוגלשעריצאמהצוותוחלקחמשכבהתלמידים,מאוריגמי

.התרגשמאודיעקב.וברכות



בנושא קיימות ומחזור7ז7שיא לכיתות חיום 

הסייעותוכלדורון,רון,שלי,לינוי,ורהמאת

לכיתותשיאיוםהתקייםדצמברבחודש

.ומחזורקיימותבנושא7ז7ח

באודיטוריוםהצגההכינו7זתלמידי

שהגיעו1זוגם5זקהלבהשתתפות

כלפיהםונהגולילדיםפרגנו,לעודד

.להערכהראויהורגישותבסובלנות

.

זבללמרהתחפש7זמכיתהארטיום

תחפושתלוהכינהשלואמא)

לשופטהתחפש7מזקינןוליאור(מיוחדת

.הסביבהעלהשמירהעלהממונה

,מגורטאותחנוכיותהכינומכןלאחר

במהלךשאספוניירגלילי.בקבוקים

הסגוללפחלמחזרודאגוהחודש

.והכתום

וסיימוהספרביתאתניקומכןלאחר

בןעםיחדספורטיביחוויתיבמפגש

.ותחנותמשחקיםלהםשהכיןיעקבי



הסיגדחג 

חדוותמיריתמאת

בכנסהספרביתאתלייצגיצאו1חתלמידי

מטעמיםהכוללהסיגדחגלציוןעירוני

תערוכת,המסורתיהאתיופימהמטבח

.בנושאוהרצאהביתנים,תמונות

עלהכיתהמחנכתפרשללשיראלתודה

והתכנוןהלוגיסטיהסיוע,התלמידיםהכוונת

.קצרבזמן

️♥שמחסיגדחג



בנות השרות

וטלאורנוגהמאת

.הספרבביתכאןהשנהשירותהבנותאנחנוונוגהטלאורלנוקוראים,שלום

?לנוהיהמהאז

שונהodtפעילותעםהחודשאתהתחלנו.יחדלנועברחודשעודאשכרה

וצמודאישילליוויוזכתהקופחהלא'חשכבת.'ט-ו'זשכבותעםוכיפית

ודרמותצעקותקצתעםאבל.מחטיםכמהשםועפוכמעטכןכן,בחיסונים

בסינמההחטיבהמועצתעםמנהיגותליוםהמשכנו.הסתיימההמערכה

שכחנולאהתיכוןאת!!בכןגאותוטיילורמוכתרהדרמקסימיםהייתם,סיטי

.האלופהנחשוןכיתת1'יאעםוהתחלנו

.ועודן"אמ,מוסד,כ"השבאתמקרובוהכרנולמדנושםהמודיעיןלחיליציאה

שנתיבטיולמלאבהרכבגםראינויאשכבתאת?קיימיםאלושכלידעתם

שאותנולכםזוכרותועדייןומגבשכיףטיולהיה(.כמובןובנציאה!גולןעם).בגולן

',חשכבתגיבושיום,פורוםבחירות,שיאימיעודהיו):שיתףלאאחדאףבסוודר

ועודנשיםנגדלאלימותמאבק,"חיותאוהבתראשון"לעמותתעוגותמכירת

.הספרבביתהתותחהפורוםעםהמון



בנות השרות

וטלאורנוגהמאת

מישנהסוףעדלראותמחכות?לבשמתםכבר,חודשהחליףהולדתימילוח

,גבורה,סטיגמותעלמערכים!שלנוגםוכמובןשלוהעבריהתאריךאתזוכר

שנתיטיול.השונותבשכבותהועברוועודמוסריות,ל"צהלפצועיההוקרהיום

בצורההשיעוריםביןואווירהצחוקיםלאואיךהמהממת'חשכבתעם

...חנוכהקראתלמוריםמתוקפינוק,ובנוסףמתמדת

!איתכםנוספיםלחודשיםומחכותהמוןאוהבות

:מוזמנים ליצור איתנו קשר

נוגה-0585100111

טלאור-0542988902



ל"יום ההוקרה לפצועי צה

קינסטליךאלוןקרןמאת

דודלבין1יאכיתהביןהתקייםהשראהומעוררמרגש,משמעותימפגש

.הכיפוריםיוםבמלחמתשנפצעקרבהלום–ל"צהפצוע,אפלבוים

פרצהבהםהימיםועלברקבבנישגדלכנערבחייוהתלמידיםאתשיתףדוד

.הכיפוריםיוםמלחמת

כיצדידעלאאךטראומהמפוסטסבלהוארבותשניםבמשךכילהםסיפרדוד

והתייחסותהכרהמקבלשהתחוםמרגישהואהאחרונותבשניםורקלהתמודד

.הולמת

בנימולהראשונההרצאתוהיתהוזוהימבוגרקהלעםרקנפגשדודהיוםעד

.נוער

השאירוובהחלטשאלותשאלו,ורגישותענייןהביעו.למופתהתנהגו1יאתלמידי

.נוערבניבפניולהרצותלהיפגשלהמשיךהרצוןאתדודאצל



גופניחינוך 

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



אזורישדה גמר במרוץ הראשון מקום 

הירשפלדרויטלמאת

מורים יקרים  

תלמידי בית הספר בחטיבה ובתיכון בכיתות הספורט זכו  
.  שדה גמר אזורי במרוץ הראשוןבמקום 

:למאמנים ישר כוח 

דמליןעומרי , חי כהן , אסף לוזון , יעקובי בן 

.  את התחרות ולאיב שלנו שליווה 

כל הכבוד  
.  בכם ופנינו לארצי גאים 

!רבה בהצלחה 



מנהלת השש שנתי

דבר

,יקריםותלמידיםמורים

2004בשנתשנהרגספרנוביתבוגרל"זאורצורמ"סגאתזוכריםכולנוהיום

מחבלתי"עשהתבצעארזבמחסוםהתאבדותבפיגועהצבאישירותובמהלך

.מתאבדת

ששותפיםספורטביוםשנהמידיצורשלזכרואתלהנציחבחרהאורמשפחת

.ומוריםחיילים,תלמידיםזהליום

חייכן,חברותי,מצטייןספורטאיהספרביתשלקלהאתלטיקהבנבחרתהיהצור

.ומאושר

חוש:כך-כלאותושאפיינוהתכונותבזכותכולםעלאהובהיהצור

.סביבתועלאושרמשרה,אינסופיוחיוךהומור

כושרבאימונילהתאמןנהג.מעשיוכלאתבמסרטהלתעדאהבהוא

עםיחדכדורבמשחקיהקיצייםהשבועסופיאתוהעביראינטנסיביים

.חבריו

:צורשלאביוטלשלמדבריו

לעולמיבתוכנונצורואתהבלעדיךלחיותממשיכיםאנחנו,שליצור"

שנייהבכלאיתיואתהאיתךבבוקרהעינייםאתפותחאני.עולמים

"אבא,ומתגעגעשליילדכךכלאותךאוהב.נשימהובכל

מוצלחיוםהספורטביוםהמשתתפיםהתלמידיםלכלמאחלתאני

.בספורטוהגינותלזולתכבוד,יושרערכיעלשמירהתוךומהנה

ולכלהעליונהבחטיבהג"חנרכזקריגרלאיבמראשלהודותרוצהאני

,עדן,ב"בחטהג"חנרכזלוזוןאסף,חי,שרית,גילי,לקרןגופניחינוךצוות

.ובןאילנה,שרית,קוסטה

בהערכה רבה

הירשפלדרויטל 

ברלבחיים ש "שנתית עמנהלת קריית החינוך השש 

6/12/22ג                                                                                                     "בכסלו תשפיב



יום ספורט לזכרו של צור אור

גופניחינוךצוותמאת

(20.11.1983)ד"תשמבכסלוד"יביוםנולד.וטלעדיבןאורצור

ליחידתומצטרףטירונותמסיים,לחיילוהופךל"לצהצורמתגייס3.2.2002-ב

ק"משתפקידאתמקבלהוא.ארזשבמחסוםוהקישורהתיאוםמפקדת

.בעבודתוומצטייןם"בו

חיילחונךצור.23:9השעה,(14.1.2004)ד"תשסבטבת'כ,בבוקררביעייום

שבמחסוםהתעשייהלאזורהפלשתיניםהפועליםבמעבר'12מגן'בחדש

לגילויהמכשיר)והמגנטומטרהבידוקלנקודתמגיעהפלשתיניתצעירה.ארז

.מצפצף(מתכות

עללשובלהמורה,מתאבדתמחבלתעלהתראהשבידיו,הסלקטור

היאאז-או.שובמצפצףוהמגנטומטרשובלעבורמנסההיאאך,עקבותיה

לפלטינותוטוענתשמלתהשוליאתמרימה,בבכיהרצפהעלנופלת

נושאת.ידנילבידוקלהיכנסלהמניח,עליהרחמיושנכמרו,הסלקטור.ברגלה

,המבנהלתוךפוסעתהיא,ברזלבכדורישזורנפץחומרג"ק5גופהעל

הגבולמשמרחיילמימינה,אנדריהחדשהחיילולידוצורעומדמשמאלה

הקרוימקוםנמחקהשנייהובאלפיתהמתגעללחיצה.הסלקטורומאחוריה

.פצועים10-כועודהרוגיםארבעההרצפהעל',12מגן'

עודאיננוצור

(14.01.2004)ד"תשסבטבת'כביוםנפלאורצור

בנופלו20בן

סודלשמורהיכולת,אמתחברות,אינסופיוחיוךהומורחושאחריוהותירצור

והרבהחלוםלהגשמתעדנחישות,בעבודההצטיינות,קץאיןעדונאמנות

אהבה

המתקייםקלההאתלטיקהבתחוםספורטביוםלהנציחובחרהמשפחתו

.'חבמקיףשנהכל



יום ספורט לזכרו של צור אור

גופניחינוךצוותמאת

תפקידומילויבעתצוראורנפל(14.01.2004)ד"תשסבטבת'כבתאריך

.ארזבמחסוםמחבלתי"עהתאבדותפיגועבמהלך

השאיר,מצטייןוספורטאילציוןראשון'חמקיףספרביתתלמידשהיה,צור

וערכילספורטהאהבהדרךזכרואתמנציחיםאשרוחבריםמשפחהאחריו

.והנתינההיושר,ההגינות

וכללמורחבתבמתכונתהשנההתקייםצוראורם"סגשללזכרוספורטיום

וחיילים'חמקיףתלמידיוחמישיםכמאה

הספרביתתלמידיכללשמעובובאודיטוריוםבכינוסנפתחהספורטיום

ורכזהירשפלדרויטלהגברת,הספרביתמנהלתמפיל"זצוראוראודות

.צוראתבמעטלהכירוזכובסרטוןצפוהתלמידים.קריגראיבמר,גופניחינוך

ערכיהתלמידיםבפניהודגשהיוםשלוהספורטיביהתחרותילאופיובנוסף

ליהימפיהספורטאיתשבועתוהוקראהספורטיביתהגינותבהםהספורט

.מצטיינתוספורטאיתיבתלמידת,קרביץ

ריצה,קצרהריצה:קלההאתלטיקהבמקצועותהשתתפוהתלמידים

.לגובהוקפיצהלמרחקקפיצה,ברזלכדורהדיפת,בינונית

נוספותתחרויותשתיקיימנוולכןהמיניםביןלשוויוןמחנכיםאנוספרנובבית

ותחרותבנות-בניםמעורבשליחיםמרוץ:מגדריתמופרדותאינןאשר

.חבלמשיכת



יום ספורט לזכרו של צור אור

גופניחינוךצוותמאת

משפחתבנוכחותלמצטייניםפרסיםוהענקתסיוםטקסנערךהתחרויותבסיום

,יאמקיףתיכוןתלמידי,רביןהבינייםחטיבתתלמידי,עזהק"מתיחידת,אור

.השונותבתחרויותלחבריהםולפרגןלצפותשהגיעו'חמקיףומוריתלמידים

.מרשיםבגביעזכואשרטורנירמצטיינינבחרוומדליותלתעודותבנוסף

.התחרויותוביצועהארגוןבשלבישעזרמילכלרבהתודה

'חמקיףגופניחינוךוצוותהספרביתהנהלת,עזהק"מתיחידת,אורלמשפחת

.אתלטיקהאצטדיוןוצוות



יום ספורט לזכרו של צור אור

גופניחינוךצוותמאת



יום ספורט לזכרו של צור אור

גופניחינוךצוותמאת



קבוצת אופניים מרכז נוער בנים

חדוותמיריתמאת

רכיבתבקבוצתהאחרוניםהשבועייםבמהלךהשתתפו6וחזמכיתותבנים

.שקמהנוערבמרכזהמתקיימתאופניים

שמתנדביםגלגלי-הדובתחוםמרכזבמחוזשוטריםהינםהמדריכים

בהמשך.הצהריםאחרומגבשתספורטיביתלפעילותתלמידיםולוקחים

.מיוחדיםצרכיםעםילדיםלמעןהתנדבותיפרוייקטעימםיעשו

.טובותחוויותעםוחזרונהנוהילדים

בניםערבגםאפשר.אותיתעדכנולהצטרףשרוציםנוספיםבניםוישבמידה

6בחעשינועסיסוהילהשאניכמואחתלכיתה

!!!שווה-בכיתותתשווקו

.הסיועעלאלמוגללימורתודה



הישגים בתחום הכדורעף והכדורשת

קריגראיבמאת

השתתפו באליפות לבתי ספר בענף כדור עף לאחר ארבע שנים שלא  תלמידנו 

.השתתפנו בגלל המגפה הקורונה 

.א ותיכון גן נחום "מקיף י,שתי בתי ספר . בבית שלנו שובצו עוד

.  סיימו במקום השני

!  הייצוגכל הכבוד על 

  .



"האולימפיקסמרוץ "

דורוןאיריס-חבמקיףהחברתיתהמעורבותרכזתמאת

כיתותתלמידייצאו,23.10.22,ראשוןביום

ביוםחלקלקחתספרנובביתהתקשורת

התלמידים."האולימפיקסמרוץ"עירוניספורט

הלפידהעברתלציוןהעירברחביצעדו

הפעילותלאורך.הקרבההתחרותלקראת

ברחובותמ"ק1.5שלצעדההתקיימה

בתחנותפעילותולאחריהבעירהראשיים

קיבלוהפעילותבסיום.ומגוונותשונותספורט

כאותומדליותהערכהתעודתהתלמידים

.השתתפותםעלהערכה

לצוותומקסיםספורטיבי,פעיליוםהיה

.םולתלמידי



5שיעור חינוך גופני מגבש לתלמידי כיתה יא

קינסטליךאלוןקרןמאת

.5שיעור ייחודי לתלמידי כיתה יא

נהנו משיעור חינוך גופני מגבש בו התקיימו תחרויות בין  5תלמידי כיתה יא

.פיזי וטקטיקות שונותכחהתרגילים שילבו בין . תלמידי הכיתה

מחנכת  , קונסנסורד על הפעילות ול, אסף לוזוןי,גופנתודה רבה למורה לחינוך 

!שליוותה את התלמידים ועודדה אותם, הכיתה



אירוע העצמה נשית במסגרת יום ההליכה הבינלאומי–אתנה 

קינסטליךאלוןקרןמאת

באירוע ספורט ייחודי ומושקע בשם  1השתתפו תלמידי כיתה יא28/10/22ביום שישי 

".אתנה"

:קצת על אתנה

המלצת  בעקבות 2007בשנתהוקמה , המרכז לקידום ספורט הנשים בישראל, אתנה

רב שנתי לקידום ספורט  פרויקט להקים -המועצה הציבורית לקידום ספורט הנשים 

.  הנשים בישראל

לגיוס  אתנה פועלת . לנערות ולנשים, המקצועית של אתנה מיועדת לילדותהפעילות 

תכניות אתנה מוכוונות  . הנערות והנשים בענפי הספורט השונים, ולשימור ולקידום הילדות

מגיל בית הספר היסודי ועד לרמה ההישגית הגבוהה כחלק מתכנית הישגית הגבוהה  

.בכלל גופי הרוחב בספורט

אתנה מקדמת שיח מעולמות התוכן של נשים בספורט והעלאתו לסדר היום באמצעות  

.  פורומים ומפגשים, כנסים



אירוע העצמה נשית במסגרת יום ההליכה הבינלאומי–אתנה 

קינסטליךאלוןקרןמאת

?אז מה היה לנו

,  אומגה, קיר טיפוס

כדורי  , צעדה עממית

,  נינגהמתחם , פיטבול

ספינינג על אופנועי  

,  זומבה, אגרוף, שטח

הרקדה  , מגלשות

בבמה המרכזית  

...(  היינו גם שם)

:  ופעילות חברתית

חבילה עוברת מלאה  

אתגרים 



יום

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



המורה צוין בכינוס חגיגי בו נהנינו מפעילות חברתית וארוחה מושקעת  יום 

! ומפנקת באדיבות ועד ההורים ובראשם מירב גינת





תודה  , המתנה והכיבודההורים על לועדתודה 

, לפורום תלמידים על הקישוטים והברכות 

פרי בכר על הכנת  וליהיאלבנות השרות תודה , תודה לדוד ויצמן על הדלקת נר חנוכה

!ותודה לצוות המנהלה" תודה"סרטון 



חופשה

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח


