
 1גליון מספר 

 

 1ליאן פרל ח'/בוקר בכיף בחטיבת בן צבי

מסורת חדשה בחטיבת בן צבי! בחודש האחרון, 

פתחו תלמידי החטיבה "בוקר בכיף". תלמידי 

שכבה ז' נשארו בבית בפיג'מה ולמדו ביום מקוון 

שכולו מתמטיקה. תלמידי שכבה ח' וט' בילו שעה 

וחצי בחוגים, סדנאות בריאות, אותם העבירו 

תלמידים ומורים במגוון תחומי עניין מרתקים. 

יוגה, קפוארה, דמיון מודרך, אומנות רחוב, 

התנהלות פיננסית, כדורגל, ספידסטאק, עריכת 

וידאו בנייד, שירים באנגלית, ערבית וצרפתית. 

קיפולי נייר, דרמה, ריקודים שונים, אימון כוח, 

קאוצינג, שותלים בגינה, תיאטרון, פוטבול, 

קיפולי נייר, עיצוב החדר, עיצוב וחיטוב, 

מקראמה, סריגה, המשפט בחיינו, אסלאם ודאעש, 

לתפוס את הרגע,... ועוד. היה בוקר נעים, נינוח 

שהשאיר טעם של עוד. תודה לכל המורים 

 והתלמידים על הפעילויות המגוונות והמושקעות.

 עורך ראשי: ליאן פרל 

 בהוצאת: מועצת התלמידים

 

 1מעיין פלג ח' /יום העברית

, התקיים יום העברית לשנת 21.12ביום חמישי, 

2112 . 

ביום זה עברו בכל הכיתות בבית הספר תלמידים 

והעבירו פעילויות לכבוד יום העברית. בפעילות 

התלמידים שיחקו משחקים שונים בנושא עברית, 

למדו מילים חדשות ואף התחרו ביניהם. הפעילות 

הייתה חוויתית, כיפית ,לימודית והעשירה את ידע 

התלמידים בנושאים שונים. לבית הספר שלנו חשוב 

שהלמידה תהיה חווייתית . התלמידים נהנו לעבור 

פעילות זו ולמדו ממנה דברים חדשים התלמידים 

נהנו לעבור פעילות זו ולמדו ממנה דברים 

 חדשים.



 1אורי גור ח'/שומרי מסך 

בשבועות האחרונים נציגי מועצת התלמידים 

העבירו פעילות "שומרי מסך" נגד בריונות 

ברשת  לשכבת ז'. בפעילות העבירו הנציגים 

פעילות על הקושי בהעברת מסרים דרך 

פלטפורמות דיגיטליות ועל הקלות בה ניתן 

לפגוע ולהפגע דרך הרשתות החברתיות. 

בסוף הפעילות הסבירו נציגי המועצה על קו 

שהוקם במטרה לתת מענה לפגיעה  111

 ברשת. 

 2קורל בר ט' /יום המורה

יום המורה הוא יום בו תלמידים,הורים 
והקהילה מוקירים תודה למורים אשר העניקו 
להם חינוך על הצד הטוב ביותר, עובדים קשה 

 עם הרבה אהבה. 

את יום זה חגגנו בבית ספר, עם ארוחה 
חגיגית שהכינו ההורים, ברכות אישיות אשר 
הכינו נציגי מועצת התלמידים לכל המורים 

 בביה"ס באווירה מצויינת.

אנחנו מודים למורים שמגיעים ומשקיעים בנו 

 יום יום, שעה שעה במשך כל השנה. 

 1‘אילת צרי ח /מוזיאון רבין לכיתות ח

לבקר במוזיאון רבין בתל אביב כדי לעבור חוויה מרתקת בהיכרות עם יצחק רבין ז"ל. במוזיאון, הכיתה  ’בחודשיים האחרונים יצאו כיתות ח

התחלקה לשתי קבוצות וכל קבוצה עברה פעילות בנושא סטיגמות חברתיות ועל האופן בו אנחנו שופטים ומגדירים בני אדם לפי מראה 

חיצוני, העדה שלהם או השם שלהם. אחרי הפעילות נכנסנו לביקור בתוך המוזיאון.במוזיאון קיבלנו אוזניות מיוחדות כדי להקשיב לסירטונים 

ולמדריך בצורה טובה. במוזיאון היו תמונות, סירטונים ומיצגים המתארים את תקופת חייו של יצחק רבין, לפני כן, ובתקופת כהונתו כראש 

ממשלה. הסרטונים הועברו בצורה חוויתית ומעניינת שהעבירה את המידע באופן מרתק ומשמעותי. כשחזרנו למפגש דיברנו על המוזיאון ועל 

יצחק רבין ועל עוד נושאים. הדבר שהכי אהבתי היה תוכן המוזיאון מפני שהוא הועבר בצורה חוויתית ומעניינת ביותר שאהבתי מאוד 

אדם על פי דעותיו או העדה שלו או איך  -והצלחתי ללמוד הרבה. אני חושבת שהמסר שאני לוקחת איתי מביקור זה הוא שלא צריך לשפוט בן

שהוא נראה אלא על איך שהוא בפנים ואיזה בן אדם הוא, וצריך לכבד את דעותיו של האחר והשונה, צריך להיות סובלני אחד כלפי השני  

 ולקבל את האחר והשונה ממך.



 אירועי כ"ט בנובמבר

 ציינו בבית הספר את חגיגות הכ"ט בנובמבר.  21.12בתאריך ה 

ט בנובמבר בכיתות ולאחר מכן חגגנו בהפסקה ארוכה “תלמידי ביה"ס חוו שיעורים בנושא  כ

 מהרגיל עם ריקודי עם, שוק ובו פלפאל, קרמבו, גזוז, תפוזים ועוד! 

 תודה רבה ל וועד ההורים, למשצ"ים ולמועצת התלמידים על שיתוף הפעולה ועל הקמת האירוע! 

 הצגת ערב לכיתות ט'

יצאה שכבת ט׳ ל״הבימה״ לצפות בהצגה ״הצמה של אבא״. המחזה נכתב ע״י  1121222112ביום חמישי, 

אמנון לוי ורמי דנון ועוסק ביחסי אב ובן ובהתמודדות עם תפקיד ההורה. סיפור המחזה הציג  כיצד 

משפחה מזרחית נאלצה לוותר על ייחודה כדי להשתלב בחברה ישראלית מודרנית המתקשה לקבל את 

השונה. הדמויות הראשיות הן עזרא ספיר )לשעבר ספאדיה( ובנו, אמיר. בהיותו על ערש דווי, עזרא מסרב 

לפגוש את בנו המורד שברח מציפיותיו של אביו. כאשר אמיר מוצא דרך לשמח אותו ולקבל כבוד והוקרה 

מתחילה העלילה להתגבש ולחשוף עובדות על עברו המצער של אביו ועל הסיבה שכל כך רצה לראות איש 

מצליח וישר בדמות בנו. ההצגה היתה מעניינת ושפכה אור על מצבן של משפחות רבות בישראל שנאלצו 

להסתגל לשינוי קיצוני, אך לבסוף ניתן היה להבין שמטרתה היתה להבהיר שלא משנה איפה חיים, העיקר 

 הוא לדעת מי אנחנו באמת, מאיפה באנו ושאין שום סיבה להחביא את זה.

 שכבת ז' -בית יהודי סלוניקי

בחודשים האחרונים יצאו תלמידי 

שכבת ז' לבית מוזיאון בית יהודי 

סלוניקי. התלמידים עברו הרצאה 

על יהודי סלוניקי , הפעלת יצירה, 

סיור במוזיאון והרצאת עדות של 

 ניצול. היה מרתק ביותר! 



 אירוח חטיבת כפר ג'וליס בבן צבי

לנובמבר נסעו חברי המשלחת הרב תרבותית משכבת ט' בשביל הבנים הדרוזים ושם נפגשו  2ב 

לראשונה עם הקבוצה מחטיבת כפר ג'וליס. את הקבוצה פגשו שוב  כחודש לאחר הצעדה  

כאשר המשלחת מג'וליס באה להתארח חטיבת בן צבי. האירוח התחיל בארוחת בוקר בנמל 

תל אביב שם עברו פעילות  משימות מגבשת ומהנה. לאחר מכן חברי המשלחת התחלקו 

לקבוצות, התארחו  ואכלו ארוחת צהריים בבתים של תלמידי השכבה. חברי המשלחת מספרים 

כי  "הכרנו אחד את השני יותר לעומק ,נהננו מאוד ולאחר מכן בערב חזרנו לבית הספר  

 להדלקת נרות ושירה משותפת וקינחנו את היום בסופגניות".

בתחילת פברואר חברי המשלחת עתידים להתארח בכפר ג'וליס  ליומיים, ולסייר בכפר  

 ולטייל באיזור יחד עם חברי המשלחת. 

 שמואלי  -סער שחר/סמינר מועצת תלמידים

בנובמבר נערך סמינר למועצת התלמידים של בית 

הספר, הסמינר נערך במתחם שבט צופי "און" 

ובמהלך הסמינר נערכו פעילויות, משחקים, שירים, 

 וכמובן היה אוכל בשפע.

פעילויות הסמינר הועברו על ידי קבינט המועצה 

 בבית ספרנו .

הסמינר היה מאוד מהנה ומהלכו יכולנו ללמוד 

 המון דברים על מנהיגות וערכים.

שמואלי נציג המועצה מדווח:"אני נהנתי -סער שחר

מאוד להשתתף בסמינר זה גם בשל המשחקים 

והלינה אך גם בשל הלמידה והחשיבה היצירתית של 

מי שהגה רעיון זה היו פעילויות מהנות מאוד 

 ומעשירות.

חברי הקבינט עשו עבודה טובה מאוד למרות  הלחץ 

שהופעל עליהם והקושי של עמידה בזמנים.לסיכום 

הסמינר היה מוצלח מאוד ואני מקווה שסמינר כזה 

 ."יערך גם בשנה הבאה



 שכבת ט' -גיחה

יצאה שכבת ט לגיחה בחוות  11.11ב 

 משמר הכרמל. 

התלמידים עבדו בחוליות, חודש לפני, 

על תכנון המבנים, הקישוטים, ארוחת 

הערב, ריקוד הצגת הנושא הכיתתי 

ועוד. הגיחה היתה מצויינת ותלמידי 

השכבה הפגינו יכולת מנהיגות, 

 עבודת צוות ובגרות. 

 מועצת התלמידים  -הפסקות פעילות

מועצת התלמידים הפעילה של חטיבת 

הביניים דואגת לפעילויות בזמן 

ההפסקות. אחת לשבוע דואגת 

המועצה להפסקות פעילות, הרקדות, 

חידונים, משחקים ועוד... כל זה בזמן 

ההפסקה אחת לשבוע ולרווחת 

 התלמידים:( 

 צים“סמינר מש

תנועת המשצי"ם מתחילה מכיתה ח'  בכל שבוע 
נפגשים לשעה וחצי של פעולה שהמשצי"ם של שכבה ט 

 מעבירים, כל פעם על נושא אחר.

בחנוכה יש מסע של יומיים למדבר יהודה, עם לינת 

 שטח ובישולי שטח ומסלולים וזה מאוד כיף

 ימים בשטח. 1בפסח מתחיל קורס ההדרכה של 

אשכול בן צבי מאוד מגובש והפעולות מהנות 

 ומעניינות.

בתחילת חודש ינואר, יצאנו אשכול המשצי"ם של בן 
, 10:11צבי ,לסמינר יומיים, הגענו ליאנוש בשעה 

עברנו הפעלות מעניינות שחלק מהמשצי"ם הכינו 
והעבירו, הכנו ארוחת ערב משותפת, רקדנו ועשינו 
צחוקים, ישנו ביחד כל הבנות בשקי שינה, למחרת 

עברנו שוב פעילויות אכלנו ארוחת בוקר ביחד ושוב 
רקדנו.  הסמינר היה מאוד מהנה ומגבש לכל 

 האשכול



טו בשבט בחטיבת בן צבי "כי האדם עץ 

 השדה", 

אשכול המשצי"ם המדהים של חטיבת 

 בן צבי מציינים את חג ט"ו בשבט,

וכל החטיבה חוגגת בשיעורי ט"ו 

צים משכבה ח “בשבט שהעבירו הפש

 לתלמידי כיתות ז' 

תלמידי שכבת ח' חגגו את החג 

בסדר כיתתי, עם מסכת על 

ההיסטוריה של החג, שירים, ברכות 

למחצית החדשה, ומטעמים שהביאו 

 מהבית.

וקינחנו בהפסקה פעילה לכל 

החטיבה, עם מוסיקה, מכירות 

 ובעיקר שמחה.

 תורת היחסים

"תורת היחסים" היא  קבוצת תלמידים 
תלמידים.   12בשכבת ט' המונה כ 

הקבוצה נפגשת אחת לשבוע ועוסקת 
בנושאים הקשורים ליחסים בין המינים 

דרך תיאטרון. הקבוצה מופעלת בשיתוף  

 -יועצת שכבת ט', אור כהן -אור ארד
מדריך המוגנות ושלושה תלמידי כיתה 
י"א הלומדים במגמת תיאטרון בתיכון 

בן צבי: יונתן דהאן,עמית בכר וחנן 
טורבטי, היו בעבר תלמידי החטיבה, 

יזמו את הפרויקט עוד כשלמדו בחטיבת 
 הביניים.

בסיום הפעילות ייכנסו התלמידים 
‘ המשתתפים  לפעילות והצגה בשכבה ט
ויציגו את נושא היחסים דרך דילמות 

 וסצינות מעולם התיאטרון. 



 משלחת לגרמניה 

הטסים ‘ בימים אלה עוברים נציגי שכבה ט

לגרמניה הכנה משמעותית בדרכם למפגש 

ש היינריך “ס ע“עם מארחיהם הגרמנים מביה

 היינה. 

עד כה, נערכו שני מפגשים ראשונים של 

המשלחת. התחלנו להכיר טוב יותר את חברי 

המשלחת, הודות לפעילויות מיוחדות אותן 

 העבירו לנו המורות. 

  1‘ליאן פרל ח/צוללני בן צבי

בשיתוף פעולה עם מחלקת הנוער והצוללת 

האדומה חטיבת בן צבי פתחה את קבוצת 

"צוללני בן צבי". הקבוצה הינה הרכב מוזיקלי 

של חטיבת הביניים של תלמידים המנגנים 

בגיטרות, תופים וקלידים. הקבוצה נפגשת אחת 

לשבוע לחזרה בצוללת האדומה. בקרוב ההופעה 

 הראשונה!

 1‘ליאן פרל ח /"חברה מחוברת"-קבוצת צילום

קבוצת צילום של תלמידי שכבת ט' יצאה לדרך! במסגרת הקבוצה למדו התלמידים המשתתפים  

צילום אומנותי דרך הסמארטפון, זוויות צילום, קומפוזיציה ועוד .התלמידים המשתתפים עברו 

פעילות על החברה הישראלית, השונויות והחיבורים בה ובקרוב יגישו עבודות גמר בצילום  

 ויקימו תערוכה בחטיבה. 



 מועדון וותיקי העיר וחטיבת בן צבי 

שכבה ח' יוצאת פעם בשבועיים להתנדבות בבית הקשיש ברחוב ש"י עגנון בקרית אונו. 

התלמידים משחקים ומשוחחים עם חברי המקום, הילדים מלמדים את הקשישים והקשישים 

תלמידים שמבלים במקום כשעה  11-11 -מלמדים אותם משחקים שונים. לכל מפגש מגיעים כ

יצאו למפגש הראשון, התלמידים מאוד נהנו לבלות ונתרמו  1וחצי. לדוגמא: תלמידי כיתה ח

מאוד מהמפגש: למדו משחקים חדשים, נהנו מהכיבוד, הדליקו נר ראשון של חנוכה ויצרו 

קשרים עם חברי המועדון. היה מקסים ומרגש לראות את שיתופי הפעולה ורוח ההתנדבות של 

 התלמידים.

 תחרות מירוץ שדה 

בתחרות ארצית במרוצי שדה, שנערכה בעמק 

המעיינות בבית שאן, השתתפו וייצגו את 

החטיבה תלמידי שכבה ט', דבי ירון, אורי נבון, 

אביב שורק, חי שובל, אדם עופר ותומר שפירא. 

 1-מ' במקום ה 1111המתחרים זכו בריצה 

 והמכובד בארץ.

מתוך עשרות רצים  10-דבי ירון הגיע במקום ה

 .11:12בזמן שיא אישי 

כל הכבוד למתחרים שלנו שייצגו את החטיבה 

 בכבוד רב, יישר כוח! 

 תודה לצוות החינוך הגופני המסור.

 לתת

לקראת ראש השנה תלמידי שכבת ט' 

המקסימים התנדבו ועזרו  לארגון לתת 

 .באיסוף מזון למען הקהילה



 תלמידי כיתת התקשורת/"ידידו הטוב של האדם"

"טוביה" מגיעים אלינו, לכיתות התקשורת בחטיבה מדי -שני הכלבים "שול" ו

יום רביעי לפעילות כיתתית של אילוף כלבים עם נועה המדריכה. אנחנו 

לומדים איך לתקשר עם הכלבים בעזרת קשר עין, דחיית סיפוקים וכן לאלף 

 "ארצה", "שב", גלגול, קפיצה, שמיניות ועוד...  –אותם לפי הפקודות 

 טק-סיור בחברת היי

יצאו לביקור בחברת הייטק בתל אביב. החברה היא  0תלמידי כיתה ז 

חברת "דודא" המתמחה בבניית אתרים. במהלך הביקור התלמידים 

קיבלו הסבר על פעילות 

החברה, שאלו שאלות  והכי 

כל תלמיד בנה אתר  -חשוב 

אישי בהדרכה ובשיתוף עם 

העובדים. התלמידים קיבלו 

גם כיבוד בשפע וגם חולצות . 

התלמידים והצוות, חזרו 

 מרוצים ושמחים.



 ר בחטיבת בן צבי 2 עינב חביב אסא“צוות המח

תרבותיות( הוא צוות שמוביל בחטיבה חשיבה אחרת ומנסה בסיוע -ר )מנהיגות חברה ורב“צוות המח

התלמידים לעצב את פדגוגיית העתיד ובית הספר של 

 המחר. 

הצוות מורכב ממורים מכל הצוותים המקצועיים, מפגש 

אחת לשבוע, יוצא לכנסים ומתעדכן בחידושים 

 העדכניים. 

במסגרת עבודתו עורך מעגלי שיח עם התלמידים מכל 

שכבות הגיל בחטיבה שהינם שותפים מלאים לחשיבה, 

 לעיצוב וליוזמות החדשות. 

 

 אליפות אתלטיקה לכיתות התקשורת

תלמידי הכיתות הקטנות בחטיבה השתתפו 

באליפות אתלטיקה קלה לכיתות 

התקשורתיות באיצטדיון בהדר יוסף. 

לתלמידים שהתחרו הצטרפו גם חבריהם, 

שעודדו וצוות תומך ומפרגן. בתום אירוע 

מרגש הצליחו התלמידים להשיג חמישה 

פרסים של מקומות ראשונים בתחרויות 

   ריצה.

יום המאבק הבינלאומי לאלימות 

 נגד נשים 

ציינו בחטיבת  21.11בתאריך ה 

בן צבי את יום המאבק 

לאלימות נגד נשים. מורות 

החטיבה יצאו להפגין מחוץ 

 מ לציין את יום זה. “לחטיבה ע



 אוהד ארדןNBA/משחקי חג המולד בליגת ה

(, התקיים אחד מאירועי 21-21.12לפני כחודש,  בחג המולד )

. NBAהכדורסל המובילים ביותר בעולם, משחקי חג המולד של ה

נחשבים למסורת, ומתקיימים כל  NBA-משחקי חג המולד בליגת ה

שנה. בימים אלה יש בדרך כלל את המשחקים הכי נצפים, מותחים 

וטובים בליגה, ובהם לרוב משתתפים שחקני הכדורסל הטובים ביותר 

בליגה, ואף בעולם. השנה, יצא לי לצפות באחד מהמשחקים האלה, 

 בו שיחקו הקבוצות לוס אנג'לס לייקרס וגולדן סטייט ווריורס.

 סיכום המשחק

המשחק נפתח לטובתם של הווריורס, אשר קלעה את הנקודות 

הראשונות. לאחר כדקה, הלייקרס קלעו חזרה והשוו את הפער. לאחר 

מכן, הלייקרס התחילו לשחק ברמה גבוהה יותר מהווריורס, וסיימו 

נקודות. את המחצית הראשונה הובילו השחקנים לברון ג'יימס מהלייקרס וקווין דוראנט  11, ביתרון 01-11את המחצית הראשונה בתוצאה 

מהווריורס, אשר נחשבים לשני שחקני הכדורסל הטובים ביותר בעולם. המחצית השנייה הייתה יותר מותחת, למרות ההובלה הגדולה של  

נקודות בשיא. ברבע השלישי, בזמן התקפה של הלייקרס, נפצע השחקן המוביל של הלייקרס, לברון ג'יימס, ונאלץ  12 -הלייקרס על הווריורס

לעזוב את המשחק על מנת לקבל טיפול רפואי. דבר זה לא עצר את הלייקרס, אשר המשיכו להוביל במשחק, עד לסיומו. המשחק נגמר 

לטובת הלייקרס, אך למרות זאת אוהדי הלייקרס היו בעיקר מודאגים, עקב הפציעה של כוכבם לברון ג'יימס, בתקווה  111-121בתוצאה 

 שפציעה זו לא משמעותית והוא יוכל לחזור לשחק במשחקים הקרובים.

 1‘ליאן פרל ח /משחק  מומלץ 

Forza horizon 1 משחק מכוניות במחשב ורמה ,

 גבוהה ובאיכות טובה. 

במשחק יש את כל המכוניות בעולם ניתן לשדרג 

אותן לאפשר לנסוע לאן שרוצים במפה גדולה 

ומגוונת עם ארבעת עונות השנה. יש כסף 

במשחק שמשיגים ממרוצים ועם הכסף אפשר 

לקנות מכוניות ולשדרג אותן. אני מאוד ממליץ 

 לשחק במשחק הזה הוא מאוד כיפי ולא נגמר.

 1‘עמית כליפי ח“2הפלאש” -סדרה מומלצת

הסדרה פלאש היא ”, "Flashבזמן האחרון התחלתי לראות סדרה בשם "

 סדרת מדע בידיוני העוסקת בגיבור העל הפלאש. 

בהתחלה חשבתי שהסדרה היא כמו שאר סרטי גיבורי העל אבל ברגע 

 הפעלתי את הפרק הראשון ממש "נשאבתי" אל הסדרה.

בסדרה יש כל כך הרבה מתח, דמויות, קרבות ואם אתם אוהבים סדרות 

 עם דרמה וטויסטים הסדרה יכולה להבטיח לכם את זה.

גם אם אתם לא אוהדים גדולים של הז'אנר, הסדרה הזאת תצליח 

להשאיר אתכם במתח, אתם תקשרו לדמויות והכי חשוב תהנו מסדרה 

 איכותית.

. כרגע יש לסדרה חמש Netflixחשוב לומר שהסדרה נמצאת רק ב 

 עונות ,כל שבוע יוצא פרק חדש.  

 ממליץ לכם ללכת לראות!



 “טאקדמיה”מופע 

 “ אתנה”בנות החטיבה בפעילות 


