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חושבים חינוך    ומחנכים לחשוב
ידיעון רוגוזין א'ידיעון רוגוזין א'

השנה, מופעלת בבית ספרנו תוכנית ״החינוך לחיים משותפים" שמטרתה להגביר 
את ערך הסובלנות ולהעמיק את ההיכרות עם מגוון האוכלוסייה בארץ ישראל. 
בתוכנית משתתפות שתי כיתות ט' - ט'7 ו-ט'5 ושתי כיתות מקבילות בבית ספר 
ופעילויות  משותפים  מפגשים  מספר  כוללת  התוכנית  נוג'ידאת.  בועיינה  בכפר 

חווייתיות וערכיות יחד.
שבקיבוץ  אלון  יגאל  לבית  ט'7   - ו  ט'5  תלמידי  נסענו  דצמבר  חודש  במהלך 
גינוסר לפגוש תלמידים מבית ספר בכפר בועיינה נוג'ידאת. לפני המפגש הגיעו 
לבית ספרנו מנחים מקיבוץ גינוסר להעביר את הפעילות בשיעור חינוך. מטרת 
הפרויקט היתה הכרת בני נוער ערביים, קירוב לבבות וקבלת השונה. לכל תלמיד 
מכיתתנו היתה דעה מסוימת אשר גובשה במשך שנים כתוצאה מהמצב הפוליטי, 

הביטחוני ומהתקשורת. 
הילדים  את  ראינו  בהגיענו  אולם  כלל,  ציפיות  ללא  אלון  יגאל  לבית  הגענו 
ומבחינה  בשכבה,  אחר  אחד  כל  כמו  לבושים  היו  והנערות  הנערים  האחרים, 
ניתן היה לחוש את המתח באוויר.  חיצונית לא היו שונים מאיתנו. כבר בכינוס 
החלפנו מבטים חטופים. ניכר היה שהם מרגישים בדיוק כמונו. לאחר שחולקנו 
לקבוצות מעורבות, שיחקנו במשחקי היכרות. בהתחלה זה לא כל כך זרם. לא כל 
כך נפתחנו, אבל ככל שעבר הזמן התחברנו מאוד והקרח נשבר. בהמשך שיחקנו 

במשחקים ספורטיביים הדורשים מאיתנו שיתוף פעולה.
נהנינו מאוד! החוויה הייתה טובה מעבר למצופה. הכרנו חברים חדשים - גם אם 
הם שונים מאיתנו - כולנו אותו הדבר. כבר בסוף המפגש הראשון הרגשנו כי יש 

תקווה לעתיד משותף.
את  אירחנו  שלנו.  הביתי  במגרש  הפעם  שוב,  נפגשנו  שבועות   3  - כ  לאחר 
התלמידים בבית ספרנו. הפעם כבר הגענו למפגש עם הנערים והנערות שפניהם 
ארוחת  אכלנו  האירוח  במסגרת  שונה.  היתה  כבר  הפתיחה  נקודת  לנו.  מוכרות 
בוקר משותפת, ולאחר מכן עברנו שתי פעילויות מהנות במיוחד. יצרנו חולצות 
עם הדפסי שבלונות בנושא מנהיגות ושינוי, אותם חתכנו וריססנו עם ספריי צבע 

מיוחד, ושיחקנו כדורעף. 
יום מלא חוויות, ובעיקר מרוצים מאוד מההזדמנות שניתנה לנו להכיר  סיימנו 
ולהתחבר לבני נוער שלולא המפגשים לא היינו נפגשים עימם. מצפים לנו עוד 
שני מפגשים. בפעם הבאה אנחנו נתארח אצלם בבית הספר וניחשף לסביבתם. 
לגבי  סקרנים  אנו  אלון.  יגאל  בבית  שוב  יהיה  הסיכום  מפגש  האחרון,  המפגש 

ההמשך ומצפים לכך מאוד.

הדר פריימן ונויה גל | ט'7     

"חינוך לחיים
משותפים"
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ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
חושבים חינוך ומחנכים לחשוב

חגי תשרי - מפגש עם הרב דיסקין
ביום  בספטמבר   27  - ב 
ראש  ערב  לפני  רגע  שישי 
התכנסו  התש"ף  השנה 
למפגש  ז'  כיתות  תלמידי 
אתא,  קריית  העיר  רב  עם 
דיבר  הרב  דיסקין.  שלמה 
ועל  חשיבותה  על  איתנו 
הסליחה  של  משמעויותיה 
ימי  עשרת  ועל  והמחילה 

תשובה. הקשבנו בעניין רב לדבריו והתרגשנו לשמוע את תקיעות השופר של 
התלמיד איליי פרץ מט'2. באווירה נעימה וחגיגית זו הייתה פגישה מעניינת 

וברוכה לקראת השנה החדשה.
ערן עדרי | ז'1       

תרומה למען הקהילה
התנדבות בבית חב"ד  

יוצאים  חמישי  ביום  שבוע  בכל 
בשעות  חב"ד  לבית  תלמידים 
לאנשים  לסייע  במטרה  הבוקר 
בהתחלה  יומי.  יום  במזון  נזקקים 
המזון.  את  שארזו  מתנדבים  ראינו 
פירות  ארגזי  של  מגוון  בפנינו  היו 

והתחלנו לארוז את המזון בארגזים מסודרים. בסיום  וירקות. שמנו כפפות 
ובסיום השיחה הוא תקע בשופר.  יצאנו החוצה לשיחה עם הרב,  הפעילות 
מטרת הפעילות ההתנדבותית הייתה להוביל לגיבוש כיתתי ולשיתוף פעולה 
והתרומה  ההתנדבות  חשיבות  את  בנו  עוררה  זאת  פעילות  ומהיר.  יעיל 
המשמעותית לאחר. יוזמה ברוכה, ערכית ומשמעותית לדעת לתת וזו בהחלט 

חוויה המעצימה את ערך הנתינה.
זוהר קמרי | ח'1       

טקס פתיחת שנה״ל התש״ף
הראשון  היום  באלול,  א' 
אחד  הלימודים,  שנת  של 
נפתח   ,2019 בספטמבר 
בברכה  ספרנו  בבית 
לצוות  רבה  ובהתרגשות 
בית הספר, עובדי המנהלה, 
הסייעות  האחזקה,  אנשי 
וכמובן,  ההוראה  ולתומכי 

לכל 800 תלמידינו היקרים. בטקס הקשבנו למנהלת בית הספר, הגב' ענת 
נעימה  טובה,  שנה  שתהא  לכולנו  ואיחלה  דבריה  את  נשאה  אשר  אסולין, 
ופורייה וכן לקטעי הברכה של נציגי התלמידים אשר עודדו את התלמידים 
החדשים, תלמידי ז' היקרים, להרגיש כי רוגוזין א' הוא ביתם החדש והחמים 
ואותם בשמחה אנחנו מקבלים וממשיך להיות ביתם של התלמידים הוותיקים, 
תלמידי כיתות ח' ו -ט'. נציגת מועצת התלמידים, מישל דדשב מכיתה ט'2, 
הזכירה לתלמידים שהמועצה נמצאת עבורם בסביבה להקשיב ולעזור, וכדי 
שירגישו בטוחים ויצליחו לממש כל מטרה בשנת הלימודים החדשה. צפינו 
במצגת ברכות מגוונת ובסרטון של בית הספר, ונהנינו משירתם הנעימה של 
מרשים  היה  זה  טקס  לוי.  חיים  של  בניהולו  הקהילתית  הזמר  להקת  חברי 
ומרגש. אני מצטרפת לכל איחולי הברכה שתהא שנה ברוכה, בטוחה, קלה 

ומוצלחת! 
מירב שאול | רכזת העיתון      

"כלכלת בית בחטיבה א'"
בתחילת שנת הלימודים החלה כיתה 
במסגרת  בית.  כלכלת  בלימודי  ח'9 
התלמידים  לומדים  השיעורים 
שיעורים עיוניים בנושא וכן מתנסים 
הלימודים  מעשיות.  בפעילויות 
העיוניים כוללים לימודי תזונה כמו: 
כיצד יש לאכול נכון בגיל ההתבגרות, 
בניית תפריט אישי, היכרות עם מנהגי 

קניות  רשימת  הכנת   - תקציב  ובמועדים,  בחגים  השונות  העדות  של  אכילה 
הנוגעים להתנהלות  נושאים  מגוון  ועוד  בית  והכנסות של  הוצאות  מושכלת, 

תקינה של האדם כלפי גופו וכלפי ביתו.
חלק אחר של השיעורים - לימודים מעשיים, מוקדש להתנסות באפייה ובבישול 
ובהכנת מאכלים מגוונים. בשיעורים אלה התלמידים לוקחים חלק פעיל - החל 
מבחירת מאכלים שהיו רוצים להכין בשיעור, דרך יצירה של מתכונים מגוונים, 
מאכלי  דרך  בחנוכה(,  סופגניות  השנה,  בראש  דבש  )עוגות  חגים  ממאכלי 
בריאות )סלט ירקות, מרק ופשטידות(, אפייה )אפיית חלות ועוגת יום הולדת( 
ועד להכנת מאכלי עדות )קוסקוס, וספינג'(. התלמידים לומדים לעבוד על פי 
מתכון, לקרוא את מרכיביו, להבין מה מועיל לגוף ומה פחות ולדעת מה ערכו 
התזונתי ומהי תרומתו היחסית לגופנו, התלמידים לומדים גם להמיר ולהגדיל 

כמויות של מרכיבי המתכון על פי מספר הסועדים.
התלמידים נהנים מאוד משיעורי כלכלת בית, הם מדווחים על שיתוף פעולה 
מרבי עם החברים, על אווירה נעימה ושונה ועל קשר כיפי ופתוח עם תלמידי 
בשנת  גם  כאלה  משיעורים  ליהנות  שיוכלו  ומקווים  המורה  ועם  הכיתה 

הלימודים הבאה. 
נאוה זילברברג | מחנכת כיתה ח'9     

תלמידי  לכל  הרצאה  התקיימה  בספטמבר   22  - ב 
שכבת כיתות ח' בנושא חשוב ומשמעותי: סובלנות 
פישר,  אבירם  הרצאה של  הייתה  זו  השונה.  וקבלת 
הסביר  הוא  האוטיסט.  אחיו  על  לנו  סיפר  הוא  בה 
לנו שאוטיזם אינה מחלה. אחיו חגג בר מצווה והוא 
היה שמח מאוד! אבירם אוהב את אחיו מאוד והוא 
האדם האהוב עליו ביותר, כי הוא מאוד מיוחד וחכם 
יש  אותו.  הסובבת  בחברה  להיות  לו  ונעים  שאוהב 
הסובבים.  לכל  ואושר  אור  מפיץ  והוא  זהב  לב  לו 

עד  לו  לומר  כדי  לשמוע  אוהב  שהוא  מיוחד  שיר  לו  הקדישו  המצווה  בבר 
כמה כולם אוהבים אותו וכדי להסביר לכולם ש"אוטיסט זה לא קללה" גם אם 
פתאום אומרים את זה ברחוב ובכיתה. בתום ההרצאה ועד ההורים רכש עבור 

התלמידים צמידים עם הסיסמה - "אוטיזם זה לא קללה". 
לירון ממן | ח'5       

ב - 22 בספטמבר התקיימה פעילות שיא לכיתות 
את  הדדית.  וערבות  אחדות  ברוח  ט'3   - ו  ט'8 
סירוק  רותם  הכיתות,  מחנכות  יזמו  הפעילות 
לגבש,  מטרה  מתוך  )ט'8(  כוכבי  ושירן  )ט'3( 
לשיתוף  הכיתות  תלמידי  את  ולהוביל  לאחד 
הפעילות  ביניהם.  אחריות  ולתחושת  פעולה 
התחילה עם משחק היכרות שנועד ל"שבור את 

הקרח" בין הכיתות. לאחר מכן התלמידים חולקו ל - 2 קבוצות מעורבבות 
משתי הכיתות והיה עליהם לבצע משימות שונות ומגוונות על מנת לצבור 
נקודות. המשימות דרשו מיומנויות שונות כך שכל תלמיד יכול היה להשתתף 
לפי  צבעוניות  סוכריות  מיון  כללו  המשימות  לקבוצה.  חלקו  את  ולתרום 
צבעים בזמן מוגבל, סידור כוסות למגדל, הפלת כוסות על ניפוח בלון ושחרור 
לפה  מהמצח  עוגייה  הבאת  במהירות,  כוסות  מחמש  סודה  שתיית  האוויר, 
ואכילתה ללא עזרת ידיים, איקס עיגול ועוד... בתום הפעילות זכו התלמידים 
הייתה מהנה מאוד,  ומאושרים. הפעילות  ויצאו שמחים  ליהנות מקרטיבים 
מגבשת ובהחלט השיגה את מטרותיה. תודה להנהלת בית ספר על ההיענות 

ועל שיתוף הפעולה.
שירן וגנר כוכבי | מחנכת ט'8      

ערבות הדדית בשכבה ט'
"אוטיזם זה לא קללה"
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מופע פואטרי סלאם

ב- 27 באוקטובר צפו תלמידי כיתות ט' במופע "פואטרי סלאם" בהשתתפות 
מדוברת  )שירה  סלאם  הפואטרי  שביוצרי  הבולטים  מבין  משוררים  חמישה 
משעשע,  מנחה  עם  נפתח  המופע  וחברתיים(.  אקטואליים  נושאים  מגוון  על 
ליווה  בין קטע לקטע.  ואף עשה ביטבוקס  זמננו בצורה מהנה,  שהעביר את 
אותו מוזיקאי מוכשר שניגן בגיטרה במהלך הקטעים. לאחר הצפייה במופע 
התעוררו בנו מספר מחשבות ורגשות. לדעתנו, סוגה ספרותית זו מעניינת מאוד 
וייחודית. היא יכולה להפנות את תשומת ליבם של בני נוער כמונו לנושאים 

מגוונים ורציניים, אשר לא נלמדים בבתי הספר בצורה מהנה ומשעשעת.
עמית  ביניהם  כתלמידים,  איתם  והזדהינו  קטעים שאהבנו  היו מספר  בנוסף, 
צפריר פתחה עם קטע מרגש על בריונות, בו היא מספרת את חווייתה האישית 
לכולנו  וגרמה  הסבירה  היא  זאת.  ניסחה  כפי שהיא  "מבוריינת",  ילדה  בתור 
להשתנות  ולא  חזקים  להישאר  עלינו  בנו,  פוגעים  כמה  משנה  שלא  ללמוד 
בשביל אף אחד. הבריונים הם חלשים ולעומתם, ה"מבוריינים" יצליחו בחיים 
בגילנו  בעינינו המופע מתאים לתלמידים  עצות.  יבקשו מהם  בעוד האחרים 
ההתבגרות  בגיל  לחשוב.  הורגלנו  בהן  ולדרכים  לדעות  נוגע  שהתוכן  מפני 
מתפתחת זהותנו העצמית, בה כל אחד יכול לחשוב עם עצמו לגבי אילו דעות 

הוא מסכים ולאילו הוא מתנגד.
הדר פריימן, נויה גל וקסניה לושק | ט'7     

בנובמבר   11  - ב 
ספרנו  לבית  הגיע 
בשם  קהילתי  שוטר 
בנושא  שהרצה  עופר 
שהנוער  "טעויות" 
עושה ומהן ההשלכות 
הבוגרים.  חייהם  על 
ההרצאה  בתחילת 
דוגמאות  שמענו 
הוא  אותם  ממקרים 
נוער  בני  על  חקר 

אשר נגררים ונכנעים ללחץ חברתי של חבריהם לעשן ולשתות. הם למעשה 
נער/ה?  עבור  פלילי  תיק  מהי המשמעות של  העדר".  "תופעת  של  קורבנות 
השוטר סיפר לנו כי מי שנפתח לו תיק פלילי, יתקשה מאוד להתגייס ליחידות 
מובחרות בצבא, או שיוחלט לוותר על גיוסו לצבא. התיק הפלילי ישפיע גם 
על ההשתלבות שלו בעולם העבודה. רוב מקומות העבודה לא יעסיקו אותו 

אם יש לו תיק פלילי. 
השוטר הסביר לנו גם על ההשלכות הנוראיות של התנהגות פוגענית ברשת 
של בני נוער - שיימינג, הפצת סרטונים וכד'. כיום יש יחידת סייבר מיוחדת 
במשטרה שמטפלת בכך. בסיום ההרצאה השוטר סיכם: "אל תיגררו, אל תעשו 
מעשים שבעוד 15 שנים תתחרטו עליהם, תיק פלילי נשאר לנצח והוא כתם 
לכל החיים. תחשבו כמה וכמה פעמים לפני שאתם עושים מעשים שאין מהם 
דרך חזרה... גיל לקיחת אחריות על מעשים פלילים הוא גילכם - 12, לכן אתם 

צריכים להיזהר ולשמור על עצמכם וזה אומר לקחת אחריות". 
לוטם מרקוס ושני שלם | ז'8      

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין

ב - 10 בנובמבר, יום ראשון י"ב בחשוון, ציינו בטקס בבית ספרנו את יום הזיכרון 
ליצחק רבין ז"ל. בטקס שרה להקת הזמר בניצוחו של חיים לוי. התלמידים שרו 
שירים, הוקרנו מצגות לזכרו והוצגו עבודות של תלמידי כיתה ח' 10 בניהולה של 
המחנכת ברכה הירש. הטקס היה מרגש ומרשים מאוד בו נכחו כל תלמידי ביה"ס. 
ולנהל  אפשרית  דרך  בכל  שלנו  ההיסטוריה  את  ולהוקיר  להכיר  לדעת,  הכרחי 
שיח בנושאים חשובים: סובלנות וקבלת השונה, כמו כן לגלות איפוק ולמגר את 

הגזענות. 
ב - 4 בנובמבר 1995, בתום עצרת תמיכה אוהדת שסיסמתה הייתה "כן לשלום 
- לא לאלימות", בכיכר "מלכי ישראל" בתל אביב )כיום שמה של הכיכר השתנה 
שהתנגד  יהודי  מתנקש  ידי  על  פוליטי  רצח  רבין  יצחק  נרצח  רבין"(,  ל"כיכר 
להסכמי אוסלו. מתוך נאומו האחרון בעצרת בה הוא נרצח: "האלימות היא כרסום 
זו  אותה.  לבודד  אותה,  להוקיע  אותה,  לגנות  יש  הישראלית.  יסוד הדמוקרטיה 
לא דרכה של מדינת ישראל". לאחר רציחתו של יצחק רבין, קבעה כנסת מדינת 

ישראל את יום י"ב בחשוון כיום הזיכרון ליצחק רבין.    
יהונתן אוחנה ואגם בן גד | ז'4     

הרצאה של שוטר קהילתי

כ"ט בנובמבר
בנושא  שיא  בוקר  הרביעית  השנה  זו  התקיים  חמישי  ביום  בנובמבר   28  - ב 
כ"ט בנובמבר. זאת לאחר שהתלמידים נחשפו לנושא במהלך השבוע בשיעורי 
תהליך  המשך  התקיים  הראשונות  בשעתיים  והיסטוריה.  גיאוגרפיה  ספרות, 
למידה עצמאי קבוצתי בכיתות ובשעתיים הבאות התקיימו סדנאות תיאטרון/

השכבה  לתלמידי  שסייעו  ט'2  מכיתה  עמיתים  תלמידים  בהנחיית  אומנות 

תלמידי  בנובמבר.  כ"ט  למחרת  שפורסם  בעיתון  הראשי  העמוד  את  לשחזר 
את  להעביר  הצליחו  דרכן  ומהנות  חווייתיות  שעות  מארבע  נהנו  ט'  כיתות 
יצירתית,  פעילות  הייתה  זו  להם.  הנלוות  והתחושות  ההיסטוריים  האירועים 
חינוכית ומעשירה. התלמידים למדו באופן חוויתי על כ"ט בנובמבר, תאריך 

חשוב ומשמעותי בהיסטוריה של עם ישראל. הנה התוצרים לפניכם. 
קרן סלייפר | רכזת אזרחות      



בחירות למועצת התלמידים

ב - 18 בנובמבר נערכו בביה"ס בחירות דמוקרטיות לבחירת יושב ראש מועצת 
שי  והם:  התפקיד  על  התמודדו  ט'  כיתות  משכבת  נציגים  מספר  התלמידים. 
ט'3  מכיתה  עזרא  יונתן  ט'2,  מכיתה  דדשב  מישל  ט'1,  מכיתה  עמר  שלומי 
ומיכאל מדבדב מכיתה ט'7. לתפקיד זה יש חשיבות רבה מאוד! הנציג שייבחר 
לקולם של  זה שיקשיב  יהיה  הוא  לתלמידים,  ההנהלה  את הקשר שבין  ינהל 

התלמידים ולבקשותיהם.
המועמדים  הכינוסים.  באולם  התקיים  תלמידים  מועצת  ליו"ר  בחירות  פאנל 
הציגו את הדרך שבה הם מאמינים ומה הם מבטיחים לבוחרים, כל אחד הציג 
את העמדה שלו וניסה לשכנע את התלמידים לבחור בו. כל מועמד הציג דברים 
שכדאי לשמר בביה"ס כמו: שיעורי חינוך, גיבוש בין הכיתות, תלבושת חופשית 
ביום שישי, ואילו דברים כדאי לשנות ולשפר למשל, הורדת לחץ ממבחנים, 
דמוקרטי  חינוכי,  היה  הבחירות  תהליך  משחקים.  ויותר  בשכבה  גיבוש  יותר 

ומהנה, הנבחרים הביעו כבוד זה כלפי זה.
בשבוע הבחירות הוכנו ונתלו שלטים וסיסמאות ע״י המועמדים שייצגו אותם. 
כל מועמד רוצה לתרום לתלמיד את כל מה שביכולתו, כשהמטרה היא שכל 
תלמיד יבוא בחיוך ובהנאה לביה"ס. יישר כוח למורה שלהבת, האחראית על 

מועצת התלמידים ולתלמידי מועצת התלמידים!
ניצן פורקוש ואביגיל צ'רניקוב | ז'5     

נס חנוכה ברוגוזין א'
"וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות 
גדולה  לאבוקה  ולהדליקו  ברבים,  הנר  אור  את 

ולהאיר את העולם כולו." הרב קוק

"חיים בסרט"

ב- 22 בדצמבר התקיים ערב זמר קהילתי חגיגי ומואר בהשראה של הדלקת 
נר ראשון לכבוד חג חנוכה בו נכחו הורים, תלמידים, מורים ובני משפחותיהם. 
ימות  בכל  יאיר  "שנרכם  אסולין:  ענת  ביה"ס,  מנהלת  של  לדבריה  הקשבנו 
החמלה  העזרה,  לאור  יחד  שנצעד  ובשלווה.  באושר  יואר  וביתכם  השנה, 

והמילה הטובה, ושהמעשים הטובים והערבות ההדדית יהיו נר לרגלינו". 
בערב מוצלח זה שמענו שירים מתוך סרטים ומחזות מוכרים על ידי להקת 
הזמר הקהילתית בניהולו המוזיקלי של חיים לוי. בין השירים: שיר של אריק 
אינשטיין משנות ה-90, שיר יווני מתורגם "שכשנבוא", "בלדה לשוטר" מתוך 
הסרט "השוטר אזולאי", שיר של יובל בנאי: "מה אני, אני רק בן אדם" . השיר: 
"ימים טובים" של יורם טהרלב. האורחים ישבו מסביב לשולחנות, הצטרפו 
מקסימה,  הייתה  האווירה  קל.  ומכיבוד  מסופגניות  ונהנו  הנעימה  לשירה 

חמימה ומשפחתית. 
יישר כח ללהקת הזמר הגדולה והמוכשרת של חטיבה א׳ ולמורה רויטל בן 

עזרא המלווה את הלהקה.
מירב שאול | רכזת העיתון      

יו"ר הנבחרת מועצת התלמידים  דבר 
- מישל דדשב

את  לברך  רוצה  התלמידים,  מועצת  ראש  יושבת  "אני, 
באי  כל  ואת  המורים  צוות  כל  את  התלמידים,  חבריי  כל 
פורייה,  בעשייה  מלאות  לימוד  שנות  בהמשך  הספר  בית 
הצלחות קטנות וגדולות, הצבה והשגת מטרות, בהתפתחות 

מחשבתית, ברכישת ידע ובקבלת החלטות טובות.
עם כניסתי לתפקיד זה אשמח לשמוע, לעזור ולהיות כאן עבורכם ולפעול 
על מנת ששהייתנו בבית הספר תהיה נעימה וכיפית, תוך התייחסות לגבולות 
במועצת  שנים  של  ניסיון  לאור  שבדברים.  והרלוונטיות  הספר  בית  תקנון 
התלמידים ולאחר שלקחתי חלק פעיל במועצה, יש לי המון רעיונות ויש בי 
המון מוטיבציה להוסיף, לשנות, לגוון ולחדש כל מיני דברים בבית הספר. 
למועצת התלמידים תפקידים רבים וחשובים, היא מהווה מעין גשר לקשר 
בינינו התלמידים לבין צוות ההנהלה ובשיתוף פעולה הדוק עימו, היא יוזמת 

ומבצעת פעילויות העשרה ותרבות עבורנו התלמידים.
חשוב לזכור כי המועצה מהווה נציגות המייצגת את כלל התלמידים בבית 
השמעת  באמצעות  התלמידים  דעות  ייצוג  הוא  העיקרי  ותפקידה  הספר, 
דבריהם, בקשותיהם ומחשבותיהם בפני הנהלת בית הספר. מועצת התלמידים, 
על כל נציגיה, פועלת ותפעל למען יצירת אקלים חינוכי - מיטבי בבית הספר 
ולקידום האווירה החיובית בו הן במהלך השיעורים והן במהלך ההפסקות. 
אני רוצה להודות לכל התלמידים על תמיכתכם הרבה ועל האמונה בי. תודה 
יושבת  ולמענכם,  כאן בשבילכם  זה. תמיד  בי לתפקיד  ובחרתם  שהצבעתם 

ראש מועצת התלמידים, מישל דדשב."
מישל דדשב | יושבת ראש מועצת התלמידים | ט'2   

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
חושבים חינוך ומחנכים לחשוב

התנדבות בקהילה

תלמידי כיתה ז'8 בפעילות התנדבותית המשמחת לבב אנוש בבית הורים "בן 
יהודה". במהלך הפעילות התלמידים הדליקו נרות חנוכה, חילקו סופגניות 

לדיירים, שרו ושיחקו עימם משחק בינגו נושא פרסים.
אסתי חלימי וקרן ליבוביץ׳ | מחנכות ז'8     
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ב - 29 בנובמבר ביום שישי התקיימו בבית ספרנו הצגות ייעוציות. 
ההצגות עסקו בנושאים של מניעת עישון ואלכוהול.

שכבה ז' | "עשן בלב"
תלמידי כיתות ז' צפו בהצגת שחקן יחיד ושמה: "עשן בלב" שמספרת על 
השפעת עישון סיגריות על בריאותנו. הסיפור מבוסס על חייו האמיתיים 
של השחקן בעבר. הוא מספר על כך שהעריץ את אביו שהיה איש עסקים 
מכובד. אביו של אמיר עישן סיגריה והחל להשתעל עד שקיבל התקף לב. 
אמיר רץ החוצה וראה את אביו בתוך מיטה ללא דופק, עלה לאמבולנס 
ביחד עם אימו. לאחר המקרה התפלל אמיר מול מיטתו הריקה של אביו, 
נשבע שלעולם לא יעשן. אמיר עבר לפנימייה וחייו השתנו. הוא כעס על 
אביו ופתח את הקופסה של הסיגריות ועישן. העיניים היו מאושרות, הוא 

והוא אכן  השתעל והשתעל עד שצילה, הבת שאהב אמרה לו להפסיק 
הפסיק לעשן. לאחר שנים אמיר התחתן והפך להיות אבא לשני ילדים 
והוא חי באושר. בסיום ההצגה השחקן ענה על שאלות התלמידים שגילו 
עניין וסקרנות בנושא כה חשוב ומשמעותי. כל התלמידים מחאו כפיים 
והריעו לשחקן. ישנם מסרים שהועברו דרך ההצגה ואותם ניקח לחיים, 

ובעיקר ההשלכות ההרסניות שיש לעישון סיגריות על בריאותנו. 
ניצן פורקוש ואביגיל צ'רניקוב | ז'5     

שכבה ח' | "סיפורי אלכוהול"
זהירות, אלכוהול מסכן חיים...כן!!! אלכוהול מסכן והורס חיים. ההצגה 
התקיימה בפני שכבת תלמידי כיתות ח' בנושא האלכוהול. בהצגה שחקן 
גילם סיפור חיים אמיתי שקרה לנער, בשם אלון. הסיפור מתחיל כשאלון 
נכנס לבירור עם המנהלת על כך שהיה חלק מקטטה במועדון כשהוא 

וחבריו שתו אלכוהול ובסיומה חברו נדקר. 
סיפורו של אלון ממשיך בכך שהוא נלקח לחקירה לבירור המקרה. כעבור 
זמן מה אלון קיבל רישיון נהיגה, הוא וחבריו נפגשו ונסעו ביחד. בהתחלה 
הם נסעו בזהירות, אך לאחר מכן התחילו לנסוע במהירות מופרזת תוך 
כדי שתיית בירות, והם היו בטוחים שלא יקרה דבר והכל בסדר. לרוע 
מזלם, חברו של אלון, תמיר נהג במהירות רבה ואיבד שליטה. תמיר מת 
במקום, ואלון הפך לנכה לכל החיים. אלון הצטער על זה כל כך ורצה 
שהגלגל יחזור אחורה, אך זה היה בלתי אפשרי. כל זה קרה בגלל השפעת 
אחת!  בשנייה  חיים  ולסיים  להרוס  ויכול  מסוכן  האלכוהול  האלכוהול. 
היום מצטער אלון על זה ויושב על כיסא גלגלים בגלל שתיית אלכוהול. 

היזהרו והימנעו משתיית אלכוהול עכשיו, בעתיד ובכלל!
מעיין גדליהו, נועם יצחק ואגם דהן | ח'1    

מניעת התנהגות סיכונית "החבר'ה הטובעים"
ב- 22 בנובמבר התקיימה בהיכל המוזיקה הצגה העוסקת בהתמכרות לאלכוהול 
הכנה  עברו  ט'. תלמידי השכבה  כיתות  סיכונית לשכבת תלמידי  ובהתנהגות 
מקדימה לצפייה. זהו סיפור אמיתי העוסק באסי, נער אחראי ורציני ביותר כבן 
17 שהלך לבחינות להתקבל ללהקה צבאית, התרגש מאוד ומרוב בלבול לא 

הצליח לשיר ונכשל. הוא הלך ל"זולה" שלו. 

חברו דדי עודד את אסי לגשת לתחרות מצד אחד, ומצד שני עודד אותו לשתות 
אלכוהול כי טען שזה ישפיע עליו בצורה חיובית. אסי היה לחוץ בזמן שעלה 
בקידום  וכן  ובדיסק  הראשון  במקום  בתחרות  זכה  הוא  זאת  ולמרות  לבמה, 
לרדיו. מאותו הרגע אסי טיפס בסולם ההצלחה, החל להופיע בכל ערב שישי 
אסי  תחילה  אלכוהול.  לו  נתן  ודדי   M.TV ב  להופיע  הצעה  אפילו  וקיבל 
סירב אבל בהמשך הקשיב לו ושתה אלכוהול. אסי התמכר לאלכוהול ובאחת 

מנסיעותיו עם חברו דרס ילד למוות. אסי נכנס לכלא ל - 15 שנים.
שחקני ההצגה דיברו עם התלמידים על תופעת השימוש באלכוהול, השפעת 
האלכוהול שהפכה את אסי לנער אלים כלפי הוריו, חבריו וסביבתו. הם סיפרו 
השליליות  וההשפעות  אלכוהול  השותים  נוער  בני  של  אמיתיים  מקרים  על 
בקרב בני הנוער ובתקווה שיפנימו את המסר החשוב העולה מההצגה, ומהדיון 
הסובב לה. ההצגה הייתה חווייתית ומעשירה, התלמידים היו מרותקים להצגה.

עמית ביתן - ט'1 | אריאלה אלחזוב - ט'2    

נאמני זיכרון השואה

במיזם  משתתפים  ט'  כיתות  תלמידי 
במרכז  השואה  זיכרון  נאמן  נוער 
נוכחים  מוצקין,  בקריית  משמע"ות 
נושאים  ולומדים  מרתקים  במפגשים 
שונים בתהליך חשוב, ערכי ומשמעותי. 
מלחמת  בתקופת  נשים  לדוגמה, 
עם  נפגשים  כן  כמו  השנייה,  העולם 
אומנות,  לרכזת  תודה  עדות.  אנשי 
גלית בלנגה שרתמה את תלמידי כיתת 
אחד  לכל  ולהעניק  שי  להכין  אומנות 

מאנשי העדות שנכחו באותו מפגש.
מירב שאול | רכזת העיתון  



יש"מ לעכו העתיקה 

ב- 17 בנובמבר יצאנו תלמידי ח' ליום שדה בעכו. הטיול סבב בחומות העיר 
עליו  היבשה  הייתה שער  הראשונה  התחנה  הצלבני.  בנמל  וסיור  העתיקה 
הסבירו לנו, שם גם אכלנו ארוחת בוקר. לאחר מכן הלכנו לשוק, בו ראינו 
איך האנשים מתפרנסים. משם הלכנו לכיוון הנמל, ראינו את הנוף היפה בים 
ונהנינו. התקדמנו לכיוון השוק הלבן, שם היתה לנו אפשרות להסתובב מעט 

ולהתרשם מהשוק. 

מעיין גדליהו, נועם יצחק ואגם דהן | ח'1    

יש"מ חוף דור הבונים | שכבת ט'
דור  חוף  ליש"מ  ט'  כיתות  שכבת  תלמידי  יצאו  אוקטובר  חודש  במהלך 

הבונים.

יש"מ זכרון יעקב  |שכבת ט׳
במהלך חודש נובמבר יצאו תלמידי שכבת כיתות ט' ליש"מ זכרון יעקב.

6

קום והתהלך בארץ...

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
חושבים חינוך ומחנכים לחשוב

יום גיבוש | ירושלים שכבת ח׳
תלמידי  יצאנו  באוקטובר   28  - ב 
גיבוש שכבתי  ליום  ח'  כיתות  שכבת 
בלטרון  התחיל  הטיול  בירושלים. 
בארוחת בוקר, ומשם הלכנו למשכנות 
אריאל,  למוזיאון  התקדמנו  שאננים. 
ירושלים  של  דגם   - מיצג  ראינו  שם 
בתקופת  ירושלים  על  סרטון  וגם 
קסומה,  עיר  היא  כמה  ועד  התנ"ך 
נתנו לנו משימה לכתוב את השמות 

שלנו בשפה העברית העתיקה.

לאחר מכן הייתה לנו הפסקת צוהריים בכיכר החורבה וצפינו בהצגת שחקן 
יחיד על ירושלים בעבר. בהמשך הלכנו למנהרות הכותל, ראינו דגם של בית 
המקדש והכותל והסבירו לנו על בית המקדש, על הכותל, על גודל האבנים 
לנו לגעת בקירות הכותל שבתוך המנהרות. לאחר מכן עלינו אל  נתנו  וכו'. 
הכותל המערבי, שם שמנו פתקים והתפללנו. לסיכום, זו הייתה חוויה ערכית 
וחינוכית, היה לנו מאוד כיף ומקוות שנמשיך לצאת לפעילויות גיבוש כאלה 

בעתיד! 
מעיין גדליהו, נועם יצחק ואגם דהן | ח'1    

יום גיבוש | ירושלים שכבת ז׳
ב - 4 בנובמבר יצאנו תלמידי שכבת 
הבירה,  בעיר  גיבוש  ליום  ז'  כיתות 
מורשת  באתרי  וביקרנו  ירושלים 
ממדרשת  מדריכים  עם  יהודית 
וברובע  העתיקה  בעיר  היינו  הכותל. 
היהודי, כמו כן היינו במוזיאון ולמדנו 
של  ההיסטוריה  ועל  המורשת  על 
העברי  הכתב  על  למדנו  ירושלים. 
שליחת  על  דיונים  ועשינו  הקדום 

למי  שידעו  כדי  העשוי מחמר  החותם  ועל  בעבר  חשובים  ומסרים  מסרונים 
זה שייך. 

ועל  השני  המקדש  בית  של  הבנייה  על  למדנו  שם  הכותל,  במנהרות  היינו 
הורדוס. למדנו על ימי מונטיפיורי שרצה להביא ליהודים עיר שלמה. בהמשך 
הרגשנו  הכותל.  בקירות  פתק  והנחנו  התפללנו  שם  המערבי,  לכותל  הלכנו 
באווירה הקדושה והרוחנית. בזכות המדריכים הנפלאים למדנו על ההיסטוריה 
של העיר ירושלים והם חשפו אותנו למידע שלא ידענו קודם לכן. החכמנו, 

טיילנו ונהנינו!
ניצן פורקוש | ז'5       
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המציאות הופכת לסיפור...
בבית  סוציאלית  מעובדת 
מוצלחת,  לסופרת  סוהר 
אבירם  דנה  הפכה  כך 
בדצמבר  ב-9  לסופרת. 
ח'  שכבת  תלמידי  פגשו 
והיוצרת  הסופרת  את 
בספרייה  אבירם  דנה 

להיות  יכולות  ברשת  שהסכנות  ולעובדה  ליצירותיה  נחשפו  העירונית, 
אמיתיות ולהתרחש ממש אצלם במחשב. בהרצאה מרתקת היא סיפרה לנו 
על בית הסוהר ועל האנשים שנכנסו לשם, היא סיפרה לנו שבכל פעם שהיה 

נכנס עבריין לחדר היא הייתה קצת חוששת, אך לא הראתה זאת. 
הכי משמעותיים שכתבה,  שני הספרים  על  גם  סיפרה הסופרת  בהרצאתה 
"סלפי אחד יותר מדיי" ו"טורף רשת". בספר "סלפי אחד יותר מדיי" מסופר 
על נערה שהכירה חברים, וביניהם היה ילד ששמו שון והיא התאהבה בו. 
הייתה תמימה  הנערה  חושפנית שלה.  לו תמונה  ביקש ממנה לשלוח  הוא 

ולכן היא שלחה לו את התמונה והוא הפיץ את התמונה לכל בית הספר.
היזהרו מאנשים גם אם אתם מכירים וגם אם לא. אל תתנו לאף אחד להשפיע 
עליכם ולגרום לכם לעשות דברים לא רצויים!! היזהרו ושמרו על עצמכם!!!

מעיין גדליהו, נועם יצחק ואגם דהן | ח'1    

הקריאה  עידוד  פעילות  במסגרת 
לספרייה  ז'2  כיתה  תלמידי  יצאו 

העירונית בעקבות קריאת ספר הקריאה: "קוביות של שוקולד" מאת הסופרת 
נאוה מקמל-עתיר העוסק בתהליך ההתבגרות. הם חיפשו את הספרים, קראו 
פרקים וענו על שאלות ומשימות ביחידת לימוד בנושא. יוזמה נפלאה של רכזת 
ספרות, הילה קריב, עבור תלמידינו בעידן הדיגיטלי.    

מירב שאול | רכזת העיתון       

״קוביות
של שוקולד״

''קפה דילמה''
לכיתת  ערב  נערך  בדצמבר,  ב-1 
מופ''ת, ח'8, בשיתוף הורים וילדים 
דילמה''. במהלך הערב  ''קפה  בשם 
לדרך  נחשפו  וההורים  הילדים 
הנכונה להתמודד עם דילמות וכיצד 

לקבל החלטות גורליות. 
החלטות  מלקבל  מתחמקים  אנו  שלרוב  העובדה  את  לנו  שיקף  המרצה 
ומחפשים דרכים עקיפות ולעיתים גם פוחדים להתמודד אז אנחנו בורחים. 
ערכנו פעילות בה ההורים והילדים היו בקבוצות שונות בהן קיבלו כרטיסיות 
ובהן מתואר מקרה המציג דילמה מסוימת. על הקבוצה היה להסביר מהי 
שאותם   הלקחים  איתה.  להתמודד  הנכונה  הדרך  לדעתנו  ומהי  הדילמה 
היא  דילמות  והתמודדות עם  והילדים הם שקבלת החלטות  לקחו ההורים 
קשה ולרוב אנשים מחפשים דרכים עקיפות להחלטותיהם.   

ליאם כנפו | ח'8       

יום המורה תש״ף
ולגננים  לגננות  ולמורים,  למורות  והערכה  הוקרה  יום  הוא  המורה  יום 
ולכל הצוותים החינוכיים על עבודתם בחינוך דור העתיד והצדעה לכל 
העוסקים והעוסקות במלאכה כה חשובה ומשמעותית, מלאכת ההוראה. 
משרד החינוך מציין את יום המורה כדי להודות לכל הצוותים החינוכיים 

על עבודתם המסורה מלאת המשמעות ועל השקעתם.
בבוקר יום ראשון 15 בדצמבר קיבלו את פנינו תלמידי מועצת התלמידים 
בברכה מחממת את הלב ובתפילה. בהמשך היום נהנינו מארוחת צוהריים 
עשירה וטעימה שארגן ועד המורים. התרגשנו מההשתתפות ומהמילים 

ההורים.  ועד  של  החמות 
התלמידים,  מועצת  יו"ר 
מכיתה  דדשב  מישל 
דבריה  את  נשאה  ט'2, 
מודה  "אני  הבאים: 
כל  בשם  הלב  מעומק 
על  הספר  בית  תלמידי 
האהבה.  ועל  התמיכה 
את  מעריכים  אנחנו 
המחשבה  את  ההשקעה, 
מוקירים  והעידוד, 
העזרה,  הנתינה,  את 
המחשבה והלימוד. תודה 
על העשייה, על האווירה 
העזרה,  כל  ועל  הטובה 

האמונה והדאגה". 
והמורות  המורים 
מהנה  בפעילות  השתתפו 
זה  ובהחלט  וחווייתית 

והמורים החושבים על שליחותנו  ונעים. אנו המחנכים  יום מוצלח  היה 
הישראלית  החברה  של  המחר  דורות  כמעצבי  והמשמעותית  החשובה 
נמשיך להוביל ברצון ובשמחה כל תלמיד ותלמידה כי כל אחד ואחת הם 

עולם ומלואו.      
מירב שאול | רכזת העיתון      

ברכות  הקדישו  בהפסקות,  כתבו  התלמידים  השינשינים.  של  יוזמה 
למורים ולמורות. 

״מסיבה 
ישראלית״

מועצת  נציגי  יצאו  בדצמבר  ב-11 
״ירושלים״  הספר  לבית  התלמידים 
מכיתה  תלמידים  בהפעלת  והשתתפו 
ג' בפעילות "מסיבה ישראלית" פעילות 

ביוזמת הספרייה העירונית.
אורלי רחמים | רכזת חינוך חברתי

סדנה בנושא 
אלכוהול

ב - 25 בנובמבר יצאו תלמידי כיתה 
אתא  בקריית  הנוער  למרכז  ט'3 
אלכוהול  בנושא  בסדנה  והשתתפו 

מטעם מכון מתבגרים.
אורלי רחמים | רכזת חינוך חברתי
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דבר המערכת
ספרית.   - הבית  העיתון  ועדת  את  הקמנו  השנה  בתחילת 
תלמידים משכבות ז’, ח’ ו - ט’ ומורים מבית הספר היו שותפים 
בתיעוד אירועי בית הספר. כעת, בסיום המחצית, אנו מציגים 
בפניכם את התוצאה הסופית. בעיתון תמצאו כתבות בנושאים 
שונים ומגוונים. ברצוננו להודות לכל הכתבים ולכל הכתבות, 
העיתון  בהוצאת  ועזרו  ומזמנם  מכישרונותיהם  תרמו  אשר 
לאור.  תודה מיוחדת לגב׳ רחל טאוב על סיועה בהגהת העיתון.
ומוצלחת  פורייה  לימודים  שנת  המשך  לכם  לאחל  ברצוננו 

וקריאה מהנה!
חברי ועדת העיתון    

רכזת העיתון | מירב שאול    

"לעוף כמו אייריס"
מאת ג'יל לואיס

זהו ספר החוצה גבולות של שמיים וארץ 
את  במרכזו  שם  הוא  כולם.  בין  ומחבר 
החיים  לבעלי  הדאגה  את  לטבע,  האהבה 
ללא  הם  באשר  אדם  לבני  האהבה  ואת 
המקרב  סיפור  ולמרחק,  לתרבות  קשר, 

את הילדים ובני הנוער אל הטבע ואל העופות הדורסים ומספר על 
נדיבות  על  הבטחה,  לקיים  במטרה  ודבקות  לזולת  עזרה  חברות, 
לב ועל תקווה. אני ממליץ על ספר זה כי הוא מהנה ומרתק. הוא 
עוסק בסיפורם של ילד וילדה המגלים ציפור פצועה ומנסים לעזור 
לה. סיפור מרגש על חברות ואהבה לטבע כי מתאר את הצלתו של 

הָשָלך, שקישר בין ילד מסקוטלנד וילדה מאפריקה.   
רפאל לבד | ט'6      

"הסיפור שאינו נגמר"
מאת מיכאל אנדה

"הסיפור שאינו נגמר" הוא ספר הרפתקאות 
ילד  בסטיאן,  על  בסיפור  העוסק  מותח 
יתום מאם, אביו שקוע ביגונו וכמעט שאינו 
לו  מתנכלת  החברה  כאשר  בקיומו,  חש 
הוא  בלימודים  ואף  והילדים(  הספר  )בית 
מגלה קשיים. בסטיאן מוצא עניין בקריאת 

ספרים מרתקים. הוא נקלע לחנות ספרים עתיקים שם נתקל בספר 
מיוחד במינו. הספר שהוא קורא על ממלכת פנטסיה גורם לבסטיאן 
להזדהות עימו עד שהוא נכנס אליו והופך לחברו הטוב של הגיבור 
הראשי, ולגלות שרק ילד מהעולם החיצוני יכול להציל את הנסיכה. 
בסטיאן נהיה חלק מאותו עולם מופלא. גיבוריו האנושיים ויצוריו 
הדמיוניים מטביעים חותם בלב הקורא. אני ממליצה על ספר זה כי 

הוא מתחיל במקום בו אתה או את נעשים חלק ממנו...
ורוניקה מרוצ׳קין | ז'2     

*הספרים ניתנים להשאלה בספריית ביה״ס.

המלצות
לספרים

נבחרת בנות ט׳

זה רק ספורט...
נבחרות הכדורעף

עונת המשחקים החלה. כל נבחרות בית ספרנו נמצאות בתחרויות. נבחרת ט' 
בנים נלחמת להגן על תואר אלופת המחוז. בתקווה ובהרבה מאמצים יעפילו 
הקבוצה  קפטן  עם  יחד  ספר  לבתי  בכדורעף  הארצית  לאליפות  שוב  הבנים 

ושחקן נבחרת ישראל, ים סויסה, תלמיד מכיתה ט'7.

מוקדם  עוד  אך  המחוזית,  באליפות  להתחרות  מועמדות  הנבחרות  שאר  כל 
לדעת. בהצלחה רבה לכל הנבחרות!

אדי בקלו - רכז כדורעף | גנדי גולדרין - מאמן נבחרות הבנים   

הפסקה  פעילה ספורטיבית
פעילות  הפסקות  נהוגות  ספרנו  בבית 
בהן  שישי  בימי  ומהנות  ספורטיביות 
משתתפים  ונהנים  שמחים  התלמידים 
בהמוניהם במשחקי כדור, משחקי חברה, 

מוזיקה ועוד.
ולרכזת,  גופני  חינוך  לצוות  הכבוד  כל 

ליאת קמחי.
מירב שאול | רכזת העיתון   

נבחרת בנים ח׳נבחרת בנים ט׳

נבחרת בנות ח׳

ב - 11 בדצמבר התקיימה במסגרת ביה״ס הקהילתי הרצאה בנושא: ״להיות הורה 
רלוונטי״ - הסמכות ההורית החדשה. הרצתה הגב׳ נעמה יבין ממכון מתבגרים, 
המתמחה בהעצמה וחיזוק הורים ומורים. נעמה עסקה בנושאים של התנהגויות 
סיכוניות, כדוגמת שימוש בסמים ובאלכוהול וחשיפה לתכנים מיניים כסימפטום 
לשימוש לא נכון במדיה ובטכנולוגיה. אין ספק שזאת אחת ההרצאות המשמעותיות 

והרלוונטיות בעידן של היום.
רויטל בן עזרא | רכזת ביה״ס קהילתי     

״להיות הורה רלוונטי״

הפסקה פעילה מועצת התלמידים

נציגי  ארגנו  השנה  ראש  לקראת 
מועצת התלמידים והמורה שלהבת 
הפסקות פעילות לתלמידי ביה"ס. 
וגשומים  קרים  בימים  כן,  כמו 
מתקיים גם טורניר כדורגל שולחן 
)ברחבה הפנימית של ביה״ֿס( לכל 
וכן  וליהנות  לשחק  שמעוניין  מי 

פעילויות שונות ומגוונות, בקיצור אווירה כיפית בהפסקות.
שלהבת מור | רכזת מועצת תלמידים    


