
תלמידים יקרים,
שנת תש"ף תיזכר 
כשנה אחרת, שנה 

בה התמודדה 
מדינת ישראל

עם משבר בריאותי 
שלא הכרנו, שנה 
בה נגיף הקורונה 

נכנס לחיינו ושיבש 
לנו את שגרת 

החיים, ובתוכה גם 
את שגרת הלימודים.

בבית  הלימודים  במרץ   12  - ה  שישי  מיום  החל 
להישאר  נאלצנו  בפתאומיות.  די  הושבתו,  הספר 
בבתים, להיות בתנאי סגר משפחתי ולציין אירועים 
ובמסגרת  חברתי  בריחוק  השנה  בלוח  ומועדים 

אנושית מצומצמת.
נאלצנו ללמוד מרחוק... בדרך שונה ממה שידענו: 
דרך  לימודיות,  דרך מטלות  הספר,  בית  אתר  דרך 
אפשרית.  פלטפורמה  ובכל  הקלאסרום  הזום, 
מקוונות,  ומטלות  משימות  יומיים,  דוחות  מילאנו 

ואפילו התנסינו במשימות מרחוק. 
אישי  המרחק הפיזי לא מנע מאיתנו להיות בקשר 
והדוק. רכזי השכבה, המחנכים, היועצות והמורים 
הדדית  תקשורת  על  לשמור  הקפידו  המקצועיים 
ואחת  אחד  כל  אחר  לעקוב  שנוכל  כדי   - ופעילה 

מכם, ולשאול בשלומכם.
בחודש אפריל חזרנו בהדרגה לבית הספר, בתחילה 
מכן  לאחר  חנ"מ,  כיתות  עם  החינוכי  הצוות  רק 
בשיטת הקפסולות בה למדה שכבה אחת, ולבסוף, 
חזרנו כולנו לבית הספר, לשגרת לימודים שכוללת 
מגבלות בריאותיות: נדרשתם לעטות מסכה בשיעור 
ובחומרי  במגבונים  צוידו  הכיתות  בהפסקה,  וגם 
חצר  ולהתגודד.  להתקהל  עליכם  אסרנו  חיטוי, 
שכבה  יום  בכל  פעילות,  לימי  חולקה  הספר  בית 
התפרסמו  מתווים  לחצר.  לצאת  הורשתה  אחת 
לנהלים  מהם  אחד  כל  תרגמנו  ואנחנו  והתחלפו, 
ובעיקר  לפעם,  מפעם  ועודכנו  שהשתנו  ולהנחיות 
כולנו התגייסנו למען שמירה על בריאותנו ולמניעת 

הפצת הנגיף ב"גל שני".
בין לבין.... למדנו. ניסינו לצמצם פערים, התכוננו 
למיצ״בים )שנדחו והוחלפו במבחנים מצומצמים(, 
את  והשלימו  המשווים  למבחנים  למדו  ט'  כיתות 
ההכנות  החלו  וגם...  העליונה.  לחטיבה  המעבר 
השנה  שנערכו   - הלימודים  שנת  סיום  למסיבות 

בצורה שונה. 
פניהם  את  שינו  והחינוכיים  החברתיים  האירועים 

וצוינו במסגרת כיתתית, אכן שנה אחרת...
גם הצלחות  לכם  זימנה  הקורונה  אבל שנת משבר 
זה,  עם  זה  קשר  על  שמרתם  חדשות:  והזדמנויות 
לכיתה,  בחבריכם  הנדרש  ככל  ותמכתם  דאגתם 

שלא  ובאנשים  בשכנים  ואפילו  לשכבה  בחבריכם 
והסולידריות גברה  ממש הכרתם, תחושת האחווה 

בכם, והעצימה את ערך הנתינה והתרומה.
בטכנולוגיה,  התעמקתם  מרחוק,  ללמוד  למדתם 
וגיליתם  שלכם  המחשוב  יכולות  את  חיזקתם 
ללמידה  כלים  להיות  יכולים  הניידים  שהטלפונים 
ולהעשרה. הפכתם ללומדים עצמאיים, השתדלתם 
וגמישים  יעילים  ולהיות  שלכם  הזמן  את  לתכנן 
ככל הניתן. ביליתם זמן רב בקרב בני משפחותיכם, 
המבוגרים  לבריאות  ודאגתם  להוראות,  נשמעתם 
הסובבים אתכם. גיליתם בגרות והתנהגתם באחריות.
הצוות החינוכי גאה בכם על התהליך שעברתם ועל 
זה שאתם עדיין במהלכו, על שהתגליתם כבני נוער 
ואת  עצמכם  את  המכבדים  ואדיבים,  מתחשבים 

הזולת.

צפויה לנו עוד דרך ארוכה... דרך שאינה ברורה לנו. 
כולנו תקווה שתהיה חזרה מלאה לשגרה, ושנצליח 

להתמודד בגבורה עם כל אתגרי התקופה.
זוהי ההזדמנות להודות לצוות החינוכי בחטיבה א' 
רוגוזין, שעמל כל השנה למען הצלחתכם וקידומכם 
הלימודי, על תהליכי הטמעת הערכים ועל הפיכתכם 
ההנהלה,  לחברי  תודה  משמעותיים.  לבוגרים 
למחנכים, לצוות הטיפולי, למורים המקצועיים על 
על  מקרוב,  ולמידה  מרחוק  למידה  תהליכי  ניהול 
חיזוק  על  עת,  בכל  בתלמידים  והתמיכה  הדאגה 
לכל  מותאמים  מענים  מתן  ועל  הבינאישי  הקשר 

צורך שהתעורר.
הכתב  על  מעלה  זה  עיתון 
ואת  הרבות  החוויות  את 
לפני  עוד  שחווינו  האירועים 
ואירועים  הלימודים  השבתת 
במציאות  עלינו  שנכפו 
שלנו  הספר  בית  הקורונה. 
המטמיעות  בפעילויות  ברוך 
הכבוד  ערכי  את  ובכם  בנו 

ההדדי, הנתינה והתרומה.
תודה לצוות הכתבים ולמורה 
מירב שאול על עריכת עיתון 

זה בתנאי משבר.

לסיום, תלמידים יקרים, 
אאחל לכם הצלחה רבה, שתצאו מחוזקים מהמשבר 
כל  של  החוזקות  ואת  היתרונות  את  למצוא  ותלמדו 

אחד ואחת מכם בעקבותיו.
השנה,  מאיתנו  שנפרדים  ט'  שכבת  לתלמידי 
גאים  אנו  העליונה.  בחטיבה  ומהנה  קלה  השתלבות 
ושדרככם  כישוריכם,  את  שתממשו  ובטוחים  בכם 

תצלח.
חופשה מהנה, בריאות איתנה וחזרה מיטבית לשגרה, 

לכם ולכל בני משפחותיכם.

                                     בברכת הצלחה,

ענת אסולין, מנהלת חטיבה א׳ רוגוזין.

www.rogozina.co.ilידיעון רוגוזין א'ידיעון רוגוזין א'
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לכל תלמידי חטיבה א' רוגוזין,
מחזקת  מהנה,  בחופשה  אתכם  מברכת  בחטיבה  ההורים  הנהגת 
אתכם בתום שנת לימודים מורכבת בה התמודדתם עם נגיף הקורונה 

ושגרתכם השתנתה.
במרחבים  גם  דעת  ובשיקול  בתבונה  התנהגו  עצמכם,  על  שמרו 
הפיזיים וגם במרחבים הווירטואליים. היו רגישים וסבלניים זה כלפי 

זה, והקפידו על בריאותכם,
בהצלחה!

יורם קטן,
יו"ר ועד ההורים תש"ף. 
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שהפכו  התנדבותיות  קהילתיות  פעילויות  מתקיימות  רוגוזין  א'  בחטיבה 
תורמות  אלו  מבורכות  ועשייה  יוזמה  שנים.  מספר  ומסורת  מנהג  להיות 
במסגרת  האחר.  למען  נתינה  ושל  הדדית  ערבות  של  הערכים  לחשיבות 
הנושא השנתי "ערבות הדדית" כל כיתות בית הספר קיימו שיעורי מחנך 
בשיא  הקשורים.  הערכים  את  והבינו  למושג  נחשפו  התלמידים  בנושא, 
התהליך כל כיתה בחרה ליישם ולתרום בדרך משלה את המושג "ערבות 
הדדית" בבית הספר ובקהילה. "לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת 

ביותר של האדם" )סופוקלס(. לפניכם חלק מהנעשה: 
ב- 24 בפברואר יצאו תלמידי כיתה ז'2 עם המחנכים עמית סלומון ועינב 
יהודה".  "בן  בבית ההורים  אנוש  לבב  לפעילות התנדבותית משמחת  וייר 
ושיחקו  שרו  לדיירים,  מנות  משלוחי  חילקו  התלמידים  הפעילות  במהלך 

עימם במשחק בינגו נושא פרסים.
יום  נציגי מועצת התלמידים בהובלתה של הרכזת שלהבת יצאו למועדון 
לקשיש לשמח את הדיירים לקראת חג פורים, שם הם חילקו משלוחי מנות, 

שרו, רקדו והכינו ביחד מסכות.
ב- 27 בפברואר יצאו תלמידי כיתה ז'1 עם המחנכות אורלי רחמים ועדית 
לקטנים  ומשמעותית  מהנה  חווייתית,  לפעילות  ילדים  לגן  אהרונוביץ' 
ולגדולים להקריא סיפור על הביצה שהתחפשה ולהפעיל את הילדים, כמו 
כן הם חילקו משלוח מנות לילדי הגן, וכולם נהנו מאווירת שמחה בהשראה 

של חג פורים.
במהלך חודש פברואר כיתה ח'6 והמחנכות נופר גלר ודניאל שוורץ התנדבו 
בבית ספר "צליל ים", בית ספר לחינוך מיוחד בקריית ים. תלמידי הכיתה 
התרגשו מאוד והכינו מספר תחנות הפעלה של הכנת כדורי שוקולד, קליעה 

למטרה, איפור פנים, באולינג והכנת מסכות לחג פורים.
קמחי  וליאת  רודריגז  אודליה  המחנכות  של  בהובלתן  ז'3  כיתה  תלמידי 
נרתמו גם למשימה בכך שתרמו לאיכות הסביבה וניקו את פארק כצנלסון 

בקריית אתא.
ב - 1 במרץ התקיימה פעילות בנושא ערבות הדדית בביה"ס היסודי גורדון 
ותלמידי  בוזי  ושנהב  שלו  פנינית  המחנכות  בהנחיית  פורים  חג  באווירת 

כיתה ז'5 אשר הדריכו את תלמידי כיתות א' בצורה מקצועית ואדיבה.
ועמית  ענבל  סמדר,  והמחנכות  ז'7  כיתה  תלמידי  התנדבו  במרץ   4  - ב 
בפעילות משמחת לבב אנוש בבית האבות בקריית בנימין. במהלך הפעילות 

התלמידים שרו שירי פורים, חילקו משלוחי מנות לדיירים ושיחקו עימם 
משחק טריוויה.

ב - 4 במרץ לקחו חלק המורה אורן סער והמחנכת מיכל רענן ביחד עם 
תלמידי כיתה ט'6 בפעילות התנדבותית בגן לילדים על הרצף האוטיסטי. 
ב - 4 במרץ תלמידי כיתה ט'5 והמחנכת חני דפני שימחו את נציגי מד״א 
במשלוחי מנות וקיבלו הסבר והדגמה במתן עזרה באמבולנס. התלמידים 

יצאו נשכרים ואף הביעו התעניינות להצטרף לקורס הקרוב.
לפעילות  כוכבי  וגנר  שירן  המחנכת  עם  ט'8  כיתה  יצאה  במרץ   5 ב- 
ולהכין  לתרום  הגיעו נרגשים  הכיתה  תלמידי  חב"ד.  בבית  התנדבותית 
ככל  ותרמו  ארזו  סחבו,  במרץ,  עבדו  התלמידים  לנזקקים.  מזון  חבילות 
הנדרש. התלמידים יצאו נשכרים ונתרמו לא פחות מפעילות ערכית חשובה 

זו.
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״דמיון מודרך״
ב- 9 בדצמבר השתתפה כיתה ז'8 במיזם חלל - "השמיים הם לא הגבול". 

יום ההורים הראשון קיבלנו דף ובו נכתב שהתקבלנו למיזם חלל  לאחר 

שהוא מיוחד רק לנו. הפרויקט נמשך 12 מפגשים מתוכם 11 בכיתה ואת 

האחרון עשינו בזום בגלל הקורונה. במפגש הראשון הגיעה הנציגה ריאהם 

שהיינו  דברים  לפי  היכרות  מפגש  ועשינו  הפרויקט,  את  לנו  שהעבירה 

לוקחים לחלל. במהלך השנה התלמידים למדו אודות החלל, על התנאים 

האסטרונאוטים,  ולנוחות  החלל  לחקר  שהומצאו  המצאות  ועל  בחלל 

המלחמה הקרה, לוויינים spin off ועל אורח החיים בחלל.  בשני המפגשים 

 spin off של  דגם  על  לעבוד  התחלנו  הקורונה  תקופת  לפני  האחרונים 

ומיוחד  אחר  רעיון  היה  קבוצה  שלכל  כך  לקבוצות  התחלקנו  מהחלל. 

משלה. בשתי פגישות במערכת הזום התלמידים סיימו את עבודת החקר 

שלהם והציגו בפני הכיתה את התוצרים: הדגם ומצגת סופית. התוצרים 

על  ומעמיקה,  מקיפה   מצוינת,  חקר  עבודת  העידו על  הגשתם  ודרך 

רצינות, סקרנות, חשיבה יצירתית ועל יכולות אינטלקטואליות גבוהות. 

אני מאוד נהניתי מפרויקט זה וחושב שגם כיתתי מאוד נהנתה ואני רוצה 

עוד  שיהיו  ומקווה  הזה  הפרויקט  את  לנו  שהעניק  הספר  לבית  להודות 

לתלמידים  לימודית  העשרה  אחר,  מסוג  למידה  חווית  זו  בעתיד.  כאלה 

וכמובן, חשיבה מחוץ לקופסה.

אופיר סבח, ז'8       

״השמיים הם לא הגבול״

דבר יו”ר מועצת תלמידים 
בוגרי ביה״ס, שכבת ט',

החדשה  וההתחלה  המעבר  לקראת 
המון  לכולנו  לאחל  רוצה  אני 
יפים  להישגים  שנגיע  הצלחה! 
בחיים,  המקומות  בכל  וגבוהים 

שנצליח  היעדים,  לכל  ונגיע  גדולים  הכי  החלומות  את  שנגשים 
בחיים החברתיים ושנמצא לנו מיליון חברים. שתמיד יהיו סביבנו 
האנשים הנכונים שיעזרו לנו ויתמכו בנו בכל רגע בחיים. בבית 
ספרנו חטיבה א' רוגוזין קיבלנו את כל העזרה והתמיכה להמשך 
תמיכה,  כבוד,  כמו  בערכים  הועשרנו  ובנוסף  הארוכה,  הדרך 
דאגה, התנהגות נאותה, עזרה לזולת, הקשבה ועוד המון דברים. 

לאורך  אותנו  שליווה  הנפלא,  לצוות  תודה  להגיד  המקום  כאן 
על  המקסים,  היחס  על  תודה  אתגרים.  מלאות  שנים  שלוש 
לעזור  תמיד  פה  מוותרים, שאתם  לא  פעם  אף  אתם  שעלינו  זה 
ולהקשיב ולתת את כל כולכם! תודה על כל היחס החם שליווה 
לפרוש  אותנו  שלימדתם  על  תודה  הדרך,  כל  לאורך  אותנו 
כנפיים ולגלות עולמות חדשים, מסקרנים, מעניינים ומעשירים. 
עם  התגייסתם  והמבלבלת  ברורה  הלא  התקופה  תודה שלמרות 
המון רצון, אהבה ומקצועיות רבה ללמד אותנו בצורה חדשנית. 
על  תודה  ויתרתם!  לא  ולרגע  התעניינתם  הקשבתם,  תמכתם, 
העצמת מועצת התלמידים, על קידומה, על התמיכה ומתן רעיונות 
ועל שיתוף הפעולה! תודה לכם, מחזור מ"ח. תודה על ימים של 
חוויות, תודה על חברות ועזרה, תודה על זיכרונות שניקח איתנו 

ועל תקופה כל כך משמעותית!!!
לכם, תלמידי השכבה, אני מאחלת הצלחה בתיכון. תהיו תלמידים 
טובים  חברים  תהיו  בעצמכם,  תאמינו  ברצינות,  תלמדו  טובים, 

ותהוו דוגמה יפה לאחרים.
בהצלחה,

 יו"ר מועצת התלמידים, מישל דדשב ט'2

 NLP סדנת  נפתחה  הקהילתי  הספר  בית  של  הענפה  הפעילות  במסגרת 

ב- 5 בינואר בהנחייתה המקצועית של המורה עדית אהרונוביץ' לקבוצת 

הורים בספריית בית הספר למספר מפגשים. בדמיון מודרך אנו רותמים 

את כוח הדמיון במטרה ליצור שינוי חיובי באופן מודע, על מנת לשפר את 

מצב הבריאות ואת האושר שלנו.

אין ספק שההורים יצאו נשכרים ולמדו כלים חדשים בסדנה שילוו אותם 

בסיטואציות מסוימות בחיים. במהלך המפגשים ההורים קיבלו גם שיעורי 

יהיה  שניתן  במטרה  מאוד  קטנים  בצעדים  לעשות  התבקשו  אותם  בית 

ליישם אותם בהווה ובעתיד, להציב מטרות ולחוות הצלחות, וכמובן לשתף 

את המשפחה. המסר הוא שגם אם לא תצליחו תמיד יש למחרת יום חדש.

בתאריכים 19-20 ביוני 

התקיימה אליפות 

ישראל ברכיבה 

אומנותית על סוסים, 

בה אלכסנדרה שליגין 

שלנו הלומדת בכיתה 

ח'7, זכתה כאלופת 

ישראל ברמה א׳ עד גיל 

14. המחנכות שלומית 

חמיאס ואפרת טלר: 

"אלכסנדרה היא אלופה 

גם שלנו, הביאה לנו 

גאווה גדולה לכיתתנו 

ולבית ספרנו".

אליפות ישראל ברכיבה 
אומנותית על סוסים
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העצמה  מיזם   - "פעמונים"  מיזם  שנה,  בכל  כמו  מתקיים,  ספרנו  בבית 

מדעית וטכנולוגית לנוער שוחר ידע ומדע. התוכנית היא תוצר של שיתוף 

פעולה בין רפא"ל, מחלקת החינוך של קריית אתא וביה״ס. 

המדע  מקצועות  למגוון  התלמידים  חשיפת  הן:  התוכנית  מטרות 

והטכנולוגיה, חקירת תחומים בלתי נודעים, גירוי הסקרנות והמוטיבציה 

לחקור תחומים בלתי נודעים, חשיפת התלמידים למכון רפא"ל. בתוכנית 

נחשפים  במיזם  מדעית.  אוריינטציה  בעלי  נבחרים  תלמידים  משתתפים 

והטכנולוגיה  הפיזיקה  הכימיה,  בתחומי  שונים  לנושאים  התלמידים 

ונוטלים חלק בסיורים במדע טק ובמכון רפא"ל.

מיזם ״פעמונים״
בי"ט בטבת תש"ף, ב - 16 בינואר צוין יום השפה העברית. לכבודו נפתח 

מרכז הלמידה החווייתי בלשון עברית בהנחייתה של רכזת המקצוע, מיכל 

רענן ושל המורה ללשון עברית, הילה קריב. כל כיתה התחלקה לקבוצות 

בתחום  שונות  תחנות  בשמונה  מפעילויות  ונהנו  התנסו  והתלמידים 

השפה העברית על זמניה ורבדיה בהנחייתם של תלמידי שכבת כיתות ט'. 

יצירתית, תורמת, מעשירה ומהנה. התלמידים התקרבו  הפעילות הייתה 

אל השפה העברית בדרך חווייתית. בסיום הפעילות הכיתה שצברה את 

סכום הנקודות הגבוה ביותר זכתה בפרס. הכיתות הזוכות הן: ז'8, ח'8 וט'7.

התלמידים השתתפו במרכז הלמידה חבשו מגבעת, לבשו נמנמת )פיג׳מה( 

ונהנו מהחוויה שבלימוד השפה העברית.

בשורה טובה בשעה טובה ומוצלחת! *האקדמיה ללשון העברית* קיבלה 

מנימוקי  *ַנזֶּרת*.   - בעברית  את הצעתו של אסף אשתר לקרוא לקורונה 

בידוד.  התנזרות,   - ַנזֶּרת  מחלה.  של  סוג   - לנזלת  דומה  ַנזֶּרת  ההחלטה: 

ַנזֶּרת - מהמילה נזר - כתר בעברית.

יום השפה העברית

ב- 22 בינואר 2020 יצאו תלמידי כיתות תיאטרון ז'2, ח'2 ו- ט'2 להצגה 

"מכתב  אחה"צ.  בשעות  חיפה  בתיאטרון  שהתקיימה  לנועה"  "מכתב 

לנועה" היא דרמה משפחתית ישראלית המספרת את סיפורה של נועה, 

אלמנת מלחמה, המגדלת את שני בניה: אורי ויותם וסיפור ההיכרות שלה 

האהבה  סיפור  ציפורים.  וחובב  הטבע  להגנת  בחברה  מדריך  אמנון,  עם 

בין אמנון ונועה נתקל בקשיים כאשר הבנים מתנגדים למערכת היחסים 

ואז  אמנון  של  בעברו  נוברים  הם  בה  לחבל  מנת  ועל  ביניהם  שנרקמת 

מגלים סוד גדול שישפיע על הכול.

ראו  כאשר  גדולה  התלהבות  ונרשמה  מההצגה,  מאוד  נהנו  התלמידים 

דיון  התנהל  בהצגה  הצפייה  לאחר  טלוויזיה.  מסדרות  מוכרים  שחקנים 

מעמיק לגבי הקונפליקט בין נועה לבין הבנים שלה, היה מעניין לשמוע 

בבנים.  וחלק  בנועה  צידדו  התלמידים שחלק  של  המנוגדות  הדעות  את 

למדנו המון על תיאטרון באמצעות ההצגה ואנחנו מחכים להצגה הבאה.

מיטל מור-בטש, רכזת תיאטרון ותלמידי התיאטרון

״מכתב לנועה״

קהילתי  ערב  התקיים  בינואר   29 ב- 

חלות  וקליעת  אפייה  סדנת  והפעם 

את  להכין  למדנו  וטעימות.  מתוקות 

בנוסף  אותן.  טעמנו  ואפילו  החלות 

התכבדנו במרקים מדהימים, שהתאימו 

בהנחיית  זאת  וכל  קריר,  לערב  ממש 

גם טקס  התקיים  סירוק.  רותם  המורה 

וערכי,  מיוחד  חלה  הפרשת  מצוות 

מקרב לבבות ומרגש בהובלת המורה הילה לוי. ההורים ובני משפחותיהם 

השתתפו בחוויה הנעימה, המשפחתית והחמה. זו הייתה פעילות מבורכת 

המשקפת את הרוח ואת התפיסה החינוכית, הערכית והמשתפת של ביה"ס 

הקהילתי שלנו. מנהלת ביה"ס, הגב' ענת אסולין, בירכה את כל באי חטיבה 

א', את צוות המורים, את התלמידים וההורים וכמובן, את כל עם ישראל.

סדנת אפיה ומצוות הפרשת חלה

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
שנת תש״ף - שנת משבר קורונה

במהלך שנה"ל תש"ף נפגשה מדי שבוע קבוצה גדולה של תלמידי כיתות 

ט' ונציגה אחת של שכבה ז' למפגשי מועדון הדיבייט. דיבייט )בעברית 

"מעמת"( הוא ויכוח שמתנהל על פי כללים קבועים מראש. תחרויות דיבייט 

האחרונות  ובשנים  העולם,  בכל  ובתיכונים  באוניברסיטאות  מתקיימות 

משתתפים בהם גם תלמידים בחטיבות הביניים. הדיבייט מאפשר לפתח 

ביטחון עצמי ודיבור מול קהל, בניית טיעונים הגיוניים, הקשבה ושיתוף 

אולם  בנצרת,  המוקדמות  לתחרות  הקבוצה  יצאה  במרץ   4 ב-  פעולה. 

המשך התהליך נקטע בשל הפסקת הלימודים בתקופת הקורונה. המועדון 

ימשיך את פעולתו בשנה הבאה. ועוד דבר חשוב - הכול קורה באנגלית!

דיבייט

כוח אדם טכנולוגי
"כוח אדם טכנולוגי" הוא מיזם של הטכניון בשיתוף משרד החינוך המתקיים 
לשפר  הוא  המיזם  מטרת  ט'.  כיתות  שכבת  לתלמידי  בתיכון  שבוע  בכל 
את ציוני התלמידים באמצעות שיעורי תגבור המועברים ע"י סטודנטים 

מהטכניון על החומר הנלמד בכיתה במקצועות מתמטיקה ופיזיקה.
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בנושא  ט'  כיתות  תלמידי  לשכבת  סדנה  התקיימה  בפברואר   10-11 ב- 

"קבלת החלטות" בהנחיית מדרשת אורנים. מטרת הסדנה הייתה לסייע 

בפרט.  העליונה  לחטיבה  המעבר  ולקראת  בכלל  בחיים  החלטות  לקבל 

הסדנה עסקה באופן קבלת החלטות שונות החל מהחלטות בסיסיות יום 

קיבלו  בסדנה  החיים.  על  המשפיעות  החשובות  להחלטות  ועד  יומיות 

הידע  את  העשירה  שהיא  ספק  ואין  החלטות,  לקבלת  כלים  התלמידים 

בנושא איך לבחור נכון וטוב יותר.

מוזאון ״זומו״
ב - 30 בינואר 2020 יצאו תלמידי 

ט'2  ח'2,  ז'2,  אומנות  כיתות 

במגמת האומנות הפלסטית לסיור 

זהו  ים,  בקרית  "זומו"  במוזאון 

היה  "זומו"  מוזיאון  נודד.  מוזאון 

פעם  שהיה  נטוש  במקום  ממוקם 

יפות,  פנים  בסבר  התקבלנו  הצריכה.  תרבות  היה  הפעילות  נושא  סופר. 

בתחילת הפעילות חילקו לנו תה ועוגיות, בהמשך הסבירו לנו על המקום 

ועל המוזאון עצמו. לאחר מכן התחלנו פעילות יצירה, בה עיצבנו שקית עם 

הלוגו שלנו בחריטת יד שלנו. לאחר הפעילות ראינו יצירת ספוג שהנושא 

שלה היה אוכל, והיא העידה על כך שאנו קונים היום המון מוצרים ולא 

מתעניינים באיכות וממה הם עשויים. אחר כך עברנו למקומות הקירור 

של הסופר וראינו יצירות ואחת מהן הייתה יצירה עם חול. נכנסנו למקרר 

שבו היה חול ועליו היה מקרן עם סרטון של ידיים, ובכל פעם יצאה יד 

הלכנו  לבסוף  עליו.  וסיפר  במשפחתו  חשוב  שהיה  חפץ  עם  מישהו  של 

כל  נגינה  כלי  ועליהם  ברזל  עמודי  היו  שם  הסופר  של  הראשי  למקרר 

אחד נעמד ליד עמוד אחר ולאט לאט התחלנו להזיז את העמודים ויצאו 

צלילים ומוזיקה. הביקור במוזאון היה בלתי נשכח, מעניין ומלמד, סיור 

פורה ומהנה בנושא מאתגר.

מישל דדשב וגיל קציר, ט׳2

בחודש פברואר התקיימו סדנאות 

די - תיאטרו לשלוש שכבות הגיל 

להתמודד  התלמידים  למדו  בהן 

עם קונפליקטים בדרך חווייתית. 

בסיטואציות  נתקלו  התלמידים 

מחיי היום יום ובדרכים לפתרונן. 

להגיב  כדאי  כיצד  למדו  הם 

כבוד  על  ומבוססת  טובה  תהיה  שהאמירה  מנת  על  מסוימים  באירועים 

הדדי.

״קבלת החלטות״

די תיאטרו

״לשון הרע״
פברואר  בחודש  האינטרנט  שבוע  לרגל 

ז' בפעילות הנקראת:  השתתפו תלמידי כיתות 

"לשון הרע, לא מדבר אליי!!!". המחנכות קיימו 

שיעור חינוך בנושא בליווי סרטונים.

כמו כן הן חילקו צמידי "לשון הרע, לא מדבר 

אליי". מוסר ההשכל הוא שלפני שאתם מדברים 

על אחרים, אל תסיקו מסקנות נמהרות לגביהם, 

מאמינים  שאתם  לפני  שאלות  ותשאלו  תבדקו 

תפספסו  שלא  עליהם,  שאומרים  דבר  לכל 

אנשים טובים שיכולים לתרום לכם הרבה בגלל שיפוט וביקורת שגויים 

תעסקו  אל  תמיד:  תזכרו  באמת,  אותם  להכיר  עוצרים  לא  וכיוון שאתם 

ברכילות ובלשון הרע כי בסוף זה יפגע בכם!

תלמידי  יצאנו  בפברואר   11 ב- 

מדעים  האקאתון  לתחרות  ח'  כיתה 

בחטיבת רבין ויונתן בקריית מוצקין. 

 - ח'1  מכיתה  נציגים  שלושה  היינו 

ועדן  סיגנביץ'  ירון  גדליהו,  מעיין 

 - המורות  הצטרפו שתי  ואלינו  כהן 

)המילה  סירוק.  ורותם  שלו  פנינית 

- מרתון  פירושה בעברית  האקאתון 

עסקה   התחרות  חידה(.  לפיצוח 

בנושא "להציל את העולם". משימתנו 

פתרון  על  לחשוב  הייתה 

של  במקרה  העולם  להצלת 

לכדור  אסטרואיד  התקרבות 

סרטון  מצגת,  יצרנו  הארץ. 

שנתבקשנו  הרעיון  לפי  ודגם 

המשימה  בתחילת  לעשות. 

לדעת  בשביל  מעטפה  קיבלנו 

ובשביל  שלנו  המשימה  מה 

שהתבקשנו  המשימה  לדגם.  החומרים  את  לקנות  כסף  של  סוג  לקבל 

לעשות הייתה להשמיד את האסטרואיד הקרב לכדור הארץ שלנו. 

הזמן לחשיבה על הפתרון ולהכנת המצגת היה מוגבל.

צריכים  היינו  יחסית  קצר  בזמן 

הבעיה  את  לפתור  איך  לחשוב 

שאסטרואיד קרב אל כדור הארץ 

לפוצץ  אפשר  שאי  מכיוון  שלנו. 

לשגר  החלטנו  בחלל  אסטרואיד 

שבתוכן  גשושיות  לאסטרואיד 

הרובוטים,  ננו-רובוטים.  מיליון 

שגודלם יהיה מילימטרים ספורים, 

ויפוררו  האסטרואיד  לתוך  יחדרו 

חילקנו  לאבק.  שיהפוך  עד  אותו 

קבוצה  כל  הזמן  כשנגמר  אחר.  במשהו  עסק  אחד  שכל  כך  העבודה  את 

בתורה עלתה לבמה והציגה את הבעיה ואת הפתרון, ושאר הקבוצות היו 

צריכות לנקד את המצגת של כל קבוצה.

היה  מדעי.  האקאתון  של  בתחרות  ומכובד  שישי  למקום  הגענו  לסיום, 

מעניין ומאתגר ואנו מקווים שנצא לעוד תחרויות מבית הספר.                             

פנינית שלו, מחנכת ז'5 והתלמידה מעיין גדליהו, ח'1

״מצילים את העולם״
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ב - 14 בפברואר התקיים בוקר אומנויות קסום של תלמידי כיתות אומנות 

ז'2, ח'2 וט'2 בו נערכה פעילות משותפת של הורים ותלמידים לרגל יום 

גלית  המורה  אומנות,  רכזת  של  בהובלתה  בשבט  ט"ו  בנושא  המשפחה 

בלנגה. התלמידים יצרו ביחד עם ההורים עציצים לרגל החג, "עציץ עד" 

שכולו עטוף באהבה וביצירתיות. 

זו העת לומר תודה למשפחת חלי אשר תרמה חלק מן החומרים ליצירה.  

זו הייתה פעילות נהדרת בה ההורים וילדיהם עבדו יחדיו. האווירה הייתה 

נפלאה, וכולנו נהנינו מהתוצרים המדהימים. ההורים והתלמידים זכו בזמן 

איכות משפחתי.

ט״ו בשבט

ב - 16 בפברואר נהנו תלמידי שכבת כיתות ז' מההצגה שהתקיימה בהיכל 

המוזיקה בשם: "עד הודעה חדשה". ההצגה נערכה בכיכובו של שחקן יחיד 

החברתיות.  ברשתות  אחראית  בלתי  והתנהגות  )ביוש(  בשיימינג  ועסקה 

תוכן ההצגה תיאר שני חברים טובים ששמם איתמר ותום. הכול השתנה 

כך  תום.  של  אחותו  העלתה  אשר  לסטטוס  בפייסבוק  הגיב  כשאיתמר 

התחילה בין השניים מלחמת שיימינג הכוללת עלבונות הדדיים ברשתות 

החברתיות ובווטסאפ. מטרת ההצגה היא למגר את תופעת השיימינג בקרב 

הנוער  בני  והערכי שיכולים  ולשים דגש על השימוש החיובי  הנוער  בני 

בהתלבטויות  התלמידים  את  משתף  תום  בהצגה  מהטכנולוגיה.  להפיק 

ביותר, תלמידי  לכולם על הצד הטוב  וכשבסוף הדברים מסתדרים  שלו, 

החטיבה מצביעים בעצמם ומבטיחים שלא יעשו שימוש בשיימינג. עכשיו 

צריך לעמוד בהבטחה...

״עד הודעה חדשה״

מישהו פגע בך? עשו עליך שיימינג? העליבו אותך? החיים שלנו הם לא 

- 16 בדצמבר צפו תלמידי שכבה ח' בפעילות מיוחדת בשם:  משחק! ב 

"החיים זה לא משחק", בה למדנו על שיימינג )ביוש( ועל העלבות ברשת 

שעסק  סרטון  ראינו  זו  בפעילות  עצמם!  בחיים  גם  אלא  ברשת  רק  ולא 

במקרי אלימות. בעקבות הסרטון הוצגו שאלות שעליהן ענינו בעזרת שלט 

מיוחד. 

צפינו בסרטון בעזרת משקפי תלת מימד ובו ראינו ילד שהמציא עם חבריו 

משקפיים מיוחדים שבעזרתם ניתן לראות רגשות של אנשים. בסרטון היו 

ילדים שפגעו בילדים אחרים, והילדים שנפגעו היו עצובים, הילד שראה 

ולשמח  אותם  לעודד  ניסה  הילדים  של  הרגשות  את  המשקפיים  בעזרת 

ולרעה  לטובה  יש השפעה  למדנו שלהתנהגות שלנו  זו  אותם. מפעילות 

על אחרים. 

מעיין גדליהו, ח'1

״החיים זה לא משחק״

קבלת שבת
יום שישי באולם הכינוסים קבלת  בינואר 2020 התקיימה בבוקר  ב- 10 
להנחות  נבחרו  ח'2  כיתה  תלמידי  וקהילתית.  משפחתית  ראשונה,  שבת 
את שכבת ז'. זו הייתה קבלת שבת מרגשת ומוצלחת בהשתתפות תלמידי 
כיתות ז'1, ז'4 ו- ז'7 בנוכחות הוריהם והמחנכות. הרב דיסקין דרש כהרגלו 
מתוך פרשת השבוע "ויחי" בנושא הסליחה והמחילה. כולם נהנו מהעוגות 
הטעימות והמעוצבות לכבוד השבת. תלמידי כיתה ח'2 סיימו את הבוקר 

הקסום, הערכי והחינוכי בצורה מרגשת בשיר: "מודה אני". 

ב- 24 בינואר התקיימה קבלת שבת נוספת לכיתות ז'2, ז'3 ו- ז'6 שעסקה 
זו  לשנה  אחרונה  שבת  קבלת  נערכה  בפברואר   28 וב-  "וארא"  בפרשת 
בהשתתפות כיתות ז'5, ז'8 ו- ז'9 שעסקה בפרשת "תרומה". תודה למורות 

הילה קריב וגלית בלנגה על הכנת התלמידים ועל העזרה.

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
שנת תש״ף - שנת משבר קורונה
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אולימפיאדה במתמטיקה
בו  במתמטיקה  לאולימפיאדה  קבלה  מבחן  התקיים  בפברואר   19  - ב 

השתתפו תלמידי כיתות ז'. בשלב א' התקיים מבחן בן 18 שאלות כלליות 

במתמטיקה ושאלות של חשיבה מחוץ לקופסה. השאלות לא היו קשורות 

חשיבה.  יותר  קצת  להפעיל  צריך  היה  רק  אלא  כלל,  הלימודי  לנושא 

וחצי. התפצלנו לשתי קבוצות בשני חדרי מחשבים.  המבחן נמשך שעה 

ב - 9 ביוני התקיים שלב ב' של האולימפיאדה במתכונת מבחן ביתי מקוון. 

נאחל לתלמידינו היקרים בהצלחה רבה!
אופיר סבח, ז'8

 2020 ינואר  חודש  במהלך 

עישון  בנושא  הרצאה  התקיימה 

האגודה  מטעם  ז'  כיתות  בשכבת 

אחד  זהו  בסרטן.  למלחמה 

לאור  ביותר  החשובים  הנושאים 

העובדה שעישון הוא גורם המוות 

מספר אחת בעולם הניתן למניעה. 

לקבל  הייתה  ההרצאה  מטרת 

התמכרות  למנוע  כדי  לנזקים  המודעות  את  להעלות  זה,  בנושא  מידע 

בקרב אוכלוסיית בני נוער וצעירים. ככל שהחשיפה לניקוטין מתרחשת 

בגיל צעיר יותר כך נוצרת התמכרות חזקה יותר. הימנעות מעישון סיגריות 

בפרט וכל מוצרי הטבק בכלל )כולל נרגילה( תפחית את הסיכון לתחלואה 

מסרטן וממחלות נוספות.

הרצאה בנושא עישון

חלק  לקחת  בחרנו  השנה 

לחיים  "חינוך  בפרויקט 

מנושא  כחלק  משותפים" 

להתקרב  ההדדית,  הערבות 

במסגרת  האחר.  את  ולהכיר 

הפרויקט נערכו מספר מפגשים 

וט'7  ט'5  כיתות  תלמידי  בין 

בועיינא  מהכפר  ט'  לתלמידי 

שהתארחו  לאחר  נוג'ידאת. 

אצלנו, ב - 19 בפברואר יצאו 

תלמידי כיתות ט'5 ו - ט'7 לבית 

הספר בכפר בועיינה נוג'ידאת 

למפגש גומלין בו קיבלו אותנו 

בשמחה. המנהל הסביר לנו על 

המקום. לאחר כיבוד קל יצאנו למשחק כדורשת ומשיכת חבל. לאחר מכן 

לסדנאות קעקועי חינה, צביעת מסכות, הכנת צמידים לבית מסורתי ועוד. 

סיימנו בארוחת צוהריים. זו הייתה חוויה מיוחדת והזדמנות להכיר חברה 

אחרת, דרכה גילינו שיש לנו המון דברים משותפים.

״חינוך לחיים משותפים״

פישר  בית  במוזאון  לפעילות  ז'2  כיתה  תלמידי  יצאנו  בפברואר   26 ב- 
בקריית אתא. הכיתה חולקה לארבע קבוצות, לכל קבוצה היה מלווה ומפה, 
על הקבוצה היה לקבוע מסלול הליכה לאתר שנקבע לו, בסך הכל נקבעו 
הזיכרון  אנדרטת  במסלולים  עברה  קבוצתנו  לדוגמה,  אתרים.  כשלושה 
לחללי מערכות ישראל של קריית אתא, בזק ועוד הרבה אתרים נפלאים. 
מאחורי כל אתר שביקרנו היה סיפור חיים, לדוגמה "תחנת בזק", באזור זה 

נמצא פסיפס עתיק שנשלח למוזאון בירושלים.

על  סיפרו  נציגיה  פישר,  לבית  הגיעה  קבוצה  כל  בתחנות  הביקור  לאחר 
האתרים שבהם ביקרו כל הקבוצות ושיתפו בחוויות שעברו בדרך. לסיכום, 
שכלל  אתא  קריית  של  הנפלאים  אתריה  על  לשמוע  ומרתק  מעניין  היה 
לא ידענו עליהם, בנוסף למדנו להעריך יותר את עירנו היקרה והחשובה 

קריית אתא.
ורוניקה מרוצ'קין וקארין נסטרוב, ז'2

מוזאון בית פישר

מנחי עמיתים כיתות ט׳
העמיתים  מנחי  תלמידינו  של  הראשון  המפגש  התקיים  בינואר   22 ב- 

יפעת  היועצת  בהנחיית  ומניעתן  התמכרויות  בנושא:  ט'  כיתות  משכבת 

כל טוב.

סדנת הומור בקריקטורה
כיתת  תלמידי  השתתפו  בפברואר   20  - ב 
בשיתוף  ייחודית  אומנות  בסדנת  ז'2  אומנות 
האומן  עם  בקריקטורה  הומור  סדנת  המתנ"ס, 
איכות  זמן  להם  העניק  אשר  אלנבוגן  עמוס 
את  והעשירו  נהנו  התלמידים  ומשובח.  מלמד 
כדי  תוך  וחווייתית  מעניינת  בצורה  עולמם 
שהם חווים סדנה אשר מפתחת חשיבה יצירתית 

הייתה  הפעילות  כי  דיווחו  התלמידים  ואומנות.  הומור  דרך  וביקורתית 
מהנה מאוד עבורם והם זכו ללמוד בזמן קצר "טריקים" שישמשו אותם 
בהמשך הדרך שלהם בכיתת אומנות ובכלל טיפים להתבוננות מחודשת 

על מצבים בחיים.



חוויה פורימית
ב- 6 במרץ חיכו עמדות איפור מדהימות בהדרכתה של רכזת אומנות, 

ולתלמידות.  ותלמידי מגמת אומנות לתלמידים  גלית בלנגה  המורה 

נהנו  התלמידים  פורים.  באווירת  ומהנה  פעילה  הפסקה  זו  הייתה 

להתאפר ולהתכבד באוזני המן שחילקו להם חברי מועצת התלמידים.

ב - 8 במרץ 2020, יום שיא - משפחת רוגוזין חטיבה א' חוגגת ברון ובשמחה את חג פורים
התלמידים נהנו מפעילויות שונות לכבוד חג פורים בכיתות האם. בהמשך היום יצאו להיכל הספורט בו צפו במופע ריקודים ושירים של מופע האחים 

רחום, וכן התקיימה תחרות תחפושות של בית הספר בה זכו במקום הראשון: התלמידים מתן נקר מט'2 ויובל קטן מט'7 שהתחפשו ל"תותית ומילעיל" 

מסדרת הטלוויזיה: "זאת וזאת".

לקראת בואו של חג פורים מקיימת החטיבה מגוון גדול של פעילויות ביוזמתה של מועצת התלמידים. האווירה חגיגית וכייפית בממלכת רוגוזין א'. רכבת 

אנושית שכללה את נציגי מועצת התלמידים עברה בין הכיתות במהלך היום והביאה עימה שמחה, מוזיקה והרבה כיף.

ב- 4 במרץ התקיים יום פיג'מות: ביום זה הורשו תלמידי ביה"ס להגיע כשהם לבושים בפיג'מות.

ב- 5 במרץ התקיים יום מלאכים ופיות.   

8

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
שנת תש״ף - שנת משבר קורונה

חג פורים - ״משנכנס אדר מרבין בשמחה...״

דברים נפלאים קורים אצלנו בשיעור ערבית
ז'  כיתות  בשכבת  וני  מהא  לערבית  המורה  של  מקסימה  יצירתית  בפעילות 

לכבוד חג פורים כל תלמיד בחר לעצמו מסכה ורשם עליה את שמו בערבית 

ואת שם החג בערבית. התלמידים קישטו את המסכות בצורה מדהימה. החוויה 

הייתה חדשה, מיוחדת ומהנה לתלמידים.
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ידעה  ישראל מתמודדת מול משבר כמוהו לא  בחודשים האחרונים מדינת 
בכל שנות קיומה. כחלק מהניסיונות לעצור את התפשטות המגפה הממשלה 
המדינה  אזרחי  של  היכולת  את  באופן משמעותי  המגבילות  תקנות  תיקנה 
לנהל את שגרת חייהם שהתבטאה באיסור לצאת מבתיהם, בעצירת התנועה 
קיימת  אך  והגנים.  הספר  החינוך-בתי  מערכת  וביניהם  הציבורי  במרחב 
המאפשרת  ומגוונת  חדשנית  למידה  סביבת  שמהווה  המקוונת  הלמידה 
עדכון מהיר של המידע הקיים, ובנוסף גם תורמת רבות להגברת הרלוונטיות 
בשילוב  תלויה  המקוונת  הלמידה  של  הצלחה  שלנו.  המשתנה  למציאות 
המיטבי בין הטכנולוגיה והתקשורת ובין המורה לתלמיד. קידום שיתופיות 
תודה  המקוונת.  בכיתה  למורה  אתגר  מהווים  וממוקדת  אותנטית  ולמידה 
קשים  בימים  לנו  שהעניק  והביטחון  החום  תחושת  על  החינוכי  לצוות 
ועל  ותודה על ההקשבה, הנתינה  בימים שהשגרה השתנתה לחלוטין  אלו, 

האכפתיות.
ושנחזור  במהירות  תיגמר  זו  שתקופה  מקווה  אני  זאת,  אופטימית  ובנימה 
בית  אל  בחיינו,  לעשות  רגילים  שהיינו  לדברים  שלנו,  היומיומית  לשגרה 

הספר ואל החברים.
שני שלום, ז'8

ולמדנו  וירוס קורונה למדנו בדרך שונה מהרגיל. נשארנו בבתים  בעקבות 

מרחוק בעזרת המחשבים והניידים. ריאיינו שתי תלמידות ושאלנו איך הן 

אחד  "מצד  ז'1:  מכיתה  מזרחי  בר  התלמידה  הקורונה.  בתקופת  הרגישו 

היה  אצלי.  שנוצר  ״חופש״   של  הסוג  נחמד   מאוד  היה  כי  שמחה  הרגשתי 

יותר זמן לעסוק בדברים אחרים שלא קשורים ללימודים,  אך מצד שני מאוד 

יכולתי להיפגש איתם  בחגים  התגעגעתי לחברות ולמשפחה הקרובה   שלא 

שהיו או בכלל אחר הצוהריים  וגם לצאת ולטייל בחיק הטבע.  אנחנו מטיילים 

בשבת כמעט כל שבועיים ומאוד התגעגעתי לזה. מאוד התגעגעתי למשפחה 

דודים, לחברות שלי שאני  ולבני  לדודים   ולסבתות שלי,  הקרובה, לסבים 

רואה אותן עכשיו כל יום בבית הספר, לאנשים בתנועת הנוער שאני נמצאת 

בה ״נוער יחד״. בפסח אנחנו עושים תמיד טיול של חמישה ימים והוא בוטל 

כמובן, לים להיות במים הנעימים ולשחק עם האחיות שלי ובני דודים שלי, 

ולטבע שזו הייתה בדיוק התקופה הכי נוחה לטייל. אמא שלי הייתה איתנו 

בבית כך שיכולתי להיעזר בה במטלות הלימודיות,  וגם היה הרבה זמן פנוי 

כך שיכולתי לראות נטפליקס וסרטונים ביוטיוב במיטה בשעות הלילה". 

שאלנו תלמידה נוספת, שרון וינברג מכיתה ח'2: "זה היה מבאס שלא היה 

הקורונה  בזמן  אליהם.  חברים שהתגעגעתי  ולראות  לצאת מהבתים  אפשר 

גם  שמעתי  הקורונה  בזמן  ספורט.  אימוני  כגון  חדשים  לדברים  נפתחתי 

מוזיקה ונהניתי מזמן איכות עם משפחתי ועכשיו כשחזרנו לשגרה אני פחות 

מספיקה לעשות את הדברים האלה".

מעיין גדליהו, נועם יצחק ודהן דנילוב אגם, ח'1

חוויות מתקופת הקורונה

שגרת לימודים בתקופת הקורונה

העיר  ראש  מצטייני  של  העירוני  החינוך  פרס  טקס  מתקיים  שנה  מדי 
חינוכיים  להישגים  שהגיעו  אתא  קריית  העיר  תלמידי  זוכים  במהלכו 
להערכה ולהוקרה. השנה בשל הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות לא 
נערך הטקס במתכונתו, אלא נערך בהתרגשות רבה ב - 19 ביוני במשרדה 
של מנהלת בית הספר, ענת אסולין בנוכחות המחנכות ורכזי שכבות הגיל.

אבישג  מופ"ת:  ז'8  מכיתה  המצטיינות  לתלמידות  כוח  ויישר  הכבוד  כל 
וליאל  חן  בן  מופ"ת:  ח'8  תלמידי  כן  כמו  מירילשוילי.  וחני  ריקי  הראל, 
מופ"ת:  ט'7  רזניק. תלמידי  אליאן  כתו"ם:  ח'1  והתלמידה מכיתה  יונשב 
היקרים  תלמידינו  בכם  גאים  אנו  אלפסי.  ואיליי  גל  נויה  שושן,  בן  עדי 

ומאחלים לכם הצלחה רבה בהמשך!

פרסי מצטייני ראש העיר תש״ף

התלמידים  לירושלים.  ט'  כיתות  שכבת  תלמידי  יצאו  בפברואר   13  - ב 
ביקרו במקומות חשובים להכרת ההיסטוריה היהודית: במוזאון המחתרות, 
התלמידים  מכן  לאחר  הקרון.  אנדרטת  את  ראו  שם  ושם"  "יד  במוזאון 
ביקרו ב"הר הרצל" בחלקת גדולי האומה ובחלקה הצבאית. לבסוף נסעו 
אל הכותל שם ניתן להם זמן להתפלל ולהרגיש את אווירת הקודש. היה זה 

יום חוויתי ועוצמתי בשביל כולם.

יש״ם ט׳ לירושלים
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"לזכור ולא לשכוח" - טקס יום השואה
הזיכרון  יום  טקס  התקיים  התש"ף  בניסן  כ"ז   ,2020 באפריל   21  - ב 
לשואה ולגבורה בזום והפעם מרחוק בצל הקורונה, כל כיתה בהנחיית 
יום  על  דיברנו  מכן  לאחר  המנהלת.  בדבר  התחיל  הטקס  המחנכות. 
והשנייה  ציון  לב  אליעזר  היה  הראשון  שואה.  ניצולי  על  וגם  הזיכרון 
הייתה פאני בן עמי, שוחחנו על שניהם. פאני הקריבה את עצמה בכך 
יהרגו  שהנאצים  ידעה  היא  בה,  לירות  שיכולים  סיכון  ולקחה  שחזרה 

אותה, אבל היא עדיין חזרה לשם כדי להציל את חייה של הילדה. 
דוגמאות לחלק מהתכונות שהעלינו בשיח הכיתתי בזום היו: נחישות, 
כוח רצון, אומץ לב, גבורה, יכולת מנהיגות, דבקות במטרה, עזרה לזולת. 

משמעות  חיפשו  המצילים  האנשים 
לחייהם, הנתינה והדאגה לאחר תרמו 
לשמירה על צלם אנוש. העמקנו את 
שהנחו  הערכים  על  ודיברנו  הדיון 
סולידריות,  הדדית,  ערבות  אותם: 
האדם.  כבוד  על  ושמירה  אדיבות 
הצפירה  נשמעה  דקות  כמה  לאחר 
וכיבדו  הזום  באמצע  עמדו  וכולם 
את היום המרגש והעצוב הזה. הטקס 
ממש  והרגשתי  אותי  ריגש  מאוד 
את  ולשמוע  לראות  גאה  וגם  עצוב 
הסיפור של שתי הדמויות המרגשות, 
היוזמה  בעלות  האמיצות,  הגיבורות, 
שהצליחו לשרוד את התופת והזוועה 

שחוו בשואה.

אופיר סבח, ז'8

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ב- 28 באפריל 2020, ד' באייר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי 
המשפחות  של  אבלם  עם  מתייחדים  אנו  בו  היום  הוא  האיבה  פעולות 
השכולות. נכון להיום ישנם 23,816 חללי צה"ל ו- 3,153 נפגעי פעולות 
איבה. בכל שנה בית ספרנו מציין יום זה בטקס בו אנו זוכרים את חללי צה"ל 
תושבי קריית אתא לדורותיהם. השנה יום הזיכרון חל בתקופת הקורונה. 
בתקופה זו הלימודים התקיימו מרחוק. בשל חשיבות יום הזיכרון הוחלט 
ה"זום",  כיתתי באפליקציית  זיכרון  כיתה תערוך טקס  בבית הספר שכל 
גם אנחנו בכיתה ז'8 ערכנו טקס זיכרון כיתתי. כל אחד עמד בביתו לזכר 
המרגשים  הריאיונות  את  המורות  הציגו  בנוסף  הצפירה.  בזמן  החללים 
המצולמים שתלמידי שכבת ט' ערכו עם חלק מהמשפחות השכולות של 
שיינר  עינת  למורה  מיוחדת  תודה  אתא.  קריית  תושבי  חלקם  הנופלים, 

ומקורי  מרגש  טקס  הפקת  על 
הבוגרים  ט'  כיתות  ולתלמידי 
את  והנחו  הריאיונות  את  שערכו 

הטקס באופן מרשים מאוד.
ז"ל,  שגיא  ארז  סמל  של  הוריו 
סיפרו על ארז. לאחר נפילתו של 
השיר  את  כתב  גיספן  יוסי  ארז 
"אל תחשבי ששכחתי" לזכרו. את 
וביצעו  הדדי  תומר  הלחין  השיר 

גיא ורועי זו-ארץ.
ז"ל  שטרק  ארז  סגן  של  אחותו 
סיפרה  המסוקים,  באסון  שנפל 
נקרא:  השיר  שכתב.  השיר  על 
"שום דבר לא יפגע בי", את השיר 
ע"י  בוצע  חזן. השיר  יורם  הלחין 

להקת כנסיית השכל.
ז"ל  פרקש  תום  סר"ן  של  לזכרו 
נכתב השיר "מיליון כוכבים". את 
קרזנר,  יפתח  והלחין  כתב  השיר 
עמית  השיר  את  ביצעה  חברו. 

פרקש, אחותו.
נכתב  ברוד  חן  סג"ן  של  לזכרו 
כתב  השיר  את  גנך",  "פרי  השיר 
השיר  רועה.  יוני  ילדותו,  חבר 

בוצע ע"י אביבה אבידן ואלי לוזון. אימו של חן סיפרה שלפחות עשרה 
אנשים בארץ קרויים על שם חן.

הטקס היה מאוד מרגש ועצוב, למרות שלא נערך כבכל שנה. שמענו על 
סיפורם של הנופלים ועל הסיפורים שעמדו מאחורי שירי הזיכרון. מי ייתן 
ובקריית אתא ובישראל כולה לא יתווספו משפחות נוספות לכאב השכול.    

לוטם מרקוס, ז'8

ידיעון חטיבה א׳ „רוגוזין„ קריית אתא
שנת תש״ף - שנת משבר קורונה

ימי זיכרון בצל משבר הקורונה
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תיאטרון קהילתי | "שמוליק של זוהרה"

שבוע ״אורחים ומארחים״
ב - 25 בפברואר התקיים "שבוע אורחים ומארחים" במחוז חיפה במהלכו 

ביקרו בבית ספרנו מורים מבתי ספר עמיתים בתחומי הדעת השונים. 

אורחים   40 מ-  למעלה  בברכה ואירחנו  הספר  בית  שערי  את  פתחנו 

הכוללים מפקחים, מנהלים ומורים מבתי ספר באזור מתחום ההיסטוריה 

והאזרחות. בביקור זה הציגה המורה קרן  סלייפר את תוכנית הלמידה    

PBL "ככלי למידה דיפרנציאלית" מבוססת פרויקטים שהובילה בבית 
הספר. 

זה  ביום  הספר.  בית  בספריית  ונמשך  המחשבים,  בחדר  החל  הביקור 

מעניינות  ולמיומנויות  לתכנים  ונחשפו  החינוכיים  הצוותים  התארחו 

וחדישות. האורחים שהגיעו יצאו נשכרים ונפעמים מהסדנאות, מהידע 

ומהמקצועיות שבתחום. גאווה גדולה לבית ספרנו!

ב- 1 במרץ העלה התיאטרון הקהילתי שלנו הפקה של ההצגה: "שמוליק 
של זוהרה" בהיכל המוזיקה בנוכחות הורי התלמידים ומשפחותיהם. 
בהצגה השתתפו תלמידים מכל השכבות ששרו, רקדו ושיחקו. המחזה 
"שמוליק של זוהרה" מבוסס על סיפור אמיתי: שמוליק קאופמן וזוהרה 
סיפור  חרוד.  עין  בקיבוץ  ב־1945 בהכשרת הפלמ"ח  נפגשו  לביטוב 
אהבתם המופלא נרקם על רקע האימונים והמאבק בשלטון הבריטי, 

אך נגדע באיּבו.
עלילת המחזה נפרשת על פני היכרותם של השניים - מהצטרפותה של 
זוהרה למחלקה בעין חרוד והמפגש עם שמוליק דרך החיזור ההדדי, 
ההתאהבות והמעבר למגורים באוהל משותף, משם להצעת הנישואים, 
של  המוקדם  השחרור  על  ולמאבק  בחו"ל  ללמוד  לנסוע  להחלטה 
שמוליק  פעם:  מדי  להיפרד  המאוהב  הזוג  נאלץ  לבין  בין  שמוליק. 
יוצא למבצע הבאת מעפילים; זוהרה יוצאת לקורס מד"סים; שמוליק 
נוסע לירושלים כדי להתכונן לבחינות או יוצא לקורס קצינים; זוהרה 
משתתפת בליל הגשרים; שמוליק יוצא למסע למצדה... את הגעגועים 
העזים, את החלומות, את לבטיהם ואת אהבתם הם מבטאים במכתבים. 
אותנו:  משתפת  ז'2,  מכיתה  סויסה  אור  התלמידה  השחקניות,  אחת 
"אני אף פעם לא עליתי על הבמה בתור שחקנית, לא ידעתי איך זה 
להופיע על במה. מאוד פחדתי לעלות לבמה מול יותר מ 1,000 איש, 
לא ידעתי מתי עושים מה ואיך הכול עובד. אבל מה שתמיד ידעתי 

זה שמשחק זה הדבר שאני חיה אותו ואני הכי אוהבת לעשות אותו. שבוע לפני ההצגה הראשונה החזרות נהיו יותר ויותר קשות ואני ממש פחדתי שלא 
אצליח לעשות את הכול ולהיכנס בזמן. בהצגה הראשונה שלי ממש כמה דקות לפני שהתחלנו ממש הרגשתי בלחץ והלב שלי לא הפסיק לפעום בחוזקה 
ואני הייתי ממש בלחץ אבל כשעליתי לבמה הרגשתי הכי כיף שבעולם. הבנתי באמת איך זה לשחק מול קהל. הרגשתי שאני עושה את הדבר הכי אהוב 

עליי ואני עושה אותו טוב ואת ההרגשה הזאת אני בחיים לא אשכח, ובאמת, זאת חוויה שאי אפשר לשכוח וזה ילווה אותי לכל החיים".
תודה למורה מיטל מור בטש, הבמאית ורכזת התיאטרון, לעוז בטש על הפקה מוסיקלית, לשון לוין הכוריאוגרף ולמורה גלית בלנגה על התפאורה. בערב 
מדהים זה התרגשנו ונהנינו מההצגה הנוסטלגית ששילבה סיפור ארץ ישראלי עם שירים וריקודים מודרניים יחדיו. הצגה מעניינת ומרגשת, איכותית 

ומקצועית. ביום המחרת הופענו בשלושה סבבים לכל תלמידי בית הספר.

                              מיטל מור-בטש, רכזת תיאטרון והתלמידה מעיין גדליהו, ח'1

ספריית בית הספר
ספרייה היא מקום קסום לקריאת ספרים, כתיבת סיפורים ועבודות או ציור 

לדמיין  יכולים  אתם  חדשים.  חברים  להכיר  יכולים  אתם  בספרייה  ציורים. 

דמויות בסיפורים כאילו הן אמיתיות ואתם מדברים איתן. 

כשאתם קוראים ספר, הקטע שקראתם הוא כמו תמונה בראש שלכם...

ביאטריס טיטיוניק, ט'6

דבר המערכת
בתחילת השנה הקמנו את ועדת העיתון הבית ספרית. במהלכה 
היו שותפים תלמידים משכבות ז’, ח’ ו-ט’ ומורים מבית הספר 
מציגים  אנו  השנה,  בסיום  כעת,  הספר.  בית  אירועי  בתיעוד 
בעיתון  א’”.  רוגוזין  “ידיעון  הסופית  התוצאה  את  בפניכם 
תמצאו כתבות בנושאים שונים ומגוונים מהפעילויות השונות 
ברצוננו  הקורונה.  ובתקופת  המחצית  במהלך  שהתקיימו 
ועזרו  לתהליך  תרמו  אשר  והכתבות  הכתבים  לכל  להודות 
בהוצאת העיתון לאור. תודה מיוחדת לגב’ רחל טאוב על סיועה 

בהגהת העיתון.
אנו מאחלים לכם קריאה מהנה וחופשה נעימה!

חברי ועדת העיתון 
מירב שאול | רכזת העיתון
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זה רק ספורט...
יום ספורט לשכבת ח': ב - 15 בינואר 2020 התקיים יום ספורט לשכבת 
כיתות ח'. בני השכבה התחרו בטורניר משחק כדורגל נגד כיתות השכבה. 

בנות השכבה התחרו בטורניר משחק כדורשת נגד כיתות השכבה.

 כדורגל בנים: מקום ראשון ח'8, מקום שני ח'4, מקום שלישי ח'5 + 
ח'7 + ח'10.

 כדורשת בנות: מקום ראשון ח'3, מקום שני ח'1, מקום שלישי ח'8 + 
ח'9.

ספורט  טורניר  נערך   2020 בינואר   27  - ב  ט':  לשכבת  ספורט  יום 
לשכבת כיתות ט'. קבוצת הבנים שיחקה כדורגל וקבוצת הבנות שיחקה 

כדורשת.

 כדורגל בנים: מקום ראשון ט'7, מקום שני ט'6 + ט'9, מקום שלישי 
ט'4 + ט'8.

 בנות כדורשת: מקום ראשון ט'3, מקום שני כיתה ט'7, מקום שלישי 
ט'2.

כל הכבוד ויישר כוח לזוכים ולזוכות ותודה לצוות חינוך גופני שבזכותם 
זכו תלמידינו בחוויה ספורטיבית!

 
 

במסגרת "יום ההליכה העולמי"
יצאו תלמידי ביה"ס ב- 3 בפברואר 

להליכה בשילוב מכשירי כושר בגן 

וזאת  אתא,  קריית  בעיר  כצנלסון 

התלמידים  אצל  להטמיע  במטרה 

רגלית  הליכה  של  החשיבות  את 

בחיי השגרה כיתרון וכעדיפות. 

ליאת קמחי, רכזת חנ"ג

אליפות כדורעף
בנים רוגוזין א' העפילו לאליפות הארצית לכיתות ט' במחוז חיפה.
תלמידים  ט'  לכיתות  בכדורעף  חיפה  מחוז  אליפות  נערכה  במרץ   3 ב- 

השני  הגמר  בחצי  במקביל.  מגרשים   2 על  מנשה  במ.א.  החדש  באולם 

ובדירוג   0:2 בתוצאה  טבעון  ק.  גרינברג  את  אתא  ק.  א'  רוגוזין  ניצחו 

הסופי ט' זכו תלמידינו במקום שני בהובלתו של המאמן גנאדי גולדרין. 

נבחר לשחקן מצטיין של טורניר הגמר.  ים סויסה מכיתה ט'7  התלמיד 

ט'  לכיתות  הארצית  לאליפות  העפילו  א'  ורוגוזין  מנשה  עירון  מבואות 

והיו אמורים לייצג את מחוז חיפה באליפות במ.א. מנשה, אך בעקבות 

הנחיות של משרד הבריאות בוטלו המשחקים.

אדי בקלו - רכז כדורעף וגנאדי גולדרין - מאמן נבחרות הבנים

"שורשי המשפחה והקהילה"
בוקר ״שורשים״

כמה  לפני  ספרנו.  בית  ממסורת  נפרד  בלתי  חלק  הוא  ״שורשים"  ערב 
חודשים המחנכות המקסימות שלנו עדית ואורלי הסבירו לנו כיצד לעשות 
את עבודות השורשים. זה תהליך בלתי נשכח שחווים פעם בחיים ומוביל 
אותנו להכיר את משפחתנו היקרה בצורה מעמיקה, לשאול שאלות ולקבל 

תשובות, לגלות דברים חדשים על יקירינו בזכות עבודת שורשים.
השנה נאלצנו לחגוג את בוקר ״שורשים" בצל קורונה וללא נוכחות ההורים.

השורשים  עבודות  של  בתצוגה  החגיגי  הבוקר  את  פתחנו  ביוני   12 ב- 
מרגשים  סיפורים  שמענו  ז׳.  בשכבת  ותלמידה  תלמיד  כל  של  האישיות 
מצחיק  הכי  והחלק  במצגת,  לצפות  נהנינו  וריגשו,  שיתפו  שהתלמידים 
עבור הילדים היה לגלות את החבר/ה מהכיתה לפי תמונת ילדות שלו/ה. 
המחנכות הפתיעו אותנו במצגת בה מודגשות מדינות בעולם שהן מדינות 

השורשים של כל תלמיד בכיתה, זה היה מרתק ומעניין מאוד.
התרבות  את  שנכיר  כדי  המסורתיים  המאכלים  היו  שבקצפת"  "הדובדבן 
של העדות מהן הם הגיעו וסיפרו על חשיבות המאכל שהם בחרו להציג 
בבוקר ה״שורשים" שלנו. בוקר ה״שורשים" היה בלתי נשכח, ערכי וחינוכי 
באנו.  ממנו  המקום  על  גם  למדנו  יותר,  טוב  זה  את  זה  הכרנו  ובזכותו 
האווירה הייתה נעימה ומקסימה. ההורים השקיעו במטעמים, התלמידים 

נהנו מאוד ושמחו לקבל בסיום ספר קידוש.

אליאן דזינאשוילי, ז'1      


