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דבר ראש 

מנהל החינוך, 
הנוער והצעירים

כבכל שנה, אני מבקשת להציג בפניכם טעימה קטנה מעשייה 
רבה בכל בתי הספר בעיר, ובתחום החינוך בכלל. הפעילויות 
השונות בבתי הספר מעידות על השקעה רבה בתחום החינוך 
רבה  לב  תשומת  ועל  במלאכה,  העוסקים  הגורמים  כל  מצד 
ובעל  ערכי  ולחינוך  לימודית  למצוינות  ולחדשנות,  לטיפוח 

משמעות.

החדשנות  לקידום  לפעול  נמשיך  הקרובה  הלימודים  בשנת 
בכל בתי הספר בעיר, מהיסודיים ועד התיכוניים, נשים דגש 
שיאפשרו  ומיומנויות  כלים  פיתוח  ועל  ערכים  על  וביקורתית,  יצירתית  חשיבה  על 

לתלמידים ולתלמידות לצאת אל העולם כשהם מצוידים היטב ומוכנים לכל אתגר.

צוותי החינוך והעוסקים במלאכה ממוקדים במטרה ומודעים היטב לחשיבות העצומה 
הקיימת  התשתית  לחיזוק  לאות  ללא  פועלים  אנחנו  אתגר.  כל  ושל  מהלך  כל  של 
ולביסוס מעמדה של גבעתיים כעיר המובילה מצוינות לא רק בהישגים לימודיים אלא 

בכל התחומים בחינוך תוך התמקדות באקלים חינוכי מיטבי לכל תלמיד ותלמידה. 

אני מודה לכל מי שעומד בקדמת הבמה ומאחורי הקלעים, מוביל, תומך, מסייע ומלווה 
בגאווה את העשייה האדירה. אני מוקירה ומעריכה כל אחד ואחת מכם ומודה לכם על 

ההשקעה האינסופית.

בברכת שנה טובה, מוצלחת ומעשירה
אירית אהרונסון
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• "עיר אקדמיה" – קידום התכנית עם אוניברסיטאות שונות בכל התיכונים ויצירת   
קשר המתאפיין במתן שיעורים והרצאות על ידי פרופסורים לתלמידי י' – י"ב  

בתחומי המדעים ובמדעי החברה והמדינה.
• חדשנות ויזמות – פיתוח התחום תוך חיבור ההון האנושי לתפיסות של חדשנות

וחשיבה יזמית בסימן 95 שנה לגבעתיים, עיר אורבנית מתחדשת
Yschool – תלמידי כיתות ט' – י"ב בגבעתיים נהנים מהאפשרות ללמוד למידה       

"אונליין" של שיעורים מובנים במקצועות הלימוד השונים וכן לקבל שיעורים 
פרטיים ברשת.

• הרחבת תכנית דיבייט כמעט בכל גני החובה בעיר
• כניסה לתהליך בחירה וייחודיות בבתי הספר היסודיים

• פתיחת ה"קומה השלישית" במרכז המצוינות, "ספריית קלעי" כמרחבי למידה        
  חדשניים וחידוש "הלול" בתלמה ילין כמרחב להוראה רב תחומית. פתיחת כיתת  

המאה ה – 21 בבורוכוב, בשמעוני, בברנר ובאמונים, וסיום בניית כיתות אלה   
בבתיה"ס אלון ובן גוריון.

• פיתוח הפדגוגיה במרחבי הלמידה והמשך התכנית "למידה מבוססת מקום"         
כמשפרת שפה ומיומנויות למידה

• העמקת תחושת השייכות של כלל התלמידים תוך קידום האקלים החינוכי המיטבי   
בכל המסגרות החינוכיות בכל רגע נתון תוך ליווי צוותי הניהול וההוראה לצורך  

מימוש התהליך
• העברת סקר שביעות רצון "לשמוע את קולם" לתלמידי בתי הספר, להוריהם
ולמוריהם זו השנה השנייה לצורך למידה ובניית תכנית מקדמת אקלים מיטבי

• 94.2% מכלל בוגרי תשע"ז בגבעתיים זכאים לתעודת בגרות. המשך שיפור 
ההישגים הלימודיים תוך הגדלת מספר התלמידים הלומדים   4 – 5 יח"ל    

במתמטיקה, באנגלית ובמקצועות מדעיים.
• עמותת "חתני נובל למצוינות בחינוך" מקיימת קורסים בבתי הספר היסודיים

בנושאים שונים כגון: ללמוד עם מדענים וללמוד עם טייסים.
• "ניצוצות" – גבעתיים עיר מנצנצת. הפרויקט פעל בשנה"ל תשע"ח בברנר, בגורדון

ובבורוכוב. 

בית-ספר 

אלון
 תכניות וחידושים

בתחום 
החינוך
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• "בשביל הארץ" – תכנית המפגישה לוחמים ותיקים עם בני נוער בתיכונים  בנושא
ההיסטוריה של המדינה ממבט אחר )לא על פי תכנית הלימודים(

• "לבלובים" לגני חובה ולכיתות א' ב' – העשרה במרכז למצוינות בתחומים ייחודיים
ומגוונים: רובוטיקה, חכמת הטבע, משחקי חשיבה, אמנות חזותית ועוד

• הקוד האתי – הטמעת הקוד האתי והפיכתו לשפה עירונית. בשנה"ל תשע"ח

בתי  בכל  ההטמעה  תימשך  תשע"ט  ובשנה"ל  ספר  בתי  בארבעה  האתי  הקוד  הוטמע 
הספר בעיר.

• כיתות רוקדות – המשך הפעלת הפרויקט ב 25 כיתות בבתיה"ס בעיר לקידום
ולפיתוח החברות והקשר בין התלמידים ולשיפור האקלים הבית ספרי

• המשך הפעלת "סיירת הורים" והרחבת פעילויותיה
• מיחזור איכות הסביבה וקיימות – ממחזרים בכל הגנים.

• העצמת מועצות התלמידים –  פתיחת פרלמנט הילדים בכיתות ז' ח' בבתי הספר
היסודיים ובניית מועצת תלמידים עירונית בבתי הספר התיכוניים שפעלה רבות בתחום 

השוויון המגדרי. 
• פרויקט "צעירים יוצרים בגבעתיים" – תהליך יצירה שנערך בכל בתי הספר במהלך

שנה"ל תשע"ח ומסתיים בתחרות ובערב הצגת העבודות בתיאטרון גבעתיים.
• הרחבת פעילויות הנוער והצעירים 24/7 במתחמי ספורט, בסדנאות ריקוד, בערב

להקות צעירות ובפעילויות קיץ
• אירועי התרמה והתנדבות

FM  103 פתיחת קבוצות פעילות חדשות במרכז לנוער "גגוס" קורס בשת"פ רדיו •
קבוצת שפת הסימנים וכן בנייה של חדר מוסיקה

• מדור צעירים – אירועי תרבות לצעירים, קורסים מקצועיים בנושאים שונים, הקמת
מרכז צעירים עתידי לגילאי 18 – 35 

• שחמט – הכרת המשחק כמפתח אסטרטגיות למידה ומפתח חשיבה, 
השנה פעלה התכנית ב 20 גני חובה. 

• נס טכנולוגיה – תכנית המתמקדת במנהיגות טכנולוגית, בפיתוח חשיבה גבוהה,
יכולות מנהיגות והתמקדות בביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה והנדסת תוכנה.

• סייבר – פתיחת קורסים בסייבר במרכז המצוינות ובבתי הספר בעיר
• לימודי חלל – בגני הילדים למדו לימודי חלל בשיתוף עם מצפה הכוכבים, בבתי הספר

היסודיים הופעלו קורסים בנושא חלל לתלמידי ה' ו' מטעם "תעשיידע" ובתיכון שב"ץ 
בתמיכת משרד המדע,  "המאיץ המדעי"  בנושא  י'  כיתה  לתלמידי  קורסים  נפתחו שני 

קורסים שהסתיימו בביקור אסטרונאוט מנאס"א.
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לומדים מחוץ לקופסה
חלק  השנה  לאורך  נטלו  הספר  בית  תלמידי 
פעיל במגוון רחב של מיזמים, סביבות למידה 
ופעילויות העשרה. במסגרת פרויקט מ.ח.ב.ק 
)מדעי החיים בסביבות קיצון( פיתחו תלמידי 
לסביבה,  וידידותי  עתידני  מבנה  ז'  כיתה 
חשמליים  מכשירים  ייצרו  ג'  כיתה  תלמידי 
ד' סיירו  ואילו תלמידי כיתה  וקיימו תערוכה, 
ירוקים"  "סודות  האקולוגי  ההדרכה  במרכז 
להעשרה בנושאים שונים, בהם חיסכון במים 

ובחשמל, מיחזור ואנרגיה ירוקה.

הרצאות של עמותת נובל
מספר  קיימה  בחינוך  למצוינות  נובל  עמותת 
רחב  במגוון  הספר  בית  לתלמידי  הרצאות 
בנוסף  וחלל.  טיס  רפואה,  בהם  נושאים,  של 
רובוטיקה  בשיעורי  גם  התלמידים  השתתפו 

מטעם מכללת אפקה. 

מעורבות בקהילה
לחיזוק  השנה  גם  פעלו  הספר  בית  תלמידי 
הקשר עם הקהילה: תלמידי כיתה ג' השתתפו 
"גיל",  ביה"ס  תלמידי  עם  פעילויות  במגוון 
מלווים  והם  האוטיסטי,  הרצף  על  המצויים 
את תלמידי כיתה א' במסגרת פרויקט חונכות. 
ילדי הגנים במעבר  ליוו את  ח'  תלמידי כיתה 

לבית הספר.

תכנית אמירים
תלמידים מצטיינים מכיתות ג' השתתפו השנה 
בקורסים שונים במסגרת תכנית אמירים של 
האגף למחוננים במשרד החינוך. בין היתר הם 
חקרו עקרונות פיזיקליים ומתמטיים, גילו את 

עוצמת האימפריה הרומית ובנו קטפולטה. 

העשרה אמנותית
זכו לשורה של פעילויות  בית הספר  תלמידי 
המעניקות דגש רב לאמנות ייחודית. הם סיירו 
במוזיאונים, צפו בהצגות ובסרטים, נפגשו עם 
סופרים ואף התחרו בתחרויות שונות: ליאן בן 
אריה זכתה במקום הראשון בתחרות "הנואם 
לארבעת  הגיעו  הספר  בית  ותלמידי  הצעיר" 
"פוסטר  בתחרות  הראשונים  המקומות 

השלום".

בית-ספר 

אלון
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חוגגים 70 לישראל – באנגלית
במיזם  השתתפו  הספר  בית  תלמידי 
בנושא 70 שנה למדינה, אשר צוין השנה 
התלמידים  האנגלית.  שיעורי  במסגרת 
באנגלית,  רביעיות  משחקי  כשי  קיבלו 
שיח  וניהול  הבנה  קריאה,  תרגלו  והם 
באנגלית בנושאים שונים, בהם מאכלים, 
ערים בישראל, מקומות קדושים, מקורות 

מים ועוד.

פרויקט חונכות
במטרה לקדם את האקלים החברתי בבית 
חונכות  פרויקט  השנה  התקיים  הספר 
במסגרתו ליוו תלמידי כיתה ו' את תלמידי 
ובניהול שיח  כיתה א' בקריאה משותפת 
נמשכה  הפעילות  שנקראו.  הספרים  על 
לאורך השנה כולה והובילה ליצירת קשר 
אישי וחם בין החונכים לחניכים. כל זאת 

בליווי היועצת והמחנכות.

פעילות ייחודית מחוץ לבית ספר
תלמידי בית הספר והוריהם קיימו השנה 
לישראל,  שנה   70 לחגיגות  שיא  אירוע 
אירוע שהתקיים בפארק ענבה במודיעין 
שסיכמו  מלהיבות  פעילות  תחנות  וכלל 
והמורים  התלמידים  הלמידה.  חוויית  את 
ביצעו  במהלכו  מרגש  מופע  הפיקו  אף 

יחד את השיר "חי". 

סיור וירטואלי בארץ ישראל
במסגרת שיעורי אמירים בחרו התלמידים 
עיר או אתר בארץ, ואת המקומות שבחרו 
באופן  הצגתם  לקראת  לעומק  חקרו  הם 
יצירתי. הם, ערכו תמונות וסרטונים, יצרו 

קטעי מידע ובנו שאלונים דיגיטליים.

מחזקים את הקשר הבין-דורי
עבודת  את  השנה  כתבו  ו'  כיתה  תלמידי 
סיפרו  שבמהלכה  שלהם,  השורשים 
תערוכה  וקיימו  המשפחתי  הסיפור  את 
אישיים  חפצים  הציגו  במסגרתה 
אל  הבין-דורי.  הקשר  על  שמצביעים 
פעילות השיא הוזמנו גם ההורים, הסבים 
והסבתות, מה שהפך את האירוע לחווייתי 

ומעשיר במיוחד.

בית-ספר 

אמונים



תכנית חדשנית לטכנולוגיה ורב-תרבותיות
פעיל  חלק  השנה  לקחו  הספר  בית  תלמידי 
בשיתוף   Tec 4 Schools החדשנית  בתכנית 
הקיבוצים.  סמינר  ומכללת  החינוך  משרד 
במסגרת התכנית התקיים קורס המבוסס על 
למידה שיתופית מקוונת עם תלמידים מבית 
ולצד  אלגרבייה,  ובאקה  השרון  בהוד  ספר 
ליצור  למדו  הם  והמעמיק  המקוון  הלימוד 
הדדי  כבוד  אמון,  על  המבוססים  קשרים 

והכלה.

חוגגים את הישגי המדינה
השנה  התקיים  הספר  בית  של  השיא  יום 
בסימן 70 לישראל, ובמהלכו נחגגו ההישגים 
א'- כיתות  תלמידי  ישראל:  של  הגדולים 
בהשראת  ויצרו  אמנות  ביצירות  עסקו  ב' 
ניסויים  ערכו  ג'-ד'  כיתות  ישראלים,  אמנים 
וההמצאות  הפיתוחים  ברוח  חידות  ופתרו 
הישראליות, כיתות ה' התארחו במרחב החלל 
תלמידי   ,SpaceIL של  להרצאות  והאזינו 
כיתות ו' עסקו בפיתוחים ישראליים מובילים 
כמו Waze, ואילו כיתות ז'-ח' למדו על ניצחון 

הרוח של הנכים במשחקי הכדורסל.

מצעד הספרים של בורוכוב
במטרה  השנה  גם  התקיים  הספרים  מצעד 
השפה  את  ולחזק  הקריאה  את  לעודד 
עיצבו  הייחודית  הפעילות  במסגרת  העברית. 
תלמידי כיתות ג'-ד' חולצות, יצרו כריכות על פי 
הספרים האהובים עליהם והציגו את התוצרים 
בתערוכה חגיגית בספרייה המחודשת של בית 

הספר.

יוצרים שינוי בקהילה
התכנית החינוכית הבינלאומית "יוצרים שינוי" 
פעלה השנה גם בבית הספר, ובמסגרתה בחרו 
התלמידים את התחום שבו ירצו לחולל שינוי 
משמעותי לטובת הקהילה. תלמידי כיתות ח' 
ניהלו את התהליך, למדו את צרכי התלמידים 
ופעלו  שאלונים  באמצעות  הספר  בבית 

לטיפוח ולקישוט חדרי השירותים.

לומדים קצת אחרת
הלימוד  את  מטפח  בורוכוב  הספר  בית 
הושק  השנה  היתר  בין  השונים.  במרחבים 
בו פרושים שולחנות עגולים  "חברותא",  חדר 
כרצונם.  לכתוב  התלמידים  רשאים  עליהם 
שונה  לימוד  חוויית  לאפשר  במטרה  זאת 

וייחודית.

בית-ספר 

בורוכוב
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יום ניגון קהילתי
השנה התקיים בבית הספר יום ניגון קהילתי, 
זו השנה השלישית ברציפות שהוא מתקיים. 
בשלל  פעלו  נגינה  ומדריכי  נגנים  מוזיקאים, 
התלמידים  את  לימדו  האמנים  נגינה.  תחנות 
שלהם  הנגינה  כלי  ועל  בכלל  מוזיקה  על 
מרהיב  ישראלי  ג'ז  מופע  קיימו  ואף  בפרט, 

בשיאו של היום המרתק.

סדנאות תיאטרון
שיתוף פעולה נרשם השנה בין תלמידי כיתה 
לבין  ילין,  תלמה  לאמנויות  הספר  מבית  י' 
גוריון.  בן  הספר  בבית  ג'-ו'  כיתות  תלמידי 
הספר  בית  תלמידי  נחשפו  המפגש  במהלך 
והפעלות  סדנאות  באמצעות  לתיאטרון 
זוהי  ומשחק.  תנועה  של  בשילוב  מעשירות 
להיחשף  התלמידים  עבור  נפלאה  הזדמנות 

לעולם סוחף ובלתי מוכר.

חוגגים 70 לישראל
בפעילות  השנה  השתתפו  ז'  כיתה  תלמידי 
שהעניקה להם חווית לימוד מעמיקה במיוחד: 
אירועים  או  משמעותיות  דמויות  בחרו  הם 
מכוננים בתולדות ישראל, חקרו והכינו מערכי 
שיעור לתלמידי כיתה ג'. שיתוף הפעולה חיזק 
היבטים רגשיים וחברתיים, ואף תרם לחדוות 

היצירה והלימוד בקרב הצעירים והבוגרים.

ריקודי עם בבית הספר
משיעורים  השנה  נהנו  ג'-ד'  כיתות  תלמידי 
לשפר  במטרה  עם  ריקודי  של  שבועיים 
על  ולהשפיע  שלהם  המרחבית  היכולת  את 
התנועה  איכות  על  האינטלקטואלי,  התפקוד 
ועל הכישורים החברתיים והמוטוריים שלהם. 
בנוסף הגבירה התכנית את החשיפה לשירים 
נפרד  ובלתי  מהותי  חלק  המהווים  עבריים 

מהתרבות הישראלית.

מחזקים את תחושת השייכות
הספר  בבית  השנה  שפעלו  התכניות  מגוון 
מעשירות את עולמם של התלמידים ומעודדות 
כיתה  תלמידי  שלהם:  השייכות  תחושת  את 
מועדון  במסגרת  א'  כיתה  תלמידי  את  חנכו  ו' 
שיעורי הבית, וכן פעלו התלמידים לאיסוף מזון 
חבילות  לאיסוף  הפסח,  חג  לקראת  לנזקקים 
שי לחיילי צה"ל ולגיוס תרומות לארגוני צדקה 

בהם האגודה למלחמה בסרטן.

בית-ספר 

בן גוריון
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מציינים את יום הפאי
צוות מתמטיקה ציין השנה את יום הפאי בבית 
הספר באופן חגיגי ומיוחד: בחצר בית הספר 
ספורט  בין  ששילבו  פעילות  תחנות  נקבעו 

לחידות הקשורות בשימוש במספר הפאי.

המרוץ למיליון גרסת ברנר
את  שהלהיב  האינטראקטיבי  המשחק 
"המרוץ  התכנית  ברוח  תוכנן  התלמידים 
למיליון", ובמסגרתו קיבלו התלמידים משימות 
שונות. הם נדרשו לאתר רמזים, לסרוק קודים 
ולפתור חידות בנושא האקלים החברתי בבית 

הספר.

פיתוח מיומנויות מחקר
 )PBL( מחקר  באמצעות  למידה  תהליך 
זו  ובמסגרת  שונים,  פרויקטים  השנה  כלל 
שיתוף  מידענות,  כישורי  התלמידים  פיתחו 
ארגון  מידע,  מקורות  סינון  ברשת,  חומרים 
יומן  להכנת  בנוסף  זאת  ושילובם.  חומרים 
ולהצגת  המעמיק  התהליך  לתיעוד  למידה 
הספר.  בית  תלמידי  בפני  הנלמד  החומר 
נושאי הלימוד היו רבים ומגוונים, וכך נחשפו 
לקולנוע,  וכלכלה,  לגלובליזציה  התלמידים 
לטכנולוגיה,  לסייבר,  לפוליטיקה,  למוזיקה, 

לאופנה ולשלל נושאים נוספים.

חוויית לימודי האנגלית
השידור  לאולפן  שפה  לימודי  בין  השילוב 
מעשירה  חוויה  התלמידים  עבור  היווה 
השפה  את  תרגלו  הם  מוטיבציה.  ומעוררת 
שהפך  מה  ההקלטות,  כדי  תוך  טבעי  באופן 
הרבה  ומעמיק  למלהיב  כולו  התהליך  את 
יותר. התלמידים אף תכננו בעצמם את חומרי 
משפרים  שהם  תוך  הכותרות,  ואת  השידור 

כישורים ומיומנויות למידה.

מפתחים מיומנויות למידה
במערכת  השנה  התנסו  ד'  כיתה  תלמידי 
בכלים  להשתמש  ולמדו  הטכנולוגית 
המרכזיים של המאה ה-21, כמו גם במיומנויות 
משחק  בניית  תוך  בהם  לשימוש  הנדרשות 
היצירתיות,  את  פיתחו  הם  כך  מקוון.  לניווט 
את כישורי הכתיבה, את ההתמצאות במרחב 

וכן את האוריינות השפתית והתקשובית.

בית-ספר 

ברנר
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בית-ספר 

גורדון

נתינה ואהבת הזולת
התנדבותית  תכנית  הושקה  השנה 
ספיראלית בבית הספר גורדון, במסגרתה 
שונות  בפעילויות  התלמידים  התנדבו 
למען סביבת בית הספר והקהילה בכלל. 
במשימות  פעיל  חלק  נטלו  התלמידים 
צעירים,  תלמידים  חנכו  וטיפוח,  גינון 
התנדבו בבתי אבות וסייעו במועדונית בית 
התלמידים  התנדבו  אלה  כל  לצד  הספר. 
קבוצות  ולמען  סרטן  חולי  ילדים  למען 

מוחלשות.

הדרכת לימודי דרך
בית הספר הוביל השנה את הקמת מגרש 
לקידום  דרך  ללימודי  העירוני  ההדרכה 
נכונה  ורכיבה  כבישים  חציית  לימודי 
אחרות  תכניות  לצד  זאת  אופניים.  על 
ביקרו  במסגרתה  העיר"  את  "להכיר  בהן 
זכויות  יום  הכוכבים,  במצפה  התלמידים 

בעלי חיים ועוד.

שבוע החינוך
שבוע  הספר  בבית  צוין  פברואר  בחודש 
בסימן  התקיים  הוא  והפעם  החינוך, 
על  חקרו  התלמידים  לישראל".   70"
שונים,  בתחומים  משמעותיים  אישים 
כן  כמו  והרוח.  הספורט  בתחומי  לרבות 
במסגרתה  ייחודית  פעילות  התקיימה 
ב"רוח  וההורים כיסאות  צבעו התלמידים 
בקניון  הוצגו  חלקם  אשר  ישראלית" 
גבעתיים ובתערוכה הארצית "70 לישראל 

– באומר, בצבע ובצליל".

למידה חווייתית
והתלמידים התנסו השנה  צוותי ההוראה 
בלמידה חווייתית ומשמעותית באמצעות 
חדרי בריחה, לימודי חוץ, תכנון משחקים 

ולימוד באמצעות כלים טכנולוגיים.
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בית-ספר 

כצנלסון

מעודדים את הקריאה
בית הספר מעודד את הקריאה ומאפשר 
מוסף  וערך  אישית  בחירה  לתלמידים 
החשיבה  את  הדמיון,  את  לטפח  במטרה 
לקריאה  בנוסף  היצירתיות.  ואת 
התלמידים אף כותבים בעצמם, מסריטים 
קטעי וידאו בהם הם ממליצים על ספרים, 
ומקריאים  קריאה  מועדון  מפעילים 

סיפורים לילדי הגנים.

גביעים מתחרויות ספורט  –בספורט " כצנלסון"מארי אנטואנט–משפט מבוים –" אמירים"

קונצרט הפילהרמונית ותזמורות בתי הספרלעליוןהמירוץ–" אמירים"

יום ספורט חוויתי

קידום הלמידה המשמעותית
תכנית לימודים נוספת )תל"ן( פועלת בבית 
במטרה  השעות,  מערכת  במסגרת  הספר 
ומעמיקה.  משמעותית  למידה  לקדם 
לימוד  נושאי  מוצעים  התכנית  במסגרת 
מחשבים,  שחמט,  לרבות  ומגוונים,  רבים 
תיאטרון  דיבייט,  פיננסי,  חינוך  קומיקס, 

ונגינה.

גביעים מתחרויות ספורט  –בספורט " כצנלסון"מארי אנטואנט–משפט מבוים –" אמירים"

קונצרט הפילהרמונית ותזמורות בתי הספרלעליוןהמירוץ–" אמירים"

יום ספורט חוויתי

מפגינים מעורבות בקהילה
תלמידי בית הספר כצנלסון נוטלים חלק 
שונות,  התנדבות  במסגרות  משמעותי 
במרחב  והן  הספר  בית  קהילת  בתוך  הן 
התלמידים  התנדבו  השאר  בין  העירוני. 
השלישי,  הגיל  ובמועדוני  ילדים  בגני 
תלמידים  עם  חונכות  מפגשי  קיימו  וכן 
כספים  גיוס  במאמצי  והשתתפו  צעירים 

עבור עמותות שונות.

גביעים מתחרויות ספורט  –בספורט " כצנלסון"מארי אנטואנט–משפט מבוים –" אמירים"

קונצרט הפילהרמונית ותזמורות בתי הספרלעליוןהמירוץ–" אמירים"

יום ספורט חוויתי
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בית-ספר 

לאה     
גולדברג

פותחים את היום עם שיעור ראשי
את  שפותח  הראשי,  השיעור  במסגרת 
משתתפים  הספר,  בבית  הלימודים  יום 
במעגל  ייחודי,  בוקר  במסלול  התלמידים 
השירים,  לאחר  ובשירה.  בברכות  שיח, 
ישראל,  ולחגי  השנה  לעונות  המותאמים 
הספר  בית  בחצר  פעילות  מתבצעת 
בעברית  בחשבון,  תרגול  מתבצע  ואחריה 
או בתורה, על פי שיטות לימוד שמייצרות 

למידה משמעותית ומעמיקה.

הצגות בפני המשפחות
גם השנה תכננו התלמידים את המופעים 
קטעי  את  למדו  הם  שלהם.  המשותפים 
הקריאה, התאמנו על השירה ואף שיתפו 
התפאורה  להכנת  ההורים  עם  פעולה 
והתלבושות. תלמידי כיתה א' הציגו השנה 
את "לובנשלג אודמורד", תלמידי כיתה ב' 
ואילו  והצפרדעים",  "הנרקיס  האגדה  את 
תורה,  ללמוד  שהחלו  ג'  כיתה  תלמידי 
וכן ברוח  גן עדן  העלו מופע ברוח סיפור 

סיפורם של יוסף ואחיו.

טיפוח הגינה ובישול בריא
נפרד  בלתי  חלק  היא  מעשית  התנסות 
את  להשיג  וכדי  הלימודים,  מתכנית 
שתיים  התלמידים  פגשו  המטרה 
היומיום:  בחיי  המרכזיות  מהמלאכות 
עבודות האדמה ועבודות המטבח. הכיתות 
התפצלו לשתי קבוצות, האחת התמקדה 
כך  בבישולים.  והאחרת  הגינון  במטלות 
לזרוע  להכין את הקרקע,  זכו התלמידים 
ארוחות  להכין  וכן  הצמחים,  את  ולטפח 
את  גם  המשלבות  ועשירות  בריאות 

הצמחים אותם גידלו. 

שבוע אינדיאנים
לשבוע  השנה  יצאו  ב'  כיתה  תלמידי 
האינדיאנים בחורש ליד הירקון לפעילות 
ייחודית שמטרתה חיזוק הביטחון העצמי 

ותחושת המסוגלות. 
בהקמת  הילדים  סייעו  הפעילות  לאורך 
להכיר  ולמדו  הארוחות  ובהכנת  מאהל 
את הטבע ואת מעגל החיים בו. במסגרת 
גם  הילדים  חיזקו  האינדיאני  השבט 
הרגלים של שיתוף פעולה וערבות הדדית.
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למידה שיתופית
נפרד  בלתי  חלק  הם  פעולה  שיתופי 
והם  הספר,  בבית  היומיומית  מהעשייה 
ליצירה,  משמעותית  תשתית  מהווים 
פעלו  זו  במסגרת  ולחדשנות.  ליצרנות 
אינטראקטיביות  סביבות  הספר  בבית 
מקוונות והתלמידים השתתפו בפעילויות 
רב  שקידמו  פעולה  ובשיתופי  חונכות 
תרבותיות וחיים משותפים עם בתי הספר 

מהמגזר הדתי ומהמגזר הערבי.

נפש בריאה בגוף בריא
הספר  בבית  התקיימו  ראשון  יום  מדי 
חיים  אורח  לקידום  ספורט  פעילויות 
הפעילות  ההפסקות  הוקדשו  וכן  בריא, 
גיבוש  וליצירת  ספורטיביים  למשחקים 
ושיתופי פעולה. כך למדו התלמידים גם 
ונחשפו  ספורטיבית  התנהגות  היא  מה 
שיעורי  וההגינות.  ההדדי  הכבוד  לערכי 
הפעילות  בחשיבות  התמקדו  המדעים 
הגופנית ובתזונה נכונה, והתלמידים למדו 
כיצד שומרים על נפש בריאה בגוף בריא.

בית ספר ירוק
לימוד  למרחבי  הפכו  הספר  בית  גינות 
טיפלו  והתלמידים  משמעותיים, 
בערוגות הירק, בגינת התבלינים, בחממה 
תוך שהם  הנוספים  הירוקים  ובמרחבים  
התלמידים  ועובדים.  חוקרים  צופים, 
הכינו גם פעילויות לחבריהם בבית הספר, 
העבירו שיעורים  בנושאי איכות הסביבה, 

הפרדת פסולת ועוד.

חינוך לערכים
תעודות  הספר  בבית  הוענקו  חודש  מדי 
ערכית  מצוינות  שהפגינו  לתלמידים 
ונבחרו על ידי חבריהם לכיתה כמצוינים.  
למצטיינים  תעודות  הוענקו  בנוסף 
זאת  כל  והמדעים,  הספורט  בתחומי 
במטרה להעצים את התלמידים, להדגיש 
אותם  ולעודד  שלהם  החוזק  נקודות  את 

לערכים, לצדק חברתי ולאחריות כוללת.

בית-ספר 

שמעוני
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תכנית "כנפיים" בתיכון קלעי
שמטרתה  ייחודית  תכנית  היא  "כנפיים" 
מיומנויות  את  לשפר  היא  העיקרית 
בעלי  התלמידים  כישורי  ואת  הקריאה 
וריכוז,  קשב  והפרעות  הלמידה  לקויות 
והיא פועלת במסגרת פרטנית וקבוצתית. 
הקריאה  מיומנויות  לשיפור  בנוסף 
והלימוד היא תורמת גם לחיזוק הביטחון 
לצוותים  ומעניקה  הילדים  של  העצמי 
החינוכיים ידע וכלים באמצעות שורה של 

השתלמויות מקצועיות.

מפגשים רב-תרבותיים
יהודיים  ספר  בתי  בין  הפעולה  שיתוף 
של  הלב  תשומת  במרכז  עומד  וערביים 
מספר  התקיימו  והשנה  קלעי,  תיכון 
מפגשים לקידום מטרה זו. תלמידי כיתה 
ט' נפגשו עם תלמידים מבית הספר אג'יאל 
ליצור מכנה משותף תוך  ביפו. הם למדו 
ובפעילויות  שיח  במעגלי  השתתפות 
התלמידים  הגיעו  המפגש  אל  ספורט. 
הכנה  מפגשי  שהתקיימו  לאחר  ערוכים 

על ידי הצוותים החינוכיים.

IBM פרויקט
בשנה  השתתפו  י'  כיתה  תלמידי   11
האחרונה בתכנית ייחודית בשיתוף עיריית 
התכנית  במסגרת   .IBM וחברת  גבעתיים 
לבני  טכנולוגי  פתרון  התלמידים  אפיינו 
כיתת  את  ראיינו  הם  השלישי:  הגיל 
הנדרשות  הבעיות  את  זיהו  הגמלאים, 
איכותי  מענה  שתספק  מערכת  ופיתחו 
מהנדסים  בליווי  זאת  כל  אלו.  לבעיות 
IBM שסייעו בפיתוח אפליקציה  מחברת 

על פי אפיון התלמידים.

נחשפים לעולם האמיתי
תלמידי תיכון קלעי נהנו בשנה האחרונה 
עם תלמידים ממדינות שונות  ממפגשים 
החשיפה  להגברת  התכנית  במסגרת 
בית  מטעם  משלחות  האמיתי.  לעולם 
נוער  חילופי  בתכניות  השתתפו  הספר 
לגרמניה, לרוסיה, לסין, לפולין ולארה"ב. 
משלחות נוספות צפויות לצאת למסעות 

מרתקים גם בשנת הלימודים תשע"ט.

תיכון 

קלעי
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כיתת המצוינות המדעית
מאפשרת  המדעית  המצוינות  כיתת 
בסביבה  ללמוד  המצטיינים  לתלמידים 
החשיפה  את  מגבירה  והיא  מאתגרת, 
שלל  באמצעות  תחומים  של  רחב  למגוון 
התכניות המעשירות: תכנית ננוטכנולוגיה 
חושפת את התלמידים לתחום באמצעות 
לננוטכנולוגיה,  במכון  וביקור  הרצאות 
ניסוי  תכנון  מעודדת  ספייס  רמון  תכנית 
מדעי לתחנת החלל הבינלאומי, ובמסגרת 
כיצד  התלמידים  לומדים  חן  אבני  תכנית 
ומינרלים  קריסטלים  מינרלים  נוצרים 

בטבע.

מקום ראשון באולימפיאדת ביולוגיה
השנה  השתתפו  המדעים  מגמת  תלמידי 
תחרות  בהן  ארציות,  תחרויות  במספר 
הסייבר.  ואולימפיאדת  הכספות  פורצי 
הראשון  במקום  התלמידים  זכו  בנוסף 
מבעד  בצילום  הביולוגיה  באולימפיאדת 
התקבלו  אף  תלמידות  ושלוש  העדשה, 

לתכנית "מהנדסות העתיד".

יוצרים גשר בין תרבויות
השנה  התקיים  משלחות  חילופי  פרויקט 
התרבות  בין  לגשר  במטרה  הספר  בבית 
הפרויקט  במסגרת  לגרמנית.  הישראלית 
יצאו משלחות מבית ספר בנירנברג ומבית 
שנועדו  לפעילויות  צבי  בן  שמעון  הספר 
המשמעותית  היחסים  מערכת  את  לחזק 
בין המדינות. הפרויקט אפשר לתלמידים 
ואת  גבעתיים  את  הספר,  בית  את  לייצג 
ישראל בכלל, תוך חיזוק תחושת הגאווה 

הלאומית שלהם.

הקומה השלישית ליזמות ולחדשנות
ליזמות  העירוני  במרכז  הפדגוגי  המרחב 
את  לתלמידים  העניק  ולחדשנות 
הוראה  בשיטות  להתנסות  ההזדמנות 
הנדרשות  המיומנויות  לפיתוח  חדשניות 
השונים  הלמידה  מתחמי  ה-21.  במאה 
מאפשרים לתלמידים מחקר והתפתחות, 
העבודה  הרגלי  את  משקף  כולו  והמרחב 
בארץ  המובילות  הטכנולוגיה  בחברות 
חדרי  כללו  השונים  המרחבים  ובעולם. 
ומשחקים  עברית  לשון  יום  בריחה, 
ביצוע  לצד  ההיסטוריה,  במסגרת שיעורי 

מחקרים באנגלית, בצרפתית ובעברית.

תכנית היזמות החברתית
השנה  לאורך  הפעילו  י'  כיתות  תלמידי 
פעילויות חברתיות שונות במטרה לעודד 
הם  בעיר.  המבוגרת  האוכלוסייה  את 
בישלו ואפו עם הקשישים לקראת הכנת 
סעודה חגיגית, אספו מהקשישים סיפורי 
חיים להכנת תערוכה מרגשת ואף הקימו 
הרכב  הפסח,  חג  לקראת  מוזיקלי  הרכב 
שקיים מופע המבוסס על שירי החג ועל 

קטעי קריאה.

תיכון 

שמעון 
בן צבי
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חוגגים 70 לישראל
קיבלו  לישראל  ה-70  חגיגות  במסגרת 
ליצור  ההזדמנות  את  הספר  בית  תלמידי 
ייחודיים. צוות אזרחות  וליזום פרויקטים 
הקולנוע  מגמת  "ממים",  תערוכת  תכנן 
מגמת  ומצחיק,  מרתק  סרטון  הפיקה 
סימניות  תערוכת  קיימה  החברה  מדעי 
החברתיים  השינויים  את  המשקפות 
את  תכננה  אמנות  מגמת  ואילו  בישראל, 
עם  בשיתוף  התלת-ממדית  התערוכה 
התקיימה  אלה  לצד  הגמלאים.  כיתת 
שנות   70 בסימן  אדריכלות  תערוכת  גם 

התיישבות.

מיזם סינגולארי
גם השנה המשיך בית הספר לקדם חדשנות 
באמצעות מיזם סינגולארי שבו השתתפו 
תלמידי כיתות ט' י'. התלמידים השתתפו 
בהרצאות במגוון רחב של נושאים, לרבות 
וכן  גנטיים,  ואלגוריתמים  ננו-טכנולוגיה 
סיירו במוזיאון המדע בירושלים ובמוזיאון 
צוין  השיא  אירוע  לאמנות.  אביב  תל 
בסמינר ייחודי בקיבוץ נחשולים, במהלכו 
תכננו התלמידים והצוותים החינוכיים את 
בערב  אותם  והציגו  שלהם  הפרויקטים 

הסיכום המרגש.

מאמצים את שורדי השואה
השנה,  גם  נשמרה  המרגשת  המסורת 
את  לחיקם  אימצו  הספר  בית  ותלמידי 
הפעילות  במסגרת  השואה.  שורדי 
באירועים  ישראל  חגי  נחגגו  הייחודית 
צוות  עם  תכננו  והתלמידים  משותפים, 
לחיזוק  פעילויות  של  שורה  המורים 
ולהעצמת תחושת השייכות והקשר הבין-

דורי בין הצעירים לשורדי השואה.

למידה משמעותית
כדי להבטיח תהליך של למידה משמעותית 
למסעות  התלמידים  יצאו  ומיוחדת 
מעצימים וחשובים: תלמידי כיתות י' יצאו 
וביקרו  בירושלים  חומותייך"  "על  למסע 
במוזיאונים  השילוח,  בנקבת  דוד,  בעיר 
תלמידי  נוספים.  מרכזיים  ובמקומות 
שעסק  ישראלי  למסע  יצאו  י"א  כיתות 
הפעילות  במסגרת  חברתיים.  בנושאים 
"אני  ואני" בהר הרצל,  "המדינה  ימי  צוינו 
והעם בישראל" בנחל כלח, "אני והחברה" 

בבאר שבע, ועוד.

תיכון 

אורט 
גבעתיים
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המגמות פורחות
בבית  פועלות  מרכזיות  מגמות  חמש 
חינוך  תיאטרון, תקשורת, אמנות,  הספר: 
רמת  בזכות  מוכללת.  וטכנולוגיה  גופני 
מושפעת  למגמות  הגבוהה  השייכות 
לטובה איכות חייהם של התלמידים ושל 
הקהילה הבית-ספרית. במסגרת פעילותן 
של המגמות מתקיימים שורה של אירועי 
של  החוזק  נקודות  ומודגשות  שיא 

התלמידים.

החתמת כרטיס אד"י
לפעילות  השנה  יצאו  י'  כיתה  תלמידי 
עוברי  את  עודדו  במסגרתה  מרגשת 
לקידום  אד"י  כרטיסי  על  לחתום  האורח 
התלמידים  בישראל.  איברים  תרומות 
עשרות  וצרפו  העיר  רחבי  בכל  התפזרו 
שהם  תוך  העמותה,  לפעילות  תושבים 
של  לחשיבותה  המודעות  את  מגבירים 

תרומת האברים.

מתכוננים לעתיד
הספר  בית  תלמידי  יצאו  השנה  גם 
למוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל כדי 
לספר על עצמם ועל בית אקשטיין. בזכות 
הביטוי,  כושר  את  שיפרו  הם  זו  התנסות 
מהחיים  וטעמו  קהל  בפני  עמידה  תרגלו 
לימודי  השלמת  לאחר  להם  שממתינים 

התיכון והשירות הצבאי.

שיתוף פעולה עם הקהילה
אפשרה  ייחודית  העשרה  תכנית 
הבחירה  יכולת  את  לפתח  לתלמידים 
שלהם  החוזק  בנקודות  ולהתמקד 
בהם  קורסים  של  רחב  מגוון  באמצעות 
פיתוח קול, נגרות, עריכה, מוזיקה, יזמות 
נכונה.  ותזונה  כלבים  אילוף  עסקית, 
לפעילות  יצאו  י"א  כיתה  תלמידי  בנוסף, 
משותפת עם עובדי חברת פלאפון, נפגשו 
פרויקט  ותכננו  שבוע  מדי  מנטורים  עם 

אישי על פי בחירתם.

מסעות טיפול בשטח
השנה  גם  התקיימו  הטיפוליים  המסעות 
יצאו  י'  כיתה  ותלמידי  הספר,  בבית 
מתמודדים  שהם  תוך  שונים  למסעות 
נשיאת  עם  האוויר,  מזג  תנאי  עם 
בשטח.  עצמאית  התנהלות  ועם  משאות 
הכנה  שיחות  התקיימו  המסעות  לקראת 
קבוצתיות, פעילות זו הגבירה את תחושת 

המסוגלות והשייכות של התלמידים.

תיכון 

בית 
אקשטיין
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מעודדים מעורבות חברתית
החינוכיים  והצוותים  הספר  בית  תלמידי 
חברתית  לפעילות  השנה  בראשית  יצאו 
במסגרת  המעיינות.  עמק  במועצת 
ובוצעו  הארץ  שבילי  שוקמו  הפעילות 
ובמעיינות.  בנחלים  ניקיון  משימות 
התלמידים ניצלו את ההזדמנות כדי לסייר 
ולפעול  העמק  אנשי  את  להכיר  באזור, 
למען החברה והקהילה. פעילויות נוספות 
יזרעאל  בעמק  השנה  בהמשך  התקיימו 
טבע,  שבין  בשילוב  המערבי  ובגליל 

קיימות ומוזיקה.

מלווים את הקשישים ואת הצעירים
תלמידי בית הספר ליוו גם השנה את דיירי 
הרביעית  השנה  זו  בגבעתיים  "משען" 
המרגשת  הפעילות  במסגרת  ברציפות. 
הופיעו התלמידים בפני הקשישים וקיימו 
התיאטרון  המוזיקה,  בתחומי  הפעלות 
פעיל  חלק  נוטלים  התלמידים  והמחול. 
במסגרתו  לקשת"  "מעבר  בפרויקט  גם 
טיפוח  טעוני  צעירים  ילדים  חונכים  הם 

ממועדוניות בפרדס כץ.

מיזם "הלול"
מיזם חדש לקידום התפיסה הרב-תחומית 
בלמידה וביצירה  הושק השנה בבית הספר 
בין  תחומיים  רב  הקשרים  ליצור  במטרה 
מגוון נושאי הלימוד העיוניים. התלמידים 
זכו למקום פיזי "ניטרלי" שבו יכלו לחשוב 
הידע  תחומי  בין  ולשלב  לקופסה  מחוץ 
הם  השונות.  הלימוד  במגמות  הנלמדים 
מנהלים  וליוצרות,  ליוצרים  נחשפים 
ואף  הלימוד  בנושאי  משמעותי  דיאלוג 
קבוצתיות  עבודות  ליצירת  כלים  רוכשים 

תוך מתן ביטוי אישי לחברי הקבוצה.

הוראה משמעותית בלימודי המדעים
לתלמידים  מאפשר  ילין  תלמה  תיכון 
לבחור במסלולי לימוד מדעיים תוך שימת 
וביקורתית,  אנליטית  חשיבה  על  דגש 
דרכי  מדעיות.  מיומנויות  פיתוח  על  וכן 
ההוראה המגוונות והיצירתיות מאפשרות 
לומדים  כך  הנלמד.  בחומר  העמקה 
אורח  על  הגוף,  מערכות  על  התלמידים 
והעישון,  הסמים  סכנות  על  בריא,  חיים 
על גנטיקה ואבולוציה ועל נושאים רבים 
מתחומי הביולוגיה והפיזיקה. התלמידים 

אף משתתפים בתחרויות ארציות. 

תיכון 

תלמה 
ילין
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תכנית מיפוי לחיפוי
השנה  השתתפו  בעיר  ז’  כיתה  תלמידי 
אשר  פיס,  תפוח  של  הייחודית  בתכנית 
וטכנולוגיה.  אנרגיה  חומרים,  בין  שילבה 
במסגרת התכנית עסקו התלמידים בפיתוח 
מבצעים  שהם  תוך  בעיר  ירוקים  מבנים 
שימוש בכל מרחבי הלמידה בבית הספר 
מקום.  מבוססת  למידה  מתהליך  כחלק 
מדעיים  ניסויים  בוצעו  מהתכנית  כחלק 
והשוו  הנתונים  את  עיבדו  והתלמידים 
זאת  שונות.  קבוצות  מול  הממצאים  את 
במטרה לשפר מיומנויות למידה בתהליך 
הטרוגנית  בכיתה  ומעמיק,  משמעותי 

ובהתאם לקצב האישי של כל תלמיד.

מחבקים את המדע
המדעים  וחובבי  המוכשרים  התלמידים 
מ.ח.ב.ק,  מדע  בתכנית  השנה  השתתפו 
הייתכנות  למחקר  הוקדשה  אשר 
יצירתיים  במבנים  החיים  של  האורבנית 
שימוש  ביצעו  התלמידים  המאדים.  על 
שני  ונציגי  מתקדמים  אקדמיים  בכלים 
פרויקט  את  הציגו  אף  בעיר  ספר  בתי 

החקר שלהם במסגרת היריד המחוזי.

יריד המדע והטכנולוגיה העירוני
היריד העירוני הוקדש השנה לעבודת חקר 
התקיים  והוא  יצירתיים,  מבנים  בנושא 
תפוח  במרכז  האחרון  מרץ  בחודש 
התלמידים  הציגו  היריד  במסגרת  פיס. 
הבנייה  תוצרי  ואת  החקר  עבודות  את 
הייחודיים, והוא סימל את פתיחת התחרות 
העירונית המשותפת לכלל תלמידי כיתות 
זהו אירוע השיא של שנה שבה  ז’ בעיר. 
תחומי  לקידום  רבים  אירועים  התקיימו 
תלמידים  כ-150  בהשתתפות  המדעים, 

משלל בתי הספר.

תפוח 
פיס



תלמידי גבעתיים דיפלומטים צעירים
צעירים"  "דיפלומטים  תכנית  במסגרת 
במגוון  הספר  בתי  תלמידי  השנה  התנסו 
ביחסים  הקשורים  נושאים  של  רחב 
אנשי  בליווי  ובדיפלומטיה,  בינלאומיים 
זאת  ועיתונות.  ממשל  ציבור,  אקדמיה, 
אוניברסיטה"  "לומדים  לתכנית  בנוסף 
מרצים  עם  התלמידים  נפגשו  במסגרתה 
מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת 

בר אילן.

מעשירים את הדעת 
לילדי  העניקה  בעיר"  "לבלובים  תכנית 
דעת  לתחומי  משמעותית  חשיפה  הגנים 
רובוטיקה,  לימודי  במסגרת  מגוונים 
תיאטרון, אנגלית, אמנות חזותית, מדעים 
וחכמת הטבע. כל זאת תוך יצירת סביבת 

לימודים חווייתית ומעשירה.

תכנית "שוחרי ידע"
במהלך  התקיימו  קורסים  של  רחב  מגוון 
שנת הלימודים, במסגרת פעילות העשרה 
אנגלית,  טכנולוגיה,  גם  שכללה  ייחודית 
ושיעורי  מוזיקה  סייבר,  שחמט,  קולנוע, 

העשרה נוספים.

מרכז

המצוינות

המיזמים של מרכז המצוינות
שונים,  מיזמים  פעלו  השנה  לאורך 
עם  ההיכרות  לקידום  שחמט  מיזם  בהם 
קיר  מיזם  הגנים;  ילדי  בקרב  המשחק 
עירונית”  “יזמות  קורס  לתלמידות  ירוק 
פתרונות  התלמידות  איתרו  במסגרתו 
מיזם  וכן  הצפופה;  העירונית  לסביבה 

“גינת זן” לרווחת התלמידים וההורים.

מרכזי פל”א
הספר  בתי  בכל  הפועלים  המרכזים, 
אידאלי  מענה  מספקים  בעיר,  היסודיים 
ושיפור  שימור  לצורך  לתלמידים 
מקבלים  המרכזים  במסגרת  ההישגים. 
במתמטיקה  תגבור  שעות  התלמידים 
בכישורי  מתקנת  הוראה  לצד  ובאנגלית 

שפה. 

מתכוננים לכיתה א'
לקראת  המשמעותית  מההכנה  כחלק 
המפגש הראשון עם בית הספר, מתקיימת 
הגנים  לתלמידי  ייחודית  הכנה  תכנית 
בעיר. במסגרת התכנית מסתגלים הילדים 
את  להכיר  לומדים  החדשה,  לסביבה 
חבריהם לספסל הלימודים וזוכים להכיר 

את המרחב הבית-ספרי החדש.
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הישגים

בספורט

בית ספר בורוכוב: 
רוזי פצ'רסקי - מקום שלישי באליפות הארץ בריצה 800 מ'.. 1

       נבחרת הכדורשת בנות כיתות ז'-ח' - מקום ראשון באליפות המחוזית

בית ספר שמעון בן צבי: 
כדורשת בנות כיתה ט': מקום ראשון במחוז ת"א.. 1
ת"א . 2 מחוז  באליפות  השלישי  במקום  זכתה  הנבחרת  י'-י"ב:  כיתות  בנים  כדורסל 

והשתתפו באליפות הארצית בגליל.
אתלטיקה קלה ט' בנים: הנבחרת הגיעה למקום הראשון בתחרות הקבוצתית של מחוז . 3

תל אביב, וכן זכו התלמידים במקומות הראשונים במגוון ענפים, לרבות קפיצה לגובה, 
ריצת 800 מ' והדיפת כדור ברזל. 

נבחרת הבנות הגיעה למקום השלישי באליפות המחוזית.. 4

בית ספר קלעי: 
נבחרת התלמידים של כיתות י"א –י"ב של תיכון קלעי זכתה במקום השלישי באליפות . 1

הארצית בכושר גופני. נבחרת הבנות של התיכון הגיעה למקום ה–6  והמכובד. 
גמר מחוז . 2 זכו במקום השלישי בתחרות טורניר  נבחרות התלמידות של תיכון קלעי 

ת"א. יובל צוק נבחרה כמצטיינת בתחרות האישית.

בית ספר אורט: 
נבחרת הכדורשת בנות כיתות י'-י"ב זכתה במקום השלישי בתחרות המחוזית.

נבחרות התלמידות של תיכון אורט זכו במקום השני בתחרות טורניר גמר מחוז ת"א. . 1
כללית  כמצטיינת  וכן  האישית,  בתחרות  כמצטיינות  נבחרה  מיימוני  עונג  התלמידה 

בשקלול ארבעת התחרויות.
נבחרת התלמידים של כיתה ט' זכתה במקום הראשון בטורניר גמר מחוז ת"א בטניס . 2

כהן  רועי  זכה  אישי  השני  במקום  חייק,  תמיר  זכה  האישי  הראשון  במקום  שולחן, 
סמואל ובמקום השלישי האישי זכה אלעד תיצבי.
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הישגים עירוניים – זכיות במקום הראשון
קטרגל תלמידות ה'-ח': נבחרת בית ספר שמעוני

קט רגל תלמידים ז'-ח': נבחרת בית ספר כצנלסון 
קטרגל תלמידים ט': נבחרת תיכון אורט 

קטרגל תלמידים י'-י"ב: נבחרת תיכון שמעון בן צבי 
כדורשת תלמידות ה'-ו': נבחרת בי"ס שמעוני

כדורשת תלמידות ז'-ח': נבחרת ביה"ס בורוכוב 
כדורשת תלמידות ט': נבחרת תיכון שב"צ

מרוצי שדה: בית ספר בורוכוב
כדורסל תלמידים כיתות ה'-ו': נבחרת בית ספר אלון 

כדורסל תלמידים כיתות ז'-ח': בית הספר ברנר 
כדורסל תלמידים י'-י"ב: תיכון שמעון בן צבי 

כנס אתלטיקה קלה: במקום ראשון הכללי זכה ביה"ס שמעוני.

תכנית "פרחי ספורט"
במסגרת התכנית התקיימה "שעה פעילה" בשיתוף התאחדות הספורט לבתיה"ס, 

וכן התקיימו  "הפסקה פעילה אתנה" והרצאה של "שגרירת אתנה" לכלל בתי הספר.
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מרחבי 

למידה, 
השראה

וחדשנות
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