תיכון חדש הרצליה NEWSLETTER
סיכום רבעון א' תשפ"ב
כל החדשות במקום אחד
שנת תשפ"ב החלה בשמחה
והתרגשות גדולה .התרגשנו לקבל
את פניהם של התלמידים ונכנסנו
מיד לתהליכי היכרות ,גיבוש
ולמידה .

אז מה היה לנו?
ספטמבר ,אוקטובר 2021
ימי גיבוש לשכבות י' ו י"א
בפארק הרצליה
סדנאות חוסן נפשי
חשיפה למכינות ושנת שירות-
"מדברים מהשטח".
טיול לילה בית ספרי לאור ירח
מלא בנחל חווארים
הקמת מרכז למידה -אצלנו הכי
משתל"מ -תלמידים לומדים
מתלמידים

חודש נובמבר:
בדגש על ערכי האחריות האישית והחברתית ,הסובלנות וקבלת האחר.

שכבה י"ב יצאה לטיול שנתי לאילת
תלמידי שכבה י"ב האזינו להרצאה מעוררת השראה של מיטל איטקיס" -בין שמיים לים".
הרצאה לתלמידי שכבה י' בנושא קבלת האחר ,של כתב החדשות ,ערוץ  ,12פוראת נסאר.
סדנאות לתלמידי שכבה י"א בנושא מיניות בריאה.
הקמת קיר יצירות אישיות -ציורים ,שירים ותמונות של מורים ותלמידים בבית הספר.

חודש דצמבר:
בדגש על אהבת האדם ,מסוגלות אישית ,קבלת החלטות ושבירת תקרות זכוכית.
פעילויות במגוון נושאים:
שלוש השכבות עסקו בנושא מניעת התמכרות לחומרים מסוכנים ובסדנאות בנושא מיניות
בריאה.
לאורך החודש עסקנו בנושא המאבק אלימות כנגד נשים וכסיכום קיימנו יום שיא ובו
תלמידי שכבה י' הכינו כרזות ואף מיצג שהסתיים בדקות דומייה לזכרן של הנשים
שנרצחו בשנה האחרונה.
שכבה י' ציינה את "שבוע הנערה" -התלמידים האזינו להרצאות של נשים פורצות דרך,
קרייריסטיות ושוברות תקרת זכוכית.
לכבוד חנוכה ,הדלקת נרות לאור ערכים מובילים וסופגניות להנאתם של אוהבי הבצק
והסוכר.
חגגנו בהפסקה פעילה עם מוזיקה ומשחקי פינג פונג שולחן.
שכבה י"ב השתתפה בסדנאות הכנה לצה"ל.
מועצת התלמידים עברה השתלמות מרתקת בנושא קיימות ועבודת צוות ואף קיימה
בחירות ליו"ר המועצה  -ברכות לרומי אילוז לזכייתה ביו"ר המועצה לשנת תשפ"ב.
שכבה י"א השתתפה בפעילות (הרצאה וסדנאות) בנושא "תרבות הבילוי וצריכת אלכוהול"
שבסיומה הפיקו סרטונים משלהם.
השבוע החל טורניר קט-רגל בין הכיתות השונות בתיכון -היה מסעיר

תלמידי התיכון השתתפו בתחרות ריצה מחוזית וזכו בפרסים הבאים.
במקום ה  1באליפות מחוזית -עפרי להמן משכבה י'.
במקום ה  2בדירוג קבוצתי -יהלי רביד ועפרי להמן משכבה י',.
שיאל ציקורל ,אלכסה גלברג והילה זעפרני ,משכבה י"א.
במקום השני בתחרות הכיתות התקשורתיות -ינון אורגיל ,במקום עשירי -יואב דאר.
יישר כוח וברכות למשתתפים כולם ותודות למלווי הקבוצות -איריס סלע ,נירית מלכה ואלי נגר.

אירועי מגמות ומעורבות חברתית בתיכון חדש
מדעי הבריאות -התנסות ניתוח לב

מצוינות י'

מעורבות חברתית

מדעי הבריאות -התנסות ניתוח לב

מצוינות י"א

מעורבות חברתית

דיפלומטיה -סיור בדרום תל אביב דיפלומטיה -מפגש עם סגן שר החוץ

תלמידי הכיתות התקשורתיות פתחו
קונדיטוריה

תעבורה -נהיגה במציאות מדומה

מצוינות י"ב

מדעי החברה -דיבייט בנושא
עונש מוות

מדעי החברה -סיור במכון
גמילה

שנה חדשה היא הזדמנות מזהירה
להגשים חלומות ששכבו במגירה
לתקן ,לשפר ,להתקדם בצורה מסחררת
ליצור מציאות חדשה ונהדרת.
מאחלים שנת  2022בריאה ומהנה לכולם.

