דבר מועצת התלמידים

פברואר 2019

נגה רייף – י' 2
בחודש האחרון עבדה מועצת התלמידים על מספר פרוייקטים שמטרתם לדאוג לתלמידי בית הספר
ולשפר את חוויתם הלימודית .בניהם:

"ראשונת'ה" )"ראשון""+תה"(

ביהס התיכון העירוני עש דוד קלעי

בכל יום ראשון בהפסקה הראשונה ,המועצה הקימה דוכן תה המוכר תה בשקל בלובי של בית הספר.
מטרת הדוכן היא לתרום לאווירה השבועית ושכל התלמידים יתחילו את השבוע החדש עם חיוך.

ביהס התיכון העירוני עש דוד קלעי

"יום דמוקרטיה"

יום המוקדש להעצמת התרבות הפוליטית  -דמוקרטית אצל תלמידי בית הספר.
ביום זה יתקיימו בחירות מדומות בבית הספר ויתקיים פאנל של חברי המפלגות השונות.

אהרון גולדשטיין  ,12גבעתיים | טלפון03-6730943 :

המועצה היא אוזן קשבת לפניות תלמידי בית הספר!
ברצוננו לעזור לכל התלמידים בבעיותיהם ולענות על כל שאלה שלהם! זאת מטרתה של המועצה!
מצפות לכם עוד המון הפתעות ופעילויות בהמשך השנה .בברכה מועצת התלמידים!

תפזורת ביהס

עורך ראשי :עדי פז | סגנית עורך ראשי :גילי תלם | יועצת תוכן :חן אמיר | יועצים בכירים :אורי כהן ,אביב ברקאי
עורכת לשונית :מירי אורבך | דובר :רום דולינגר | ראש מדור ראיונות :יואב ראובן | ראש מדור ספורט :יואב ליברוס
ראש מדור מוסיקה :הילי שנפ | ראש מדור תחקירים :עומר אלט | ראש מדור דיגיטציה ומדיה :אריאל טוסי
חברי מערכת :אוהד דרור ,אליה כהן ,אריאל סבג ,גל זרמתי ,דביר פרשטמן ,מעין שטיין ,נגה רייף ,נויה מור ,רומי
אלעזר ,רותם אליעזר ,רעות בלייכר ,שגיא שוקרון ,שירה קאשי ,שני אדר

דבר העורך

דבר המנהל

ד"ר אבי בנבנישתי

תיכון קלעי הציב לעצמו חזון חינוכי מרחיק לכת ולפיו בית הספר יפעל
מורים ,הורים ותלמידים יקרים .אנו נמצאים לפני הגיליון הרביעי
להיות כמיקרו קוסמוס של החברה הישראלית שאותה היינו רוצים
של קלעיתון .גיליון זה ,כמו הקודמים לו ,מהווה שופר ובמה
לראות .אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו הוא למצוא את
לדעות ,רעיונות ,פעילויות והתרחשויות שונות המתקיימות בבית הספר.
השילוב הנכון בין ההישגים האקדמאים לבין מחויבות ורגישות
מאידך גיסא ,מהדורה זו שונה ומיוחדת מהקודמות לה בכך שהיא מביאה לידי
חברתית גם לחלקים החלשים יותר של החברה הישראלית .עיתון
ביטוי גם נושאים בוערים בחברה הישראלית בכלל ובבית הספר בפרט .אני
התלמידים מהווה את אחד הכלים החשובים בבית ספר ,לקדם את
מבקש להודות לד"ר אבי בנבנישתי ,מנהל בית הספר ,הנותן רוח גבית לעיתון.
העקרונות החינוכיים והחברתיים שעליהם מושתת בית הספר.
אני מעוניין להודות גם לוועד ההורים הבית ספרי בראשות שרון לב ארי העוזרים
עיתון התלמידים נותן מקום נרחב לתיאור העשייה הלימודית,
קלעיתון
באופן רצוף לקיום פעילות העיתון ,וכמובן ,תודה לכל חברי המערכת של
החברתית והערכית ,ובעיקר לרוח בית הספר .אני מוקיר
מאחל
אני
מיטבית.
העושים לילות כימים בעבודת קודש מסורה כדי להגיע לאיכות כתיבה
ומעריך מאוד את העשייה האיכותית והמסורה של
לכולכם קריאה מהנה ורוצה לספר שבימים אלו אנו כבר עובדים על המהדורה הבאה.
התלמידים הרבים השותפים להפקת העיתון.
תודה מיוחדת למורה עדי פז שמוביל במסירות וכישרון את
שלכם ,עדי פז – העורך הראשי של קלעיתון

הוראות :עליכם למצוא את ההגדרות המסתתרות בתפזורת:
במאוזן ,במאונך ,ישר הפוך ובאלכסון!

התוכנית .בית הספר ימשיך לתמוך ולעודד את הפקת
העיתון ,למען התלמידים ,הצוות ,ההורים והקהילה.

טורניר קט  -רגל
יואב ליברוס – יא 1

פרס החינוך ע"ש אלעד ריבן ז"ל
מילים:
בית ספר ,מורים ,הפסקה ,צלצול,
קלעיתון ,קפיטריה ,מגרש ,מנהל ,חברים,
מזכירות ,שיעור חופשי ,מבחן ,מערכת
שעות ,מחשב ,לימודים ,תעודות.

זהה את המורה

1

לפניכם תמונות ילדות של המורים שלכם.
את התשובות תגלו בגיליון הבא של קלעיתון.

2

3

4

גילי תלם – יא' 2
בטקס מרגש שנערך במועדון הגגוס בגבעתיים ,קיבלו שישה תלמידים
מצטיינים משכבת יב' את פרס החינוך ע"ש אלעד ריבן ז"ל .התלמידים,
שחיכו לטקס בכיליון עיניים ,קיבלו את הפרס על התנדבות בקהילה ועל
תרומה לעיר גבעתיים בכלל ולארגוני נוער וחברה בפרט.

ב 6 -לינואר  2019יצאה נבחרת הקט רגל של בית הספר לטורניר קט
רגל עירוני .לטורניר הגענו לאחר שלושה אימונים והרגשנו שאנחנו לא
מוכנים מספיק אבל הייתה לנו מוטיבציה ואמונה.
הגענו לאולם ולפנינו שיחקו שמעון בן צבי נגד אורט טכניקום
כשהמשחק נגמר בניצחון של אורט .לאחר מכן עלינו לשחק נגד בית
אקשטיין ובמשחק ניצחנו  0 – 6כאשר הכובשים הבולטים היו אלירן
גרייה ) 3גולים( ויואב ליברוס ) 2גולים( .למשחק הגמר עלינו נחושים אך
מעט עייפים .במהלך המשחק אוראל שלו השוער שיחק בצורה טובה
מאוד וניתן להגיד שהוא הציל אותנו בהרבה מקרים .אורט עלו ליתרון 1
–  0ולאחר מכן ל –  ,0 – 2הצלחנו לצמק אך לבסוף המשחק הסתיים
בתוצאה של  2 – 4לאורט .יחסית לקבוצה שלא התאמנה הרבה מדובר
בהישג יפה מאוד .אנחנו מקווים שנזכה בשנה הבאה בטורניר עם
השחקנים שלנו.

שכבת י' בסמינר מנהיגות בנגב

ריאיון עם ד"ר אבי בנבנישתי
 -מנהל תיכון קלעי

 5תפקידים

שיכולים לעשות לכם את השירות הצבאי!

מעין שטין – י' ,3שגיא שוקרון – י'  ,2רום דולינגר – יא'4
 .1למה בחרת להיות מנהל בקלעי?
שנים רבות ניהלתי בתי ספר .בתל אביב את תיכון שבח מופת ואת עירוני
ט' .לאחר מכן הייתי ראש מנהל החינוך בהרצליה ולאחר מכן רציתי
לחזור לנהל בשטח .ראש מנהל החינוך בעירנו ,אירית אהרונסון ,אמרה
לי שבקלעי מתפנה משרת ניהול והציעה לי את ניהול בית הספר.
 .2מה הדבר שאתה הכי אוהב בתפקיד שלך?
אני מסתכל על התפקיד כעל תפקיד בעל אחריות על קהילה גדולה .יש
לנו כמות רבה של תלמידים ,אנשי צוות ,הורים וכו' .אני חושב שלהנהיג
את הקהילה להישגים ולמטרות שאנו מגדירים את עצמנו זה אתגר גדול,
אתגר שגורם לי לאושר.
 .3אם לא היית מנהל בית ספר ,מה היית?
מאז שאני זוכר את עצמי אני עוסק בתחום הנוער והחינוך וקשה מאוד
לדעת לאן החיים מתגלגלים .בזמנו שיחקתי כדורגל וחשבתי לשלב
קריירה של כדורגל ולימודים ,וכך עשיתי .מאחר שתפקיד ראש
הממשלה תפוס אני אשאר בחינוך....
 .4בצעירותך היית שחקן כדורגל בנבחרת ישראל ובליגה הראשונה.
איך משחקן כדורגל הופכים להיות איש חינוך ומנהל?
נולדתי ביפו ,בתקופה שונה מהיום .כל נושא הכדורגל ,החברים ,השכונה
היה משמעותי יותר .היום חלקכם משחקים ויוצרים קשרים דרך
המכשירים הניידים .בזמנו המגע היומיומי היה גדול יותר ,ובשכונה ,איפה
שגדלתי להיות שחקן כדורגל ולשחק כדורגל היה דבר חשוב מאוד.
שיחקתי מגיל צעיר אך למדתי באותה תקופה ,לא ראיתי את עצמי רק
כשחקן ,והקריירה שלי לא הגיעה למקומות ששאפתי להם.
 .5אילו מהלכים בולטים קידמת בשנים האחרונות?
מהלך ראשון  -מיצוב של קלעי בקהילה .לפני מספר שנים הדימוי של

קלעי לא היה טוב כל כך ואילו כיום הורים ותלמידים מסתכלים עלינו
בצורה חיובית.
מהלך שני – הישגים לימודיים .בנושא זה התקדמנו מאוד וניתן לראות
את תוצאות בחינות הבגרות .גם האקלים הבית ספרי השתפר .מבחינה זו
אני מרגיש תהליך שיפור .מהלכים נוספים  -התקדמנו בנושא המחויבות
החברתית ,התלמידים שלנו יודעים לתת ולא רק לקבל .בנוסף ,ישנה
התקדמות בקשר שלנו עם חברות הייטק ועם ההיחשפות לעולם
הטכנולוגי שמחוץ לבית הספר .כמו – כן ,אנחנו מקדמים את עניין
המשלחות לחו"ל ,אני מאוד שמח שתלמידינו נחשפים לעולם האמיתי
שמחוץ לבית הספר.
 .6אילו מהלכים קונקרטיים וחדשים ברצונך לקדם בתקופה הקרובה?
בניגוד להמון מקרים שקורים במערכות חינוכיות אנו משתדלים ללכת
פחות או יותר על אותם צירים ולנסות לקדם אותם .צירים לימודיים,
צירים טכנולוגיים ,צירי אקלים בית ספרי .אנו משתדלים לנסות ולקדם
אותם ולא להמציא כל מיני כיוונים חדשים .עם זאת ,בשנה הבאה אנו
נפתח מגמה חדשנית ,מגמת רפואה בקלעי בשיתוף בית החולים אסותא.
תלמידי שכבת ט של השנה יוכלו ללמוד במגמה זו ,יהיה נהדר לראות
את תלמידנו בחלוקים לומדים ופועלים .אנו נעבוד על עוד מתחמים
כדוגמת אסטרופיזיקה ונהפוך אותם למרכזים ללמידה אחרת.
לסיכום ,רצינו לבקש תודה על שהסכמת להיפגש איתנו ,אנו מודים לך
על שהקדשת מזמנך ועל התמיכה שלך בעיתון .אנו שמחים שיש
הזדמנות לתלמידים רבים לשמוע אותך.

המשלחת לסין
גל זרמתי  -י'  3ונויה מור – י' 5
במרץ  2017יצאה מבית ספרנו משלחת של תלמידים מבית ט' לסין .התלמידים
ביקרו באתרי תיירות שונים ,הכירו קצת את התרבות הסינית והתארחו בבתים של
נוער סיני .השנה ,בדצמבר  ,2018הגיעה המשלחת הסינית לקלעי לביקור גומלין.
תלמידים משכבת ט' ומשכבת י' אירחו אותם .למעשה ,כל בית הספר היה נרגש כי
היה זה אירוע מרגש ומכובד.
כאשר הסינים הגיעו לבית הספר ,הם פגשו את התלמידים ,הכירו את בנין המדעים ואת
צוות המורים .לאחר מכן ,הם התפזרו לבתי המארחים .אני הייתי אחת מהמארחות,
התרגשתי מאוד וחיכיתי לרגע הזה זמן רב .זה היה ללא ספק האירוח הכי מיוחד ,שונה ומהנה
שחוויתי כל ימי חיי .אני והסינית לימדנו אחת את השנייה קצת משפת האם של כל אחת,
השווינו את אורח החיים של ילד סיני ביחס לילד ישראלי ,דיברנו על מקרים הקורים בעולם,
צחקנו וכמובן שתיעדנו כל רגע .בכמה מהערבים נפגשנו כל חברי המשלחת הישראלית והסינית
למפגשים מהנים בבאולינג ,בקניון ,בארוחת ערב במסעדה ,בשרונה ובעוד מקומות רבים.

יום שיא "אור ואהבה"  -שכבת ט
שני הנדלסמן וארבל סררו  -ט'5
בחודש הקודם התקיים בבית ספרנו יום שיא בנושא "אור ואהבה" .ביום זה
לקחו חלק המקצועות תנ"ך ,ספרות ,מוזיקה ,אומנות וכישורי חיים .היום
נפתח בהרצאה מעניינת ומעשירה בנושא זוגיות ואהבה שהועברה על ידי
רחלי כהן ,עובדת סוציאלית המתמחה בתקשורת וזוגיות נכונה למבוגרים
ונוער כאחד .ההרצאה לוותה בתמונות ,בסרטונים ובשיתוף הקהל בנושא
תקשורת ושיח בונה.
לאחר ההרצאה חזרנו לכיתות והצגנו את העבודות בתנ"ך ובספרות
שעבדנו עליהן מתחילת חודש נובמבר .העבודות היו מורכבות מעבודה
כתובה ומחלק יצירתי ,והתמקדו בנושא האהבה ובסוגיות השונות  -אהבה
בין בני זוג ,אהבה במסגרת המשפחתית ,היעדר אהבה וכדומה .לאחר
הצגת העבודות התכנסנו כולנו באולם הספורט להופעה מקסימה של
תלמידי השכבה שנמצאים במגמת מוזיקה .המופע כלל את ביצועי
המגמה לשירי אהבה מוכרים ושירה בציבור.

נהנינו מאוד מכל התהליך .שמחנו לקחת חלק בלמידה ובהכנה
של יום השיא.

יואב ראובן – יב' 5
 650תפקידים שונים בצבא ,אבל רק אחד יכול להיות שלכם! יואב ראובן
החליט לדבר על מה שהכי מעסיק את תלמידי בית י"ב בחודשים
האחרונים  -אילו תפקידים בצבא ,ומה יכול להתאים לי?
אז אחרי צו ראשון ,קיבלת קב"א ,דפ"ר ופרופיל רפואי ,עשית יום המא"ה
)או שלא( ומילאת שאלון העדפות .ועכשיו ,הגענו לשלב שיכול לקבוע
לכם )כן ,גם הוא( את כל חווית השירות הצבאי  -מציאת התפקיד! יש
 650תפקידים בצה"ל )כן ,כל כך הרבה( ,אבל בסופו של דבר  -תתקבלו
רק לתפקיד אחד! אז בין אם התחלתם את התהליך הצבאי ובין אם לא,
בין אם שמעתם על תפקידים ובין אם לא ,הנה סקירה של  5תפקידים
נבחרים:
מש"ק/ית שירותי רפואה  -מי שמעוניין בתחום הרפואה ורוצים להתעסק
בכך בצבא ,אולי יופתעו לגלות שיש המון תפקידי רפואה ,בכל התחומים
והסוגים! חובשים ,פרמדיקים ,לבורנטים ואפילו סייעים לרופאי שיניים!
מש"קים שירותי הרפואה הם הראשונים לקלוט את החיילים הפצועים
והחולים ואת משפחותיהם מרגע הגעתם לבית החולים .התפקיד כולל
ניהול וטיפול רפואי בחיילים פצועים או חולים מרגע
האשפוז ועד לשחרור מבית החולים .כך גם כולל
התפקיד עבודה עם צוות רפואי מקצועי הכולל
רופאים ,אחיות ועובדות סוציאליות.
מדריכי איסוף קרבי  -חיל האיסוף הקרבי הוא
חיל האחראי על איסוף המודיעין הקרבי.
תפקיד הלוחמים בחיל הוא איסוף מידע
מודיעיני מהשטח במארבי תצפית ייעודיים
ובהפעלת אמצעים מתקדמים .תפקיד
מדריכי האיסוף הקרבי הוא הכשרת
לוחמי ולוחמות האיסוף הקרבי,
והבקא"סיות.
התצפיתניות
המדריכים חונכים את הלוחמים
בתחומי התצפיות והסיור ,הקשר,
אמצעי איסוף ואיכון ,מודיעין ותודעת
אויב .ההדרכות נעשות בשטח,
בסימולטור או בכיתת הלימוד.
לוחם/ת חי"ר גבולות )קרקל ,ברדלס ,אריות
הירדן ולביאי הבקעה(  -בגדודי חי"ר הגבולות
)חי"ר קל( מבצעים יחד בנים ובנות משימות
מבצעיות ,הכוללות הגנה על גבולות המדינה.
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התפקיד כולל ביצוע סיורים ומארבים ,מרדפים ,תצפיות ואבטחת ישובים.
מטרת החי"ר הקל הינה מניעת פעילות חבלנית עוינת בגבולות המדינה השונים
וכן לחימה בפשיעה חמורה בגבול .במהלך ההכשרה רוכשים הלוחמים ידע
ומיומנות בתכני הלחימה השונים :קליעה ,אימונים גופניים ,תרגילי
ת נ ו ע ה מ ב צ ע י ת בשטח ושדאות.
מסלול שחקים  -מסלול משולב המאגד  7תתי מסלולים ו 2-תכניות
לימודים לתואר ראשון בחיל המודיעין :שוב"ל ,אמנון ,ארזים ,שמ"מ,
מח"א ,אח"מ ,אע"מ ואמ"מ )ממליץ בחום להיכנס למרשתת ולקרוא על
כל אחד מהם ,לכל המעוניין( .בוגרי המסלול משתלבים בהפקה ,עיבוד
ומחקר של מידע מודיעיני ובמסגרת תפקידם נדרשים לעבודה עם
אתגרים מודיעיניים ,אינטלקטואליים וטכנולוגיים .בגלל ייחודיות
המסלולים ומשך ההכשרה הממושך ,כל מסלולי "שחקים" מחייבים
חתימה לתקופת שירות קבע של בין חצי שנה לשנתיים בהתאם למסלול,
וכן חתימה על השלמת משך שירות החובה ל  32 -חודשים )עבור נשים(.
עיתונאי/ת צבאית בגלי צה"ל  -אז גילוי נאות ,אני בעצמי עברתי את
המסלול והתקבלתי לשרת בגלי צה"ל
)אימא'לה( .אבל מה זה בעצם אומר? בתפקיד
זה משתלבים החיילים בתפקידי הפקה,
הכנת כתבות ,עריכת מדיה ,עריכה
מוסיקלית ,הגשה וקריינות בתחנות
הרדיו הצבאיות המוכרות גל"צ וגלגלצ.
השירות מקנה ניסיון בתחום
התקשורת והשירות מאפשר מעבר
בין תחומי סיקור וכן התקדמות
לתפקידי עריכה וריכוז מערכת.
חשוב לציין שתהליך המיונים
לתפקיד הוא לא פשוט בכלל
ומעטים מתקבלים  -אבל
השירות מדהים ויכול
לתת ניסיון טוב מאוד
לאזרחות!

טיול שנתי של שכבת ט'

צו ראשון

אריאל טוסי – ט' 4

אורי כהן – יא' 2

עומר אלט – יא' 2

ביום הצו הראשון שלכם אתם תעברו מיון בארבע תחנות שונות:
אימות נתונים ,ראיון אישי ,בדיקות רפואיות ומבחנים פסיכוטכניים.
מטרת בדיקות אלו היא מיונכם לקבוצות איכות )קב''א ודפ''ר( ובדיקת
מצבכם הרפואי )הפרופיל הרפואי( .כל תוצאה שתקבלו בבדיקות אלו
תשפיע על שירותכם הצבאי!

ש .ספר בקצרה היכן אתה משרת ומה התפקיד שלך?
ת .אני לוחם באריות הירדן .גדוד מעורב ,שמבצע פעילות מבצעית בגבול
ירדן .אנחנו עוצרים עסקאות סמים והברחת נשקים וכן מבצעים מעצרים של
פלסטינאים.

ביום שלישי 24 ,בדצמבר ,יצאנו לטיול שנתי ברמת הגולן .יצאנו מבית
הספר לכיוון מושב רמות נפתלי ומשם המשכנו במסלול הליכה עד
למצודת כוח .במצודה קיימנו טקס פתיחת מסע ובסיומו נסענו לכיוון
מצפה גדות .לאחר מכאן הגענו לאזור הלינה שלנו ב"חאן אל אל" .לאחר
ההגעה ,התארגנו במאהל וסיכמנו את היום בארוחת ערב משותפת .ביום
השני לטיול ,לאחר ההשכמה ,הלכנו לתצפית מרהיבה ב"מצפה אופיר".
הגענו לארץ פלגי מים וסיירנו בשבילי שמורת הטבע הקסומה "תל דן".
בתום הסיור הגענו לאנדרטת "אסון המסוקים" וסיירנו המקום .באתר
פגשנו את מר רוברטו הופמן שאיבד את בנו )אלחנדרו אלה הופמן ז"ל(
באסון .מר הופמן הדגיש בשיחתו את המוטו של "ובחרת בחיים" .לאחר
המפגש שוחחנו במעגל שיח באתר ובסופו יצאנו חזרה לכיוון גבעתיים.

ליום הצו הראשון חשוב להגיע אחרי שינה טובה של לפחות  7שעות
וכשאתם מרגישים במיטבכם .במידה ואינכם מרגישים טוב או שאתם
מרגישים לא מוכנים לאחת מהבדיקות ,תוכלו לבקש מלשכת הגיוס
להגיע במועד מאוחר יותר .חשוב לזכור :את הצו הראשון עושים פעם
אחת בלבד.
טיפ מ"-מדור צבא" בקלעיתון :תתרגלו בבית מבחנים כמו אלו שתיתקלו
בהם בצו הראשון )אפשר למצוא במרשתת דוגמות רבות( ,הביאו איתכם
אוכל ושתייה למשך כל היום מכיוון שיכול להיות שתהיו שם עד שעות
הצהריים המאוחרות .בהצלחה!

ראיון עם עידו גדליהו

חייל בצה"ל  -תלמיד לשעבר בתיכון קלעי

ש .האם אתה חושב שלהיות ממוקד בתפקיד ספציפי יעזור בתהליך הגיוס?
ת .כן ,חשוב להיות ממוקד .אם אתה יודע איזה תפקיד אתה רוצה זה יכול
לקדם אותך.
ש .ספר על ההבדלים בין הצבא לבית הספר.
ת .אלו שני עולמות שונים .שירות בצבא הוא לא בחירה אלא חובה .בכל דרך
שאתה בוחר  -לוחם או תומך לחימה אתה צריך לתת מעצמך .יש הרבה
דברים בצבא שלא נתקלת בהם לפני כן ואתה לומד אותם בצבא .הצבא הוא
מסגרת מסודרת ומבגרת מאוד.
ש .אילו טיפים ,הקשורים לתהליך הגיוס ולבחירת תפקיד ,אתה יכול לתת
למלש"ב הקורא את הראיון?
ת .לא לזלזל במנילה )שאלון ההעדפות( ובצו הראשון! להתמיד ברצונות
שלך ולתת את כולך.

