
 

 

השבוע נערך מופע אמנויות הבמה השנתי של תלמידי בית הספר 

 החקלאי בשיתוף מחלקת הנוער באגף החינוך במועצה

המופע המושקע שזכה לתשואות מהקהל התמקד השנה בנושא עונות 

 במיוחד םמרשיכישרונות אמנותיים  מפגןהשנה והיווה 

תלמידי בית הספר החקלאי 'ברנקו וייס',  , נערך מופע אמנויות הבמה השנתי של15.1.20ביום רביעי, 
נערך במרכז אמנויות הבמה במתנ"ס ע"ש בשיתוף מחלקת הנוער באגף החינוך במועצה. המופע המושקע 

כלל קטעי מחול, מוסיקה ותאטרון שהתמקדו בנושא הנבחר למופע הנוכחי, 'עונות השנה'. כנה מאיר ו
מות המחול התאטרון וממרכז המוסיקה של מחלקת מתלמידי בית הספר ממג 200-לאורך הערב הציגו כ

 הנוער תכנים שונים הקרובים לליבם על רקע המעבר מעונת הקיץ לסתיו לחורף ולפריחת האביב.  

י"ב בהם נגנים זמרים -מוסיקאים צעירים מכיתות ז' 40-על הבמה  במפגן כישרונות מרשים הופיעו כ
ליאור שמגר שאף ביצע עיבודים מחודשים ומרגשים  וזמרות בהובלת רכז המוסיקה של מחלקת הנוער,

'גשם' של מאיר בנאי ז"ל ו'סוף הקיץ' של צביקה פיק.   –לשירים מוכרים. בין השירים האהובים במופע היו 
תלמידי ותלמידות מגמת המחול בניהולה של רוני דולב, העלו קטעי מחול ממגוון סגנונות, גם הם ברמה 

 וך החלפת תלבושות ועל רקע תפאורה משתנה.מקצועית גבוהה ומרשימה, ת

ותלמידי המגמה המוכשרים הציגו את עלילת  בהובלת טלי פרל גורדון, מגמת התאטרון של בית הספר
המופע שנגעה בסוגיות מעולמות התוכן של בני הנוער ואשר יחד עם קטעי המחול והמוסיקה יצרו ערב 

 במיוחד שגרף תשואות רבות מהקהל באולם. סוחף 

זוהי השנה השביעית לקיום המופע השנתי ושנה שלישית לשיתוף הפעולה הפורה במופע זה בין בית הספר 
למחלקת הנוער במועצה. תלמידי בית הספר נערכו למופע כבר מתחילת שנת הלימודים הנוכחית ולאורך 

ת המופע החודשים האחרונים ביצעו חזרות רבות ואינטנסיביות כדי להביא לתוצר מוגמר ומושלם. א
גלית דגן, הרכזת החברתית של בית הספר, . קוזלובסקי הוביל מקצועית כבמאי וככותב הבמאי, אריאל 

 הפיקה את הערב.

בני הנוער אשר פעילים במרכז המוסיקה שלנו,  מנהלת מחלקת הנוער באגף החינוך במועצה, ג'ודי בנר: "
כישורים וכישרונות יוצאי דופן, כאשר יחד עם תלמידי מגמת המחול והתאטרון של בית הספר הציגו 

מחלקת הנוער פועלת החיבור בין אמנויות הבמה הללו במופע אחד הביא לתוצר מרשים ומרגש במיוחד. 
בשיתוף פעולה פורה ומוצלח עם בית הספר לכל אורך השנה ובערב זה התוצרים ניכרים לעין ובולטים 

כחלק בלתי נפרד מבית הספר אם באמצעות מרכז במיוחד. הנהלת בית הספר השכילה לאמץ את המחלקה 
העצמה חווייתית נוער 'החצר' היושב ופועל בשטח בית הספר ובשעות הלימודים ואם באירוע זה שהביא  ל

לכל אורך אני שמחה וגאה בכל תלמידינו . בכל קנה מידה מופע מקצועי ומושקעולשל כל המשתתפים 
 " נפלאים! אתם  .ובכישרונות הצומחים פה בישובהשנה 

  יתעישבזו השנה המסורת האירוע מתקיים כ: "  מסרהסובסקי קו נטע ד"ר מנהלת בית הספר השש שנתי,
ועצמים בו הם מ של שייכות מקוםואשר מאפשר להם  להביע את כשרונםיכולים תלמידי בית הספר בה 

הערכה וגאווה רבה לצוות המקצועי שליווה את ומביאים לידי ביטוי את יכולותיהם ואת צמיחתם. 
להמשיך דנאות למידה שאפשרו לגוון, ליצור, אמצעות סבבמסירות  התלמידים בשבועות האחרונים 

: "אמנות איננה מילוי צורך קיים אלא אמר כי . לואיס קאןעצמאותלצמוח ולהתקדם ואשר עודדו יוזמה ו
יה החמישית של בטהובן עד שהוא יצר אותה. כעת לא נוכל יצירה של צורך חדש. העולם לא נזקק לסימפונ

לחיות בלעדיה." וכך אני מרגישה בסיום ערב זה, אחת לשנה אנו לא יכולים בבית הספר החקלאי ללא 'ערב 
 ."השנתי שלנו אמנויות'

תי בכל שנה הגאווה במופע השנ ראש המועצה, הגר פרי יגור, שנבצר ממנה להגיע בשנה זו למופע ציינה: "
גדולה והרמה המקצועית של התלמידים באירוע ושל הצוות החינוכי שמלווה את העשייה הנהדרת 

מרשימה באיכותה. לא נופלת ממופעים מקצועיים בסדר גודל ארצי ואף יותר. תוצר לא רק של כישרונות 
אה בולטים אלא של שעות עבודה רבות, חזרות ותרגולים, משמעת עצמית ונחישות כדי להביא לתוצ

 "הטובה ביותר. 

צריך שיהיה ספינת הדגל של החינוך  ,בית הספר החקלאי שנושא עמו היסטוריה ארוכת שנים ומכובדת"
י"ב' צריך להיות בית של -העל יסודי בישוב, בית הספר אשר קולט את מרבית תלמידי הישוב בכיתות ז'



 
מצוינות לימודית וערכית, המציע מעטפת מגוונת של תכנים המותאמים לשונות התלמידים ולצרכים 

האירוע התקיים השנה במרכז לאמנויות הבמה אך בשנים הקרובות גם לבית הספר החקלאי יהיה הרבים. 
 הרשאה תקציבית ממשרד החינוך מקום בשטח בית הספר לקיום אירועים מסוג זה. לאחרונה קיבלנו

כיתות לימוד נוספות במתחם. הכיתות הללו מתווספות לאודיטוריום בית ספרי שבנייתו תחל  12לבינוי 
מקומות ישיבה לקיום  400בחודשים הקרובים כך שיהיה  לבית הספר העל יסודי המרכזי בישוב אולם בן 

עם משרד החינוך  אירועים ולהתכנסויות. אנחנו יחד עם הנהלת בית הספר, עם נטע וכל הצוות החינוכי,
ובהסתכלות זה ערב בפועלים  לקדם ולחזק את בית הספר ברגעים מרגשים כמו  ,ההורים המסוריםעם ו

 "פיזיים, פדגוגיים, רגשיים וחברתיים. -קדימה לשנים הבאות, בכל ההיבטים

 תודה להנהלת בית הספר, לצוות החינוכי והמקצועי, לאגף החינוך ולמנהלתראש המועצה הוסיפה: "
שחושפים  המוכשריםתלמידים ולהאגף, אילנה זגול, למנהלת מחלקת נוער, ג'ודי בנר להורים המסורים 

שבגרות והיכולת לרגש ולגעת בנבכי הלב והנפש אינה  שנערך בשבוע האחרוןבכל שנה מחדש וגם בערב 
הזה כאבן דרך  את עוצמת הערב שהם ינצרו בכל האפיקים ואני משוכנעת  ניהםתלוית גיל, העתיד פרוש לפ

 "בחרו.ילכל נתיב בו 

 


