
הוד השרון
ללמוד. להצליח. להנות.

תיכון ע“ש אילן רמון

ברכות וגאווה!
אלוף... והוא משלנו!

ניתאי הדר, בוגר רמון 2020 , עלה לגמר נינג'ה ישראל.
התחרות היוקרתית

מאחלים לניתאי הצלחה גדולה!

מאחלים לניתאי הצלחה גדולה!

הוד השרון
תיכון ע“ש אילן רמון

ללמוד. להצליח. להנות.

'רצינו שתדעו' - ינואר 2021

רון להב, י"א4 
עלה לשלב הגמר הארצי, בכימיאדה, האולימפיאדה הארצית בכימיה

לשלב הזה מגיעים כ-30 תלמידים מצטיינים מכל הארץ 
לנבחרת ישראל בכימיה ורון אחד מהם... 

דורון וולך ויאיר רוזנשטיין - י'4
עברו לשלב ג' של האולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה לנוער 

(IPhO)

קצב עידו י'4
לינהרט יואב, י"א 4
ארצי אופק, י"א 4 

יותם קפלן י"א 4
4 תלמידי תיכון רמון עלו לגמר - התקבלו לנבחרת  ישראל 

במתמטיקה מתוך 50 תלמידים שהתקבלו, ארבעה משלנו...

אלופים!
כמה גאווה וכבוד!

ללמוד אזרחות עם הנשיא
הודות להזמנת רונלי רותם, 

זכו תלמידי י'4 וי"א4 ללמוד עם האזרח מס' 1 נשיא המדינה, ראובן ריבלין
בשיעור נמסר לנשיא 'מדד הדמוקרטיה 2020'  דוח שנותח ע"י 

ע"י יוחנן פלסנר נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופ' תמר הרמן.
בלב הדיון ניצב מצבה של הדמוקרטיה הישראלית, ובשיעור דובר על:

הדרכים לחיזוק הסולידריות בחברה הישראלית על רקע המשבר 
הפוליטי-חברתי-כלכלי-בריאותי; 

חשיבות שמירת הערכים והמוסדות הדמוקרטיים גם בזמני מחלוקת ומתח, 
היכולת לנהל שיח בנושאים מורכבים עם בעלי דעות שונות.

שיעור משמעותי ומעניין. 
המשך יבוא... בשיעורי החינוך...

חוסן רגשי
תלמידי כיתות י'1 וי"א1 זוכים לליווי רגשי בקבוצות קטנות, 

במסגרת יום הלימודים בבית הספר.
במפגשים יעסקו במגוון נושאים מעולמם האישי והחברתי

של הנערות והנערים.

'הצ'ייסר' ברמון
איתי הרמן, 

הצ'ייסר מתכנית המרדף בכאן 11, 
אצלנו בזום!

במשחק טריוויה שכבתי כייפי  לתלמידי י'

90 דקות של חינוך לערכים
"השואה והחיים" – מהן התשובות שאני נותן/ת לשאלות שהחיים שואלים אותי?

שיח עם הפילוסוף ואיש החינוך, ד"ר שמעון אזולאי 

תלמידי י"א4 נפגשו עם  ד"ר אזולאי ודנו בסוגיות מהותיות 
סביב הספר של ויקטור פרנקל  'אדם מחפש משמעות' 

הזמנה ללמידה - קרן רמון
קהילה לומדת – נציגות מורי רמון השתתפו ב'כנס הבינלאומי לתקשורת מדעית' 

הכנס הווירטואלי כלל הרצאות ופאנלים של אנשי מדע ותקשורת מדעית 
מהארץ ומהעולם.

בהשתתפות האסטרונאוט גארט רייזמן 
ומנהל החינוך לשעבר בנאס"א איימס דולנד ג'יימס.

 ההרצאות היו בתחומי המדעים 
ועסקו בדרכים לעורר עניין בקרב הציבור בכלל 

והדור הצעיר של מדענים ומדעניות בפרט.

שיעור אזרחות עם פרופ' נויברגר, חוקר מדע המדינה
מהי דמוקרטיה? על שלטון הרוב וזכויות המיעוט  

במפגש וירטואלי עם תלמידים מרמון,
הציג פרופ' נויברגר דוגמאות היסטוריות ואקטואליות מצורות שלטון ברחבי העולם, 

עמד על מהותה של הדמוקרטיה, 
והתמקד בהגנה על זכויות המיעוטים.

התלמידים שאלו שאלות מעוררות מחשבה לגבי השלטון הדמוקרטי,
התעניינו באירועי ה- 6 בינואר 2021 בקונגרס האמריקאי, 

ובמצבה של הדמוקרטיה כאן בישראל, העומדת לפני סבב בחירות נוסף.

מפגשי נוער מקוונים ישראל- פולין
מורי ההיסטוריה במפגש מקדים עם מורי תיכון מפולין בדרך למפגשי בני הנוער

ישראלי - פולני.
המפגשים בעלי אופי 'חברתי- תרבותי' -עוסקים 'בהווה' של בני הנוער 

ומאפשרים שיח לקראת עתיד אופטימי וסובלני בין העמים.
המפגשים כוללים: הכרות חברתית- אישית, 

התמודדות עם סטריאוטיפים הדדים, 
יצירת קשרים על בסיס תחומי עניין משותפים 

ופיתוח שיתופי פעולה בין בתי הספר
טעימה מהמפגש הראשון:

תמונות מהמפגש: 

התנדבות = משמעות - מעורבות בזמן קורונה  

הוקרה והערכה לצוותים
הרפואיים המחסנים 

סביב השעון...
תלמידי י"א, מוקירים ומעריכים

את הצוותים המחסנים 
את תושבי ותושבות העיר 'סביב השעון'

התלמידים העניקו מכתבי תודה
ועוגות מעשי ידיהם להתפאר... 

מעט ממקומות ההתנדבות:
עמותת 'רעים', 'אימוץ כלבים' ועמותת 'שחקים' של המשטרה

תלמידי  ביו רפואה י"א וי"ב הם 'נאמני קורונה' 
חלק מתלמידי המגמה השתתפו בקורס הכשרה בו קיבלו כלים ודרכי ההתמודדות 

לגדיעת שרשרת ההדבקה מנגיף הקורונה ולהתנהגות בטוחה.

התנדבות במד"א

טעימה מאימוץ כלבים
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מה היה לנו?

יום ההליכה הבינלאומי
בתחרות 'צעדים' בין הכיתות, שהובילו מורי החינוך הגופני

נקבע שבוע בו תלמידנו צעדו, רצו, ו'אספו' צעדים 

והמנצחים הם: 
תלמידי י"א 2 בנות ובנים צברו יחד סכום 

צעדים אשר עלה מעבר למיליון צעדים...


