משולחן המנהל...

לקהילת בית הספר שלום,
בחודש נובמבר התקיימה שגרה ברוכה של עשייה חינוכית עשירה ורחבה.
חודש שלם ללא חגים וחופשות מיוחדות.
פתחנו את החודש במסעות משמעותיים בשכבות יא-יב וביניהם שזרנו לא
מעט סיורים וימי למידה מהנים בתוך בית הספר והסביבה.
בתוך כך קיימנו שגרה של ישיבות פדגוגיות חשובות בהם השתדלנו לעסוק
בכל תלמיד ותלמידה בחשיבה מעמיקה וברצינות.
את העשייה הברוכה ליוו לא מעט צלילי המחזמר ההולך וקרב (3-5
בדצמבר) וכמובן שכולכם מוזמנים לחגוג אתנו את מופע "הלהקה".
בתוך כל זאת התפננו לעסוק בייחודיות הבית ספרית ולחגוג כמיטב
המסורת את "חג החגים" בריקוד ,בשירה ,ביצירה ובהרבה התרגשות.
על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא בעלון המוגש לכם לחודש זה.
אני מזמין אתכם לקרוא את העלון ,לממש דרכו את המעורבות והשותפות
בחיי בית הספר וכמובן להגיב ,להאיר ולהעיר.

בברכת כל טוב,
יגאל

ב  31//1//שכבת יא' יצאו ל"מסע ישראלי" ייחודי של בית -הספר ,אשר ארך חמישה
ימים משלישי עד מוצאי שבת .המסע היה בלתי נשכח ובמהלכו חוו התלמידים את
הגוונים השונים בחברה הישראלית .תלמידי י"א והצוות החינוכי הכתירו את המסע
כאחד מאירועי השיא החזקים ביותר שחוו בבית הספר.
רז שאקיר מכיתה י'א 3מספר כי "המסע היה מרגש ומגבש .המעגל שגיבש וריגש
במיוחד היה המעגל בו כולם סיפרו חוויות קשות שקשורות להורים ולמשפחה ,שיחה
של שלוש שעות עברה כמו דקה.
קבלת השבת הייתה מיוחדת והורגשה אווירה משמחת שכללה שירים וריקודים.
נהניתי מכל רגע".

ב  41//1//יצאו תלמידי1ות שכבת יב' למסע
של שמונה ימים בפולין בהם עברו התלמידים
והצוות חוויה ייחודית ומשמעותית .במהלך
השבוע ליווינו את התלמידים דרך יומן המסע
שכתבו והתמונות ששלחו.

היום הראשון מתוך יומן המסע:
מצורף קישור ישיר ליומן המסע המלא:
http://www.annefrankschool.org.il/category/%D7%99%D7
%95%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95

התחלנו את יומנו לאחר הנחיתה בבית הקברות היהודי
בוורשה ,שמספר את סיפורם של סוף החיים שלמרבה
האירוניה הוא דווקא ההתחלה ,סוף החיים לעומת תחילת
המסע וגם השתקפות לכל מה שהיה לפני מאורעות הדמים.
בית הקברות היהודי הפתיע אותנו בצורות של הקברים,
הצורות ,הצפיפות ובשלכת המרהיבה שכיסתה את הקברים
בצבעים חמים נהדרים (בניגוד לקור המקפיא(
המשכנו לסיור בעיר העתיקה ,שנהרסה כליל במלחמת העולם
השנייה ושופצה למראה מרהיב עין וצבעוני.
בחלקה הקטן של וורשה נתקלנו באנדרטאות רבות ואילו
במעט אנשים ולרגע היה נדמה כי החיים האמיתיים הם דווקא
הזיכרון והעקבות.
השעה  32:32ואנו שוהים במלון סימפטי במיוחד ב"עיירת
המסיבות" -לובלין ,במצב של עייפות מתקדמת ולכן ניתן
לתמונות לדבר בעד עצמן…
לילה טוב לובלין!

ביום חמישי  /11//1//יצאו כיתות ח 1ו ח 4לסיור .גאיה ניר
מ"המערכת" שיתפה אותנו :יצאנו מהבית ספר בשיעור
הראשון ,הכיתה שלי (ח' )1ו-ח' 4לכיוון נבי -יהושע
התחלנו את המסלול בתצפית על כל עמק החולה והחרמון,
ומשם יצאנו לדרך.
הלכנו עד שהגענו למקום עם מבנים ישנים ,שהיה די מרשים,
ומשם טיפסנו עוד קצת עד מצודת כוח.
במצודת כוח עשינו הפסקה ,חגית הסבירה לנו על הקרבות
שהתרחשו במצודה וירדנו משם להמשך המסלול שכלל ירידה
ארוכה.
כשהגענו לסוף הירידה עצרנו להפסקה ,חיכינו לכולם ומשם
המשכנו ללכת לסוף המסלול שם עשינו משחק קצר ,בנים נגד
בנות ,והבנות כמובן ניצחו! לאחר הניצחון המוחץ האוטובוס
הגיע ונסענו חזרה לבית הספר.
היה כיף ומאוד נהנינו!

ב  11/11/1/יצאו תלמידי ביולוגיה י' לסיור מהנה
באגמון החולה.
נועם אוחנה מכיתה י' 1כתבה :כשהגענו לאגמון
החולה נפגשנו עם שי שהסביר לנו על כמה מיני
ציפורים נפוצות שהם נתקלים בהם.
בנוסף הוא הראה לנו איך בודקים את המשקל,
רמת השומן ואורך הזנב והכנפיים של הציפורים
ועל הטבעות ששמים להם על הרגליים בכדי לתת
להם "שמות".
מעבר לכך ,היינו עדים למקרה נדיר שבו הגיעה
ציפור עם טבעת מלבנון.
יותר מאוחר עשינו סיור בעגלת המסתור של אגמון
החולה ,אותה גורר טרקטור ,והסבירו לנו על
האתר ועל מיני ציפורים וחיות שונות שאפשר
למצוא שם.
לקראת סוף הסיור נפגשנו עם שני מדריכים מתל
חי ואיתם ערכנו כמה ניסויים כדי לבדוק את איכות
המים באגמון ובמקורות המים סביבו.
זו הייתה חוויה חינוכית מעשירה שאני שמחה
שעברנו.

ביום חמישי  121/1התקיים אירוע "חג החגים" כמיטב המסורת של בית הספר .בתקופה זו של השנה
חלים בסמיכות שלושה חגים חשובים לשלוש דתות מרכזיות :יהדות ,נצרות ואסלאם .השנה בחרנו
לציין תקופה זאת בפסטיבל רב-תרבותי אשר כלל תחנות שונות ומגוונות כגון ריקודים צ'רקסים,
בניית חנוכיות ,קישוטי כריסמס ועוד .לאחר התחנות התכנסנו כולנו להדלקת נרות בסימן תרבויות
רבות  -עם אחד ,האזנו לשיריו של ג'ורג 'סמעאן מוסיקאי מג'יש ,המנגן ושר שירים בעברית וערבית
עם אהוד בנאי .שיריו מספרים על המקום השסוע והמופלא הזה המורכב משני עמים ואלפי צלילים
והוא רואה במוסיקה ובשירה גשר בין תרבויות  ,גשר של סובלנות .לאחר מכן ונציגי החטיבה
העליונה בירכו .הייתה אווירה חגיגית באוויר והורגשה תחושת אחדות ייחודית.

אנו נמצאים בעיצומו של
טורניר כדורגל שהחל
באמצע נובמבר בחטיבת
הביניים .ברבע הגמר
הבטיחו את מקומן כיתות
ט' 1וח' 1ובמשחקים
הקרובים נגלה איזה
כיתות יצטרפו .הטורניר
יוכרע בחודש דצמבר!

תלמידי1ות בית -הספר עובדים כבר תקופה ארוכה על מחזמר ה"להקה" אשר יעלה בסוף
השבוע הקרוב.
ביום ה' ,יתקיימו  3הצגות של המחזמר :ב  0:39תתקיים הצגה ל  399תלמידי תיכון
מהעמק  /39 +תלמידי היסודיים "נוף הרים" ו"פסגות" (יראון) ,ב  /1:99תתקיים הצגה
לכל תלמידי ביה"ס.
בערב תתקיים הצגת הבכורה החגיגית 1 .הצגות נוספות יתקיימו ביום ו' ב  /1:99ביום
שבת ב .19:39
מוזמנים ומוזמנות לצפות! מצורפת ההזמנה.

מתוך "המערכת"

ילדים בתוכניות ריאליטי
כותבות :נוגה אפלבוים (ח' )1וגאיה ניר (ח')2

תוכנית ריאליטי ,או בעברית תוכנית מציאות היא ז'אנר טלוויזיוני אשר אינו מתוסרט בדרך כלל ,ומתעד
אירועים אמיתיים (מציאותיים) בניגוד לדרמה בדיונית וכתובה .בתוכנית מציאות משתתפים לרוב אנשים
שאינם שחקנים ,ואינם מגלמים דמות בדויה ,אלא מופיעים בתור עצמם( .מתוך ויקיפדיה)
בשנים האחרונות משודרות בטלוויזיה תוכניות ריאליטי רבות שכולנו מכירים ,כגון הישרדות ,המרוץ
למיליון ,היפה והחנון אקס פקטור ועוד.
דבר נפוץ ויחסית חדש שמשודר בנוסף הוא ריאליטי לילדים.
בתוכניות אלה נותנים לילדים גם אפשרות להשתתף בתוכניות ריאליטי שונות שכמובן בנויות לילדים.
(בית ספר למוזיקה ,מאסטר שף ילדים ,אחד נגד מאה ילדים ,נוקאאוט ג'וניור וכו')..
כולנו צופים בתוכניות אלה ומכך נשאלת השאלה ,האם זהו דבר חיובי? או אולי שלילי?
אנחנו חושבות שזה גם וגם.
שלילי – זה יכול להלחיץ את הילדים שמשתתפים בתוכנית ,שחלקם יכולים להתמודד עם זה פחות טוב
ממבוגרים .לדוגמא ,תוכנית עם הדחות יכולה להעציב ואף לפגוע אישית בילד ,שלא תמיד יכול להבין
שזה רק משחק ולקחת ברוח ספורטיבית.
בנוסף ,להפקות בתוכניות ריאליטי יש נטייה להראות מישהו כמשהו שהוא לא ,או בצורה שלילית ולא
מכבדת .אצל ילדים זה לא נגמר כאן ,ויכול להימשך גם בבית ספר וחוסר הבנה של חבריו שזוהי רק
תוכנית.
חיובי – אחרי הכול ,זה יכול ממש לעזור בעתיד .ילדים עם כישרון יכולים להתקדם עם זה מאוד ואפילו
לקבל קידום בכך שאנשים כמו מפיקים וסוכנים יכולים לגלות אותם דרך התוכנית כבר בגיל צעיר.
התוכנית יכולה לעלות את הביטחון של הילדים ואף לחזק אותם חברתית ,נפשית ולעיתים פיזית ,ואפילו
לתת להם לגלות את עצמם מחדש ודברים שלא ידעו שהם היו מסוגלים לעשות.
לסיכום ,ריאליטי יכול לחזק ולקדם את התדמית שלך ,אבל לא מתאים לכל אחד .חשוב שהילד יבין לאן
הוא הולך ושזהו רק משחק .אם אתם רוצים לרשום את הילד שלכם לריאליטי ולכול תוכנית אחרת,
חשוב לשקול זאת בקפידה ולהכין את הילד מראש למה שהוא ניכנס.

עורכת :אנה הס

