
 

 

 לקהילת בית הספר שלום,

 

 נפרדנו לחודשיים בלבד שכללו גם חופשת פסח ארוכה ולפי כמות האירועים  

 והעשייה החינוכית נדמה שעבר זמן  רב יותר...

בעלון שלפניכם תוכלו לקרוא ולחוות את העשייה העשירה בתחומי הלמידה  

 במקצועות השונים, בטיולים, בטקסים ובימי הזיכרון שעברנו ובתוכם גם את  

 יום הזיכרון לרצח העם הצ'רקסי הייחודי לבית ספרנו.

בזמן זה חווינו גם סמינר בר מצווה מושקע ומשמעותי, משפט ציבורי, ערב שורשים  

 גש, תיאטרון עדות יפה ועוד עשייה חינוכית רחבה ועשירה.מר

אירוע יפה משמעותי שחווינו בימים אלו הוא הכנס "שונים ביחד" שכלל מפגש בין  

 תלמידי בתי הספר המגוונים והשונים בברנקו וייס. סיקור על כך יהיה בעלון הבא.

 זמין אתכם חברתי שאנו חווים עם תלמידנו ומ –אני שמח על העושר הלימודי 

 לממש דרכו את המעורבות והשותפות בחיי בית הספר   לקרוא את העלון,

 וכמובן להגיב, להאיר ולהעיר.

 אני מאחל לכולנו סיום נעים, מוצלח ובטוח של שנת הלימודים.

 בברכת כל טוב,

 יגאל

 

 

 משולחן המנהל...

 



  

לסמינר  יצאה שכבת ז'  7/4/16-6ב 

 בסמינר התחלקנו בר/ת מצווה.

בפקיעין, עברנו   לקבוצות וניווטנו

פעילויות שונות בסימן טקסי מעבר  

והתבגרות, נהנינו ממופע ג'גלינג  

וטיילנו בנחל כזיב. תודה רבה להורים  

ממצפה הילה על האירוח, הפעלת  

 !התחנות ופינוקי האוכל

 

התקיימה   11/4/16ב 

לתלמידי   הבגרות בתיאטרון

  מופעולתלמידות יא'. מעבר ל

בבגרות הציגו   שהוצג

י  נהתלמידים והתלמידות ש

נוספות לתלמידי   מופעים

ותלמידות בית הספר. היה 

 .מוצלח מאוד

 

התקיימה   11/4/16ב 

  ,הפגנה במושב אביבים

על גבול הצפון נגד ביטול  

מכסות ייצור הביצים.  

במקביל להפגנה התקיימה 

שביתה במועצות מרום  

הגליל, מעלה יוסף  

ומבואות חרמון. תלמידי  

ותלמידות תושבי המועצות  

הפגינו גם הם/ן ולמדו  

 .שיעור חשוב באזרחות

תמונה מתוך אתר "גלובס" 

צילום: דוברת תנועת  

 המושבים, דפנה כהן נוריאל

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  -משלחת רגעי קסם

 שותפות בריטניה גליל.  

יצאה לבריטניה  5/5/16-ב

משלחת של תלמידי  

ותלמידות יא' בליווי מירב  

קורקוס. מירב כתבה על כך:  

אנו מתארחים אצל  

משפחות בקהילה היהודית.  

מבקרים ומעבירים פעילויות  

בבית הספר התאום  

בליברפול "קינג דוד״. הדבר 

המרכזי הוא שאנו עושים  

לקהילה את טקס יום  

הזיכרון לחללי צה"ל  

גים איתם את  ולמחרת חוג

 יום העצמאות.

 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ציינו בבית הספר את יום   5/5/16 ב

 השואה.

היום החל בשעת חינוך בכיתה  

והמשיך בטקס מרשים ומרגש  

בסימן "ילדות אבודה" אותו בנו  

תלמידי ותלמידות שכבת יב'.  

בהמשך היום ביקרה כל כיתה  

ם אותו  ב"חדר הנושא" אשר ג

 העבירו תלמידי ותלמידות השכבה.

 

  4וז 2זכיתה  /ותיצאו תלמידי 9/5/16 ב

בשמורת  . "לטיול במסלול "נחל עמוד

הטבע נחל עמוד נמצא שילוב של טבע  

מיוחד במינו ושל מורשת האדם.  

מקום נחל איתן, ברכות בין סלעים,   בַּ

צמחייה עשירה האופיינית לגדות  

טחנות קמח ומערות האדם  נחלים, 

 .סיגל שלוםכתבה:  .הקדמון

 .היה מעניין ומהנה



 

  

זכייה בתחרות, בשרטוט ממחושב,  

 :מגמת הטכנולוגיה

שרטוט   התקיימה תחרות 9/5/16ב

ממוחשב ארצית לתלמידי מגמת  

את   .מכונות ברמת התיכון והמכללות

ביה"ס יצגו התלמידים יקיר אוקון  

  'שחורי מכיתה יאמכיתה י ואלעד 

בה מאד  אשר הפגינו בקיאות ר

אלעד   .בביצוע המטלות של התחרות

שחורי זכה במקום הראשון  

בקטגוריית אסתטיקת השרטוט  

 .  10כאשר הוא היחיד שקיבל ציון 

 שמואל כהןכתב: 

 

 טקס יום הזיכרון

התקיימו בבית ספרנו פעילויות   1611/5/ ב

שונות לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל  

  .ונפגעי פעולות האיבה

׳ יצאה לסיור באנדרטת אביבים  שכבת ח

ובקיבוץ יראון. שככת י׳ נפגשו עם מופיד מרעי  

מחורפיש, אחיו של אל״מ נביה מרעי שנהרג  

בעת ששירת כסגן מפקד אוגדת   1996בשנת 

נפגשה עם דודו זיו מברעם   א'שכבת יעזה. 

אשר שוחח עם התלמידים על התמודדות של  

נפגשה עם טל עמית   ושכבת יב'לוחם בקרב. 

כפר הנשיא. טקס ב מנהל המכינה הקדם צבאית

 .יום הזיכרון כמדי שנה היה בקיבוץ יראון

על הטקס היו אחראים/ות מחנכות ותלמידי/ות  

לקם נו חלקם חיילים וחישכבת ט׳. רבים מבוגר

כבר אחרי צבא, ותיקי קיבוץ יראון, בית הספר  

 .היסודי פסגות וילדי הגנים מהקיבוץ נכחו בטקס

 .רחלי נופךכתבה: 

 



 

  

 בהיסטוריההערכה חלופית 

יד ושם מוציאים מידי חודש את כתב העת  

"בשביל הזיכרון". גיליון חודש אפריל של כתב  

העת עסק בהוראת השואה במסגרת ההערכה  

החלופית ובית הספר שלנו נבחר להיות המוביל  

 בתחום.  תכניתנו ולספר על 

 כבוד גדול!

 

 "שלוש, ארבע ולעבודה",העלו תלמידי/ות כיתה י' במגמת התאטרון את ההצגה  19/5/16ב 

בשילוב קטעי ווידאו שכללו את סיפורי המייסדים/ות. בר פסח כתב על התהליך: "ההצגה נוצרה  

במסגרת פרויקט עדות עם מייסדי מושבי מרום גליל וקיבוצי ההר של גליל עליון. במהלך השנה  

נפגשו התלמידים עם המייסדים אשר סיפרו להם חוויות מימי ה"עלייה לקרקע" וראשית 

העדויות עיבדנו להצגה עליה עבדו התלמידים במהלך התקופה האחרונה  ההתיישבות. את 

 במסגרת שיעורי התיאטרון ובימים מרוכזים נוספים".

בסוף המופע עלה עמנואל בנימיני מדוב"ב לנגן ולאחר מכן הדגיש כי הדבר החשוב ביותר הוא 

 "אהבת חינם". הייתה הצגה מעניינת, מלמדת ומרגשת!

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יום האבל  הספר את  -ציינו בבית 22.5.16ב  

מדי שנה מתקיים  . לרצח העם הצ'רקסיוהזיכרון 

טקס יום הזיכרון הצ'רקסי ע"י התלמידים  

הצ'רקסים בבית ספרנו לזכר יותר ממילון וחצי  

חיים,  צ'רקסים שנרצחו. המעטים שנשארו ב

כך נכחדו שבטים  ו גורשו ממולדתם ומאדמותיה

תות ט' וי' שיחות  ימלבד הטקס, עברו כ .שלמים

למידים. החדר  הסברה בחדר הנושא שפתחו הת

הציג אירועים נוספים של רצח עם והמורה לאנה 

 .  חרשוק התמקדה בהסבריה בסיפור הצ'רקסי

 סאלין אבזח ואילנה גוטהכתבו: 

 לכתבה המלאה ולאלבום התמונות:

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pc

b.1251710574856514/1251708964856675/?type=3&the

ater 

ערב  התקיים  24/5/16 -ב

 .'של שכבת ז השורשים

ערב השורשים מסכם את  

התהליך שעברו תלמידי  

ותלמידות השכבה במסע אל  

בית הספר  ההתבגרות. השנה 

שינה את פורמט עבודת  

השורשים ואיפשר  

לתלמידים/ות לחקור את  

עצמם/ן וסביבתם/ן, תוך מתן  

היה  . דגש לתוצרים יצירתיים

 .ערב מקסים ומרגש

 

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1251710574856514/1251708964856675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1251710574856514/1251708964856675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1251710574856514/1251708964856675/?type=3&theater


 

 

התקיים בבית הספר "אנה פרנק" סאסא  24/5/16ב 

אשר סיכם את התהליך אותו עברה  משפט ציבורי

"נבחרת" של תלמידים ותלמידות משכבת יא'. אחת  

מתחילת   :המשתתפות, יובל יקוטי כתבה על כך

השנה נפגשנו בבית הספר מספר פעמים עם קבוצת 

עורכי דין שהגיעו כל הדרך מתל אביב, ויחד איתם  

התנסינו בתהליכו של משפט ציבורי בנושאים שונים. 

נו במשפט הינו הוויכוח העדתי הידוע הנושא בו ד

אנו חברי הנבחרת קיבלנו   .אשכנזים -בנושא מזרחים

עלינו כל אחד לעצמו תפקיד אותו יבצע במשפט  

הציבורי הן עורכי דין והן עדים שונים. לאחר ויכוח  

מעמיק במשפט הציבורי אותו העלנו בפני בית הספר 

משפט חקירות ועדויות שונות בנושא, פסק בית ה וכלל

לטובת האוניברסיטה. בנימה אישית הרגשתי שזכיתי 

לקחת חלק במשלחת עורכי הדין. מצאתי את עצמי 

באמצע כל תקופת הלחץ והבגרויות לומדת  

מהמשלחת הזו המון, נמצאת כעדה בקבוצה המנצחת 

במשפט ונוסף לכל גם נהנית! בסופו של דבר זו חוויה  

 .ואני ממליצה עליה לכל השכבות הבאות

  תבה המלאה ולאלבום התמונות:לכ

https://www.facebook.com/annefrankschool/ph

otos/pcb.1252379301456308/125237824478974

7/?type=3&theater 

   מנה של נערה...מיו

הפרעת קשב היא הפרעה במערכת העצבים המרכזית אשר גורמת לקשיים בהקשבה,  הפרעות קשב 

ריכוז, למידה וזיכרון. הפרעה זאת משפיעה על טווח רחב של תחומי התנהגות ולכן אנשים בעלי הפרעת 

הרגשי, ההתנהגותי,  קשב עלולים להיתקל בקשיים רבים בכל תחומי החיים שעלולים להשליך על עתידם 

 והאקדמי.

מיצוי   -אנשים רבים עם הפרעת קשב עשויים לחוש לאורך חייהם תסכול ואי טיפול בהפרעת קשב:

יכולותיהם בתחומים שבהם יכלו להגיע להישגים גבוהים. טיפול הולם יכול למנוע תאונות ליקויים מתמשכים  

ם ויחסים בין אישיים. לצד זאת, הפרעת  בתפקוד במסגרת בית הספר, עולם העבודה, קשרים עם עמיתי

קשב בלתי מטופלת מקושרת להישגים אקדמיים נמוכים, סטטוס תעסוקתי נמוך וסיכון מוגבר לשימוש  

לרעה בחומרים ועבריינות. ישנה חשיבות רבה למתן טיפול בשלב מוקדם ככל הניתן, במיוחד כאשר מדובר  

עם זאת, רק מחצית מהילדים בעלי הפרעת קשב זוכרים   בילדים, משום שכל דחייה עלולה להיות קריטית.

 לקבל טיפול. בנוסף ישנם אנשים שכלל לא אובחנו בילדותם ומגיעים לקבל ראשוני רק כשהם כבר בוגרים.  

. לפני שהתחלתי ליטול ריטלין הייתי  8. אבחנו אותי עם הפרעת קשב וריכוז כבר בגיל אני תלמידת כיתה ח'

ה למורה, מדברת עם התלמידים/ות האחרים/ות ומפריעה להם/ן ללמוד. אני  צועקת בכיתה, לא מקשיב

וחצי( ואני רוצה לספר קצת על הכדור. הכדור משפיע עליי טוב   14ועד היום )בת  8לוקחת ריטלין מגיל 

בסך הכול הוא   בלימודים אבל הוא עושה לי כאבי בטן, כאבי ראש, סחרחורות הוא מרדים ומדכא תיאבון.

 ד בלימודים, במבחנים ובכל דבר אחר.עוזר מאו

לסיכום, אני רוצה לומר שבכדור יש דברים טובים לצד דברים רעים. אני ממליצה לכל ילד או ילדה  

 שחושבים על זה לקחת בחשבון את שני הצדדים, לנסות ואז להחליט האם זה מתאים לו או לה.

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1252379301456308/1252378244789747/?type=3&theater
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