
 

 ,לקהילת בית הספר שלום

 

את המחזה . המרגש והמרהיב" הלהקה"דצמבר פתחנו במחזמר את חודש 

 .הצגות שונות 5ב )!( איש  2500ראו קרוב ל

 ומבורכת לאחר מכן יצאנו לחופשת חנוכה וממנה אל שגרה לימודית ארוכה

בין לבין המשכנו (. בשל השנה המעוברת)שהשנה תמשך כחודשיים וחצי 

בעלון שלפניכם תוכלו לקרוא על . בפעילות חינוכית מגוונת ומלאה בכל טוב

, א"פרויקט עורכי הדין בי: חברתיות שחוו תלמידנו –לימודיות הפעילויות ה

  ...ב ועוד"פעילות התנדבות וטורניר כדורגל בחט', טיול שנתי י

" יום המורה"הוא ציון  הצוות החינוכי -אירוע מרגש שחווינו אנחנו 

ההזדמנות ולהודות  אני רוצה לנצל את. שהנהגת ההורים הובילה וארגנה

אותנו זה מאוד . לתלמידים ולכם על התמיכה והפרגון, להנהגת ההורים

 !ריגש

לממש דרכו את המעורבות והשותפות  ,מזמין אתכם לקרוא את העלון אני

 .להאיר ולהעיר, חיי בית הספר וכמובן להגיבב

 

 ,בברכת כל טוב

 יגאל

 

 

 

 

 ...משולחן המנהל



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 ...ועוד קצת מסוף נובמבר
מגמת אומנות יצאה ליום סדנה במרכז  //001ביום שני 

: משתפת' מכיתה יא מאיה מיכאליס. אומנויות במעלות
קבוצות וכל קבוצה התנסתה בחומרים  2התחלקנו ל
 -השנייה, ויטראז׳ והלחמת זכוכית, האחת -וביצירה שונה

תי ומעניין והעשרנו את הידע והניסיון ויהיה יום חו. נייר

  .יום יום במגמהמהבתחומים שפחות מוכרים לנו 

 

 .ל"ס אנה פרנק במערך הטכני של צה"ביקרו תלמידי מגמת הטכנולוגיה של ביה 51/51/1 -ב
השומר  -ל וכלל סיור בבסיס חימוש בתל"י סרן אריאל הקצין המאמץ את המגמה מטעם צה"הביקור אורגן ע

 . שם תלמידי המגמה קיבלו סקירה מקיפה על הפעילות המתקיימת בבסיס
קיבלו הסבר על התהליכים הטכנולוגים המורכבים , של המרכבה לאחר מכן צפו התלמידים בפס הייצור 

 .עיבוד שבבי ובלתי שבבי, שמתבצעים באמצעות מכונות גדולות ממוחשבות הכוללות תהליכי חיתוך שונים 
ל של תחזוקת המצלמות הנמצאות לאורך הגבולות של מדינת ישראל ולסיום ביקרו "התלמידים ביקרו בחמ

ל החל מפיתוח אבי טיפוס וכלה בייצורם במערך "סיס אשר נותן שירות לכל חיילות צהבבית המלאכה הגדול בב

 . הייצור המשוכלל הקיים בבית המלאכה
ל בשילוב ההסברים של הקצינים שליוו את הסיור תרמו רבות "אין ספק כי החשיפה למערך הטכני של צה

וסף בלימודי המגמה אשר מבסס אופק להעשרה הטכנולוגית של תלמידי המגמה והאירה פן נוסף של ערך מ

 .לימודי נחוץ למדינת ישראל ואופק כלכלי תוך השתלבות בחברה הישראלית בצורה המיטבית

 .שמואל כהן: כתב



 

  

 "להקה"המחזמר התקיים בבית הספר  3-//51בתאריכים 

התקיימה הצגה לתלמידי בחמישי בבוקר . ות שהשתתפו במחזמר הופיעו פעמים רבות במהלך סוף השבוע5התלמידים

 .השבת -שישי בבוקר ובמוצאי, לאחר מכן הופיעו בחמישי בערב, התיכון ותלמידי היסודי מסאסא שהתארחו, החטיבה

ן כאשר מאיר 5ות ציפתה הפתעה בסוף הופעתם5לתלמידים .שרונות מדהימיםיההצגה הייתה ברמה גבוהה מאוד וזוהו כ

                                                                                   .                                                                                        סוויסה עלה לבמה

: לתמונות המלאות היכנסו לקישור

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131068263587413.1073741847.36280941041330

6&type=3 

 

 

 

 

ס "לכנס בתיה 'יצאה קבוצה משכבה י /351/51 בתאריך
על רקע , הכנס עסק בחיים בישראל .של ברנקו וויס

המורכבות שלהם מבחינה תרבותית אתנית ובעיקר על רקע 
הרשת אוגדת . אותה אנו חווים בימים אלו  המתיחות

בתוכה פסיפס מקיף של החברה בישראל ושמה למטרה 
בכנס שמעו התלמידים מספר . את ערך החיים בשיתוף

אושיות המציגות את המגוון הישראלי החל מרב חרדי עבור 
לית "מועצת הכפר חורה ועד למנכל בני עקיבא ראש "למזכ

לאחר מכן נפגשו התלמידים בסדנאות   .ועד יוצאי אתיופיה
מעורבות ועסקו בנושא החיים בשיתוף ולבסוף חתמו על 

בדרך חזרה התלמידים העידו על חוויה   .אמנה משותפת
 . והומלמדת המעוררת תק

 קובי צרור: כתב

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131068263587413.1073741847.362809410413306&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131068263587413.1073741847.362809410413306&type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חגגנו בבית הספר  /621/21יום ראשון ב

עם ארוחת בוקר מפנקת  יום המורהאת 

מילאו את  ות התיכון2בזמן שתלמידי

עליזה ' הגב. מקומנו בחטיבת הביניים

בלוך מנהלת רשת בתי הספר השש 

, שנתיים בברנקו וויס הצטרפה ובירכה

תלמידי , שרו וניגנו' ות כיתה ז2תלמידי

 ארגנהבירכו והנהגת ההורים ' כיתה יב

ן 2תודה רבה לכולם. הכול בצורה מדהימה

 .על ההירתמות

 

 
 

 .לטיול תרבויות במסגרת שיעורי שלח 51/7 שכבת ט יצאה ב
 (.וגם לטעום ממטעמיה השונים) יצאנו לחקור את התרבויות השונות בסביבתנו הקרובה

התחלנו בגוש חלב וכיאה ליום הראשון של חנוכה ביקרנו במקום ממנו הביאו שמן זית לבית 

  .גוש חלב -המקדש 

  .כנסיה ומסגד: הדתות שלסלם וביקרנו בבתי התפילה ילמדנו על הנצרות והא

  .ביקרנו במתחם הקבר ובבית הכנסת העתיק, רקדנו עם הברסלבים, משם עברנו למירון

  .ה שם התבשמנו מהתרבות הצ׳רקסית וטעמנו ממטעמי העדהילאחר מכן עברנו לריחני
לסיום ביקרנו בכרם בן זימרה בבית הכנסת הספרדי וקינחנו באירוח בבית משפחת נחמיאס 

  .אותנו בספינג׳ מתוק ותה חם וטעים שכיבדו

  .חזרנו מרוצים ושמחים
 מירב קורקוס: כתבה

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

של  מצוינותקבוצת  71/2 -ב
נשארה אחרי  שכבת ח

 לתצפית כוכביםהלימודים 
ות למדו 1לאחר שהתלמידים

על היווצרות  כחודשיים
כוכבים גלקסיות שמשות 

: מספרת נאוה טפירו. עודו
אחרי ששתינו תה חם ואכלנו 

ספינג׳ יצאנו החוצה לגבעה 
בתצפית . בסאסא ליד ביס

ראינו את קסיופיאה שביל 
ענק אדום , הדרקון, החלב

צבר של כוכבים , כוכב הצפון 
. גלקסיה רחוקה ועוד ועוד, 

  המדריך שלנו גדי איש הביא
. מתל חי טלסקופים לצפייה

 . היה מעניין וקררר

 

 

 "מיני האקתון"

של מגמת ' התקיימה הכשרה לתלמידי יא במהלך חופשת החנוכה
בכפר  בנייני סאן דיסקב מקום ההכשרה היה. בליוויו של סמיון הטכנולוגיה

סבא בהדרכת עת הדעת ומדריכי משרד החינוך בהובלת מואהנה 
 .המוביל התכנית חמש פי שתיים מטעם משרד החינוך פארס

לימודי המתמטיקה להיקף  להרחיב את במסגרת המגמה במשרד החינוך 
קדימה מדע שותפה יחד עם משרד החינוך וגופים , יחידות לבגרות 5של 

 .נוספים בפרויקט שנקרא חמש פי שתיים

ס אנה פרנק "מכיתה יא מביה  כחלק מהפרויקט נבחרו תלמידים נבחרים
יחד עם תלמידים מעוד חמישה בתי ספר המסונפים לקדימה מדע 

הכשרה לבניית חומרי לימוד על פלטפורמה דיגיטלית ייחודית לעבור   כדי
הלומדים לחמש  להעצים תלמידים  היא מטרהה. עת הדעת"י "שפותחה ע

 .א"יחידות מתמטיקה בשכבה י

חומרי לימוד אלה ישמשו אותם כדי לסייע לתלמידי חטיבת הביניים 
 .האישית שלהם במסגרת המחויבות להתקדם לחמש יחידות לבגרות

 .שמואל כהן: בכת

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

באמצע חודש דצמבר 
את  /'כיתה ז סיכמה

בספר שמות ' וב' פרקים א
 .עיתון קירידי יצירת  -על

כל צמד בחר אירוע מתוך 
הפרקים והציג אותו בצורה 

כאשר הבחירה , יצירתית
, כתבה -ן1הייתה בידיהם

. ציור ועוד, פרסומת
ות התוצאות היו מקסימ

 .ויצירתיות

 

 

במסגרת הרצועה החברתית אנו 
 "חממה וטיפוח"קורס מקיימים 

, שעתיים בשבוע עובדים בחממה
לומדים שיטות , מגדלים צמחים

רבייה ומטפחים את כל הגינון של 
לקראת יום הורים חברנו . ס"הבי

ליזמים הצעירים שרכשו מאיתנו 
שתילים שגידלנו בחממה ומכרו 

כל הכספים יושקעו . ביום הורים
תוח החממה ותוכנית יזמים בפי

 . צעירים

 נאווה טפירו: כתבה

 



 

  

ר חן ברם אשר חוקר 'דהתארח בבית ספרנו  201/2 -ב
במהלך היום נפגש חן עם . רקסי בארץ'את העם הצ

צוות ההיסטוריה , יות1רקסים'תלמידים ותלמידות צ
היה מעניין . ואף הצטרף למפגש מורים בית ספרי

 .והמפגש פתח נושאים חשובים ושאלות חדשותמאוד 

זכייה בפרס הכט לאמנים צעירים לשנת 
/11/ 

ים מוזיאון הכט מעניק מדי שנה פרס
, חיילים: קטגוריות 0 -לאמנים צעירים ב 

בקטגוריית . ותלמידי תיכון, סטודנטים
התלמידים מעומדים לפרס אלפי תלמידי 

תלמידי . אמנות מתוך מאות בתי ספר
אמנות מצטיינים מבית ספרנו חוזרים 
. וזוכים בפרס יוקרתי זה במהלך השנים

על  ליאור אוחנה בשנה זו זכתה בו
ליאור פיתחה . הישגיה האמנותיים

ותית בפרויקט בתהליך עבודתה האמנ
טכניקה מיוחדת בה פרצה את , ב"י

ויצרה גוף ' הציור המלומד'גבולות 
עבודות אישי של פורטרטים 

הצבע הנוזלי   .אקספרסיביים מרשימים
נטף והוטח ממכחולה ביד משוחררת 

שנעה באינטואיטיביות נשלטת על פני 
והתלכד לכדי יצירת דמויות , משטחי הבד

אליים שביטאו מצבים אנושיים מנט
 .שונים

ר אביבה המאירי "ד: הנחו את עבודתה
 ויפתח חבלין

 

חצי הגמר והגמר טורניר התקיים בחטיבת הביניים  221/2ב 
 . בכדורגל

מול  2'לגמר האפילו ח. 0'ח-/'ו ט 2'ח-2'ט:בחצי הגמר שיחקו
כל ! 2'והמנצחים הגדולים שזכו בטורניר הם כיתה ח /'ט

נדב ' תלמידי כיתה י, ות החטיבה צפו באירוע ועודדו1תלמידי
חייקין וגל זיו בעלי הקול הרדיופוני שימשו כשדרנים והמורים 

המנצחים הגדולים יתפנקו בפיצות לכיתה . ליאור יחיאל שפטו
 (.להחזיר את הקלוריות שנשרפו כדי)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

התחיל בבית  2/.21ה ' ביום ה
פרויקט עורכי הדין עם הספר 

מזה כשמונה שנים  .א"שכבת י
יש לבית הספר קשר יפה וייחודי 

, חודק"עם משרד עורכי הדין 
במסגרת ". גרוס ושות, הלוי

הקשר עורכי הדין מתנדבים 
א "עם תלמידי ילפעילות 

במסגרתה הם מגיעים מספר 
פעמים במהלך השנה ועובדים 

עם התלמידים על נושאים שונים 
הדמוקרטיה , מתחומי האזרחות

שיאה של הפעילות . והמשפט
הוא המשפט הציבורי המבוים בו 

, התלמידים הופכים לעורכי דין
המשפט . הגנה ועדים, תביעה

ערכית  -עוסק בסוגיה משפטית 
ובדרך כלל מגיעים  אקטואלית

אליו שופטים מהשורה הראשונה 
מישאל חשין , כגון דליה דורנר

 ...תיאודור אור ועוד, (ל"ז)
השנה יעסוק הפרויקט בסוגיית 

המפגש הראשון . חופש הביטוי
עסק בשאלה האם מותר ללהקה 

". שיר לשלום"צבאית לשיר את 
כל מפגש מסתיים במשפט זוטא 

 .כהכנה לאירוע מסכם

חבילות ' ות כיתה ט5חילקו תלמידי /3151ב 
 פלג ביטון !ן5לחיילים בעקבות יוזמה אישית שלהם

ראינו את החיילים שהגיעו כדי : מספרת' מכיתה ט
חשבנו רגע מה הם עושים . לשמור ולהגן על ביטחוננו

החלטנו לפנק אותם , נו להחזירבשבילנו ורצי

 ..חטיפים וכו, וקולדיםש, חים של עוגיותולבמש
שיראו כמה אנחנו מעריכים את מעשיהם ואת כל 

 .הטוב שהם עושים למענינו

 "עוצרים דקה אומרים תודה
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מארבעה ימים ' חזרה שכבת י /3151ב  

, סיירנו במדברבמהלכם  במדבר יהודה
 סדוםבהרי , במצדה, ביקרנו בים המלח

 .ועוד

, במהלך כל הטיולהייתה אווירה טובה 
המסלולים היו מרהיבים ובכל יום כיתה 

אחרת דאגה לבשל את ארוחת הערב 
ישנו בחניון מצדה באוהלים . והבוקר

בלילה . וחווינו את המדבר במלוא הדרו
 ררון הייתה סופה קלה ונאלצנו לעבוהאח

דבר שבוודאי נזכור , למאהל הבדואי

 .לשנים רבות

נהנו  נשות הצוות5ות ואנשי5התלמידים
 .מאוד

 אנה הס: עורכת


