
 

 ,לקהילת בית הספר שלום

 

את חודש אוקטובר פתחנו לאחר תקופת החגים בהתלהבות וביצירה 

שנפתחה בסמינר חברה ישראלית ובהכנה לשנת , חינוכית עשירה

 .תלמידי החטיבה העליונה של ההתנדבות

בהמשך החודש עברנו תקופה מאתגרת כאשר האירועים במדינה השפיעו לא 

כיום נדמה שהאווירה חוזרת להיות רגועה . חיים בבית הספרעל ה גם מעט

בבנייה , ונעימה יותר ועדיין עבודה חינוכית רבה מחכה לנו גם בעתיד

אין ספק כי היה זה . ובשמירה על מרקם החיים היפה שיש לנו בבית הספר

 .לכולנו ונשתדל להפיק ממנו את המיטב חשוב שיעור חינוך ואזרחות

בעלון זה תוכלו לקרוא על האירועים השונים ועל היצירה החינוכית שהיינו 

בטיולים וכמובן באירועי  ,תביציאו, בבית הספר, שותפים לה בחודש זה

המצווה  ובנות בני טקס: שהם חלק מלוח השנה שלנו, טקסיםוב שיא

 .כרון לזכר יצחק רביןיהז בבירעם וטקס

מש דרכו את המעורבות והשותפות למ ,מזמין אתכם לקרוא את העלון אני

 .להאיר ולהעיר, בחיי בית הספר וכמובן להגיב

 

 ,בברכת כל טוב

 יגאל

 

 

 

 ...משולחן המנהל



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

סאסא מציג " אנה פרנק"עלון בית הספר 
בעלון ! ן את כל מאורעות החודש/לכם

, תוכלו להתרשם מהפעילויות השונות
היד "לצפות בתמונות ולהיות תמיד עם 

 " על הדופק

במרכז הסמינר עמדה . לסמינר חברה ישראלית ב'יצאה שכבת י /7-801/01ב 

החינוך רכזת , רחלי .כלכלית וחברתית, השאלה מהי פריפריה גיאוגרפית

ר "ביום הראשון נפגשנו עם מוטי חזיזה יו: "הספר מספרת -בביתהחברתי 

ראש העיר על  סיפר שם קריית שמונההמשכנו ל, וועד העובדים של פרי גליל

לאחר מכן צפינו בהצגה ודנו בתפקידו  ,המאבקים של ראשי העיר בפריפריה

ות מעמותת 0של התיאטרון בפריפריה וסיימנו במפגש עם סטודנטים

של תל אביב וכלל סיור בתחנה " חצר האחורית"היום השני עסק ב. איילים

. תוך חשיפה לפערים חברתיים בוטים ומנכרי עיניים, המרכזית הישנה

, הדרור -בית, בינה: ם שוניםבהמשך התחלקנו לקבוצות ונפגשנו עם ארגוני

של " מאהל ארלוזורוב"סיימנו ב. בית השאנטי ורופאים למען זכויות אדם

נפגשנו עם דיירי המאהל ופעילים ואף שמענו את סיפורה , מחוסרי הדיור

עברנו ". לא נחמדות, לא נחמדים"לולו נציגת הארגון  -האישי של ריקי בן

 "ים בשאלותחוויות מטלטלות וחזרנו מהורהרים ומלא

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

במסגרת ההתנדבות ביקרו  .ליום הכנה להתנדבות' יצאה שכבת י /801' ביום ה

 ,נפגשו עם העיתונאית מירב בטיטו, בחולון" דיאלוג בחשיכה"ות ב/התלמידים

נכנסנו ": מספרת' מכיתה י ליטל שמקה .ס וסיימו בסדנת ריקוד"המשיכו למתנ

. לחדר בחושך וניסינו להרגיש את מה שכבדי ראייה ועיוורים מרגישים ביומיום

אשר מתנדבים שם על החוויה שלהם ונתנו לנו  61ס סיפרו לנו נערים בני "במתנ

למדנו קצת והרגשנו מה , אני חושבת שהיה מאוד כיף. הרגשה טובה להתנדב גם

 ."שאנשים שונים מרגישים

 



נהנו תלמידי ותלמידות  /801' ביום ה
שכבה בנפרד כל , חטיבת הביניים

 מחנכת, סיגל". תיאטרון פלייבק"מ
אטרון יקבוצת ת: "כתבה 4'ז כיתה

, יוחדמהפלייבק ריתקה במופע אחר ו
רגשות , בו השחקנים העלו תחושות

ואנקדוטות קטנות מתוך סיפוריהם 
השחקנים . ות בקהל/של התלמידים

ברגישות ובהקשבה , נגעו בהומור
ועשו לי חשק להצטרף  ות/בתלמידים

 ."לקבוצה כזאת
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אשר בסופו התקיים , בת מצווה ביער בירייה/לסיור בר' יצאו תלמידי ותלמידות שכבת ז /61/6' ביום ג

היום הזה מסמל את תחילת תהליך ההתבגרות אותו תעבור השכבה . טקס בבית הכנסת העתיק בברעם

 .האוויר היה נפלא והטקס היה מרשים ומרגש -מזג. במהלך השנה הקרובה

 :פרה על היום מנקודת מבטהסי 6'מכיתה ז 'אנאבל שמילביץ

עד שהמורה שמענו מוזיקה ושרנו ביחד ". גיבוש"של כשעלינו על האוטובוס הייתה אווירה טובה ורוח "

ה יעשה לנו אחרי רבע שעה היא אמרה שהיא תחזיר לנו אם תלמיד מהכית. החרימה לנו את הרמקול

. היא החזירה לנו את הרמקולותיו והתלמיד המוכר הרשים אותה בכישרונביטבוקס וירשים אותה 

ירקות ולחמניות והכנו סלט  חתכנו, קילפנו ביצים ותפוחי אדמה: הכנו  ארוחת צהריים משותפתכשהגענו 

ו במדרון גדול שכמעט והחלקנו התחלנ .האוכל היה נחמד ואחרי זה התחלנו לצעוד לתוך יער בירייה. טונה

המעיין היה , גענו לבריכה שפעם עבר בה מעייןזמן מה האחרי . היה מאוד מצחיק נעזרנו אחד בשני וזה, בו

החלפנו חולצות , אחרי שעה וחצי או יותר הגענו לאוטובוסים. רבה מהתלמידים נכנסו אליו ויצאויבש וה

חלק החליפו בגדים באוטובוס וחלק העדיפו ללכת להחליף . ייתה משימה לא קלה במיוחד לבנותוזאת ה

שניים . והקשבנו למילותיו של יגאל המנהלילדים פגשו את ההורים ה, הטקס היה יפה מאוד. יערב

ל ילד נשאו נאום וקראו לכ' של שכבת ז חנכותאחר כך המ, שרו שירים והלהקה ניגנה' כיתות טמתלמידי 

, של דני רובס" משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו"אחרי זה שרנו את השיר . ך"בשמו שיבוא לקחת ספר תנ

 ."החוויה הייתה מגבשת וחינוכית, ניתן לומר שנהנינו מאוד, לסיכום. לביתואכלנו וכל אחד הלך 

  



 

. יצאנו לגיחה של יומיים שהתקיימה באזור יער לביא /1101, ביום רביעי
שהבאנו התחלנו את הבוקר בארוחת בוקר שהורכבה ממאכלים שונים 

לאחר ארוחת הצהריים התחלקנו . כך יצאנו לניווט למחנה-מהבית ואחר
התחלנו ללמוד כיצד לבצע קשרים שונים כל קבוצה בנתה , לקבוצות קטנות

למדנו כיצד להבעיר מדורה כדי לבשל את  /63:1בערך ב . מתקן משלה
בערב יצאנו לפעילות שנקראת כתב מורס שלאחריה נהנינו . ארוחת הערב

למחרת קמנו בבוקר להכין ארוחת . י האורותומן חופשי עד שעת כיבמז
כשחזרנו חיכתה לנו פעילות גיבוש בוקר לפני היציאה לניווט נוסף במחנה ו

מאוד נהנינו  -בקיצור. מהנה אותה הכינו מספר תלמידים מהשכבה

 'תלמיד כיתה טבסקי 'הדר רצ :כתב. מהגיחה

 

 

 

    

   

 

 

 

  

 

  

 

  

החלה בבית הספר הרצועה החברתית  /1/01ב 
ות 0ות חטיבת הביניים משובצים0במסגרתה תלמידי

, שדה -בישולי, פונג -לחוגים השונים כגון פינג
יוצאת להתנדבות ' שכבת י. חי ועוד -הישרדות פינת

משתתפות בקורסי העשרה שונים על ' יב', ושכבות יא
 . ן0פי בחירתם

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

הספר טקס  התקיים בבית /1/01' ביום א

  .ל"יום הזיכרון ליצחק רבין ז

, ות/תלמידים הטקס הורכב מקטעי קריאה של

שירים והקרנת קטעי ווידאו ונבנה סביב נושא 

לאחר הטקס . ההסתה אשר כה רלוונטי לימינו כעת

ת שלה דיון /המשיכה כל כיתה יחד עם המחנך

 .בכיתה בנושא ההסתה

אחראים על פי שכבת י״א  ותלמידות תלמידי

יכרון לרצח המסורת הבית ספרית על ציון יום הז

הקימו  מעבר לכך הם .ראש הממשלה יצחק רבין

 אשר חדר נושא  י גרעין משימהבהובלתם של חייל

במהלך השבוע ביקרו . בגבולות חופש הביטוי עסק

למידי בית הספר ועברו פעילות בחדר כל ת

  אה העמקת הדיון והשיח בנושתימטרתה היש

לחיילים ולמחנכי שכבת , תודה רבה לתלמידים

 .י״א

 

  

משלחת בית ספרית של שכבת  תצא הקרובבשבוע 
ידי ערב על קורותיה המשלחת תעדכן מ. ב לפולין''י

אפשר יהיה לקרוא וגם לכתוב . הספר -תדרך אתר בי
אין דבר יותר משמח בפולין מאשר לקבל ...להם חזרה

  .מהבית" קולות חמים"

 :הספר -מצורף קישור לאתר בית

http://www.annafrankschool.org.il/ 

http://www.annafrankschool.org.il/


 

  

. אנגליה, שבליברפול" קינג דויד"הגיעה משלחת מורות מבית הספר התאום  /1701/01 בתאריך

 -אחר. תכנית עבודה שנתית תהבשיעורים ובנ תהצפ, בבית הספר ה המשלחתסייר ביום הראשון

היה . במוזיאון בברעם" נוף הרים"יחד עם המשלחת והמורות המלוות מבית הספר  והצהריים ביקר

ר דירקטוריון "יו -עדנה, מנהל המוזיאון -אבי: מוזיאון מברעםתודה לצוות ה. מרתק ומעניין

סייר , הספר יגאל כהן -ביום השני נפגש הצוות עם מנהל בית .העמותה ומיטל מדריכה במוזיאון

פועל בבית " קינג דוויד"ו" אנה פרנק"פרויקט בתי הספר התאומים של . בתפן ולמד על איזור הצפון

 .ות ועבודה שוטפת בין שני בתי הספרהספר ומדי שנה מתקיימות משלח

 

ישי הצטרפו יום חמ /1201 ב
כדורסל הבנים שמשתתפים בחוג 

החברתית  רצועהמסגרת הב
הספר  -לפעילות משותפת עם בית

היסודי אותה העבירו קבוצת 
הפעילות . וגרים של גליל עליוןהב

התבצעה בתחנות  תהחווייתי
הילדים  ,ופניכדורסל וכושר ג

כל הכבוד על ! שיחקו ונהנו מאוד
 ההרוח הספורטיבית ותודה רב

 .לקבוצה ומאמנם זיו



 

 

  

 "להקה"מחזמר ה

 (.'ז)ניצן משה( 'ז)'אנאבל שמילביץ, ('ח)גאיה ניר :כותבות

הכול התחיל כשאנה המורה שלנו למערכת אמרה לנו שיש מחזמר חדש שעולה בבית ספר בשם 

אנחנו יודעות שרובכם בטח עכשיו אומרים לעצמכם , וכן. וצריך להכין עליו כתבת תחקיר" הלהקה"

. אתם לא היחידים וגם אנחנו שאלנו את אותה שאלה, אז אל תדאגו, "?מה זה בכלל הלהקה"בראש 

ה לנו שזה מחזמר על להקה צבאית ועם המידע המצומצם הזה יצאנו לחפש עוד פרטים על אנה הסביר

 . המחזמר

 :   ערכנו ראיון עם לימור במאית ההצגה

 "?על מה אתם עושים את ההצגה" 

מגמת תיאטרון משחקים והלהקה  ./3 -שהיה סרט בשנות ה'  הלהקה'אנחנו עושים עיבוד למחזמר "

 "השירים של הלקה כולם רוקדים עם, מנגנת

 "?איך הילדים"

 "הילדים נהנים לעשות את ההצגה"

 "?איך משתלטים על כולם"

יוסי המנהל המוזיקלי ולילך , תרוני הכוריאוגרפי, יש את בר המורה לתיאטרון, קודם כל אני לא לבד"

 ."המנהלת של הכול

 "?איזה תהליך הילדים עוברים"

 ."ואיך לעשות דברים ביחד בשיתוף פעולההילדים לומדים איך עובדים בקבוצה "

 "?על מה המחזמר מדבר"

ופעם ללהקה צבאית היה , המחזמר מדבר על קבוצה של צעירים שמתגייסים לצבא וללהקה צבאית"

 .."רף גבוה וההצגה מדברת על איך הם מסתדרים ביחד ועם הוותיקים  וכל זה בזמן מלחמת ההתשה

 !יש למה לצפות... בהמשך ותמונות פרטים נוספים !נשמע טוב

 !לכו לראות, 11./ -וב  2.11  -ולאחר מכן ב, 2.11הראשונה תתקיים ב  הופעהה

 

 

 אנה הס: עורכת


