
 

 משולחן המנהל...

 

 

 

 לקהילת בית הספר שלום,

 

 לא להאמין, אבל הגענו לעלון האחרון לשנה זו.

שנה מלאת עשייה חינוכית מגוונת וכל כך עשירה. בעלון זה תוכלו לטעום קצת 

מהמגוון הגדול שנעשה בבית הספר: אירועי סיום מרגשים וממלאים בהשראה  

 .יחד אתנו דינו עובריםיובעיקר הנאה מהתהליך החינוכי שתלמ

 סיום י"ב שתמיד מרגשים אותנו מחדש.' וסיום טאירועי בין השאר תטעמו מ

 תחוו את תהליך החקר במדעים ואת ההצלחות של התלמידים שלנו בתחומים שונים.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכולנו חופש נעים ובטוח ולהודות לצוות  

 ו.החינוכי על העבודה המסורה והמאומצת בשנה ז

עבורנו בכל חודש את   ה כשרון אספהוהרב במסירות אין קץתודה גדולה לאנה הס ש

 כרונות שבית הספר הזה מספק לנו.יהמראות, את החוויות והז

 

 

 להתראות בעלון פתיחת השנה בספטמבר...

 בברכת חופשה נעימה וכל טוב!

 יגאל

 

 



  

מכיתה   גידי ליטמןעבודתו של 

על היותה עבודת   בציון לשבח זכתה 'יב

בפרס ון   גמר הראויה להערכה מיוחדת,

ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי  

עבודתו של גידי   הרוח לשנת תשע"ו.

עסקה בנושא "ההשפעה והייצוג של  

אמנות הפופ ארט בעבודה של ליידי  

 גאגא".

כל הכבוד! גידי הביא גאווה גדולה  

 הספר. -לבית

בת  י' לקחו השנה נציגי שכ

בפרויקט לשותפות  חלק 

של רשת    "שונים ביחד"

  בסוף מאיברנקו וייס ויצאו 

לכנס  המהווה מפגש מסכם  

לתהליך ארוך שהחל בנובמבר  

בשנת הלימודים הנוכחית. את  

היום פתח נשיא המדינה 

והוענקו לתלמידים תעודות  

הזהות. המפגש היה של מגוון  

זהויות: בדווים, ערבים  

ים ונוצרים, יהודים  מוסלמ

חילוניים ודתיים מצפון הארץ  

ועד דרומה. מטרת מפגש  

האביב הייתה לסכם את  

חינוכי שעברו  התהליך ה

  הב ,במהלך השנה תלמידינו

למדו להכיר את השונים מהם  

בחברה הישראלית, וליצור  

יחסי חברות ואורח חיים  

   .סובלני משותף

רחלי, רכזת חינוך  כתבה: 

 חברתי.



 

  

 

. במהלך השנה האחרונה  הוצגו עבודות החקר של תלמידים/ות משכבה ט' בהפנינג יפה ומרגש במכללת תל חי 2/6/16ב 

עסקו התלמידים/ות וצוות המדעים בחיפוש פתרונות לבעיות שונות מחיי היום יום ובכלל. התלמידים חקרו, בדקו 

שנה הציגו לנו את הבתחילת  :כתבה על כך מאיה יצחקיהתלמידה  והגיעו למסקנות ואף לתוצרים שונים שפיתחו. 

למידה מתוך פתרון בעיות. ראינו איך אתה יכול לקחת השראה מכל דבר שיש סביבך וליישם אותו לתוך הפרוייקט 

שהראו לנו מספר מוצרים לא חשבנו שבאמת נצליח לעשות מוצר משלנו, מתוך צורך שאנחנו  כ ,המוצר שלך. בהתחלה

אבל אז התחלנו לעבוד. הנחו אותנו דובל'ה, מספר מומחים בתחום ונעזרנו גם בכמה מורים מבית   ,לובאמת זקוקים 

התחלנו לערוך ניסויים. כל קבוצה והתקדמנו לאט לאט , עבדנו לפי התוכנית שנתנו לנו באתר "קדימה מדע" .הספר

ועברו בצורה מוצלחת. לאחר מכן הסקנו  ערכה ניסוי שקשור למוצר שהיא בחרה ליצור. הניסויים תוכננו בצורה טובה 

מסקנות מהניסוי והתחלנו לעבוד על דגם, "אב טיפוס" משלנו למוצר ופוסטר שמסביר את תהליך העבודה. לבסוף הגענו  

בו השתתפו כמה בתי ספר. הצגנו את הפרוייקט לשופטים  , חי-עם הדגמים והפוסטרים לכנס שנערך במכללת תל

מהעבודות. לבסוף הגענו להרצאה וחשיפת שמות הזוכים. מבית הספר שלנו היו מספר שהסתובבו בינינו והתרשמו 

עבודות שזכו. הפרוייקט "למידה מתוך פתרון בעיות" היה לימודי אבל בצורה אחרת, שונה ומעניינת יותר מתוכנית  

 הלימודים הרגילה. אנחנו מקווים כי התוכנית תמשיך לפעול בשנים הבאות.  

 



 

 

  

  ערב סיום ט'התקיים  7/6/16ב 
מרגש ומלא בכישרון. לערב 

הצטרפו פוסטרים של 
המחקרים שתלמידי ט' עשו.  

התלמידים/ות עטפו בחום רב  
את הצוות החינוכי ובעיקר את  

אנה נ. ומירב ק. המחנכות  
המסורות שסיימו תהליך חינוך  

 של שלוש שנים.

 'תלמידי/ות מגמת תקשורת מכיתה ינסעו  5/6/16ב 

כחלק מהתכנית   לאולפני טופ ליין בקרית שמונה

-המיוחדת של בית הספר בשיתוף פרויקט דוקו

בנסיעה זאת הגענו לשיא  . 'לידרס של דוקווילאג

שהתחיל בחופשת הפסח כאשר בנינו מיני אולפן  

בחדר תערוכות בבית הספר, מה שאפשר לנו להתאמן  

טופ ליין" הינו  ". האמתי שהתנסינו בו בדומה לדבר

אולפן טלוויזיה מקצועי ומפואר שמשדרים ממנו  

ועוד תכניות   10ולערוץ  2ביום יום חדשות לערוץ 

האולפן    בוקר ואקטואליה. אחרי סיור ולימוד

העלנו לשידור תכנית שעמלנו עליה  . ""נכנסנו לעבודה

  והתאמנו לקראתה באופן הכי מקצועי שיכול להיות.

מעבר לתכנית שיצאה משהו משהו, מגיעות  

מחיאות כפיים לקבוצה הזו שנכנסו לעניין   כאן

מנהל  . "הוציאו תוצר מדהים ועבדו "כמו גדולים

האולפן יובל אפריאט שעשה לנו ליווי וחניכה  

צמודים ובהתחלה קצת נלחץ מאתנו בקול רם: "אל  

)כי הם לא רגילים באולפן לבני   תגעו בשום דבר"!

ש"מסתובבים להם בין הרגליים" ונוגעים להם  נוער 

במכשירים( לא הפסיק לצלם את החבר'ה בעבודה  

                           .ולהרעיף עליהם שבחים בסיום

 .ורד אוסמן, מנהלת הפרויקטכתבה: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  חג השבועותציינו את  9/6/16 ב
בבית הספר. תלמידי ותלמידות ח'  

בנו את הטקס בליווי מחנכות  
השכבה, לאחר מכן פינקו אותנו  
בפיתות עם שוקולד )שאפו לבד  

במהלך היום( ואבטיח קר. סיימנו  

 .את היום עם ריקודי עם

ביקרו אורחים של   16/6/16 ב
.  קדימה מדע מארה"ב בבית הספר

נפגשו עם יגאל, מנהל בית  האורחים 
הספר וקיבלו סקירה מקיפה על  

ביה"ס וייחודיותו. לאחר מכן ביקרו  
במעבדת התיב"מ, שם הדגימו  

המורות יחד עם תלמידי כיתה י' את  
הפרויקטים שלהם ברובוטיקה  
ולבסוף הוצגו בפניהם המכונות  

  -הממוחשבות, כולל מדפסת התלת
מימד. האורחים שקיבלו שי קטן  

במדפסת התרשמו מאוד  שיוצר 
מביה"ס בכלל וממגמת התיב"מ  

 בפרט.  

 שמואל כהןכתב: 

 

התקיימה חזרה גנרלית של   16/6/16 -ב

בפני תלמידי ביה"ס שפרגנו   סיום י"ב

לשכבה הבוגרת, ובערב התקיים טקס  

הסיום בפני הורים ואורחים נוספים.  

הערב היה מרגש מאוד והתלמידים/ות  

הפתיעו בכישרונותיהם הרבים  

ובאהבתם הרבה למחנכות חגית י.  

 ואורלי.  



 

 

 

  

 

  מגמת המוסיקההשנה 
נבחרה "לקשט" את טקס 

של בית הספר.  המצטיינים
,  למרות הימים החמים

הבגרות ושלל  בחינות 
הפיקו  , אירועים נוספים

וביצעו כל תלמידי המגמה  
קונצרט מגוון, ברמה  
גבוהה, מלא באווירה  

 .קסומה

שאפו" לתלמידים ולמנחי  "
ההרכבים שעבדו ונרתמו 

והיו   למשימה הזו עד הסוף

 !פשוט נפלאים

 

לתלמידי/ות בשבוע האחרון ללימודים התקיימו פעילויות שונות ומגוונות 

י' שכללו הרצאות בנושא מין ומגדר של רן גבריאלי, תחרות מאסטר שף  -ז'

טעימה, פעילות מתמטיקה איכותית, הרצאת שוטר, ימי ספורט והשלמת 

 מטלות לימודיות לשכבת י.



 

 

 של אורט עולמי STEMשל קיריל סורין בתחרות בינלאומית   זכייתו

 

כהמשך לפרויקט מחקר שערך קיריל ממגמת הפיזיקה יחד עם שותפיו,  
הכין קיריל סרטון לתחרות   י וענר נווה בהנחיית טל פאר, אלעד שחור

בינלאומית של אורט עולמי. במהלך הפרויקט התלמידים בנו מנוע חום  
)סטירלינג( הפועל על חום של מנורת שולחן. הבניה נעשתה מחומרים  
ממוחזרים וזמינים כגון פחיות שתיה, דיסקים וכדומה. אתגר הבניה  

פור דגמים,  היה לא פשוט ולאורך כחצי שנה של עבודה מאומצת ואין ס
לבסוף הורכב אב טיפוס עובד. מרגע זה התלמידים שכללו את הדגם  

שנתרמה ע"י  וחקרו אותו לעומק באמצעות חיישנים ומעבדה ממוחשבת 
אשר מסייע לביה"ס בתחום המדע והטכנולוגיה   קדימה מדע  ארגון 
 שנים. 10 -מזה כ

ף  מהלך הפרויקט היה שיתומשך המחקר בכללותו ערך כשנה וחצי. 
אלעד, שבנוסף למגמת  פעולה פורה בין מגמות הפיזיקה והטכנולוגיה. 

הפיזיקה שייך גם למגמת הטכנולוגיה, הכין הדמיות מורכבות של  

. הפרויקט נהנה מבניין החקר החדש  Solid Worksהמנוע בתוכנת 
שילוב של פרויקטים במדע וטכנולוגיה הוא  וסדנת העבודה המצויה בו. 

   ם בביה"ס אנה פרנק ועל כך גאוותנו.אחד היעדים שמיושמי

ראוי לציין כי מלאכת הכנת הסרטון נלקחה ע"י קיריל במלואה והוא  
  עבודתוגילה עצמאות מרשימה בהכנתו. הסרטון הוא תוצר של 

ומקוריותו ומרשים ביציאתו ממסגרת המחקר עצמו ולקיחת וקישור  
 ואקולוגים.   גלובלייםהנושא לעניינים 

 

 ניתן להתרשם מהסרטון בקישור:

https://youtu.be/bhX6XUCEAH 

 

 טל ושמוליקכתבו: 

 

https://youtu.be/bhX6XUCEAHQ

