
 

 

 משולחן המנהל...

 

 לקהילת בית הספר שלום,

 

פדגוגית   -בחודש מרץ עם בוא האביב אלינו, הגענו לשיאים של עשייה חברתית 

בתחומים שונים. קיימנו את שבוע המגמות בשכבה י"ב בסופו נפתחה תערוכת  

  –י"ב באמנות, הועלו הפקות התיאטרון ופרויקטים נוספים איכותיים ומרגשים 

 עליהם תקראו בעלון זה.

יצאנו לטיול חט"ב מהנה ומשמעותי שהייתה לי זכות להתלוות אליו ולחוות  

 מקרוב את העבודה המאומצת והמסירות של הצוות החינוכי בחט"ב.

בעלון תחשפו לאירועים נוספים ומשמחים שצבעו את שגרת העבודה בבית 

הספר בצבעים נעימים כמו מסיבת פורים, סיורים לימודיים מרתקים ואירועי  

 ה משמעותית כמו במגמת המוסיקה בי"א.למיד

ובין כל אלו גם זכינו להגיע לשיאים חדשים בתחרות רובוטיקה )מקום ראשון(  

 וטניס שולחן )מקום שלישי(.

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

ר וכמובן  לממש דרכו את המעורבות והשותפות בחיי בית הספ לקרוא את העלון,

 להגיב, להאיר ולהעיר.

 

 בברכת כל טוב,

 יגאל



  

התקיימה תחרות הרובוטיקה  1/3/16ב 

  700 -הלאומית בהיכל הספורט ברעננה. כ

תלמידים מבתי ספר רבים בארץ אשר הביאו  

רובוטים התחרו  177לתחרות איתם 

 .בקטגוריות שונות

זו השנה הראשונה שתלמידי מגמת תיב"מ 

של ביה"ס משתתפים בתחרות. חודשיים של  

הכנה אינטנסיבית של התלמידים בניצוחן של 

המורות אירנה ולאה באו לידי ביטוי בתחרות  

 .זו

הפרויקטים של התלמידים היו ברמה גבוה 

ם מהשופט  מאוד, קיבלו ציונים גבוהי

והפרויקט שמדמה רובוט עם מעלית חירום 

זכה  המסייע לחלץ לכודים בבניין בוער 

  -במקום הראשון בקטגוריה היוקרתית 

 .חדשנות

 שמואל כהןכתב: 

 

שולחן   טורניר טניסהתקיים  2/3/16ב 

אזורי ב"כדורי". נבחרת טניס השולחן של  

בית הספר זכתה במקום השלישי  

 .והמכובד! יישר כוח

 

  בני עקיבאמתנועת  שישה נערים ונערות

)קנדה, ארה"ב, צרפת, אנגליה,  העולמית

הצטרפו במהלך החודש האחרון לבית גרמניה(, 

הספר. הנערים/ות עזרו בשיעורים ואף ליוו את  

 הטיול השנתי.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8-10/3/16בתאריכים 

יצאה חטיבת הביניים  

לטיול שנתי בהרי  

  נוגה אפלבוים ירושלים.

מכיתה ח' כתבה על כך:  

השנה בטיול השנתי טיילנו  

במסלולים שונים, כגון  

הסטף, מערות הזחילה  

ומערת הנטיפים. בלילה 

ישנו בחניון בנס הרים שם  

כל כיתה בתורה הכינה  

ארוחה. העבירו לנו  

פעילויות שונות, חידונים על  

שירים, תמונות ופתגמים.  

בלילה השני הייתה לנו  

צ'ות  מסיבה ואכלנו פוק

שיגאל המנהל הכין לנו  

בעזרתן של תלמידות  

'. היה טיול מהנה חמשכבת 

 ונהנינו מאוד.
 

גדוש ומלא בכל טוב. במגמות טכנולוגיה, פיזיקה   שבוע מגמותתלמידי ותלמידות י"ב עברו  10/3/16-6בתאריכים 

ובאומנות   : "נשים מאחורי הסורגים" ו"עד מאה ועשרים",הפקות 2וביולוגיה הורגשה עבודה מאומצת, בתיאטרון הועלו 

 פתחו את תערוכת הסיום.  

בעבודה שלי עשיתי על ליעד לביא ז"ל   חיכתה הפתעה בתערוכה. כך היא כתבה על עבודתה: 2מכיתה יב' תום עדןל

שנהרג בצוק איתן, בעבודה ביטאתי את החלל שהוא השאיר ואת הניגודיות בין החיים למוות בשחור לבן, העבודה  

מדברת על ליעד ז"ל אבל פונה לכול המשפחות השכולות. בעבודה יש גם סרטון שבו יש את החיים היפים והטובים 

חייבים  אבל החייםרים מוזרים זה מסמל את המוות, שמישהו נהרג פתאום בבום )סקי שלג( ובתוכו בומים ודב

להימשך עם כול הכאב, השיר שבסרטון ליעד ז"ל כתב לפני כניסתו לעזה ואחרי שנהרג אביו שמואל מצא את השיר  

ו של ליעד  בפלאפון ופנה לדג נחש הלהקה האהובה על ליעד ז"ל , הדג נחש הלחינו וביצעו את השיר. שמואל )אבי

ז"ל( סיפר למפקד של ליעד ז"ל ירון שרוני על התערוכה, ירון יצר קשר עם יגאל ועם המשפחה שלי, ובא ביחד עם  

 .משפחתו לבקר בתערוכה

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1192542410773331/1192541750773397/?type=3
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1192542410773331/1192541750773397/?type=3
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1192542410773331/1192541750773397/?type=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10בסיור ביקרנו באולפני ערוץ מכיתה יא' סיפר:  טום פיליוריןיצאה מגמת התקשורת לסיור. , למרץ 15-ביום שלישי, ה

סירבו להודות שיש דברים שלא מאשרים להם לסקר( וראינו את האולפנים מקרוב,  בגבעתיים, שם הסבירו לנו על עבודתם )וגם 

ובמרכז המבקרים של ידיעות אחרונות בראשון לציון, שם סיירנו ולמדנו על עבודה עיתונאית והוצאת עיתונים. מאוד נהנינו  

  .לצפון הרחוק חזרנו מרוצים בסיור )וגם ראינו מקרוב את הבעלות הצולבת בתקשורת...(, ואף שחזרנו מאוחר מהמרכז

 

 כתבו על כך: לי ורים, תלמידי/ות יב' במגמת הביולוגיה לסיור בספארייצאו  17/3/16ב 
  !!רי נוסעיםאפל ולסועוצרים הכ

זברות, קרנפים ואריות בהתרגשות אנו מצפים לראות וכאשר פגשנו  עם אורלי המדריכה את הסיור מתחילים.

חששנו אם נוכל עוד לחיות. לאחר המפגש עם החיות המרהיבות התחלנו את הסיור הרגלי שם את הלביאות 

 .נדהמנו לראות את מגוון החיות, את הג'יראפות האכלנו בעלים וראינו את הפילים עוברים טיפולים

 .את הסיור סיימנו בצער רב עם טעם של עוד והמון חוויות
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

יצאו   21/3/16 -ב

  3ח'-ו 2ח' כיתות

 .לסיור בארבל

, תלמידת  אלה הריס

סיפרה:   2כיתה ח'

בטיול הייתה תצפית  

על הכינרת ולאחר מכן  

צעדנו במורד ההר.  

היה כיף מאוד בטיול  

 .והוא גיבש את הכיתה

 

חגגנו פורים בבית   22/3/16ב 

התחלנו בפעילות בכיתות,   .הספר

המשכנו בתחרות תחפושות וסיימנו את  

היה   .היום בתחנות שונות ומסיבה

לאלבום המלא:   ומבדח! , צבעונישמח
https://www.facebook.com/annefrankschool

/photos/pcb.1200514603309445/120050869

9976702/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1200514603309445/1200508699976702/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1200514603309445/1200508699976702/?type=3&theater
https://www.facebook.com/annefrankschool/photos/pcb.1200514603309445/1200508699976702/?type=3&theater


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .שכבת ט' לסיור במעלותיצאה  28/3/16ב 

שיתף: בבוקר קר  שכבה, תלמיד ההדר רצ'בסקי

  .מאוד יצאנו לסיור ניווט במעלות

ירדנו מהאוטובוס וישר הלכנו לבית הספר נתיב מאיר  

בו קרה אסון מעלות. לאחר מכן, המשכנו למגדל  

המים של מעלות והתחלקנו לקבוצות על מנת לנווט. 

כל קבוצה ניווטה במסלול שונה שכלל את המרכז  

 .בית הקשיש ועודהמסחרי, עיריית מעלות, יד לבנים, 

 !מאוד נהנו בסיור ובניווט למדנו הרבה על מעלות

 

מגמת חווינו אירוע פדגוגי איכותי ומהנה עם  30/3/16ב 

של שכבת י"א. מדובר בהצגת הפרויקטים שבו הציגו   המוסיקה

התלמידים את הנושאים שחקרו במוסיקה העברית. בין השאר  

העבודות עסקו בהומור בשירי כוורת, שירי הלהקות הצבאיות  

תודה רבה ויישר כוח ליוסי  והשירים בטקס יום הזיכרון לרבין. 

 ה את התהליך הלימודי הזה!חשהוביל והנ

 

: מה באמת רוצה עורכת דין צעירה  השאלה

או עו"ד צעיר שעובד במשרד היוקרתי  

 ?במגדלי עזריאלי 40-בקומה ה

להמשיך את המסורת רבת   :התשובה

ולהגיע לדון עם שכבת י"א   (7) השנים

שתעמוד למשפט בסוגיה ערכית ודמוקרטית 

 .כבהיולהכרעת הש

מפגש  חווינו ... 30/3/16ב כל זה אכן קרה 

משמעותי ומלא עניין )ורגש( של שכבת  

בו עסקנו בסוגיית ועדות י"א עם עורכי הדין 

 הקבלה לישובים קהילתיים.

 


