
 

 ,לקהילת בית הספר שלום

אווירת ההתחדשות שמביאה אתה שנת הלימודים הנוכחית מביאה אתה 

אני שמח לחנוך בזאת את העלון . לראשונה גם עלון חדש ומקוון של בית הספר

 !המקוון הראשון

, מתרחשים מדי חודש אירועים, "ש אנה פרנק"ברנקו וייס ע"בבית הספר 

. חברתיים וחינוכיים ייחודיים ובעלי משמעות, לימודייםפעילויות ותהליכים 

, סבתות וסבים, הורים)אנחנו רואים חשיבות גדולה בלהפוך את הקהילה כולה 

העלון המקוון של . ס''לשותפים ומעורבים בחיי ביה, (חברים וכמובן תלמידים

בהתרגשויות של , הוא עוד דרך להזמין אתכם לקחת חלק באירועים, ס''ביה

של להיות חלק מקהילת בית " גאוות היחידה"וב" אחרי"תוך כדי ו, "נילפ"

 .הספר

, כתבות, לשתף אתכם במתרחש בבית הספר דרך דיווחים...( נשתדל)מדי חודש 

להאיר וכמובן להגיב /להעיר אתכםאני מזמין , תמונות ואולי אפילו סרטונים

ממש דיאלוג חי דרך הפייסבוק ובשיח ישיר המ, למתרחש בבית הספר דרך האתר

 .בינינו 

, בחטיבת הביניים" רצועה החברתית"העיסוק בעלון והכנתו יעשה במסגרת ה

 .ורכזת מגמת התקשורת' מחנכת בשכבת ז -בהובלתה של אנה הס 

כולי תקווה כי זו תחילתה של דרך חדשה בה נשכיל לפתח את אפיק התקשורת 

לעשייה החינוכית היפה חשוב שייתן ביטוי ונראות " אתר מפגש"הזה ולהפוך ל

 .והחשובה המתרחשת בבית הספר שלנו

 בברכה

 יגאל

 

 

 ...משולחן המנהל



יום שני לטיול , /79/91יצאה ב ' שכבת י

  .גיבוש במזג אויר מאתגר
מדריכים   ,התגברנו באמצעות מצב רוח טוב

מחנכים רבי , (דבלה ורחלי, חגית)נועזים 

  .יה ותלמידים מקסימיםיתוש
עינבר  ,שני. המחנך דניאל דיגמן גמישות

תקרית עגומה נרשמה . ורון החזירו לו פייט
, רותם)כשחלפו על פנינו שלושת הבוגרים 

שומר "במשימה חשאית של ה( יובל ותומר

חזרנו רטובים  .וסרבו לדבר איתנו" החדש

 .ומגובשים( מזיעה)

 

  

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

בעלון תוכלו להתרשם ! החודש
לצפות , מהפעילויות השונות

היד על "בתמונות ולהיות תמיד עם 
 " הדופק

 "אנה פרנק"פתחנו את הבוקר ב, /39/91 ביום חמישי ה 
הופעה של הרכב כלי הקשה  -סאסא בחגיגה קצבית

המופע הקצבי שילב כלי ". אם שמיים'לג"גלילי בשם 
נגינה שונים מהעולם והתקיים הן לחטיבת הביניים והן 

 .בשעות נפרדות, לחטיבה העליונה

התלמידים והתלמידות  -המופע נערך בשיתוף עם הקהל
עלו לנגן ניגנו בדרבוקות אשר פוזרו ביניהם באולם ואף 

 .על הבמה במהלך המופע יחד עם נגני ההרכב

ניכר כי התלמידים ... ן9תמונות וסרטונים לעיונכם

 !והתלמידות נהנו מאוד

 



 

 

 

  

 /0///01ביום חמישי 
ות נהנו /התלמידים

מסדנאות ופעילויות 

אשר   ,מיוחדות
מתקיימות בתחילת 

הלימודים כמיטב 
בבית המסורת 

  .הספר

הסדנאות היו 
מגוונות וכללו הכנת 

ריקודי , מופלטות
צביעה , מדיטציה, עם

, והכנת מנדלות

  .קעקועים ועוד

התלמידים 
והתלמידות נהנו 

  .מאוד

 

בירכו המורים אחד את השנייה בברכת חג  /119/91ב 

המורים . במהלך ההפסקה שמח לקראת החגים

  .ונהנו מתפוח בדבש (תירוש)והמורות הרימו כוסית

 

במגמת האומנות יצאו לסיור ' ויב' כיתות יא //01
התלמידים והתלמידות צפו . באוניברסיטת חיפה

של בוגרי מגמות האומנות בתערוכת מצטיינים ארצית 
השתתפו בסדנת , בנוסף. כהכנה לתערוכת הגמר שלהם

היה . רישום מודל ונהנו מהרצאתו של האמן עדי נס
 !מוצלח מאוד



 

 

 

  

היה יום בסימן פעילות חברתית לכל השכבות בבית  /.17, חמישייום 
 .הספר

בחטיבת הביניים 
המחנכות חשפו את 

התלמידים והתלמידות 
לחוגים השונים 

שיתקיימו במסגרת 
אשר , הרצועה החברתית
 .תחל לאחר החגים

נחשפה להתנדבויות ' שכבת י
את היום התחילו . השונות

בשיחה עם המחנכים על 
נתינה ומתי עשו משהו בשביל 

 הוקרןלאחר מכן . מישהו
לתלמידים סרט שיצרה 

בו היא מספרת מה תלמידה 
ה התנדבותהיא הרוויחה מ

סיפרו ולבסוף  אבות -בבית
לתלמידים על מקומות 

 .השונים ההתנדבות

 

פתחה את יום ההכנה לצו ' שכבת יא

הראשון בשיחה עם נציגת מחלקת 

הביטחון של התנועה הקיבוצית נוקי 

גולדפישר והמשיכה בסימולציה של 

הצו הראשון אותו העבירו חיילי 

לקינוח נהנו תלמידי . גרעין המשימה

ה דילמות השכבה מפעילות שכלל

שקשורות לצו הראשון עם קבוצת 

גבע , תודה לטל. ל"תיאטרון צה

ורותם שהעבירו את הנושא בצורה 

 . משמעותית וערכית

 



 

 

יום שירות " //01ב  עברה' שכבת יב
בכדי להציף את " משמעותי

הדילמות אשר מעסיקות את 
התלמידים בשנתם האחרונה בבית 

. שירות ומכינה -שנת, גיוס, הספר
היום היה משמעותי מאוד וכלל 

עם נציגת מחלקת הביטחון  שיחה
של התנועה הקיבוצית נוקי 

פעילות עם קבוצת , גולדפישר
תיאטרון צהל ופאנל תפקידים עם 

 . הספר -בית בוגרי

 

נפגשנו לערב הורים  //01ב 

ראשון השנה שהתחיל בהרצאה 

קוביץ ר יורם מוש"של ד

ולאחריה מפגש עם המחנכים 

 . מחנכותוה

 

את היום  פתחנו //01ב 
בשחרית מחנך ארוכה 

 ('דק 01 -כ) מהרגיל 
 לתלמידים  הסברנו בה

והתלמידות מדוע 
מתקיימת שביתה 

דיברנו . במערכת החינוך
על הסולידריות לבתי 

הספר הנוצרים אשר אינם 
. מקבלים תקציב ראוי

כים המח ,השחרית בסוף
ודיעו כי אנו ה

הלימודים את  משביתים
, עד סוף השיעור הראשון

על התלמידים אך 

  .ס"להישאר בשטח ביה

 



  

 

יצאו  /429ב  בין סליחות לסוכות

ממגמות המדעים ' תלמידי כיתה י

התלמידים והתלמידות שמעו . לסיור

הרצאות מרתקות על הכימיה של 

חומרים מיוחדים וקרים ועל 

, בנוסף. הפיסיקה של תנועה וחשמל

היה מעניין מסקרן . סיירו בגן המדע

 . ומרענן

ליום  /429ב  איחדו כוחות 2'וח 1'כיתות ח

התלמידים . שדה משותף ומהנה בצפת

בבתי , והתלמידות טיילו בסמטאות העיר

הכנסת וכמעט טעמו בייגלה ממאפייה 

בסוף הסיור . וותיקה שלצערם נסגרה

פגשו באדם אשר שלח אותם בחזרה 

מאחר שלטענתו מקומות " דיזינגוף"ל

אך הם , הקודש שייכים לדתיים בלבד

במדינה המשיכו לטייל בגאווה ובשמחה 

 .ששייכת לכולנו

בקרוב יחל כבכל שנה פרויקט 
שמטרתו היא " אקסיומה"

קידום תלמידים לקראת 
בדגש על , השכלה גבוהה

 .הנדסה ומדעים מדויקים
רכזת המתמטיקה כבר נפגשה 

 .עם התלמידים המיועדים
 

 
 

 אנה הס: עורכת


