
 

 משולחן המנהל...

 

 

 לקהילת בית הספר שלום

עם אווירת ההתחדשות שמביאה אתה שנת הלימודים הנוכחית אנו שמחים לחנוך 

 את העלון הראשון לשנת הלימודים תשע"ז.

בבית הספר מתרחשים מדי חודש עשרות אירועים, פעילויות ותהליכים חינוכיים 

בהתרחשויות ייחודיים ומשמעותיים. אני רואה חשיבות גדולה בלשתף אתכם 

השונות ולהזמין אתכם לקחת חלק בהתרגשות וב"גאוות היחידה" בלהיות חלק 

 מקהילת בית הספר.

מדי חודש נשתף אתכם במתרחש בבית הספר. כחלק מהדיאלוג בינינו אני מזמין 

אתכם להעיר/להאיר וכמובן להגיב למתרחש בבית הספר דרך האתר, הפייסבוק 

 ובשיח ישיר.

נתו יעשה במסגרת ה"רצועה החברתית" בחטיבת הביניים העיסוק בעלון והכ

 ובהובלתה של אנה הס מחנכת בשכבת ח' ורכזת מגמת התקשורת.

כבר בעלון שלפניכם תוכלו ליהנות מעושר המגוון העשייה הבית ספרית בחינוך 

 החברתי ובפעילויות השונות.

ימה חשובה כולי תקווה כי נשכיל לפתח את אפיק התקשורת הזה ולהפוך אותו לב

ומשמעותית לביטוי ולנראות העשייה החינוכית היפה והחשובה המתרחשת בבית 

 הספר שלנו.

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

 הספר וכמובן להגיב, להאיר ולהעיר.

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת לכולנו!

 יגאל



  

 8/9/16ב  במסגרת סל תרבות צפינו

מקסים ומרגש שנקרא  במופע מחול

ומספר את סיפורו של  "מחול החיים"

נמרוד אשר נלחם באומץ לב על חלומו 

, המופע היה נהדר להמשיך לרקוד. 

וניכר כי התלמידים/ות  מעורר השראה

 .נהנו מאוד

 

יצאה משלחת בית הספר  15/9/16 ב

תלמידות ותלמידים  49לפולין וכללה 

. את המשלחת ליוו יגאל כהן, משכבת יב'

שרון תורג'מן, משה זהבי ולאנה חרשוק. 

 המסע היה עמוס, אך מאוד משמעותי.

 ליומן המסע ניתן להיכנס לקישור:

/http://www.annefrankschool.org.il המס

 /תשעז-לפולין-ע

http://www.annefrankschool.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/
http://www.annefrankschool.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/
http://www.annefrankschool.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

במהלך ספטמבר יצאו 

ליום תלמידי/ות שכבת ח' 

שדה בשביל ישראל 

ובנבי יושע. למדנו על 

חלקי הנוף השונים, 

ביקרנו במצודת כ"ח ואף 

ינו להצגה של שני, זכ

אחת ממורות השל"ח 

שהתחפשה ו"עשתה לנו 

שמח". היה יום מוצלח 

 .ומלמד

 יום אמנים

 ...כי האמנות היא מזון נפשנו

הגיעו  22/9/16ביום חמישי 

לסאסא אמנים רב תחומיים, 

מאזור המרכז וחלקם   חלקם

 .מהצפון למפגשי אמן בביה"ס

שכבה ז נפגשה עם יותם 

מלהקת טררם וגל אלעזרי נגן 

 .ניסמן גיטריסט ויוצר ישראלי

שכבה ח נפגשה עם אמני 

-הרקדנים והנגנים -האלתור 

שחקנים יובל גולדשטיין ויניב 

 .מינצר

שכבה ט צפתה בהצגה 

מונודרמה של  -"שקופה" 

השחקנית דנה עופר על 

 .התמודדות עם הפרעות אכילה

חט"ע בחרו בין  ות/תלמידי

 -ור מפגשים שונים: מפגש אלת

פרפורמנס ובמה עם יניב ויובל, 

, תשירה חתרני -פואטרי סלאם 

מפגש תיפוף וקצב עם יותם 

ושיח על מחול עכשווי עם 

הרקדנית והכוריאוגרפית דנה 

 .רוטנברג

 .נופר שנירכתבה: 

 



 

  
טיול וטקס פתיחת שנת 

 מצווה-בר

יצאה  27/9/16ביום שלישי 

למסע בין ילדות  'שכבת ז

לבגרות. פתחנו את היום 

במוזיאון ברעם, שם 

השתתפו התלמידים/ות 

סופרי  -בשלוש סדנאות

סת"ם וכתב תלוי, חפצי 

יודייקה וסמלי יהדות 

ותערוכת צילומים מרשימה 

של קיבוץ ברעם, בה מוצגים 

גם צילומים מדהימים של ז'ן 

את חלקו השני  .נואל בגאר

של היום בילינו בטיול 

מסלול נחל צבעון, ב

שבמהלכו חלקנו זיכרונות 

ילדות, גילינו את המשותף 

 לנו במשחק "הרוח נושבת"

 .בנינו מגדל מחומרים בטבעו

בית הכנסת את היום סיימנו 

חיכו העתיק בברעם, שם 

לתלמידים/ות הוריהם/ן 

  לטקס מרגש.

 אנה נווהכתבה: 

 

 

הרמנו כוסית  29/6/16ב 

)תירוש( לקראת השנה 

החדשה וקיבלנו אותה 

בשירה. תודה רבה 

לקיבוץ ברעם שתרם 

סלסילת תפוחים לכל 

 מורה. 

 



 

יב׳( ובזמן הפעילות -תלמידי/ות בית הספר חולקו לקבוצות מעורבות )ז׳  .29/9/16-ב ״חגי הסתיו״חגגנו את  כמדי שנה

בציבור, הכנת ברכות דיגיטליות, מיון וקיפול : מדיטציה, שירה הפעילו והעבירו תחנות שונות כמו מורי/מורות בית הספר

  .תחנות מושקעות ומרתקות 11בגדים לתרומה, הכנת מופלטות, תחנת טריוויה ועוד 

 .מהפעילות והתחנות השונותתלמידים/ות והמורים/ות נהנו מאוד ה

 נופר שנירכתבה: 

 פיזיקה מחקרית במרכז החקר 

 ות/התלמידיםפיזיקה מחקרית". במסגרת התוכנית "פיילוט חדש הנקרא הצטרף לאישור רשמי מטעם משרד החינוך לספר קיבל הבית 

יחידות הלימוד הרגילות של פיזיקה. בכך, תלמידי  5-יחידות לימוד, וזאת בנוסף ל 5פרויקט מחקרי מדעי ברמה של  בזוגות ות/מבצעים

  .ות בגרות בפיזיקהיחיד 10פיזיקה מחקרית יסיימו עם ותלמידות 

עניין מיוחד בתחומים מתקדמים  ות/יוזמה ומעוף, המגליםובעלות  , בעלי יות/, יצירתייםיות/סקרנים ות/למי מתאים המסלול? לתלמידים

 .להתנסות באתגרים חדשים ומיוחדים ות/בפיזיקה ואוהבים

 ות/רוכשים ן/שעתיים נוספות עם טל ולילך או גוגו, בהן הם ות/מגמת הפיזיקה בכתה י' לומדים ותלמידות זו השנה השלישית בה תלמידי

 ות/המתמטית דרך הפיזיקה )תלמידי ן/את הבנתם ות/פרוייקטים ומעמיקים-בביצוע מיני ות/כלים לעריכת מחקרים בפיזיקה, מתנסים

עטיה, תלמידי יב', לקבוצה השנה שעברה העניקו לשיעורים אלה את השם "פיזמטיקה"(. כבר בשנה שעברה הצטרפו אביתר כהן ושהם 

שיסיימו השנה  –תלמידים נוספים  8יחד עם  –אזורית בפיזיקה מחקרית, והם התלמידים הראשונים בבית הספר, והראשונים בארץ -על

 את המסלול.

 "כז הגלילאחר"ת מרהוא חלק ממרכז אזורי " יא' באזור שלנו. בית הספר שלנו ות/בשנה זו נפתח קבוצת פיזיקה מחקרית של תלמידי

שגם שם מתחילים  אורט מעלות, מעיליא, וכפר ורדים,כמו  ,של בתי הספר בסביבהבפיסיקה אגד בתוכו את החקר שמ ההולך ומוקם,

באופן סדיר להשתלמות  ות/הנפגשים ,ות/ותלמידים ות/, מוריםות/המטרה היא בסופו של דבר לבנות קהילה של מנחים ר. בפרויקטי חק

 רים/ות.ת האישית והמקצועית של כלל החוקלצורך קידום ההתפתחו ,והעשרה

 לילך אייליכתבה: 


