
 
 

 

 משולחן המנהל...

 

 

 

 לקהילת בית הספר שלום

 

 אנו שמחים לחנוך את העלון הראשון לשנת הלימודים תשע"ח.

ם  בבית הספר מתרחשים מדי חודש עשרות אירועים, פעילויות ותהליכים חינוכיי

ייחודיים ומשמעותיים. אני רואה חשיבות גדולה בלשתף אתכם, קהילת בית הספר,  

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

 בלהיות חלק מהעושר החינוכי הזה.

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

 כמובן להגיב למתרחש בבית הספר דרך האתר, הפייסבוק ובשיח ישיר.להעיר/להאיר ו

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

 המסורה של אנה הס מחנכת בשכבת ט' ורכזת מגמת התקשורת.

ברתי  כבר בעלון שלפניכם תוכלו ליהנות מעושר המגוון העשייה הבית ספרית בחינוך הח

טקס פתיחת השנה, סיורים לימודיים, מופעים חווייתיים והישג   –ובפעילויות השונות 

 בית ספרי מרשים!  

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

ומשמעותית לביטוי ולנראות העשייה החינוכית היפה והחשובה המתרחשת בבית הספר  

 שלנו.

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

 הספר וכמובן להגיב, להאיר ולהעיר.

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת לכולנו!



 
 

  

. במסגרת הסיור נפגשו  "בראודה"במכללת במגמת טכנולוגיה לסיור לימודי יצאו תלמידי כיתה יב  5/9/17ב 

מלפני שנתיים המסיים  התלמידים עם טינה, בוגרת המגמה שהתחילה ללמוד השנה במכללה ועם איליה בוגר המגמה 

 .בוגרי ביה״ס הדגישו שהלימודים בביה״ס תורמים רבות כעת בלימודיהם לתואר הנדסאי .השנה תואר הנדסאי

 שמואל כהןכתב: 

  שנת את התחלנו 3/9 ה', א ביום

  כמיטב. הספר בבית הלימודים

  טקס הכינה' יב שכבת, המסורת

  פרחים חילקו, רקדו, שרו ן/הם... נהדר

  שתהיה .ובירכו' ז שכבת ות/לתלמידי

 .ונפלאה מוצלחת לימודים שנת



 
 

 

 
 

    

      

   

    

  

  

 .WorldOrt של STEM זו השנה השנייה ברציפות שתלמידי מגמת הטכנולוגיה של אנה פרנק זוכים בפרס בתחרות

, יקיר ותומר בנו מערכת עקיבה אחר בתחרות זו התלמידים מציגים פרויקט שבנו המשלב מדע וטכנולוגיה . רונלד

השמש. במסגרת שיעורי הפיזיקה ושיעורי הטכנולוגיה בהנחייתם של טל פאר, אירנה פורטנוי ולאה נחמיאס בנו  

התלמידים את הפרויקט והציגו אותו גם בתחרות הרובוטיקה הלאומית בשירות האדם שהתקיימה בהדסה נעורים  

ים הם מקור הגאווה לביה״ס אנה פרנק שמגמות הפיזיקה והטכנולוגיה הן  בסוף חודש פברואר. התלמידים והמור

 ohttps://www.youtube.com/watch?v=M9yW9W1R63. קישור לסרטון: מהטובות בארץ

 שמואל כהן.כתב: 

 תיאטרון של "מרותקים" בהצגה צפינו 7/9/17ב 

,  תיכון תלמידי בשני עוסקת ההצגה. פורת אורנה

  עצמם את שמוצאים, יהודיה ונערה ערבי נער

 הסיטואציה. טלפונים ללא, בכיתה מרותקים

  ולגלות השנייה עם האחד לתקשר אותם מאלצת

 במהלך. עצמם ועל השנייה על אחד חדשים דברים

,  האחר קבלת, גזענות של נושאים עלו ההצגה

  נראה. ומצחיק מרגש היה. חברתי וחרם חברות

 .נהנו ות/שהתלמידים

 .לוי רעות: כתבה

https://www.youtube.com/watch?v=M9yW9W1R63
https://www.youtube.com/watch?v=M9yW9W1R63


 
 

 

  

 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

  

עידו  . ליום שדה 3ח'יצאה כיתה  13/9/17ב 

 ליום יצאנו תלמיד הכיתה כתב על כך: ,פדידה

  ירדנו. גדולה בהתרגשות שלנו הראשון השדה

  והתחלנו יושע נבי שנקרא באזור מהאוטובוס

  המשכנו. עתיק ערבי מבנה שרידי לכיוון ללכת

  קרב על סיפור שמענו שם, גדולה למצודה

 לוחמים 19 של אחים קבר ובו במצודה שהיה

  חגית .כח צומת נקראת הצומת לכן, 28 מתוך

  המקום משמש היום כי סיפרו המדריכות ושני

  ממש היה הטיול אך, חם יום היה .ב"מג כבסיס

 .מאוד ונהנינו מעניין

 בנושא בתערוכה ביקרנו. מודרנית לאמנות חיפה במוזיאון לסיור אמנות מגמת יצאה 12/9/17', ג ביום

 כמו, מדיומים במיגוון עבודות הוצגו בתערוכה. ישראלים ביניהם, העולם מרחבי אמנים של אנונימיות

 היו י׳ שכבת. שכבות לפי סדנאות לשתי התחלקו ות/התלמידים'. וכו צילום, ארט וידאו, פיסול, רישום

 שכבות. ועוד גדילה, דחוס, קצב כמו מהחיים מושגים עם בשילוב בחומר בעבודה והתנסו חומר בסדנת

 !מרתק יום היה. עירום מודל של רישום בסדנת השתתפו' ויב' יא

 .בסקי'רצ נחמה: כתבה



 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

לסיור לימודי בחוף אכזיב בהמשך ללימודי האקולוגיה   לימודי הביולוגיה של שכבת יב'יצאנו במסגרת  27-28.9בתאריכים 

מעניינת מהמדרך שלנו, חנן, על המינים השונים של  , קיבלנו הרצאה מאוד 27כשהגענו בבוקר של ה '.שלנו בכיתה יא

מאוחר יותר באותו היום, עשינו סיור והכרנו קצת את אותם   .הצמחים והחיות הגדלים באזור והשפעות הסביבה על חייהם

בהם ה באכזיב יר, קיבלנו את החדרים שלנו באכסנהמינים עליהם דיברנו, בליווי הסבריו של חנן. בצהריים, כשחזרנו מהסיו

הלכנו להקים עמדה בשטח לבדיקה של משפיעים חיצוניים )מד טמפרטורה, מד  ,לאחר התמקמות וזמן מנוחה .התמקמנו

אשר אחרי כל המדדים האלו עקבנו   לחות וכדומה(, יחד עם מלכודות למיניהן ושביל חול לעקיבה אחרי עקבות של בעלי חיים,

את היום השני של הסיור התחלנו  .יה, ועם זריחת השמש בבוקראכסנהלילה לאחר ארוחת ערב חמה ב בכמה סבבים במהלך

עם זריחת השמש, והלכנו עם חנן המדריך לבדוק את מלכודות המכרסמים שהצבנו ביום הקודם, והתרגשנו לגלות שתפסנו 

  רה לסביבתם הטבעית. חזרנושלושה מכרסמים. קיבלנו הסברים מחנן על סוג המכרסם שתפסנו ושחררנו אותם בחז

מאוחר יותר הלכנו ללגונה, שם צללנו, תפסנו חיות ים   .ה להתארגנות וחיסול חדרים והלכנו לארוחת בוקר באכסניהלאכסני

שונות )כמו סרטנים מסוגים שונים, מלפפוני ים וכו'(ולאחר שהסבירו לנו עליהן והספקנו להסתכל עליהן וללמוד אותן שחררנו  

חזרנו לסיכום של הסיור עם חנן המדריך שאחריו עלינו חזרה למיניבוס ונסענו   אותן חזרה בים. אחרי כמה שעות בלגונה

הסיור הזה הפיח חיים בלימודי האקולוגיה שלנו משנה שעברה ועזר לנו להבין לעומק את השפעת   .לפיזור בבית הספר

ור הזה ומקווה שהשכבות  אני שמחה שיצאנו לסי .הגורמים החיצוניים על חיי בעלי החיים והצמחים בהתאם לגורמים האלו

 תלמידת ביולוגיה יב' נועם אוחנה :כתבה  .נהנינויהנו כמו שאנחנו יאחרינו שייצאו לאותו הטיול 

בפעילות   .כמדי שנה, גם השנה חגגנו את בואו של הסתיו ואת חגי תשרי במסגרת ״הרצועה החברתית״

התלמידים והתלמידות עברו באופן חופשי בין תחנות של   .יב-השתתפו תלמידי/ות חטיבת הביניים ושכבות יא

שירה בציבור, ריקודי עם, הכנת עציצים, מוביילים מחומרים מהטבע, צביעת מנדלות וקישוטים לסוכת אנה פרנק  

במהלך שבוע הבא יגיעו התלמידים/ות לסוכה במסגרת השיעורים השונים ויעברו   .שנבנתה בחצר בית הספר

 .נופר שנירכתבה:                                                                                         .פעילות בתוכה


