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 מורים ועובדים יקרים,

שינויי מזג האויר, הצפי לגשם בפורים והשמחה לשמש זוהרת ונעימה בחג השמח, הביאו אותי  לחשוב על עבודת 

עבודתם. אנו כאנשי חינוך יכולים ללמוד –משאלתם והצפי —החזאים שהתבוננות ותצפית הם עיסוקם, הציפיה

מאנשי מזג האויר: להתבונן, לצפות ולצפות ובנוסף גם לבחור לראות באופן בהיר את אור השמש, להרגיש את משב 

 האויר וליצור אקלים בית ספרי חיובי. –הרוח 

"היחסים חיים בתוך המרחב שבינינו, לא אצלי ולא אצלך ולא בדיאלוג שבינינו אלא הם חיים במרחב שבו אנו חיים 

 שנינו וזהו המרחב המקודש" )מרטין בובר(

אני נרגשת ושמחה לראות את היוזמות הרבות והפעילות החינוכית הערכית המגוונת של כל אחד ואחת מכם ורואה 

 בביה"ס מרחב המאפשר לכם צמיחה מיטבית. 

הביאו לידי ביטוי את תפישת העולם שלנו לתת מענה מיטבי, לכל התלמידים, לאפשר למידה -הפקות שכבת יב'

משמעותית, לתת יחס אישי, לטפח את המסוגלות ולהאמין בכל תלמיד ותלמידה שיוכלו לממש את הפוטנציאל שבו 

ולהגיע להשגים. מגמת התיאטרון משלבת תלמידים מהכתות הרגילות עם תלמידים מהכתות התקשורתיות, שיתוף 

הפעולה המיוחד הזה הוא פרי יוזמתה של רכזת המגמה אופירה לניאדו שהשכילה להוביל את התלמידים ברגישות, 

בנחישות ובעוצמות אדירות לבחינת הבגרות בתיאטרון. אני מעריכה  ומצדיעה לאופירה על עשייה מדהימה ומודה 

למחנכות רותם ואילנה ולסייעות שליוו את התלמידים בתהליך, נתנו מענה למגוון השונויות ביניהם ואפשרו להם 

 להשתלב במגמה ולהגיע להישגים.

כמיטב המסורת ולאחר שיח משותף עם מורים, הורים תלמידים, נציגי הרשות וארגון המורים אני נרגשת ושמחה 

)מקוצר( מטעם השומר החדש שכלל הליכה למסע ישראלי לשתף אתכם בחוויה של תלמידי שכבת יא' שיצאו 

עצמי, אחי וארצי. אני רוצה להודות להנהגת  -בשבילי הארץ, עבודה עברית ומעגלי שיח משמעותיים בנושא השומר

ההורים על המעורבות והשותפות, לנציגי מועצת התלמידים שהפגינו אזרחות פעילה, לצוות המורים המסור שליווה 

 את המסע ולנוגה וברכה שניצחו על המלאכה.

תלמידי נבחרת המודל או"ם בהובלתה של הגב' ויקי ניצן השתתפו בתחרות הארצית לקחו חלק בועדות -מודל או"ם

השונות והיו שותפים להחלטות חשובות בנושאים: איסור שימוש בנשק כימי וביולוגי, הגבלת מכירת נשק בארה"ב, 

 המשבר בצפון קוריאה ועוד. אני גאה בתלמידינו שהפגינו ידע מעמיק ויכולות מו"מ מרתקות.  

  8102בהנחיתה של דליה בן אסא יצאה לדרך ,השתתפה בתחרות ארצית   WSC: נבחרת דיבייט ועוד בנושא 

 והמשיכה לקצור פרסים ,נאחל להם בהצלחה בתחרות העולמית בברצלונה.  

צוות ביה"ס  בהובלתו של שי דרורי, נפגש עם הצוות בתיכון כפר קאסם —התקווה הישראלית בחינוך ממשיכים את 

 והכין תכניות להמשך שיתוף פעולה והרחבת מספר התלמידים המשתתפים  בפעילות חשובה זו.
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אני נפעמת ומתרגשת לראות את ההתלהבות, הרצינות ועבודת הצוות המשותפת של התלמידים בפרויקטים שונים: 

עלו השבוע לאוויר רחפנים בתיכון אחד העם, הפעילות הכוללת למידה משמעותית אליפות הרחפנים במסגרת 

נעשתה כהכנה לאליפות הארצית על ידי תלמידי מגמת הסייבר בהנחיתו של זיו  80-וחוויתית ברוח מיומנויות המאה ה

שנה למדינת ישראל וביוזמתה של שונית דבורי, תלמידי הכתות התקשרתיות השתתפו במיזם  01יהלום. במסגרת 

עירוני ובנו משחק שיתופי בנושא סמל העיר פתח תקוה. תלמידינו ממשיכים להפגין השגים בכושר גופני וזכו במקום 

השלישי באליפות הארצית. כושר בתיכון אחד העם הוא ענין של הגוף אבל גם של רוח האדם וליבו כפי שניסח זאת 

אחד העם:  "שיהיה מוכשר לחדור אל עמקי ליבו ולהתקשר שם עם כל רגשותיו ונטיותיו באופן שירגיש האדם  את 

 מציאותו בכל עת , בקביעות ולא באקראי וימצא בו מורה דרך בכל עניני החיים".

אני רואה חשיבות בשיתוף פעולה בין הורים ומורים ומאמינה בשיח משמעותי ומשתף שבו כל –פורום הורים מורים 

אחד מהמשתתפים הורים ומורים, מלמדים ולומדים, לכן בחרנו לקיים שיח ופורום בית ספרי בנושא התמודדות עם 

אתגרים בגיל ההתבגרות באמצעות פסיכולוגיה חיובית. נהניתי להיות שותפה בשיח משמעותי ומכבד בין הורים 

 ומורים שאפשר למידה הדדית ופתיחת מרחב מצמיח ומעצים שיהווה דוגמא לכבוד הדדי ותקשורת משמעותית.

 פעילויות רבות נוספות התקיימו במהלך חודש פברואר מהן תוכלו להתרשם בידיעון זה. 

אני מבקשת להביע את תודתי והערכתי לכם המורים שבאים אל ביה"ס בתחושת שליחות, במסירות ובאהבה , 

המשקיעים מאמץ רב ומאמינים בכל תלמיד ותלמידה. הקרדיט הגדול לעשייה הבית ספרית ולאקלים החינוכי  נתון 

 כולו לכם. 

 

 בברכה,                                                                                                             

 ענת ארנון                                                                                                                     
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 יום חלוקת תעודות 



 4עמוד 



 5עמוד 



 6עמוד 

 שכבת יב  

הגיעו  2תלמידי יב 
“ יצחק נבון”ס “לביה

והפעילו את תלמידי 
כיתות א בפעילות 

 היתולית לקראת פורים. 
 כל הכבוד לכם!

כל הכבוד למחנכת 
 הכיתה, עפרה כדורי!

נבחרת כושר גופני של 
בית הספר  זכתה 

ומכובד  3במקום 
באליפות הארץ בכושר 

 גופני.
 כל הכבוד לכם!!!!

 גאים בכם!!!
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 הפקות תאטרון  -שכבת יב  

גם השנה התקיימו הפקות מגמת תאטרון של 
בשילוב הכיתה התקשורתית. ‘ שכבת יב

מאת פיטר אפר שבויימה “ אקווס”ההפקה 
חלום ליל ”, וההפקה 5י סתיו ארביב יב “ע
י לין “מאת ויליאם שייקספיר שבויימה ע“ קיץ

, יצרו פרשנות חדשה לטקסטים  1מסיקה יב 
קלאסיים וקאנונים. הקהל יצא מגדרו וגם 

 הבוחנת. 



 

סיימו ‘ תלמידי שכבת יב
עתודה ”את הקורס 

“ נבחרת מנהיגות
לקראת שירות 

 ל .“משמעותי בצה

 גאים בכם מאוד!!!
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 שכבת יב 

ממשיך “ אחד העם”תיכון 
במסורת, וגם השנה התקיים  

ה ‘יום לזכרו של סרן מוישל
 ל . “עייני ז

במסגרת יום זה נערך טקס 
בנוכחות משפחתו, חבריו, 

מפקדיו, מפקד הנדסה קרבית 
ושכבת יב, כמו כן התקיים 

 טורניר כדורסל .

כל הכבוד לליאת פיינגולד 
 ג על הפקת היום. “ולצוות חנ
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 מסע ישראלי  -שכבת יא  

 ( על התמונות.2תודה לנעה טל )יא 
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 סייבר רחפנים 

במהלך החודש האחרון  
תלמידי  החטיבה והתיכון 

החלו להתאמן לקראת תחרות 
מייקרים ”במסגרת אליפות 

 3הוקמו “.  סייבר רחפנים
נבחרת אחת  -נבחרות  

 נבחרות בתיכון. 2בחטיבה ועוד 

הנבחרות יתרגלו שליטה ברחפן, ויתכנתו מספר חיישנים שיורכבו על הרחפן, 
ביניהם חיישני מרחק, 

 אור טמפרטורה ועוד.

התחרות תתקיים 
 . 13.311ב

 בהצלחה!!!!!!!

 

 

 



 

 
 מזרחנות

 

הרצאתו המרתקת של ד"ר אריאל קוך מאונ' ת"א 
 בנושא:

 -אלימות ותעמולה במשחקי מסך ורשתות חברתיות 
 מודעות, השלכות והתמודדות.

 9ההרצאה הועברה לתלמידי מגמות מזרחנות יב + יב
 אשר הפגינו בקיאות רבה בנושא משחקי מחשב.

  

עמוד 

 

הרצאה ושיח פתוח של מנהל 
תיכון כפר קאסם, שייח' איאד 

עאמר לתלמידי מזרחנות יב 
 ( ומזרחנות יא.9)כולל יב

איאד הציג בסרטונים את 
העלייה לרגל שהוא ביצע למכה 

)חג'(, ולאחר מכן קיים שיח 
פתוח עם התלמידים בנושאים 

שונים: דת, תרבות, חברה 
 ופוליטיקה. המפגש היה מרתק.

כל הכבוד לשי דרורי 
על ההרצאות 

המגוונות לתלמידי 



עמוד 

 ם“מודל או 

  2111מה: מודל או"ם 

 איפה: בית הספר האמריקאי באבן יהודה

 11-21.2.2111מתי: 

השנה הוועדות מורכבות מתלמידים חזקים במיוחד הן בשפה 
 האנגלית והן בעומק ידיעותיהם והכנת הנושא עליו הופקדו.

השתתף בוועידה של פירוק נשק. דורון שזו לו הפעם הראשונה,  – 5דורון גפני, י"ב 
השתלב במהירות ומהר מאוד הפך שותף להחלטות החשובות בשני נושאים: איסור שימוש 

 בנשק כימי וביולוגי במזרח התיכון, הגנה על מערכות סייבר.

יוני ייצג את דני דנון, שגריר ישראל באו"ם בוועדה שדנה בסכסוך  – 5יוני פינקלשטיין, י"ב 
הישראלי פלסטיני. לצערנו גם בוועידה זו לא הגיעו הישראלים והפלסטינאים להסכמה אך 

 דני דנון הפגין ידיעות מעמיקות ויכולות מו"מ מרתקות.

השתתף בסנט האמריקאי ומילא את תפקידו של ברני סנדרס  – 4עופרי רזניק, י"ב 
ממדינת ורמונט. בוועדה שפעילותה 

הברוכה ושמעה התפרסמו ברחבי 
הקמפוס, חברים נציגים חזקים במיוחד 
ועופרי עבד ללא לאות להעביר הצעות 

החלטה בנושא הגבלת מכירת נשק 
 בארה"ב ואלימות בין גזעית במשטרה.

נציג אתיופיה במועצת  – 4יואב שטיין, יא' 
הביטחון. יואב ושותפיו דנו בניסיון לפתור 
את הפעילות של דאע"ש במזרח התיכון 
וכן לנסות להגיע לפשרה במשבר בצפון 

קוריאה. נציגנו יואב היה פעיל מאוד וזאת 
 הודות להכנת הנושא לעומק.

נציגנו בוועדת "פתרון משברים", ממלא את תפקידו של רוברט אי.  – 4ליאור פיטרמן, יא' 
לי, רמטכ"ל צבא הקונפדרציה )מדינות הדרום( במלחמת האזרחים בארה"ב. ההכנה 

המדוקדקת השתלמה והוא נבחר לראש משלחת הדרום שתדון על תנאי הכניעה במלחמת 
 האזרחים. 

אני מבקשת להודות לכול התלמידים שהשקיעו מזמנם  ה פ ר ט י  
וממרצם על מנת ללמוד, לפתח, ולהחכים בנושאים כה מורכבים. 

 אתם מהווים דוגמה ומודל לחיקוי! כול הכבוד!

 כל הכבוד לויקי ניצן!!!!!
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 ב “יצירתיות בזה 

 

הכינו ‘ תלמידי שכבת י
ב “כרזות  בנושא זה

בהנחייתו של אייל 
 שיבר. 
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גביע המלומדים  WSCתחרות ארצית של דיבייט 
תלמידים. נושא  411ברחובות. מכל הארץ השתתפו 

בכל   entangled worldהתחרות היה עולם מסובך 

 תחומי הדעת . 

מדליות בכל  45 -כל חברי המשלחת זכו ב 
 הקטגוריות, והעפילו לתחרות עולמית בברצלונה! 

 כל הכבוד לנבחרת אחד העם!
 אנו גאים בכם!

 דיבייט 
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זכה  4רועי אבידב יא 
במקום הראשון בתחרות 

    WSCארצית דיבייט 
ובעשר מדליות אישיות 
בכל הקטגוריות ובכל 
התחומים, והעפיל 
 לתחרות עלמית.  

 

 

 

 

 דיבייט 



 

 ילידי פברואר 

 אהרון אורית, קריאל מיכל, שפרלינג עמית 

 

 

 זכויות וחובות בצבא   -‘ שכבת יב 

 

  יום הורים 

  יום המעשים הטובים 

 בוקר לזכרו של גיל גרינהויז 

 

 

 

 16עמוד 


