
הקמפוס התיכוני 
 “אחד העם”

  7102דצמבר 

עריכה: 
 איילת דוד

 

 דבר המנהלת

 מורים ועובדים יקרים,

 –חנוכה עבר, שנה אזרחית חדשה החלה ואנחנו בליבה של שנת הלימודים. וב"אחד העם" מעיין העשייה, היצירה והנתינה 
ערכית המגוונת והנתינה של כל אחד ואחת מכם. אם נביט טוב  -שופע דרך קבע. אני נרגשת ושמחה מהפעילות החינוכית 

לתוך נפשנו, נחוש את ההתרחבות הנפשית והעומק הרגשי המשמעותי, את החוויה העדינה של אושר, שמלווה את הנתינה 
ולעצמנו.   ראשית, ברצוני להתייחס  לפעילות הרבה בסימן נתינה, וכדברי הרב קוק:  –לתלמיד, למורה, לקרוב, לידיד  –לאחר 

"המדליק נר מנר, זה דולק וזה אינו חסר".  כמה דוגמאות לעשייה המשלבת נתינה:  לקראת חג החנוכה וכמיטב המסורת, 
אירחו תלמידי מגמת חינוך גופני את התלמידים )על הרצף האוטיסטי( מחטיבת רבין, לפעילות גופנית אתגרית משותפת  

והמחנכת הילה שלום, יזמו והובילו את פרוייקט  6תלמידי י"ב  –בהדרכתה של ליאת פיינגולד.  ועוד במסגרת חג החנוכה 
במסגרתו נאספו חבילות שי מתוקות לנוער בסיכון. למעגל הנתינה הצטרפו תלמידי שכבת י', ביוזמת  –מדליקים את האור 

מדעית,  -רכזת השכבה אורית בן דוד, ומכרו נרות חנוכה וכל ההכנסות נתרמו לילדים חולי סרטן.תלמידי כתת י' מצוינות
 ביוזמת המחנכת יעל פולוק, חגגו את חג החנוכה בפעילות על האור שבתוכנו, ככוח מניע ומוביל יחיד וחברה.

כמנהלת התרגשתי לראות את ההתלהבות, השותפות והרצון הטוב של התלמידים והמורים.  ביום המורה התרגשנו לקבל 
מתלמידינו את מלוא ההערכה באמצעות הודעות ווטסאפ, ברכות ומכתבים אישיים. שמחנו מאד על ההכרה וההוקרה 

בעשייתנו על ידי הנהגת ההורים, שפינקה את המורים במגוון קינוחים ועציצים פורחים. ביום פעילות בנושא אהבת הארץ  
חינוכית, העבירו המורים שלנו הרצאות וסדנאות מעשירות.                                          -והאדם, המהווה שיא בפעילות החברתית

מורים יקרים, אני מודה לכם על הפעילות ועל שאפשרתם לתלמידים להכיר אתכם מקרוב. תודה לאווה מאייר, חני קנר, ניצן 
דרהי, מאור גלאור, חגית ברטל, עידית אשל, עירית חנגל, יוסי גול, בני מאיר, גיורא אלון, אברהם שיף, עידן אנגל, שי דרורי,  

    פרנקו. תודה להדס שקד על התכנון, הארגון והביצוע המושלם.                                         -אדר אייזנברג, נגה גביש וסלי מנור

 ,SKILLSהעשייה הרבה מביאה גם להישגים ולמצויינות : תלמידי מגמת הסייבר, בהובלתו של זיו יהלום, השתתפו בתחרות 
בהצלחה בגמר הארצי ! מוקאתון: תלמידי  –עבדו בצוותים, חקרו את המשימות, התאמצו, עמדו בלו"ז והגיעו לתוצאות 

זכו  –ביה"ס, עם צוות המורים המוביל: שונית דבורי, גיורא אלון, משה ולדימרסקי ונוית פניגשטיין, השתתפו במוקאתון 
התלמידים למדו באופן אינטראקטיבי שני קורסים: האחד פיתוח אפליקציה לאנדרואיד .MOOCלטעימה מלמידה במודל 

והשני חקר גיבורי על בקומיקס ובמקורות תנ"כים. אני שמחה וגאה על הישגי נבחרת הבנות בגמר מחוז ת"א במרוצי שדה, 
 –על ההשקעה, המוטיבציה והרוח הספורטיבית  –ומודה לאילת כנר שמאמנת את הנבחרת במסירות ובמקצועיות, ולבנות 

בהצלחה בגמר הארצי ! פעילויות רבות נוספות התקיימו במהלך חודש דצמבר, מהן תוכלו להתרשם בהמשך.                      
אני מאמינה כי איכויות חינוכיות מתממשות בזכות מורים מצוינים, יצירתיים, בעלי גמישות מחשבתית, יכולת אמפתית 
ומכוונת לטיפוח כל אחד ואחד מהתלמידים שלנו. אני מעריכה את היוזמה, ההתלהבות וההזדמנויות הרבות להן אתם 
חושפים את התלמידים ומאפשרים להם צמיחה אישית:  אני מבקשת להביע את תודתי והערכתי למאמץ הרב שאתם 

 משקיעים, לנתינה האין סופית ולאמונה בתלמידים.

נגעו לליבי דבריו של פיקאסו:  "ישנם ציירים ההופכים את השמש לנקודה זהובה, וציירים אחרים שהופכים נקודה זהובה 
לשמש, בכוח אמונתם ובינתם". עלינו להמשיך לזהות ניצנים של חוזקות בקרב תלמידינו ולאפשר להם לצמוח ולהתפתח. 

 עלינו להאמין בחוזקות שלנו ולשקוד להוציאן מן הכוח אל הפועל, לבטא אותן במילים ובאופן גלוי, ולהפוך אותן למנוע צמיחה.

 בברכה,                    

 מנהלת בית הספר             -ענת ארנון        



 2עמוד 

 

ביום המורה קיבלנו מהתלמידים שלנו את מלוא ההערכה באמצעות ווטסאפ, 
 מכתבים אישים וברכות בע"פ.

להדס שקד, הרכזת החברתית, על היוזמה  כל הכבוד
 ועל עידוד התלמידים לכתוב מכתבים.

ההתלהבות של התלמידים, ההשקעה בכתיבת המכתבים מילאה אותנו 
 בשמחה ובאהבה, והזכירה לנו מדוע בחרנו במקצוע ההוראה.

 "מורה לא הולך לעבודה , הוא חי את עבודתו, היא חלק מאישיותו." )שי פירון(

 

לועד היקר שלנו על ארגון ארוחה והרצאה  כל הכבוד
  טובות ביותר!!!

  

 

 

 

 

 



 3עמוד 

 השקת חדרי מקצוע  עוז לתמורה  

 

 



 4עמוד 

 “ אהבת הארץ”יום 
  אין לי ארץ אחרת

  גם אם אדמתי בוערת
  רק מילה בעברית חודרת

  אל עורקיי, אל נשמתי
  בגוף כואב, בלב רעב

 כאן הוא ביתי )אהוד מנור(

יום הפעילות בנושא " אהבת הארץ והאדם" מהווה שיא בפעילות החברתית חינוכית וכלל הרצאות וסדנאות בנושאים ישראלים , 
 יהודים ודמוקרטיים .

אני שמחה ונרגשת על השותפות שלכם בהנחית הסדנאות ורוצה להודות לכם על העשייה, שיתוף הפעולה, התמיכה והעזרה 
 ובמופע של להקת אוברטון(. במהלך כל הפעילות )בסדנאות ,בהרצאות בהרקדה 

 על הנחלת הערכים, על חינוך לאהבת הארץ, המורשת והאדם. רוב תודות

 למורים שהעבירו את הסדנאות המעשירות והמעניינות: תודה

אווה מאייר, חני קנר, ניצן דרהי, ד"ר מאור גלאור, ד"ר חגית ברטל, ד"ר עידית אשל, עירית חנגל, יוסי גול, בני מאיר, גיורא אלון,  
 אברהם שיף, עידן אנגל רחמנוב, שי דרורי, אדר אייזנברג ונגה גביש.

 יישר כוח לכולכם!
 למורים שהשגיחו במהלך כל הפעילויות .. תודה

 לרכזות ויועצות השכבה שעשו מאמצים רבים שיום זה יעבור בצורה מוצלחת . תודה

 למחנכי הכיתות שליוו את תלמידיהם . תודה

 לעירית שארגנה את השיבוץ לפעילויות השונות. תודה

 בתחום הלוגיסטיקה . לישראל שדאג לכל פרט ופרט  תודה

 מישאל, שמעון ויעקב. -לצוות המנהלה  תודה

 ירדנה, ענת, חגית והילדה -לצוות המזכירות  תודה

 לכל הנהלת ביה"ס על השותפות , התמיכה והתרומה להצלחת הפעילות . תודה

 להדס שקד הרכזת החברתית על התכנון , הארגון והביצוע המושלם . ותודה ענקית לסלי מנור פרנקו תודה

 תודה גדולה למנהלת, הגברת ענת ארנון, שרואה חשיבות רבה ביום זה ועושה הכל על מנת לקיימו בצורה הטובה ביותר. 

 



 5עמוד 

 “ אהבת הארץ”יום 



 6עמוד 

 
 ל ולנפגעי פעולות האיבה“יום הוקרה לפצועי צה

 ל ולנפגעי פעולות האיבה.“יום ההוקרה לפצועי צה

 בנושא פעולות האיבה.‘ לימדו את תלמידי שכבת ז‘ תלמידי שכבת יא

 על הכנת שיעור מעניין בנושא חשוב ומשמעותי. 5ויא  1כל הכבוד לתלמידי יא 

 

http://www.pi-ta.co.il/88794.html     

 

 

 

 



 7עמוד 

 הרצאה קנאביס 

שמעו הרצאה של יאיר קויפמן בנושא ‘ יב -’ תלמידי שכבות י  “הרצאה קנאביס”
 מניעת התמכרות לסמים ולאלכוהול.

 



 8עמוד 

 ג “שכבת יב / מגמת חנ 

פעילות אתגרית משותפת של תיכון 
  “רבין”וחטיבת “ אחד העם”

לקראת חג החנוכה וכמיטב המסורת ארחו תלמידי מגמת חנ"ג ותלמידי 
מתיכון "אחד העם" את התלמידים מחטיבת "רבין" )תלמידים על  3יב' 

 הרצף האוטיסטי(.

אחת לחודש מגיעים תלמידי חטיבת "רבין" לתיכון "אחד העם" 
 ומתאמנים יחד עם תלמידי מגמת חינוך גופני.

התלמידים השתתפו בפעילות גופנית  הפעם, לכבוד חג החנוכה,
 תחרותית ואתגרית בתחנות שארגנו תלמידי מגמת החינוך הגופני.

לחגוג את  3הצטרפו לתלמידי יב “ רבין”בסיום הפעילות תלמידי חטיבת 
 חג החנוכה. בתכנית היו שירי חנוכה וחידון על חנוכה לפי קבוצות.

 

בסיום הפעילות כל התלמידים התכבדו בכיבוד שכלל את מאכלי החג 
 וקיבלו מנורה עם סוכריות שתאיר להם החג ואת הדרך.

 רוב תודות למנהלת, ענת ארנון

 

כל הכבוד לליאת פיינגולד, רכזת מגמת חנ"ג ומחנכת 
 , על היוזמה ועל ההובלה של פרויקט זה. 3כיתה י"ב 

 



 9עמוד 

 שכבת יב  

 

 
 מדליקים את האור        

את  6במסגרת חג החנוכה  הובילה כיתה יב 
“  אחד העם”של תיכון  "מדליקים את האור" פרויקט

מתוקות,  במסגרת הפרויקט נאספו תרומות מזון
 נוער בסיכון. והוכנו חבילות שי עבור

בבית  מכירת נרות חנוכה נוסף על כך התקיימה
נועדו לתרומות  הספר אשר כל הכנסותיה

  ילדים חולי סרטן. עבור

 

 6כל הכבוד לתלמידי כיתה יב 
  ולהוריהם!

 כל הכבוד למחנכת הכיתה, הילה שלום!
 

שנזכה תמיד להיות בצד הנותן ולהאיר את האור של 
  סובבינו.

 



עמוד 

 שכבת יב  

 

 תרומת דם 
תלמידי שכבת יב השתתפו בהתרמת 

 דם מטעם מגן דוד אדם. 

 יישר כוח לתורמים!!!!!!
 

 

 



עמוד 

 שכבת י  

 

  7יום שדה י 

המשלבת אטרקציות  4פעילות חווייתית של י 
 ODT -בשטח ו 



עמוד 

 שכבת י  

 

  1מסיבת חנוכה י 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כחלק ממסיבת חנוכה התקיימה פעילות שהוכנה 
 מראש עם התלמידים ועם הנהלת בית הספר.

האור שבתוכנו ככוח מניע ומוביל ”נושא הפעילות: 
 “.יחיד וחברה

                      1כל הכבוד לתלמידי כיתה י 
 וליעל פולוק, מחנכת הכיתה!  



 

 

 יום תאטרון 
 

במהלך החודש התקיים יום תאטרון, כיתות המחוננים והכיתות 
 התקשורתיות הצטרפו ליום זה.

נושאו של היום הוא אמנות המסכה. היום כלל סדנאות בעבודה על 
מסכה, הרצאה של אמן הפנטומימה, פרופסור יורם בוקר, ובסיומו של 

פרודיה על הקמצן של מולייר של להקת “ הקמצן לאן?”היום ההצגה 
 סקפינו. התלמידים נהנו מאוד.

כל הכבוד לרכזת תאטרון, 
 אופירה לניאדו!!!!

עמוד 



 

 

 “ סייבר”תחרות 
  3 -מ “ הנדסת תוכנה”במסגרת תחרות סייבר השתתפו תלמידי מגמת 

 השכבות.

התלמידים קיבלו פלטפורמה שבאמצעותה הם כתבו קוד המדמה מלחמת 
 חלליות. 

התחרות מתבצעת בשלבים ובתחילת החודש התקיים השלב הבית ספרי. שלב 
זה כלל חמישה סבבים ונמשך כחמש שעות. בשלב הבא ישתתפו התלמידים 
במחנה אימונים שיארך עד לתחילת חודש פברואר. לאחר מכן הם  ישתתפו 

יקבלו התלמידים משימה ויצברו   שלב שבו בכל שבוע -בשלב המשימות 
נקודות. בתום תקופה של כחודש יקבע מי מהם עולה לגמר הארצי. התחרות 

י הנהלת בית הספר בראשות “לוותה על ידי מורה המגמה, מר זיו יהלום וע
 הגברת, ענת ארנון.

 -תלמידים  33בשלב זה השתתפו 
שזו עבורם ‘ מרביתם משכבת י

 הפעם הראשונה שלהם בתחרות. 

עמוד 



 

 את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק .....

 

( זכו במקום  4רון ארליץ ועידו בר סלע )יב 
הראשון במכון עדות למורשת ציונית דתית 
והשואה בתחרות עבודות חקר בהיסטוריה 

התפתחות המוזיקה בתקופת ”בנושא 
 “.השואה

 כל הכבוד לכם!!!!

 כל הכבוד לרכזת המחוננים, דליה בן אסא!!!!

עמוד 



 

 

 “למעורבות חברתיתמאדישות אישית ”

תלמידי יא ויב השתתפו ברצאה של יניב שגיא 
 “.מאדישות אישית למעורבות חברתית” בנושא 

התלמידים נחשפו לנושאים שונים המהותיים 
במדינה ובחברה שלנו, ונחשפו לחשיבות 

 המעורבות שלהם כאנשי הדור הבא בארצנו. 

עמוד 



עמוד 

 נבחרת מרוצי שדה 

 
 התקיים גמר מחוז ת"א במרוצי שדה. 5.12.17בתאריך 

הישג נפלא לנבחרת התלמידות שסיימה במקום שני קבוצתי והעפילה לגמר 
   הארצי!!!

כל הכבוד לשירה יונג מנבחרת הבנות שבנוסף להישג הקבוצתי... הגיעה 
 אישי מעולה וסיימה במקום שלישי בדירוג האישי.  להישג

גאים בכן על הרוח הספורטיבית, הנחישות, ההשקעה הרבה באימונים, 
 המוטיבציה הגבוהה וכמובן על ההישג המכובד.

תודה לאיילת כנר האלופה שמאמנת את קבוצת 
 הבנות מדי יום!!!

  תודה רבה לזהבה שליוותה את הנבחרת ביום התחרות, תמכה ועודדה.

 בהצלחה באליפות הארצית שתתקיים בחודש ינואר!!!

 

 

 

 



עמוד 

 ב“לוח זה   

שמעו ‘ תלמידי שכבת י
הרצאה  בנושא נגישות 

מאת פולינה הדר, מדריכת 
 ב של משרד החינוך. “זה

שמעו ‘ תלמידי שכבת יא
הרצאה  בנושא תאונות דרכים, 
והדרכים להימנע מהן! עניין של 

חיים! מאת עומרי אטינגר,  
 השוטר הקהילתי. 



 

 ילידי דצמבר  

בן דוד אורית, ברק דורית, גול יוסי, גולדברגר נורית, 

גולדשטיין נורית, זלמנוביץ רחל, ליבוביץ לימור, 

 סילבסטר פנינה

 

 

 ב “הרצאה של איציק הליצן,  הרצאה זה“, על חומותייך”מסע  -’ שכבת י 

 ל  “יום הכנה לצה“, יד ושם“ביקור ב -‘ שכבת יא 

 

  יום השואה הבינלאומי 

 ערב הצגת מגמות לתלמידי כיתות ט ‘ 

 חלוקת תעודות מחצית א ‘ 

 

 

 

 19עמוד 


