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 ,להורים שלום

של שנת  תחילתה של שנה אזרחית חדשה ורגע לפני תחילתה של המחצית השנייה עם 

נשוב ונשתף אתכם ההורים באירועים מרכזיים מחיי בית הספר בחודשיים , הלימודים

 .  האחרונים

אזרחית  , ציונית, למצוינות יהודית, "מארג "ניזכר באירועים ובלמידה במסגרת תכנית 

בניית מוצר ייחודי בשיתוף  נציגי אוניברסיטת  , שבוע פרופיל וחזון: ודמוקרטית

(  מעורבות למען החברה) ח"המלהצצה ללמידה במסגרת המוצר מגלים את , סטנפורד

ניזכר בטקסי ראש  ". מגלים את מגילות"וסיור לקומראן ולהיכל הספר במסגרת המוצר 

בימי השיא בנושא הזהירות בדרכים ובציון יום השפה  , חודש כסלו וטבת ובטקס חנוכה

 .העברית

נציג טעימות  , נשתף אתכם במודל השיתופי הייחודי של החינוך המיוחד בבית הספר

לכם ההורים על ארגון  , מכל הלב, ונאמר תודה. משיעורי טבע וסביבה ומשיעורי אומנות

 ".יום המורה"וציון 

 איחולים למחצית שנת לימודים  פורייה ומוצלחת  

 רחלה



 טקס חודש כסלו  

לידי ביטוי את השמירה על  המביא , החודש ובסיפור חנוכהבאירועי הטקס עסק 

קוק  ואת דברי הרב , קצרההצגנו בהצגה " שונות"את ערך החודש . שלנוהייחודיות 

שרו כלל ..."  ואין נרו דומה לנר חברו,  נרצריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק "

האחריות ושיתוף הפעולה  , העבודה על הטקס שיקפה את הבגרות. תלמידי הכיתה

 (עליזה! )כול הכבוד להם -התלמידים בין 







 חזון בית ספרישבוע 

אזרחות  , יהדות, למצוינות בציונותהתכנית  -"מארג"בית הספר לתוכנית מאז כניסת 

בנושא  את ידיעותינו  ריענננובמהלך השבוע ". החזוןשבוע "מתקיים בבית הספר , ודמוקרטיה

 .  המארגןוהגורם ערכים מרכזיים , החזון: אתבפרופיל בית הספר הכולל והעמקנו 

/  והתלמידים זיקקו את החזון הכיתתי, חזוןמשמעות המושג על כל כיתה עמדה מחדש , תחילה

.    הספראו בחלק אחד בפרופיל בית אחת כל כיתה העמיקה בפסקה , בהמשך. שלהםהאישי 

והציגה אותו במפגש  , עסקהאחד המבטא את משמעות הנושא בו למדה פתגם כיתה כל 

 (רחלה.  )הבוקר הבית ספרי



 העבודה בכיתות בנושא שבוע חזון



 עוד מהעבודה בכיתות בנושא שבוע חזון



 הצגת תוצרי שבוע חזון במפגש הבית ספרי



 בטיחות בדרכים -יום שיא

ביום זה התקיימה בפרגולה הצגה בנושא בטיחות בדרכים לילדי הגן 

 .חדר בריחה–לכיתות הגבוהות נערך משחק . הצעירותולכיתות 

התלמידים עבדו בקבוצות קטנות ופתרו ערכת חידות בנושא בטיחות  

 .בדרכים

 



 השיתופיהמודל  -הכיתות המקדמות בבית ספר מגילות
 

,  רפואיים-סייעות ומטפלים פרא, דורנרמורות , ס צוות חינוך מיוחד של מורת שילוב"האחרונות התגבש בביהבשנים 

המשתלב היטב בחזון הכללי של , פי חזון חינוכי שיתופיופועלים על , המהווים  גורם מקצועי משמעותי בבית הספר

,  גילאיות של חינוך מיוחד-שתי כיתות מקדמות רב, בשנתיים האחרונות, נפתחו בבית הספר, בנוסף. בית הספר

 .  'ועד ו' הנותנות מענה לכל שכבות הגיל מא

לאחר חשיבה מעמיקה וחיפוש  . היה גדול, בהקמת הכתה המקדמת הראשונה, האתגר של בית הספר בשנה שעברה

' תפירת חליפה אישית'שבבסיסו החזון של , התגבש מודל שיתופי, אחר מודל שיתאים לכל הצרכים הייחודיים למקום

תלמידי הכיתה המקדמת משתייכים במקביל לכיתת . ככל שניתן, רגשי מלא-חברתי-תוך שילוב לימודי, לכל לומד

 .  ולכיתה המקדמת שהינה קטנה ורב גילית עם יחסים כמו של משפחה( הכיתה הגדולה שלהם)האם 

. פרט לשיעורי השפה והחשבון, התלמידים בכיתה המקדמת משתתפים בכל השיעורים המקצועיים בכיתה הגדולה

 .מלווה את התלמידים סייעת או מחנכת בשיעורים בכיתה הגדולה, על פי הצורך

תלמידים מהכיתה הגדולה משתלבים , על פי בחירת המחנכות. רגשי-חברתי-לימודי, נעשה גם שילוב הפוך, במקביל

התלמידים מכיתת האם מוזמנים לפעילות ייחודית ומהנה בכיתה , בנוסף. בכיתה הקטנה בנושאי לימוד שונים

להכיר ולפתח את  , כך שיש הזדמנות לכל התלמידים מהכיתה הגדולה להשתלב, והם מתחלפים בכל שבוע, הקטנה

 .הקשרים החברתיים שלהם

שהתנהל  , בשיח. הוצג המודל השיתופי, שהתקיים לפני כשבועיים בבית הספר, בביקור ממוקד למידה עם המפקחות

על התרומה הרבה  , והם העידו באופן כנה ומרגש, שותפו תלמידים מהכיתות המקדמות, בשלושה מעגלי שיתוף

גם המחנך והמחנכות של כיתות האם הוסיפו וסיפרו על החוויה המשמעותית  . שהם מפיקים מהלמידה בשתי הכיתות

 :מין פרנקלין'ניתן לתמצת במשפטו של בנג' מגילות'את החזון השיתופי שנרקם בבית ספר . מבחינתם

 "שתף אותי ואלמד, למד אותי ואזכור, אמור לי ואשכח"

 ".מדברון"אילת מחנכת כיתת -טאייביערה , א"מתימדריכת חינוך מיוחד  -מיכל לבל: כתבו



 מעורבות חברתית -"מגלים את המלח"

.  'ג-'כיתות אהמיועד לילדי  ג"מארהוא מוצר מתוכנית ( ברהחמען הלעורבות מ) ח"המלמגלים את "

התלמידים  . נתינה ועל הכוחות הטמונים בכל אחד ואחת, אחריות, בשיעורים לומדים על ערכים

על פרויקט כיתתי של מעורבות  יחד הם מחליטים . ומקשיביםובעיקר משוחחים לומדים , משחקים

יצר  וכל אחד , בשיעורים הראשונים התלמידים למדו על האיכויות וייחודיותו של המלח. חברתית

הפסיפס יתלה בפינת מעורבות  . הכיתותשמהווה חלק מפסיפס משותף של מלח -מבצקריבוע 

 (דנית. )והכיתותס ובה יתווספו בכל שבוע תמונות של תרומה ונתינה של התלמידים "חברתית בביה



הייתה גם ההצגה של  ... וכמיטב המסורת

 .אורדן ומעיין: בכיכובם של" חנה זלדה"

 חגיגת חנוכה

 .את החג קיבלנו בהופעה של ילדי הגן שרקדו ושרו בפני כולם

 של שרית חדד" נדליק ביחד נר"סיימנו בשיר 

 .והתכבדנו בסופגניות

   



 הצעירהחנוכה בחטיבה 

.  הצעירההילדים והצוות נפגשו למפגש חגיגי ומואר בחטיבה , צ"החטהורי חג חנוכה לקראת 

בכיתות האם צבענו  . והילדים רקדו שרו וריגשו את כולנו, שיריםשרנו , הדלקנו נרותבמפגש 

חג  הייתה אווירת . ולביבותחנוכיות מבצק מלח שהכנו מראש וקינחנו בארוחת סופגניות 

 (יעלי). ונרגשיםהמרחב היה מקושט ביצירות של הילדים והילדים היו מקסימים , מרגשת



 תודה פשוט להוקיר  –יום המורה 
 

 !המועצה והתלמידים הנהדרים, גם השנה נחגג יום המורה בבית ספרינו בזכות ההורים

.  המורהנציגי הכיתה ביקשו רשות להפעיל את הכיתה במשחק שהם הכינו לכבוד יום , היוםבבוקרו של 

היו על  כשהשאלות " חבילה עוברת"ולהפתעתן המשחק היה ... כמובן שלא יכלו לסרבהמורות 

המשחק היה . ויכירו עוד צדדים באישיותם, וזאת על מנת שהתלמידים יכירו אותם טוב יותר, המחנכות

 ...משעשע ומהנה, מפתיע

הגיעו כבמטה קסם לכלל הכיתות הורים שהחליפו את המורים והסייעות   9:00בסביבות השעה , פתאום

ארגנה  שם חיכתה להם ארוחת בוקר מפנקת שההנהגה ההורית , ושלחו אותם לחדר משאבים, בכיתות

 .ובנוסף חילקה שי קטן ומתוק לכל אנשי הצוות, וסדרה

,  ודיבר על משמעות צוות המורים עבורו, גם אריה כהן ראש המועצה כיבד את המורים בנוכחותו

 .וחשיבותו הרבה למקום

סייעת ובה ברכות הוקרה והערכה אישיות  /הייתה חוברת לכול מורה, הפתעה נוספת ומרגשת במיוחד

וכמובן ,  את החוברות התלמידים הכינו ביחד עם יוליה המורה לאומנות. מכלל תלמידי כיתתה

 .  למזכירה ולאב הבית, שהתלמידים לא שכחו להכין ברכות גם לכול המורים המקצועיים

 

 .ולכל מי שנרתם להצלחת יום זה, תודה רבה להורים המארגנים על העשייה והנתינה



 ראש חודש טבת

והילדים  , קונפליקטיםעסק בניהול החודש ערך . שיזף' דאת טקס ראש החודש הגישו תלמידי כיתה 

ושאהבת חינם מביאה רק טוב , "איש באמונתו יחיהאיש "למסקנה ששבסופה הם הגיעו הופיעו בהצגה 

וכיצד בעזרת  , שמספר על השוני הגדול בין בני האדם" ניצוץ האהבה"שרנו ביחד את השיר ! לעולם

,  העבריתמחייה השפה , זהו החודש בו נולד אליעזר בן יהודה, בנוסף... ניצוץ האהבה הכול אפשרי

 (אפרת. )ועל פועלו למען חידוש השפה העברית, עליובמצגת שהכין אביתר קב וצפינו 



 

 יום השפה העברית

ס כבר במפגש  "ציינו בביה, מחיה השפה העברית, הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, א בטבת"את כ

לכל , לאורך היום התקיימו בפרגולה. הבוקר הבית ספרי בשיר והצגה ובהקראת טקסטים אודותיו

במטרה לקדם ולחזק את  , תשבצים ואתגרים העוסקים כולם בשפה העברית, משחקים, פעילויות, הכיתות

,  והם נוכחו לדעת שהשפה אינה קופאת על שמריה, התלמידים נחשפו למילים חדשות בעברית. מעמדה 

 .  היה מעניין ומהנה מאוד. אלא ממשיכה להתפתח ולהשתכלל עם השנים

 .תודה לכל מי שלקח חלק בהכנות ובהפעלה



 ובהיכל הספר הקומראןסיור באתר 

יצאו התלמידים עם  , הנלמדת לאורך השנה', לכיתות ד" מגלים את מגילות"במסגרת התכנית 

 .  לסיור בנושא המגילות הגנוזות, מדריכי רשות הטבע והגנים

.  הם האיסיים" היחדכת "מושבם של ושם מקום , שם נמצאו המגילות, בקומראןהתחיל הטיול 

 .  והרוחניתהדתית מנהגיהם ותפיסתם , ביקור באתר למדנו על אורח חייהםב

.  ולפגוש את המגילות עצמן" לסגור מעגל"הספר שבמוזיאון ישראל בכדי נסענו להיכל משם 

התרגשו  הילדים . בית שני ועל רוח התקופהתקופת על ירושלים בלמדנו במוזיאון בביקור 

אשר  התגליות הגדולות והחשובות ביותר של המאה נמצאו , לראות כי במקום בו הם חיים

 (איגור.   )מרהיב ביופיובנו היכל לכבודן 



 טורניר כדורגל
 ו'-'כיתות ב



 שיעורי טבע וסביבה

במסגרת שיעורי טבע וסביבה בתכנית של רשות הטבע  , ביום רביעי האחרון לחודש דצמבר

שכבה עברה פעילות מותאמת נושא שנתי  כל . ה"קליכיתתי בקיבוץ חקר חוץ יצאנו ליום , והגנים

שאפשר למצות צמחים בשמן זית  הילדים למדו . הסביבהממעגלי שייכות והיכרות עם כחלק 

ניתן להכין מברשת לניקוי השנים   הסלבדורהשמענפי , לשימוש האדם לריפוי כמו הדס ורוזמרין

עקבות בעלי חיים בעזרת מגדירי עקבות שהוטבעו  חלק מהכיתות חקרו ...סבון חיטוי -ומן העלים

 ...והכירו חלק מהצמחייה המדברית, אחרים עקבו אחר חרקים, בבוץ

 ...כדאי לכם לבדוק מה למדו וראו ילדכם בסיור מיוחד זה

 .תודה לאפי ולמדריכי רשות הטבע והגנים



 "שליהחדר "תערוכה של פרויקט ' וכיתה 

 הכנת כדים מעיסת נייר -גדול לחנוכהפרויקט ' כיתה ו

 טעימות מחדר האמנות -ולסיום



 חנוכיות -ילדי הגן ספירלה וחלזונות -ילדי הגן



 'הכיתה  -חלון לחלום 

, חלון בדף/תחילה כל תלמיד גזר צורה

התבונן וצייר את העולם הנגלה לו דרך  

 .החלון



 'כיתות ד -יצירת קומיקס



 יצירת דגמי מטבעות עתיקות -'דכיתות 
 

 יצרנו דגמים , הכרנו את המטבעות מתקופת בר כוכבא

 .מפלסטלינה וריססנו אותן בספריי כסף וזהב



 השתקפות -' כיתות ב מונדריאןבעקבות פיט  -'כיתה א



 'גכדים של כיתה  'גמיניאטורות מפלסטלינה כיתה 

'  ויטראז

בהשראת  

מארק 

שאגאל  

 כיתות  
 'ד -' ב


