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 ..."  בשמחהמרבין משנכנס אדר "
 

 ...השמחה כפולהוהשנה 
 

ממגוון עשיר וייחודי של תוצרי  , ההוריםזה נשמח ביחד אתכם במגילתון 

תוצרים מפעילויות ותהליכים הקשורים  . הלמידה של ילדי בית הספר

המעורבות החברתית  , ערך הזהות המקומית: לערכי חזון בית הספר

לתוצרים  גיליון זה מאפשר והצצות . ואחריותיות למשפחה ולטבע

 .מתחומי הדעת השונים

 ...ותיהנוהביטו , קראו

 אליאברחלה 

 מנהל בית הספר



 עדכונים מהשטח -פרויקט אהבה

לימודי בעקבות תהליכי פיתוח והכנת  יצאו לסיור ' ותלמידי כיתה " אהבה"במסגרת פרויקט 

החל . משחקים ומוצריםעל בניית שם למדנו , "שנקר"להנדסה ועיצוב בבית ספר ביקרנו . מוצר

החומרים התנסינו  במעבדת . שלב הייצורועד בחירת החומרים , העיצובדרך , משלב הרעיון

לבין נהנינו מכיבוד קל ובין , הלייזרגם את תחום חיתוך הכרנו . ידייםבהכנת ג׳ל אלכוהול לניקויי 

אריזות פלסטיק  תהליך ייצור שם למדנו על ". סטארטפלסט"המשכנו למפעל משם . ושתייה

סיור כללי במפעל ובסיום כמובן שהודינו על האירוח  ערכנו . הקוסמטיקה ובכלללתעשיית 

ל אשר  "המנכפגשנו את , סיטי באיירפורטלמשרדי מפעל אהבה המשכנו ... והטעיםהמפנק 

שמענו הרצאות על שיווק דרך  . שיווק ועל הדילמות העולות מתוך העבודה, הסביר לנו על פיתוח

.  וגם שם התכבדנו בפינוקים טעימים, המדיה ועל פיתוח מוצרים חדשים העונים לצרכים שונים

 .מהנה וחזרנו מלאי חוויות, מעשיר, היה יום מוצלח



 שבטטקס ראש חודש 

תלמידי בית הספר  ובו נחשפו ', הכיתה י תלמידי "עהתקיים הטקס  

בחודש  באזורינו קרה החודש ומה ערך , למשמעות החודש ביהדות

בחודש זה וסוגי  המצוין המשפחה הטקס התמקד ביום .  זה

.  למדו ולימדו, רקדו , התלמידים שרו. המשפחות השונות הקיימות

המבטא את  " ענקיתביחד משפחה כולנו "את הטקס קינחו בשיר 

 .ההרגשה הכללית בבית הספר שלנו

 



 ו בשבט  "ט

בשירה בציבור של כלל , חג האילנות נפתח בפרגולה

בליווי תזמורת  ישראל ארץ ששרו שירי , ס"תלמידי ביה

 .   הספרבית 

ופעילויות  שיח מברר זהות בכיתות התקיימה למידה עם 

ולאחריה יצאו התלמידים לנטיעות  , שונות בנושא החג

 .ס"ביהברחבי 

התובנות מהלימוד והחוויות מן הנטיעות שיתפו  את 

 .ג על הלוח הפעיל בפרגולה-תלמידי כיתות ב

ו  "חגגו בסדר ט' תגבור לימודי היהדות'באשכול , כןכמו 

 .שכלל אכילה שמבחר פירות הארץ, מסורתיבשבט 

התרומה  על , נחמיה ראובני-תודה לסבא של עומר ראובני

 לרעות ולגילה בנות השירות  , הנכבדה של השתילים

 לנפתלי אב הבית  , לאביה המורה למוזיקה, על ההובלה

 .שדאג   להכשרת סביבת הנטיעות

 



 תלמידים למען יעלים -אקטיביזם

נחשפו התלמידים  , של רשות הטבע והגנים, "טבע זה הבית שלי"התכנית במסגרת 

,  והגנים בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריוןלניטור היעלים שמנוהל על ידי רשות הטבע 

כי  התלמידים למדו . היא להכיר ולחקור את הרגלי היעלים שחיים בסביבתנושמטרתה 

,  מאשפהלחולי אצל היעלים כתוצאה גורמת סמיכות יישוב האדם לצד חיות הבר 

 ,רכביםעל ידי בנוסף לדריסה . אוכליםבעיקר שקיות ניילון ומגבונים אותם הם 

 .תילועותולעים המגיעות מצואת כלבים שלא עברו טיפול נגד צייד 

את הקהילה בהסברה  שיתפו , לבתי התושבים' הגיעו תלמידי כיתה ג 22/1בתאריך 

אספו מידע על הכלבים שמגדלים בכל , כלביםנגד תולעים אצל הטיפול על חשיבות 

 .תילועבית וחילקו את הכדורים נגד 

 

 



 'כיתה ו-ממצאים המצאות 

לחשוב על צורך '  שיעורי מדעים וטכנולוגיה נדרשו תלמידי כיתה הבמסגרת 

הילדים ערכו סקר בישובים שלהם ובקרב צוות בית  . ולמצוא לו פתרוןמסוים 

 :  בין ההמצאות שהמציאו. הספר ובדקו את ביקוש המוצר שלהם

 .שמקרר את האוכל לילדים קטנים, אליה מחובר מאוורר קטןכפית 

 .  אותם ניתן לחמם במיקרו ולחמם את הרגליים, ממולאים בעדשיםגרביים 

 ,  גם מיונז וגם קטשופ בבקבוק אחד -מיוקטופבקבוק 

 .שימושיות ומיוחדותהמצאות  ועודעם שקית ואקום לחיסכון במקום ועוד מזוודה 

 .ס במפגש הבוקר בפרגולה"ההמצאות הוצגו לכל תלמידי ביה



 ההמצאות שלנו  
 
 



 תערוכת בולענים  

,  חוקרים את תופעת הבולענים' תלמידי כיתה ו

במסגרת שיעורי גיאוגרפיה ומביעים  

זאת גם . ביצירתיות את פרשנותם לתופעה

תושב  , ההזדמנות לומר תודה למרום רפפורט

על השיעורים המרתקים אותם  , בית הערבה

מזה  ', הוא מעביר בהתנדבות לתלמידי כיתות ו

 .  כמה שנים



 מבשלים ביחד
 

 "מסטר שף"פעילות גיבוש בנושא  -'כיתה ה

לפני . בארגונם ויוזמתם של וועד ההורים

הפעילות הכינו התלמידים רשימת קריטריונים  

התחלקו  , רובם חברתיים, שעליהם לעמוד בהם

'  קב 2-ו באבנתהתארחו ' קב 2: קבוצות 4-ל

 .  התארחו באלמוג לערב חוויתי מגבש וטעים



 "מצילים את ים המלח" -אקטיביזם חברתי

 'כיתה ב

למדו התוכנית מצילים את ים המלח במסגרת 

על ייחודו של המקום הסיבות  ' תלמידי כיתה ב

למדו מהו אקטיביזם חברתי מתוך  , להתייבשות

עם  לצאת בנושא ים המלח בחרו הילדים . דוגמאות

חשב מה יכול  כל אחד . המלחלהצלת ים עצומה 

המלח וביטא את רעיונותיו בדגל את ים להציל 

 .מחאה

 

 

 

 גן אשל  

ילדי הגן  " מצילים את ים המלח"מסגרת התוכנית 

הנמצא נחשפו להכרות מעמיקה עם ים המלח 

על היתרונות והחסרונות  , הכי נמוך בעולםבמקום 

הסיבות להתייבשות    התקיים דיון מעניין על. שבו

להצלת   הציעו רעיונותהם . ונולד שיח מרגש, הים

לפתוח  , מים מהים באילת המלח כמו להביא ים 

לאסוף  , עוד פעם את הסכר ושיזרמו מים מהכינרת

את מי הגשמים בדליים גדולים ולהעביר בצינור לים 

שכל אחד יביא בקבוק עם מים ומלח וישפוך  ,המלח 

בפעילויות השונות הילדים יצרו דגם של ים    .לים

ציירו את החוויות האישיות  , המלח המתייבש

שלהם עם המשפחות בים המלח הכינו מגפונים  

 .וקראו להצלת הים

 

 

 



 
 בסיור ניקיון בשפך נחל אוג' כיתה ג -אקטיביזם

.  סיור ניקוי באזור שפך נחל אוג' ערכו ילדי כיתה ג, "יעל זה מהבית שלי"במסגרת תכנית 

,  בהכרות בין התלמידים לטבע בסביבתם הקרובה, הסיור התמקד בשמירת טבע מעשית

במהלך הסיור  . על ידי איסוף הזבל המסוכן להם, ובמיוחד בהגנה על אוכלוסיית היעלים

ואפילו  , יחד השארנו סביבה נקיה ונעימה יותר. מוטיבציה מדהימה' הפגינו ילדי כיתה ג

 .ס ברגל ונהנינו מאוד"הלכנו את כל הדרך חזרה לביה. צבאיםראינו 



 "עיינות צוקים"סיור ב

הסיור היה שונה משכבה  .לסיור חקר בעינות צוקים יצאו ' כיתות  גן עד ה  3/2בתאריך 

,  את בעלי החיים שחיים במי המעיינות כמו שחריר נחליםבסיור חקרו התלמידים  . לשכבה 

משחקי  ,משחקי חוץ שיחקו , למדו להכיר את חגורות הצומח במקום, הנחלים ואמנוןסרטן 

והכינו פסיפס פקקים ענק שמאפיין את  הצטרפו , מן השטחעזרים והכל מינימום ילדות עם 

חוויתי  , היה זה יום אינטנסיבי. החושיםקולות של בעלי חיים והפעילו את שמעו , עינות צוקים

 .  ומעשיר



 צעדת ראשוני ים המלח

ס לצעדת ראשוני ים המלח  "יצאו ילדי ביה 15/2בתאריך 

הייתה זו חוויה נהדרת בה  . המתקיימת זאת השנה השלישית

האתרים  , הנופים, עם המורשת, בארץ ים המלחכולנו  צועדים 

,  נהנים ומשמרים עם כל הקהילה, צועדים. ההיסטוריים והקהילות

תודה  . את זיכרון ההיסטוריה של המקום שקם לתחייה בימנו

למועצה על הארגון של האירוע ולכל השותפים שהתגייסו  

 .להצלחתו



 'הבכיתה " המורשת שלי"פרויקט 

 מספרים אירוע משמעותי בחיי  ילדים 

 .במשפחתםהדמויות 

 (קורמןנעמה : כתבה) 

 

 

 

ארליך סיפר על סבא שלו נווה 

שלחם בבריגדה היהודית  , אובנט

בצבא בריטניה במלחמת העולם 

באחד הקרבות נורה אך  . השנייה

הגרמנים השאירו אותו  . לא מת

התושבים הגרמנים  . מאחור

באזור הלכו לחפש פצועים וטיפלו  

 .בו עד שהחלים

אלה כרמל מספרת על סבתה  

שהייתה ראש הארגון של  , אתל

נשות הדסה והובילה פרויקטים  

,  משמעותיים בתחומי הרפואה

עודדה מודעות  . החברה והחינוך

התנדבות  , להיבדק לסרטן

 .במחלקות ילדים ועוד

סבה של יובל סימון עלה לארץ  

מהונגריה באמצעות החלפת  

והוא  , זהויות עם חייל בריטי

.  לחם בכל מלחמות ישראל

הוגדר , באחת מהן נפצע קשה

סבתה  . כמת והגיע לחדר מתים

של יובל שהייתה אחות בבית  

,  החולים זיהתה אצלו תזוזה

!  ולמעשה הצילה בכך את חייו

 .הם הכירו לאחר מכן והתחתנו

לי שחר סיפרה על סבתא שהתגייסה  

ח כאחות שם הכירה את סבה שלחם  "לפלמ

בקסטל במלחמת העצמאות ורבין היה 

בראיון לפרויקט גילתה לי שהוא היה . מפקדו

 !גם מראשוני ים המלח



ENGLISH  IS  FUN 

 חתכו, קילפו, הביאו מיני פירות מן הבית'  תלמידי כיתות ד

 .  והכל באנגלית –והכינו סלט פירות משובח 

חגגו  ' תלמידי כיתה ב

את סיום יחידת הלימוד  

 .בעוגה מתוקה



 סולמות ולמידה

במסגרת לימודי יהדות נהנו  , השבוע

סולמות  "ממשחק ' ו-'תלמידי כיתות ב

המשחק עסק  ! אנושי חוויתי" ונחשים

 ,  בנושא תפילה וברכות

סיטואציות ואף משימות  , שאלותוכלל 

 !ומהנהחוויה טובה מאתגרות ובעיקר 

עוד פעילות של מעורבות   -אקטיביזם חברתי

 חברתית תרומה לקהילה

זאת השנה השנייה בה אוספים התלמידים  

והצוות מצרכים אשר נארזים באהבה גדולה 

 .שואה  ולשורדיונשלחים לניצולי 

יישר כוח לשרית היוזמת ולכל העוסקים   

 .במלאכה הקדושה



 מחדר האומנות

 .'קולאזעצים בטכניקת  -'כיתה ו

 רישום בפחם ועיפרון  , צמחי מדבררישום  -'כיתה ה

 .של צמחים עליהם עשו עבודת חקר בכיתה

 'וגם כיתה א



 סמיטסוןורוברט  גולדסווריאנדי : בעקבות אומני האדמה



 תמונות מהטבע -'כיתות ד

 .מעורבתטכניקה , גוסטב קלימט עץ החייםבעקבות  -'כיתות ב

 .'קולאזטכניקת , קנדינסקיעצים בהשראת וסילי , כיתה א



 .  דיו וגירי פסטל יבש, ציור עם קש,  שקדיה'דכיתות 

 ילדי גן עצים בהשראת קנדינסקי

 ים המלח ומדבר יהודה על אריחים 



 כיתה ו, מכחולים מהטבע, כלים וסימנים
 ...הדפס. ם דיין והלבבות'ג, ילדי גן

מחומרים  יצירות ( ליום המשפחה...)לב: נושא השיעור -'הכיתה 

 סדנה פתוחה, שונים וטכניקות שונות


