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"  הדבר הנפלא בחיים הוא שלאורך כל חיינו ניתנת בידינו הזכות ללמוד ולהתפתח"
 (ליברמן לותי ושוע'ג)

 ,קהילה יקרה, הורים, תלמידים

 .ובעשייה המגוונת והברוכה שלנובחוויות הלמידה לשתפכם שמחה 

 ..ופינוקיםברכות ,בחדר המורים בארוחה הפתענו את הצוות החינוכי , יום המורהלכבוד 

 .טבע וסביבה ומדעים, גאוגרפיה, המשכנו ללמוד בדרך יצירתית ומשמעותית בשיעורי תנך

 .וגידולים מקומיים, יצאנו לסיורים לימודיים לצפות בצמחים

 .קטעי מידע וסרטונים, ריקודים, ציינו את ראשי החודש בטקסים ססגוניים הכוללים שירים

 .לשם איסוף  כסף לתרומה לנזקקיםחיזקנו את ערך המעורבות החברתית במכירת עוגות 

 .והמורה נורית במסגרת חונכות לתלמידים הצעירים' בהצגה של כיתה דצפינו 

 "אהבה"מפעל  מפרויקט לטעימה " צוקים "' הזמנו את הורי כיתה ו

                           יום השפה העברית  , ו בשבט "נטיעות  לכבוד ט: וכמובן הקדשנו זמן לציון ימים מיוחדים

 .המעשים הטוביםויום 

 .על חייה האישייםשסיפרה על ספריה וגם ס הקשיבו לסופרת נעמי שמואל "כל תלמידי ביה

 .נהנינו יחד מטורניר ידידות בכדורגל ויצאנו לחוות ולצפות בשיטפון בקומראן בעקבות הגשמים

 ,הגניםוילדי ' בארכיב אלדן כיתה ו חוויתיתבמסורת של יציאה לפעילות המשכנו 

 למדנו בהקשר של הסביבה על דמויות ואנשים משמעותיים  ה"ברמובתוכנית 

 .התמקדנו בברכות ותפילה ם"חייבאשכול 

 .פינות פעילות והקשבה, גיבוש כיתתי, י מעורבות סביבתית"ע( מעורבות למען החברה) ח"המלגילינו את 

 .לאורך כל התקופה לא ויתרנו כמובן גם על עבודות  האומנות והיצירה

 מוצגת כל העשייה הברוכה         במגילתוןוכעת לפניכם 

                             
 .ותודה לכם ההורים השותפיםובתלמידים , גאה בצוות

  ,  בברכה                                                                                                             

 ,  דנה לוי                                                                                                              

 ס"ביהמנהלת                                                                                                           



 פ"יום המורה תש
 

 !פשוט לומר תודה

צוין השנה בארוחת בוקר מפנקת  המורה יום 

אשר ארגנוה ההנהגה  , בספריית בית הספר

 ,בשם כל ההורים לכל צוות בית הספר, ההורית

ובקבלת ברכות הוקרה והערכה מרגשות אותן  

וחולקו , קישטו וצבעו, הכינו התלמידים מראש

,  המחנכות, בטקס יום ראשון בפרגולה לכל המורות

ההורים  בזכות . המזכירה ואב הבית, הסייעות

תודה להורים המארגנים  ! והתלמידים הנהדרים

 .ולכל מי שנרתם להצלחת היום

 
 לא האושר הוא שהופך אותנו לאסירי תודה
 .... הכרת התודה היא שעושה אותנו למאושרים



 'כיתה ד -שיעור חוויתי
, בעקבות לימוד חומש במדבר, ך"שיעורי התנבמסגרת 

להתנסות בחיי המדבר  , ס מגילות"בי', יצאו ילדי כיתה ד

ליום זה הילדים למדו על חיי  כהכנה . בתקופה הקדומה

כיצד הלכו  , מה אכלו) -היום יום של בני ישראל במדבר

,  המנוןוכל שבט חיבר , הילדים חולקו לשבטים..(וחנו ועוד

הייתה חלוקת תפקידים פנימית בין , כמו כן. וסמלדגל 

.  'וכדנושאי כלים , צלם שטח,  כתב שטח: הילדים כגון

,  הטאבוןמצות על -הקימו אוהלים והכינו פיתותהשבטים 

דרך  . בסוף הפעילות פירקו אוהליהם ונדדו חזרה לכיתה

דרך  , מעטהתנסות זו הילדים קיבלו הזדמנות לחוות 

להבין את החוויות והתלונות , המדבראת קשיי , הרגליים

זאת תוך הנאה מגבשת וחיבור וכל ,של העם הנודד 

דליה , לנורית המחנכתתודות . לזהות המקומית שלהם

,  הדר בת השירות, אודיה, נועה, נואית, ך"המורה לתנ

 המכינה  וישראל ועומרי בני 



 משיעורי טבע וסביבה
האחרונים למדנו מגוון נושאים הקשורים לטבע  בחודשים 

למדנו על צמחי מרפא שונים ויצאנו לסיור  . המקומי המדברי

את הצמח והכנו חליטת  קטפנו , גלונית  פרעושיתבחיפוש אחר 

בהמשך למדנו על המסלע המקומי והתמקדנו בחוור . צמחים

יצאנו לסיור במטרה לאסוף חוור ולהכיר את התכונות  . הלשון

בנוסף למדנו על צמחי תבלין  . הקוסמטיות והרפואיות שלו

התמקדנו במלוח קיפח וקטפנו אותו להכנת  . וצמחי מאכל

 (.איגור. )תבשיל 



 עדכונים ותמונות'  ופרויקט אהבה של כיתה " מגלים אהבה"
שם  . הוא מפעל אהבה -"מעבדות ים המלח"החלו התלמידים לבקר ב, לאחר ההיכרות עם חומרי הגלם

היא   –" שרשרת הערך"למדו על . 'בקרת איכות אריזה וכד, ייצור, תכנון: הכירו את המחלקות השונות

,  חומרים, בחירת התכשיר.כשכל קבוצה מייצרת מוצר קוסמטי ייחודי , והתחלקו לקבוצות, תהליך הייצור

לפני  . המלווים אותם לאורך כל התהליך, מטעם המפעל מנטוריםואריזה עושים הילדים עם , ריח, שם

למדנו מדוע  . העביר סדנת הורים וילדים בנושא העור, חוקר עור במפעל אהבה, דרור כהןר "ד, כשבועיים

שאפשר להכין למדנו ,כמו כן . החשיבות להתחיל בכך מגיל צעירועל וכיצד עלינו להגן על העור שלנו 

,  הכנו מי פנים ומסיכה לפנים ממלפפונים: תכשירים לפנים מחומרים שנמצאים בסביבה שלנו וכך עשינו

 (אביטל.)הבא במגילתוןנעדכן על התוצר הסופי של התלמידים , חוואראלכוהול ואדמת 



 חגיגה של חורף....שיטפון בקומראן 
ס "הגענו לביה, בבוקר של אחד מימיי השבוע בחודש ינואר

.  נראו זרימות של מים מן ההרים, כשלאורך כל הדרך מדרום

תוך זמן קצר  . שוטף בשצף הקומראןהשיא היה לראות את 

ס לצפות במחזה המרהיב בשמורת "התארגנו  ויצאנו כל ביה

לנהגי  , תודה לגילה על הארגון הספונטני המהיר. קומראן

 .האוטובוס ולאנשי אתר קומראן שאפשרו לנו להיכנס לשמורה



 טבתטקס ראש חודש  -שיטה ' כיתה ה
וזה היה קצת מוזר שעשינו את הטקס  , את הטקס הכנו בערך בשבוע

בטקס סיפרנו על  . יפה ומוצלחיצא בזמן קצר ובכל זאת הוא ממש 

כמו צום עשרה  , אירועים חשובים שמתקיימים במהלך חודש טבת

ניהול  "שהוא  החודש הצגנו את ערך . הכלליבטבת ויום הקדיש 

שרנו והראינו סרטון עם תמונות שלנו בחונכות , רקדנו, "קונפליקטים

 אנחנו מקווים שכולם מהטקס שלנו   . ובטיולים
 שיטה' כיתה ה –מרטה : כתבה



 יום השפה העברית
לאורך כל השבוע למדו הילדים . העבריתמחיה השפה , הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, בטבתא "כ

הילדים שיחקו במשחקים . על חיוו ועל פועלו, בכיתות על האיש המיוחד בזכותו אנו מדברים עברית בארצנו

הלחימו  "'  תלמידי כיתות ג.  מעמדהבמטרה לקדם ולחזק את , כולם בשפה העבריתובאתגרים העוסקים 

בנות השרות הכינו והפעילו משחק . בדיוק כפי שעשה זאת אליעזר בן יהודה ואף המציאו מילים חדשות" מילים

,  תשבץ ענק בנושאהעברית ובכניסה לבית הספר עמד לוח גדול עליו סולמות וחבלים אנושי בנושא יום השפה 

 "?...בעבריתאיך אומרים " -וחידודים של מילים שגורות וביטוייםחידושים 

   



 טורניר כדורגל בית ספרי
 .  ספורטיבית באווירה היה אירוע  2020ידידות בכדורגל טורניר 

 .  וזכו לקריאות עידוד מתלמידי הכיתותהשתתפו ונהנו ושחקו בכבוד ' ו-' בכיתות 

.  מאמן הכדורגללנציגי מועצת תלמידים שארגנה ועזרה בשיפוט וגם ליורם תודה 

 (אילנית)



 לתרומהעוגות ועוגיות מכירת 
 .שיטה -'יוזמה וביצוע של  כיתה ה

המכירה התקיימה כדי . הכיתה שלי קיימה מכירת עוגות ועוגיות בבית הספר, ביום שישי, במהלך חודש ינואר

 .  משפחות נזקקות או ארגונים למען בעלי חיים, כמו חולי סרטן, לאסוף ולתרום את הכסף לאנשים שזקוקים לו

 .  אני מקווה שכולם קיבלו את מה שהם רצו. בזמן המכירה ניסינו לעזור ולרצות את כולם

נפגשנו בקבוצות יום לפני כן והכנו   -מאוד חשוב שתדעו שכול הכיתה עבדה מאוד קשה על הפרויקט הזה 

אני מקווה שכולם נהנו באירוע כי אנחנו מאוד . ביום המכירה סדרנו את הפרגולה לפני ואחרי המכירה. עוגיות
,  תודה לכל מי שעזר. וכרגע אנחנו עוד חושבים למי לתרום, ₪ 550 -בזכותכם הרווחנו במכירה כ. נהנינו

 .שיטה' תלמידת כיתה ה -אליסה: כתבה

 

 



 סל תרבות
נפגשנו עם הסופרת נעמי  , פעילות סל תרבותבמסגרת 

כל הכיתות נחשפו וקראו את ספריה בכיתות   . שמואל

,  ס"בספריית ביה איתהבמפגש . כפעילות מקדימה

על מוצאה האנגלי  , סיפרה הסופרת על חייה האישיים

ונישואיה לבן העדה האתיופית במהלך הצגת ספרייה  

התנהלה שיחה סביב הערכים בהם היא  , במצגת

,  קבלת האחר דרך חשיפה לתרבויות שונות: עוסקת

התלמידים שאלו  . כבוד והערכה בקשר רב דורי וסובלנות

שאלות בסוף המפגש התעניינו וחיפשו את ספרייה  

מעניין ומעודד , המפגש היה נעים . ס"בספריית ביה

 (מרים). קריאה



 ראש חודש שבט
 :החודשראש חודש שבט עסקנו באירועי בטקס 

חג טו בשבט אשר לו כמה  , יומולדת לכנסת, לאה גולדברגפטירת 

חג הנטיעות וחג שמירה על  , עריכת סדר משבעת המינים, משמעויות

עסקנו בערך החודש אחריות אשר נמצא בכל , בנוסף. איכות הסביבה

.  משפחתיתאחריות סביבתית ואחריות , אחריות אישית, מישורי חיינו

הטקס היה מרשים  , הילדים היו מקסימים בהכנות וביום הטקס עצמו

 .ומכבד

 (נתנאלה)



 שיטה' כיתה ה -שיעור גיאוגרפיה

 
בתחילת השנה התחלקנו לקבוצות וכל  : 'מחקר מדינות בגאוגרפיה כיתה התמונות 

,  התלמידים אספו מידע והכינו מצגת. קבוצה בחרה מדינה שמעניין אותה לחקור עליה

 (גיל). המדינההביאו לכיתה בגדים מסורתיים ומאכלים שמזוהים עם 

 



   טרסטרמית -'כיתה ג
לבקר יצאנו , בשבטו "שיעורי מדעים על עולם הצומח והחיבור לחג טבמסגרת 

לסוג האדמה   ורברנחשפנו בעזרת אסף . ה"קליבגידולי השדה של קיבוץ 

ראינו את חממות  , רצנו בשדות השום. והמאפיינים המיוחדים של האזור

 (עליזה). וטעיםהיה סיור מהנה . האבטיח וקטפנו עגבניות שרי מתוקות





 :ושירים שכתבו.... עוד תמונות

 .פסמון' אלון וכרמל מכיתה ד, ארבל



 (הומניסטיקה, מדעים, רוח) ה"ברמשיעורי 

 
מתקיים  ה"ברמשיעור . ה"ברמהנקראת שיעור ' ו-'דהספר תכנית חדשה לכיתות השנה מופעלת בבית 

פתחנו  . במקביל ללימודי יהדות ואנו עוסקים בו בשאילת שאלות וחקר דרך אנשים שונים ופועלם במציאות

מהם ערכים ושלכל אדם בעולם יש ערכים  למדנו . ומעמיקותשאלות טובות שאילת את השנה עם הנושא של 

  מלאלה, פרדה אקלום, יצחק רבין, דרך שאלת הערכים למדנו על האנשים בן ציון ישראלי. שמניעים אותו

מהם הערכים שהובילו אותו לעשות את  "על כל אחד מהאנשים שאלנו . טהוןלאה גולדברג ושרה , יוספזאי

וגם חשבנו ושוחחנו על איך האנשים האלו קשורים לחיים שלנו היום ומה אנחנו יכולים ללמוד " ?מה שעשה

 .לזמננומהם שרלוונטי 

אישים התלמידים משתמשים בעיתון בית ספרי כדי לסכם את החומרים ולספר   3-4לאחר למידה על 

כל תלמיד ותלמידה בחרו את אחד האנשים שלמדנו עליהם או נושא שיחה  . באופנים שונים על מה שלמדו 

לדוגמה השיחה על בן ציון ישראלי העלתה את הנושאים של גידול . שהועלה בכיתה בהקשר לאישיות

השיחה על פרדה אקלום העלתה את הנושאים של עליה לארץ ישראל ועל העדה  . חקלאות וציונות, התמרים

.  שלחמה עבור הזכות של בנות ללמוד בארצה יוספזאי  מלאלהדרך משחק וסרטונים למדנו על . האתיופית

חידון , קומיקס, דעה, סיפור -על כל נושא שנבחר כתבו התלמידים באופנים שונים לעיתון הבית ספרי

 (דנית מחלב.)ועוד



 מעורבות למען החברה – ח"המלמגלים את 
,  בשיעורים. 'ג-'לכיתות א( מעורבות למען החברה)" ח"המלאת מגלים "בתכנית מארג גם השנה אנחנו ממשיכים 

אנחנו  . נתינה והכוחות שטמונים בכל אחד ואחת, אחריות, לומדים הילדים על ערכים, הנערכים אחת לשבוע

מציגים הצגות ויוצרים יצירות ובעיקר משוחחים ומקשיבים ויחד מחליטים על פרויקט כיתתי , משחקים ולומדים

בנושא ' ילדי כיתה א: כעת אנחנו בשלב בו כל כיתה עובדת על הפרויקט הכיתתי שלה. של מעורבות חברתית

יוצרים פינות פעילות  ' ילדי כיתות ג, לשנייהיוצרים גיבוש כיתתי והקשבה אחד ' ילדי כיתה ב, מעורבות סביבתית

ס בהכנת משלוחי מנות לגיבורי שואה וביקור "כמו כן משתתפים כל ילדי ביה. ס למען כל התלמידים"בביה
  טריסטרמית' ילדי כיתה ג –בתמונות ! נאחל לכולם חווית הצלחה ומסוגלות. בבתים וחלוקה במהלך חג פורים

עפרוני אורזים  ' ילדי כיתה ג. ס"בשביל פינת רוגע ומשחק בביה( י מחזור חולצות ומילוי בשקיות"ע)יוצרים כריות 

 (דנית). משלוחי מנות לפורים לחלוקה לגיבורי שואה



 אשכול תגבור לימודי יהדות  
.                                                            את החודש לנושא תפילה וברכותהקדשנו  ם"חייבתכנית 

 (דליה). בשבטו "וסעודות אמנים לכבוד ט. משחק מונופול אנושי בנושא תפילה: בתמונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור תורה' כיתה ג
:  תלמידה מספרת. ערכי של ריבוי קולות-מתוך המקורות על מכות מצרים בליווי מדרשים ושיח כיתתילמדה 

בגלל שמשה לא רצה  , למדנו על מכת דם וצפרדעים ועל כך שאהרון הוא זה שעשה את המכות האלו"

ערך  ואיזה ..."למשל כשהוא היה תינוק בתיבה. בגלל שהם עזרו לו פעם? למה. להרביץ למים ולאדמה

הכינה  עפרוני ' גכיתה , לסיכום הלמידה על מכות מצרים וחומש שמות. לכבד ולהכיר תודה: ?לומדים מזה

 (  דליה.)תערוכה יצירתית והנחיית מצגות

 



 ״יום ״המעשים הטובים
בדרך  את יום המעשים הטובים בחרנו 

אותם אנו  , מיוחדת להודות לאנשים יקרים

פוגשים כמעט בכל יום במסדרונות בית 

,  השומרים, בניהם עובדי הניקיון. הספר

כוס על , הביתחברי המכינה ונפתלי אב 

ברכנו אותם והענקנו להם שי , קפה ועוגה

התלמידים  . ״מפעל אהבה"קטן תרומת 

״  ' ילדי כיתות גצוות , התרגשו  ואנו

.  התרגשנו איתם, ״וטריסטרמיתעפרוני״ 

 (  שרית ועליזה)

רצו  ( 'וד' ג-תלמידי כיתת קומראן גם 

לעשות משהו לכבוד יום המעשים  

כרזות למחלקת ביחד הכנו , הטובים

.  אבותח סיעודי ולבית "אשפוז בבי

"  הוד"לבית האבות הגיעה אלינור 

ומסרה את השלט במעלה אדומים 

שהתלמידים המדהימים שלנו הכינו  

הדיירים . הטוביםלכבוד יום המעשים 

את הלב ממש מחמם התרגשו וזה 

 (נועה )

 



 'כיתה ד -חונכות
.  הצגות סביב סיפורי חג טו בשבטשתי '  הכינו תלמידי כיתות ד' , של חונכות כיתה בבמסגרת 

.  פ"תלבושות ולמדו את תפקידיהם בעהכינו , אישיתמתוך אחריות , פעולההילדים עבדו בשיתוף 

 (ונואיתנורית ). מהןנהנו ' וכיתה ו' כיתות א, היו כה מוצלחות שגם הגניםההצגות  



 וילדי הגן' כיתות ו -ביקור בארכיב אלדן
הייתה משותפת לילדי אלדן הפעילות לסיור בארכיב יצאנו   17/2-ב

נחשפנו לרעיון השמירה על מסמכים ומדוע בפעילות . ׳הגנים וכיתה ו
,  הגנים ילדי . תנאי  אקלים אידיאליים –הארכיב נמצא במקום הזה 

כשהם , היוםעצי זית שבבוא נטעו ', מכיתה ועם החונכים שלהם ביחד 

יוכלו למסוק זיתים יחד עם ילדי הגן הם ', כתלמידי כיתה ויחזרו לשם 

את הציורים שלהם  כיתה ו׳ קיבלו בהתרגשות תלמידי . העתידיים

ילדי הגן קיבלו  . שנשמרו היטב בארכיב, מהשנה בה הם היו ילדים בגן

יצירה מן הטבע וציירו ציורים משלהם אשר  בנושא חווייתית פעילות 

הייתה פעילות  לסיכום . השנים הבאות 6-יישמרו עבורם בארכיב ל

אלה שפעלו  לצוות שלו ולכל , ומשמעותית תודות ליגאל אלדןמהנה 

 (נורית בנימיני). להצלחת היום הזה



 מחדר האומנות
 מציירים חנוכיותתמר ילדי גן 

 חנוכה, אור וצל -' כיתה א



 'אכיתה , בשחור לבן לחנוכהיצירות  מחילות לאוגריםיצירת . הבית: נושא, דרגהגן 

 מימדיות מדף לבןהכנת חנוכיות תלת ', כיתה ו  



 'קולאז -'ה', כיתות ד

 אגםיעקוב אמנות קינטית בהשראת   -' כיתות ה

 : יצירה בטכניקת קווילינג -וכיתה 

 נייראמנות גלגול 



 שבוע החלל -' ה', כיתות ג פתיתי שלג –' כיתות א



 .לאילן במתנות וקישוטים מעשה ידיהםהולדת חוגגים יום  -'גן תמר וכיתה א

 שקדיות   -'כיתות ג


