
משולחן המנהלת

,והורים יקריםתלמידים 

והאיכותית  השבוע נרצה לשתף בעשיה המגוונת גם 

.ס"המתרחשת בביה

תלמידנו הציעו עצמם  , העמקנו בערך הדמוקרטיההשבוע 

יצרו כרזות וסרטונים  , לנציגות במועצת התלמידים

הבחירות התקיימו ובקרוב נכריז מיהי הנהגת . משכנעים

.זוהתלמידים לשנה 

קדמה לה הכנה של הערוגות  , החורף החלהשתילת 

פועלים ושותלים  , התלמידים מעורבים. והאדמה לשתילה

.ובשמחהבמרץ 

-השנתבשרנו על חזרתם בשבוע הבא של תלמידי מרגע 

ציפייה כי נזכה ללמידה  כולנו . אנו נערכים לכך, ו

.שלימהממושכת תוך בריאות 

.את התלמידיםשתפו , תתרשמו, אם תקראואשמח 

דינה, שלכם



!קטנים בשכונהתמיכה בעסקים 

החזרה לבית הספר ועם פתיחת לקראת . השכונהבית הספר אגרון תומך בעסקים של 

כמות נכבדה של משחקים וחוברות  , רכשנו מספרי שי שבמרכז המסחרי, חנויות הרחוב

בימים אלו התמיכה בעסקים הקטנים חשובה  . שעשועי מילים לתלמידי בית הספר

הוזמנו לבית הספר וקיבלו  ,  ו-כיתות התלמידי . והכרחית ואנו שמחים לקחת חלק ביוזמה

באופן זה  נפעל  . כהוקרה ללמידה המאומצת שלהם מרחוק, את חוברת שעשועי המילים

.לחיזוק  השפה העברית גם בשעות הפנאי בבית



בחירות למועצת התלמידים

.התלמידיםבחירות למועצת 

,  השנה למרות כל הקושיגם 

ולמרות שחלק מתלמידינו לומדים  

למדנו על ערכי  ! מרחוק לא ויתרנו

לימדנו מיהו מנהיג  , הדמוקרטיה

.  ומועמד ראוי ומהו מצע בחירות

תלמידי בית הספר הציגו את עצמם  

בסרטונים  ואת המצעים שלהם 

מקסימים ובכך הציעו את עצמם  

.כמועמדים למועצת התלמידים

וירטואלי  " הייד פארק"ערכנו 

בכיתות בו חשפנו את המצעים  

המושקעים והמעוררים גאווה של  

.תלמידנו

!מרובה לכל המועמדיםבהצלחה 

בעמוד  , בתמונות חלק מהמועמדים

.הבא תוכלו לצפות בסרטונים



בחירות למועצת התלמידים

בלחיצה על שם הכיתה ניתן לראות את 

מצעי הבחירות המרשימים של התלמידים 

'כיתה ד

1'כיתה ו

1'כיתה ג

'כיתה ה

2'כיתה ג

2'כיתה ו

!שימו לב

https://youtu.be/f5QsRWZCOQM
https://youtu.be/pN1fq7114sk
https://youtu.be/KuI9794tcEg
https://youtu.be/d_fuNr12jl0
https://youtu.be/POHtN7NuF0g
https://youtu.be/z8Zsz7VOSww


בחירות למועצת התלמידים

לאחר שראינו ושמענו את כל  

מצעי הבחירות שהכינו  

המועמדים מהכיתות  

ערכנו אירוע  ,  השונות

.  בחירות חגיגי בכיתות

תלמידי בית הספר הכינו  

תעודות זהות ובחרו  

.בבחירות חשאיות בקלפי



הסיגדחג 

תוך צפייה  , של הקהילה האתיופיתהסיגדט בחשוון את חג "כ-ציינו ב' ילדי כיתה ד

הילדים צפו גם בסרטון קצר המתאר את  , בשידור חי בטקס שהתקיים ברחבת הכותל

ובה פרטים רבים על חג  " ?הידעת"ולבסוף צפו במצגת , המסע של האתיופים לישראל

במידה  . ה פתק אדום ופתק צהוב/ה קיבל/כל תלמידה. ועל הקהילה האתיופיתהסיגד

הרימו את הפתק , הרימו פתק צהוב ובמידה ולא ידעו, וידעו את פרט המידע שהוצג

כך נוכחנו להבין עד כמה ידענו או לא פרטים על החג המיוחד ועל בני הקהילה  . האדום

.  הסיגדלבסוף חולק להם משחק אישי ובו מפת בריחה לחג . האתיופית



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

',בתלמידי כיתה 

את קרני השמש  מנצלים 

באוויר  האחרונות ללמידה 

.הפתוח ברוח התקופה



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

',תלמידי כיתה ה

בשתי  הגיעו בהתרגשות גדולה ללמידה 

.הספרקפסולות בחצרות בית 

בנושא  PBLהתחילו למידת , בנוסף

בית  לכתלימחוץ , "על הסביבהשומרים "

.  הספר

כיצד  : המלווה אותנו היאהפוריההשאלה 

.מחזירים לטבע את הצבע



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

למדו בהרחבה על  2/תלמידי כתה ו

סיפורה המרתק של ספינת  

את  וחקרו " אקסודוס"המעפילים 

סיפורם של ספינות מעפילים  

.נוספות

הוזמנו ללמידה בשטח  התלמידים 

:  הפתוח וקראו סיפור העפלה אישי

הלמידה בחוץ  " אל החוף המקווה"

טומנת בחובה אתגר עבודה ללא  

שולחנות וכל ילד בחר את הישיבה  

.עליוהמועדפת 

תצרבספק שלמידה בדרך זו אין 

ותתרום ליכולת שלנו  בזכרוננו

לגלות גמישות יצירתיות ולהתמודד  

.עם אתגרים



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

.  הוזמנו לבית הספר לשיעורי חינוך גופני בקפסולות בשטח הפתוח' תלמידי שכבת ו

ונהנו ממשחקי כדור הדורשים שיתוף פעולה ועבודת  , הם עבדו על מרכיבי הכושר

.אין ספק שלפעילות הגופנית ערך מוסף לבריאות הגוף והנפש. צוות



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

והגיעו ללמוד   zoom-בלקחו פסק זמן מהמסכים ומהלמידה מרחוק 2/תלמידי כתה ו

.במרחב הפתוח בחצרות בית הספר

הביעו תקווה להתקבל  , שלהם לקראת המעבר לחטיבת הבינייםבתקוות שיתפו התלמידים 

כמו כן  . לבתי ספר  טובים ושיתאפשר ללמוד בכיתות ולהכיר את החברים החדשים

וחברים  משפחה עם גדולות התלמידים הביעו תקווה לחגוג חגיגות בת מצווה ובר מצווה 

.ההוריםשהבטיחו להם כפי ל "ושיזדמן להם לטוס לטיול בת מצווה ובר מצווה בחו

שיזכו  מהילדים מקווים חלק , לקרוא בתורה בצורה מושלמתלהצליח הביעו תקווה הבנים 

לאמץ בעל חיים וכמובן שהביעו תקווה למציאת חיסון לקורונה שתתקיים לנו מסיבת סיום  

!מושלמת כהלכתה

!  תתגשמנהמשאלותהםתקווה שכל כולנו 



מפגשי כיתות במרחב הפתוח

בבית  נפגשו 1'וכיתה תלמידי 

לימודי  -הספר למפגש חברתי

קטנות באוויר  בקבוצות 

.הפתוח

כרזה משולבת סיסמאות  הכינו 

.של זהירות בדרכים

,  בשיעור חינוך גופניהשתתפו 

.  ביקרו בספריית בית הספר



חטיבה הצעירה

.העולםלמדו את סיפור בריאת ' דקל'בשבועיים האחרונים ילדי גן 

ובוהו  מהו תוהו למדו . ומגווניםנושאים מעניינים נחשפו להמון הטקסט המקראי דרך 

.  ועשו ״סדר״ בבלגן

ללמידה סביב נושא היממה וחלקיה  ויצאו והחושך היום והלילה האור -ביום הראשון 

אנו רואים כיצד המחזוריות  . המחזוריותבגן הוא מושג הרבה מושג שחוזר . השונים

בכל  . העבריחודשי השנה ולוח השנה , השנהבאה לידי ביטוי בימי השבוע בעונות 

.  גימטריהגם את התאריך העברי ועל הדרך לומדים מציינים יום 

להבין איך מגיעות טיפות הגשם לעננים ולאחר  ניסו . והשמייםהמים על -ביום השני 

.  בטבעעל מחזור המים למדו ניסוי ודרכו ערכו ניסיונות רבים למצוא את התשובה 

.  הפריהעשב ועצי , הדשאנוצרה היבשה ועל צמיחת כיצד -הבריאה השלישי ביום 

...לראות מה יצמחמחכים . בגןזרעים שונים הפעם הנביטו 

השמש הירח והכוכבים וצפינו במופעי הירח השונים  -המאורות על -הרביעי ביום 

.העברילפי הלוח 

.והבהמותבריאת האדם על -וביום השישי .  והשמייםחיות המים על -החמישי ביום 

קיבלו את  , לבסוף. למזכרתיצרו את לוח הנושא בגן והכינו חוברות אישיות הילדים 

.חגיגיתשבת השבת בקבלת 



חטיבה הצעירה



שתילת החורף

ס ציינו  "כל ילדי ביה, כמנהגנו מידי שנה

את אירוע שתילת החורף בהפנינג בית 

.ספרי

בגינת הירק ובערוגה הכיתתית שתלו  

אשר עד לעונת האביב  , חורףירקות 

.ימשיכו לטפח



שתילת החורף



מעורבות חברתית

,  חודש חשוון, ב"הלמסגרת מפתח 

העמיקו בחשיבותה של  ' ילדי כיתה ד

כרזה ועל סוגי המסרים שנועדה  

ובעקבות  ...( רעיון, דעה, רגש)להעביר 

,  "מעורבות חברתית: "ערך החודש

הילדים נתבקשו ליצור כרזות עם מסר  

.הקשור לערך זה

את יום הסובלנות  ציינו , במשך השבוע

בשיח ובדיון כיתתי על  , הבינלאומי

מהות וחשיבות הסובלנות בחברה  

על ההבדל בין סבלנות  , ובדמוקרטיה

הילדים  , לסובלנות ועל הקשר ביניהם

כתבו על סיטואציות חברתיות בהן  

נדרשת מהם נקיטת סובלנות ולבסוף  

ועמדנו על המסר  " שווים"האזנו לשיר 

,  שיוויון)שלו ועל הקשר שלו לסובלנות 

...(.כבוד, אחווה



נפגשנו לערב משותף של צוות בית הספר עם הנהגת ההורים לטובת היערכות  

התרשמנו מהאופן בו הצוות מסתגל כל העת  . משותפת להמשך שנת הלימודים

נחשפנו לתכנון  ,  למציאות המשתנה ולאתגרי הלמידה החדשים שהיא מזמנת

בהובלת הנהגת ההורים והתחלנו לגבש את המתווה  ספרייםבית ומייזמיםפרוייקטים

.לציון יום המורה

ערב משותף של צוות בית הספר עם הנהגת ההורים 


