
הצהרה

הכר את הצוות

גננת גן דקל–אריאל לימור 
נגה  איתמר , נועם)ילדים מקסימים 4-לגאה ואמאנשואה לארז 

.יליןחינוך בדויד למדה גרה ברמת בית הכרם (. וליאל
בחטיבה הצעירה האגרון בתור סטודנטית באימוני  דרכה את התחילה 

למחנכת  הפכה ללימודיי והחל מהשנה הרביעית השניהבשנה הוראה 
.לסרוגיןוגננת ' אכיתה 

מאוד ילדים ונהנית מאוד להיות  אוהבת . שנה22כבר עובדת באגרון 
!!גננת

בכל בוקר עם הילדים הלמידה והעשייה המשותפת איתם  המפגש 
מה שילד צריך זה מבוגר אחד  ״כל . מחדשבכל פעם אותה ממלאים 

שנותיה  בכל אותה משפט שמלווה (  הרב שלמה קרליבך)שיאמין בו ״ 
שילד שחש בטוח ואהוב במקום בו הוא נמצא  מאמינה . חינוךכאשת 

.הגבוליוכל להתקדם ולהתפתח ומכאן השמיים הם 
מלבד  . בקהילהלמצוא זמן פנוי בעתיד ולהתנדב החלום שלה הוא 

כל הקשור בבישול  , המטבחאוהבת את מאוד , אהבתה לילדים
.ואפייה



הצהרה

הכר את הצוות

'מחנכת כיתה ה–מירב ביטון 
,  9אמא לאליה בן , נשואה לנתי איש קבע בהנדסה קרבית, 31בת 

תואר ראשון  למדה . גרה בקרית מנחם. 3ואוריה בן 8נויה בת 
.  משפחה וקהילה, ותעודת הוראה בחינוך ותואר שני לימודי האישה

הכי  . 2015סטודנטית לחינוך משנת שהייתה מאז באגרון נמצאת 
אני אוהבת בעבודת החינוך זה לראות את התהליך שהילדים  

תפיסת  . עוברים ואת חוויות ההצלחה שהם צוברים במהלך הזמן
העולם החינוכית שלי היא לעבוד בשיתופי פעולה עם ההורים ועם  

במסגרת  . לפי צרכיושאר הצוות ובכך למעשה להתייחס לכל ילד 
המשאבים שיש להתאים את המסגרת אל הילד ולא שהוא יתאים  

באגרון אפשר להגשים את התפיסה  ולמזלי . את עצמו למסגרת
שלי שאצליח ״לגעת״ בכל התלמידים שלי ושיהיה  החלום . הזאת

.    ביננו קשר אישי ויחסי כבוד ואמון
מ״ה ולמדה בחטיבת  מחזור . בית ספר אגרוןמירב היא בוגרת 

אהבה גדולה  לה ויש , ימי במכמורת-ביניים ותיכון בסגנון צבאי
.לים
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ביקור בסוכה

'  אכיתה ילדי 
'  וכיתות ג

האושפזיןהיו 
בסוכת  

.לוימשפחת 

לדליה  תודה 
ומתן על הכנסת  

!האורחים
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המנהג היהודי–הפסקה פעילה 

"  תשליך"התלמידים הבוגרים הכינו הפסקה פעילה בנושא המנהג היהודי 
.והכנת קישוטים לסוכה

".ותשליך במצולות ים כל חטאת"חלק במנהג התלמידים לקחו 
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שיעורי הבחירה

...שעורי הבחירה יצאו לדרך
למידה מתוך  , העשרההמאפשרים , בתחומים שונים, רבים ומגווניםשעורים 

.  מפגש רב גילי ועוד, תחומי עניין
.  ועודועוד משחקים הכנת , קולנוע, גישור, פסיפס אקולוגי: קטנהטעימה 

!!!נפלא ליצור ולמתוח את גבולות הלמידהכמה 
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הורים משתפים ומעשירים

'  בשכבת כתות ו
,  את יום המטפל הבין לאומי בהרצאה ופעילות של צוות מגן החיות התנכיציינו 

הדגישה את החשיבות  ההרצאה . 'אבא של ארבל מכיתה ב, גלעדבהנחיית 
.בשמירה על הטבע

השתתפו בהרצאה חשובה מאוד בנושא שימוש נכון באינטרנט וסכנות  , וגם
!למדו כללי התנהגות נכונה ברשתהילדים . ברשת
דניאל  ', איתמר מכיתה ה, בוגר בית הספר, אבא של יונתן, להראל כהןתודה 

.ושיר מהגן', מכיתה ג
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חדר המוזיקה

ידי  על השתדרגההכניסה לחדר מוזיקה 
.רגיל" שלום"ריקוד או פשוט , כיף, חיבוק

מנגנים ושרים שירים ויצירות  ' כיתות בילדי 
.שהם למדו ויצרו בעצמם בשיעורי מוסיקה

הקליטו את  השיר החדש  חלילית ואת שיעור 
.  שלמדו לצלילי הטבע בדשא



הצהרה

 P.B.Lחדשפרוייקט

 P.B.Lחדשפרוייקט
שכבה ה׳ ילמדו על  תלמידי 

נושא הבריאות בדרך שונה  
ערכות בריחה שונות  ויבנו 

!בתחום הבריאות
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טיול שנתי–' שכבת ו

'כיתות ושנתי טיול 
לגשרים התלויים  , לשוויצריה הקטנה-לכרמל 

וחוינומסלולי טבע שילבנו . שבנשר ולעתלית
ייחודית בסיור במחנה המעפילים בעתלית  חוויה 

.ההעפלהובמשחק 
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דו קיום במוזיאוניםפרוייקט

חלק  לוקחים ' תלמידי כיתה ד
מפגשים בין תלמידים  בפרוייקט

ערבים ויהודים במוזיאון ארצות  
סדרת  . המקרא בירושלים

המפגשים תתמקד בדמותו של  
צויידולקראת המפגש . אברהם

עברי  -התלמידים במילון ערבי
ולמדו שיר משותף המשלב בין  

.השפות

החלה בסדרת מפגשי דו  ' כיתה ג
ס הדו לשוני  "קיום עם ילדי ביה

חוויה  היתה. במוזאון ישראל
הילדים מלאי  . מסקרנת ומהנה

.ציפייה למפגשים הבאים
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חונכות

חונכת את  ' שכבת כתות ו
.'שכבת כתות א

התמקדה בכתיבת  החונכות 
מכתבי סליחה לקראת יום  

הכיפורים והכנת קישוטי  
.סוכה לכבוד החג

חונכות עם  מפגשי ה׳ התחילה שכבת 
.  ׳שכבת ב
השכבה מתרגשים מכך שניתנה  תלמידי 

״  כ״אחיםלהם ההזדמנות לחנוך ולשמש 
.בוגרים לילדי השכבה הצעירה
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קריאה מונחית

"קריאה  מונחית"
תלמידי  , השעורים הפרטניים בימי שניבמסגרת 

ילדה שלא מהעולם  "קראו את הספר 2/כתה ו
.של הסופר אהרון אפלפלד" הזה

הקריאה התלמידים נחשפו לחיים  במהלך 
למדו מילים  , במסתור בצל תקופת  השואה

עמדו על תכונות הדמויות ודנו  , וביטויים
.בדילמות ערכיות ואנושיות  שעלו מהקריאה

המעמיקה גרמה לי  הקריאה : "הילדיםמדברי 
ולא רציתי שהספר  , להבין היטב את הסיפור

לדעתי כל ילד במדינה חייב לקרוא את  ", "יגמר
,  "וזה יותר חשוב מכל מקצוע, הספר הזה

והבנתי שיש  , הקריאה גרמה לי לצמרמורת"
הקריאה בצוותא עזרה  ", "אנשים שהם מלאכים

".ולהנותלי להבין 
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בואו של הסתיו

חקר דו  בלמידת . הסתיו כבר כאן והחילזון בא לבקר בחטיבה הצעירה
איך הוא  , את מבנה החילזון' גילית בדקו וגילו ילדי הגן וכיתה א

כמובן  ? איך הוא מתנהג בסכנה? מה הוא אוכל? מתקדם בשטח
��החזרנו את החילזון לטבע שאחכ


