
הצהרה

'וכיתות ו' שכבות כיתות א–טקס פתיחת שנת הלימודים 

את טקס קבלת  הכינה ' כיתות ושכבת 
הלימודים וקידמה  ופתיחת שנת ' אכיתות 

,  ריקוד, בברכהאת פני תלמידי בית הספר 
.היו נרגשים' כיתות אילדי . שיר ומנגינה

כבר התחילו ללמוד את רזי הקריאה  הילדים 
משחקים  , יוצרים, לומדים. והכתיבה

.חדשיםומכירים חברים 



הצהרה

...התחדשנו 

ס התחדש  "ביה
במרחב למידה  

משותף ובריהוט  
חדש בכיתת הגן  

.'ב-'ובכיתות א
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ומייקרספייסכיתת רובוטיקה 

ס התחדש גם השנה  "ביה
בכיתת רובוטיקה  

חברת  בשיתוף ומייקרספייס
.  קידספיקו

שהתקיים  בכנס הפתיחה 
,  ראש עיריית ירושליםבמעמד 

משה ליאון ובהשתתפות אלי  
והבעלים של  המיסד-וורטמן

המלווה  נחמזוןוארז פיקוקרן 
קיבלנו  , ספרנואת בית 

תעודת הוקרה והערכה על  
בקידום החינוך  שותפותנו 

החווייתי  , הטכנולוגי המדעי
.והיצירתי בירושלים
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♻מיחזור ... מיחזור... מיחזור♻

?הידעתם
מאפשר  המיחזור. הוא תהליך שבו מפרקים פסולת ומחזירים אותה למצב של חומר גלםמיחזור

.  חיסכון בחומרי גלם ומצמצם את כמויות הפסולת והזיהום בעולם
. מורים והורים יקרים, תלמידים, ממתינים לכםהמיחזורפחי . למחזר באגרוןממשיכים 

: נמצאים בכניסה לבית הספר וכולליםהפחים 
.שקיותלמיחזורפח 
.בקבוקי פיקדוןלמיחזורפח 
.פחיותלמיחזורפח 
.בקבוקים גדוליםלמיחזורפח 
.ניירותלמיחזורפח 

.סוללותלמיחזורמתקן 
, ה"אלהמיחזוראותם העברנו לתאגיד , בקבוקי פיקדון5,000ס מעל "בביהמיחזרנוהחולפת בשנה 

.ס"אשר זיכו אותנו בסכום נכבד לרווחת תלמידי ביה
.ועבור הדורות הבאים אחרינועבורינולנו להמשיך ולשמור על עולם נקי ונעים עיזרו

.הקומפוסטאת איסוף ( בעצם נמשיך)זו נציין כי מיד לאחר החגים נתחיל בהזדמנות 
♻. בהמשךפרטים 
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פעילות ילדי הגן

ילדי הגן החדשים  
כבר התאקלמו  

בחטיבה ומתחילים  
.בלמידה

ראש השנה  את 
מקדמים בברכה  

בשיר סיפור למידה  
.ויצירה
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2'פעילות כיתה ב

לומדים בחירות  
דמוקרטיות מהן  

באמצעות יצירת קלפי  
המאפשרת בחירה בין  
.מספר חלופות שיעור

!בהנאהבחרו הילדים 
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1'פעילות כיתה ב

שנה טובה״  “הכינו איגרות ילדי הכיתה 
.  רובם בודדים, לניצולי שואה ברחבי הארץ

יקשטו את המעונות בערב ראש  הגלויות 
.השנה וישמחו את ליבם
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'פעילות כיתה ג

,  במסגרת שיעורי כישורי שפה" הנסיכה על האפונה"הילדים הכירו את הסיפור 
ומשמעויותיה  עסקו בהתחלה , כמו כן. קבוצותוהמחיזו את הסיפור בשתי 

.  של חגי תשריונחשפו לנושא 
הם  , מאוד מהתהליךונהנו החלו בדמיון מודרך בהנחיית המחנכת הילדים 

.פעילויות למידה מגוונותמשחקים משחקי לוח הכפל בעזרת כדור ועוד 
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'פעילות כיתה ד

בשיעור חלילית המעודד  
עבודת צוות במרחבים  

השונים במתחם בית  
.  הספר
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'פעילות שכבת כיתות ה

בשלב הבא יתנסו  . באמצעות ערכות בריחהללמוד החלו ' כיתות הבשכבת 
.לטובת כלל תלמידי בית הספרהתלמידים להכנת ערכות בריחה חדשות 
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'פעילות שכבת כיתות ו

.'שכבת כתות אעם בסדרת מפגשי חונכות אישית התחילה ' שכבת כתות ו
משחקי הכרות והכינו כרטיסי ברכה לשנה החדשה עם  ערכו ' והחונכים מכתות 

.'החניכים מכיתה א
,  השקעה רבה, החונכות חווינו התרגשויות רבות והיינו עדים להכנהבמהלך 

.יוזמה ויצירתיות
...עוד תמונות בהמשך
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'פעילות שכבת כיתות ו
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"ערבות הדדית"פעילות בית ספרית בנושא 

במסגרת הנושא השנתי ״ערבות הדדית״ הזמנו את חברת אתגרים להעביר  
כל כיתה עברה בתחנות השונות ועבדו בשיתופי  , פעילות לילדי בית הספר

....  פעולה ועבודת צוות

....הפעילותלנו בסוף שפירגןלמנהל החברה תודה 
אבקש לציין שבית הספר שלכם מאד מיוחד יש בו אוירה מאד רגועה  ״

ונעימה המורים והתלמידים מגובשים ואוהבים ורואים את זה בכל  
כיף גדול  . התלמידים מלוכדים וכולם רוצים לעמוד במשימות, התחנות

צוות אתגרים מפעיל  , לתת שרות לבית ספר שיש בו אקלים של אהבה
״...במשך השנה עשרות בתי ספר ואצלכם השמחה והכבוד זה הכי בולט



הצהרה


