
משולחן המנהלת

,תלמידים והורים יקרים

והאיכותית  השבוע נרצה לשתף בעשיה המגוונת גם 

השבוע נציג את נבחרי מועצת  . ס"בביההמתרחשת 

שהוא ערך  , השונותאת ההתייחסות לערך , התלמידים

.  החודש והסמלים השונים שעיצבו התלמידים לערך זה

,  הצעירה למדו להפיק שמן זית והתנסו בכךבחטיבה 

כבר נערכים להפקת ספר המחזור  ' ותלמידי כיתות 

ועוד פעילויות  עוד . ס"ואתמול נערכו צילומים בביה

....עוד יוזמות של תלמידים ומורים, והתנסויות

.את התלמידיםשתפו , תתרשמו, אם תקראואשמח 

!  שלנוהכוללת היא התמונה התמונה 

דינה, שלכם



מיחזור... מיחזור... מיחזור

,תלמידים ומשפחות יקרות

בחומרים ומוצרים  , חוזר, הינו תהליך שנועד לאפשר שימוש נוסףהמיחזור, הידעתם

ולשמור על  באגרון ממשיכים למחזר . י פירוקם ועיבודם לכדי מוצרים חדשים"שונים ע

.הסביבה

:  המגוונים שלנוהמיחזורלבית הספר מוצבים פחי בכניסה 

גדוליםבקבוקים למיחזורפח 

פיקדוןבקבוקי למיחזורפח 

פחיותלמיחזורפח 

שקיותלמיחזורפח 

ניירלמיחזורפח 

סוללותלמיחזורמתקן 

הבינלאומי אנא עשו מאמץ לשלוח המיחזורנציין את יום 8.12.20, ביום שלישי

.  עם הילדים חומרי גלם לטובת פעילות בית ספרית

נוכל לשמור על כדור הארץ למען הדורות הבאיםיחד 



משמרות הבטיחות

הבוגרת  השכבה 

חזרה להפעיל את  

משמרות הבטיחות  

ולהעביר את באי בית 

בכל  בביטחההספר 

.בוקר



מועצת התלמידים

תלמידי מועצת התלמידים התכנסו לפגישת  

הנציגים הגיעו מלאי  . מועצה בשטח הפתוח

וכבר גיבשו רעיונות  , מרץ לעשות ולהשפיע

להפעלת תלמידי בית הספר לקראת חג 

...החנוכה הקרב ובא



החזרה לבית הספר

הדגישו  ' ילדי כיתה ד

את ערך הרעות וקיבלו  

את ילדי כיתות  בברכה 

בחזרה לספסל  ' ו-'ה

הלימודים



ל"גוריון ז-דוד בן–לומדים על מנהיגים 

בשיעורי  ציינו 1כיתה ו׳תלמידי 

בשיעור  'כיתה דהזום ותלמידי 

יום פטירתו של דוד  את , בכיתה

קראו  , בסרטוניםצפו . בן גוריון

מאמר ולמדו על אישיותו ופועלו  

.לאורך השנים



הפסקה פעילה

תלמידי בית הספר נהנים מהפסקה  

פעילה ביום חורפי וגשום בהובלת  

.'תלמידי כיתה ה



גן צבר

את סיום הבריאה בקבלת  וחגגו על בריאת העולם האחרונים בשבועיים למדו ' גן צבר'ב

על  חורף ולמדו שתילת שתלו , העמיקו את הלמידה היצירתית  על מספרים. שבת חגיגית

.מכתש ועליהפקת שמן זית בעזרת 



גן דקל

הגזע החלול  : את חלקי העץהכירו . הזיתלמדו בשבועיים האחרונים  על עץ ' גן דקל'ילדי 

.   עלהצבעים ובשני מרקמים בכל והבחינו בשני את העלים מששו . והזיתיםהענפים העלים 

ועד הפקת שמן הזית בבית  מהמסיק על התהליך שעוברים הזיתים ולמדו לגן זיתים הביאו 

את  הכניסו . בין החרצנים לגפתהפרידו . כתשו זיתים: לחקות את התהליך בגןניסו . הבד

ביקור  . וכבשו זיתיםזעתר עם שמן זית טעמו . זיתקיבלו שמן . וסחטוהגפת לשקית בד 

.מקרוב בעצי הזית שלנווהתבוננו בחצר הלימודית 



חורףשתילת -מגמת קיימות 

ילדי הגן ממשיכים בשתילות כחלק  

נבטים וחלקי  , מתהליך למידה על זרעים

��הצמח



1'כיתה א

1'אילדי כיתה 

לומדים צלילים  

בדרכי הוראה  

,  יצירתיות

מגוונות תוך  

עולם  העשרת 

.הידע שלהם



חוויתיתלמידה –2'אכיתה 

על הזית והפיקו שמן  למדו 

זית בעזרת מכתש ועלי

2ילדי כיתה א׳

ממשיכים ללמוד  

על דתיה בן  

הקשיבו  . דור

לשיר ״ילדה  

אחת ומטריה  

ויצרו לוח  אחת״ 

יצירתי וצבעוני  

במיוחד

לשמור  לומדים 

על הקצב  

בעזרת שיר  

משחק  

"מוסיקה יחד"



חוויתיתלמידה -'שכבת ב

לומדים על ימי הבריאה  ' תלמידי כיתות ב

את יום  לאחר שלמדו . במגוון דרכי הוראה

בו הבדיל אלוהים את האור  , הבריאה הראשון

.תיאטרון צלליותהכינו , והחושך



'שכבת ג

וכסאשולחן ', בכיתות ג

הם רק דרך  " של פעם"

.  אחת לשבת ולעבוד

הלמידה  , בכיתות שלנו

מאפשרת  " מבוזרת"ה

להתקדם ולבצע  

משימות לבד או  

עם מעט  , בקבוצה

גם , ילדים או עם יותר

ישיבה על  , בשכיבה

מתנדנד ואפילו  כסא

...בעמידה



1'כיתה ג

1'גילדי כיתה 

בתהליך קביעת  

ביחד  . תקנון כיתתי

תנאים לימודיים  יצרו 

וחברתיים שמוסכמים  

על כולנו ומאפשרים  

לנו הרגשה בטוחה  

.ונעימה בכיתה



השני  את לומדים ומלמדים אחד ' ילדי כיתה ד

תוך קריאת חומר וסיכומו  , על בעלי חיים שונים

.והכנת מצגות

יום  התלמידים גם ציינו את 

הבינלאומי בשיח  זכויות הילד 

ובכתיבה

'כיתה ד

על ערך השונות תוך שיח על חשיבותו וצפייה  למדו , לחודש כסלוב"הלמפתח במסגרת 

.והתייחסות למסר של הסרטון ביחס לשונות" טיפה שונה"בסרטון 



קיום בהובלת מוזיאון המדע -דו

ו משתתפים בחוג בהפעלת  -תלמידי כיתות ה

השגרירות  'ובתמיכת ' מוזיאון המדע'

בו משתתפים התלמידים בשיתוף  ' האמריקאית

.'שועפטסמא ס "ביה'

מתקיים בלמידה מרחוק ומלווה בערכות  החוג 

.התלמידיםציוד שקיבלו 

התלמידים מתנסים  , המפגשים10במהלך 

למידת עקרונות מדעיים  , בעבודה עם הידיים

ויצירתיות והכל תוך היכרות ועבודה משותפת  

.עם בני הלאום השני
'כיתה ה–ליאל 

לחצו על שם וכנסו לקישור

'כיתה ה–נויה 

'כיתה ו–גרציה 

'כיתה ה–נויה 

https://youtu.be/CC3yKQ8Vwg4
https://youtu.be/Hnpgrguh_PY
https://youtu.be/C5FHRiWp0wA
https://youtu.be/IkvxIxZXJx4


ערך השונות

שיעור מפתח  במסגרת 

2'והלב תלמידי כתה 

ביררו את מושג  

הבינו  . השונות לגווניו

מאיתנושכל אחד ואחד 

ועד כמה חשוב  , שונה

לקבל את השונה כשווה  

התלמידים  . בחברה

עיצבו מחדש את סמל  

שקיבל ביטוי  , השונות

מחודש מהתובנות  

.   הרבות שהסיקו בנושא

התלמידים נחשפו  

לפתגמים בהלימה  

לערך ומהתוצרים  

לוח  ועיצבו המגוונים 

בית ספרי בנושא  

.שונות



רופאים צעירים וערך השונות–' כיתה ה

הלומדים  ' כיתה התלמידי 

"  צעיריםרופאים "את הקורס 

קיבלו את  , בלמידה מרחוק

ערכות הניסוי להמשך למידה  

.מהבית

,  בנוסף

עיצבו סמלים  

שונים לערך  

,  "שונות"

ערך המבטא  

את חודש  

ויחד  , כסלו

בנינו את לוח  

הכניסה  

לבית הספר  

לכבוד  

.חנוכה



ספורט-1'כיתה ו

כל שבוע תלמיד  1בכיתה ו׳

אחר מעביר תרגילי חימום  

לאחר שכולם רצים  , ומתיחות

את ריצת הבוקר מסביב  

.לבית הספר



לספר המחזורצילומים -' שכבת ו

הגיעה ליום צילומים לספר  ' כתות ושכבת 

באולם הוקם עבורם סטודיו צילום  . המחזור

.מיוחד

בתמונות  הצטלמו גם ככיתה וגם התלמידים 

.  אותםואביזרים המאפיינים אישיות עם בגדים 

!גדולהההתרגשות 



מוסיקה

ילדי הגן  

מסבירים אחד  

לשני מאיפה  

מגיע הצליל  

אחרי  . בפסנתר

ניתוח  "שעשו 

גילו  " לפסנתר

באילו צורות ניתן  

להוציא ממנו  

צליל ולאיזה  

משפחה הוא  

.שייך


