
הכר את הצוות

'מחנכת כיתה ג–זיסקינדשירי 
בת זוגו  . הוריהדור חמישי בירושלים מצד שני , ירושליםילידת 

גרה בשכונת  . של ניב שלף שגם הוא איש חינוך בחינוך המיוחד
חלק . בעלת תואר שני בחינוך בתחום הוראה ולמידה. רמת שרת

-באגרון כמורההתחילה את דרכה . שנים14ממשפחת אגרון מזה 
.  'ד-'ב: בכיתותחינכה גננת בחטיבה הצעירה ובחלוף השנים 

לשהות ונהנית הגדולות בחיים מאהבותיה ילדים הם אחת 
אינטליגנציות  "בשילוב של מאמינה . יומיתבמחיצתם בשגרת 

כך שבדרך זו יוכלו כל , בשגרת הלימודים בבית הספר" מרובות
ילד שחש שמכירים  . שבהםהחוזקותתלמיד ותלמידה להפגין את 

בכישוריו ובכישרונותיו יצמח להיות עם ביטחון עצמי רב יותר 
משהו חדש מהילדים והם אף פעם  לומדת בכל יום . ומאושר יותר

במקצוע ההוראה  רואה . אותהלא מפסיקים להפתיע ולרגש 
במסירותו  אק'קורציאנוש. שליחות לחינוך לערכים ואהבת אדם
כותבת  . השראהעבורה ובאהבתו האינסופית לילדים מהווה 

לטייל  נהנית . ילדותהואוהבת לשיר מאז ( כרגע למגירה)שירה 
שלה  החלום . בטבע ובעולם ולצבור חוויות חדשות ומרגשות

...משלהולהפיק אלבום שיריה להלחין את תוכל שיום אחד 



הצהרה

הכר את הצוות

מורה למוסיקה–הלנהשמי 
במקור  . גרה בשכונת בקעה. לשלושה ילדיםואמאנשואה 
13שנתיים באנגליה ולפני כ גרה . הבסקים שבספרדמחבל 
.עלתה לארץשנים 
עבדה בעבר . תואר ראשון בחינוך מוזיקליבעלת 

בקונסרבטוריון האקדמיה למוסיקה עם קבוצות של  
פסנתר עד  ולימדה , ועם הגיל הרךואמהותתינוקות 

.הוא בבית הספרשלה שהמקום שהחליטה 
הכי אוהבת לבוא  . שנים3חלק ממשפחת אגרון מזה היא 

זו  . לבית הספר ולגלות את עולם המוסיקה יחד עם הילדים
עשייה חווייתית וכיפית הכוללת תנועה והאזנה שמשפיעות  

. החברתיות והלימודיות של הילדים, על היכולות הרגשיות
הוא להביא לכל ילד אור ושמחה כדי שמחר  שלה החלום 

.שיוכל להאיר את עולמו ואת כולנוזה הוא 



הצהרה

הטכנולוגית שלנוהחממה 

שלנוהחודש בחממה הטכנולוגית 

 המייקינגאת לימודי התחלנו
...קידס-פיקובשיתוף 

 בתלפיות פיקובמתחם ביקרנו
והכנו מחזיקי מפתחות וסימניות 

.על עץמימדיתבהדפסה דו 
 הדפסה ראשונה במדפסת ביצענו

עם  , הבית ספריתמימדהתלת 
המספר שמייצג אותנו בתחרות  

1720רובוט ...הארצית
 ההכנות לתחרות השנתית  במסגרת

האדריכלית  ברובוטיקה אירחנו את 
אסתי אופק מומחית לנושא  

הנגישות ובעזרתה התקדמנו לגיבוש  
שאלת החקר ומציאת הפתרון  

.לאתגר לשנה זו



הצהרה

רביןהזיכרון לזכרו של יצחק אירוע 

!מכבדים. חושבים. עוצרים

.  ל באירוע מיוחד"הזיכרון ליצחק רבין זיום 
שיח  התקיימו מעגלי בהמשך . משותפתודרכו בליווי שירה ניפתח במילים על דמותו האירוע 

בכל מעגל  . מכבדים. חושבים. עוצרים: על המושגיםבדגש , "כוחה של מילה: "שעסקו בנושא
.  התלמידים הגיעו לתובנות בנושא שיח מכבד והציגו אותם

!שמילותיו הפכו להיות משמעותיותהשיימינגשיר שרו את האירוע בסיום 



הצהרה

שבוע הדמוקרטיה–" הייד פארק"

ומרגש לראות  משמח ". הייד פארק"בחירות לקראת בחירות למועצת התלמידים בסגנון תעמולת 
כותבים מצעי בחירות המעידים על , מגלים יוזמה, מגלים מעורבות חברתית, מספר רב של ילדים

!להוסיף ולהשפיע, לשנותיצירתיים חשיבה ושלל רעיונות 

!לכל התלמידים שהגישו מועמדותםכחיישר 



הצהרה

שבוע הדמוקרטיה–" הייד פארק"



בחירות למועצת התלמידים

'  ו-'כיתות גתלמידי 
התלמידים הזדהו בפני ועדת  . מועמדים למועצת התלמידיםבחרו 

והתנסו , הקלפי באמצעות תעודת זהות אישית שהכנו עבורם
.בבחירות אישיות חשאיות



בדרכיםשבוע הבטיחות

התמרורים  חשיבות ומשמעות על למדו -' וג' כיתות ב
.  שימוש במשחק פעילה מבוסס על מצגת בנושאתוך 

את שבוע בטיחות בדרכים  מציינים -1כיתה ה׳
״סיפורי  ״ בעזרת ומעמיקים בנושא ״היסח הדעת

י עיון בכתבות  "ע.המילה ״אחריות״ניתוח , מקרה״
.הכיתתיהבטיחות מהעיתון והכנת עץ 

הסחת בסרטונים ואיתרו את גורמי צפו -2'וכיתה 
להתנהגות  כתבו כללים וסיסמאות , בדרכיםהדעת 

.נכונה בדרכים



בקהילהמייזמים

לשלב  במטרה , ירושלים' אלווין'התחיל בשיתוף פעולה עם גן דקל 
.בגןנשים מהמרכז בפעילויות השונות 

לילדים  ראייה אשר הקריאה לקוייתשרית עם נערך מפגש ראשון 
סיפור בכתב ברייל ומדריכה מהמרכז הראתה לילדים תמונות  

שיתפה את הילדים בהתמודדות היומיומית שלה  היא גם . מהספר
. הילדיםעם הלקות וענתה לשאלות 

.  הילדיםחייכנית וחברותית רקדה עם , דאוןמירי עם תסמונת 
. המפגש היה מרגש לשני הצדדים 

...בקוצר רוח למפגש הבאמחכים 



מוזיאון ישראל

״ במוזיאון  ?לסיור בנושא ״כיצד מצייר הצייריצאו -ילדי שכבת ב׳ 
, למדנו על האביזרים והטכניקות בהם משתמשים ציירים. ישראל

.ראינו יצירות אומנות והתנסינו בציור בעצמנו

ס  "ילדי ביהנפגשו בשנית עם –' ילדי כיתה ג
במוזאון  קיום -לשוני במסגרת התכנית דוהדו 

ישראל

ביקרו  -' ילדי שכבת א
ונהנו השבוע במוזיאון 

" הרפתקאות "מפעילות  
.ומהנהחוויתי 



סיום קורס שחיה–' שכבת ו

השתתפו ' תלמידי שכבת ו" הפיקוח הארצי על החינוך הגופני"במסגרת 
.  שיעורים בבריכת בית טיילור בקרית היובל10בחוג שחייה בן 

.סגנון וסיימו בהצלחה רבהשיפור , שחייהלמדו מיומנויות התלמידים 



הצהרה

חוגי הבחירה

הצצה לחוגי הבחירה והפעם  
הארנב סימבה-צעירים וטרינרים 

והאוגרים הקטנים של פינת החי  
הווטרינרים  עם נהנים מהשמש 

.  הצעירים



הצהרה

הסיגדחג 

1ה׳כיתה הסיגדלרגל חג 

על מנהגי החג והמסורת של העדה למדה 
על הכמיהה לעלות לארץ ישראל  , האתיופית

ועל הקשר שבין יום כיפור ליום בו מציינים  
.הסיגדחג את 

לברך ולכתוב באמהרית את הברכה  למדנו 
.שמברכים ביום זה והשתתפנו בחידון על החג

መልካም የስግድ በዓል- בהליסגדמלקם



הצהרה

חוזרים למחזר פסולת אורגנית

...הידעתם
.ְדׁשֹוֶנתבעברית נקרא קומפוסט✓
.הינו דשן הנוצר מזבל אורגני  שהתפרקהקומפוסט✓
.פסולת מתכלה שמקורה בצמחים וחיות: זבל אורגני✓

.  לקומפוסטמיחזורחולקו בכל הכיתות פחי השבוע 

את כל הפסולת ממחזרים ומפרידים ס "בביהאנו 
.  האורגנית

.הורים ומשפחות יקרות, לנו גם אתםעיזרו
ואנו נדאג  , לנו את כל הפסולת האורגנית הביתיתשלחו 

. שלנוהקומפוסטמיכלילמחזרה בתוך 

.הבינלאומיהקומפוסטיתקיים יום , 20.12בתאריך 
...בהמשךפרטים 



הצהרה

שיקום וחידוש גינת הירק

'הגן וכיתה דילדי 
עבודה  , החורףהירק לקראת שתילת עוסקים בשיקום גינת 

רבה לפנינו אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילות משותפת 
.הורים וילדים



הצהרה

...מבצע גינון יוצא לדרך

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

"ַהֹזְרִעים ְבִדְמָעה ְבִרָנה ִיְקֹצרּו"

...גינון יוצא לדרךמבצע 
בואו להיות חלק מחוויה ....חובבי גינון ואדמהואמהותאבות 

ס "של  עבודה משותפת עם ילדכם בגינות ביהשעתיים . קסומה
בהן נכין את האדמה לקראת , (גינת הירק והגינה הלימודית)

.  תתרחששאוטוטו שתילת החורף 

.8:00-9:30בין השעות , 6.12, ביום שישי הבא
נשמח לראותכם


