
 

  

 המנהלת דבר
 (דיואי ון'ג)" שכל, דמיון, רגש, גוף –יש צורך בחינוך הפונה לכלל הווייתם של הילדים "

 ,יקרים ותלמידים הורים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אימוץ  ,ס להורים"ביה -אדלר מכון קיום סדנא של, ס"עם תנועות הנוער ומיקום הקן של הנוער העובד והלומד בביה יתוף פעולהש, "קשר רב דורי" :את המעגל אל הקהילה הרחבנו
הקמת קבוצת העצמה , "הרוח הטובה"פ עם "ס קשת כחלק משת"רומת עצים לגנים וביהת, ם בשיתוף כוחות ההצלה והביטחון"יום ילק, האגודה למען העיוור -מרכז תעסוקתי רב נכותי

 .מ לשם עידוד קריאה"פ עם מתנדבות של"ס משמשת כמשאב תרבותי עבור הלומדים ושת"הספרייה בביה. ח היוצאת לגן ערבה"דרך בע
תיאטרון מקדם אקלים בהובלת המורה , סדנאות לשיפור האקלים הבית ספרי, קבוצות חברתיות, ח"טיפול באמצעות בע, טיפול דיאדי: ס הכולל"מענה רגשי חברתי נרחב בביה מתן

נאמני , גישור, מועצת תלמידים, ס הכוללת את המועצה הירוקה"הננו ממשיכים לטפח ולפתח את המנהיגות בביה -להעצמה אישית" מתן במה"י "דרך נוספת להעצמה ע. לתיאטרון

פ עם איגוד "בשת, ממשיכים בעשייה למען הסביבה בכתות וממשיכים בתנופה למען הקמת הגינה -בר קיימא סביבה. כתלי הכתהבתוך " ה/תפקיד לכל ילד"ו חונכות, מחשב/ספריה
 .אנו לקראת הקמת חממה שתשמש מרחב לימודי ללמידה וחקר, ערים הקמנו פינת ישיבה משימוש חוזר בחומרים

הוספנו לחדר מחשבים עמדות מחשב נוספות שיתנו מענה למספר . אנגלית, ב"חדר הל, אומנות, ללים חדר מדעיםכל הכתות שלנו מתוקשבות ורוב חדרי הספח כו -ס"בביה תקשוב
רכשנו ערכות נוספות לרובוטיקה לשם מענה לימודי , פ רב גילאיים בין הבוגרים לשכבות הצעירות"שת, בכל הכתות מתקיימים שיעורי מחשבים( עמדות 12)גדול יותר של תלמידים 

 .ובשאיפה להרחיב לכיתת רובוטיקה ותררחב י
. ס ומהווים עבורנו גם השנה לעזר רב"השנה הנהגת ההורים החלה פעילותה בדרך של וועדות פעולה המסייעות להובלה וקידום פרויקטים בביה –י ועדות"פעילים וחלוקת עבודה עפ הורים

על האחריות והמסירות  מוטי דרור -הנהגת הורים לגזבר. מעורבות ושיח מתמיד ,אכפתיות ,על שותפות עומר גולן -ויניב זילברמן וסגנ –ר הנהגת ההורים "ליו מודהבהזדמנות זו הנני 
 .מיטבי עבור התלמידים -אין לי ספק שהשותפות והמעורבות הנם חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים חינוכי. שלוקחים חלק בעשייה הבית ספרית ההורים לכלובכלל 
 .האכפתיות והנכונות ליצור מרחב משמעותי עבור הלומדים ועבורנו בתהליך מתמשך של למידה והתפתחות אישית ומקצועית, מסירותכם עללצוות היקר שלי  תודות

ך המחצית ניתנת לכם ההזדמנות לבחון את ההישגים האישיים שלכם שהינם תוצר של תהליך משמעותי שעשה כל אחד ואחת מכם במהל, ברגע קבלת התעודה, תלמידים יקרים ולכם
הגדירו לעצמכם מטרה למחצית הבאה , התבוננו וערכו חשיבה. בתעודה באים לידי ביטוי נקודות החוזק ולצד זה תחומים בהם תצטרכו לשפר במחצית הבאה! ועל כך ישר כוח -הראשונה

 !אני מאחלת לכם בהצלחה במחצית הבאה.  ך לשיפור ההישגיםאת הדר,לתכנן ולסלול בעזרתם של ההורים והמורים, לגלות מחויבות, באחריות רבה, וזו אכן ההזדמנות
 ,בהערכה

 ס"מנהלת ביה -בני שלהבת

  ר הנהגת ההורים"יו דבר

 ,הורים יקרים
ס ימשיך "ולרווחתם על מנת שביה אנו נמשיך ונעשה למענם. בברכת המשך הצלחה במחצית הבאה, ס על מחצית שנה של עשייה והשקעה"בראשית דברינו אנו מברכים את תלמידי ביה

בתחילת שנה התווינו דרך אשר . עברה מחצית שנה של עשייה מרובה בהנהגת ההורים ודרך ארוכה עוד לפנינו. הורים יקרים, ולכם.  להיות עבורכם משמעותי ושתקומו כל בוקר בשמחה

יומית לשפר את -נושאים רבים על שולחננו ואנו בעשייה יום. ה עזרה לצוות החינוכי ושמירה על ילדנומטרתנו בהנהגה הייתה ותמיד תהי. מיעוט דיבורים וריבוי מעשים -מרכזה היא
ו יעדים ולשמחתנו רהשנה ההנהגה חולקה לועדות פעולה והוגד. הובלת תהליכים וסיוע לסגל בית הספר, הגדלת תקציב בית הספר, את בטיחות בית הספר והסביבה, תנאי בית הספר
קידמנו את נושא בטיחות מתחם החנייה ,ס למען שיפור הניקיון והתחזוקה"סייענו להוספת מנקה בביה... ס ובשיתוף פעולה קידמנו ונקדם "ר מפגשים מול מנהלת ביהנעשו כבר מספ
.                הוא פרויקט חינוכי של מעורבות חברתית, חותימעבר לכך שהוא פרויקט בטי, "נשק וסע"זה המקום והזמן להודות לכל ההורים אשר לקחו ולוקחים חלק בפרויקט . והורדת הילדים

צעדת האביב אשר תתקיים לקראת , אירוע פורימון בית ספרי שיכלול תהלוכת תחפושות והפנינג ברחובות הסמוכים לבית הספר -מונחים לפנינו מספר אתגרים, בפתח המחצית השנייה
 ! הלימודית וכל יוזמה מבורכת המשך העשייה בגינה. מקווים כי תישאר עמנו גם בשנים הקרובות מסורת בית הספר אשר חוזרת השנה ואנו -סוף שנה

תפקידנו הוא סיוע לסגל החינוכי . הנהגת ההורים שמה לעצמה את עקרונות המעורבות והייצוגיות בראש מעיניה . אנו בטוחים כי נקבל את הסיוע מכם בכל שיידרש ומודים לכם מראש
אנו מודים . כי אנו כנציגכם בכל אשר תצטרכו, ערבו אותנו והסתייעו בנו -עצה או עזרה ממשית, קטנה או גדולה,בכל בעיה. אך מאידך אנו כאן כדי לסייע לכם, דבכל שיידרש מח

                                                                                                                                                                    ...אות אנו רואים יום יוםהערך והמסירות שאותם מלווים ואת התוצ, החינוך, ולסגל הרחב של בית הספר על עשייה ללא לאות, מנהלת בית הספר-לשלהבת בני
 -נסיים בפתגם קטן עם מסר גדול

 "תאמין -יגעתי ומצאתי, אל תאמין -לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין -אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי"
 מאחלים לכולם המשך עשייה והצלחה

 בית ספר בילויים, הנהגת הורים
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 יעדים קביעתס בברכת המשך הצלחה והתפתחות בדרך של "ה בביה/ת כל תלמידעת קבלת תעודות ההערכה הנני מברכ, של המחצית בסיומה
מחצית השנה מהווה צומת . רגשי-הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט החברתי והתקדמותומקור לצמיחה  להמשך הדרך שיהיו עבורכם משמעותיים

מתחילת השנה הננו שוקדים ומשקיעים למען מתן מענה . ס"ההקיימת בבי ערכית-עצירה המאפשרים לנו לסקור את עשייתנו החינוכית/ להתבוננות
השיפור  תהליך. עבור כל הלומדים וצרכיהם הייחודיים משמעותי מרחבקוגניטיבי וזאת בכדי ליצור , בין אישי, תנועתי -חושי: למגוון תפקודי הלומד

האישי של כל תלמיד ומתן הזדמנויות " ארגז הכלים"הרחבת . הנאה ללמידה/השייכות והנעה תחושתעבורנו לשם הגברת  ערךהנו בבחינת  המתמיד
 . תחושת הערך והאקלים הבית ספרי, כל אלה משפיעים על יכולות הלמידה, לתלמידים לתרום בקהילה ולפעול לטובת חברת הילדים

 : בבית ספרנו מהנעשה
אשר נותנות מענה  הקמנו סביבות למידה.גמא האישיתהדו, האחריות האישית, ס בדגש על השיח"חודש והותאם לייחודיות ביה ס"תקנון ביה

 את מגוון האפשרויות לביטוי עצמי הרחבנו.נאותה ומעוררת השראה, לדיפרנציאליות ומענה לתפיסת עולמנו לפיה כל תלמיד זכאי לסביבה ראויה
 והצטיינות למצוינותנתנו מענה . הדעת בכל תחומי והחקר המשחקשילוב והטמעה של " לכל ילד במה", בחירה קורסיהעצמה באמצעות שיעורי 

רובוטיקה ואף שיפרנו את הישגנו בתחרויות , מוסיקה, אומנות, תיאטרון: כגון אומנויות ובמגווןף "שפה ומדעים  כולל שח, בתחומי הדעת מתמטיקה
 .ארציות בתחום הספורט תוך דגש על אימון ואחריות בקרב הלומדים/ מחוזיות

 

 ( רכזת ספריה) לירון איוביו ס"סגנית ביה -לילך אייזן, משתתפי קורס כתבים צעירים -דבר העורכים
בות לעיתון כדי לספר התלמידים  נכתוב כת, חשוב שאנו" :(1ד)דון עדי ד  .אנו כותבים כתבות בנושאים שונים ועורכים כתבות של תלמידים" כתבים צעירים"בקורס 

 ".זו הזדמנות מצויינת לכתוב על נושאים שונים ופעילויות חברתיות שמתקיימות בבית הספר"  :(2ו)תומר נדב   ".מה קורה בבית ספרינו מנקודת המבט שלנו
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 ויים“הביל ידיעות
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 להתחיל מבראשית

חודשיים של חופש גדול מהנה  לאחר
ועשיר בחוויות חזרנו לבית הספר כדי 

כין ולהתכונן לטקס פתיחת שנת לה
 4'יחד עם  תלמידי כיתה ג. ז"תשע

הופענו בטקס החגיגי וכך קיבלנו את 
‘ פניהם של תלמידי כיתות א

. שרק עתה סיימו את הגן, המתוקים
שרנו ,ברכנו אותם שיצליחו בלימודים

ולבסוף . שירים לשנה החדשה שבפתח
איחלנו לכל ילדי בית הספר שנת 

 .לימודים פורייה

 4' ג+2'תלמידי כיתה ד: מאת

 ז“ל תשע“שנה פתיחת

במעגל החיים  יהודית זהות

 
 ס"שרונות בביהיכישורים וכ –לגלות את האור שבאור 

 כינוס ס"בביה מתקייםבחנוכה  שנה מדי
" שבאור האור את לגלות" בסימן ספרי בית

 המורה סולימנוב ילנה של בהנחייתה
 ס"ביה תלמידי הציגו, השנה גם. למוסיקה

, שירה, נגינה, בריקוד םכישרונותיה את
 .ועוד אומנות

 

 פעילות חגי תישרי 'כיתות ב –קבלת ספר תורה 

 ס "חצר ביהבנטיעות 
  ו בשבט"ט
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   המעשים נמשכים הלבבות אחרי
 

חיים אורחות 

 לאקלים מיטבי 
 "אחרי המעשים נמשכים הלבבות"אנו מאמינים כי חיזוק חיובי הנו בבחינת 

את ההתנהגות החיובית המשמשת מודל לדוגמא אישית לכלל אנו מעצימים ועל כן 
חברתי  -השיח הרגשי. קפיד על נהלי המשמעת בתקנוןמוכי הצוות החינ. התלמידים

 . חלק בלתי נפרד  בעשייה היומיומית לשיפור מתמיד של האקלים החינוכי המיטבי מהווה
חיזוקים  מקבליםס המקפידים להתנהג על פי התקנון "תלמידי ביה -ברמה הכיתתית

הצוות  י"בדרך של יידוע ההורים והעצמה בפני תלמידי הכיתה ע (רגע של נחת) חיוביים
 .החינוכי

ס וחוקי "מתן ניקוד יומי על שמירת כללי ביה –" אלופת השבוע" :ברמה בית ספרית
 אוספיםבסוף השבוע נציגי מועצת תלמידים ,י הצוות החינוכי "מידי יום ע ניתןהכתה 

לכיתה  ניתןהגביע ,שצברה את מירב הנקודות הזוכה  הכיתהעל  מכריזים הנתונים ו
 .ופר חיובי'והענקת צ י מחנכת הכתה"חיזוק חיובי ע ן גם ניתהזוכה ובנוסף 

נציגים מכל כיתה אשר  2ים בחרנמדי חודש  - הענקת תעודת מצוינות חברתית חודשית
י שיקול דעת של הצוות החינוכי "בטקס בית ספרי תעודת מצוינות חברתית עפ מקבלים

 .הקריטריונים לבחירה יינתנו לתלמידים בתחילת השנה.המלמד בכתה ותלמידי הכתה
 (יחידני/קבוצתי )עצמה חיובית של תלמידים הל -ס"מלב אל לב עם מנהלת ביהשיח 

הוא דרך חייו הטבעית של  המשחק ?למה משחק וחקר
מייצג פעילות שיש לה אופי , התהליך המשחקי. הילד

גמיש מאוד ומכאן שהוא יכול להתבטא במגוון רב של 
סוגים ומסגרות חברתיות כגון למידה בלתי פורמאלית 

 משמעותית דהלמי מזמנת החקר למידת .על כל גווניה
 גם זו למידה.  ומאתגרת חווייתית הלמידה . ושיתופית

 מעודדתו יצירתית חשיבה, ביקורתית חשיבה מטפחת
 .סקרנות

 

 משחקים מקרבים

 חברתית  מצוינות תעודת 
   של נחת רגע 

    ת מלב אל לב עם המנהלשיח 
     אישית להצבת יעדים  ה גלוי
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מפעילים את ספריית בית הספר באופן מעורר  יההספרנאמני 
מכינים רשימות של , הם מחליפים ספרים לתלמידים. התפעלות

הם . ספרים האהובים על התלמידים שאותם אנו רוכשים לספרייה
לעיתים רבות נאמני ספרייה , דת השבוע לכל השכבותמכינים את חי

יוזמים הצגות בעקבות ספרים ומזמינים את ילדי בית הספר לצפות 
הם וכמו כן  הם מפעילים את ימי השיא והפסקות פעילות  .בהם

 . באופן פעיל בפרויקט מצעד הספריםמשתתפים 
במהלך שבוע הספר נאמני הספריה עברו בכיתות וביקשו מהילדים 
. להביא ספרים שאינם בשימוש עבור יריד ספרים שקיימנו בספריה

צברנו המון ספרים שהוכנסו לתיבת הספר וביום ראשון בהפסקה 
 ערכנו יריד ספרים גדול 

 כל ילד קיבל שובר אותו הוא מסר לנאמן הספריה . בספריה
 .הוא בחר לו איזה ספר שהוא רוצה ולקח אותו לביתווכך 

 ה כי הצלחנו להשיג תרומה נאה של היריד היה כיף ומהנ
  לספריה וגם הצלחנו לעודד קריאה בקרב ילדי ביתספרים 

   .הספר
 נאמני ספריה והרכזת לירון: כתבו

 

 נאמני ספריה

 ויים"מנהיגות צעירה בביל

 חונכות

 . 4`כיתה גו' כיתות א חונכים  את ילדי ` ילדי כיתות ו
 .את התוכנית הוא ההנחה שלתלמיד יש יכולת שונה מזו של המורה המבוגר בתרומתו לתלמיד אחרהעיקרון המנחה 

 .קרוב בגילו ובניסיונו לחניך תלמיד ומכאן הבנתו את צרכיו ומאווייו של התלמיד שונה מזו של המבוגר, חונך תלמיד
. אותם לערך הנתינה הלכה למעשההמעצימה את החונכים וחושפת , החונכות מבוססת על עיקרון של הנתינה לזולת

 .ס"קשר התורם לשיפור האקלים החברתי בביה, גילי בין החונכים לחניכים-החונכות יוצרת קשר חברתי בין

 כיתת אומן

, ויים שמחה והמולה"בכיתת האמנות של בית ספר הביל
 ...מרקמים ורעיונות יצירתיים, חומרים, חגיגה של צבעים

ים מקבלים ביטוי יצירתי נושאים הנלמדים בשיעורים אחר
לומדים על ' תלמידי שכבת ב: וצבעוני בכיתת האמנות

יוצרים בעקבות סיפורים , אמנים ומציירים בהשראתם
יצרו דגמים ' תלמידי שכבת ג. עונות וחגים, תנכיים

מרהיבים של תפאורה  בתוך קופסאות נעליים למעשיות 
של  תלמידי קבוצת המצויינות. אותן למדו בשיעורי השפה

יצרו בשיתוף פעולה דגם של שוק בירושלים ' שכבת ד
(. תקריב)והציגו תערוכה יוצאת דופן בנושא ציור זום אין 

-'בשילוב כוחות עם תחום המדעים למדו תלמידי שכבות ה
על תרבות הצריכה ויצרו דגמים מוגדלים של חפצים ' ו

יומיומיים מחומרים בשימוש חוזר בהשראת האמן קלאס 
הדגמים מוצגים בכניסה לבית הספר .  אולדנבורג

 !אתם מוזמנים לבוא ולהתרשם. ומעוררים התלהבות רבה
 

 הספריה כמשאב תרבותי בבית הספר
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תלמידים אשר זקוקים . הגישור מהווה פתרון ליישוב קונפליקטים בין תלמידים
בעזרת תיבת הגישור בבית  לסיוע ממלאים טופס הזמנה לגישור ופונים למגשרים

ב ובשישי בחצר בית הספר שם "הליך הגישור נקבע לימי שלישי בחדר הל. הספר
פורסים המגשרים את מפת משכיני השלום ופותחים את הליך הגישור לצפיית 

אווירה מתאימה להקשבה ולהדברות  בתהליך הגישור יוצרים המגשרים. תלמידים
שלבים את הצרכים של שני הצדדים המ מציעים לפונים אליהם פתרונותו

המגשרים . ל הצדדיםהסכם יעיל המקובל ע  win – win ומאפשרים תוצאה של
רגשותיהם וצורכיהם , מאפשרים לשני הצדדים להביע בחופשיות את עמדותיהם

בנוסף כחלק מפעילויות המגשרים לטיפוח אקלים חיובי ומיטבי בבית  .הייחודיים
המגשרים מדרש אשר מזמן שיח סביב דילמות אחת לחודש משגררים , הספר

הסוגיות אשר עולות מן המדרשים  .חברתיות ופתגם אשר מהווה מוסר השכל
היכולת לכבד אנשים גם אם , סבלנות, היחס והדאגה לאחר -שנלמדו עד כה הינם

השנה חידשנו את פעילותה . מידת הכעס כמעוררת שנאה, דרכם ומחשבתם שונה
רים אשר נוכחים בהפסקות מפעילים משחקים חברתיים המגש, של שמש החברות

סביב שמש החברות בהפסקה לחיזוק קשרים חברתיים ולרקימת חברויות חדשות 
ויים מהווים קבוצה חברתית אשר "המגשרים בבית הספר הביל. בין תלמידים

מובילה ערכים חברתיים משמעותיים ותורמים לשיפור התקשורת והתמודדות עם 
 .ס"הכיתה ואף מחוץ לכותלי ביה סכסוכים בתוך

 וילדי הגישור מובילת התכנית -אושרת מולאי

 

 ויים“בביל גישור

 החברות שמש

 לצפייה בסרטון היכנסו 

 
 

 אמרסון. ראלף ו "לך במשעול שעליו עדיין איש לא דרך והשאר את עקבותיך"

 מועצת תלמידים

 מנהיגות מקדמת בריאות -מועצה ירוקה

בית ספרנו שם לו למטרה להנחיל ערכים של בריאות בקרב תלמידי בית הספר ורואה 
שתוביל ותפעל  'כך בחרנו קבוצת תלמידים משכבה הלשם . בכך חשיבות גדולה מאוד

 .לקידום הבריאות ותאפשר לתלמידים לשמור ולשפר את בריאותם
מובילים את הנושא ברצינות ובהתמדה  ליהיא ותמיר, עידו , נועם, דריה, טוהר , טל

 ופועלים 
ת ולהעל, להפעיל חשיבה ביקורתית, לשמור על הבריאות :לעודד את תלמידי בית הספר

 .הרגלים מקדמי בריאות ולאמץ לקחת אחריות אישית, מודעות בתחום הבריאות
במסגרת ". בארוחת עשר 01אני "המטרה הראשונה שהצבנו לעצמנו היא תכנית 

חברי המנהיגות מסבירים לתלמידים על החשיבות הגדולה באכילת ארוחת , התכנית
תלמידים בתקווה לגרום עשר מזינה ומגוונת ואף מפעילה תחרות כיתתית לעידוד ה

 .לאימוץ הרגלי תזונה מקדמי בריאות
נפעל לעידוד פעילות גופנית והגברת המודעות לחשיבות פעילות גופנית , בהמשך

  .בגילאי בית הספר היסודי
 .מנהיגות מקדמת בריאות -אורית ממן וחברי המועצה הירוקה , לאה מרגלית: מאת

  

 מועצת התלמידים
צת התלמידים הינה חברת תלמידים נבחרים מבית הספר אשר פועלת מוע

 .'ו-'תלמידים משכבות ב 01-השנה מונה המועצה כ. למען רווחת תלמידינו
מועצה היא לחזק את התלמידים לקראת חיים הת פעילות ומטראחת מ

בחברה דמוקרטית וכן לחזק את זיקת התלמידים ואת תחושת השתייכותם 
התלמידים יהיו מעורבים בבית הספר בכך . נותיולבית הספר ולעקרו

ויהיו שותפים לחלק מההחלטות הבית ספריות וייצגו   אחריות  יטלויש
 .את תלמידי בית ספר

תפקיד נוסף ומשמעותי שיש למועצה הוא לעלות למודעות נושאים 
וכן לארגן פעילויות לקראת , י פעילויות שונות בתוך הכתות"מסויימים ע
במפגשי המועצה האחרונים הועלו נושאים . ם מיוחדיםחגים או ימי

מגוונים שהילדים רוצים לשפר וכן העלו נקודות לשימור וחיזוק בבית 
בקרוב תיפגש המועצה עם מנהלת בית הספר לשיח ויחד נחליט . ספרינו

 .מהם הנושאים אותם נקדם השנה
במפגשים הבאים נעסוק בהכנות לקראת חג הפורים ויום המעשים 

 .ביםהטו
 {וואלט דיסני}" אנחנו יכולים לעשות את זה, אם אנחנו יכולים לדמיין את זה"

 ,לנו שנה מלאת עשייה והצלחה מאחלים
 וחברי מועצת התלמידים כהן-מיטל אבטליון

 



 

 
6 

 

  

 ...הגביע הוא שלנו

בתחרות .בית ספרנו משתתף בתחרות הנואם הצעיר אשר בראשו עומד ארגון רוטרי
ו והציגו את מועמדותם בנושאים -הבית ספרית השתתפו תלמידים מכיתות ה

ספורט כדרך , מיוחדים בכיתות שילוב תלמידים עם צרכים: הקרובים לחייהם כגון
רכזת -יקט מובילות המורות ריקי חלפון את הפרו. מניעת אלימות בבתי הספרחיים ו
כל אחד מבין התלמידים הציג בשיח .  'לילך אייזן וליאת רז מחנכות כתות ו, השפה

המועמדים שעלו לגמר נבחר תומר נדב לייצג את  מבין חמשת. דבור את נאומו הקצר
ליוותה את התלמידים לאורך כל התהליך , נציגת רוטרי גדרה, רית שתיויאי. ס"ביה

 .והזמינה את נועה רויך להיות נואמת אורחת בתחרות הישובית
עלתה נועה נועה לבמה ונאמה , /20/0/0בתחילת התחרות הישובית שהתקיימה ב 

שה נועה ריג. שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה: נאום מרגש בנושא
 .את הקהל שקם ממקומו והריע לה בהתרגשות גדולה

. נאומו היה קולח ומשכנע. יצג את בית הספר ונאם על תרומת איברים, תומר נדב
הראה לקהל והאיץ בהם ללכת , הוא סיים את הנאום כששלף מכיסו כרטיס אדי

ציינה כי , בתום התחרות לפני שהכריזה ענת קוך בשמות הזוכים. ולחתום על אחד
. שופטים התרגשו מנאומה של נועה ומזמינים אותה לנאום גם בתחרות האשכולה

תומר זכה במקום הראשון והמכובד וייצג את גדרה בתחרות אשכול שתתקיים ב 
0/0/0/ . 

 

 הנואמים הצעירים תומר נדב ונועה רויך

, בתמונה כל המתמודדים שלקחו חלק בתחרות הבית ספרית
רכזת , בני שלהבת -ס"מנהלת ביה, נציגת רוטרי עירית שתיוי

 ס "סגנית ביה –ריקי חלפון ולילך אייזן  -חינוך לשוני

ס בשתי תחרויות מחוזיות"הישגים מרשימים לנבחרת האתלטיקה של ביה

 

שהתקיימה , בתחרות אתלטיקה אזורית לבתי ספר יסודיים במחוז מרכז
השתתפו תלמידי , צ"באצטדיון האתלטיקה הקלה בראשל 01/00/01ב 

יואב , ארבל דולב, זנדני יובל, אסף קיטנר, יואב בנואליד: ס"נבחרת ביה
. אופיר דרור ויעל טופלר, עמית נגלשטיין, ליה ליפרמן, שני ידין, סער

 .בתי ספר יסודיים במחוז מרכז 01 -בתחרות התמודדו נציגים מכ

במקום הראשון ובמדליית  בנים זכה יואב סער' מ 0011בתחרות ריצת 
 .זהב

בנים של זכתה נבחרת ה -קבוצתי בנים' מ 0011בתחרות ריצת 
 .השני ובמדליית כסף  במקום ס"ביה

ס "הגיעה נבחרת הבנות של ביה, קבוצתי בנות' מ 0011בתחרות ריצת 
נקודות בלבד מהמקום  2-והיתה רחוקה ב, למקום הרביעי והמכובד

 .השלישי
, לבתי ספר יסודיים במחוז מרכזנוספת בתחרות אתלטיקה אזורית 

את בית . בתי ספר 01 -למעלה מהשתתפו  /0/2/0יום רביעי שהתקיימה ב
מיטל  : וצוות המורים לחינוך גופני ס"תלמידי נבחרת ביה ספרנו ייצגו

 .שלג ואורי שמעון-לוי
 .כסףובמדליית  שניבמקום ה בנים זכה יואב סער' מ 111בתחרות ריצת 

ובמדליית  שניבמקום היעל טופלר זכתה  -בנות' מ 111בתחרות ריצת 
 .כסף

ס "הגיעה נבחרת הבנות של ביה, קבוצתי בנותם שליחיבתחרות ריצת 
 .למקום השלישי ולמדליית ארד

ס הבילויים זכתה בסיכום "קבוצת הבנות של ביה: בסיכום הכולל
 .הנקודות במקום השני והמכובד והוענק לנו גביע

 :לטיקהתג שמאמן את נבחרת הא"המורה לחנ, מדברי אורי שמעון
מידים השקיעו רבות והגיעו התל. מאוד נהניתי לאמן את הנבחרת"

 ".להישגים מרשימים בזכות התמדה ורצינות הראויים להערכה
 

 
 

 
 

 הישוביתהזוכה במקום הראשון בתחרות  -תומר נדב

 

 

 ס"זכייה בפרס כספי לרווחת תלמידי ביה –ב "הל תחהצטיינות שגרירי מפ

מידי חודש נציגי כיתה נבחרת משגררים , ב"במסגרת שיעורי מפתח הל
. הם מציגים את הערך ועורכים פעילויות בנושא. ך החודש בכיתותאת ער

אשר מעניק , פעילותם של השגרירים מתועדת ומדווחת למשרד החינוך
גם השנה זכינו בפרס כספי על . פרס כספי לבתי ספר המצטיינים

אשר ישמש לרווחת , פרס בסכום הגבוה ביותר, פעילותינו בתחום
 .ס"תלמידי ביה

 רכזת חינוך חברתי -כהן מיטל אבטליון 
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במחצית זו התקיימו שלושה מחזורים של 
' תוכנית הקשר הרב דורי לתלמידי כיתות ה

סבתות שלהם בהובלתה של לילך /והסבים
, חגגו התלמידיםאת מסיבות הסיום . אייזן

הסבים והסבתות בצפייה בסרטון המסכם 
כיבדו בנוכחותן אורנה . עשייה הענפהאת ה
מדריכה  -מדריכה מחוזית ועדנה גוז -דרום

הן ברכו את התלמידים והמבוגרים . אזורית
ויים מהווה מודל "ס הביל"וציינו כי ביה

דוגמא במחוז לשילוב תוכנית הקשר הרב 
 .  ס בצורה המיטבית ביותר"דורי בביה

לבית הספר מגיעים מידי שבוע הסבים 
ת ויחד עם הנכדים מתעדים את והסבתו

במחצית זו הועלו לאתר . סיפור חייהם
סיפורים  וכעת קיימים למעלה  00התוכנית 

ס וסביהם "סיפורים של תלמידי ביה 001 -מ
 .באתר

 .יפתחו שלושה מחזורים חדשים' במחצית ב
 

 ס"מודל במחוז לשילוב התוכנית בביה –הקשר הרב דורי

 זכיה במצעד הספרים

זו השנה הרביעית ברצף שאנו זוכים בפרס 
שח בשוברים לרכישת  0111כספי על סך 

וזאת הודות , ספרים ברשת סטימצקי
לעשייתם הברוכה של נאמני הספרייה 

שא עידוד בהובלתה של לירון איובי בנו
פעילותם של נאמני הספריה . קריאה

מתועדת במצגת ונשלחת לוועדה במשרד 
החינוך ששופטת ומכריזה על הזוכים 

 . בפרס
 

 בנושא יחודיות בתי ספר  –ב לחינוך "השתתפות בכנס רג

, בכנס שהתקיים במכללת לוינסקי
 בהשתתפות מאות סטודנטים

ואנשי  (ראש גדול בחינוך)
אקדמיה מכל רחבי הארץ לקחו 

שירה : שלנו חלק תלמידים
אידלסון ויובל אלגיסר וסיפרו 
בגאווה על ייחודיות בית הספר 
והמרחב החינוכי המשותף בישוב 

בכנס זה הוצגה העשייה . גדרה
הענפה מאז שהחל התהליך של 

ס באורח "הטמעת ייחודיות ביה
בבית ספרנו . החיים הבית ספרי

הושם דגש על נושא המשחק 
והחקר וטיפוח היכולות 

 . בקרב התלמידים והכישורים
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 למידה מהצלחות   

בו כל אחד מוצא את דרכו " דרך עם ערך -חינוך"האני מאמין שלנו 
ולהיות הטוב , ונות בוהייחודית לפתח את כל האפשרויות הטמ

אנו מאמינים ביכולות של כל תלמיד . היותר שהוא יכול להיות
הכנסנו את הרעיון של , מתוך אמונה זו . ותלמידה ובכישוריהם

, התורם להתפתחות, כחלק מצמיח ומעצים, "קורסי בחירה"
תלמיד ובין -טיפוח הקשר הבין אישי בין תלמיד, הנאה, העצמה
מזמנים למידה רב גילית המכוונת אל הפרט  הקורסים. מורה-תלמיד

. חקר משותף ולמידת עמיתים, והכלל כאחד בדרך של משחק
, אוריגמי, מלאכה, צפרות, רובוטיקה: ברשימת הקורסים השנה

 .שרים בשפת הסימנים ועוד, יוגה, אנגלית למתחילים

 קורסי בחירה

 ויים"רובוטיקה בביל

נפתחה בבית , (2'מכיתה ו) אביה של שירה, של יוני אידלסוןהמבורכת ביוזמתו 
השנה בית . וצת למידה העוסקת ברובוטיקהיים בשנה שעברה קב"ספר הבילו

הספר המשיך והרחיב את תחום הרובוטיקה וכעת ישנן שלוש קבוצות למידה 
מורה , מיה אלבכריאת הקבוצות מנחה . 'ו-'המשלבות תלמידים מכיתות ד

שנה )מבית הספר שעוברת הכשרה בתיכון דרכא בגין בתיווכו של יוני אידלסון 
 (.שניה ברציפות

רובוטיקה התלמידים מתנסים בבניית רובוט בעזרת ערכות לגו בשיעורי 
במהלך השנה מנהלת . גוריון -שאותם תרמה מגמת רובוטיקה מתיכון דרכא בן

 .ס שלהבת בני רכשה ערכות נוספות"ביה
תוך , הלמידה  נעשית במסגרת קבוצה. השיעורים מתקיימים אחת לשבוע

ים ביתרונות ובקשיים שישנם משתתפי התוכניות לומדים ומתנס. עבודת צוות
 .הלכה למעשה, ומתרגלים אותה, בעבודת צוות

הלמידה מפתחת אצל התלמידים את : "מדברי המורה המובילה מיה אלבכרי
כל קבוצה צריכה להשתמש בידע וביצירתיות כדי להגיע לפתרון  –היצירתיות

אותם התלמידים מביעים עניין רב בשיעורי רובוטיקה והלמידה מעסיקה .משלה
עיקר הלימוד נעשה מתוך דחף ותשוקה פנימיים ומתוך .מעבר לשעות הלימוד

 ."צורך עצמי

 בכל יום ד ויים "שדרני רדיו הבילקורס 

 קורס מלאכה   קורס יצירה ממוחזרת  " בריא לי -טעים לי"  -קורס בחירה

 יוגהקורס 

 אוריגאמי קורס   האדם הקדמון קורס 
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 יצירת ספסל בגינה האקולוגית –' השארת חותם של תלמידי שכבה ו

של " חותםהשארת "במסגרת פרויקט 
ויים "הנהוג בבית ספר הביל, ס"בוגרי ביה
יצרו ' גם השנה תלמידי מחזור ג, מידי שנה

 .ספסל בגינה האקולוגית
יוצרים "הפעילות נעשתה בשיתוף עמותת 

. אמנות וקיימות בקהילה –" סביבה
, מעכו, תלמידי השכבה אספו פסולת יבשה

, דחסו וטמנו את הפסולת בצמיגי גלגלים
הטביעו אבנים צבעוניות  ,ציפו במלט

לקישוט ויצרו ספסל מרהיב לרווחת 
 .ס"תלמידי ביה

לגלית , יישר כוח ללאה המורה למדעים
 .המורה לאומנות ולמחנכות ליאת ולילך

 

למדנו , 'במסגרת לימודי האנגלית בכיתות ה
על מנת להבין את  .על פרק בנושא אוכל

הילדים התבקשו להכין , החומר ולהשתמש בו
 .תוכנית בישול בשפה האנגלית

אפו /תבו מתכון ובישלוכ, הילדים בחרו מאכל
הם תיעדו  את תוכנית הבישול .בבית שלהם

את הסרטונים הם  .בסרטון והגישו לבדיקה
הקרינו בכיתה וקיבלו תעודת השתתפות 

 .cooking showבפרויקט ה 
אמרה לאחר סיום ' אחת מתלמידות בכיתה ה

זאת פעם ראשונה שממש דיברתי : "הפרויקט
 "באנגלית

למדו , נהנו הילדים! התוצרים היו מרהיבים
 ובעיקר דיברו אנגלית

 
 

תיאטרון ובובנאות נלמדים בכל שיעורי 
שיעורי ' שכבה הבהשנה . שכבות הגיל

בעיקר בנושא התיאטרון מתמקדים 
החברתי ובאקלים החברתי שבין 

מחיי   סיטואציות בשיעור עולים .הילדים
היומיום שלהם והם לומדים להבין 

תהליכים חברתיים באמצעות תרגילי 
, שליטה ברגשות :הכולליםתיאטרון 

באמצעות התיאטרון . שיח מקדם,איפוק
מציעים , אנחנו נוגעים בנושאים כואבים

 .בעיקרדרכים לפיתרון בעיות חברתיות 

 

 
 

 אטרון מקדם אקלים חברתיית

 ...לפני שנים רבות –סיפורי מעשיות 

ללימוד סיפורי  זו עברית הקדשנו במחציתהשיעורי 
הכירו את מאפייני המעשייה וזיהו אותם  .המעשייה

שיבה הנקרא ארגנו את המידע במארגן ח,בטקסט
בשיעורי אומנות התלמידים בחרו ". פירמידת עלילה"

בהתאם דמות שאהבו ויצרו אותה מחומרים שונים 
אטרון המחיזה יינות תקבוצת מצו.לתיאורה בטקסט

שלנו במרחב הלמידה ,בנוסף ".סינדרלה" את המעשייה
גלית המורה לאומנות ציירה . נבנתה פינת מעשיות

בפינה . ארמונות התורמים לאווירה הקסומה
קוראים ואף ,בונים,התלמידים מתחפשים וממחיזים

כיף לראות מידי יום תלמידים רבים אשר  .כותבים
בוחרים במהלך ההפסקה לשהות במרחב וליהנות 

 .משפע הפעילויות המוצעות

  0' כתה גמחנכת  -ריקי חלפון
 ורכזת חינוך לשוני 
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 עם הפנים לקהילה     

 ולגני הילדים בישוב" קשת"ס "ס תורמים עצים לבי"תלמידי ביה

ויים בחר לתרום לקהילת "ס הביל"ביה, ו בשבט"לכבוד חג ט
 .ולחלק מגני הילדים עצים לנטיעה " קשת"ס "ביה

ס הינם חלק מפרויקט "העצים אשר שהו שנה שלמה בביה
אשר הינה עמותה ללא , "הרוח טובה"עמותת משותף עם 
לגדל , מעודדת בתי ספר לטפח עציםהעמותה , מטרת רווח
ויים הילדים "בבית הספר הביל. ם אותם לקהילהאותם ולתרו

השתילים חוברו לטפטפות . עמלו וטרחו במשך שנה שלמה
טיפלו וטיפחו את השתילים , ובמשך השנה התלמידים בדקו

המועצה . ומוכנים לנטיעה  מרהיבים עד שגדלו להיות עצים
לאה מרגלית ואורית ממן  : הירוקה בשיתוף המורות למדעים

. אשר מבטאת ברכה בגידול וטיפוח העץ" ץברכת ע"הכינו 
ס צומח וגני "ס קשת שהנו ביה"הרכזות יצרו קשר עם ביה

 .ילדים לשם מתן התרומה  ובשמחה ורינה העבירו העצים
 

 הסיגדחג 

טקס בספר החגגנו את חג הסיגד בבית , ז"כסלו תשע' ביום  שישי ט
. והמחנכות יסמין ונירית 4'ג -ו2'בהנחיית כיתות ה מקסים ומלבב

נים בני מציי, ט בחשוון"ביום כ, חמישים ימים לאחר יום הכיפורים
יום צום בו מתפללים לבניית בית  -העדה האתיופית את חג הסיגד 

מעלה את החשיבות  יום זה. המקדש וזכות לעלות לארץ ישראל
בהיכרות של הרב תרבותיות בעמנו והרצון לשמרו מול הכרה 

 .בשונות והכבוד לאחר
 .בבית הספר לומדים תלמידים מקהילת העדה האתיופית

רחו הקייס ואשתו שהם סבים של תלמידה בטקס מרגש ומכבד התא
הביאו , הורי התלמידים כבדו אותנו בנוכחותם, הלומדת בבית הספר

הנשים הגיעו בלבוש . מסורתי בכלים מסורתיים" דאבו"לחם 
 . הקייס ברך והסביר על מהות החג. מסורתי 

תלמידי בית הספר נחשפו למסורת העדה ובפרט לחג הסיגד , בטקס
 .ומשמעותו

 "קשר חי"פרויקט 

 :אז בואו נשתף אתכם, אם לא ?שמעתם" חי-קשר"על 
פעולה בין -הינה פעילות של שיתוף" חי-קשר"קט פרוי

 .בגדרה' גן ערבה'ס שלנו לבין "תלמידים מביה
תלמידים  4:שלנו' בחרתנ'שלושה יוצא -פעם בשבועיים

ח "שם הם פוגשים את הילדים ואת בע. לגן 2'מכתה ה
                                         .                              החי בגן-שבפינת

התלמידים שלנו מפעילים את הילדים ויוצרים מגוון 
 .פעילויות במרחב למידה ייחודי וחווייתי

הפעילות מאפשרת העשרה לימודית ובעיקר העצמה 
התלמידים מתנסים בלמידה עצמאית . רגשית-חברתית

נתינה והזדמנות ,הובלת יוזמה,הדורשת אחריות
 .יגותלמנה

" חפשו את המטמון"משחק : בין הפעילויות שהתקיימו
הכנת הרצאה ומצגת על המקלונים ,ילה'ינצ'בעקבות הצ

ובימים אלו התלמידים שוקדים על ,שהבאנו במתנה לגן
בהמשך מתוכננת . מחסה לארנבונים-תכנון ובניית בית

 .ס"גם פעילות משותפת בביה
התלמידים שלנו מובילים : כדאי לכם לראות

אוהבים אותם  –וילדי הגן . יוצרים ונהנים,למופת
 !!!ומצפים לבואם בכל פעם בהתרגשות עצומה

 



 

 
00 

  

  

אירוע משותף של כוחות ההצלה והביטחון 
זהו יום שיא לשבוע זהירות בדרכים 

ביום . ירי יעקבב מ"בהובלתה של רכזת זה
זה נחשפנו ליחידת הפרשים שעיקר 

. הפעלתה היא באירוע הפגנות ופיזור המון
נחשפנו גם ליחידת הכלבנים ופעולות של 

יחידת התנועה שהציגה . כלבי התקיפה
יחידת החבלה , את אמצעי האכיפה

בחפצים חשודים גם  והרובוט המטפל
פשרו לנו להיכנס ואא הגיעו "מד

ק "זה התקיים אודות למשיום . לאמבולנס
ק אלדד "תודה מיוחדת לרפ. הקהילתי
מעשיר , זה היה בהחלט יום מגוון. אלישיב

 .ומעניק ביטחון
 1' ו –טוהר דרור  :כתבה

 

 יום שיא לקהילה ולמשטרה –ם "יום ילק

. ין בבית הספר באווירה חגיגית במיוחדיום המורה צו
ם בכניסה עם שטיח אדום ס קיבלו את המורי"הורי ביה

זה הזמן לומר "בכניסה הוצג לוח . כשברקע מוסיקה
. י הרכזת החברתית מיטל אבטליון כהן"שהוכן ע" תודה

בלוח הוצגו תמונות של כל צוות בית הספר במהלך 
חדר המורים התמלא בבלונים ועל השולחן ברכה .השנים

במהלך השעה .אישית עם שוקולדים מהרכזת החברתית
ה הורי הנהגת בית הספר החליפו את המורות הראשונ

מיון וד  NLPבכיתות ובזמן זה נהנו המורות מהרצאה על
סקה בזמן ההפ.ס"מודרך על ידי אמא של תלמיד ביה

פינקו הורי ההנהגה את הצוות בארוחת בוקר וברכה 
המורות קיבלו מתלמידי בית הספר ברכות .מרגשת

בירכה על , בני שלהבת, ס"מנהלת ביה.אישיות ומרגשות
ולכל , יניב זילברמן -ר הנהגת ההורים"היוזמה והודתה ליו

 .ההורים על היוזמה המבורכת
 

 מ"מתנדבות של

פעילויות תנועות הנוער הינם חלק מהווי 
שיתופי הפעולה עם תנועת הנוער . ס"ביה

והנוער העובד והלומד הפכו לחלק " מכבי"
הקן של תנועת הנוער . בשגרת היום

ס והפעילות "העובד והלומד נמצא בביה
 .נערכת בימי שלישי ושישי באופן קבוע

פ "על שתרכזת הקן רותם אבשך מברכת 
 . ורואה בו ערך מוסף 

  

 יום המורה

בשיתוף מתנדבות בקהילה " קריאה בהנאה"קט פרוי
 –ס "מוטמע בביה( שירות לאומי למבוגר)  מ"מעמותת של

רינה , המתנדבות היקרות נגה צרפתי . זוהי שנתו השלישית
ב -לקרא בקבוצות קטנות בעיקר בכתות אחיימוביץ מגיעות 

ואף לוקחות חלק בשבוע הספר העברי ובהקלדה של 
 תנועות הנוער . הספרים בספרייה

 טחון ילמען כוחות הבחבילות  הכנתל התגייסהויים "להביקהילת 

 השומר יום 
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 ?   מי מזהה...  גם אני הייתי ילד  

 ובות תש


