
 

 

 

 
 

  

 

 

 ,הורים ותלמידים יקרים

                                 בסיומה של  שנה"ל תשע"ח המציינת את סיום המחזור הראשון  

                              , הנני נרגשת מאז הקמתו של בי"הסשש שנים ו בתום  -מכתה א

                         וגאה בעשייה המבורכת שלנו המבטאת בראש ובראשונה את 

יצירת אקלים  :החשיבות ששמנו לנו כיעד מהיום הראשון להקמתו של ביה"ס

שנה למדינת ישראל, ההון האנושי  70רתי מיטבי.  בשנה זו אנו מציינים חב-חינוכי

 -הנו החלק המשמעותי לאורך כל שנותיה של מדינתו וגם אנו בבית החינוך שלנו

ביה"ס הביל"ויים רואים לנגד עיננו  בראייה עתידית ובמבט לאחור על השנים שחלפו 

נים בעצמאות, מחשבה חינוך לבוגרים המצטיימאז הקמת ביה"ס מטרה אחת : 

)אלברט  ומעשה ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית

איינשטיין( אחד היעדים המרכזיים המלווים אותנו בשנים האחרונות הנו טיפוח 

השותפות החינוכית   :הורה  אשר בבסיס שלהם ערך משמעותי -תלמיד -יחסי מורה

ו חלק משמעותי בעשייה חינוכית זו ומהווה הון צוות ביה"ס  הנ .והדוגמא האישית

והתקדמות הן בהיבט הפדגוגי והן  לצמיחהאנושי משמעותי בקביעת היעדים  כמקור 

רגשי. הננו שוקדים ומשקיעים למען מתן מענה למגוון תפקודי -בהיבט החברתי

ר עבו מרחב משמעותיתנועתי, בין אישי, קוגניטיבי וזאת בכדי ליצור  -הלומד: חושי

עבורנו  ערךהנו בבחינת  תהליך השיפור המתמידכל הלומדים וצרכיהם הייחודיים. 

. הרחבת "ארגז הכלים" האישי תחושת השייכות והנעה/הנאה ללמידהלשם הגברת 

של כל תלמיד ומתן הזדמנויות לתלמידים לתרום בקהילה ולפעול לטובת חברת 

הערך והאקלים הבית ספרי. הילדים, כל אלה משפיעים על יכולות הלמידה, תחושת 

מטעם אבני ראשה ומשרד החינוך  )יזמות  מיפרש השנה, ביה"ס נבחר לתכנית

היוזמה שבחרנו היא בזיקה ישירה לכך: "הלמידה כמסע הרפתקאות בשביל  בחינוך(

בתחילת שנת תשע"ט הבעל"ט מחנכות הכתה ירחיבו באספות ההורים  החיים ".

 רכי למידה. "הלכה למעשה" מבחינת פעולות וד

על מסירותכם, האכפתיות והנכונות להודות לצוות היקר שלי עם סיום השנה ברצוני 

ליצור מרחב משמעותי עבור הלומדים ועבורנו בתהליך מתמשך של למידה 

שלומי לזימי  –מודה ליו"ר הנהגת ההורים הנני  והתפתחות אישית ומקצועית.

על  מוטי דרור -לגזבר הנהגת הוריםעל שותפות ואכפתיות. דנה אלישיב  -ולסגניתו

שלוקחים חלק בעשייה הבית ספרית. אין לי ספק  לכל ההוריםהאחריות והמסירות ו

מיטבי עבור  -שהשותפות והמעורבות הנם חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים חינוכי

על השותפות  מר יואל גמליאל –תודתי האישית לראש המועצה  . התלמידים

למפקחת על היותך איתי ולצידי,  מנהלת מחלקת החינוך -קוךלגב' ענת והאכפתיות. 

לכם  -ואחרונים חביבים על האמון והשיח המתמיד. הגב' ויקי עזיאל –ביה"ס 

הנני מאחלת לכם חופשה נעימה ובילוי נעים עם משפחתכם... זכרו  תלמידים יקרים

באהבה ולסיום  שגם בחופשה אנו כאן עבורכם...אל תהססו לפנות במידת הצורך.

מחזור ד', שאו ברכה בדרככם החדשה , אנו מאמינים בכם  -לבוגרים שלנוובגעגוע 

 בביה"ס.שלכם וביכולות שלכם....מחכים בצפייה לביקורים 

 בברכת חופשה נעימה ובטוחה
 שלכם, בהערכה רבה

 מנהלת ביה"ס. -שלהבת בני
 

 

 דבר המנהלת   

בית ספר הביל"ויים מניף דגל 
               של כבוד לכבוד

 שנה למדינת ישראל 70

 ויים“יעות הביליד

  הורים, צוות ותלמידים יקרים,

עוד רגע אנחנו יוצאים אל החופש הגדול. זה הקיץ כבר כאן, וב

שלהבת בני על הזמן, -הרגע לומר תודה, למנהלת בית הספר 

ההקשבה, הנכונות ושיתוף הפעולה. לצוות החינוכי שלקח 

חלק והיה מעורב בעשיה במשך כל השנה. להורים היקרים 

הבוחרים ומתנדבים לקחת חלק משמעותי בעשיה למען 

תפים הקרובים אלי דנה ומוטי הילדים, ואחרונים השו

נו הנהגת א שלקחו תפקידים מרכזיים בהנהגת ההורים.

ההורים בשיתוף הצוות עמלנו רבות, השגנו הישגים רבים 

והובלנו פעילויות רבות, יום המחנך, יום השומר, מכירת 

, תהלוכת פורים, הקדמת רכישת ספרי לימוד, 2בגדים יד 

תית ועוד ועוד. לקחת צעדת האביב, שיפור הסביבה הבטיחו

חלק בפעילות למען ילדינו זו זכות ענקית! אשמח לפגוש את 

 כולכם גם בשנה הבאה.

  יו"ר הנהגת ההורים-  שלומי לזימי

 
 דבר יו"ר הנהגת הורים

 

 שנה"ל תשע"ח

 2018יוני 

 

 מעורר השראה" –גים. מורה מושלם מד –מסביר. מורה מצוין  –אומר. מורה טוב  -"מורה בינוני
 ויליאם ארתור וורד

 

 :והוצאה לאור העיתוןת עריכ
 רכזת חינוך לשוני -ליאת בלומנפלד

http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%A8+%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%93%5D/1/1/0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 צעדת אביב

ית ספרית שכבה אחר שכבה במסלול השנה יצאנו בצעדה ב

מביה"ס לכיוון גן ביל"ו, בדרכנו נפגשו התלמידים, הצוות החינוכי 

ה'   -והורים מלווים  בתלמידים "פסלים חיים" משכבות ד' 

ובאמצעות תיאטרון רחוב בהנחייתה של דבורית המורה 

לתיאטרון הציגו חידה שפתרונה היה שיר משירי ארץ ישראל. כל 

בעיצוב של קבוצת מצוינות בהנחיית ל כובע עם סמל תלמיד קיב

ושירון עם שירים שנלמדו לאורך כל  ,לאומנות המורה גלית וייס,

בשש התחנות שבהם  השנה בהנחייתה של ילנה המורה למוסיקה.

שרו שירים  והמשיכו בדרכם לכיוון גן ביל"ו  הם בקרו התלמידים

של  בהנחיהרון שם התכנסו כולם ושרו שירים נוספים מתוך השי

 ילנה.

 נירית גליק כתבה:

 

   מי יודע?" 70חידון "

 2עפרי קירשן ויובל ורדימון כיתה ה' כתבו:

חידון "שבעים מי יודע?" הינו חידון יישובי, אשר 

שנה למדינת  70התקיים בחודש מאי,  לרגל חגיגות 

ישראל. בחידון השתתפו שניים עשר נציגים שנבחרו 

שונים מהישוב. במהלך החידון  מבתי ספר יסודיים

נשאלו המשתתפים שאלות בתחומים שונים הקשורים 

להיסטוריה של מדינת ישראל, לתרבות, לספורט, 

למלחמות, לאישים, לתאריכים ועוד. בכל סיבוב של 

שאלות נופו ארבעה משתתפים. בשלב חצי הגמר ירדו 

שני מתמודדים ושני המתמודדים האחרונים התמודדו 

עפרי קירשן המקום הראשון בחידון. אנו, על תואר 

, יצגנו את בית ספרנו והגענו 2מכיתה ה'ויובל ורדימון 

למקום רביעי. לסיכום אנו נהנינו מאוד מהחידון 

חדשים                      ובזכות ההכנה  למדנו דברים

                                            שלא ידענו קודם לכן, 

                                             את בית הספר  נשמח לייצג

  בחידונים הבאים.

 שנה למדינת ישראל 70במנהרת הזמן 

שנה למדינת ישראל"  70בתאריך י"ד בחשון פתחנו בחגיגיות את נושא "

בסימן מנהיגות ומורשת. בבית הספר הוקמה "מנהרת הזמן 

הישראלית" והתלמידים עברו בין התקופות השונות מקום המדינה ועד 

 שהגיעו לפעילות השתתפו עם ימינו. ההורים

 הילדים בתחנות השונות  . 

 רכזת חינוך לשוני-ליאת בלומנפלד  כתבה:

 הבילויים באירוע תרבות בית ספר
 במסגרת הנושא השנתי של משרד החינוך לשנת הלימודים

 למופע  2018ו' בחודש ינואר -תשע"ח יצאו שכבות ד' 

 "תמונה של מדינה" באולם המופעים בגבעת ברנר.  

 מציינים את חגיגות   במופע רואים את שלומי ובני כיתתו

 ה. למדינה בסיור במוזיאון ההיסטורי 70-ה 

 אליאי משריקי, איתן שלזינגר,  כתבו:

 2איתמר סלמן, מידד לביא ו'

 

  חידון הציונות הבית ספרי תשע"ח

אל בהובלתה של שנה למדינת ישר 70בסימן 

 רכזת חינוך לשוני.  -ליאת בלומנפלד

 זכו במקום 

 והשני הראשון

 2ה' ורדימוןיובל 

 3ו' אור נחמןו

 

 



 

 "סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר"  
 לאה נאור

 היום הראשון שלי בכיתה א'

מסיימים כתה א' ועולים לכתה ב' ואנחנו  אנחנו כמעט

זוכרים שבתחילת השנה למדנו אותיות ועכשיו אנחנו 

 לומדים המון מילים חדשות וזה אפילו יותר כיף.

שבאתי לבית כביום הראשון ללימודים " עומר סוג'ז:

שהרגשתי את ספר "הבילויים" הרגשתי כל כך שמח 

 . התרגשתי מהטקס הראשון שהיה בבית הספרהלב

כנס דרך השער וכולם מחאו לנו יכשהזמינו אותנו לה

כפיים. בהפסקה היה לי כיף בגלל שהכרתי חברים 

חדשים וגם פגשתי חברים שהיו איתי בגן. רציתי שיהיו 

 "שיעורי בית ושנכתוב הרבה.

ביום הראשון בכתה א' היה כיף מאד, " איל דורון:

 . החונך שלי3שמחתי להכיר את החונכים שלנו מכתה ו' 

הראה לי את חדר מחשבים ואת הכתה בה הוא לומד. 

בהפסקה הוא ואני הסתובבנו והוא הכיר לי את בית 

 "הספר.

 3מחנכת א' –איריס לוי  כתבה:

 

 

 

 התעודה הראשונה שלי

במחצית הראשונה של כתה א' קיבלנו תעודות עם 

כל תלמידי בית הספר, לנו זו היתה התעודה 

 הראשונה.

שתי כיף ושמחה כי היו לי אני הרג" נויה דואני:

ציונים טובים. ביום שקיבלתי את התעודה 

התרגשתי מאד, כשהגעתי הביתה ההורים שלי 

אמרו לי כל הכבוד. הראיתי את התעודה לאבא 

ואמא ולבני דודים שלי. הראיתי גם לסבא וסבתא 

וגם לבן דוד שלי הקטן כדי  )סבתא שלי מורה(

 ."שילמד ממני

כשקיבלתי את התעודה הרגשתי " שני ברן:

מאושרת ושמחה. התרגשתי להראות אותה להורים 

שלי וכשפתחתי את התעודה עם המורה איריס 

ראיתי שכל הציונים שלי מצוינים וידעתי שאני 

רוצה להמשיך להצליח. גם ראיתי עם ההורים שלי 

 שיש לי הרבה איחורים והחלטנו שנשפר את זה.

ו שהתעודה שלי נפלאה, ואבא ההורים שלי אמר

שלי שחזר בדיוק מחוץ לארץ אמר שמגיעה לי 

 המתנה שקנה לי וקיבלתי ערכת איפור.

אני מאחלת לכל התלמידים לקראת התעודה 

  ."הבאה שהכל יעבור בהצלחה

 3נויה דואני ושני ברן כתה א'   כתבו:

 

 טקס פתיחת שנה

לקראת סוף החופש הגדול, באמצע קניות של ביגוד 

התבקשנו  3ילקוטים, וקלמרים, אנו כיתה ג

להנחות את טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 

את עדי  שנה למדינה. התרגשנו לפגוש  70בסימן 

ואת ילנה המורה למוסיקה. ביום  המחנכת שלנו

את  "ברוכים הבאים"הטקס קיבלנו בברכת 

תלמידי בית הספר ואת תלמידי כיתות א' 

 . שרנו את השיר 'משהו חדש מתחיל'הנרגשים

וסגרנו את הטקס בשירת התקווה ובהנפת דגל 

  המדינה.

 3, סתיו ובן כיתה גיהלי כתבו:

 



 

 

 "תמיד התחלה של משהו אחרסוף זה "  
 לאה נאור

 קבלת ספר תורה

ביום רביעי  אחר הצהריים התארגנתי, התלבשתי 

חגיגי לקראת מסיבת קבלת ספר תורה. הלכנו לבית 

חב"ד ושם חיכיתי עד שכל הילדים יבואו. כשכל 

ההורים  והקהל הגיעו התחלנו  את הטקס . כל 

תלמיד קרא את התפקיד שלו, כשהגיע תורי 

פק חזק ואמרתי את התרגשתי מאד. הלב שלי ד

התפקיד. לאחר שכולם אמרו את הטקסטים עשינו 

בסוף הטקס  הצגה, שרנו שירים כמו "אדון עולם".

רקדנו עם ספר התורה שנמצא בארון הקודש. 

שמחתי מאד שאנחנו מתחילים ללמוד את חומש 

 בראשית. בסוף המסיבה קינחנו בארוחה חגיגית.

 1איה בר זיו ב כתבה:

 

 

 

 

 תכנית מעברים

גן אלון וגן  תלמידי כיתות א' מארחים את ילדי גן שושנים,

 וכנית מעבריםצבעוני במסגרת ת

 

ושותפות, הזכות  לימוד ערכים דמוקרטיים של  אחריות
 והזכות לחופש הביטוי לבחור ולהיבחר

 

 וןעוד חוזר הניג
זר הניגון" ופעילות "עוד ח

מטעם חברת "אומץ" 

 70מפעלים חינוכיים בסימן 

 שנה למדינת ישראל



 

העובד והלומד  תנועות הנוער
 ביה"ס

בין  ותמשלב -תנועות הנוער בביה"ס הביל"ויים

 .חיי ביה"ס לחיי הקהילה

גם במהלך שנת הלימודים הזו היינו ערים 

וער בבית ספרינו. לפעילות הענפה של תנועות הנ

כל התנועות הגיעו לערוך גיוסים בביה"ס, אך 

הנוער העובד והלומד ליווה את התלמידים שלנו 

לאורך השנה כולה. הפעילות כללה שיעורי חברה 

בתוך הכיתות, גיבושים שכבתיים ברוח הספורט 

 בדגש על קבלת האחר . 

את הערכים ההומניסטיים  בבית ספרנו מרגישים

שותפים ותנועות הנוער חק והחקר בדגש על המש

בין עולמו של התלמיד   נפלאים לחיזוק הקשר

ביה"ס. אנו  חיים הצהריים לאורחות אחר

 צוות השולחים את תודתנו והערכתינו בשם 

התנדבו ותרמו   ם שהגיעו,יוהתלמידים למדריכ

  ומרצם. בטוחים כי עוררתם ממיטב זמנם 

ריכים השראה בתלמידים רבים, ובטוחים כי מד

 רבים עתידיים נמצאים כבר כאן בשורותינו.

 1ה נציגי כתבו:                          

 
 

  

 

 

 עם בי"ס "אוהל שלום" "קרוב ללב"
 השנה בחר ביה"ס לקחת חלק בתכנית

 "לומדים להתקרב", במסגרת התכנית  

 עם תלמידי  נפגשים תלמידי שכבה ד'אנו 

 , ה"ס אוהל שלום לפעילויות מגוונותבי

 , תרות ומחברות. מטרת התוכנימעשי

 לחזק את הקשר עם שכנים קרובים שלנו. 

 בהתחלה ביקרנו בביה"ס אוהל שלום , 

 רקדנו ערכנו היכרות בקבוצות ואף שיחקנו יחד.

 המפגש אחריו היה אצלנו בביה"ס יחד היה כיף. 

 שרנו, שחקנו,  –עם ההורים, היה מקסים  

 התרגשנו והעמקנו את ההיכרות. 

 מעניין היה כשהזמנו  הכי המפגש

 לביתנו תלמידים מאוהל שלום. בהחלט תוכנית מהנה ומרגשת. 

 2ו: יהלי רותם ואוהד גרפי ד'כתב

 

 עם הפנים לקהילה: "כל ישראל ערבים זה לזה"  
 חז"ל             

 יום המעשים הטובים
מעשים טובים חובה לבצע במהלך כל השנה, אולם 

קיים יום מיוחד בו כל שכבות התלמידים של בית 

הספר, מועצה ירוקה ומועצת התלמידים 

בשנה  לפעילות חיובית למען הקהילה.מתגייסים 

זו נעשו מספר פעילויות נפלאות בקהילה ב"מרכז 

לעיוור" עם אנשים עם מוגבלויות , במרכז 

הקשישים "בית בכפר", במתנ"ס אופק וכן אגרות 

 תודה למועצת גדרה ועסקים שונים.

שכבה ב', הכינו  :בחרתי לשתף במספר  פעילויות

נמצאים סביב אגרות תודה לעסקים הקטנים ה

 מתחם בית ספר הבילו"יים. 

שכבה ה, יצאה למפגש במרכז לעיוור, עזרו 

בפעילות במפעל ואף אכלו ארוחת בוקר יחדיו עם 

עובדי המפעל. התלמידים חזרו מלאי חוויות 

 אריזת השוקולדים במפעל.על נעימות 

מועצת התלמידים, נפגשה לפעילות של יצירה 

התרגשות הייתה וצביעת מנדלות במרכז לעיוור וה

רבה וזרמה כפי שמנדלות זורמות לחיוב, לאהבה 

 ולמעשים טובים.

 רכזת חינוך חברתי – שרה אבגוסט כתבה:

 

                                              ית ספרנו בפרלמנט הילדים נציגי ב

                                                               היישובי גם השנה לקחו חלק 

 הקהילה.  בפעילות למען



 

  

משתתפים  1תלמידי כיתה ד'

בשלהי  "רצים לזכרם"במיזם 

 .יום הזיכרון לזכר חללי צה"ל

 תנועת הנוער "מכבי צעיר"

מי ינאמני הספרייה והרכזת לירון רח

אומרים תודה לתנועת הנוער מכבי צעיר על 

 לספריית ביה"ס. גיוס תרומת ספרים 

 עם הפנים לקהילה: "כל ישראל ערבים זה לזה"  
 חז"ל             

 "תכנית "הקשר הרב דורי

                                        בבית הספר קיים פרויקט מעשיר

ומעניין בשם הקשר הרב דורי. במהלך תוכנית הקשר הרב דורי 

למדנו על שורשי סבינו וסבתנו  שבנו את הארץ. חלקם  ניצולי 

שואה חלקם עלו בדרכים שונות מכל רחבי העולם  וחלקם ילידי  

כתב ארץ. כל תלמיד משכבת כיתה ה'  בבית הספר הבילויים 

את הנעשה גם  דתיעעבודה עם אחד מבני המשפחה. הסיפור 

מקצות  שהגיעלמען הדורות הבאים שילמדו על שורשינו כעם 

 להקים ולבנות את המולדת. ,העולם לארץ ישראל למטרה אחת

סיפורי המבוגרים פורסמו במאגר הסיפורים באתר של הקשר 

הרב דורי. במפגשים למדנו גם על סיפורים של אחרים ובחג  

חג עם משפחתו בארץ חגג את ה כיצדהחנוכה סיפרנו כל אחד 

בשבילי  ובגולה וכל אחד סיפר על סמלי החג ומנהגיהם.

להכיר את סבתא עמליה בדרך שלא  אמצעיהמפגשים היו 

הכרתי אותה, במהלך המפגשים הרגשתי גאווה להיות חלק 

והרגשתי שגם לסבתא עמליה היה נעים להיות שם בשבילי. 

סיפורם כי מי הבנתי שמאוד חשוב שנדאג לדור המבוגר ונקשיב ל

יודע מתי תהיה עוד הזדמנות ליהנות מרגע נוסף עימם. אני 

ממליצה לכולם להקשיב לסיפורים של סבא וסבתא שלהם על 

                                                                                    העבר.

 3כיתה ה' –שלי גזיאל  כתבה:

 

 הולכים בשישי למען אורח חיים בריא!
בית ספר הבילויים ובית ספר רעות שיתפו פעולה 

הולכים בשישי למען "  ברגל בימי שישי בפרויקט הליכה

".  מטרת הפרויקט היא לעודד ילדים אורח חיים בריא

והורים להגיע בימי שישי לבתי הספר ברגל, כדי לשמור 

צם את עומסי התנועה באזור בתי בריא, לצמ אורחעל 

הספר ולהפחית את רמת זיהום האוויר שנגרמת מכלי 

תחבורה. בחרנו דווקא ביום זה ללכת ברגל מכיוון 

שביום זה רוב ההורים לא עובדים והם יוכלו ללכת עם 

 ילדיהם ברגל במקום להסיע אותם ברכב.                                                       

בסקר בנושא "דרכי הגעה לבית ספר" שערכנו בשני בתי 

מההורים שענו כל הסקר  76.8%הספר בחודש האחרון 

השיבו שהם מעדיפים שילדיהם יגיעו בימי שישי ברגל 

                                                              לבית הספר.

 חברי מועצה ירוקה 3רוני שלום ואור דן מכיתה ו' כתבו:

 

 

 

לבית הספר שהתקיים בשבוע  אוטובוס הליכה
 הקיימות הבריאות והמעשים הטובים.

מעגלי שיח בנושא "מעברים" 
תלמידי כיתות ו' בביה"ס 

הבילויים עם תלמידי ביה"ס 
 רעות.



 

 

 

 

  
 פרויקט חונכות

א' בתהליך כיתה להקל ולסייע לתלמידי  תהתוכנית זו מטר

הקליטה ותחושות ההסתגלות והשייכות לביה"ס. גם עבור 

התוכנית מהווה  הזדמנות  (החונכים)התלמידים הבוגרים 

לפיתוח עצמאות, יכולת התמדה והעלאת הדימוי העצמי. 

למעבר "מצעיר לבוגר" בדגש על אחריות תורמת התוכנית 

במהלך השנה התקיימו מספר פעילויות שונות  ר.כלפי האח

אפשרו  ש בבית הספר, כךשעזרו לילדים בכתה א' להשתלב  

כותב עד  3איל מכתה א'  .ערךי ובעל כיםלהרגיש שיי הםל

כשהגעתי לכיתה א' עבורו. "כמה התוכנית היתה משמעותית 

עידו  .3פגשתי את החונך המקסים שלי, עידו לבבי מכיתה ו

, שיתף אותי במשחקים בהפסקות ביה"סכיר את עזר לי לה

הרגשתי שכייף לי עם עידו  ודאג לומר לי שלום בסוף כל יום.

עידו הגיע לבקר אותי בבית,  ועד מהרה עידו הפך לחבר טוב.

 כשהגיע, שיחקנו יחד והיה לנו כייף של ממש. ךהתרגשתי כל כ

 " זכיתי בחונך מקסים, בטוח כשאגדל אהיה חונך כמו עידו.

 3איל דורון כיתה א' כתב:   

 "הדרך הטובה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמא"אקלים מיטבי:       
 אלברט איינשטיין         

 קורסי בחירה
 

של כל  ביכולות בבית הספר "הביל"ויים", מאמינים

ובכישוריהם. מתוך אמונה זו,  תלמיד ותלמידה

התורמים , "קורסי בחירה" במערכתשילבנו 

טיפוח הקשר הבין ו הנאה  להתפתחות, להעצמה, 

תלמיד.  -תלמיד ובין מורה -אישי בין תלמיד

 להעשרה מלהיבה הזדמנות הם עצמם הקורסים

אוריגאמי, שחמט ,  שונים, עניין בתחומי ולהעמקה

 תזונה ופעילות גופנית , יוגה, רובוטיקה ועוד. 

ת בשעה הזאת ומצפים ליצור , אנחנו נהנים להיו

לרקוד, לקחת חלק פעיל עם תלמידים משכבות 

ו' ובשל -ג' ד'-א' םגילאי -הקורסים הם רבאחרות. 

להכיר תלמידים משכבות  יוצא לתלמידים כך

 רכזת קורסי בחירה –מורן אוחנה  כתבה: אחרות.

 של יוםשיר     
השנה בית ספרנו השתתף בתוכנית "יום של שיר" 

במהלך השנה הילדים הכירו  שנה למדינה". 70בסימן  "

פות שונות, עסקו בערכים ולמדו שירים שונים מתקו

ישראלית.  –שעלו מן השירים בהקשר לתרבות היהודית 

במהלך השנה נערכו מפגשי שירה משותפים ובסיום 

 השנה נערכו שני טקסים המרכזים: 

 צעדת אביב וערב שיא . ביום הצעדה

 כל הילדים קבלו במתנה שירון עם  

 השנה  במהלךכל השירים שלמדו 

 יגה את ובערב שיא כל שכבה הצ

 השירים מתוך השירון דרך שיר, 

 תנועה, צעדת דגלנות, ריקוד ונגינה.

 מורה למוסיקה – ילנה סולימנוב

 

 שיעור הפסקה
 .למדינה 70משחקי ארץ ישראל בסימן 

 

 

 מקהלת ביה"ס

ילנה בניצוחה של 

מייצגת אותנו  סולימנוב

בכבוד בכל האירועים 

והטקסים המתקיימים  

 בבית הספר.



 

 שדרנים צעירים

ו' שותפים בקורס שדרנים -זוהי השנה השנייה שבה תלמידי בית ספר הבילויים משכבות ד'

של המורה יסמין. בקורס נחשפים התלמידים לאופן השידור, הדיבור צעירים בהנחייתה 

יה מחיי בית הספר וההאזנה ולומדים כיצד לשדר מהדורת חדשות הכוללת אירועי אקטואל

והתלמידים וגם קצת מוסיקה. במהלך השיעורים עצמם, התלמידים משתפים מאירועי 

האקטואליה בארץ ובעולם ומשוחחים עליהם בקבוצה ולומדים מעט על ההיסטוריה של 

שנים  70אמצעי התקשורת מאז ועד היום. השנה בעקבות הנושא השנתי של משרד החינוך 

ות ששודרה בבית הספר נכנס לשידור אירוע היסטורי בתולדות למדינה בכל מהדורת חדש

         המדינה ושיר בעל משמעות וזיקה למדינת ישראל. מזמינים את כולכם בשנה הבאה

 יסמין בן לולו  כתבה: לקורס שדרנים צעירים.

 

 

  

 מועצת תלמידים
 

הספר מהווה  בבית מועצת התלמידים

המושתתת על ערכים  מנהיגות מובילה

דמוקרטיים. הפעילות במועצה מאפשרת 

מעורבותה של . רחות פעילההתנסות באז

לחיזוק  מסייעתהספר   המועצה בחיי בית

קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח 

 . את תלמידיו לקראת חיים בחברה

 שישי משפחתי
. כחלק ממנהיגות מובילהבבית הספר הבלויים יש תפקידים רבים 

, שגרירי שישי משפחתי. השגרירים מגיעים אחד מהתפקידים הוא

בכל יום חמישי בשעה החמישית ללמוד משחק חדש )באמצעות 

סרטון של משחק חיבור( כדי ללמד את ילדי כיתתם ביום שישי. 

תתם את המשחק ביום שישי שגרירי משחק משגררים לילדי כי

וגררים אפשר לשחק באמצעות אותו הסרטון. את המשחקים המש

 , שישי משפחתי זה הזמן הפנוי למשפחה!עם המשפחה בבית

 לילך עציץ כתבה:

 כ

 

 גמאאקלים מיטבי: הדרך הטובה לחנך בני אדם היא להיות להם לדו        
 אלברט איינשטיין         

  המגשרים
הבילו"יים הוכשרנו להיות מגשרים לאחר קורס שעברנו עם המנחה אופיר מ"גבים". בקורס אנו נאמני הגישור בבית הספר 

הגישור מהווה פתרון ליישוב קונפליקטים בין תלמידים.                               גישור בין תלמידים.הלמדנו את מהות הגישור ואופן 

רווח.  -יקט , והוא מאפשר לסכסוך להסתיים במצב של רווח הגישור מבוסס על רצון חופשי של הצדדים המעורבים בקונפל

 המגשרים מאפשרים לשני הצדדים להביע בחופשיות את רגשותיהם, עמדותיהם 

 וצורכיהם הייחודיים ועוזרים להם לנהל את המשא ומתן בדרך שיתופית 

 המבוססת על הבנה והקשבה הדדיים. המגשרים נוכחים בהפסקות בסמוך 

 תלמידי בית הספר מוזמנים לפנות אליהם ליישוב סכסוכים. לשמש החברות ו

 בנוסף מדי יום רביעי מתקיים "הליך גישור" בחדר הלב לתלמידים אשר 

 פנו לגישור בעזרת טופס הזמנה לגישור  בתיבת הגישור אשר נמצאת בקיר

 המרכזי של המגשרים בבית הספר.  

 2מיקה לזר, לילך אירני ד' כתבו:
 

 

תלמידי קורס שדרנים צעירים 

 הביל"ויים תשע"ח

 



 

 יום המאה

ביום  כמידי שנה אנו מציינים  מאה ימי לימוד .

תלמידי כיתות א' ב' חקרו  19.01.18שישי, בתאריך 

ם למספר ושיחקו משחקים הקשורי 100על המספר 

זה. את התחנות הנחו והפעילו תלמידי כיתות ו. נועה 

: אני זוכרת שהייתי בתחנת החמשיר ועזרתי 2מ. ו'

לילדים לכתוב חמשירים על יום המאה היה פשוט 

: אני זוכר שביום המאה היה 2דניאל מ ו' המם.100

תחנת באולינג עם נקודות ועזרתי לילדים לחשב את 

: 1דניאל א' י ביום המאה.הנקודות. אני מאוד נהנית

בניתי מגדל ממאה כוסות עם כמה חברים מהכיתה 

ועם ילדים מכיתה ו'. המגדל התמוטט. היה לי כיף 

 ביום זה.

 רכזת מתמטיקה – מיה אלבכרי כתבה:

  

 השפה העברית שבוע

כבוד לשפה העברית ובשבוע שבו חל יום  נותניםבבית ספרנו 

הולדתו של מחייה השפה, אליעזר בן יהודה, ערכנו  הפנינג 

חגיגי.  התלמידים לקחו חלק בתחנות העוסקות כולן 

בתחיית השפה העברית, בסיפורים ובמילים באמצעות 

המשחקים היו מותאמים לכל .פעילויות מהנות ומשחקים

פעילות זו הינה חלק   ים.בוגרועד השכבות הגיל מהצעירים 

מהפעילויות השנתיות המתקיימות בבית הספר סביב נושא 

מפגשים עם סופרים, תהליכי כתיבה,  ןהשפה וביניה

חנך השתתפות במצעד הספרים ועוד. כל זאת במטרה ל

תלמידי .  לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה

לומנפלד, בהנחיית רכזת חינוך לשוני, ליאת ב  2כיתה ה'

 התחנות ואף הפעילו אותן במהלך יום זה.  ויצרו את ערכו

  2עדי דדון, נטע אהרוני, קורן סקוב ה'  כתבו:              

 

 מפגש עם יוצרת

עם היוצרת רר השראה מעומפגש 

  ב'.-לתלמידי כיתות א' שולמית צרפתי

 מפגש עם יוצרת

עם מעורר השראה מפגש 

 נאוה מקמל עתיר   היוצרת

  .'ו-'גלתלמידי כיתות 

 " לא מתוך כפייה ילמד הנער, אלא מתוך משחק"
 אפלטון         



 

 ס

  

4th Grade English Morning 

In January our grade, grade 4, had an English morning. Each class 

performed in front of their parents – in English!  

From the beginning of the year we learned many songs in English, and 

a lot of new vocabulary. We learned songs about colors, numbers, the 

weather, seasons, animals, verbs, and so much more! At the end of the 

show, together with our parents, we wrote feedback about the 

rehearsals and the show. Here are some of the things we wrote:  

" מהניםהמופע והחזרות היו מלמדים, מגבשים, חווייתיים ו " 

"It was very fun and exciting" 

 "אני מרגיש שהתקדמתי מאוד באנגלית דרך המילים שלמדנו בשירים"

The shows were amazing! Our parents and teachers enjoyed watching 

us, and we enjoyed singing!  

Written by: Ori Alshech (4.3), Yehonatan Binyamin (4.2) and Shay-Lee Levakov (4.1) 

 

 

 

The Spelling Bee  

On Thursday, May 10th, we went to Smilansky school in Rehovot to 

participate in the Central District Spelling Bee. On the bus we talked 

about how we are a bit nervous, and we told each other about the 

different ways we studied and learned the words for the competition. 

When we arrived we found our chairs and sat down. The teacher said 

the words and we wrote them on the paper. It was scary but also very 

fun! We are proud of ourselves for getting to a good place in the 

spelling bee. 

We are happy we got a chance to improve our English in an interesting 

new way – through words! 

Written by: Aviv Alshech (6.1), Roni Shalom (6.3) and Ella Yeffet (5.1) 

 

English Speaker's Class 

Our students made and sent video clips to students  around the 

world (in the school they went to themselves!)In these clips, our 

students ask questions about school life – in English! We then 

wait for response clip with questions for us. It is such a 

wonderful way to practice speaking English!  

 " לא מתוך כפייה ילמד הנער, אלא מתוך משחק"
 אפלטון         



 

 

  

  תוכנית "אמירים"

תכנית לטיפוח תלמידים  -בית ספרנו בחר לקחת חלק בתוכנית "אמירים"

לפיתוח תרבות של מצוינותומחוננים ומצטיינים   

התכנית  כללה השנה ילדים מצטיינים .בביה"ס   

                                         70היה  ה כאשר הנושא המרכזי-משכבות הגיל ד 

למדינת ישראל. שנה   

 בארבעה קורסים: שתתף הכל תלמיד 

 מתמטיקאים  הכרנו -)אדוה לנדסמן(  מתמטיקה

לתגליות, להשערות  נחשפנו יהודים וישראלים בארץ ובעולם, מהעבר ומהווה.

היום בכל תחומי  ולהמצאות מתמטיות אשר השפיעו ומשפיעים עלינו מאז ועד

 המדעים המדויקים. 

למגלים וממציאים ישראליים, להמצאות פורצי  נחשפנו -מדעים )אורית ממן( 

 דרך ששינו את חיינו ולסיבות להמצאתן.

לאמנים ואנשי רוח ישראליים וליצירותיהם,  נחשפנו -אמנות )אינה, גלית( 

ות ציוריים דיוקנא נובטכניקות אמנותיות שונות, יצר למדנו והתעמקנו

אודות טכניקות  וחקרנוופיסוליים של אנשי מפתח בתרבות הישראלית 

 .פיסוליות

לערכים בסיסיים הטמונים באדם, ערכי  נחשפנו -חינוך חברתי ערכי )שרה(

 מנהיג, סוגי מנהיגים, מנהיגות וכן מנהיג ומנהיגות בתנועות נוער. 

רה נושא ולימדה במהלך שעורי אמירים התחלקנו לקבוצות וכל קבוצה חק

בקבוצות האחרות. יחד עם עבודת הצוות הגיעו גם חילוקי דעות בין הילדים 

 שבקבוצה ובכל זאת הצלחנו לגבש הרצאה מעניינת.

 2שיר ה 1אלה ה 2לילך, מיקה, גל ד' כתבו:
 

 

 

 

 

 

 מוזאון הקומיקס בחולון -סיור אמירים 

 "אל תלכו להיכן שהדרך מובילה. לכו היכן שאין דרך ותשאירו עקבות"     
 וולדו אמרסוןראלף 

 במסגרת מצוינות רובוטיקה בתיכון דרכאסיור 

יצאנו, תלמידי מצוינות רובוטיקה ותלמידי קורס  11/02/18ביום א' בתאריך 

בחירה רובוטיקה לבית ספר "דרכא בגין" כדי לראות את מגמת הרובוטיקה. 

 .ראינו בסיור  מדפסות תלת ממדיות .ראינו שם סוגים שונים של רובוטים

מה להדפיס וכיצד הן עוזרות  כיצד מחליטים יםהן פועלות  כיצדהראו לנו 

מגמה, הסביר על ביוני אידלסון, המורה  לתלמידי מגמת רובוטיקה בתיכון.

חשיבותם של הרובוטים בעתיד. הוא הדגים בעזרת סרטונים המראים את 

בנוסף נכנסנו למעבדת רובוטיקה  ם היום.יכולותיהם של הרובוטים המתפתחי

ושם ראינו רובוטים ומכונות בגדלים שונים ומדליות וגביעים שבית הספר 

חידושים ראינו מעניין ומרתק מאוד סיור היה הזכייה בתחרויות.  עבורקיבל 

מובילת  – למיה אלבכריתודה  טכנולוגיים שגרמו לנו להתפעל ונהנינו מאוד.

        טיקה. תכנית מצוינות רובו

 3ה' וליאם בן עמי 2ו אביב אלשיך  כתבו:   

 

 תלמידי מצוינות רובוטיקה בתיכון דרכא



 

 

  

 "הנואם הצעיר"תחרות 

 ו' בחוויה מעצימה של אומנות הדיבור בציבור-תלמידי כיתות ה'

ויים משתתף בתחרות "הנואם "זוהי השנה הרביעית שבית הספר הביל

מטרת הפרויקט הינה פיתוח כושר הביטוי  ועדון רוטרי.הצעיר" של מ

הבעת רעיון באופן מובנה ורהוט וכן עידוד להישגיות והדיבור בפומבי, 

 .ומצוינות

מתחילת השנה כאשר התחילה ההתארגנות להתמודדות ועד לתחרות 

עברו המתמודדים מבית ספר   2018 ,היישובית שהתקיימה בחודש אפריל

ת הנאום ועד הצגתו לקהל הרב במתנ"ס גדרה. בשלב תהליך ארוך, מכתיב

ו' בתחרות בית ספרית, לתחרות זו -הראשון התמודדו נציגים משכבות ה'

נציגי מועדון רוטרי וכן מנהלת בית הספר שלהבת בני  - הגיעו השופטים

זכה התלמיד דן  .ורכזת השפה ליאת בלומנפלד. בתחרות הבית ספרית

לתחרות היישובית. דן הפגין כושר עמידה מול  ועלה 3יעקובסון מכיתה  ו' 

קהל וביטחון עצמי מעורר השראה. נאומו של דן היה בנושא "רשתות 

 חברתיות והשפעתן על חיינו". 

 3, יסמין צור ה'2: ליאור כהן ה'כתבו

 

                    

 

 

 

 

 אלופי קריאה

בחודש יוני התקיים אירוע אלופי הקריאה של גדרה, יוזמה 

משותפת בין בתי ספר, ספריית גדרה ומחלקת החינוך. האירוע 

 כלל חלוקת תעודות לאלופי הקריאה על קריאה מרובה של

ם ספרים. זוהי דרך לפרגן ולהעמיד באור הזרקורים את אות

בתוך שלל המשימות  ילדים שמוציאם זמן לקריאה

 אצלנו תלמידים כאלה... חסריםולא   והעיסוקים שיש להם

 רכזת חינוך לשוני –ליאת בלומנפלד  בה:כת
 מצעד הספרים

, הספרייהשבוע השפה העברית נפתח בטקס חגיגי. נאמני 

לירון רחימי ורכזת חינוך לשוני: ליאת  הספרייהרכזת 

ערכו לפתיחת שבוע מצעד הספרים לשנת בלומנפלד  נ

תשע"ח. ביה"ס פועל רבות לעידוד הקריאה: מינוי נאמני 

ספריה והשאלת ספרים, עידוד קריאה בכל הכתות ואף 

הוקמה ספריה בחצר ביה"ס לרווחת התלמידים אשר יוכלו 

 ליהנות מקריאה גם בהפסקות. 

 רכזת חינוך לשוני –ליאת בלומנפלד  כתבה:

פי בתמונה אלו

הקריאה של בי"ס 

 הביל"ויים: 

 1ליעד קוזניץ ה'

 2להב מור ה'

 3אורי יניב ה'

 1נועם ססלר ד'

 בליווי יסמין בן לולו 

 

 דרך ותשאירו עקבות" "אל תלכו להיכן שהדרך מובילה. לכו היכן שאין     
 ראלף וולדו אמרסון



 

 

  

 טורניר כדורסל

הכדורסל בליווי המורה נבחרת 

יובל אלמקייס יצאו  לחינוך גופני

            לטורניר. מדברי המורה יובל: 

"הילדים נהנו מאוד וידעו לקבל  

באופן ספורטיבי בדיוק כמו ההפסד  

 שניצחו בפעמים הקודמות"

 מורה לחנ"ג –כתב: יובל אלמקייס 

 

 שיעורי ידידות בחינוך הגופני 

ל"ויים התקיימו מס' שיעורי ידידות בתחום החינוך השנה בבית הספר הבי

כיתות מבית  2מהו שיעור ידידות? שיעור ידידות זהו שיעור בו משתתפות  הגופני.

 ספר, כשהעיקרון המנחה הינו "בוגרים חונכים צעירים" בתחנות קבועות מראש.

' התקיים לאחרונה בין אחת מכיתות ולדוגמא נשתף אתכם שבשיעור ידידות ש

תחנות עיקריות בהן בחרו התלמידים להשתתף: תחנת  3היו  '.חת מכיתות אלא

בכל תחנה הנחו  התעמלות קרקע, תחנת מגרש הכדורגל ותחנת הכדורסל.

תלמידי כיתות ו את הצעירים מכיתה א וערכו איתם אימון משותף. בתחנת 

עזרו  'התעמלות הקרקע נפרשו מזרני התעמלות והתלמידות הבוגרות מכיתה ו

בתחנת הכדורסל  ללמוד מיומנויות בסיס בהתעמלות קרקע. ' לצעירות מכיתה א

במגרש הכדורגל  עזרו הבוגרים לצעירים לשפר את מיומנויות הקליעה ואילו

התקיים לקראת סיום השיעור משחק כדורגל מעורב וסוחף בו בכל קבוצה 

ם נוספים שיעורים מוצלחי הכיתות, צעירים ובוגרים כאחד. 2משתתפים תלמידי 

 נערכו כשכיתה ג חונכת את כיתה ב, כיתה ד חונכת את כיתה א וכן הלאה.

   לשיעורי הידידות יתרונות רבים, והפנים המחייכות של התלמידים 

 מורה לחנ"ג – קרן ברנאי כתבה:     .המשתתפים בהם יעידו על כך

 

 התעמלות בוקר

במהלך השנה בימי א' התקיימה בבית 

 בוקר.ספרנו התעמלות 

דקות של פעילות  20ההתעמלות כללה 

גופנית מעוררת בליווי מוזיקה מקפיצה, 

שולבו בה אלמנטים מעולם המחול 

האירובי, הקיקבוקס ותרגילי חיזוק. 

ההתעמלות מסייעת להפיג מתחים ומעלה 

 . חיוך על פני הצוות והתלמידים כאחד

 מורה לחנ"ג – קרן ברנאי כתבה:

 

 טורניר כדורגל

ויים זכתה בתחרות קט רגל נבחרת הביל

במקום השלישי. ישר כוח  אזורית

לנבחרת ולמורים לחינוך גופני יובל וקרן.

🏆 

 "נפש בריאה בגוף בריא"
 יוון העתיקה       

 ניצחו  מורים נגד תלמידיםבמשחק מחניים 

תלמידי כיתות ו' שהפגינו יכולות המורים את 

 ספורטיביות מצוינות.



 

 

  

  

 איזה חג לי....חג יחיד ומיוחד לי

 בוקר סליחות

לקראת יום כיפור התכנסנו שכבה ו' 

שרנו  .ד"לפעילות סליחות בבית הכנסת חב

מענו את הרב מספר סיפורים שיר תפילה וש

היה מאוד מעניין ומהנה   .עם ערך רב לחיים

התוודענו ונקשרנו יותר למורשת ולשורשים 

יתה לנו הזדמנות באותו יום הי .היהודיים

 .לכפר על חטאינו

 1כיתה ו' יהונתן גולן ונועם ברקוביץ' כתבו:

 

 חג הסיגד

בכל שנה אנו בביל"ויים מציינים את חג הסיגד  בטקס בית ספרי 

בשיתוף חברים מהקהילה  האתיופית. השנה החלטנו לציין 

באמצעות מרחב מוזיאלי שבו הוצגו זה לצד זה אביזרים אותנטיים 

הוצגו של הקהילה שתרמו משפחות ילדי בית הספר מן הקהילה. 

בנוסף תלמידים  שנחשפו לתכנים  ,תלבושות אותנטיות וכלים שונים

אודות חג הסיגד והקהילה האתיופית הביעו זאת בעבודות אומנות 

התלמידים יצרו  . בהנחייתה של גלית וייס המורה לאומנות

כל תלמידי בית הספר בקרו בתערוכה  רישומים, ציורים ודגמים.

ים בסרט אודות העלייה מאתיופיה בספרייה וקבלו הסברים המלוו

 . 1ומצגת מפי תלמידי כיתה ד'

 נירית גליק כתבה:

 

 לגלות את האור שבאור 

שנה לקראת חג חנוכה כל כמדי 
תלמידי בית הספר מתכוננים 

בהתרגשות רבה לקראת המופע 
כישרונות צעירים בסימן " לגלות את 

הילדים מציגים את . האור שבי"
כישרונם בתחומים שונים: בשיר , 

ריקוד, נגינה בכלים שונים וגם 
בתחומים שונים מענף הספורט כמו 
ג'ודו, התעמלות אומנותית , קרטה 

 ד .ועו

 1מחנכת ו' - נעמה חרבון כתבה:

 הדלקת נר ראשון

 1תלמידי כיתה ה'

והמחנכת ליאת רז 

בהדלקת נר ראשון של 

 חנוכה ב"בית בכפר".



 

  

 קרנבל פורים

צוות הביל"ויים וכל התלמידים בעדלאידע 
 ברחובות גדרה. 

 בגינה האקולוגית נטיעת עצים

ו בשבט, יום המהווה גבול בין שנה לחברתה, היום שבו "ט

יב תנובתה מתחדש כוח האדמה שבארץ ישראל להנ

אנו ציינו יום זה בפעילות נטיעת עצים  ולהוציא פירותיה.

בגינה האקולוגית. נטיעת העצים כללה למידה וחקר על 

כל כיתה למדה וחקרה אודות עץ אחר  העץ מבעוד מועד.

וביום השיא, הוא יום ציון טו בשבט, יצאנו לגינה ונטענו 

תבה את העץ שלנו. הוספנו ברכה לעץ, אותה כל כיתה כ

ותלתה על העץ שלה. חניכי תנועת הנוער מכבי עזרו לנו 

 בנטיעות ואנו מודים להם על כך.

 2עומר, עופרי, יעל ואוהד כיתה ד כתבו:

 אפיית מצות

הוא לימד  מיכאל לפני חג הפסח, הגיע לבית ספרנו הרב

ניפינו את  אותנו כיצד מכינים מצות כשרות לכבוד החג.

קמח בנפה מיוחדת לאחר מכן הרב ערבב את הקמח ה

עם מים בלבד עד שהקמח הפך לבצק. הרב הדגים לנו 

כיצד מכינים את המצה ואף הדגיש כי אין להתמהמה 

ניסה לתנור עם הבצק, יש להכין מהר את המצה ולהכ

הבצק בין . הרב חילק את על מנת שהבצק לא יתפח

צק, מערוך וכל תלמיד ותלמידה קיבלו חתיכת ב כולם

 ומזלג אשר בעזרתם הם הכינו את המצות. 

 2'במחנכת  –שלומית אבוקסיס  כתבה:

 

 חגיגת מחולות

חגיגת מחולות בבית הספר בהנחיית תלמידי 

לטקס והמחנכת ליאת בלומנפלד.  2ה' כיתה

תלמידים שנולדו להם הוזמנו משפחות ה

השנה וכן מורות שהתברכו   תינוקות השנה

 . ןרוכבפרי ב

 איזה חג לי....חג יחיד ומיוחד לי



 

  

 "קום והתהלך בארץ..."

 שכבה ב' בנאות קדומים

למדנו והעמקנו בהיכרות עם במסגרת שיעורי תורה 

ספר התורה, שמות הספרים, חלוקת  מילים כמו:

הספר לפרשות, פרקים ופסוקים. בנוסף, למדנו מהו 

ספר תורה? כיצד כותבים אותו? על מה הוא נכתב? 

ה בכיתה, לאחר הלמידה המעמיק מיהו סופר סת"ם?

במהלך הסיור  שכבה ב' יצאה לטיול בנאות קדומים.

והתבוננו  ם"סת פגשנו בסופר הגענו לסוכה, שם

 סמליו על המקושט בעבודתו, הכרנו את ספר התורה 

 בין הקשר את והבנו והטבע המסורת מערכי הלקוחים

הרימון. ראינו את צמח  לפירות התורה ספר קישוטי

ולמדנו  לכתיבה וסיםהקנה אשר ממנו מכינים קולמ

על דרך הכנת הדיו המיוחד לכתיבה על קלף. לאחר 

מכן קיבלנו דף, קולמוס ודיו וכל תלמיד כתב ברכה 

למי שהוא בוחר. זה היה מהנה במיוחד! הסופר סת"ם 

 הקדיש ברכה לכל כיתה.

 2מחנכת כיתה ב' –שלומית אבוקסיס  כתבה:

 

  סיור מועצת תלמידים בכנסת

בכנסת ובבית  במאי יצאנו חברי מועצת התלמידים לסיור 1ב 

מנו ביקרנו באולם הגדול ביותר בבית המשפט  וקיי המשפט העליון.

משפט מדומה. המדריכה ספרה לנו על הסמכויות שיש לשופטי בית 

במדינה. לאחר  המשפט העליון ועל המדרג של בתי המשפט הקיימים

מכן ביקרנו גם במשכן הכנסת. לפני שנכנסנו למשכן הכנסת, ניצלנו 

סביב מנורת הכנסת  תחווייתילימודית  את הזמן שהיה לנו לפעילות

למדינת  שהמנורה ניתנה במתנה מהבריטיםהנמצאת בסמוך. למדנו 

ושהיא עשויה ברונזה. היא מכילה תבליטים של  1956ישראל בשנת 

בכנסת ראינו את היכל המליאה  היהודי. מאורעות בתולדות העם

 על המתרחש שם מידי יום. וקיבלנו הסבר

 1ד' -גילי סוג'ז כתבה:

 

 

בה ד' טיול שנתי שכ

 .לסטף ומערת הנטיפים

 "םנעלה לירושלי"' הטיול שנתי שכבה 



 

   

 סיור שכבה ה' בבית התפוצות

בסיור נחשפו הילדים לתערוכת בתי כנסת מהעבר 

המפואר של העם היהודי במדינות העולם השונות. למדו 

על ההבדלים בסמלים בין העדות, סגנונות הבנייה וכד'. 

ודי" בו נחשפו התלמידים בקרו בתערוכת "הומור יה

להומור הייחודי לנו כעם, גם בארץ וגם בגולה. מהאחים 

מארקס ועד ג'רי סיינפלד, מהגשש החיוור ועד אלי יצפאן, 

עדי אשכנזי ואחרים. הילדים סיימו את הסיור בפעילות 

משותפת עם סביהם ביצירת מחברת תודה של הקשר 

 הרב דורי. 

 מחנכות כיתות ה': וכתב

  "אמירים" סיור ילדי תכנית

אנו תלמידי תוכנית אמירים ביקרנו במוזיאון הקומיקס 

האמן דודי שמאי, לימד אותנו כיצד לצייר דמויות  בחולון.

למדנו לצייר איש עני )הומלס(, איש  קריקטורה וקומיקס.

עשיר, איש כועס בצורה מוגזמת ואישה זקנה. לאחר מכן 

חת "יום ביקרנו בשלוש תערוכות: שתיים של דודי שמאי וא

בתערוכה הראשונה של דודי שמאי  הולדת למדינה".

הנקראת:" כמו דגים במים", כל הדגים זהים והשוני 

ביניהם אומר שלא כל בני האדם שווים  או "שחייה נגד 

בתערוכה השנייה שלו היו קריקטורות של אנשים  הזרם".

מפורסמים. לדוגמא: שלמה ארצי מנגן על גיטרת כסף, כי 

 מר הכי מרוויח בשנה שבה האיור צויר. הוא היה הז

בתערוכת "יום הולדת למדינה" ראינו את התפתחות 

הקריקטורות והקומיקס של המדינה, משרוליק וכובע 

הטמבל, התמימות והניצחונות של מדינת ישראל ועד ימינו 

בה הקריקטורה מבקרת את מנהיגי ומוסדות השלטון. 

רוכות. היו אלו נהנינו מאוד מיצירת הקריקטורות ומהתע

 סדנה וסיור מעוררי השראה ויצירתיות.

 ו: שגיא פז, דניאל אשל, כתב

 3ירדן שון, שי ניניו, אריאל זיו ה'

 

 "קום והתהלך בארץ..."

 טיול שנתי ליומיים שכבה ו' 

 גוברין לביתטיול שכבת ג'  



 

 

= 

  

 עיניים ירוקות

באחד משיעורי האמנות השנה הכנו עבודה בנושא 

ים שיצרו יצירות איכות הסביבה לאחר שלמדנו על אמנ

 אמנות מעניינות מאשפה. 

חשבנו איך נוכל ליצור עבודה שקשורה גם לכדור הארץ 

וגם לאיכות הסביבה . לאחר מחשבות רבות עלה 

בראשנו רעיון ליצור את כדור הארץ  מלא באשפה 

לקחנו חצי כדור והדבקנו  ומסביבו הגלקסיה מזדהמת.

ב לכדור עליו מוצרים שיצאו משימוש , ציירנו מסבי

הארץ בניינים שפולטים עשן המזהם את כדור הארץ 

יצרנו  והגלקסיה. העבודה יצאה מאוד יפה ומעניינת .

את עבודתנו בשיתוף פעולה ונהנינו מהכנת 

העבודה.גלית, המורה לאומנות, הציעה לנו לשלוח את 

העבודה לתערוכה "עיניים ירוקות" במוזיאון אשדוד , 

בחודש פברואר הצגנו את  שמחנו ולקחנו את ההצעה .

עבודתנו במוזיאון, והגענו נרגשות יחד עם הורינו  ועם 

גלית, המורה לאמנות ולאה, המורה למדעים, לצפות 

בתערוכה שבה העבודה שלנו מוצגת! זו הייתה חוויה 

 2אווה אלשנסקי ויהב עמירה, ה' כתבו: שלא נשכח!

 

 

 

 

             "שיתקן אחריך ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי תן דעתך שלא תקלקל"

 (קהלת פרשה ז)                  
         

  מועצה ירוקה

ג עם -מועצה ירוקה מתחלקת לשתי שכבות גיל: שכבה א

ו עם המורה לאה מרגלית. -המורה אורית ממן, שכבה ד

חברי המועצה הירוקה נפגשו פעם בשבועיים ולמדו על 

חשיבות שמירה על סביבה ירוקה ובריאה, תזונה נכונה 

רח חיים מקיים בבית הספר בדגש על הפרדת פסולת ואו

וניקיון ברשות הרבים. בנוסף, המועצה הירוקה הפעילה את 

 כלל תלמידי בית הספר באירועים מיוחדים:

 , נטיעת עציםיום שיא -טו בשבט •

 שבוע איכות הסביבה •

 קח תן בפורים ובפסח-שוק •

 הפסקות פעילות: משחקים מחומרים בשימוש חוזר •

מהלך אותו  -ספר קיבל הסמכה לבית ספר ירוקהשנה בית ה

 הובילה המועצה הירוקה באחריות רבה.

 2טליה סלמן, עמית דדון ב כתבו: 

 

 2אווה ויהב מכיתה ה'
אריאל, יסמין ויעל  ירדן,

 3מכיתה ה'

בית הספר קיבל 
 הסמכה לבית ספר ירוק

 כנס מועצות ירוקות

יום הניקיון 
 לאומיינהב



 

 

  

 נתיב האור 
נתיב האור הוא פרויקט חינוכי מטעם חברת החשמל 

שמטרתו להכשיר מנהיגות צעירה לפעילויות הסברה בבתי 

                                    הספר בנושא חיסכון בחשמל ושימוש בטוח בחשמל.    

אנחנו ,לינוי בר, נטע אדרי ותמיר דניאל השתתפנו  בקורס 

נתיב האור שהתקיים במתנ"ס אופ"ק בהדרכתה של ציפי,  

יחד עם תלמידים נוספים משכבת ו' מבתי ספר שונים 

המפגשים שהיו לנו עסקנו בפעילויות שונות  6 -בגדרה.  ב

רטונים בנושא חשמל , יצאנו לסיור בנושא חשמל: צפינו בס

עם עובד של חברת חשמל, שיחקנו במשחקי למידה ועוד. 

את הפעילויות שהעבירו לנו בקורס, העברנו לתלמידים 

בבית הספר שלנו. בשבוע הקיימות עברנו בכיתות בסוף כל 

יום כדי לבדוק שבכל כיתה הקפידו לסגור מזגן, אורות, 

שימוש בטוח   -משחק בינגו מקרן ומחשב. ערכנו פעילויות 

בחשמל. ממש נהנינו בקורס, למדנו על הנושא לעומק בדרך 

 חווייתית ומהנה. 

 רכזת מדעים –לאה מרגלית  כתבה:

 
 
 

 

 

 הטבעת חותם  
 

גם השנה השתתפו תלמידי שכבה ו' בפרויקט 

השארת חותם והקימו פסל יפיפה מבטון בחצר 

ביה"ס. התלמידים יצרו את שלד הפסל מצמיגים 

הכינו בטון וציפו את השלד ובקבוקי פלסטיק, 

 ולבסוף גם צבעו אותו בצבעים 

 מרהיבים. 

  –גלית וייס  כתבה:

 מורה לאומנות 

 

 

  תן-שוק קח 

 – "קח תן"לקראת פורים ערכנו בבית הספר שוק 

של תחפושות במטרה למנוע צריכה מרובה 

תחפושות מה שיגרום לפחות ייצור של תחפושות 

ופחות זיהום אוויר הנגרם בתהליך הייצור. בשוק 

תחפושות כל ילד הביא אביזר, תחפושת  –קח תן 

שהוא לא צריך והחליף אותה באביזר, תחפושת 

                                                                         אחרת.

ום האווירה הייתה שונה מפני שהילדים באותו הי

קיבלו בחינם תחפושות לפורים, אפילו חלק 

מהמורים השתתפו בחגיגה. לאור המסורת בבית 

הספר ערכנו שוק קח תן לקראת פסח בו ניתן 

להחליף פריטים כגון: ספרים, משחקים וחפצים 

שונים.  באותם הימים האווירה השונה 

ועים ולכן בבית והחווייתית הובילה להצלחת האיר

 בכל שנה.  ספרנו אוהבים לערוך את שוק קח תן

 1נועם ברקוביץ' ו' כתב:

 

תן לקראת -שוק קח

 הפסח

 תן תחפושות-שוק קח

 "נתיב האור"

 טקס חלוקת תעודות

 שבוע הקיימות

בית ספרנו ציין את שבוע הקיימות 

בשבוע זה  למרס. 11-16בשבוע שבין 

שילבנו בין קיימות, בריאות הגוף ושבוע 

היה לנו שבוע גדוש  המעשים הטובים.

התחלנו  הנות וחווייתיות.בפעילויות מ

את השבוע בקבלת פנים חגיגית ובטקס 

של המועצה הירוקה "הכדור בידיים 

שלנו". המשכנו עם הפסקות פעילות 

בדגש על צמצום צריכה ושימוש חוזר, 

כיבינו את האור לשעה אחת ביום 

התייעלות אנרגטית וחתמנו על אמנה 

 לשמירה על הסביבה.

הליכה סיימנו את השבוע באוטובוס 

להעלאת המודעות לפעילות גופנית, 

 לבריאות הגוף ולהפחתת זיהום אויר.

 מורה למדעים –אורית ממן  כתבה:

 

 

 

 

 

             "שיתקן אחריך קלת אין מיתן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קל"

 (קהלת פרשה ז)                  
         



 

 

`   

 יום השומר בבית הספר

    הזדמנות להודות מעומק הלב זו 

, שמקבל את פנינו בכל משה מסנרל

 בוקר עם חיוך ומאור פנים.

                        "היא זיכרון שבלב תודה הכרת"           
 פתגם איטלקי                                              

 

 

אנו בוגרי שכבה ו' רוצים להודות לצוות ביה"ס היקר 

על שש שנים משמעותיות וחשובות בחינוך שלנו, על 

הנפלאה.  הקניית ערכים ומתן תמיכה לאורך  התקופה

ועשתה  תודה ענקית לשלהבת שתמיד הייתה לצידנו

הכול למעננו. תודה למחנכות שלנו נעמה, יסמין ומירי 

שתמיד היו בשבילנו בכל רגע ביממה, הקשיבו תמכו 

תודה לצוות המנהלה  .וכיוונו אותנו לדרך הנכונה

אוהד, נתנאלה ומשה שקיבלו כל פנייה שלנו בחיוך 

בהצלחה לכל הבוגרים בדרכם החדשה  ואדיבות.

                                                                בחטיבה. 

 ריםנציגי הבוג כתבו:

 הבוגריםדבר 

 יום המורה

 קבלת פנים מרגשת לכבוד יום המורה. 

פעילות מגבשת שארגנו חברי ההנהגה 

 ופינו את זמנם להפעלה בכיתות.  וההורים

רב תודות לשלומי לזימי, דנה אלישיב ולכל 

 חברי הנהגת ההורים והורי בית הספר.

 !!!אשריכם

 ��✨ך שיתוף פעולה מבורךלהמש

 

ביה"ס מאחל לכל קהילת צוות 

 הביל"ויים חופשה נעימה

Qr -facebook Qr -hubiluim Qr-shiron 

 יקט משותף עם גן הערבה "קשר חי"ופר

פעילות  העצמה של שיתוף פעולה תהליכי  וחי" הינ-פרויקט "קשר

ומתמשך בין תלמידים מביה"ס שלנו לבין ילדי גן ערבה בגדרה. 

בימים אלו מסתיימת השנה השנייה לפעילותה של התוכנית, אשר 

'נבחרת' משכבה ו',  םתלמידי 4שבועות  'במסגרתה יצאו לגן מידי מס

גננת גן ערבה. התלמידים  -ותמי אליאספרס ה של עפרי תבהובל

מפעילים את ילדי הגן ויוצרים איתם ועבורם מגוון פעילויות במרחב 

ומה נעשה השנה? פתחנו  ח וילדים. למידה חווייתי, המקשר בע"

ה"ל  הקודמת בטקס 'העברת המפתח' מתלמידי "קשר חי" של שנ

במהלך השנה, מעבר לפעילויות ספורט בגן לתלמידים הנוכחיים. 

בהובלת תלמידינו, השקיעה ה'נבחרת' שלנו את מירב מרצה בתהליך 

 תכנון ובנייה משותפת עם ילדי הגן של בית גידול למקלונים.

 עופרי פרס כתבה:


