
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 יםיל"ויהב תידיעו

 יו"ר הנהגת הוריםדבר 

 טשנה"ל תשע"

 2019יוני 

 

  הורים, צוות ותלמידים יקרים,

ו מסיימים פרק נוסף בדרך, ויוצאים אל חופשת הקיץ. ראשית, נהשבוע אנח

אני רוצה לכתוב לכם ילדים יקרים, אתם החלק החשוב בפאזל, כולנו מלאים 

 ומתפתחים משנה לשנה. גאווה לראותכם גדלים

המסלול אותו אתם עוברים בדרך לבגרות הינו ארוך, מאתגר ומרתק. ואנו 

מביטים עליכם מהצד, מלווים, מייעצים, לפעמים דואגים אך בעיקר חפצים 

מהדרך ובעיקר  תליהנואנא השכילו  לראותכם גדלים והופכים עצמאיים.

 שימרו על עצמכם, עוד שנים רבות לפניכם!

לנצל הזדמנות זו ולומר תודה לצוות החינוכי אשר היה מעורב בעשיה ברצוני 

להורים  שלהבת בני על שיתוף הפעולה, -למנהלת בית הספר במשך כל השנה, 

היקרים הלוקחים חלק בהנהגות ההורים, ואחרונים השותפים הקרובים 

  .גזבר ההנהגה על חלקם המרכזי בעשיה-סגן יו"ר ההנהגה ומוטי   -יניב  אלי:

אנו הנהגת ההורים בשיתוף הצוות החינוכי הובלנו פעילויות רבות למען 

ם והשגנו הישגים רבים, יום המורה, יום השומר, ליווי קבוצת יהתלמיד

הרובוטיקה, יום הפאי, רכישת ספרי קריאה מרוכזים לשכבה, פרויקט 

 הדרך הבטוחה לבית הספר, ועוד ועוד. -בטיחות 

בפעילות משמעותית למען ילדינו, ועל זה אני ניתנה לנו זכות לקחת חלק 

 מודה ומברך!

פעילות ההורים בשיתוף צוות בית הספר היא מקור עצום של ידע ומשאבים 

 ואני מזמין אתכם לקחת חלק משמעותי בה בשנה הבאה למען ילדינו,

  שלומי לזימי

  יו"ר הנהגת ההורים

 

  יו"ר הנהגת הוריםדבר    

 

                   יש מורה  אחד מאיתנו הוא תלמיד של מישהו ולכל אחד מאיתנו"כל 
                      שטיפסברגעי הקושי, שנתן יד,  דרךשסלל לו את הזה  – מיוחד משלו

 מדינת ישראל(נשיא  – )ראובן ריבלין                                  " איתו אל ההר

 

 ,יקריםהורים ותלמידים 

את  בחוןהמאפשרים לנו ל זמן להתבוננות/ עצירה...ט זהו ה"רגע לפני סיום שנה"ל תשע

ההתבוננות שלנו בראש ובראשונה היא ערכית הקיימת בביה"ס. -עשייתנו החינוכית

עבור  מרחב משמעותיוזאת בכדי ליצור  למידה מבוססת יחסיםדגש על ב "בעין טובה"

מתוך אמונה כי תחושת השייכות והנעה/הנאה כל הלומדים וצרכיהם הייחודיים. 

שימת יסייעו וישפיעו על יכולות הלמידה, תחושת הערך והאקלים הבית ספרי.  ללמידה

כמנהיג/ מנחה תוך התייחסות לדיפרנציאליות הדגש היא בתפיסת מקומו של המורה 

   בקרב התלמידים.

 הצוות החינוכי, -שלנוף את רוח בית הספר, העשייה המבורכת העיתון שלפניכם משק

ההורים המקסימים שלכם ועל כך הערכתי  הרבה . הפעילויות ושל  התלמידים -שלכם

הרחבנו את מגוון האפשרויות :  הרבות והמגוונות מהווים חלק בלתי נפרד מהלמידה

המשחק שילוב והטמעה של תוך  " "ללמוד זה משחק מנצחבדגש על  לביטוי עצמי

תיאטרון,  במגוון תחומים: למצוינות והצטיינותנתנו מענה .  בכל תחומי הדעת והחקר

והשתתפות בתחרות  רובוטיקהקבוצות קבוצה עם בע"ח, אומנות, מוסיקה, -קשר חי

FLL  "ואף שיפרנו את הישגנו בתחרויות מחוזיות/ ארציות בתחום , תכנית "אמירים

מתן מענה רגשי אנו ממשיכים ב .על אימון ואחריות בקרב הלומדיםהספורט תוך דגש 

: טיפול דיאדי, טיפול באמצעות בע"ח, קבוצות חברתיות, חברתי נרחב בביה"ס הכולל

סדנאות לשיפור האקלים הבית ספרי, תיאטרון מקדם אקלים בהובלת המורה 

ממשיכים לטפח הננו  -לתיאטרון. דרך נוספת להעצמה ע"י "מתן במה" להעצמה אישית

במגוון תפקידים:  בדגש על מנהיגות מקדמת התנהגותולפתח את המנהיגות בביה"ס 

  מועצת תלמידים, מועצה ירוקה, גישור, נאמני ספריה, שדרנים צעירים ועוד.

על הליווי מר יואל גמליאל  -ראש המועצהברצוני להודות לבהזדמנות חגיגית זאת, 

לראש אגף מינהל והסיוע בתהליכים לקידום ביה"ס, ניכרת מעורבותך ועל כך תודה. 

מתי הגב'  -מפקחת ביה"סעל המעורבות, התמיכה בכל הנדרש. לענת קוך  -חינוך

מר גבי  -ליו"ר הסתדרות המורים .תודה לך  על הלווי המקצועי והפדגוגי  פוליקר 

הסגן ו שלומי לזימי  –ליו"ר הנהגת ההורים . רשוסיועך בכל הנדעל תמיכתך שמעון 

על האחריות  מוטי דרור -לגזבר הנהגת הוריםעל שותפות ואכפתיות.  יניב זילברמן 

שלוקחים חלק בעשייה הבית ספרית. אין לי ספק  לכל ההוריםוהמסירות ובכלל 

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

                                                                          התלמידים.

מרחב משמעותי על מסירותכם, האכפתיות והנכונות ליצור תודות לצוות היקר שלי 
הנני  למידה והתפתחות אישית ומקצועית. עבור הלומדים ועבורנו בתהליך מתמשך של

בדגש על דרך ארץ, מצוינות והצטיינות מאחלת לנו שנדע להמשיך להתוות דרך 
 עבורנו את הנתיב להצלחה.   המהווים

ים תומכ ,שואפים,תלמידים, מורים והורים אשר יחד חולמים  -תודתי והערכתי לכם
ליזום , לגלות מעורבות תכם להמשיך אני מזמינה א .בעשייה המבורכתומסייעים 

 פעילה גם בשנה הבאה.

מחזור ה' , בהצלחה רבה במעבר לחטיבה  -ברכתי באופן אישי לכם: שכבה ו  -ולסיום

  ��קר ,בטוחני בהצלחתכם! נשמח לראותכם מגיעים לב

 בברכת "נעשה ונצליח"

 נעימה . חופשהלכולנו אני מאחלת 

 מנהלת ביה"ס -בהערכה רבה ,שלהבת בני

 

 , עיצוב והוצאה לאור:עריכה

וחברי ליאת בלומנפלד 
 אלה בנישו עיתונאים צעירים:

 , שני לוי1ה' , נועם ססלר1ד'

 י, נטע צבר1ו' אלה יפת ,3ה'
 רדן שון, י2ו' , נטע אהרוני1ו'
, מאי 2ו' , שיר קייזרמן3ו'

, אייל 2ו' , עדי דדון2ו' ברובין
 2ו' כהן

   

 דבר המנהלת 

 סים"למידה מבוססת יח"

שנתיים זכינו  בסיומו של תהליך למידה במהלך
של  לקבלת מענק ותעודה על סיום בהצלחה

"מפרש עמיתים" , תכנית דו שנתית תכנית 
  .בית ספריזמות חינוכיות והובלת מיזם יו לקידום



  

 מסיבת ספר תורה

 טקס סיום מחצית א'

של מפגשי חונכות 
 תלמידי "רמון"

חונכות תלמידי ביה"ס תיכון רמון  בבית 

לדרך זו השנה הראשונה. ה ספרנו יצא

תלמידי כיתות י', אשר מרביתם בוגרי 

בבית  מחזור א' של ביה"ס, הגיעו  לחנוך

 אישית לתרומהספרנו במסגרת מחויבות 
פעולה השיתוף בכל יום חמישי.  לקהילה

 ים.היו מבורכ הוהעשיי

 

מיד לאחר החגים שכבה ב' חגגה ברוב פאר והדר את טקס 

, בטקס מרשים כל הכיתה, בליווי ההורים קבלת התורה. 

 חב"ד.   –הכנסת  ביתחגגו ב המחנכתומורה למוסיקה ה

 מסיבת יום המשפחה
יום המשפחה בשכבה ב' היה מהנה ומגוון. 

לקראות הטקס והפעילות היו ההכנות 

מעשירות ואף מעניינות. כל קבוצת 

תלמידים הכינה משחק מסלול של שאלה 

היו קשורות לנושא  כולןומשימה , 

 המשפחה.

 הלימודיםפתיחת שנת 

 כיתות ו' מפגשי חונכות

החלו בוגרי כתות  'החל מסוף הקיץ במפגש הראשון של כתות א

הכינו עימם , הם הגיעו למפגש היכרות. במפגשי חונכות 'ו

להסתגל  'החונכות מסייעת לתלמידי כתות א . כרטיסי ברכה

 .בהחלט מוכיח את עצמו וזהלביה"ס ....

 

 ג'-א' קורסי בחירה כיתות

 ו'-קורסי בחירה ד'

השנה פתחנו ביוזמה חדשה בה התחלקו תלמידי כיתות 

ו' לקבוצות על פי תחומי עניין משותפים. כל קבוצה 

לקחה על עצמה פיתוח של קורס הכולל בניית סילבוס 

ומערכי שיעור בהתאמה. התלמידים נפגשו בשעות 

אחה"צ ובשעות המיועדות לכך בזמן הלימודים 

אותו  ובהנחיית המורה המלווה פתחו קורס שלם

 . בשתי מחציותשנה במהלך ההעבירו 

 

מחזור ה' המוכשר מטביע את חותמו 

 .כמידי שנה

 הפסקה בטעם של פעם

למשחקי ילדות,  ביום שישי הקדשנו זמן איכות

תלמידים את המשחקים ה חשוף אתבמטרה ל

שהתנהלו בעבר ונשכחו ולתרום להחזרת 

משחקי הילדות של פעם לחצר ביה"ס, למגרש 

ישר כוח  .המשפחתיהמשחקים השכונתי ולתא 

למחנכות שכבה ה' ולתלמידי השכבה שהפעילו 

 .את תחנות המשחק



  

      -בין כסה לעשור 
 בוקר סליחות

יצאנו יחדיו, לקראת יום הכיפורים 

תלמידי שכבת ה' ו' לפעילות בנושא 

סליחות. נפגשנו בבית כנסת חב"ד 

תודתנו לרב הסמוך לבית הספר. 

 אותנו מידי שנה רחקרניאל המא

  .במאור פנים

 "לגלות את האור שבאור" 

ישרונותיהם כ את תלמידי ביה"ס מציגים

בחג  ריקוד ועוד בשירה, משחק, נגינה,

 האורים.

 חגי תשרי

 אפיית מצות  

כיבד אותנו בנוכחותו 
סגן מנכ"לית 

הסתדרות המורים, 
הרמת גבי שמעון, ל

וברכות לחג  כוסית
 .חהפס

טקס יום ירושלים וחג הביכורים בהנחיית תלמידי כיתות 

, המחנכות מירי ורבקה והמורה למוסיקה ילנה. 4, ד2ד

ענת קוך. תודה  -כיבדה בנוכחותה מנהלת מחלקת החינוך

הופעה מרגשת עם  להראל מויאל אבא של אלה ושוהם על

מקהלת שכבה ד', לגלית וייס על הכנת התפאורה ולמיטל 

   .לוי שלג על הכוראוגרפיה

שנולדו השנה נאחל חיים טובים   לתינוקות המתוקים

  .ומאושרים

 

 יום ירושלים ושבועות

 "מפגשי מב"ט" 

מורה -בביה"ס הביל"ויים שמנו לנו למטרה לקדם יחסי תלמיד

תלמיד. לשם כך אנו פותחים כל בוקר במפגשי מב"ט )מפגש -ותלמיד

שבה וראייה של האחר. שיתוף בעין טובה(. במפגש נערך שיח של הק

חוויות והיכרות עם עצמי ועם חברי לכיתה. המפגשים מאפשרים לנו 

 .זו את זה הבעין טוב תלהתחיל את הבוקר בשמחה וברוגע ולראו

 

 מישהו לרוץ איתו

בשעה הראשונה בכל יום ראשון מתקיימות ויים. יום ראשון הוא יום מיוחד בביה"ס הביל"

פעילויות מגוונות, מעשירות ומהנות מכיתות א' ועד ו'. כל שכבה מורכבת ממספר קבוצות בהן 

תלמידים מכיתות שונות בשכבה. את הפעילויות מנחות כל מורות ביה"ס. המורה המנחה את 

די קבוצתה. בהתחלה ערכנו מפגשי היכרות ונחשפנו מהווה מנטור עבור תלמיהפעילויות 

לחברים חדשים בשכבה. לאחר מכן הצבנו יעדים אישיים וכיתתיים. כמו כן, ערכנו פעילויות 

  גיבוש כאשר קידום היחסים האישיים בין ילדי השכבה עמד לנגד עינינו. 

 



  

 קרקס ירוק

לקראת טו בשבט הזמנו לבית 
ספרנו את "הקרקס הירוק" 

בנושא סביבה  תחווייתילפעילות 
 ירוקה ונגוון המינים.

 

חברי המועצה הירוקה של 
בית ספר הביל"ויים נפגשו 

עם חברי המועצה הירוקה של 
בית ספר בית אור מקידרון 
לפעילות משותפת ב"צוללת 

 הירוקה" באשדוד. 

 הביל"וייםשבוע הקיימות בבית ספר  

 כנס מועצות ירוקות

חברי המועצה הירוקה השתתפו בכנס מועצות ירוקות שהתקיים 

מאורגן על ידי איגוד ערים בחווה החקלאית באשדוד. הכנס 

בסימן "בריא לאדם בריא לסביבה". במהלך לאיכות הסביבה 

ת חווייתיות שונות: סדנא הכנס התלמידים השתתפו בפעילויו

לבניית קינים לציפורים, תחנת חקר על סוגי קרינה והשפעתה על 

חידות על   -האדם והסביבה. פעילות של רשות הטבע והגנים 

לסיום    בעלי חיים ודיון בחשיבות השמירה על מגוון המינים.

 נהנו  התלמידים מהצגה על חסכון במים.

 

 בחירות למועצה ירוקה

הבחירות למועצה הירוקה מזמנות התנסות אישית של 

התלמידים למעורבות חברתית מקיימת בכיתה ובבית 

קבוצת המועצה הירוקה מורכבת מתלמידים  הספר.

ו ומטרתה להעלות את רמת המודעות של -מכיתות א

שונים הקשורים לסביבה תלמידי בית הספר בנושאים 

 מרגלית ואורית ממן. תודה ללאה  בריאה ומקיימת .

 

 ספר ירוקטקס הענקת תעודת הסמכה לבית 
המועצה הירוקה בשיתוף פעולה עם כל צוות בית הספר הובילו במסירות 

ובאחריות את תהליך ההסמכה ובשעה טובה בית ספר הבילויים קיבל תו ירוק 

 והוסמך לבית ספר ירוק.

אביב  תל באוניברסיטת הטבע במוזיאון הטקס המרגש התקיים בחודש ינואר 

 ר גיא סמט.במעמד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה מ

התלמידים והצוות החינוכי פועלים להמשך הצלחה ושמירה על סביבה בת 

 קיימא.

 

 

פעילות בשמורת 
לכבוד טו  - רעות

בשבט יצאו 
תלמידי בית הספר 
לפעילות בשמורת 

רעות בסימן 
שמירה על מגוון 

 .המינים

שדה בהשתתפות בתי הספר במחוז  מרוץ
בנים סיימו מקום שלישי כללי וזכו . המרכז

בנות הגיעו הבגביע ובתעודת הצטיינות, 

 .למקום חמישי כללי עם תוצאות מצוינות

בוקר פותחים שבוע בהתעמלות 

 בהנחיית "מאמנט הביל"ויים"

י בית הספר והמורה נציגי תלמיד

יובל אלמקייס השתתפו במרוץ 
 גדרה



  

סיור מועצת התלמידים 
 יאהנש בבית

  השקל החינוכימיזם יום 
האגודה למען החייל בגדרה בשיתוף עם אגף 

החינוך במועצה מקדמים את מיזם השקל 

החינוכי. במסגרת המיזם נציגי מועצת 

התלמידים אוספים שקל אחד מכל תלמידי בית 

הספר. השקלים נאספו לתוך קופה שעיצבו נציגי 

מועצת התלמידים יחד עם המורה לאומנות גלית 

לטייס  וייס. הקופה עוצבה בצורת קסדה

והותאמה גם ללוחם חי"ר. נציגי המועצה יחד 

עם מובילת מועצת התלמידים יסמין בן לולו 

קיבלו את יו"ר האגודה יגאל גלסנר ואת חיילי 

גבעתי המאומצים על ידי האגודה בטקס חגיגי 

 בבית הספר והעניקו את קופת השקל החינוכי.

 רכזת חינוך חברתי. כהן תודה לגלית טל  

 

בתחילת חודש מאי יצאו כל נציגי 

מועצת התלמידים מכיתות ב' ועד ו' 

לסיור לימודי בבית הנשיא ובבית 

המשפט העליון בירושלים. הסיור 

התקיים במהלך השבוע של ימי הזיכרון 

הלאומיים והאווירה בעיר ירושלים 

 הייתה מיוחדת. 

 

 בחירות למועצת תלמידים
ן מתקיימות ובתחילת השנה בחודש חשו

בחירות למועצת התלמידים הבית ספרית. 

ההכנה לבחירות מועצת התלמידים נעשית 

בשיתוף עם הצוות החינוכי והתלמידים 

ומתקיימת עבודה חינוכית סביב בחירת 

 נציגי הכיתות. 

 

השנה זו השנה השלישית בה מתקיימת קבוצת 

שדרנים צעירים בבית ספר הביל"ויים. השנה זכינו 

לחנוך תחנת רדיו עם כל האבזור בבניין א'. בכל יום 

ראשון בבוקר מתקיים שידור רדיו חי ובו אנו 

משדרים על האירועים המרכזיים אשר התקיימו 

אנו מדווחים על  בבית הספר במהלך השבוע. 

ף אירועים בארץ ובעולם ואפילו יש חידות ופרסים. 

אנו משמיעים שיר נבחר בכל שבוע בהתאם לתכנית 

הלימודים ובנוסף מחליפים צלצול יציאה להפסקות 

בכל כמה ימים לפי בחירת הכיתות בבית הספר 

,  2יואב ו'  ,1השדרנים: דניאל ו'  באמצעות הגרלה.

, עדי, אורי, 2, עופרי ואלה ה' 1עופרי וליהי ה' 

 תודות ליסמין בן לולו.  . 3אריאל ואדם ה' 

 

מועצת התלמידים בקמפיין 

We Remember 

נציגי מועצת התלמידים השתתפו בקמפיין להנצחת 

השואה שיזם הקונגרס הציוני העולמי. הקמפיין הוא 

מציון יום השואה הבינלאומי להעלאת המודעות חלק 

לזיכרון השואה והוא התקיים בישראל ובעולם. גם 

מועצת התלמידים של בית ספר הביל"ויים לקחה 

לאורך השנה  הצוות החינוכי השתלם חלק בקמפיין.

 בהשתלמות "בשבילי הזיכרון".

 

 שדרנים צעירים
כנס מועצות ופרלמנט במתנ"ס 

בסימן אקטיביזם . אופק בגדרה
יואל הכנס נערך במעמד  .חברתי
ראש מועצת גדרה וענת  ,גמליאל

 .החינוך תקוך ראש מנהל

   בסימן  יום המעשים הטובים
 נתינה לקהילה

  

 

 מוסיקה בביל"ויים

אצלנו בבית הספר העשייה רבה ומגוונת המאפשרת 

לתלמידים להתפתח  ולגלות את כישרונם.  במסגרת 

שיעורי מוסיקה ילדים לומדים להכיר כלים שונים 

ולינות. במהלך השנה ומגוונים כמו חליליות , מנד

התלמידים מתנסים בנגינה וכך מקרבים את עוצמם 

 –לעולם המוסיקה. שיעור נוסף מקהלות בית הספר 

שיעור חוויתי , הילדים לומדים להשתמש בכלי הטבעי 

שלהם ומגלים עוד הרבה סודות מוסיקליות. במהלך 

התלמידים משתתפים באירועים וטקסים שונים  השנה

 סולימנוב . בניצוחה של ילנה



   

 יום המאה      

, 100–בחודש ינואר ציינו בבית ספרינו את יום ה 

כל שכבה עסקה בפעילות שונות  ימי לימוד. 100

בהתאם לגילה: קליעה למטרה, באולינג, יצירות 

בנושא ועוד. תלמידיי שכבת ו' חנכו את תלמידי 

בסוף הפעילות היו  השונות.כיתה א' בפעילויות 

עם גופם, והיו שאכלו  100כיתות שיצרו את המספר 

תודה לצוות מתמטיקה בבית  . 100עוגות עם הספרה 

                               ספרינו על יום מעשיר ומהנה.

 תודה למיה אלבכרי רכזת מתמטיקה. 

 

 יום הפאי      

אנו,  .ציינו בבית הספר את יום הפאי בחודש אפריל

ו  על יום הפאי -ו בשכבות דנרירי יום הפאי, לימדגש

שביום זה חל יום הולדתו.  -ועל אלברט איינשיין

הפעלנו את הכיתות במדידה ]באמצעות כלים עגולים 

המסכם  kahoot -וחוט צמר[ ולבסוף הילדים שיחקו ב

. את הלמידה. לקינוח הילדים אכלו עוגות בצורת פאי

של שינון מספר לסיכום יום הפאי ערכנו תחרות 

הפאי. הזוכה במקום הראשון הוא אלון קיפרמן 

גיל נזר  רים:להו תודה ספרות. 147שזכר  1מכיתה ה

להצלחת יום  שתרמו.וליעל שפירא על העזרה והליווי 

 .מיה אלבכריולמורה זה. 

 

 

 first lego  league FLL- - תחרות  ה

השנה לראשונה יצגה את בית ספרינו נבחרת רובוטיקה 

ה"בילובוטים" והגיעה להישג מרשים. נבחרת הכוללת 

 ו.-תלמידים מכתות ד

האתגר עמו התמודדו התלמידים כלל בנייה ותכנות רובוט 

המבצע משימות על גבי לוח משימה ייחודי, חקר ולימוד 

אודות "אומנויות לחימה בחלל" על מנת לאפשר 

רונאוטים לקיים אימוני כושר גופני עם מגע אנושי. לאסט

ותרומה לקהילת התלמידים בבית הספר ב"שבוע חלל" 

 אותו יזמו ותרומה לקהילה מבוגרת במרכז "אופק".

 –לקראת התחרות התלמידים לוו על ידי מנטור הקבוצה 

. וזכו  ואיריס לוי מיה אלבכריוהמורות  , יעל שפיראגל לוי

 רים במפגשים המרובים ובהכנה לתחרות.לתמיכת ההו

 

 בקבוצות העצמה בשכבה ה'שילוב רובוטיקה 

: יונתן רסיס 4שני תלמידים מכיתה ה'במחצית השנייה נבחרו 

את הלימוד העבירו להשתלב בלימודי רובוטיקה. ואופיר שאדי 

תודה אישית  בליווי רכזת התקשוב איריס לוי.נציגי כיתות ו' 

 והסבלנות.ההשקעה על  1לעמית דניאל מכיתה ו'

 סקראץ בביל"ויים

בעידן הטכנולוגי של היום אנו עדים לחשיבות 

סייבר ועד הגששית  הטכנולוגיה ורכישת הידע בדבר 

היא  הסקראץ למחשבים. קשור"בראשית", הכל 

דים לסביבה טכנולוגית ליצירה דיגיטאלית, בה י

יכולים ליצור בעזרת קוד משחקים, סיפורים, 

אנימציות, משחקי למידה ועוד. באמצעות הסקראץ 

אנו מקדמים למידה משמעותית הפיכת הילדים 

                  מצרכני טכנולוגיה ליצרני טכנולוגיה.

                                         תודה למירי יעקב על הליווי. 

בחודש דצמבר ממש לפני ימי 
ההורים והתעודות, הורי ותלמידי 
בית ספר הביל"ויים עצרו ודאגו 

לומר לנו הצוות החינוכי תודה 
 והרבה.על עשייתנו המבורכת 

 מנצח זה משחק -ללמוד יום שיא קהילתי בסימן:

מוביל נושא  – "הילד הזה הוא אני" 
 בכיתה א'

במהלך השנה למדנו להכיר אחד את השני  'בשכבת א

 באמצעותכל תלמיד בבמה שלו  דרך הבמה לכל תלמיד.

הציג את בני המשפחה, מצגת או משחק חווייתי 

ללמוד על  ונהנינמאוד התחביבים, הכישרונות שלו. 

 . החברים שלנו בדרך מעניינת זו

 



  

 סופרתעם המפגש 

 גלילה רון פדר 

במסגרת שיעורי עידוד קריאה במקצוע שפה, 

הסופרת הידועה לילדים ולבני  עםתקיים מפגש ה

גלילה רון פדר עמית. המפגש התקיים  -נוער 

 ו'. -במתנ"ס גדרה לשכבות ג'

מפגש עם הסופרת שוהם 
 ב'-סמיט לכיתות א'

 כמשאב תרבותי בבית הספרספרייה 

נעשו  רך כל השנהלאו .בבית ספרנו הספר הוא רע וחבר 

 הספרייהנאמני , ילויות בהובלת הרכזת לירון רחימיפע

. שמנו לנו מטרה:   מתנדבות של של"מ )שירות לאומי למבוגר(ו

   דוד קריאה בקרב התלמידים ואהבת הספר. עי

 תחרות הנואם הצעיר

מדי שנה מתקיימת תחרות "הנואם הצעיר" מטעם 

הביל"ויים  ובשיתוף עם מחלקת החינוך של  מועדון רוטרי

מועצת גדרה . כמו בכל שנה, גם השנה לקח בית ספר 

הבילויים חלק נכבד בתחרות. רכזת השפה בבית הספר 

ליאת בלומנפלד הובילה את התחרות וליוותה את 

המתמודדים משלב כתיבת הנאום ועד הצגתו בתחרות 

חרו הפנימית והיישובית בגדרה. שני תלמידים נב

 1להתמודד בתחרות היישובית רועי מדינה מכיתה ה'

. בתחרות היישובית עלה רועי 3ונועם דרור מכיתה ה'

         מדינה לשלב הבא והתמודד בתחרות המחוזית. 

 תודה לליאת בלומנפלד, רכזת חינוך לשוני, על הליווי. 

 

 אלופי קריאה

כחלק מאירועי חודש הקריאה התקיים 

 בספרייה אירוע שכותרתו "אלופי הקריאה

האירוע הוא להעצים את  . מטרת"של גדרה

חובבי הקריאה הצעירים המוצאים זמן 

להתנתק מהמסכים וממשימות היומיום 

 ומעניקים לעצמם רגעי הנאה בין דפי הספר.

במהלך האירוע קיבלו אלופי הקריאה 

תעודות הערכה וזכו למפגש עם הסופר 

מיכאל אבס, יוצר הסדרה הפופולרית 

וד פלג השנה ייצגו אותנו בכב משחקי בילוש.

 .3וצור נחל מכיתה ד' 3 עומר מכיתה ג'

 

 

יאה בהנאה בהפסקה קר
 בספרייה שבחצר ביה"ס

בהנחיית  טקס מצעד הספרים

נאמני הספרייה, רכזת הספרייה 
 לירון רחימי והמורה למוסיקה ילנה,

 והמחנכת ליאת בלומנפלד 2כתה ו



  

 

3th Grade English Morning 

In May we 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, 

animals, verbs, and so much more!  

At the end of the show, together with 

our parents, we wrote feedback about 

the show. Here are some of the things 

we wrote:  

 "התרגשתי להציג בפני ההורים"

"It was fun doing this morning 

together" 

"בזכות השירים למדנו המון מילים חדשות 
 באנגלית"

 "היה כיף לשיר עם כל הכיתה ולשתף פעולה"

Written by: Yahel Shamir (3.3), Rotem Cohen 

(3.2) and Romi Azulay (3.1) 

 וילנסקי על ההובלה. מנשה ותמיתודה לנועה 

 

 הקשר הרב דורי

השנה התקיימו שני מחזורים בארבע כיתות ה' 

במסגרת תכנית הקשר הרב דורי. במאגר 

סיפורים  274קיימים  אתר התכנית להסיפורים ש

 6של קהילת ביה"ס, אשר הועלו לאתר במהלך 

סבתות \שנים שבהן תלמידי כיתות ה' והסבים

כל סיפור עולם שלהם מתעדים את סיפורם. 

ומלואו. השנה זכינו בגאווה רבה לפרסם את 

במאגר סיפורי המורשת של  15,000הסיפור ה 

תלמידי שכבה ה' אשר  תכנית "הקשר הרב דורי".

במוזיאון בית  שתתפו בתכנית יצאו לסיורה

התפוצות. יישר כוח למחנכות שכבה ה': לילך 

אייזן, גלית טל כהן, יסמין בן לולו ושרה אבגוסט 

 על הובלת התכנית. 

The Spelling Bee 

, we went to Yafe thOn Thursday, May 30

Nof school in Rishon Le Tzion to participate 

in the Central District Spelling Bee. We 

prepared for several months and learned 

how to spell over 200 words! We arrived at 

the school, we found our chairs and sat 

down. The teacher said the words and we 

wrote them on the paper. We were very 

excited and a little nervous but in the end 

we did very well. We had a wonderful day! 

Written by: Ella Yefet (6.1), Neta Tsabari 

(6.1) and Amit Hassid (6.3) 

 "אמירים"תכנית 

שלוש  השתתפובתכנית  ות".התנהג דמתמקמנהיגות "ס סיים את שנתו השנייה בתכנית בסימן "ביה

( מדעים )תזונה נכונה(, יתחומי הדעת: חינוך חברתי )בניית בית ספר חלומב 'כבה דש :שכבות

בתחומי הדעת: חינוך חברתי )חקר  ה ה' שכב .מתמטיקה )מתמטיקאים מפורסמים( ואומנות )בובנאות(

עים מתוך (, תאטרון )יצירת והצגת קטוהועצמו מהקושידמויות מופת אשר התגברו על הקושי שלהם 

 .הספרות( ומתמטיקה )יצירת משחקים מתמטיים(

 . עבודת חקר  וכתיבת העסקה בנושא האקולוגיה בתחום המדעים. השכבה עסקה בבחיר ו'  שכבה

                                                                                                      .היתה זו שנה פורייה בעשייה ויצירה

 אינה שטייןו אורית ממןדבורית בן יוסף, , כהן גלית טל, רכזת "אמירים" לאדוה לנדסמן פאר ותתוד

 . מובילות התכנית

 

 אצלי עכשיו..." " משהו חדש מתחיל

ברכות והצלחה למחזור ה' 

         געגעים ואוהבים קהילת מת

 םייו"בית ספר הביל

 , דבר הבוגרים

 6מנהלת ביה"ס ולצוות החינוכי על אנו תלמידי שכבה ו' מודים ל
מאחלים ו, הועצמנו וספגנו ערכים. התבגרנשנים נפלאות בהן 

  ה פורייה גם לדורות הבאים. אוהבים, מחזור ה'. לכם המשך עשיי


