
:צוות המערכת
מחנכת כיתת  , אלינור אוחנה

צוות תלמידי  . ורכזת השפהראובן 
סיירת האינטליגנציה הלשונית 

שקד , דביר כהן: 'ו-מכיתות ד
,  אלישיב דהן, עידו בנימין, אזוגי

,  ברחדאיתי , יוספייגל, נועם חורי
,  איתם זלמן, יאיר הרמןאליאב 

, אמויאליוסף נועם , שילה סעדון
,  הראל קפלן, אלישע נתן לש

.משה צבי לש ומתן עמר

לימוד  -"מידי חודש בחודשו"

בסימן הדמות  גיליות-רבבחברותיות 

.הרב גץ, השנתית

.שבוע העליות-"ושבו בנים לגבולם"

-שאילת גשמים-פעילההפסקה 

".ותן טל ומטר לברכה"

ובנים לציון יום  אמהותלימוד בוקר 

.פטירת רחל אימנו

-הזמן הישראלית בסימן המנהרת 

ממלכתי  לקראת יום הזיכרון , 70

.  ל"ליצחק רבין ז

.הרב קוקיום 

לרגל  לאוויאפרים הקסמפי שיחה 

.הסיגדחג 

".אור ירוק"פעילות 

.למועצת תלמידיםבחירות 

אירועי החודש

משולחנו של מנהל בית החינוך

!שלום וברכה, יקרהמשפחה

הגיליון השני של עיתון  אנו גאים להציג בפניכם את, בסייעתא דשמיא

.ח"התשעל "לשנה, "!היום-בניםה"הראאהרון"-בית החינוך

הבאת דיווחים אותנטיים  תוך, החודשהחודשי מסכם את אירועיהעיתון

'  ו-'האינטליגנציה הלשונית מכיתות די צוות תלמידי סיירת"מהשטח ע

,  בהובלת המורה אלינור אוחנה

.ומחנכת כיתת שמעוןהשפהרכזת

.למורה אלינור אוחנה על ההובלה וההתמדהתודה גדולה

.המרשים והאסתטיהעיצובעל, תודה מיוחדת למורה טובה מנדל

השנה עלינו קומה ומידי חודש יוצגו הדיווחים באמצעות סוגת כתיבה 

.שונה

פרי כתיבתם  , חודש חשוון יוצג באמצעות כתיבה מנקודות מבט שונות

.של התלמידים המוכשרים

,  ל"יצחק רבין ז, רחל אמנו, הרב גץ: תפגשו בקריאה אישים חשובים

מים  , ענן: יישמע קולם של הדוממים, כמו כן. אפריםקסהרב קוק ואת 

.ופתקי הבחירות למועצת התלמידים

,  הבחירה בנקודות מבט שונות ולא צפויות

.מאפשרת לנו להסתכל על האירועים מזווית ראייה מיוחדת ומרעננת

בדיחות  "ו" סיפור בהמשכים"-חידשנו עם שתי פינות חדשות, בנוסף

".ברוח החודש

הצלחנו לבטא  . חינוכית ענפה-חודש חשוון היה עשיר בעשייה פדגוגית

האינטליגנציות ולהוביל ללמידה חווייתית  באופן מגוון ואיכותי את ריבוי

.  לאור חזון בית החינוך, גונית-ורב

...מלאת חוויות ובעיקר, מהנהאנו מאחלים לכם קריאה

.זמן איכות משותף של כל תלמיד עם משפחתו

!שבוחרת בךמשפחהבברכת 

,  רונן וייס

בניםה"הראאהרן ד"חממנהל 



לעשיויעקבביןהמאבקעללנומספרתהתורה,"תולדות"פרשתבתחילת
ותאמרבקרבההבניםויתרוצצו",אימנורבקה–אימםבבטןכברשמתחיל

"'האתלדרושותלךאנוכיזהלמהכןאם
:במדרשמובא
,מדרשותובתיכנסיותבתיפתחילידעוברתרבקהשהייתהבשעה"
פתחילידעוברתרבקהשהייתהבשעה.לצאתורוצהמתרוצץהיהיעקב

."לצאתורוצהמתרוצץהיהעשיו,אליליםעבודת
הייתהרבקהכאשרלצאתמתרוצץיעקבהיהמהמפני:רבותינושואלים
כלרוחניתבטובהשרוישהעוברל"חזאמרווהרי?תורהפתחילידעוברת

אם.כולההתורהכלאתשםאותומלמד'הומלאך,אמובבטןשנמצאזמן
?לצאתיעקברצהמהמפני,התורהכלאתאמובבטןהעוברלומד

בכלחשובחינוכייסודאותנומלמדזהמדרש,רבותינומשיבים
.המידותותיקון'הבעבודת

היאמוכרחת,מצוותוקיוםתורהבלימודלהדילאהאדםשלהתגדלותו
בסיסומהווההאדםשלנפשועלשמשפיעהוערכיתטובהחברהי"עלבוא
.הרוחניתלהתעלותואיתן

אתלבנותהגדולההמשימהמוטלתשעליו,האבותבחיראבינויעקב
להתחילניתןשלא,הדרךבתחילתכברהיטבמבין,ה-ישבטיישראלבית

אחריגם.הרשעעשיועםאחד"חדר"בבצוותאבעולםיעודואתולמשש
,ישראלארץאלהארמילבןמביתחוזריםומשפחתויעקבכאשר,שנים

:זהלידזהלחיותליעקבעשיומציעשבסיומועשיועםמפגשמתקיים
לפניאדונינאיעבור"יעקבמסרבאזגם,"נגדךואלכהונלכהנסעהויאמר"

משפחהובעלושיבהזקנהבגילכבריעקב."...לאטיאתנהלהואני,עבדו
'במסהמשנהכברי,הרשעעםלהתחברמעונייןלאזאתובכלגדולה
."לרשעתתחברואלרעמשכןהרחק":אבות

עושיאלולהתחברהרעהמהחברהלהישמר'הבעזרתעצמנועלנקבל
:המלךדודתהליםמשוררשללברכתונזכהובכך,יתברךרצונו

ובמושבעמדלאחטאיםובדרךרשעיםבעצתהלךלאאשרהאישאשרי"
.ישבלאלצים

.ולילהיומםיהגהובתורתוחפצו'הבתורתאםכי
,יבוללאועלהובעתויתןפריואשרמיםפלגיעלשתולכעץוהיה
"יצליחיעשהאשרוכל

החינוךביתרב–אמינובמשה



גיליות-לימוד בחברותיות רב-"מידי חודש בחודשו"

משה צבי לש/ הרב גץ , הדמות השנתיתבסימן 
ביתתלמידיכללזכרישעשולימודעללכםאספר?שלומכםמה,שלום

,בניםה"הראאהרןד"חמ,החינוך
לייצאלאעודמיוחדותכאלהחברותות.ולמדוקטןעםוגדולגדולעםקטןהתקבצו

שהם,התרגשתימאד!כן.בחודשוחודשמידיכךעלשמקפידיםלראותכייף.להכיר
,החיילעלהמרגשלסיפורנחשפתי.פורבובארמוןשליחותיעללזכרילמדו

יש,ילדיםכעת.ל"צהפצועישלומשפחותשכולותמשפחותלחזקהייתהששליחותו
.דרכיאתתמשיכוובכךטובהשליחותעצמכםעלקחו-בקשהאליכםלי

.גץהרב,שלכם

אלישע נתן לש  / שבוע העליות -"ושבו בנים לגבולם"
לקייםקלהיהלאשם.מרוסיהארצהשעלהיהודיאני.חמודיםילדיםלכםשלום
שנתפסומיהמצוותשומריאחרירדפוהקומוניסטייםשהשלטונותמכיוון,מצוות
ואניהעבריתבשפהדיברושכאןמפני,קלליהיהלאארצהכשעליתי.קשותהוענש

ועלבביתיהטלפוןצילצל,הגלויותקיבוץיוםשלפניביום.הזוהשפהאתידעתילא
בביתועושיםגלויותקיבוץיוםיתקייםשלמחרתליסיפרהוא.הצעירנכדיהיההקו

המספרבה,שנה70בנושאיצירה,בניםה"הראאהרןד"חמ,לומדהואשבוהחינוך
.וסבתםסבםשעלוהארצותשלבדגליםשנעטפוגפרוריםבקופסאותהתמלא70

.הקודשבארץולחיותלעלותהזכותעל'להומודיםהעבראתזוכריםשאנושמחתי
לקבץנסושאלחירותנוגדולבשופרתקע":שנאמרלמהשנזכה',הבעזרת

."גלויותינו

" /  ותן טל ומטר לברכה"-שאילת גשמים-הפסקה פעילה
אזוגיושקד ברחדאיתי , יוספייעקב יגל

כלאתלראותשמחתי.בניםה"הראאהרןד"בחמפעילההפסקההייתהשישיביום
שחוגג,אבאכמוהרגשתי!שליהגשםעלפעילויותועושיםמתכנסיםהספרביתתלמידי

משתדלשאני,העבותהטיפותאתלראותהיהניתןמקוםבכל.שלולבןהולדתיום
עללתלמידיםסיפרובנוסף.נפתחוומטריותשלוליותיצרתימוריםבחדראפילו.להוריד

הייתילאמזמן.חזקגשםלהמטירעלייופקדלתפילתונענהה"הקבואיךהמעגלחוני
הם,טרטרואותיאיךמביןלאאתה?מדבראתה,ענן.בהפסקהבשישיכמו"כוכב"

ראשוןשסייםומיאחרלדליכוסבעזרתאותילהעבירצריךוהיההדליבכלאותימילאו
לומרחייבאניאבל,התהליךאתלזרזכדימהרונשפכתימתחאחוזהייתיכולי.יצח

בסיום.איתנומהמשחקונהניםמשתדליםחברייכלאתראיתי.האווירהמכלשנהניתי
...מרוציםאך....מותשיםהיינווחברייאניהפעילות



ובנים  אמהותבוקר לימוד 
קפלןהראל / יום פטירת רחל אימנו לציון 

הראהאהרןד"חמ"החינוךמביתהיקריםישראלילדי,במרחשוון'ז,שישיביום
שהאימהותלראותמרגשמאדהיה.לאוריהיקרותאמותיהםעםיחדלמדו,"בנים

והגיעומאמץעשוזאתובכל,המשותףללימודלהגיעיכלוהאימהותכללא.הגיעו
לאאניאבל,יעקבאתרימהלבן,שאביהרמאותעללמדובלימוד.ואחיותסבתות
שלהםבחתונה.טובהיהלאהלאחותיגםשכךמכיווןזאתעשההוא.עליוכועסת

',הלפנישבכיתיהבכיעלסופרגם...דמעותליירדוממש...התרגשתיכךכל
כולם.זמןבאותוהחורבןאתלהביארצה'ה.זרהעבודהועבדחטאבניכשמנשה

אניאחריהם.בעליויעקביצחק,אברהם:שיסלח'האתלשכנעוניסונכנסו
הכנסתיאני?ודםבשררחמיאורחמיךמרוביםמירחמי":'הלפניובכיתינכנסתי

החייליםבעינישהופעתיהפעםעלגםסופר."אתהגםתעשהכך,לביתיצרתי
בפעם.אותםהזהרתיאז,ממולכדלביתלהיכנסרצוהם.יצוקהעופרתבמבצע

אמא,רחלאני",להםעניתי"?לךקוראיםאיך?אתמי"אותישאלוהםהשלישית
הדבראבל.ליהקשיבובאמתשהםשראיתיאחרישמחתיכךכל.והלכתי"שלכם

כמהשלקחו,הויתורמידתהואלחייעלסומקוהעלהבמיוחדאותישריגש
שהתפללתםוהכלליותהפרטיותהתפילותכלאתאעלה.עצמםעלתלמידים

מהתפילהשיקראוואחדאחתכלעליושרמליצתאהיהוכן,עולםלבורא
.בוקרבאותושקיבלתם

.רחל,שלכם

,  70-הישראלית בסימן ההזמן מנהרת 
אלישע לש  / ל "יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין זלקראת 

!יקריםילדיםלכםשלום
נוריתיישראלממשלתראש,רביןיצחק,אני,במרחשווןב"י,רביעייום,היום

שעההקדישה,זהספרבביתמחנכתכלכיצדלראותשמחתי.יהודיבידילמוות
הבניםכיצדלראותליהיהחשוב.עימישקרההמצערהמקרהאודותללמידה
,בנוסף.בשיעורשהועלווהסובלנותהסבלנותלערכיהחשיבותאתמבינים

הזמןמנהרת",בנושאכןלפניימיםכמהשהתקיימהעניפהפעילותעלשמעתי
הראשונההתחנה.שונותבתחנותחווייתיבאופןלמדהכיתהכלבה,"הישראלית

המצאותבנושאפעילותעשוהשנייהבתחנה.גלויותקיבוץבנושאהייתה
מההיסטוריהדמויותעלשליחיםמרוץעשוהאחרונהובתחנה,ישראליות

,העבראתזוכריםהבניםכיצדלראותהתרגשתימאד.אניוביניהםהישראלית
.העתידאלופוסעיםההווהאתחיים
.איתכםלהיפגשמיוחדמאדהיה

.יצחק,שלכם



/ עולים לישראל 

נועם חורי והראל קפלן

אניאך,באתיופיהנולדוהוריי
תלאותלהםהיו.בישראלנולדתי
לכםסיפרתילאעוד,רגע...מרובות

שבאהקס,אפריםקסאני,אנימי
...לענייננונחזורובכן.לכםלהרצות

נולדוהורי,לכםשסיפרתיכמו
.בישראלנולדתיאניאך,באתיופיה

וקשייםמרובותתלאותלהםהיו
עלשמרנואך,באתיופיהרבים

החגיםאחד.המסורתועליהדותנו
הסיגדבחג.הסיגדחגהואלנושהיו
והקסיםהצהרייםעדמהבוקרצמנו
',להוהתפללנוגבוההכיההרעלעלו

(ההרעל)שם.י''לאאותנושיעלה
הקסיםואחדהתורהאתהוציאו

אלירדנומכןלאחר.בהקוראהיה
אתושברנו,וריקודיםבשיריםהכפר
פעםשאףמצטערמאדאני.הצום

היוםאך,באתיופיהבחגהייתילא
הסיגדחגאתחוגגיםבישראל
לביתומתפלליםהנציבבארמון
.המקדש



זלצמןאיתם / יום הרב קוק 
?שלומכםמה,בניםה"הראאהרןד"חמ,החינוךביתתלמידילכםשלום
בתיבכל.דתיממלכתיחינוךהםד"חמשלהתיבותראשי?יודעיםאתם

עליוםיהיהבמרחשווןט"בישנהשכלהחליטו,ד"חמשנקראיםהספר
יום"כתובולמטהמצויראנישבה,מדבקהקיבלתלמידכלהשנה.שמי
לראותהתרגשתי.חיישנותעללימודדףקיבלחבריםזוגכל."קוקהרב
.נשמתילעילוילימודדףמחזיקיםבניםה"הראאהרןד"בחמהבניםאת

כיצדלראותאהבתי.בהםשכיהנתיוחשוביםרביםתפקידיםליהזכרתם
להאמיןועליומשלומיוחדכישרוןישאדםשלכל,בסרטוןצפיתם

כששמעתידמעותליזלגו.העולםעלטובלהשפיעיכולזהשבכישרון
,טוב."..לךעזכוחכי,אדםבןעלה,למעלהעלה",יחדשריםאתכם

תמשיכואזוהלכותפרושיםלכתובלהמשיךחייבאני,יקריםתלמידים
.שבכםהאורואתהתורהאתלהפיץ

,להתראות

זלצמןאיתם / ח"התשעבחירות למועצת התלמידים 

!יקריםתלמידים,לכםשלום

כלואנחנוהתלמידיםמועצתלראשותהבחירותנערכו,במרחשווןו"כ,רביעיביום

...התרגשנוכך

?אנחנומייודעיםבכללאתםרגע

-אחרשםכתובהיהמאיתנואחדכלעל.לקלפיהכנסתםשאתםהפתקיםאנחנו

,על אחד אלישע

,על אחד איתם

,על אחד אהד

,על אחד מתן

על אחד משה צבי

.ועל אחד שילה

!  בהצלחה לכל המתמודדים
הפתקיםמאיתנו



,יקריםחבריםהיי

בחירותמסעשלתקופה,מאתגרתתקופההיוםמסכםאני
.התלמידיםלמועצת

כללעשותמתחייבואני,בישנתתםהאמוןעללכםמודהאני
תלמידילרווחתולדאוגלמענכםלפעול,הזההאמוןאתלהצדיקכדימאמץ

.רונןוהמנהלהחינוכיהצוותעםבשיתוף,הספרבית
?בתוכניתמהאז

להמצפיםשאתםיודעשאני,הכיתותלכלכייפיתפעילות,למיליוןהמירוץ
ימי;וכדורגלבכדורסלהטורניריםחידוש;חברתיותפעילויות;עינייםבכיליון
.ועודוהקהילההתלמידיםלרווחתהתנדבותיותפעילויות;ספורט
כללשלהפעולהשיתוףאתאצטרך,בעצמיזאתלעשותאוכלשלאכמובן
קשובאהיהתמידכי,זכרו.השונותבוועדותהתלמידיםמועצתחברי

.אותיולשתףאליילפנותחופשיתרגישואז,כולכםשלולעצותלרעיונות
:התפקידעלהםגםשהתמודדוהחבריםלכללהודותרוצהאני,סיוםלפני

אחדכל.עמרומתןלשצבימשה,לשאלישע,זלצמןאיתם',דוידוביץאוהד
.לתפקידבהחלטראוימהם

:"תולדות"פרשת,השבועמפרשתקצרתורהבדבראסיים
שהייתה,אבינואברהםשללמנהיגותוהקודמתבפרשהשנחשפנואחרי

,(ועודישראללארץהעלייה,אחדבאלהאמונה)גדולותבמהפכותמאופיינת
אינויצחק.יצחקשלזו,אחרמסוגמנהיגותתולדותבפרשתמגליםאנו

באתגרי,המעשהבחייהמתרכזכמנהיגאלא,מהפיכותשלכאישמצטייר
בארותוחופרושב,בארותחופרהוא,שעריםמאהזורעהוא.יום-היום

והרגיליםהקטניםבדבריםגםמתמידהוא.לושמתנכליםאחריחדשות
כימקווהאני.סיסמאותשלולאיומיומיתעשייהשלמנהיגותזאת.כביכול

גם'הבעזרתעבוריהשראהתהווההקדושיםאבותינושלמנהיגותם
.התלמידיםמועצתר"כיוהחדשבתפקידי

שילה סעדון/ דבר יושב ראש מועצת התלמידים

,שלכם
שילה סעדון



סיפור בהמשכים-דני והחתול

פופרתלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת , מתן עמר

והנצנציםלסוכהנכנסהוא.זהמההביןולא,סוכהשלבעמודנתקעוהואלרוץהמשיךהחתול

.סוכהזהמהידעלאשהואהייתההבעיהאבל,מהסוכהרקהתלהבהוא.אותועניינולאכבר

החתול."מנצנציםפוחדשאתהידעתילא":ואמרסליחהממנווביקשהחתולאתמצאדני,בינתיים

,סוכהזהמהלחתולהסבירדניאז?"סוכהזהמהליתסביראבל,משנהלאכברזה":השיב

גבוהיםהיוהםאבל,בקפיצהלרדתניסוהם.לעוףהתחילההסוכה,הסבירשדניכדיתוךולפתע

מתחתנפלוהםכךאחרמיד.הרצפהעלונחתוי'בנגאיתועשו,הלבודאתקרעוהםלכן.מדי

,המטרכשהחל.גשםלרדתשהתחילעדלפחות,לנוחיכלוהםכישמחוהם.מערהוגילולאדמה

אתהפעילוהם,כךמשום.כלוםראולאהםאבל,יירטבושלאכדיהמערהלעומקנכנסוהם

אחרילעוףהתחילווהם,מעליהםבאווירמרחףמטאטאראולפתע.שלהםהלילהראיית

שיירהאחריושישוראו,המטאטאאתלהשיגהצליחוהם.אותםלהשיגשיוכלובתקווה,המטאטאים

לרצפהנפלוהם.המטאטאיםכלאתהרטיבוהואגשםלרדתשובהתחילבינתיים.מטאטאיםשל

מחוץאלועפולשקהמכשפיםכלאתהכניסומהרחיש.המטאטאיםעלמכשפיםשישוגילו

לערברצוהם.מבולאלאגשםשלרגילסוגהיהלאזהאבל,גשםלרדתהתחילשוב.למערה

שיהיהוכדיפנימהקפצוהחיותכל.מהקרקעהתנתקהספרביתכלולפתעכיבודהכינו,כיתה

משליטהיצאהנחשפתאוםאבל,ההקשהכליעלאחראיהיההנחש.תזמורתהקימוהן,עיסוקלהן

.התעוררהחתוללפתע.החתולעלוזינק

.באולינגעכשיולהםשישונזכרוהשעוןעלהסתכלוהם.חלוםהיהזהכל,כן,כן

ופניםגוףלושישראוכולם,הזמןבאותו.כלפיהםהסתובבהכדורולפתעלשחקמיהרהםלכן

והחתולדני."בעולםאשלוטאני"ואמרהחוצהיצא,הבאולינגבקבוקיכלאתבטנדראסףוהוא

.נעימהכךכללאהפתעהלהםחיכתההחוצהכשיצאואבל,מצחוקהתפקעו

...יבואהמשך

אלישע נתן לש/ סיפור בהמשכים-איש הר הבית וניסוך המים 

בתנועותלושמסמן,צעירילדוראההסתובבהוא.כתפועלהמונחתבידיוסיהרגיש,לפתע

אתה":הדקבקולוליאמרושם,מרוחקלמקוםעדבהיסוסאחריוהלכתי.אחריוללכתידיים

אולי.דברשוםגילינוולא,אחריהםעוקביםשבועכברוחבריאני.תעלומהבאמתזאת.צודק

"?במשהוחושדגםשאניידעתאיך.שאלהקודםליישאבלברצון":ענההוא."?לנותעזור

ישמה,משנהלאטוב":שאלהוא."חשבתיוכך,מבטךואתאותךראיתיפשוט":לועניתי

."אפריםשלביתולידניפגשבערבהיום.ומעקביםתצפיותהרבה":השיבהוא."?לעשות

בחבליםקשוריםהיינווכברלהסתובבהספקנולא.מאחורינוקולשמענו,"?אתםמיילדים"

.האיששלבביתוהיינושעהכחצילאחרואכן,אותנוגוררשהאישהרגשנוכעת.וחזקיםעבים

.בלחשעניתי,"ספקכלללא".יהוידעששמולישגילההנערלילחש,"עלינושעלולינראה"

.יהוידעלחש,"תוכניתלייש".האיששלהמאייםקולואתשמענו,"להתלחשלא"

...יבואהמשך



.

,  דני הלך לחברו גלעד

פתאום התחיל לרדת גשם 

של גלעד אמרה אימו. חזק

לדני שיישאר לישון אצלם  

דני אמר  . ויפתחו לו מיטה

רק אלך להביא את , סבבה

.מה'הפיג
פילים שעומדים  7למה 

מתחת למטריה אחת לא  

?נרטבים

כי לא יורד : תשובה

...גשם

.

מה משותף לגשם  

?ולמופע סטנד אפ

כולם נהנים  : תשובה

אבל  , לראות אותם

כשהם יורדים עליך זה  

.לא כייף

ונגל  'אריה וצב יושבים באמצע הג, זאב

פתאום מתחיל  . החורפי ואוכלים מרק

לך  : "האריה אומר לצב. לרדת גשם

עונה לו , "בסדר". "ותביא לנו מטריות

אבל רק בתנאי שלא תאכלו את  ", הצב

הצב הולך ולא חוזר שלושה  ". המרק שלי

,  כשהשמש שוקעת ביום השלישי. ימים

,  יאללה: "האריה והזאב מתייאשים ואומרים

פתאום יוצא  ". בוא נאכל את המרק שלו

,  שמעתי אתכם"הצב מאחורי העץ ואומר 

".עכשיו אני לא הולך

לאיזה אורח כולם  

אבל כשהוא  , מצפים

?מגיע כולם בורחים

...גשם: תשובה



'מסיבת החומש כיתות ב



' ז-שאלת גשמים



-מידי חודש בחודשו–גיליותרב חברותות
ראש חודש חשוון

וחוץ כיתתית בהובלת  חוויתיתבלמידה ' כיתה ה
המחנכת מירי בן חמו



בוקר לימוד אימהות ובנים
לדמותה של רחל אמנו  



מלמדים פרשת שבוע בהובלת  ' כיתה ג
המחנכת רחל אברהם

מסיבת סיום ספר  
'  שמואל א

בהובלת  ' כיתה ו
המחנכת אלינור אוחנה

בהובלת המחנכת מירי בן חמו  ' כיתה ה
וטקסט מפעיל  ד"עתיבסימולציה בעקבות יומן 

בשפה  



חיפה וירטואלית  
ותצפית על השבלול  

בהובלת רכזת  
התקשוב ומורת  

המדעים לילך בוגנים

"בטיחות בדרכים"שבוע 
"אור ירוק"פעילות 

משחקים באנגלית  ' כיתות ד
בהובלת המורה סול בוזגלו



"מנהרת הזמן הישראלית"פעילות 
70-פעילות פתיחה לשנת ה

.לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין

:התלמידים פעלו בתחנות
ישראליותהמצאות-בחזרה לעתיד

עולים ארצה
אנו מכריזים
מכונת זמן



שיעור פרשת שבוע  
בהובלת  ' בכיתה ב

המלמד אילן שבח

'  משניות בשטף בכיתה ב
בהובלת המנהל רונן וייס

למיליון  המירוץפעילות 
במסגרת שיעורי כישורי  

בהובלת היועצת  , חיים
פנינה ראש



שיעור  " .המאה אלף"חנות 
בהובלת  ' מתמטיקה בכיתה ד

.המורה טלי שניר



:אהרן הראה בניםד"בחמהסיגדחג 

,  נפגשו עם טובה המגשרת' ג-'שכבות א
שמעו סיפורים על אתיופיה והכינו בובות  

.  אתיופיות אותנטיות
אפרים  קסזכו לשיחה עם ' ו-'שכבות ד

.שסיפר על מהות החג והעלייה לארץ ישראל



מתמודדי מועצת תלמידים  


