


 ,יקרהקהילה

העיתוןאתמעליםואנוהשנהתחילתמאזחודשייםלהםעברו

 .ו׳ועדמגןהספרביתילדישלכתיבתםפרי-זולשנההראשון

הקוראיםשלכםשיתוףובולחודשייםאחתהעיתוןיתפרסםהשנה

ספריתהביתבעשייה ,סקרניםומבקריםהורים ,תלמידים:

 .ביה״סילדי-הכותביםשלמבטםמנקודת

לתתהשתדלנו ,הילדיםשהעלוהנושאיםמגווןבין ,זהבעיתון

 .ישראללארץהעליותלנושאגםביטוי

לנושאיםבנוסף ,דומהבאופןלנהוגנשתדלהבאיםבפרסומיםגם

 .נוסףמוביללנושאמקוםניתןמהשטחשיעלו

נוסףחלוןלכםיהיוהילדיםשלהכתיבהשתוצרימקוויםאנו

מהנהקריאה .בביה״סשנעשיתהמגוונתהעשייהעללהתבוננות

היובלעיתוןמערכתבברכה
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למדנוחברתיתמעורבותהחודשערךאת

וריקודיםמשותפתיצירהשיריםדרךבחטצ
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מרדכי סבא של עופרי כהן מהכיתה שלנו הגיע לבית הספר וסיפר לנו על  

שיתף אותנו בחוויות  ,  הילדות שלו באיראן כילד יהודי שחי בעיר מוסלמית

ושמענו על המשחקים שהיו משחקים הילדים  , והזיכרונות שלו בבית הספר

.  בשכונה

והם הגיעו לדירה שלא , כשהיה נער משפחתו החליטה לעלות לארץ ישראל

מחוברת למים ולחשמל ובזכות שכנים טובים הם הצליחו להעביר את היתה

.  הסיפורים שסופרו היו מרתקים מאוד.  הלילה הראשון בארץ ישראל
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סיפור–העלייהשבוע
ארצביבגנישלהעלייה

1בכתה



בפניהופענובטקס.2'בכיתהעםביחדס"ביהבמגרשהתורהספראתקיבלנושעברשישיביום

זהילדים":פתיחהבשירנכנסנובהתחלה.ובריקודיםבשירההחומשספראתוקיבלנושלנוההורים

נתןאלוהים":השיראתושרנוריקודיםשניעםוהופענורקדנו.בטקסהתחלנומכןלאחרומיד"שמחה

.רותילמוסיקההמורהעםשלמדנוהסימניםבשפתתנועותבשילוב,"במתנהלך

בנווצפוההוריםנכחושבומהמעמדהתרגשנומאודוגםהתורהספראתלקבלכייףלנוהיה

.רבהבהתרגשות

ספראתמקבליםשבוכך-כלחשובבטקסלהופיעשהצלחנווגדוליםבוגרים,בעצמנוגאיםהרגשנו

.התורה

השירה,הדקלוםבקטעי:הטקסבכלאיתנושהשתתפו2'בכיתהעםביחדלהופיעגםמאודשמחנו

.ובריקודים

1'בכתהבהירעומרי,רודלאיתן,דינורמיכל,לביאעמית,וסרמןדנה
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נערכנוהאחרוןהחודשבמהלך

בההתורהמסיבתלקראתוהתרגשנו

.בראשיתחומשאתקבלנו

הכנסתביתעל ,ך"התנחלקיעללמדנו

 ,שיריםפתגמיםדרךתורהספריועל

…ועודגימטריה ,תפזורתפתרון

הכיתהעםביחדנפגשנושישימידי

.מקסימהמחונכותגםונהננוהמקבילה

התוודעווהתלמידיםהכנסתבביתביקרנו

לעיצובו ,המבנהשלהמיוחדלאופיו

לספרי ,והפרוכתהקודשלארון ,וסגנונו

 ,לבימה ,וסממניהםעיטוריהםעלהתורה

.'וכוהציבורשליחשללעמוד

בטקסבראשיתספראתקיבלנולסיום

ומרגששמחהיהותלמידיםהוריםחגיגי

.הלמידהלקראתמאדסקרניםואנו

2בכיתה
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בהתרגשותהלימודיםשנתלפתיחתטקסעםלמסעהשנהבתחילתיצאנו
.ובהתלהבות

הריקודיםאתגםלמדנוושםהגדולהחופששלבקייטנההיוהכתהילדירוב
 .הגדולהחופשבסוףשעשינובחזרותלנועזרמאדוזהבטקסשרקדנו

תירגלנווגםהריקודיםאתללמודלשניאחדועזרנוהכתהילדיכלהגיעובחזרות
.התפקידיםאת

אתיותרטובלהכירוגםכולםאתלפגושנהננוכיבחזרותכיףמאדהיה
.החדשיםהתלמידים

:כמומענייניםתפקידיםהיובטקס

מטופחיםרחבים ,והתחדשותרעננותשלריחעםחדשהשנההיוםפותחיםאנו"
."ומסודרותמאורגנותכיתות,ונקיים

עלהבאיםברוכים,היובלספרביתבקהילתהחדשותהמשפחותאתגםנברך"
."הספרלביתהצטרפותכם

."וחבריםמשחק ,צחוקשלימים ,ושקטיםבריאים ,טוביםימיםלכולנונאחל"

ההוריםואתאותםלראותמרגשוהיהמבלוניםשערדרךנכנסו 'ואגןכיתות
 .שלהם

 .מופיעיםאותנולראותוהתרגשוהגיעושלנוההוריםגם

.שוורץועדןברודסקירוני ,טיקטינסקיקשת :כותבות
1ד :כתה
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ביום .גמישיוםמתקייםבשבועחמישיביום
בקבוצותלומדיםאנחנוהגמיש

מקבליםאנחנוהיוםבתחילת .משימותומבצעים
ומשימותחובהמשימות :הכוללמשימותדף

משימותאתלבצעעלינובתחילה  .בחירה
 .הבחירהלמשימותלעבורניתןאזורק ,החובה

  .ממרקריםאנומסיימיםשאנחנומשימהכל
חבריםעםלעבודיכוליםאנחנוהעבודהבמהלך

חוויה-רפלקציהכתבנוהיוםלסיכום .מהשכבה
.שלמדתיחדשאחדודברהיוםמן

.ומהנהכיפיתהייתהגמישביוםההתנסות

והילהיק'מורבצאמילי ,נוירוני ,רביבומאיה
1'ה-בוסי
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.רביןיוםאתהספרבביתציינו 18/10/21בחשווןב"ישניביום

לקייםשנבחרנודרוריתהמורהלנוהודיעהכןלפנישבועיים
.הטקסאת

באותהבארץהיהמההבנו ,הרצחועלרביןיצחקעללמדנו
ראששהובילהשלוםלדרךשהתנגדואנשיםושהיותקופה

.אותוורצחהממשלהבראשירהמהםושאחדהממשלה

שפתאתלמדנו ,וריקודיםמשפטיםעלבכיתההתאמנו
ההפגנהכמוהפגנהוקיימנו "שווים"השירשלהסימנים

.הרצחביוםשהתקיימה

 'ו-'דכיתותילדימולאחתפעם-פעמייםהופענוהטקסביום
לפני .'ג-'אכיתותילדימולשניהופעםהספרביתבמגרש

הטקסאתהתחלנו ,קלגשםירדהשניהטקסשהתחיל
כולם ,הטקסאתהפסקנוולכןהתחזקהטפטוףאךבמגרש

הצלחנובאולםהרבההתאמנושלאולמרותלאולםנכנסו
.טובהבצורההטקסאתלהעביר

וכיבדשרצינווהערכיםהמסריםאתהעביר ,מרגשהיההטקס
.ל"זרביןיצחקאת

.מכבדתבצורהרביןטקסאתשעשינומכיווןבוגריםהרגשנו

ואוריקונסטנטינילינוי ,עטיהאלינור ,גבאיתמר :כתבו
2ה-מזרחי
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הנה התחילה השנה וכמה כיף שקצת התרגלנו לקורונה ואפשר להשתלב וללמוד יחד עם הכיתות האחרות  

!בבית הספר

,אנחנו מאוד אוהבים את שיעורי ספורט

".שזה השיעור האהוב עלי"איתי משתף 

אחרת עם באינטרקציהלשחק משחקי מרחב ולהיות , להיות בתנועה, שיעור ספורט זה זמן לשחרר את הגוף

.ילדים

שבאים לשחק  , 1'ועם ילדים מכיתה האוזנבוישאנחנו לומדים שיעורי ספורט עם המורה מיכל "מיכל מספרת 

".איתנו

:מפעילים תחנות שונות ויחד יד ביד משתתפים בתחנות כמו1'בשיעורי ספורט החונכים מכיתה ה

.מסירות ועוד, ריצה בין הקונוסים, זריקת כדור לסל, קליעה למטרה

".בכדור עם חבר וגם לרוץלהיתמסראני מאוד אוהב וכיף לי "אסף מספר 

.התלמידים של שתי הכיתות נתרמים והדבר מעצים את כולם, השילוב הוא נפלא

!מאחלים לעוד שילובים ולחוויות נוספות יחד

'ו-'אלמוג כיתה ה:  כתבה
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שבועבאותו .להותרמולארץשבאוהרביםהעוליםעלולומדיםמזכיריםשנהבכל
הוא-אבינואברהםעל "לךלך"פרשתבראשיתבספרקוראיםהשובעבפרשת
.הראשוןהעולה

."גלויותקיבוץ"המושגאתלמדנו ."הגירה"ולא "עלייה"קוראיםמדועבכיתהלמדנו

-השישיביוםהשבועבסוף כדיאביברבקהבשםמתנדבתעםנפגשנו 15.10.21
.שלההעלייהסיפוראתלשמוע

קיבלוומשפחתהרבקה  .שנים 6גילעדשםחיההיא ,בפוליןמתחילשלההסיפור
 .חיפהעדבאונייהעלוהםומשםאיטליהעדנסעוהם .לארץעלייההיתר

בקריתהיההראשוןהמגוריםמקום .פניהםאתלקבלכדימשפחהקרובבאבחיפה
.שמונה

רכבתבנייןמעיןהיהשכולובנייןבתוךחדרדירתורבקהאחיה ,הוריהקיבלושם
 .ארוך

לקחהשלהאמא .השנהבאמצעאלכיתהללכתצריכהוהייתהעבריתידעהלארבקה
וגםהילדיםאתהכירהלאהיא .פחדהשרבקהלמרותלכיתההראשוןביוםאותה

.מהםשונההיהשלההלבוש

ובעזרתהידייםבשפתדיברוהםבהתחלה .במשחקיםאותהשיתפוהילדיםלאטלאט
.השפהאתלרכושהחלההמורה

חייטהיההאבא ."בונהסולל"בלעובדיםאוכלמכינהשהייתהבזההתפרנסההאמא
.בגדיםשהכין

.מהתלמידיםשאלותלשאילתמקוםנתנהרבקהההרצאהבסוף

כדיתלמידיםעםנפגשתשהיאהראשונההפעםשזאתוסיפרה ,מאודהתרגשהרבקה
.משפחתהושלשלההעלייהסיפוראתלספר

.שלהההתנדבותעלהערכהתעודתקבלהרבקהבסוף

 1'וכיתהורסנווהראלמאירייובל ,זאדאגיא :כתבו
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בשישי אקדמי בשעה הראשונה אנו יושבים במעגל ועושים  •
.פעילויות

הכרת חברנו  : המעגל הוא שיח כיתתי על כל מיני נושאים למשל•
בחיינו ובדברים שאנו  , שיתוף בנושאים הקשורים בעצמינו, לכיתה

.אוהבים

.בכל פעם אנחנו יוצאים למקום אחר בבית הספר•

בשאר היום אנחנו מתמקדים בגיבוש ובלימוד ובשעה האחרונה •
אנו הולכים לחדר המחשבים ועושים פעילויות הקשורות  

.למתמטיקה

ביום שישי אנו עושים פעילויות המלמדות ומגבשות את  : ולסיכום•
.כיתתנו יותר מבשאר הימים האחרים בשבוע

,  רואי ביטון, קורן משולם, ירין נתנאל: כתבו

2'ו–איליאגוייבאליס , רותם רוזנבלום



עלייה מתייחס לאנשים שבוחרים להגיע מארץ אחרת לארץ ישראל בגלל המוצא  המושג 
.  היהודי שלהם והקשר לארץ ישראל

לעצמכם לא  תארו . דבר זה הוא קושי גדול  מאוד. לרוב העולים מגיעים ללא ידיעת השפה
ילידי  , להתחבר עם האנשים האחריםזה יוצר קושי. לדעת לדבר בשפה המדוברת במקום

.לא פשוט. עם המנהגים והמסורות של הארץ,  המקום

,  בגלל שהאנשים שהגיעו ארצה הביאו אתם  כל מני מנהגים ומסורות שונות מהנהוג בארץ
אז במהלך השנים הם לומדים את מה שנהוג ומשלבים את המסורות שהם באו איתם עם  

.מה שיש ונהוג בארץ

בשבוע העליות עשינו דיאגרמה כיתתית בנושא ארץ המוצא ממנה חזרו המשפחות שלנו  
היכרנו סיפורי עלייה של ילדים ובני נוער וגם פגשנו את הגברת רבקה אביב  , לארץ 

.  שסיפרה לנו על העלייה שלה מפולין ועל תהליך הקליטה של המשפחה שלה בארץ
.  המפגש היה מעניין וחשוב

ענת וקרני, מירי, עדן: כתבו 



,  היסטוריה: המקצועות הם. כמה מקצועות חדשים ומיוחדים למערכת( 'לכיתות ו)השנה נוספו לנו 
.אשכולות חשיבה–נ"תל, כישורי חיים עם היועצת ליזה

היסטוריה  -הוא , האחד המקצועות שהתווספו לנו השנה למערכת אותו לא למדנו בשנים קודמות 

מקורות  , מאפייני אירוע היסטורי:  כגון, בשיעור זה אנו לומדים על מושגים בסיסיים במקצוע
,  היסטורי כללית והיסטוריה של עם ישראל, מקור ראשון ומקור משני, כתובים ומקורות חומריים

...ועודגיל ההיסטוריה ועוד , במה עוסק היסטוריון

.מקצוע זה חשוב מכיוון שחשוב לדעת על העבר של העם שלנו ועל העבר הכללי

"אשכולות חשיבה: "הנקראת (  נוספת -נ, לימודים -לתוכנית-ת)נ"תל-מקצוע נוסף קשור ל 

טאבו  : לדוגמה, בשיעור זה אנו לומדים על אשכולות חשיבה תוך כדי משחק במשחקי קופסה
.וטוקיוואוקי

אימון קבוצתי, אשכול אולימפיאדה, תקשורת: במקצוע למדנו ונלמד בהמשך על נושאים כמו

.ניצחון מול הפסד, פתרון עבודות וקונפליקטים, עבודת צוות: בעזרתם נרכוש כישורים כמו

.עם היועצת ליזה" כישורי חיים"שיעור חדש שנוסף לנו למערכת הוא שיעור 

אנו לומדים בחצי כיתה מגוון  איתהבשעה . השנה הצטרפה לבית הספר יועצת חדשה בשם ליזה
. נושאים הקשורים בכישורי חיים בחברה

נועם פרץ, אפרייםאיתי , ירדן שי, טוסמןגיא , בונפילאופיר : כתבו •
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התפקיד תורני מרחב  ' ו-'השבוע התחילה משימה ותפקיד חדש במרחב כיתות ה

לסרוק  הקפדנו.וסדרלנקיוןהמרחב תוך כדי דאגה ואירגוןאשר אחראיים על סידור 

ולבדוק את המרחב בסוף כל שיעור ובסיום ההפסקות על מנת לאפשר מרחב נעים  

יודעים שעמדנו  אנחנו.הספרמסודר ונקי לפעילות השוטפת של יום הלימודים בבית 

.במשימה בהצלחה רבה זאת בעקבות מחמאות ושבחים שהמורים נתנו


