ימי אייר וסיוון
בביה"ס
אהבת ישראל

דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו ניגון
מיוחד משלו"

ואילו פינו מלא שירה כים .ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמ־
רחבי רקיע ועיננו מאירות כשמש וכירח .וידנו פרושות כנשרי שמיים
ורגלינו קלות כאיילות .אין אנחנו מספיקיו להודות לך ...על אחת מאלף
אלפי אלפים ורוב רבי רבבות הטובות שעשית עמנו".....
את שנה"ל תשע"ז פתחנו בהכשרת מעבדה מפוארת להוראת מד־
עים וטכנולוגיה לשיפור איכות ההוראה ולקראת סיום שנה"ל הוכשר גם
מגרש משחקים נוסף לשדרוג האקלים המיטבי בביה"ס.
בחופשת הקיץ נייסד ספריה לעידוד הקריאה ונקווה לשיתוף ההורים
בהקמתה.
לבד מכך נקים גם חדר לצוות הוראת המתמטיקה.
עם סיום שנה"ל אני מבקש להודות למחנכי הכיתות על סיום מוצ־
לח של המסכתות הנלמדות בכיתות בגמרא ,במשנה ,ובחומש הנלמד
בשכבות הגיל השונות .באמצעות החידונים ,מסיבות החומש והסידור־
עלה בידנו להטמיע בתלמידים אהבת תורה ושמחה של מצווה.
תלמידי שכבת ה ו -ח הפגינו ידיעותיהם במבחני מיצב חיצונים שנערכו
השנה ומחובתנו להודות לרכזי המקצוע האיכותיות  :גב' לאה בן יצחק
בעברית ,גב' אבישג ארליך בחשבון וגב' אסנת אדר במדעים וגב' חנה
גיטל כץ באנגלית על תהליך פדגוגי ארוך ומקצועי שהכשיר את הבנים
לקראת המשימות שנדרשו.
חן חן לסגן המנהל ר ישראל ברודר התורם במסירותו ליציבות המע־
רכת ,ולמחנכים והמורים המקצועים שפעלו יחד לקידום כל תלמיד
ותלמיד.
לרבנית רבקה רפפורט שעמלה לקבלת לתלידים חדשים לכיתות א
לשנה"ל תשע"ח הבעל"ט.
חופשת הקיץ יונהג ביהס של החופש הגדול על ידי ר עפר בן דוד וגב'
לימור נחום לשכבה הצעירה.

שלכם
בנימין נתאי

דבר
המנהל

ואילו פינו מלא שירה כים .ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח
כמרחבי רקיע ועיננו מאירות כשמש וכירח .וידנו פרושות כנשרי
שמיים ורגלינו קלות כאיילות .אין אנחנו מספיקיו להודות לך ...על
אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות הטובות שעשית עמנו".....
עם סיום שנה"ל אני מבקש להודות למחנכי הכיתות על סיום
מוצלח של המסכתות הנלמדות בכיתות בגמרא ,במשנה ,ובחומש
הנלמד בשכבות הגיל השונות .באמצעות החידונים ,מסיבות
החומש והסידורעלה בידנו להטמיע בתלמידים אהבת תורה
ושמחה של מצווה .השנה חידשנו את פרויקט 'שחר קמתי' ורב
ביה"ס הוביל ללימוד בבקיאות של תלמידי החטיבה של החומשים.
את שנה"ל תשע"ז פתחנו בהכשרת מעבדה מפוארת להוראת
מדעים וטכנולוגיה לשיפור איכות ההוראה ולקראת סיום שנה"ל
הוכשר גם מגרש משחקים נוסף לשדרוג האקלים המיטבי בביה"ס.
בחופשת הקיץ נייסד ספריה לעידוד הקריאה ונקווה לשיתוף
ההורים בהקמתה.
לבד מכך נקים גם חדר לצוות הוראת המתמטיקה.
תלמידי שכבת ה' ו-ח' הפגינו ידיעותיהם במבחני מיצב חיצונים
שנערכו השנה ומחובתנו להודות לרכזי המקצוע האיכותיו  :גב'
לאה בן יצחק בעברית ,גב' אבישג ארליך בחשבון וגב' אסנת
אדר במדעים וגב' חנה גיטל כץ באנגלית על תהליך פדגוגי ארוך
ומקצועי שהכשיר את הבנים לקראת המשימות שנדרשו.
חן חן לסגן המנהל ר ישראל ברודר התורם במסירותו ליציבות
המערכת ,ולמחנכים והמורים המקצועים שפעלו יחד לקידום כל
תלמיד ותלמיד.
לרבנית רבקה רפפורט שעמלה לקבלת תלמידים חדשים לכיתות
א' לשנה"ל תשע"ח הבעל"ט.
בחופשת הקיץ יונהג ביה"ס של החופש הגדול על ידי ר' עפר בן
דוד וגב' לימור נחום לשכבה הצעירה.

שלכם
בנימין נתאי

וע
ת
ה
כ
ת
ב
ני י בו ל
כ
ם
שר
את הש
י
ר
א
ה
ל
.
ה
זאת
תור
ל
ה
ה
מ
ק
ד
ד
ו
ה
פני צור נער שה הת
ח
נ
את
נ
י
בב
ץ בק
דושה.
קשה

מסיבת
חומש

"מתיקות וערבות טוב התורה" היו הרגעים הקסומים
והנצחיים ...בהם ביטאו ילד כיתות ב' היקרים את רחשי
הכבוד ,ההערכה והחיבה לתורה וללומדיה ,ואת הצטרפותם
לשרשרת הדורות .בשמחה ובגיל ,בשירה ובצליל ריגשו
הם את ההורים והאורחים בהפנמת הערכים שניכרה היטב
בעמידתם "המשוחררת" והבוגרת .המסר "כי התורה כוללת
כל הטובות שבעולם" היה ברור לכולם ,וניכר גם בתפאורה
של האולם.
כמוכ' סדנא תיאטרלית נערכה להורים בבית המדרש מאת
רב כיתות ב' ,הרב שחר לבבאל ,והתלמידים נהנו מסדנת
סופר סת"ם בה העשירו את ידיעותיהם על תהליך כתיבת
ספר תורה ,והתנסו בכתיבת אותיות הקודש.
תלמידי כיתות ב' שסיימו במהלך השנה את לימוד חומש
בראשית ,קיבלו משחק חזרה וסיכום בהוצאה בית ספרית
"להתחיל מבראשית"...
חן חן ויישר כח להורים על עוגות של חומשים ועוד מגדנות
ומעדנים ,שכיבדו את המסיבה בה שררה אווירת מכובדות
ורצינות אופפת מתיקות ושמחה לכבודה של תורה!
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הזיכרון
במהלך טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל ,זכו התלמידים לסיפור
מרתק מפי הרב אריאל ג'ינו ובו תיאר את הקרב בו השתתף
במלחמת לבנון השנייה:
"...בשלב מסוים של הלחימה טיל של חיזבאללה נורה לעברינו
ופגע בקבוצת חיילים שהייתה ליד חומת אבנים .זרקתי רימון
עשן אל מעבר לחומה ,ע"י כך נוצר מיסוך עשן ששימש עבורי
כמכסה ,ורצתי אל מעבר לחומה במטרה לאסוף ולחלץ את
הנפגעים .הסקתי כי מרגע שנחשף אל מעבר לחומה לא
יחלפו יותר מחמש שניות עד שיפגע בנו הטיל הבא ,על כן
הקצבתי לעצמי חמש שניות בכל פעם שרצתי אל מאחורי
החומה.
אכן הטיל הבא לא אחר לבוא ,ומיד לאחר שחזרתי אל
מאחורי החומה פגע טיל נוסף בחומה באיזור המטוּוח .חזרתי
על פעולה זו שוב ושוב תוך שאני סוחב את הנפגעים בהפרשי
זמן של חמש שניות אל מעבר לחומה.
באחת הכניסות אל מעבר לחומה רץ יחד איתי יונתן ולסיוק,
שהתעכב בשעה שניסה לסחוב את אחד החברים שנפגעו.
יונתן התעכב ונפגע מהטיל שלא אחר לבוא מכיוונם של
חזיבאללה ,מיד אחר שנחשפנו אל מעבר לחומה .יונתן נהרג
בשעה שניסה לחלץ את חבר שלו .זכרונו לברכה.
עד חושך ראשון הצלחנו לחלץ את כל החברים שנפגעו
ושכבו מאחורי אותה חומה מטוּוחת .אמנם עם רדת החשיכה,
החיזבאללה לא הניח לנו והמטיר עלינו מטר של פצצות
תאורה ,כל השטח היה מואר .זחלנו חזרה בין פצצת תאורה
אחת לשנייה .בסופו של יום ספרנו חמישה נופלים ליחידה:
יונתן ולסיוק ,בנג'י הלמן ,רפנאלמוסקל ,לירן סעדיה ,ונדב
באלוה .זכרונם לברכה".
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הוראת
העברית

השנה התמקדנו בבניית תכנית עבודה ללא ספר ,תכנית בית ספרית שנתית
בהוראת העברית לכל שכבה .התכנית משלבת את ההישגים הנדרשים ע"פ
משרד החינוך בחומרי למידה תואמים לייחודו של ביה"ס כתתמ"ד .לכל מורה
הוגשה תכנית שבועית מפורטת הכוללת מיומנויות ,טקסטים ספרותיים ,עיוניים ועוד
לקריאה ולביצוע משימות בהבנת הנקרא ובהבעה ,סוגות כתיבה ,יחידות הוראה ועוד.
עם סיום מחצית א' וסיום מחצית ב' ,נערכו משימות הערכה בכיתות השונות על מנת לערוך מיפוי
כתתי המסייע כבסיס לבניית תכנית עבודה אישית וכיתתית .מיפוי חזקות וצרכים בכיתות המיצ"ב,
כיתות ה' וכיתות ח' הניב פריסה למערך סיוע בית ספרי ,בנוסף למערך הבית ספרי הקיים בכיתות
השונות .סדרת ספרונים מדורגים לפי תנועות לרכישת הקריאה של ספרי "חוויה" נרכשו לכיתות א' .תכנית
"עוצמה לכל" הופעלה במלוא עוצמתה בכיתות ב' להשלמת פערים ברכישת הקריאה בדיוק ובשטף .תוכנת
ניקוד אינטרנטית "נקדן מורפיקס" נרכשה לרווחת המורים והתלמידים ,ולכיתות השונות נרכשו כרזות וסימניות
מחוונים לכתיבת הסוגות השונות.
הסופרת הנודעת ,שכתבה למעלה מ  300ספרים ,גב' מנוחה פוקס ,התארחה בבית ספרנו .תלמידי כתות ד'-ה' שמעו
מפיה על קורות חייה וניצני כתיבתה ,על אהבת ספר וספרות ילדים ,על ספריה המגוונים ובעיקר – על כוחה של מילה!
התלמידים המתעניינים שמחו לראיין את הסופרת ,טרם רכשו אישית את ספריה במחיר מבצע ,כשהקדשה אישית
מעטרת את ספרו החדש של כל תלמיד ,ולהנאתם של תלמידי ביה"ס בכיתות השונות נרכשו ספרי קריאה פופולריים
של הסופרת.
בתכנית הערכית החינוכית הקשר הרב דורי – "מזקנים אתבונן" ,תיעדו תלמידי כיתות ז' סיפורי מורשת .התכנית נתנה
הזדמנות לתלמידים להתחקות ולשאוב ערכים משפחתיים יהודיים ייחודיים מהדור השלישי תוך התמקדות בנושא
קבלת ושמירת מצוות .תכנית זו מגשרת בין שני דורות ובה מתרחש תהליך דיאלוג בין דורי ולמידה הדדית .המבוגרים
שיתפו את התלמידים בסיפורי החיים שלהם ותרמו מניסיון חייהם בהעברת המורשת וההון התרבותי לדור ההמשך.
התלמידים תיעדו את הסיפור בכתיבה או במצגת ,ויצאו ליום עיון חוויתי בבית התפוצות .סיפורי חיים ,סיפורי שואה
והצלה ,סיפורי עלייה וקליטה ,מסר אישי של התלמיד מסיפורי הסבים והסבתות ,ותמונות מקוריות בטעם של פעם
הועלו למאגר הסיפורים העולמי של בית התפוצות.

הקמת ספרייה
בחודשים האחרונים התחלנו ביישומה של היוזמה להקמת ספרייה בית ספרית.
מרחבי למידה זה תומך פדגוגיה ,יוקם אי"ה במהלך חופשת הקיץ ושנה"ל הבעל"ט .הספרייה הכוללת ספרי
קריאה ,ספרי יען ועוד ותשמש הן ללמידה מכוונת בשעת ספרייה בפעילויות טרום קריאה ובמהלכה ,ומקום
לטיפוח סביבה לשונית עשירה מאתגרת ואוריינית; והן כספריית השאלה ,שתיתן מענה לצרכים הייחודיים של
תלמידנו בהתאם לאפיון המשפחות וצביונו של ביה"ס ,ומתוך הכרה במגבלות הקיימות להמליץ לתלמידינו קריאה
בלתי מבוקרת בספריות העירוניות.
היוזמה לבניית ספרייה מיושמת מתוך הכרה בתפקידה המשמעותי של הקריאה כפלטפורמה ללמידה של כל
המקצועות ,להעשרת אוצר המילים ,לטיפוח השפה ושיפור כושר ההתבטאות ,להעשרת ידע העולם ,להרחבת
אופקים וחוויות ,וכלי טיפולי בעולמו של הילד.
העובדה כי מרקם האוכלוסייה של ביה"ס ,המונה משפחות רבות הדוגלות בהמשך שימור שפת האם הזרה
כשפה ראשונה ומשפחות "עולות וותיקות" ,מגבירה את החשש להנצחת פערים בשפה ,מעצימה את הצורך
והאחריות שלנו לתת הזדמנויות להצלחה ע"י השלמת הפערים הקיימים בקרב תלמידינו בשפה הדבורה
ובשפה הכתובה ,ומעצימה את נחיצותה של הספרייה.
בכוונת ביה"ס להשקיע אי"ה במשאבים האנושיים והפיזיים הנדרשים להקמת ספרייה מגוונת ,עשירה
בספרים מסוגים שונים וברמות שונות של תלמידי ביה"ס מכיתות א'-ח' ,התואמים לתכנים ולערכים
אותם אנו שואפים להקנות לתלמידינו .מיקומה של הספרייה הוא בחדר פדגוגיה הנוכחי ,ותכנונה
היעיל מסייע בניצולה גם למקום כינוס רחב של הצוות לשיח פדגוגי וגם לפינות חמד מתוקות
ונעימות לתלמידים .בנייתה תתבצע אי"ה ע"י הגב' ליאת פלד הנודעת במקצועיותה בעיצוב
ובבניית סביבות למידה.

ברכות על היוזמה הפדגוגית החשובה ,ואיחולי הצלחה בהמשך יישומה.
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סיכום שנת
תשע"ז
במתמטיקה

בסיומה של שנה ברצוני לסקור בפניכם את הנעשה בשעורי חשבון בבית הספר.
כל כתות בית הספר לומדות בספרי הלימוד של מסלולים בהוצאת מט"ח .הלמידה בשיטה
זו מוכיחה את עצמה ומוטמעת היטב בתלמידים .התלמידים מדברים במונחים מתמטיים ,לומדים
לנמק ופשוט תענוג לראות את רמות החשיבה הגבוהות שלהם.
הספקים עפ"י תוכניות הלימודים:
בכל הכתות רמת הלימודים וההספקיםמצויינים .בכתות מסויימות אף תגברנו וחילקנו את הכתות לקבוצות
כדי שהלמידה תיהיה יותר יעילה ונוכל לתת מענה לכל ילד וילד.
הקמת צוות מתמטי
ב"ה זכינו להקים צוות מקצועי העובד מתוך שיתוף פעולה מלא .משתלם ומתעדכן בכל הדברים המתחדשים
בהוראת המתמטיקה .בנוסף מקבל הצוות הדרכה קבועה ממדריכה חיצונית מטעם משרד החינוך שצופה בשיעורים
מסייעת בעצה טובה והגונה בכל התחומים על מנת שנוכל להגיע ללמידה מיטבית.
שימוש בטכנולוגיה
בית ספרינו מצוי בקדמת הטכנולוגיה קיימים מקרנים בכתות המאפשרים למורים להעביר שיעורים מתוקשבים,
להשתמש בספרים דיגיטליםוביישומונים הממחישים היטב את הנלמד .וכל זאת תודות לכם ההורים.
לימוד ההנדסה
לימודי ההנדסה "עלו על המפה" השנה .רכשנו אביזרים המסייעים להמחשת והבנת החומר הנלמד .התלמידים
מתנסים בעצמם חוקרים ,משרטטים ,מודדים ,ולוקחים חלק פעיל בלמידה .ידיעותיהם מעוררות התפעלות.
מבחנים שבועיים ,מבחני מנהל  ,מיצ"בים ומיפויים:
מבחנים שבועיים  -במספר כתות התחלנו לתת דף שבועי המכיל בתוכו חזרה על נושאים שונים שנרכשו ונלמדו
במשך השנים .על דף זה התלמידים נבחנים בשבוע שלאחר מכן .ראינו ששיטת עבודה זו סייעה מאד לתלמידים
והנושאים נשארו בבחינת "בכל יום יהיו בעינך כחדשים".
מבחן מסכם  -מבחן מנהל כבכל שנה אנו עורכים מבחן זה בסיום כל מחצית .בעקבותיו נערכים מיפויים
הנותנים לנו תמונה מדוייקת .ברמת הכתה  -מידע זה מאפשר לנו לבחון את הקשיים שהתגלו בכתה
ולהנחות את המורה כיצד לטפל בהם .ברמת התלמיד  -בניית תוכנית פרטנית בהתאם לקשיים שנתגלו
אצלו.
מבחני מיצ"ב חיצוניים נערכו בכתות ה' ו-ח' מבחנים אלו שקפו את הלמידה שנעשתה בכתות.
העברת שיעורים מיטביים
צוות מתמטיקה של בית הספר ובית ספר נועם בנות התכנסו עם המדריכה מטעם משרד החינוך ללמידת עמיתים
והכנת שיעורים מיטביים .שיעורים הכוללים שאלת חקר המלווה את מהלך השיעור .השיעור בנוי על שאלות מסדר
חשיבה גבוה וכן שאלות ברמות שונות כך שכל תלמיד יוכל ליטול חלק בשיעור .בסיום תהליך כתיבת השיעור
והעברתו על ידי הצוות ,נערך דיון פורה שהעשיר את כולנו.
לסיום
זה הזמן להודות לצוות המקצועי שעובד במסירות וללא גבול מתוך נעימות ועזרה הדדית .לרב ישראל ברודר
המלמד בכתות ו' ו-ח' .וכן למורה לימור נחום שלימדה במסירות בכיתה ח'
למורה בת ציון אליאסי שהצטרפה אלינו השנה ומלמדת במקצועיות ובמלא המרץ בכתות ז'.
למורה שבי טרבלסי המלמדת בכתות ב'-ג' וקבוצה מכתה ה' ,זה המקום גם לברך אותה על הולדת
בנה.
למורה נאוה נתן המלמדת קבוצה מכתה ה'.
ולמורה המיוחדת שממנה אנו גם נפרדים השנה ,המורה בתיה אשקי שלמדה בכתות א' וב'.
ומאחלים לה הרבה הצלחה בדרכה החדשה.
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סיכום
שנתי
במדעים
את השנה סיימנו ברצף של מבחני הישגים בשכבות השונות .
כיתות ח נבחנו במבחני מייצב חיצונים לאחר לימוד מעמיק
ואינטנסיבי כיתות ז נבחנו במבחני מפמ"ר ושכבת ה' נבחנו
במבחני סיכום של משרד החינוך .ע"פ ההישגים נערך בע"ה
ללימוד מכוון ברמת הכיתה וברמת הפרט לקראת שנה
הבאה
ביריד חקר מדעי ופתרון בעיות שנערך במוזיאון המדע ייצגו
אותנו בכבוד רב נבחרי תלמידי כיתות ו' :יאיר וינברג ,פודור
מאיר ,פרל עמנואל ,ריגר שאול .אשר הציגו את עבודתם
בפני קהל מבקרים גדול.
סיימנו את פרוייקט התנסויות במדע בכיתות ז .המאפשר
חווית למידה חוץ כיתתית מאתגרת ומעשירה במפגש
אחרון של בנייה והבנת תהליך טכנולוגי מדעי.
סיכמנו נושאי לימוד בתערוכות מושקעות כעין תערוכת
חלל,עבודות חקר בשכבות השונות
וכן העשרנו את תלמידי ד'-ה' בחוג רובוטיקה בו התנסו
התלמידים באתגרים הנדסיים פיתחו עיר ורובוט
בסיכומה של שנה אני שמחה לראות כיצד הסביבה הלימודית
החדשה –המעבדה וחדר מחשבים אפשרו לנו למקסם את
לימוד מדעים בעזרים ובאמצעים טכנולוגים.
בברכה,
אסנת אדר ,רכזת מדעים.
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סיכום
טיולי
מחצית ב'
כיתות א' היו בכפר חב"ד – "מאחורי הדבש" ביום חווייתי
מאוד סביב הדבורה והחקלאות
כיתות ב' ביקרו במפעל "תנובה" ברחובות ולמדו על תעשיית
החלב בישראל
כיתות ג' היו ב"נאות קדומים" באיזור מודיעין וסיירו בתצוגת
סוכות על פי המסכת שלמדו השנה וחקלאות עתיקה
כיתות 'ג' היו גם בטיול שנתי ב"מערת הנטיפים" ובפארק ר�י
דינג ואיזור מישור החוף
כיתות ד' גם היו ב"נאות קדומים",
הטיול השנתי היה באיזור אשדוד ,הדיונה הגדולה ונחל לכיש
כמו כן היו גם בעיר דוד כולל "נקבת חזקיהו"
כיתות ה' גם היו ב"עיר דוד" והטיול השנתי היה לאיזור "נחל
הקיבוצים הר הגלבוע
כיתות ו' ביקרו ב"עיר דוד" וטיול שנתי היה לאיזור הגליל
המערבי
כיתות ז' היו באתר החרמון ונהנו מבילוי מושלג וחווייתי
הטיול השנתי היה לאיזור הגליל העליון ,כולל קייקים בירדן
ההררי
כיתות ח' גם היו באתר החרמון

כמה טוב כמה טוב שנפגשנו....
רגע לפני שנפרדים
אוספים את השירים
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א .במידי שנה ושנה פתחנו בטקס "יום הזיכרון" לחללי צה"ל .אך השנה זכינו לשמוע
את סיפורו האמיץ של אריאל ג'ינו ,קצין לוחם המשמש כמורה בבית ספרנו( .הסיפור
יובא בהמשך)
ב .1 .השנה הוקדש לא מעט בנושא ירושלים היות והשנה  50שנה לשחרור העיר.
התחלנו בהצגה בנושא לכיתות הנמוכות ,ע"י הרב שחר לבבאל.
 .2כמו כן ,היה יום שיא בנושא ירושלים לכתות א' -ו'.
חידון שלטים – בניית ביה"מק – לבוש הכהנים – חצוצרות הלויים – תאטרון צלליות.
 .3ביום ירושלים הרב שלום כינורי בליווי להקת ביה"ס שרו והרקידו את התלמידים.
ג .בל"ג בעומר – עקב השינוי של הלו"ז ,שגרם להיעדרות של חלק מהתלמידים,
הבאנו פעילות מתנפחים להנאת התלמידים שכן הגיעו לביה"ס.
ד .כמידי שנה גם השנה בערב שבועות התקיים לימוד "אבות ובנים" בביה"ס.
ה .כמו כן התקיימה הצגה ע"י תיאטרון אספקלריה בנושא הרב גורן.

טיול וסיורים לימודיים לכיתה ד'
א .נאות קדומים-
התלמידים נהנו לראות מקרוב כיצד בעבר נעשתה עבודת הקציר  -ועד הטחינה.
התלמידים ראו וחשו במגע ידם את כלי העבודה ,ואף שאבו מים מבאר המים.
בנוסף ראו את סוגי הסוכות הכשרות והפסולות שלמדו במסכת סוכה.
ב .טיול שנתי-
ביקרנו ב"עמק האלה" ,טיפסנו ל"תל עזקא" ,צפינו יחד על אזור הלחימה בין דוד
וגולית הפלישתי.
התלמידים נהנו לחבר את הנלמד השנה בנביא שמואל א' לשטח הגאוגרפי .כמו
כן ,נכנסנו למערה בשטח עם פנסי תאורה ,ובזחילה יצאנו מיציאה אחרת.
באשדוד נהננו משייט ומריצה בדיונות.
ג .עיר דוד  -מעיין השילוח-
"ירושלים הרים סביב לה" .נהננו לראות מקרוב את משמעות הפסוקים וקבלנו
הסבר בשטח .בהמשך נכנסנו למערת צדקיהו ,מעיין השילוח והלכנו במים צוננים
(בחום היוקד שהיה באותו השבוע) במערה לאור הפנסים.
ד .אבות ובנים-
עונג רב ומיוחד היה לי לראות את תלמידי היקרים לומדים עם אבותיהם בצותא.
ואכן הלימוד בא לידי ביטוי בהצלחה במבחן במשנה שנערך למחרת בכיתה.

ריבון העולמים
ידעתי כי הנני בידך לבד
כחומר ביד היוצר
ואם גם אם אתאמץ
בעצות ותחבולות
וכל יושבי תבל יעמדו לימיני
להושיעני ולתמוך נפשי
מבלעדי עוזך ועזרתך
אין עזרה וישועה

