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"מה ראה ירמיהו למשול
ישראל בזית?
אלא כל המשקים מתערבים זה
בזה והשמן אינו מתערב ,אלא
עומד.

כך

ישראל,

אינם

מתערבים עם האומות...
כל המשקים אדם מערבם ואינו
יודע איזה תחתון ואיזה עליון.
אבל השמן ,אפילו אתה מערבו
בכל המשקים שבעולם ,הוא
נתון למעלה מהם .כך ישראל,
בשעה שהם עושים רצונו של
מקום ,נתונים למעלה מן

האומות ,שנאמר" :ונתנך ה'
אלקיך עליון על כל גויי
הארץ" )דברים כח א(.

"בניך כשתילי
זיתים"

"כי האדם
עץ השדה"
דבר המנהל
נאמר בספר דברים )כ"ח ,ז'-ט'( " :כי ה' אלוקיך ,מביאך אל-ארץ טובה :ארץ ,נחלי מים-עיינות ותהומות ,יוצאים
בבקעה ובהר .ארץ חיטה ושעורה ,וגפן ותאנה ורימון; ארץ זית שמן ,ודבש .ארץ ,אשר לא במסכנות תאכל בה
לחם לא תחסר כל בה; ארץ אשר אבניה ברזל ,ומהרריה תחצוב נחושת .ואכלת ,ושבעת ובירכת את ה'
אלוקיך ,על הארץ הטובה אשר נתן לך" .הגמרא אומרת וכך נפסק להלכה כי כל פרי משבעת המינים המוזכר
בפסוק וקודם למילה 'ארץ' קודם לברכה .לכן הזית קודם לתמר והתמר קודם לענבי הגפן וענבי הגפן קודמים
לתאנה והתאנה קודמת לרימון .ושמעתי מהגאון הרב מאיר גולדויכט שליט"א כי טעם הדבר נעוץ בטעם
הגרעין ,כי הנה הזית ראשון לברכה מפני שטעמו של הגרעין מריר ,לעומת דבש התמרים שהגרעין של הפרי
מתוק וראוי ,אך וודאי לא למאכל .מאידך ,גרעיני הענבים פעמים ראויים למאכל ופעמים אינם ראויים ,ואילו
גרעיני התאנה הם חלק מהפרי ונאכלים כפרי עצמו אבל אצל הרימון הגרעין הוא הפרי שנאכל .ולמדנו מדבריו
של הרב גולדויכט כי הדבר מלמד אותנו שהדרך להשגת מטרה נעלית נקנית בעמל ,שטעמו מר בתחילה,
אך עם הזמן ובעיקר בסוף התהליך הופך למתוק .נמצא אפוא ,שאותו מאמץ שנדרש מאתנו וקשה על כל
אחד מאתנו בתחילת הדרך  ,מעצים אותנו בהמשך התהליך והופך בסופו ,עם הגשמת המטרה ,למתוק.
עם חלוקת תעודות המחצית נדרש כל אחד להעריך את השקעתו בהליכותיו ובלימודיו .מטרת התעודה
להאיר את עיני התלמידים והוריהם בתחנת הזמן הנוכחית ,ולהכיר בהערכתם של המורים למאמצים
ולהישגים ,מתוך אמונה כי ככל שנרבה בהשקעה כך נראה ברכה ומתיקות רבה יותר בעמלינו כנאמר:
ׂ(
ׂ
" ...בא יבוא ברנה נושא אלומותיו" )תהילים קכ"ו

שלכם,
בנימין נתאי

"ותחזינה עיניינו בשובך לציון"  -יום פעילות בנושא המקדש וכליו
יום פעילות חוויתי ומרגש "ובנו הבית" נערך לתלמידי כתות א'-ח' בצום עשרה בטבת .ביום זה נכנסו התלמידים למנהרת הזמן
ו"מקום המקדש" באמצעות תחנות שונות שעסקו בדגם המקדש וכליו.
דגם גדול ומפואר של בית המקדש נבנה בסדנה בה למדו הילדים על מבנה המקדש מיקומו ,בנייתו וכליו של המקדש .לאחר
הסבר נטל כל תלמיד חלק בבניית הדגם ו'בנה אבן' בבית המקדש !...בסדנה הוירטואלית "ותחזינה" צפו התלמידים במצגת וליוו
את הילד יוסי בדרכו לבית המקדש ,נכנסו לעזרת הנשים ,הציצו ללשכות השונות ונכנסו לתוך ההיכל ואף ל...קודש הקודשים.
בלשכת "פנחס המלביש" התלמידים התארחו ,למדו על בגדי הכהונה ואף לבשו אותם .במשחק "ארון הברית" התלמידים הכירו
את יאשיהו המלך שסיפר להם על גניזת ארון הברית בלשכת העצים בסוף ימי הבית הראשון .במהלך המשחק חיפשו הילדים
אחר ארון הברית .בלשכת כלי השיר התלמידים התוודעו לעבודותיהם השונות של הלווים בבית המקדש ,שאחת מהם היא שירה
ונגינה .בלשכה הם הכירו את הכלים השונים והתנסו בהם .הסדנאות נערכו ע"י המדרשה לידע המקדש.

"חזק חזק ונתחזק"
יישר כח לתלמידי החטיבה על שסיימו את חומש בראשית עם פירוש רש"י ,במסגרת התוכנית הבית
ספרית ללמוד ובקיאות בפרשות השבוע ובפירושו של רש"י.

סדנת ספר תורה
מפגש מעשיר ומרתק לתלמידי כיתות ג'-ו' עם ספרי תורה עתיקים והיסטוריה מרתקת ,עם סיפורים
והתוודעות למסירות נפש להצלת ספרי הקודש נערך לתלמידי ג'-ו' .המפגש חידד את משמעות ספר
התורה בעולמו של כל יהודי .התלמידים למדו על מבנה הספר ,סוגי העורות והקלף ,מספר היריעות
והעמודות ,פרשיות פתוחות וסתומות ועוד .הסדנא לוותה בהתנסות מעשית ומחכימה של תלמידנו.

הרצאה של הרב מאיר גולדויכט
בשיחתו המרתקת של ראש הישיבה ,מגיד המישרים הרב מאיר גולדויכט ,התענגו תלמידי החטיבה העליונה
ללמוד על הנהגת השי"ת מפרשת שמות ואילך ,ועל תהליך הגאולה וחיזוק באמונה בהשגחת השי"ת על
עמנו.

.

"ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת"
תלמידי כתות ה'-ח' השתתפו בסדנא שעסקה במצוות ציצית בדגש על פתיל התכלת .הסדנא כללה צביעה
של פתיל התכלת ,בה למדו התלמידים על סוגי החלזונות מהם מפיקים את התכלת ועל אופן הוצאת הצבע
מהם .התלמידים ערכו ניסוי של הכנת צבע התכלת שיחד עם רכיבים נוספים נתנו אפשרות לצבוע בגד וכדו'.
במהלך הסדנא הועלו סיבות שונות לכך שעד לדורות האחרונים נשתכח עניין התכלת עד לחידושו לפני
כמאה וחמישים שנה .במהלך הסדנא הוקרן סרטון מרתק המדגים את מלאכות הבגד מל"ט מלאכות
שבמשכן תוך כדי הדגמה על פלך עתיק ,נול אריגה ,מסרקי ניפוץ ועוד.
חשוב לציין כי בימים אלו עוסקים תלמידי כיתות ח' על דיני שליח ציבור כך שיוכלו לשמש שליחי ציבור
בביה"ס ומחוצה לו בצורה מיטבית.

הקשר הרב דורי
תלמידי כיתות ז' החלו ביישום תכנית הקשר הרב דורי .תכנית זו הינה תכנית ערכית חינוכית המגשרת בין שני
דורות .בתכנית נפגשים התלמידים עם הסבים והסבתות לתהליך דיאלוגי בין דורי וללמידה הדדית .המבוגרים
משתפים את התלמידים בסיפורי החיים שלהם ,ויחד ,תוך תהליך למידת חקר ,הם מתעדים את סיפורי
המורשת בכתיבת עבודה או במצגת .התכנית מאפשרת לתלמיד להתחקות ולשאוב ערכים משפחתיים
יהודיים יחודיים מהדור השלישי תוך התמקדות בנושא קבלת ושמירת מצוות ,תפילין ובר מצווה .במקביל,
התכנית מאפשרת למבוגרים לתרום מניסיון חייהם ולהעביר את המורשת וההון התרבותי לדור ההמשך.

"ונשמרתם לנפשותיכם מאוד"
"אהבת ישראל בדרכים" הוא שם המבצע בו יעסקו תלמידי ביה"ס בשיתוף עמותת 'חפצנו לחיים' בראשות
המבצע עוסק בהתמודדות התלמידים במערך
מנהל העמותה ומחנך ביה"ס לשעבר ,הרב שלומי כץ.
ההסעות ובטיחותם בדרך .התהליך החינוכי נעשה בתאום עם וועד הורים ,המבקש לשדרג את מערך
ההסעות ואת התנהלות התלמידים בהסעות .המבצע כולל לימוד כללי הזה"ב וחידון מסכם ,כתיבת אמנה
משפחתית ,הכנת מיצגים בנושא ועוד .כנס הסברה פתח את המבצע שנועד לעורר את המודעות לסכנות
הבטיחות בדרכים וחובתנו המוסרית לקיום המצוות גם בלכתך בדרך.

נתיב האור לכיתות ד' " -זהירות חשמל"!
סדנא ללימוד ולהגברת המודעות על שימוש מושכל בחשמל ועל הסיכון בשימוש לא נכון הועברה לכיתות ד'.
המצאות חשמל  -חשמל סטטי ,ברקים וכליא ברק ,המצאת הנורה ,חיסכון בחשמל הכולל  :סוגי נורות ,טבלת
צריכה אנרגטית על מוצרי החשמל ,וסיבת החיסכון מטעמי איכות הסביבה לצד חיסכון כספי ,מתח גבוה
שבעמודי החשמל וסכנה בטיפוס על עמודי חשמל ,האמצעים שנוקטים עובדי חברת חשמל ,והסיבה שציפורים
לא מתחשמלים ,לעומת נשרים ועופות דורסים  -היו מהנושאים בהם התעניינו תלמידינו בסדנת "נתיב האור".

משחקי חשיבה
הכרות נוספת של תלמידי הכיתות השונות למשחקי חשיבה איכותיים ,מגוונים ,מעניינים ומאתגרים ,שימוש
במיומנויות חברתיות והתמודדות בשעת תחרות ועוד היו ממטרות ההפעלה בנושא משחקי חשיבה מטעם
המרכז למשחקי חשיבה ושחמט .פעילות זו הינה מסורת בבית ספרנו ו מטרתה לעודד מצוינות ,הנאה ,אתגר
לצד חוויה .בפעילות זו נטלו הכיתות השונות במבחר מגוון של אתגרי חשיבה .בין המשחקים הוצעו משחקי רחוב,
משחקי בנייה מקוריים ,משחקי לוח ואסטרטגיה ענקיים ,כמו כן הושם דגש על פינת משחקי גרסאות למשחק
המלכים הרי הוא השחמט .במשחקי הטנגרם ,משחקי בנייה תלת ממדיים ועוד ...נספח יפה ,מאתגר ומעניין היו
פאזלים  - Burrמבחר של פאזלים מעץ אותם הילדים היו אמורים להרכיב באמצעות רמזים והתנסות .בפעילות
הנעימה בלטו יחסם הבוגר וסקרנותם של תלמידנו היקרים.

הערכת מצב לקראת המיצ"ב וסיום המחצית
מפגש עם מפקחת ביה"ס והמנחות המקצועיות של המחוז נערך בהשתתפות מנהל ביה"ס ,סגן מנהל ביה"ס
ורכזי המקצועות השונים .במפגש הוצגו פריסות של נתונים ,מיפוי הישגיהם של התלמידים ,ומערך הסיוע הבית
ספרי .יישר כח לרכזת חשבון גב' אבישג ארליך ,לרכזת מדעים גב' אסנת אדר ,לרכזת אנגלית גב‘ חנה גיטל כ“ץ,
לרכזת עברית גב' לאה בן יצחק ,ולצוות המסור והמקצועי על עבודתם היסודית והיעילה .חן חן לרב ישראל ברודר,
סגן המנהל ,על עריכת התעודות לסיום המחצית.

רישום לכיתה א‘
ילדי גן חובה כבר מסתובבים במסדרונות ביה"ס .הילדים בלווי הוריהם מגיעים בימים אלו לריאיונות ולמבחנים
לקראת הרישום לכיתה א' לשנה"ל הבעל"ט.

למידת עמיתים  -תלמידים ביריד חקר מדעי
ביריד חקר מדעי ופתרון בעיות המסכם למידה בגישת החקר של כיתות ו' ,הייתה השתתפות פעילה ומיוחדת של
תלמידי החטיבה ,תוך למידה חווייתית ויצירת אחוות לימוד .תלמידי כיתות ו' הציגו את עבודותיהם המבוססות על
תוצרי החקר ,בפני תלמידים מורים והורים.
מספר תלמידי כיתות ח' שימשו כבוחנים ודירגו את העבודות לפי קריטריוני החקר .לסיכום נבחרה עבודת חקר
חביבת הקהל  :פתרון בעיית חנייה לאופניים" של תלמידי ו' : 1אריק סופר ,היימן מתנאל ,מצליח נהוראי ,פרלמן
יצחק.
וכן דורגו שלש עבודות מצטיינות המהוות בסיס לבחירת עבודה אחת שתייצג את בית הספר ביריד העירוני .כאן
המקום לציין לשבח את עבודתם הרצינית והיסודית של תלמידי כיתות ו' ,ואת שיתוף הפורה והמפרגן שלכם
ההורים ,בליווי ובתמיכה במהלך הניסויים והמפגשים של ילדיכם.

פלאי הבריאה
בשעה ששלט "עוצמת הטבע של החורף הירושלמי" מתנוסס לו בחוץ ,התחממו תלמידי כיתות ד'-ו' בסיור
לימודי במוזיאון המדע .ילדי כיתות א'-ב' הרכים נהנו מימי השמש הנפלאים הכלולים גם הם בחורף ירושלמי
ומוסיפים שמחה רבה .כיתות א' סיירו במוזיאון הטבע ,ליטפו ארנבות וחיות פרווה קטנות שונות ,הכינו שמפו נגד
כינים ,למדו והתבוננו מקרוב על פולחצים של יונקים ,ציפורים וזוחלים בתערוכה הקבועה בוילה הקסומה של
המוזיאון .כיתות ב' בקרו בפנינה של הטבע בלב ירושלים הוא הגן הבוטני ,בו אוסף הצמחים החיים הגדול ביותר
בישראל .בגן טיילו הילדים היקרים להנאתם ,נהנו מפלאי הבריאה ,עסקו בחקר ובהתבוננות בעולם הצומח,
ובשבוע בו חל ט"ו בשבט ,ראש השנה לאילנות שבו מאושרים לביתם עם שתיל רך...

התנסויות במדע
במסגרת פרוייקט התנסויות במדע ,שחלקו נערך בבית הספר וחלקו במוזיאון המדע ,נפגשו תלמידי כיתות ז'
מספר פעמים עם מדריכי מוזיאון המדע ללימוד משותף של נושא לימוד נבחר :האוויר ותכונות הגזים .לימוד
זה איפשר לתלמידים להתנסות בחומרים הדגמות וניסויים ,שהעשירו את חוויית הלימוד וגילוי סקרנות.

חוג רובוטיקה
נבחרי תלמידי כיתות ד'-ה' נחשפים בחוג לרובוטיקה ,בהנחייתו של המורה למדעים חגי לעולם של אתגרים
הנדסיים ע"י בניית רובוט אוטונומי לביצוע משימות .התלמידים לומדים עקרונות לפיתוח טכנולוגי ,תכנות
בסיסי אסטרטגיית פעולה ומעל הכל לערכים חברתיים כגון :עבודת צוות ,שיתוף פעולה ועוד .ישר כח למורה
חגי אשרף על איתגור התלמידים.

"כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת...
מה אדיר שמך בכל הארץ"
תערוכת חלל
כיתות ה' מסכמות לימוד נושא אסטרונומיה עם המורה חגי ע"י תערוכת דגמים מדהימים ביצירתיות ובעיצוב וכן
בעבודות סיכום מושקעות .תערוכה זו מהווה סביבת למידה לכלל תלמידי ביה"ס לציון שבוע החלל שנערך בימים
אלה.
אנו שמחים לבשר על סיום שדרוג ושיפוץ חדר מחשבים ,כחלק מההערכות לסביבת לימודים משופרת ללימוד
המדע והטכנולוגיה בנוסף למעבדה.
יישר כח לרכזת מדעים ,גב' אסנת אדר ,העמלה על טיפוח לימודי המדע בבית ספרינו.

עם סיום המחצית

הערכה וברכה
לתלמידי ביה"ס היקרים
ברכת המשך הצלחה!

להורים היקרים
ברכת רוב נחת ושמחה!

לצוות משפחת "אהבת ישראל"
ברכת יישר כח על ה שקעה ברוכה,
בבניית אישיותם וחינוכם של התלמידים,
ובעמלם לשיפור הישגיהם הלימודיים.

”וכל אשר יעשה יצליח“...
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