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עיתון מס'–12
חשוון

אהרון הרא“ה בנים-היום!

התשע"ט ,
נובמבר *1122

משולחנו של מנהל בית החינוך

צוות המערכת:

משפחה יקרה ,שלום וברכה!

צוות המערכת :אלינור אוחנה ,מחנכת כיתת חזון ורכזת השפה .צוות
תלמידי סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ג'-ו' :נועם אלטברג  ,נווה
ויינל מלאכי בינר ,דביר כהן ,שקד אזוגי ,יגל יוספי ,איתי ברחד ,עידו
בנימין ,רועי דיאמנט ,ינון אמר  ,גבריאל מקלאוד ,אלישיב דהן  ,לביא
חיון ,גלעד סופר ,ישראל סטרול  ,יניב זאבי ,אורי איטח ,יאיר סיידה ,כפיר
רונן ,שטרית איתן ,איתן שולחני ,נדב אור זך ,מנחם שי ,ניתאי חזן ונועם חורי.

בסייעתא דשמיא ,אנו גאים להציג בפניכם את הגיליון השני לשנה"ל
התשע"ט של העיתון הבית-ספרי" ,חמ"ד אהרן הרא"ה בנים -היום!"
העיתון החודשי מסכם את אירועי חודש חשוון ,תוך הבאת דיווחים אותנטיים
מהשטח ע"י תלמידי סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ג'-ו',
בהובלת המורה אלינור אוחנה ,רכזת השפה ומחנכת כיתה ה' -חזון.
השנה עלינו קומה נוספת ומידי חודש יוצגו הדיווחים באמצעות סוגת
כתיבה שונה,

ובהלימה לערך החודשי של מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) מתוך
אמונה.
חודש חשוון מוצג לפניכם באמצעות דיווחים ,הנוגעים לערך
"שיתוף והשתתפות".
העיתון כולו הוא פרי עמלם של התלמידים המוכשרים -ישר כוח
גדול על המחויבות והאיכות!
חודש חשוון היה עשיר בעשייה פדגוגית-חינוכית ענפה.
הצלחנו לבטא באופן מגוון ואיכותי את ריבוי האינטליגנציות ולהוביל
ללמידה חווייתית ורב-גונית ,לאור חזון בית החינוך.

תודה גדולה למורה אלינור אוחנה על ההובלה וההתמדה.
תודה מיוחדת לבת השירות הלאומי ,דסי לאופר,
על העיצוב המרשים והאסתטי.
אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ,מלאת חוויות ובעיקר . .זמן איכות משותף של
כל תלמיד עם משפחתו.
יהי רצון שנמשיך למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.
יחד ,אי"ה ,נמשיך להוביל למצוינות!
בברכת משפחה שבוחרת בך!
רונן וייס,
מנהל חמ"ד אהרן הרא"ה בנים

עיצוב :דסי לאופר ,בת שירות לאומי ,קומונרית סניף עזרא קמק"ש.

אירועי החודש:
חברותות רב גיליות לרגל ראש חודש חשוון.
תפילת ראש חודש חגיגית לכיתות ד'-ו' בבית הכנסת "שערי ישועה".
פתיחת שיעורי אשכולות האינטליגנציה למצוינות אישית.
מניין האבות.
תחרות חקר החלל והאסטרונומיה.
תפילת הגשם.
בוקר לימוד אמהות ובנים ,לדמותה של רחל אימנו.
יום הזיכרון הממלכתי לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
יום הרב קוק" -יום אהבת ישראל במערכת החינוך של החמ"ד".
חג הסיגד.
תרגיל שריפה.
מסיבת קבלת החומש לשכבת ב'-
אחריות.
שבוע זה"ב.

בס“ד

דבר רב בית החינוך ,הרב משה אמינוב

בס“
תפילת ראש חודש חגיגית  /מאת :אלישיב דהן וגבריאל מקלאוד ,תלמידי כיתת חזון
בהובלת המחנכת פורת פופר

תפילת ראש חודש היא תפילה מיוחדת במינה .זוהי תפילה שמתקיימת פעם או פעמיים כל חודש ,ומוסיפים
בה "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה עשרה ו"הלל" .מידי חודש תלמידי כיתות ד'-ו' ייצאו לתפילת ראש
חודש חגיגית ומרגשת במניין בבית הכנסת .אנחנו נהנינו מאוד מתפילת ראש חודש חשוון .הרגשנו
מעורבים בכך שלקחנו חלק יחד עם המתפללים הנוספים -נציגים מהקהילה ותלמידי הישיבה.

תפילת אבות ובנים בימי שישי  /מאת :אלישיב דהן וגבריאל מקלאוד ,תלמידי כיתת חזון
בהובלת המחנכת פורת פופר

בשעה טובה ומוצלחת התחלנו את התפילה במניין בימי שישי יחד עם האבות ,בבית הכנסת .בסיומה
מתקיים שיעור לאבות שמועבר על ידי הרב יעקב קליין .תפילה זו היא מאוד מרגשת .אנחנו משלבים בין
התפילה שאנו מתפללים בכיתה ,לבין התפילה של האבות היקרים שלנו .אני מקווה מאוד שכולם
יירשמו לתפילה הזו ,כי אם לא ,אז לא יהיה מניין בבית הכנסת ולא נוכל להתפלל .אנו מזמינים
אתכם להתפלל במניין ,יהיה כיף! אמנם התפילה יותר ארוכה ,אבל היא מאוד מרגשת ומשמחת .אנחנו
מאוד נהנינו מהתפילה ומקווים שגם אתם תהנו!

תפילת הגשם  /מאת :אורי איטח ויגל יוספי ,תלמידי כיתת חזון בהובלת
המחנכת אלינור אוחנה

בז' במרחשוון התפללנו ברוב עם את תפילת הגשם ,יחד עם כל תלמידי החמ"ד בכיתתנו במהלך
התפילה .כל ילד ,לפי בחירת המורה ,אמר קטע בתפילה והילדים בכיתה חזרו על מה שהוא אמר.
לקראת סוף התפילה ,כל ילד הניח את היד שלו על הראש של החבר שלו ובירך אותו .כמו כן ,בעונג
שבת אמרנו שוב את התפילה בהובלת הרב אמינוב והרב בני ,ולאחר מכן התלכדנו למעגל אחד
גדול ובקשנו מרבש"ע ,שתהא זו שעת רחמים ועת רצון מלפניו יתברך.

בס
תחרות חקר החלל והאסטרונומיה  /מאת :איתן שולחני ,תלמיד כיתת חזון בהובלת
המחנכת אלינור אוחנה

התחרות החמישית של חקר החלל והאסטרונומיה יצאה לדרך .בשלב הראשון נחשפנו לתחרות ,וצפינו בסרטון
הקדמה והכנה לשלבים הבאים .ביום ראשון לפני כמה שבועות ,השתתפנו בחלק השני של תחרות חקר החלל.
לפני התחרות קיבלנו לקרוא כתבות על החלל ועל גשושיות ,וגם על חומרים כימיים .גשושיות הן חלליות ללא
אסטרונאוט ,שנשלחות לחקור את החלל ושולטים בהן מרחוק .הן שולחות מידע ותמונות לכדור הארץ .התחרות
הייתה בהובלת המורה בת אל מרשיין .בזמן התחרות ענינו על חידון ממוחשב בנושא החלל .החברים שהשתתפו
מכיתתי הם :דניאל ,נבו ,שילה ,נעם ,שקד ואני .עבדנו יחד כצוות והיה כיף .בסוף זכינו לעלות לשלב הבא של
החידון! בהצלחה לנו בהמשך השלבים!

יום הרב קוק  /מאת :אוראל אמסלם ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת
פורת פופר

ביום ראשון ,י"ט חשוון התשע"ט ,תלמידי כיתות ג' ו-ה' נפגשו בבית המדרש לחברותות בנושא
"יום הרב קוק" ,יום אהבת ישראל במערכת החינוך של החמ"ד ,בהובלת המלמד הרב אילן שבח.
הרגשנו קרבה רבה לרב זה ,היות שמתורתו אנו שותים ושמו נקרא עלינו {הרא"ה} .יום זה צוין
בשני מוקדים מרכזיים הקשורים זה לזה :שלב ראשון -תורה ,לימוד בחברותות על פי חלוקת
החברותות של ראשי החודשים -חברותות רב גיליות .שלב שני -עבודה ,חידון מקוון בחדר
המחשבים בהתאם ללימוד המקדים .למדנו המון דברים על הרב ,כמו שהוא היה בעל מידות
טובות ,עניו ,צדיק וחכם מאוד .כמו כן ,שמענו סיפורים רבים עליו .אחד מסיפוריו שמשך את תשומת
ליבי ,היה הסיפור על חבישת הכיפה .למדתי שגם בזמן שהרב ישן ,הוא נהג לחבוש את הכיפה
שלו ,ואם נפלה מראשו הרים אותה מיד וזאת הרגיש מתוך שינה .אין סוף לסיפורים של הרב,
ולדברים הרבים שניתן ללמוד ממנו .יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו .תודה לרב אילן על היום
המלמד.

בס“
בוקר לימוד אמהות ובנים לדמותה של רחל אמנו  /מאת :גלעד סופר ולביא חיון,
תלמידי כיתת כבוד בהובלת המחנכת חלי לוז

כמידי שנה וכמיטב המסורת מזה ארבע שנים ,קיימנו בוקר לימוד חוויתי ומיוחד לאמהות ובנים .ביום זה
האימהות הגיעו לבית הספר ,ללמוד יחד איתנו על רחל אימנו .למדנו על כוח השתיקה וכוח הויתור .הייתה
בכיתה שמחה והתרגשות גדולה .הרב אמינוב נכנס לכיתה כדי לומר דברי תורה .אנחנו רוצים להגיד
תודה לרב אמינוב על הכנת דפי הלימוד.

יום הזכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל -סיירות הדמוקרטיה  /מאת :נועם אלטברג,
יאיר סיידה וכפיר רונן ,תלמידי כיתת מצוינות בהובלת המחנכת טובה מנדל

ביום ראשון ,י"ב בחשוון התשע"ט  ,התקיים יום הזיכרון הממלכתי לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל .אנו ,תלמידי
הכיתה קיבלנו תפקיד ביום זה .נבחרנו להיות "סיירות הדמוקרטיה" והעברנו פעילות בנושא "בונים באמונה
חברה צודקת" .עברנו בין הכיתות ,וכל זוג לימד כיתה אחרת .אנחנו לימדנו על יום פטירתו של יצחק רבין ז"ל.
אחר כך העברנו לתלמידים מסר באמצעות סרט ומשחק .הסרט העביר מסר שבני האדם שונים ,ואנו לא יכולים
להיות בדיוק אותו הדבר .בסוף נתנו לתלמידים פאזל עם משמעות ,ולכיתות הגבוהות נתנו דף שצריך להמשיך
את הציור שלו .בסוף השיעור כל תלמיד יצא עם צ'ופר שהדביק למחברת שפה.

יום הזכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל -סיירות הדמוקרטיה  /מאת :הראל זלצמן,
יהודה אילוז ויאיר פרנקו ,תלמידי כיתת כבוד בהובלת המחנכת חלי לוז

ביום זה בכיתתנו קיבלנו דף ,והיינו צריכים לצייר פרח ולידו חבר לפרח .לאחר מכן ,ראינו סרטון שבו
ריבועים ועיגולים רבים ,ואז בא משולש .המסר היה שאי אפשר שכולם יהיו אותו דבר ,ושצריך לדעת
לכבד כל אחד גם אם אינני מסכים איתו .לאחר הסרטון היינו צריכים להרכיב פאזל שעליו כתוב
"סבלנות"" ,סובלנות" ועוד.

בס“
תרגיל שריפה  /מאת :אוראל אמסלם ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת
פורת פופר

ביום שני כ' בחשוון ,נערך תרגיל שריפה בבית החינוך .כולם יצאו החוצה לשטח הפינוי בחצר
האחורית ,בהתאם להנחיות של רכזת הביטחון ,המורה שירן קורש .בזמן התרגיל כולם ישבו לפי סדר
הכיתות ,והמורה של כל כיתה קראה שמות ,על מנת לוודא שלא נשארו חלילה ילדים בכיתות .כמו כן,
הסדרנים מכיתתה של שירן -כיתה ו' ,סרקו את כל שטח בית הספר .בזמן שישבנו בשטח הפינוי ,המורה
הכינה פעילות לזמן השהייה שלנו .בתרגיל זה לראשונה תירגלנו מצב של שחרור תלמידים בזמן
שריפה במתכונת של "רכב מלא" ,על מנת לפנות את כלל התלמידים במהירות המרבית .תודה לרכזת
הביטחון והצוות החינוכי ,שדואגים לביטחוננו ומלמדים אותנו כיצד לנהוג במצבי חירום.

טקס חג הסיגד  /מאת :שקד אזוגי ואיתן אברהם שטרית ,תלמידי כיתת חזון
בהובלת המחנכת אלינור אוחנה

ביום שני הגיע לבית החינוך ,קס אפרים לאווי ,לציון חג הסיגד וערכנו טקס קבלת תורה .לשם כך באנו
כולנו לבושים בלבן .במהלך הטקס הקס נתן הרצאה משמעותית וחזקה בנושא החג .הוא קרא בתנ"ך
באמהרית ובעברית .לאחר מכן ,הוא קרא בתורה באמהרית ובעברית ,ולבסוף בירך אותנו באמהרית
והסביר בעברית .בסיום הטקס הייתה הרקדה ,ובסיומה חזרנו לכיתות .היה כיף מאוד לפגוש את קס
אפרים.
פעילות חג הסיגד בהובלת מועצת ההקהל -התלמידים  /מאת :יגל יוספי,
תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה

במהלך השבוע ,אנו חברי מועצת התלמידים ,העברנו פעילות בכיתות לקראת חג הסיגד .העברנו
מצגת ,שבמהלכה התלמידים השתתפו וענו על שאלות .תלמידים שענו תשובה נכונה ,קיבלו מהמורה
שלהם קלף לאלבום החמ"ד .בסיום המצגת ,הקרנו סרטון שבו קסים עורכים את טקס קבלת התורה.
הילדים התלהבו מאוד מהסרטון ונהנו ממנו .לאחר מכן ,חילקנו תפזורת שחבריי לכיתה עזרו לי להכין
אותה .לסיום ,כל תלמיד קיבל פתקית שכתוב בה :חג סיגד שמח!

בס“
אשכולות האינטליגנציה למצוינות אישית  /מאת :רועי דיאמנט ,תלמיד כיתת נריה
בהובלת המחנכת שירן קורש

במסגרת הייחודיות של בית החינוך ללמידה חוויתית ורבגונית ,פתחנו השנה את אשכולות האינטליגנציה למצוינות
אישית .פעם בשבוע ,ביום חמישי ,לתלמידי כיתות א'-ד' ו-ו' ,יש אשכול של קורסי בחירה .האשכול מאפשר ללמוד
בדרך של למידה חווייתית .כל שכבה מתחלקים למספר קורסים מקבילים .בכיתתי אלו הן הקבוצות:
 #אינטליגנציה מוזיקלית :התלמידים לומדים לנגן במגוון הכלים הרחב שיש לבית החינוך להציע ,כגון
דרבוקות וכו' ,בהובלת המנצח על התזמורת ,המורה ולדימיר גווזדיק.
 #אינטליגנציה תנועתית ,תוך אישית ובין אישית :התלמידים לומדים איך "להיכנס" לדמות ולומדים
דברים חשובים על הצגות ותיאטראות ,בהובלת המורה לדרמה ,מירב רמז.
 #אינטליגנציה תוך ובין אישית :שיעור כישורי חיים באמצעות משחק ,בהובלת המחנכות.
כל שבוע  /תקופה התלמידים מחליפים בין הקבוצות ,כדי שכולם יחוו את כל התחומים .הלמידה
באשכולות החווייתיים מגוונת לתלמידים את יום הלימודים ,מרחיבה אופקים ומהווה חוויה מיוחדת ומהנה!

אשכולות האינטליגנציה למצוינות אישית  /מאת :ישי מעתוק וניתאי חזן ,תלמידי
כיתת כבוד ,בהובלת המחנכת חלי לוז

בימי חמישי בשעה חמישית ,שכבת כיתות ג' מתחלקת לקבוצות .בכל קבוצה יש מורה אחראית שמעבירה
את הפעילות .אני (ישי דוד) משתתף בקבוצה של מוזיקה בהובלת המורה ולדימיר .אנו לומדים לתופף
בדרבוקות לפי קצב ,אני מאוד נהנה בכל שיעור מחדש .אני (ניתאי) משתתף בקבוצה של המורה נעמה.
בשיעור שעבר הכנו מחזיק מפתחות .בנוסף ,הכנו פונפון מחוטי צמר שאליו הדבקנו עיניים זזות .היה לי
מאוד כיף ואני מחכה כבר לשיעור הבא.

בס“ד
חגיגת קבלת החומש  /מאת :איתי ברחד ,תלמיד כיתת חזון ,בהובלת המחנכת
אלינור אוחנה

ביום שישי חגגו כיתות ב ,ברוב פאר והדר את מסיבת קבלת החומש אחי מספר שהמורה טלי חילקה
מדבקה שהיה צריך לקשט ולאחר עונג שבת ,הלכו התלמידים לקבל את החומש בשמחה רבה בכיתה,
הם שרו שירים קיבלו את החומשים  ,והצטלמו בתמונה חגיגית ומיוחדת.
כמו כן המורה טלי הכינה לנו עוגה בצורה של ספר התורה והיא הייתה מאוד טעימה.
תודה למחנכות טלי ונורית ולרב אמינוב על המעמד הקדוש ,המרגש והמרשים.

שבוע זה"ב  /מאת :מלאכי בינר ונווה וייל ,תלמידי כיתת מצוינות בהובלת
המחנכת זהבה פרץ .ינון אמר ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת פורת
פופר

השבוע התקיים בבית החינוך שבוע זהירות בדרכים ,שכלל הפסקות פעילות ,שיעורים בכיתות ,הצגה
ועוד
בהובלת רכזת זה"ב ,המורה זהבה פרץ .פעילות פתיחת השבוע הייתה "חפש את המטמון" ,שכללה
את מירב האינטליגציות .בתחילה ,המורה הקריאה מגילה שנותנת את הרמז הראשון .לאחר מכן
קיבלנו דף תרגילים בחשבון ,שאת התוצאה כתבנו בגימטריה והיא הובילה אותנו לרמז השני,
שנמצא בעמדת "נשק וסע" .בתחנה הבאה קיבלנו צופן אתבש ,שהוביל אותנו אל מעבר החציה
מחוץ לבית החינוך ,שם מצאנו את הרמז הבא -חידות בתמונות .כתב זה הוביל אותנו אל הרמז
הנוסף שנמצא מאחורי המגרש ,ובו מצאנו את הרמז האחרון .במשימה זו היה עלינו להכין
"קוואה -קוואה" ולחשב כמה תרגילים שהובילו אל מכונית לבנה ,שם מצאנו פתק שהיה כתוב
בו ללכת למורה זהבה לקבל את "האוצר".

בס“ד

בדיחות

 /מאת :ינון אמר ,דביר כהן
ועידו בנימין ,תלמידי כיתת חזון בהובלת
המחנכת פורת פופר

מה קורה כשמקישים
בטלפון את המספר ?000
תשובה :המשטרה מגיעה
ברברס

מה אמר השרוך לנעל? נהיה בקשר!

בס“ד

סיפורים

בהמשכים

רש"י ,חלק ב'  /מאת :איתן שולחני ,תלמיד כיתת חזון ,בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה
פעם אחת כשאמו של רשי הייתה בהריון ,היא עברה בדרך צרה בעיר
וריימזא .פתאום הגיעו סוסים וחסמו לה את הדרך .היא התפללה לה' שיציל
אותה מהסוסים ,ואז ה' עשה לה נס .ה' עשה סדק בקיר והבטן נכנסה דרך
הסדק .כך אימו של רש"י ניצלה מהסוסים והודתה לה' על שהציל אותה.
המשך יבוא...
הפצצה -חלק ב'  /מאת :מנחם שי רוזנטל ,תלמיד כיתת חזון ,בהובלת המחנכת
אלינור אוחנה
הקול אמר :יש לפניך שני שיקויים .פתאום יצאו מתוך הפצצה שני שיקויים בתוך בקבוקים
קטנים וזוהרים .הפצצה המשיכה לדבר" :השיקוי השמאלי עושה שכולם חוץ ממך ישכחו,
שיש כזה דבר בית ספר .השיקוי הימני עושה שבית הספר יתפוצץ .לא משנה איזה שיקוי
תבחר ,מחכה לך תפקיד ביחידה סודית" .בחרתי בשיקוי השמאלי ושמתי בתוך הפצצה
את השיקוי .לפתע יצאה מתוך הפצצה אבקה מיוחדת ,שהתפזרה באוויר .כולם שכחו
מבית הספר חוץ ממני .פתאום יצא איש מתוך השיחים ואמר שהוא המפקד הראשי של
היחידה .הוא הוסיף שבחרו בי להיות שם .הרגשתי תחושת סיפוק גדולה .הוא גם אמר
שנעשה דברים מיוחדים וסודיים ביותר .הוא לקח אותי למפקדה ,והראה לי איך כל
המכשירים עובדים .הוא אף אמר שקוראים לו יוסף .הוא הראה לי את החדר שלי וכל כך
התרגשתי שיש לי חדר משלי במפקדה .עכשיו אני עושה הכשרה ליחידה ,כדי להיות סוכן
ולא סתם מתחיל .ההכשרה קשה מאוד ,אני מתאמן עם רובים וחפצים מיוחדים אחרים.
אני גם מתאמן בירי למטרה ,אבל מפספס רוב הפעמים את המקום שאני צריך לפגוע בו.
המאמן אומר שאני משתפר מרגע לרגע .אני מתאמן גם בספורט ,יש לי שם המון מכשירי
ספורט קשים ביותר ,חשבתי שאני הולך להיכנע ולפרוש ,אבל בסוף לא עשיתי זאת .אני
מתאמן במלחמה נגד המאמן ונגד רובוטים ,שככל שאני משתפר אני מעלה את הרמה של
הרובוטים.
המשך יבוא...

בס“ד
משימה עולמית -פרק  / 1מאת :יגל יוספי ,תלמיד כיתת חזון ,בהובלת
המחנכת אלינור אוחנה
"משימתכם היא להציל את הקרנבל הברזילאי .איש אחד ששמו למפה רוצה
להרוס את הקרנבל .המשימה שלכם היא לאתר אותו ולעצור אותו מלפוצץ
את הקרנבל .עכשיו מחכה לכם מונית שתיקח אתכם לשדה התעופה בן
גוריון" ,כך אמר בועז .נועה ודנסון שאלו אותו" :רגע ,איך ההורים שלנו לא
ידעו?" .בועז השיב" :מחוץ לבית מחכה לכם חבילה ,שבה יש שיקוי נגד
פגיעה שימנע מאנשים לפצוע אתכם .זה דומה למרסס ג'וקים ,אבל זה
מרסס שעושה שהוריכם לא יזכרו כלום .תרססו אותם ולכו למונית" .הם
ירדו ,פתחו את החבילה ,שתו את השיקוי ,ריססו את ההורים ונכנסו למונית.
כאשר הגיעו לשדה התעופה ,הנהג אמר להם" :יש לכם בבגאז' תיקים,
דרכונים וכרטיסי טיסה .קחו אותם איתכם" .הם יצאו ,לקחו את הכל ועלו
למטוס .באותו הזמן בקע קול מהסיכה של נועה שאמר" :נועה ,בברזיל לך
יקראו ליצה ולדנסון יקראו צאקרה .לפתע דנסון איבד את זכרונו.
מה יקרה לדנסון תגלו בפרק הבא.

משימה בצבא -פרק ב'  /מאת :נדב אורזך ,תלמיד כיתת חזון ,בהובלת
המחנכת אלינור אוחנה
נכנסנו ליער כדי להשיג את האבן .פתאום שמענו רעש מפחיד ,והיער התחיל לזוז
ולתקוף אותנו .זה היה מאוד מפחיד .נבהלנו ותקפנו חזרה ועקב כך הם צמחו
בגודל כפול חזרה .הם לכדו אותנו וחנקו אותנו .פתאום הגיע מישהו עם גלימה,
וחתך את הגזעים .הם הפסיקו לתקוף אותנו .הוא אמר שקוראים לו מלאכי והוא
מהצבא .הוא הוסיף שהמפקד שלח אותו .התקדמנו והגענו ללב היער ,ולפתע שמענו
רעש מפחיד מאוד ,שמתוכו בקע קול שאמר" :מי מעז להעיר אותי?" .פתאום ראינו
גוף של מין גולם גדול מאוד והשבנו לו" :באנו מהצבא כדי להציל את אטלנטיס".
הוא ענה לנו" :תצטרכו לעשות שלוש משימות ורק לאחר מכן תוכלו לעבור" .אורי
התעצבן ואמר" :אני לא רוצה לבצע שלוש משימות" והתחיל לתקוף .הוא תקף עם
החרב ,אבל זה לא עזר .הגולם אמר "אתם לא מתאימים לזה" .זרקנו עליו פצצה
והוא נשבר למאות חלקים .שמחנו ,אבל פתאום שמענו רעש של מפולת סלעים והוא
התחבר חזרה וצחק .אמרתי" :אני אלך להשיג את האבן ,ואתם תעסיקו אותו".
הלכתי ,והם תקפו אותו .אני נכנסתי למנהרה בשקט כמובן ,כדי שהוא לא ישמע
אותי מתגנב למנהרה.
המשך יבוא...

בס“ד

חודש חשוון

אשכולות האינטליגנציה
למצויינות אישית!

שיעור אשכולות—העשרת השפה

בס“ד

אשכולות האינטליגנציה
למצויינות אישית!

פיסול בפלסטלינה
בהובלת רבקה.

בס“ד

בית מדרש לשכבה ג-כבוד בהובלת הרב בני
בוסקילה

עונג שבת ):

בס“
ד

מניין האבות עם הורי
תלמידי כיתה ו‘ ובניהם.
לאחר מכן שיעור של הרב
קליין

עונג שבת עם ריקודים לכבוד שבת ,עם
הגרלה שהשתתפו בה מעל  60תלמידים,
שמילאו את חוברת האושפיזין במלואה!

בס“ד

כישורי חיים בהובלת המורה טלי שניר בכיתה ב‘ של נורית

מפגש פתיחה מועצת
ההקהל (התלמידים)

מדעים  -ניסוי
באנרגיית קול בהובלת
המחנכת מירי בן חמו
העברות והמרות
אנרגיה המתקיימות
בבישול פסטה

בוקר לימוד-אימהות
ובנים ,לדמותה של
רחל אימנו

חלוקת
תעודות ”עין
טובה“
סיירות הדמוקרטיה-תלמידי כיתה ד‘-
מצויינות ,בהובלת המחנכת טובה מנדל,
העבירו פעילות“-בונים באמונה חברה
צודקת“ לציון יום הזיכרון הממלכתי ליצחק
רבין ז“ל

בס“ד

חוליית הדגל היומית

כיתה ה' -חזון לומדת את חודשי השנה
בשיעור אנגלית באמצעות פעילות
חוויתית של הדבקת כרטיסיות על
הלוח ותפזורת חודשי השנה .בהובלת
המורה אסתר הדסה.

תכנית הקשר הרב-דורי יצאה
לדרך .ישר כוח למירב היקרה
על ההובלה ולתלמידים
היקרים ,שבחרו להשתתף
בתכנית הערכית והחשובה.

בס“ד

מסיבת קבלת החומש,
לתלמידי שכבת ב'-
אחריות .ברכת ישר כוח
גדולה למחנכות ,נורית
וטלי ולרב אמינוב ,על
המעמד הקדוש ,המרגש
והמרשים.

בס“ד

חברותות רב
גיליות לכבוד
ראש חודש

משתתפי תחרות חקר החלל והאסטרונומיה עלו שלב,
והשתתפו בחידון מקוון

תחרות חקר החלל והאסטרונומיה החמישית יצאה לדרך!

למידה חוויתית ורב
גוונית

עונג שבת ):

למידה חוויתית ורבגונית בפארה שמעלה בקודש!
בהובלת המחנכת חלי לוז

שבוע זה“ב בהובלת רכזת זה“ב ,זהבה פרץ

שיעורי אוריינות בנושא
זהירות בדרכים.

הצגה
בנושא
זה“ב!

טקס קבלת תורה לציון חג הסיגד!

שיעור גמרא מרתק בהובלת הרב אמינוב
שיעור מתמטיקה חווייתי בנושא שברים עם דגדגים
בהובלת המורה פורת פופר

ילדים מכיתה
ג‘ משחקים לגו
בהפסקה ):

לומדים את האות ב‘ עם במבה בכיתה א‘-
אהבה ,בהובלת המחנכת שירה שמילה

מיזם ”נשק וסע“ בהובלת ועד
ההורים

