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 להורים  שלום, 

"החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים 
רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות; כל 

)הרצל, .     מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום."

 אלטנוילנד(

ציינו בשבוע האחרון את יום הולדתו של הרצל  וזו 

הזדמנות מצוינת לזכור ולהזכיר את חלום ארץ ישראל 

 שהפך למציאות.

 

ס, לשגרת למידה “הזמן רץ.   חזרנו במרץ רב, בכל כיתות ביה

אחרי חופשת פסח.  ארועים רבים עוד מזומנים לנו בחודשיים 

כבר ‘ הקרובים, יש להספיק  לסיים כל כך הרבה דברים.  וכיתות ו

 עסוקות בהכנות  אינטנסיביות לקראת הסיום.

כמנהלת אני מתחילה להערך  בימים אלו ממש, לפתיחת שנת 

הלימודים הבאה.   דברים רבים עדיין לא בהירים. מרביתם 

תלויים בגורמים חיצוניים.  באמצע מאי נזמן  אסיפות הורים 

 לשכבות שונות להסביר את מה שצפוי שיקרה בשנה הבאה.

ימים חמים  לפנינו, אנא דאגו שהילדים יגיעו בכל יום עם בקבוק 

ס.  יש להגיע עם סנדלים “מיים,  אין להגיע עם כפכפי אצבע לביה

 או נעלים .

ס ומיכנס )לא קצר “הקפידו על לבוש הולם לילדכם:  חולצת ביה

 מידי(.  

 ס אסור להגיע עם קורקינטים!!“אני מזכירה שוב  :  לביה

 

בחודש זה הרבה ארועים ופגישות וגם שני 

מועדים    -מועדים : לג בעומר וחג השבועות  

 ז.“לשמחה לכולכם  ושימו לב היטב ללו

 

 רק טוב לכולכם,  חדוה אילת



פינקו את הילדים במאכל הלאומי ‘ מחנכות א“   האני”ובפתיחת נושא “ אני ישראלי”בסיום  שבוע 

 פלאפל.

 הילדים גם למדו להכין רשימה  של  מרכיבים  נוספים שהם אוהבים במנה.

 “.מבצע פלאפל”תודה לברוך  ולאתי  על                                                                        

 שיר הפלאפל

  םשה וילנסקי :לחן   דן אלםגור :םילימ

  לכל םדינה כאן בעולמ,

  םאכל לאוםי הםוכר לכולמ,

  וכל ילד בגן יודע כי

  האוכל םקרוני הוא איטלקי.

  לאוסטרימ בוינה שניצל טעימ,

  והצרפתימ אוכלימ צפרדעימ.

  הסינימ אוכלימ אורז דק ורזה,

  והקניבלימ אוכלימ זה את זה.

  ולנו יש פלאפל,

  פלאפל, פלאפל,

  לאבא םתנה

  גמ אםא כאן קונה,

  לסבתא הזקנה

  נקנה חצי םנה.

  וגמ החותנת היומ תקבל

  פלאפל, פלאפל

   עמ הרבה הרבה פלפל.

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=303&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=680&lang=1


לקראת יום העצמאות , ניר ברנהולץ שהוא צוללן למשימות שונות וגם אבא של ‘ :   ועוד מכיתות א

לספר על תפקידו כצוללן.  ניר  הביא את הציוד האישי  שלו וכל הילדים   2איתי, בא לכיתה א/

 התנסו בלבוש המשונה הזה.....

 זו  היתה חוויה גדולה ומיוחדת ,   תודה רבה!!



    ל"ג בעומר הוא חג נהדר

 ‘(כתבו: יערה בנימין ועמית שחורי )כיתה ג

 מרשמלו על האש,

 ותפוחי אדמה כבר יש.

 רק כמה דקות לחכות,

 וזה מוכן תוך כמה שניות.

                       

 ל"ג בעומר הוא חג נהדר,

 פזמון:                         מדליקים מדורות עד מחר.

 שרים ומבלים, נהנים המון

 ומאוחר מאוחר הולכים לישון.

 

 משחקים, משחקים נחמדים,

 מחבואים ועוד סוגים.

 רוקדים סביב האש,

 ואין במה להתבייש.

 

 ל"ג בעומר הוא חג נהדר,

 פזמון:                         מדליקים מדורות עד מחר.

 שרים ומבלים, נהנים המון

 ומאוחר מאוחר הולכים לישון.

 

 הנה אייר כבר הגיע,

 וסוף סוף רואים את הרקיע,

 חם ונעים בחוץ,

 והקור צריך לרוץ.

 

 ל"ג בעומר הוא חג נהדר, 

 פזמון:                         מדליקים מדורות עד מחר.

 שרים ומבלים, נהנים המון

 ומאוחר מאוחר הולכים לישון.



  שמשית. , בבוקר מיוחד של פעילות ביער בעומר ילדי שכבת ה' והמחנכות ציינו את ל"ג

  פעילות ל"ג בעומר הפכה למסורת שכבתית, זו השנה השנייה שהפעילות מתקיימת.

תחנות אתגר, שיתוף פעולה,   הפעילות התבצעה בקבוצות מעורבות  של כל ילדי השכבה וכללה

  ולחך. הנאה, זריזות ביצוע, זריזות מחשבה וחוויה לנפש

  -כל זאת לא היה מצליח ללא עזרה של חנן הגנן ונציגים של הורי הכיתות 

 תודות על שיתוף  הפעולה !!



 

 ארועים בחודש   מאי    :      

 דורותי.ד׳ םופע סל תרבות  -כיתות א׳     5.3

 מחצית שניה. -ה   “צ    מפגשי תמ“צהריים /אחה       

 ס אורנים ביקנעם . המפגש  מתקיים אצלנו.“ס עם מקהלת ביה“מפגש מקהלת ביה  5.3

 והוריהם ביפעת .  עלו והצליחו !!‘ צ ביקור הכרות לתלמידי ו“אחה        

 חוף הבונים—טיול שכבת ג  3.3

 יום חופש. -ג בעומר  “ל  5.3

 ו׳ סל תרבות  התזםורת האנדלוסית.-כיתות ה׳ 1...

 ‘ד  -‘  קונצרט שכבות  ג  -  1.:03קונצרט אביב.     2..0

 ‘ו  -‘  קונצרט שכבות   ה -  1.:03                                

 הקונצרט יתקיים באולם ספורט . מוזמנים הורים, סבים, ואחים בוגרים .

 אסיפות לקראת שנת הלימודים הבאה: שימו לב  מי  ומתי  :  03.2

 ס.“במבואת ביה 1.:03ו    בשעה  “בתשע‘  העולים ל ה‘  אסיפת הורי ד 

 ”           ”     51:51ו   בשעה “בתשע‘  העולים ל ב‘ אסיפת הורי א           

 ”           ”   50:02ו בשעה “בתשע‘ העולים ל ד‘ ועד הורי גישיבת             

 

 ס.“במבואת ביה 51:11ו   בשעה “בתשע‘ אסיפת הורי הילדים העולים ל א   03.2

 כנס חליליות באולפנה.  הורי הילדים המנגנים יקבלו  מכתב הסבר ואישור.  3..2

 ס  רעים.“ביקור ראש המועצה  בביה 3..2

 .  3..2  -ס   ב  “חופש .   חוזרים לביה -חג השבועות    23.3  -  25.3

נגינה משותפת לילדי העמק עם ילדים ערבים “   צלילים משותפים”פרוייקט     -מופע שיא   3..2

 מהסביבה.   ההורים שילדיהם משתתפים  יקבלו הזמנה מפורשת.

, 

  -ובצעדי ענק  גם  יוני מתקרב 

 בכפר קדם.‘ פעילות לקראת קבלת ספר התורה . שכבת א   ..2

 ‘  . םופע סיומ שכבת ו  00.1

   

 

 


