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 אדר ,  ניסן

 ה“תשע

 

 ס רעים“ביה

 לטעת, לגעת,

 להרחיב דעת

       

 להורים שלום ,             

  

 רעים   ס  “נאחל לכל הילדים החמודים של ביה  -ימי פורים לפנינו             

 ימים   של  שמחה  גדולה  והרבה  אושר  והנאה!               

 

 

 המידעון הזה מביא עימו  נושאים רבים :

 י   “סיכום  ערב הלימוד המשותף להורים וילדים בנושא אינטרנט בטוח.   והאמנה  שנכתבה ע  -  

 ילדים והורים להתנהגות בטוחה באינטרנט.                                                                       

 סיכום המשוב  שניתן להורים בנושא הערכה, ציונים כן או לא.   ואיך אנחנו מתכוונים להתקדם    - 

 בנושא.     

 הדים מרעים,   דברים שילדי  הפורום כותבים.     - 

 נקיים כמה ימי לימוד בנושא דמוקרטיה.  התוכנית מצורפת . -לקראת הבחירות     - 

טק -פעילות  ביוזמת  כמה חברות היי   -  משחק התכנות הגדול של בתי הספר   - 

SanDisk ,Qualcomm,Marvell  ,CodeMonkey  ושל מטח, במטרה להרחיב את לימודי

 המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך.   

    -הורים וילדים מוזמנים ללמוד את הפרטים ולהצטרף למשחק.     כמה שיותר ילדים משחקים   

לא תרצו  שהילדים  שלכם .    ס צובר יותר נקודות!!     “ביה

 !! יפספסו את זה

 הפרטים בסוף המידעון .

 

 הנה אם כן ,  לפניכם  גליון   מלא ועשיר.

 

 חג שמח   ,   חדוה אילת                                                   

 



 שבוע אינטרנט בטוח 

המדיה הדיגיטלית המתפתחת מהווה היום חלק אינטגרלי של מציאות חייהם של ילדים, צעירים ומבוגרים, והיא 

במערכות   -משפיעה ומעצבת במידה רבה את חיי כולם, ביחד ולחוד. מציאות דיגיטלית זו נוכחת בימינו בכל מקום ואתר 

החברה והחינוך, במערכות העבודה, במערכות התרבות והפנאי ובמערכות המשפחתיות בבתים הפרטיים, ויש לכך 

השלכות רבות על ההתנהלות של יחידים, על היחסים ביניהם ועל החברה כולה. המציאות הדיגיטלית מתבטאת בצריכת 

מדיה רב תחומית הכוללת: צפייה בטלוויזיה, שימוש במחשבים ובטלפונים חכמים, האזנה לרדיו וקריאת עיתונים או 

 חדשות באינטרנט.

ערב הלימוד המשותף להורים וילדים בנושא אינטרנט בטוח   היה מוצלח  ומרתק !!  אנו מודים לכל ההורים שהגיעו 

את ההיגדים המשותפים ס  ושמעו הרצאה מענינת   וחשובה של גלעד האן.       “הורים( לביה 072בהמוניהם ) 

 שכתבתם לאמנה לאינטרנט בטוח עיבדנו ל "עשרת הדיברות שלנו להתנהלות בטוחה במרחב האינטרנט".

לבחון את הרגלי השימוש של הילדים באינטרנט  הורים וילדים נכנסו לשאלון  מקוון שמטרתו  431במהלך הערב   

 להלן התוצאות. -  תוך דגש על התנהגות נבונה ברשת

  להלן ממצאי השאלון:

 אחר הצהריים.נוהגים לגלוש  –ו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' %85על השאלה: " מתי אתה נוהג לגלוש" 

 לא.ו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 165 –"אני גולש באינטרנט רק בתנאי שאני מסיים שעורי בית " 

  כן.ו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 1%5 –" ההורים שלי מגבילים אותי בשעות גלישה" 

  עד שעתיים ביום. –ו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 675  -"משך הזמן שאני גולש באינטרנט" 

  מקושרים לרשת חברתית.ו' השיבו שהם  -מכלל ילדי שכבות ד' %85

 .שלא העליבו אותם ברשתו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 6%5

 אליה הם מקושרים.לא שיתפו חבר ברשת החברתית ו' השיבו ש -מכלל ילדי שכבות ד' %%5

 אליה הם מקושרים.לא שיתפו מבוגר ברשת החברתית ו' השיבו ש -מכלל ילדי שכבות ד' %05

ונמנעים מלכתוב דברים פוגעים או  שהם שומרים על כללי ההתנהגות באינטרנטו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 745

 מעליבים. 

 . שהם לא מוסרים פרטים אישיים באינטרנטו' השיבו  -מכלל ילדי שכבות ד' 675

ממצאי השאלון שופכים אור על התנהגות ילדינו באינטרנט ומכאן תפקידם של הורים ומורים הוא בחינוך הילדים 

להתנהגות נבונה ומכבדת גם מעבר לכותלי בית הספר,  בקידום נורמות התנהגות ראויות ברשת, במודעות לאתגרים 

 החדשים והמורכבים, החושפים את הילדים  גם למצבים של סיכון ופגיעה.

: דינה צוות שבוע אינטרנט בטוח 

 בלסקי, ענת לביד, ירדנה מנור.

 דינה בלסקי, גילת נשרעיצוב כרזה: 

 : דינה בלסקישאלון אינטרנט

דינה בלסקי, שרונה ניתוח שאלון: 

 הראל.



 ס רעים  “עשרת הדיברות של ביה

  -להתנהגות בטוחה באינטרנט  

נכתב ביחד, הורים וילדים בערב למידה 

 משותף
 ברשת של "רעים" כולנו חברים

 עשרת הדיברות לאינטרנט בטוח

 באינטרנט ננהג כמו בחיים האמיתיים: נשמור על שפה נקייה, נכבד, לא נפגע .

 גם ברשת אנו שומרים על עצמנו ועל החברים שלנו.

 מילה או תמונה שהופצה ברשת    אי אפשר להחזיר .

 עדיף להיזהר כדי לא להצטער. 

 

 .ברשת לא מוסרים פרטים אישיים. 4

 

 .לא מדברים עם מי שלא מכירים )לעולם אינך יודע מי בצד השני(.0

 

 .לא נכנסים לאתרים שלא מכירים  או לאתרים של מבוגרים.3

 

 .נזהרים בשיתוף תמונות שלי ושל האחרים. 1

 

 .חושבים לפני שמצלמים, חושבים למי מעבירים ומפיצים.%

 

 .חבר אמיתי הוא חבר מוחשי שאני מכיר ממש!6

 

 .נשתף את ההורים ואת המורים  בכל דבר חריג או פוגעני.7

 

 אני חושב! –לא נשתתף בהפצת שמועות ברשת.  לפני שאני כותב .8

 

 .נשמור תמיד על שפה נאותה ברשת, לא נשתמש במילים  מעליבות , או משפילות.9

 

 .לא נשתתף בקבוצות פוגעניות. הכניסו אותך לקבוצה פוגענית? צא, ספר, דווח.              42

 שותף לפגיעה! -כל מי שעושה לייק



ז,  קשרים עם  נספחת “בזמן האחרון  יש לנו, בזכות המוא

 התרבות  

 ב .“בשגרירות ארה

 

ובזכות קשרים אלו זכינו 

 אז ‘לשמוע את  רבעיית הג

Ari Roland Jazz Quartet 

ס “בהופעה לתלמידי ביה 

 רעים.

 מנגנים ביחד  :   

ס רעים עם “אז  של ביה‘קבוצת הג

 אז האמריקני.‘הרכב הג

מנגנים ביחד ויוצרים 

 “    צלילים משותפים”

ילדי רעים וילדי  יפיע   

צילום משותף עם המורים  

 ב .“ואנשי שגרירות ארה



 ציונים: כן או לא? –הערכת הישגי הלומדים  –סקר הורים בנושא 

מידת שביעות רצונם של ההורים בחודש ינואר נערך סקר מקוון  בקרב הורי בית הספר. הסקר ביקש לבחון את 

מדרכי הערכה ומשוב שמעניק צוות בית הספר לתלמידיו במגוון  מטלות הערכה: מבחן, מיפוי, עבודה, בוחן 

: בחלקו 0 -הסקר נחלק ל ועוד והאם יש מקום להכניס את שיטת הציונים המספריים, כנהוג בבתי ספר בארץ.

כל הורה התייחס להשלכות וההשפעות של  -תפיסות של הורים בנוגע לציון מספרי ובחלקו השני –הראשון 

 ההערכה המילולית או/ו הציון המספרי  על הילד שלו. 

הורים לילדים משכבות שונות. כן בלטה היענות למילוי הסקר  מהורי התלמידים בשכבות  470על הסקר השיבו  

 : מהממצאים שהופקו מהסקרו'( . חלק  -הגבוהות ) שכבות ה'

 מהנשאלים מסכימים  ששיטת הציונים פוגעת בילדים החלשים מבחינה לימודית. 8%5

מהנשאלים  סבורים כי המשוב המילולי על גבי המבחן מסייע לילד טוב יותר בהערכתו העצמית לגבי מידת  825 
 הידע שלו והנקודות לשיפור.

 מהנשאלים מסכימים שהציונים יכולים  לגרום ללמידה לשם ציון ולא למטרות  לימודיות שנקבעו ע"י המורה. 865

 מחצית מהנשאלים  מבקשים לעבור לשיטת הציונים ומחציתם מעדיפים להישאר בשיטת הנהוגה כיום.

 מקצת מתגובות ההורים 

 יש לעבור לשיטת הציונים המספריים בעיקר בשכבות הגבוהות

 "הערכות מילוליות לא מספקות מידע מדויק מה גם שכולנו נמדדים בציונים בחיינו וזאת הכנה טובה לעתיד."

 "הציון הוא מדד מדויק דרכו ניתן לדעת מהי רמת שליטתו של התלמיד במקצוע הנלמד."

 יש לשמר את אופן מתן המשוב על איכות ביצועיו של התלמיד

 "המחסור בציונים מספריים בשנות הלימוד הראשונות מאפשר חוויית למידה אחרת, נטולת לחצים ותחרות וזה שווה המון לעתיד."

 "הציונים בעיקר פוגעים בחדוות הלמידה והופכים אותה ללמידה מטעם, במקום שתהיה חוויתית ותוטמע בדרך מעשית"

זה גורם מלחיץ, מעודד תחרות ובאמת מדכא למידה למטרות הבנה והופך אותה ללמידה למטרות הציון  -"לא נכון לתת ציון מספרי

 בלבד."

 "הערכה מילולית בכיתות בית ספר יסודי היא בונה ואינה מתייגת את התלמידים על פי מספרים."

 יש לערוך שילוב של הערכות מילוליות והכנסה הדרגתית של ציונים מספריים

"הביאור המילולי לגבי החוזקות ונקודות השיפור יחד עם הציון המספרי נותנים להורה ולילד תמונה יותר שלמה לגבי מצבו ואיך יוכל  

 "לשאוף להשתפר.

"יש מקום לחפש דרכי ביניים כגון הערכה מילולית יותר מדויקת שתיתן רזולוציה טובה יותר למצבו הלימודי של הילד ותשקף שונות  

 "בתפקודו, או לחילופין שימוש מוגבל בציונים מספריים בכיתות/כיתה הגבוהה.

"יש לבצע שינוי הדרגתי עם התקרבות המועד למעבר לחטיבת הביניים. הערכה מילולית הינה חשובה לילד, היא תומכת יותר ובונה,  

 "אבל יש חשיבות לציין ע"ג טופס המבדק את המקומות שהיו חסרים או שגויים שהיו טעונים השלמה או לימוד נוסף.

"לטעמי בית הספר שלנו מתמודד בצורה מרשימה עם נושא הקניית ידע ועניין בלימודים. לדעתי מספיק להתחיל ולתת ציונים בהדרגה 

 בכיתות ה', ו'."

הנהלת בית הספר בחנה את ממצאי הסקר ואת המגמות העולות ממנו בהקשר למשוב הקיים כיום בבית 

ספרנו. צוות המורים ממשיך בחשיבה משותפת בנוגע לתובנות שעלו ומגבש דרכי פעולה בהתאם לתרבות 

 הערכה הקיימת כיום והתאמתה לתפיסת בית הספר וחזונו. 

אנו מודים לכל מי שהקדיש מזמנו והשיב על הסקר ומברכים על שיתוף הפעולה והנכונות להיות מעורב 

 בתהליכים המתקיימים בבית הספר.   

 כתבה וערכה: 

 רכזת הערכה ומדידה  -הראל שרונה 



  שיר מחצית

 4'כתבה: עמית שחורי ג

 נגמרה מחצית השנה,

 זאת הייתה תקופה מדהימה.

 את כל הדברים הרעים

 אני אזרוק לפח,

 את כל הדברים הטובים, אני פשוט אקח

 להמשך הדרך.

 אשמור בכיס

 וכשיהיה לי קצת קשה,

 אוציא מהכיס רגע טוב,

 אקח אותו בלי לחשוב,

 בלי לחשוב אקח אותו ואזכר,

 ואני בחיים לא אשכח אותו יותר.

 

 נגמרה מחצית שנה,

 זאת הייתה תקופה מדהימה.

 את כל הדברים הרעים

 אני אזיז לצד,

 את כל הדברים הטובים

 אני אשמור ביד, ביד.

 חידון פורים    

כתבו: רותם קידר, עמית שחורי, מעיין גור    מפורום "הדים 

 מרעים"

 .איך קראו למלכה של אחשוורוש?4

 סופיה 

 אלכסנדרה

 אסתר

 

 .מה אוכלים בפורים?0

 מצה 

 אוזני המן

 לביבות 

 תפוח בדבש                                                   

 . מי הציל את אחשוורוש מהשומרים?3

 מרדכי 

 זרש

 אסתר

 .באיזה חודש עברי חוגגים את חג פורים?3

 כסלו

 אדר

 ניסן

 תמוז

 .באיזה עיר התרחש סיפור המגילה?1

 תל אביב 

 ירושלים 

 חיפה 

 שושן

 .למה חוגגים את חג פורים?%

 בגלל שאחשורוש  הוא מלך

 בגלל שמרדכי הציל את אחשורוש 

 בגלל שתפסו את המן 

 בגלל שהיהודים ניצלו

 “הדים מרעים”   -פורום  

 ילדי רעים כותבים/             

 בהנחיית רחל הלגוע

 המלצות על פורומים בבית הספר

 של גלית ממליצים  0אנחנו אביב ונטע מכיתה ג

 לכם על פורומים בבית הספר.

 אחד הפורומים שאנו ממליצים עליו הוא פורום "גינה".

 בפורום גינה מכינים ואוכלים מרק, עוזרים לחנן 

 לעדור, לשתול, לנקות ועושים כיף. מכינים

 מרשמלו על האש, פיתות על הטבון, ואוכלים טופי

 ועוגיות ועוד... ולכן אנו ממליצים על פורום גינה.

 פורום נוסף שאנו ממליצים עליו הוא "הדים מרעים".

 זה פורום של עיתונאי צעיר. אתה כותב כתבה

 ואחרי זה עורכים אותה, כותבים יפה יותר,

 מקלידים במחשב ומעלים למידעון של בית הספר.

 



 לאחר חופשת הפורים נקיים  ימי לימוד בנושא דמוקרטיה

 זמן בחירות –בוחרים "בֵרִעים" 

 יום ראשון

3.8 

 יום שני

3.8 

 יום שלישי

01.8 

 יום ראשון

02.8 

 –פתיחה 

מיצג חי בכניסה 

 –לבית הספר 

 הפגנה

בנושא "אקלים בית 

 הספר"

שיעורים מובנים 

מבוא  –בכיתה 

 לדמוקרטיה:

 מהי דמוקרטיה ?

הרשות השופטת, 

המחוקקת, 

 המבצעת.

ערך הבחירה 

 במדינה דמוקרטית

 

 

 

 

 

 

 

 ו'–כיתות ג' 

הקמת מפלגות  

 ערכים בכיתות.

 05בכל שכבה 

מפלגות, כל 

 4כיתה 

מפלגות 

 ערכים.

 ב'-כיתות א'

כל כיתה 

מפלגת ערכים 

 אחת.

במהלך היום כל 

מפלגה תעמיק 

ותלמד על 

הערך שבחרה, 

תגבש מצע 

בחירות, תתכנן 

את תעמולת 

הבחירות 

הכוללת סלוגן 

 ודרך פעולה.

  

המשך ההכנות לקראת 

הבחירות, כל מפלגה 

עובדת ומכינה את 

הסלוגן, המצע ועוד 

 בהתאם להנחיות.

  

במהלך יום זה כל ילד 

יכין תעודת זהות 

 לקראת הבחירות.

  

 

 

 –ו' -סדנאות לשכבת ד'

"גבולות הדמוקרטיה, 

 –אזרחות טובה 

 

מועבר על ידי עו"ד מקרב 

 הורי בית הספר.

 

 

 טקס סיום יערך באולם ביה"ס

  

 –בחירות בשכבות 

הצגת  –מפגש שכבתי 

 המפלגות, 

 במתכונת של  "הייד פארק"

 יוקם קלפי בית ספרי בו יערכו 

 הבחירות על פי שכבות.

 

 

 

 

 

 צוות דמוקרטיה:

 אורלי להב, ירדנה מנור, 

 אתי גכט, עופרה הרחול,

 גילת נשר, ורד חנן.  

 



 

לימודי התכנות בבתי הספר הם מגמה ההולכת ומתרחבת בכל העולם. ידיעת תכנות ברמה בסיסית נחשבת היום 

 לכישור חיים נחוץ המפתח חשיבה אלגוריתמית כבסיס לפתרון בעיות. 

אנו בבית הספר רואים חשיבות בחשיפת התלמידים למקצועות המחשב, ולכן הצטרפנו לפעילות ארצית באתר 

CodeMonkey. 

 .משחק התכנות הגדול של בתי הספרתלמידי בית הספר משתתפים ב

 

הפעילות הארצית מיועדת לתלמידי בית הספר ומטרתה לחשוף את התלמידים לתחום מדעי המחשב באמצעות 

מהנה מאוד, ותוך כדי  CodeMonkeyמשחק אינטרנטי שמספק חוויה מהנה ומעשירה. המשחק באתר 

ההתקדמות בשלבי המשחק, הילדים נחשפים לנושאים שונים מתחום מדעי המחשב ומפתחים מיומנויות שונות, 

 כגון פתרון בעיות, תכנון, חשיבה גיאומטרית, חשבון ואפילו קצת אנגלית.

 לא נדרש ידע קודם!המשחק מתאים לתלמידים מכיתה ג ועד כיתה ט וכל תלמיד יכול להשתתף. 

 

זוהי הזדמנות נהדרת גם לכם ההורים לקבל הצצה אל עולם התכנות, להתנסות יחד עם ילדכם בפתרון השלבים 

 ולהציג צורות חשיבה שונות לפתרון הנכון.

 יותר תלמידים. יותר כוכבים!עודדו את ילדכם לשחק באתר. 

 ש"ח.  011,111יזכו בפרסים בסכום כולל של  את ממוצע הכוכבים הרב ביותר לתלמידבתי הספר שיצברו  51

 התלמידים המצטיינים בכל בית ספר יחליטו מה לרכוש בסכום הזכייה )לטובת בית הספר(. 01

 

אופק/הילקוט כדי שהכוכבים ייספרו במערכת יש להתחבר עם שם המשתמש והסיסמה של התלמיד באתר 

 שכתובתו להלן    הדיגיטלי.

http://ebag.cet.ac.il/ 

 

 SanDisk ,Qualcomm,Marvell  ,CodeMonkeyטק המובילות בעולם -הפעילות היא יוזמה של חברות ההיי

 ושל מטח, במטרה להרחיב את לימודי המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך.

 

 בהצלחה!                                                                                   

 

 

סביבת קודמאנקי היא סביבה שבה לומדים התלמידים תכנות בשפת מחשב אמיתית. 

בקודמאנקי התלמידים ילמדו נושאים ומושגים שונים מתחום התכנות/מדעי המחשב, 

ובנוסף יפתחו מיומנויות שונות כגון פתרון בעיות, תכנון, חשיבה גיאומטרית, חשבון 

 ואפילו קצת אנגלית.

 משחק התכנות הגדול של בתי הספר

http://ebag.cet.ac.il/
http://ebag.cet.ac.il/
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