
 החודש במידעון
 וקראו...)לחיצה כפולה( לחצו 



 למחשבות, הארות, הערות ושאר תגובות

 לחצו כאן

            

 ח“ניסן, תשע-אפריל, אדר-מידעון מרץ
 “לטעת, לגעת, להרחיב דעת”

 משפחת "רעים" יקרה

שנות עצמאות יקדמו את פניהם של תלמידנו במרחבי  07חג", –בית ספרנו "לובש 

למידה שונים, אירועים , צבע  ומשחק. הציר המארגן  אותו בחר "משרד החינוך" 

חוזים את העתיד". ואנו בבית הספר  –מוקירים את ההווה  –חוקרים את העבר "הינו : 

נעים בשבילי הזמן ומנסים לשתף וללמד את הילדים מתוך עניין ובחירה. בשירה, 

 באומנות, בספרות ועוד.

חודש אדר הסתיים והשאיר אחריו חותם של נתינה ושמחה הבאים מעומק הלב.                                                 

תלמידי כיתות ו', הובילו לקראת החג, יריד פורים שמח ומשמח וכל זאת לאחר 

שחשבו, תכננו, הכינו, הפעילו בעצמם ויצאו בתחושת עצמאות ואחריות רבה כבוגרי 

 בית הספר.

בימים אלו, החל הרישום לקראת שנת הלימודים הבאה. ברחבי בית הספר מבקרים 

ילדי גני החובה, המגיעים להירשם ביחד עם הוריהם וההתרגשות רבה. אנו מזמינים 

 אותם לומר שלום ולבקר בכיתות א', ומתרגשים איתם ועם הוריהם.

גם אנו בבית הספר, נערכים לקראת השנה הבאה, לאחרונה החלה להיבנות תכנית 

תלת שנתית, המכוונת את דרכנו במספר תחומים. כל אחד מאנשי הצוות בחר 

להשתייך על פי נטיית ליבו, לאחד מארבעה צוותי מו"פ. אחת מהמטרות המרכזיות 

, האחראי ללמידה,  "הצמחת לומד בעל הכוונה עצמית"שהצבנו לפנינו הוא 

מודע ליכולתו ולכיוון התפתחותו וחושב ופועל בדרך עצמאית. חופשת חג הפסח 

מהווה הזדמנות להעצים ולפתח מיומנויות של עצמאות , ניהול ותכנון זמן אצל 

 הילדים ובהם ניהול זמן "המסכים", הלמידה, החברים ועוד. 

ורגע לפני החג, זהו הזמן להודות מקרב לב לכל אחד ואחת מאנשי צוות בית ספר 

"רעים", אשר עושים ככל יכולתם ואף מעבר, להיטיב עם ילדכם. המסירות, הדאגה 

והאהבה ניכרים בכל פועלם , ומידעון זה נותן לכל המעיין בו הצצה לעשייה 

 האינטנסיבית והמגוונת. 

ושוב, כמדי חודש, אני מזמינה כל אחד מכם להתייחס, להעיר ולהאיר, לשאול ולתת 

 עצה בקישור המופיע בתחתית עמוד זה. 

 חג פסח שמח לכל בני ביתכם,  וחופשה משפחתית ומעצימה.

  שני                                                          

 “רעים”בית ספר 
 שמשית, הסוללים, עדי, ציפורי 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9M_VZC-pmidi0XpDrfd0VS_w74jkLj0o9qPWFCcI6Gl4hFQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9M_VZC-pmidi0XpDrfd0VS_w74jkLj0o9qPWFCcI6Gl4hFQ/viewform


בחגיגת פעילות  מגוונת ומעניינת ‘, השנה ציינו את יום המאה בשכבת א 

 .והחונכים הבוגרים‘ שאורגנה ותוכננה על ידי מחנכות השכבה, מחנכות ו

 ! מם077אין ספק שהיה יום לנו  .הילדים פעלו בתחנות רבות

 אולימפיאדת החשיבה היא מפעל חינוכי המפגיש מידי שנה עשרות  

 ו' מרחבי הארץ כולה, המתמודדים -אלפי ילדים, תלמידי כיתות ה'

 ביניהם בתחרויות משחקי חשיבה ספורטיביות ומרשימות. 

 התלמידים מתחרים בארבעת המשחקים האולימפיים: אבאלון, קורידור, 

 דמקה ואוקטי.

סדרת האליפויות מתחילה בקבוצות הלימוד של אשכולות חשיבה בבתי הספר, 

 ‘.ממשיכה באירועים אזוריים. לנו היו ארבעה נציגים מכיתות ה



 

ערכו  3‘את יום המשפחה ציינו במספר אירועים: בכיתה א

יצרו עץ  0‘אירחו את המשפחות לארוחת ערב, בכיתה ה 2‘ערב חורפי, בכיתה ד

 משפתחתי, 

באפייה לכבוד המשפחה ויצירת ספרון   PBL-סיימו את פרויקט ה 2‘ובכיתה ה

 מתכונים.



 מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז")איזופוס("

לעשות מעשה טוב זהו דבר שצריך להיות בחיי השיגרה, אנו מחנכים את 

ילדינו להיות כאלו למען האחר. ובכל זאת יום המעשים הטובים מתקיים 

אחת לשנה ברחבי העולם, כיום שיא לעשייה למען החברה והקהילה. 

בכיתות השונות  ביוזמת שרי אריסון. 2770בישראל החל יום זה בשנת 

בחרו לציין את היום בברכות, נסיעה מיוחדת לסב יום ושם שימחו עד מאוד את באי 

הסב יום, בהכנת עוגיות לשמח את ילדי גן רעות, שם גם סיפרו לילדים סיפורים, 

 שוחחו איתם וברכו אותם.



 iearnבית הספר הצטרף לארגון שנקרא 
מדינות.  043בתי ספר וארגוני נוער במעל  030333בו חברים למעלה 

ילדים0 נוער ומורים0 עוסקים בפרויקטים משותפים בנושאים מגוונים. 
 בחרנו להצטרף לפרוייקט שנקרא:

 Talking Kites in the Footsteps of Janusz Korczak. 
 יאנוש קורצ'אק אמר:

 לכל ילד יש זכות שתהייה לו נדנדה0 לכל ילדה יש זכות שתהייה לה לבובה0”
 “אבל אם התנאים הם קשים0 אז שהרוח תתן להם עפיפון.

בבתי היתומים של יאנוש קורצ'אק הבוגרים חנכו את הצעירים. על פי המודל הזה0 
הוא היה בין הראשונים שחיבר את מגילת  -על פי אמונתו0 שלילד יש זכויות 

החונכים0 סיפרו מעט ‘. לימדו את החניכים בכיתות א‘ החונכים של ו --זכויות הילד
כתבו ‘ על יאנוש קורצ'אק. האיש ותורתו. הם הכינו יחד עפיפון וקישטו. ילדי ו

 כתבו בעברית.‘ משפט באנגלית. ואילו ילדי א
 מתוך מגילת זכויות הילד.

 ביום רביעי0 יום השוויון העולמי0 בו היום והלילה שווים0 הועפו העפיפונים אל על.



 אומרים תודה לכל האנשים הטובים שסביבנו.—משלוחי מנות
 

 על משלוח מנות מתוק מתוק!—ותודה לכם ההורים



 פורים בתמונות ובתנועה....

https://quik.gopro.com/v/SUKZZ1Bl8s/
https://quik.gopro.com/v/SUKZZ1Bl8s/
https://quik.gopro.com/v/sV9qpDGhRc/
https://quik.gopro.com/v/sV9qpDGhRc/


 מציירות נוף בהשראת הצייר ארנון רותם.‘ ג-‘כיתות ב

 ‘ ו‘ ה‘, כיתות ד—כנס תזמורות

שגייסו ‘ יישר כח לתלמידי שכבת ו
 ש"ח ביום ההתרמה לאלוט!! 0700

מתנות קטנות  -“  חדר המתנות של יאיר”
שמחזקות את הילדים לפני ואחרי טיפול, 

מתנות קטנות המעלות חיוך על פני 
 הילדים, משמחות ומחזקות אותם. 



 

 הרקדה אביבית בהנחיית ליאת שפירא.

 בועות סבון בהפעלתה של מירב פולסטר

חג הפסח מביא עמו אביב, פריחות, צבעים וריחות ואנחנו 

  !כל יום חווים התחדשות בטבע בהמון, המון שמחה

בכיתתנו יצאנו לסיור אביבי בעקבות סימני "פריחת 

האביב" יצאנו לטייל בסביבת הישוב וגילינו את כליל 

החורש, את התורמוס הסגלגל והססגוני שפורח כעת 

ואת פרחי החורף שעדיין פורחים בשמחת צבעים 

וממלאים את הסביבה. כעת, כבר ניתן לראות נוריות 

כך קל -כ"נף  פורחות בחורש, ולאחריהן נראה את הפרג.

עם הפריחה מגיעים  .לזכור את רצפי הפריחה השונים

להם גם המאביקים: חיפושיות, דבורים, זבובונים ועוד 

 !שלל מאביקים אשר על תשומת ליבם מתחרים הפרחים

 !חג שמח, אביבי ומשפחתי



 555-555-5555טלפון: 
 555-555-5555פקס: 

דואר אלקטרוני: 
someone@example.com 

 חופשת פסח  - 2-4.8...

 ביקור במועצה -‘ שכבת ד - 4.8

 טיול בעמק יזרעאל—.‘כיתה ד - 4.8

 ‘שכבת א -יום בדיקות )גדילה,שמיעה,ראיה(  - 8..4

 טקס בהנחיית הצוות—יום השואה - 8..4

 ח“טיול פלמ -‘ שכבת ו - 8..4

 טיול בעמק יזרעאל—4‘כיתה ד - 8..4

 ‘טקס באחריות שכבת ה—ל“יום הזיכרון לחללי צה - 44.8

 למדינת ישראל .0-יום העצמאות ה - 44.8

 ‘ו-‘טיול שכבות ד—שביל הסנהדרין - 8...

 טיול -‘ שכבת ג - 2.8.

 ‘שכבת ה -מיצב באנגלית            

 מישור החוף הדרומי  -‘ טיול שנתי שכבת ו - 8...-8...

 ושפלת יהודה.           

מקהלת האיחוד אחת הותיקות 

והטובות בארץ מגיעה להסוללים 

לקונצרט לזכרו של שלמה רביב 

ממייסדי הסוללים שהיה אחד 

מחברי המקהלה במשך כחמישים 

שנה. הקונצרט מותאם ומיועד 

לכל המשפחה. הכניסה חופשית 

 בואו.


