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 להורים  שלום, 

 כתב שאול טשרניחובסקי.“     עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו רוח עז...”

נעלה את זכרם של קורבנות  השואה  וננצור את מורשתם של  הנופלים    -בימים אלו שבין זכרון שואה  לתקומה  
 במערכות לתקומת ישראל.

ס חזרנו לשגרת למידה שאחרי חופשת פסח.  ארועים רבים עוד מזומנים לנו בחודשיים הקרובים, ויש “בכל כיתות ביה

 להספיק  ולסיים כל כך הרבה דברים. 

 ובו ניפגוש סבים, סבתות ובני משפחה אחרים המשמעותיים לילדים. יום סבבה  כמידי  שנתיים נקיים השנה את  

 הרחבנו את מעגל המשתתפים.   ראו הזמנה בדף זה.  -כן כן ,  על פי בקשת רבים מכם  

   1..0‘ את  הפנינג רעים  כבר דחינו פעמיים בגלל אילוצי מזג האויר,   הפעם נקווה לטוב.... ההפנינג יתקיים ביום ה

 ושוב נבקש  את התנדבותכם לסיוע. 

ס.  יש להגיע “ימים חמים  לפנינו, אנא דאגו שהילדים יגיעו בכל יום עם בקבוק מיים,  אין להגיע עם כפכפי אצבע לביה  

 ס ומכנס )לא קצר מידי(.  “עם סנדלים או נעלים .  הקפידו על לבוש הולם לילדכם:  חולצת ביה

 רק טוב לכולכם,  חדוה אילת                                                                          



 בבית ספרנו, אנו מחנכים לערכים. 

 שמחנו לשמח במהלך חודש מרץ  את קשישי הבית הסעודי בקבוץ רמת דוד. 

בפניהם בקונצרט מרגש בניצוחו של המורה אופיר.  ו ניגנו -נציגי ה  

כמו כן אנו מודים לכל קהילת הסוללים ושמשית על תרומתכם המתוקה והמפנקת לחיילים בודדים.    הפורום 

י ירדנה מנור“.  נמסר עהחברתי ארז הכל יפה והעמיס על הרכב הצבאי שהגיע  

 

 משלוח  מנות  לחיילים



 פינות קסם  01

לאט לאט הולכות  ונבנות פינות הקסם במרחבי  

ס.  לבניה שותפים ילדי אמירים  וילדים “ביה

 מכיתות רבות נוספות.

 צריך למדוד, לסמן, לחתוך בולי עץ

ובסוף תהיה לנו פינת שיווי משקל    -וגם לבטן וליישר   

 מיוחדת ומקורית.     עינאד גדיר עובד עם הילדים.

הנה הגיעה 

המשאית... 

בזהירות , 

בזהירות 

פורקים  את 

 חומרי הבניה.

 

מיני ”כאן נקים  

משחק  -“  גולף

 לשעות הפנאי.

פינת שיווי משקל כבר 

 כמעט מוכנה

מי יכול ורוצה  לצייר ציור קיר  מהמיני גולף  

ובהמשך על הקיר ??    הצבעים על חשבוננו.  

 אנא פנו אלינו  עם הצעתכם.

 את ההצעות יבחנו  ויבחרו ילדי פורום אמירים.

 

. אנחנו עמדנו בצד 2

 ועודדנו.

. פורקים חומרי 0

 בנין

. והנה המסלולים כבר מוכנים 4

 ומה עוד חסר?..

. תכננו מסלולים 3

למיני גולף ויצקנו 

 את המלט.



 

 ארועים בחודש   מאי    :      

 עומדים בכיתות.  -צפירה   01:11יום הזכרון לשואה ולגבורה,      1.1

 טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה  באולם הספורט.   -  01:61          

        

 ז.“בתשע‘   א   -מפגש  להורים לילדים העולים  ל     61:11     1..

 טקס באולם. 0:31יום הזכרון לחללי מערכות ישראל .     00.1

 עומדים בכיתות.   -צפירה   00:11                                                           

 פיזור  -  00:41                                                           

 יום העצמאות,   חג שמח !!    -   06.1

 ס. “בביה   -יום סבבה.  מפגש לסבים, סבתות וקרובי משפחה      00:11    -  01.1

 כבר דחינו פעמיים בגלל אילוצי מזג האויר,   הפעם נקווה לטוב....     -הפנינג רעים        1..0

 לכל התלמידים. 03:11סיום יום הלימודים ביום זה יהיה ב                                         

 ‘.ימים  פתוחים  להורי העולים לא     63.1  -  66.1

 יום  חופשה.  -לג בעומר     -  62.1

 . 00:11בשעה   -כנס מקהלות,   מופע להורי השרים במקהלה      -  1..6

 ‘.מופע לשכבת ה    -כנס מקהלות      -   31.1

 הושעיה.  -כיתות א  , טיול / פעילות  בכפר קדם      -   30.1

 

 מה מצפה לנו?.. -וביוני  

 ס רעים    “בקונצרט האביב של ביה“  מתנות קטנות”מזמינים אתכם לקבל       1.2

 ‘  ג   -‘  קונצרט  להורי  שכבות  א  -  00:11                                  

 ‘ו   -‘  קונצרט להורי   שכבות   ד  -  11:.0                                  

 ס.  מוזמנים הורים, סבים, ואחים .“הקונצרט יתקיים על הדשא בכניסה לביה

 

 חג השבועות.   חופשה.    -   03.2  -  06.2

 ‘.כיתות א   -מסיבת תורה      -  02.2

 

 

 

 

 ‘.מופע סיום שכבת ו    -   66.2

 

 

 


