
 

 אצלנו בספריה :

מידעון     חודש  מרץ   

   4102מרץ    “ “ “ רעיםרעיםרעים”””בית  ספר  ניסויי  בית  ספר  ניסויי  בית  ספר  ניסויי  

 אדר ב

 ד“תשע  - 

 

 ס רעים“ביה

 לטעת, לגעת,

 להרחיב דעת

 ס רעים   שלום  !“להורים  ולילדי ביה

עברו עלינו.   נפגשנו עם בחורה  עיוורת וכלב הנחיה שלה  “ האחר הוא האני”שבועיים מרגשים ומיוחדים של  הנושא 
שסיפרה לנו על החיים האחרים והמיוחדים של נערה עיוורת,  פגשנו את  דודו שמאי שהוא נמוך קומה  וסיפר לנו באומץ רב  

ס.    “מורת השמע שעובדת בביה  -על ההתמודדות, ההצלחות והקשיים שהיו לו בחיים.  למדנו שירים בשפת הסימנים מדבי  
בו כל     -התכנסו למפגש שירה מרגש   -קיימנו פעילות ספורט  המדמה מצבים הדורשים התמודדות אחרת ומגוונת.   לסיום  

 שכבה שרה שיר  אחר  וכולנו  ביחד שרנו  שירים בשפת הסימנים.   תודה גדולה לצוות המורות שארגן שבוע  מיוחד זה.

 חודש מרץ עמוס במיוחד:  טיולים שנתיים , פ ו ר י ם, קונצרט אביב  ועוד ועוד.... !!   

 (  ,   31.1‘ כבכל שנה, גם הפעם  נזדקק להורים מתנדבים ליום ההפנינג )יום ה

 אנא פנו  למחנכות של כיתתכן.   -הורים מתנדבים  

 

 ס“הלת ביהמנ -רק טוב לכולכם,    חדוה אילת                                                                                                 

 

 

 חדש אדר בסימן שמחה ונתינה   

 עיגולי שמחה                                           

 לכל אדם יש עיגול בלב,

 עיגול שמחה. 

 לפעמים העיגול קטן, אך הוא יכול לגדול ולגדול, 

 כאשר העיגול גדול הוא שולח עיגולים קטנים למקומות 

 נסתרים בגוף, שלפעמים כואבים! 

  -יש אנשים שעיגול השמחה שלהם קטן ולנו יש תפקיד 

 לעזור לו לגדול! 

 ודאי שואלים אתם "איך ?" 

 כל אחד מאיתנו חושב על דרך: 

 אפשר להביא לו סוכריה, לתת לו פרח, לשיר לו שיר, 

 לצייר לו ציור, או אפילו לומר לו: "בוקר טוב, מה שלומך הבוקר?" 

 לעשות את זה בכיף, בשמחה, מכל הלב!  -והכי חשוב 

 שתזכו לעשות תמיד הרבה עיגולי שמחה לאחרים, 

 ובזכות שתגדילו עיגולי שמחה לאחרים, גם שלכם יגדל.  

 מאת דסי רבינוביץ 

וכמיטב המסורת ב"רעים"    

 נאסוף " פינוקים מתוקים ומלוחים "  לחיילים. ניתן להביא את אחד מהדברים הנ"ל:

 פיצוחים שונים, חטיפים, עוגיות, שוקולדים, ופלים, סוכריות, 

 מסטיקים חטיפי אנרגיה וכד'

 בברכת חג פורים שמח!

 רכזת לחינוך לחיים בחברה-הפורום החברתי        וירדנה  מנור



 ארועים  ברעים :

 זכרון יעקב.   -‘  טיול שכבת ה   02...4

 עמק יזרעאל  -ד/אורלי     02...4

 עמק יזרעאל   -ד/מירב          ..3

 סל תרבות לשכבות א, ב, .  ..00

 ס שדה חרמון.“רמת הגולן, לינה ביה‘ טיול שנתי שכבת ו  ..01-00

 ארועי פורים    ...0 -  ..04

 חופשת פורים  ...0 -  ...0

 חוזרים  ללימודים -  ...0

 ‘סל תרבות שכבת ד   -  ...0

 א  רבין.“ירושלים, לינה אנ‘ טיול שנתי שכבת ה  ..03-.0

 מקהלות מכל המועצה. .כנס מקהלות איזורי בהשתתפות   ..03

 ס מירון.“גליל מערבי .  לינה ביה‘  טיול שנתי שכבת ד  ..03-41

 ביקור במוזיאון לוחמי הגיטאות.‘ שכבת ו   ..0.

 קונצרט אביב )מופע להורים(  ..0.

 ד  -שכבת ג    11:.0                              

 ו    -שכבת ה    03:11                              

 יש עוד זמן......אבל כדאי כבר לרשום ביומנים:

ס מוזמנים “)כל ילדי ביה‘ כינוס לחג הפסח, בהכנת שכבת ב  ..2

 להגיע בחולצות לבנות(

 חופשת פסח. 44.2 -  2..

 חוזרים ללימודים .                                              2..4

 ‘    לתלמידי כיתות א -נפתח חוג שחמט  

 עם המורה, אמן השחמט,    משה רויטמן.

 תלמידים בשתי קבוצות.  41החוג מתקיים במהלך יום הלימודים ומשתתפים בו 

 את ערכות השחמט קבלנו כתרומה  מאחת ממשפחות התלמידים. 

 תודה רבה. 

 נאחל לילדים שיתמידו ויעפילו  במעלה  הידע,  ההנאה וההצלחה.

 

 



 חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים !  איך נחגוג השנה את פורים:

 את הימים שלפני החג  נציין  בפעילויות שונות  :

 בהפסקה הגדולה:  איפורים לפורים  -  1..3יום שני  

 ספורט היתולי )משעשע( ברוח פורים.   -   33.1יום שלישי 

  בטיול שנתי בשני ימים אלו(‘ )שכבת ו

 קרנבל פורים,    באים מחופשים לביה"ס !!!   1.31..31יום רביעי    

 איסוף בכיתות.  .0.1התכנסות בבית הספר.    .0.1עד 

 קרנבל ריקודים   תצוגת תחפושות . )באולם(  .0.1 – 0.18

 הפסקה + ארוחת בוקר. )אל תשכחו לשלוח סנדוויץ'/פרי  וכו... עם הילדים(  ..:.3  .0:1

 

 

 

 

 

 

 

 נקיון ביה"ס 31:38

 פיזור.  31:18מתאספים בכיתות  לסיכום .      31:18

 פארק השעשועים של "רעים"    02..1..0יום חמישי  

 ביום זה מגיעים  ללא    תחפושת    !!!                                        

 פעילות בכיתות  עם המחנכות .   .0.1 -  ...0

 כייף    השעשועים   של "רעים " :     -פארק                ...31   -    .0.1

 מתנפחים, שעשועים,  מבוך אימה, קליעות למטרה, בלונים                               

 י, פופקורן  ועוד...ועוד...ועוד..‘מסלולי מכשולים, בנג                                

 הילדים יעברו  מתחנה לתחנה בעזרת כרטיסי  ניווט    .

 נקיון  מתחם בית הספר.   .31.1 – ...31

 פיזור                     -  31.18

 -משלוחי המנות   בין ילד לילד   

כדי להמנע מתחרות והשוואות , ועל מנת שילדים לא יצאו מאוכזבים  קבענו סטנדרט אחיד למשלוח  המנות  אנא דייקו,  לא 
 פחות,   אבל גם לא יותר  :  

 חטיפים מתוקים גדולים   1תכולת משלוח המנות:  

 ) פסק זמן, כיף כייף ,  וכו..(                                

 שקית  גדולה  של   במבה/ ביסלי/ ודומה להן..   3                      

 אוזני המן / עוגיות  .  1 – 1         

 או כל צעצוע  אחר בסדר גודל דומה. -ביצת הפתעה   3         

 והכל עטוף יפה ומקושט  עם ברכה מעשה  ידי הילד.

 הורים לילדים בעלי צרכים   ל"ממתקים מיוחדים "   מתבקשים ליצור קשר עם המחנכות  . 

 

 

3.:..-  
33:.. 

  

עם "הקשה עכשווית" מופע מוזיקלי 

 ג –לשכבות  א    זיו איתן ונגניו.

 

 ו –משלוח מנות לשכבות  ד 

 

  

33:38 – 
31:38 

עם "הקשה עכשווית" מופע מוזיקלי 

 ו –לשכבות  ד    זיו איתן ונגניו.

  

 ג –משלוח מנות לשכבות  א 



 שימו לב !  
 חל איסור מוחלט להביא  

 צעצועים מסוכנים,  נפצים, סכינים, חרבות ארוכי כידון

 ושאר כלי משחית.

 הורים  ,   הקפידו ושימו לב  איך אתם שולחים את ילדכם 

 לבית הספר.

 זה באחריותכם !!

 

 

 

 

 

 ( חופשה. 1..3  -  1..3בימים א', ב', )

 . 30.1חוזרים ללימודים    ביום ג'  

 ‘.. חוזרים בלי צבע בשיער, קעקועים , תספורות חריגות וכד

 נקיים  מכל שאריות פורים   .                                   
 

 ח ג    ש מ ח  לכולכם ! 

                              

 והעיר שושן צהלה ושמחה : -עדליידע בשמשית  

ועד הורים מרכזי קורא לועדי הכיתות  ליזום פעילות של  גיבוש  כיתתי / שכבתי  ולנצל את 
התהלוכה לשעה של  צעידה משותפת עם פריט לבוש, כתובת, כובע או כל דבר שיגרום 

 לילדים להרגיש שייכים  וביחד!

 כמובן שיגדיל מי שיעשה מזה מייצג ויכין משהו שאפשר לשים על עגלה ולהתחפש בהתאם

אבל ממש לא צריך להתאמץ מדי העיקר שירגישו ביחד.  ילדי הסוללים   מוזמנים בחום 

 ובאהבה !

        

 י  רקפת עברי“נמסר ע                    



 לדודו שלום,

 רציתי להגיד לך שנהנתי מאוד מההרצאה שלך!  

ם מעליבים אותך לקחת הכל בחיוך... ושגם אם אתה "מכוער" מבחוץ זה לא אומר שאתה "מכוער" מבפנים ולא tלמדתי מההרצאה שלך שגם 
 ומהנחמד... אני למדתי שלהיות שונה זה הכי שווה!!! אתה איש מאוד נחמד שעוזר לכל אחד. ויש אנשים שגם אם הם עיוורים או חרשים או נמוכי ק

 הם בכל זאת נחמדים ועוזרים ואנשים רגילים.     תודה רבה, מאיה בהט! 

 דודו שלום !!!

 אני נהניתי מאוד מההרצאה!

 למדתי שלהיות שונה זה הכי שווה!

 אתה אמרתה דברים שגרמו לי להתגבר על הפחדים והבעיות שלי  אני חושבת שמגיעה לך המון תודות .

 ממני עדן לנקרי בית ספר רעים.

 לדודו שלום,

 רציתי להגיד לך שנהניתי מאוד מההרצאה שעשית,

 והיא לימדה אותי שלהיות שונה זה הכי שווה!!!

 אתה איש חמוד ונחמד שעוזר לכל אחד,

 למדתי גם שצריך לקחת את החיים בהומור,

 ושאם אתה שמח בחלקך כל היום אתה תקבל מזה המון

 למדתי שגם אם אתה שונה מכולם או מוזר מבחוץ,

 אתה עדין איש נחמד חמוד והכי נחוץ.

 ממני רון שאול -להתראות

 לדודו שלום.

למדתי שלהיות שונה זה הכי שווה.  אני רוצה לספר לך על קושי  
 משלי, לי יש בעיה  של קשב וריכוז, 

בעיה בכתב. עכשיו לא אכפת לי מה אני מי אני  לכולם יש קשים. 
 למדתי ממך שטוב להיות שונה .

 כי אם כולם דומים  אז  מה כיף ?  כי אתה דומה לכולם.  זה לא משנה אם אתה נמוך או גבוה, שמן רזה, מכוער יפה, העיקר שאתה בן אדם. 

 דודו תודה ,  ממני דורון פלינק.

 לדודו שלום,

אני למדתי ממך שגם אם יש לך קושי תמיד אתה יכול 
 להסתדר 

ואם כל פעם שלא תצליח תוותר אז לא תצליח שום דבר 
 בחיים.

נהניתי מאוד מהרצאתך והבנתי שאם עד שלא מצליחים  
 מפסיקים לנסות אז מצליחים הרבה דברים בחיים.    עפרי

 

שלום, דודו נהניתי מההרצאה   
באמת למדתי שלהיות שלך. ! 

 שונה זה הכי שווה.!

למדתי שלא מכל דבר נעלבים. 
תודה לך כי עכשיו כשיש ילדים 

 שמציקים לי אז אני מתעלם מהם.

תודה לך באמת מימני דותן מילר 
 3-ד

 שלום דודו,

 נהנתי מאד מההרצאה שלך קיבלתי מחשבות חדשות מאד.

 נפתחתי לעולם חדש כי לפני המפגש איתך מתי שראיתי אנשים 

שלא יכולים לעשות דברים )זאת אומרת מוגבלים לדברים( אז 

גם ריחמתי  עליהם, אבל עכשיו אני מבין שלא צריך לרחם 

עליהם.  למדתי דברים חדשים   למשל שאם משהוא נכה אז 

צריך לשאול אותו קודם אם הוא צריך עזרה  ולא ישר לעזור לו  

 כי יכול להיות שהוא רוצה להסתדר  לבד בלי עזרה.

תודה רבה על זה שבאת לבית הספר שלנו ולימדת אותנו על  

 הנושא אחר הוא אני.   תודה רבה,   אורי הרשקוביץ

 שלום דודו ,

 נהנתי מההרצאה שלך ולמדתי שאכן להיות שונה זה הכי שווה. 

הבנתי שאפשר לחיות גם עם מגבלה ושזה טוב לבקש עזרה כי אז אתה יכול ללמוד 
 מהעזרה ולקחת את החיים בהומור ושלפעמים צריך להתעלם מדברים.

פעמים אלה לנסות עד  ..3למדתי שאסור לוותר אף פעם גם אם אתה לא מצליח 
 שתצליח. שאפשר להיות מוצלח גם עם מגבלה .

רציתי לשאול אותך מה קורה אם מציקים לי כל הזמן למרות שאתה מנסה להתעלם 
 מזה? 

 1בברכה איתמר כוחן ד'

 לדודו  שלום.

 אני למדתי מימך שלא משנה איך אתה ניראה  

 כי אתה חייב לאהוב את עצמך כפי שאתה .

 אני מאוד התרגשתי שסיפרת לנו על עצמך אני מבין

שלא אכפת  לך איך אתה ניראה כי אתה אוהב אך שאתה ניראה. אני באמת אהבתי שאתה 
 מספר על

הילדות שלך שסיפרת לנו אז כול גופי היה בזרם.   אני מאחל לך בריאות אושר פרנסה ושימחה.  
מגיע     לך להיות חזק חכם כישרוני  חמוד ושרירי ותזכה  במילון שקלים ושאף אחד  מהמשפחה 

 לא יהיה חולה וכולם    יהיו בריאים וכל המשפחה המורחבת. 

 אני ממש שמח  שאתה באת לבקר אותנו .

 מימני באהבה ליאל.

 

 האחר הוא האני    -סוף דבר  



כמו בכל שנה אנו ממשיכים בחיזוק הקריאה אצל תלמידינו באמצעות השאלת ספרים 
מקריאה המורה  אותן ועל ידי חשיפתם ליצירות ספרותיות איכותיות וחווייתיות  מסודרת

 בכיתתה.

  

תלמידי   יקחו חלק תלמידי שכבה ד'.  בשבוע הקרוב אנו מתחילים בפעילות חדשה שבה
במהלכה תתקיים שיחה חופשית בהנחיית   הכיתה יקראו במשותף אותה יצירה ספרותית

 המורה, פעילות כתיבה מובנית ופעילות יצירתית. 

 בחרנו להתחיל בספרה של תמר ברגמן " אינה עפה עם הציפורים".

  

השנה אנו מתחילים בשימת דגש מיוחד על תחום עבודת החקר וחיפוש מידע בהתאם 
 להנחיות ולשינויים בתוכנית הלימודים בחטיבה ובתיכונים.

 עושות את צעדן הראשון בטקסט מידעי באמצעות נושא החורף.  -כיתות  ב  

 לומדות חיפוש באנציקלופדיה עבור מידע לנושא האילנות.  -כיתות  ג  

 ממשיכות לתרגל חיפוש מידע ושלבים ראשונים של עבודת חקר.  -כיתות  ד  

 עבודת חקר בנושא " איכות הסביבה"   -כיתה   ו  

 אנו משתדלים ללוות כל תלמיד ותלמיד בתהליך. 

               

נשמח לעזרתכם בהתעניינות  פשוטה בבית לגבי מה קוראים, האם נהנים מהספר  
 וכדומה.      

 י ראובת הספרנית.“נמסר ע                                                         

 חדשות הספריה 

 13.1.31קונצרט אביב  

שיתקיים בשני מחזורים  “ קונצרט אביב“אנחנו מזמינים אתכם ל

 השתדלו לא להגיע עם אחים קטנים.ומיועד להורי התלמידים. 

 ‘  ד -‘  יופיעו תלמידי ג ..:30בשעה 

 ‘  ו  -‘  יופיעו תלמידי ה ..:30בשעה 

 



 תמונות מספרות 
 תמונות מאליפות בתי הספר  -ברידג' 

 “   האחר הוא האני”

 תמונות מהטקס ומפעילות הספורט


