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עורכת העיתון:
צביה פרידמן

מרב הדברים

שנה נוספת הסתיימה ,אך במה היא שונה מקודמתה???
שבכל שנה אנו עוסקים בפרויקטים ערכיים-חברתיים ,והשנה עסקנו
בקרוב לבבות בחברה הישראלית .מועצות התלמידים של בית-ספרנו
ובית-הספר איכסאל נפגשו וקיימו מפגשי היכרות וקרוב לבבות .זהו שלב
ראשון בתוכנית ,שתגדל ותתרחב בשנה הבאה.
שבכל השנים פעלה ההנהגה הסביבתית והובילה מיזמים ומאבקים
ציבוריים .השנה יזמה והובילה ההנהגה אין-סוף פרוייקטים ומיזמים בביה"ס
ובאשכול גני הילדים .על כך תוכלו לקרוא בהרחבה בעיתונטע .חלק נכבד
מפעילות ההנהגה התבטא בהרצאות בכיתות ,בהפעלות חווייתיות של
התלמידים הצעירים ,בהפקת סרטונים ,בהשתתפות בדיון ב -בג"ץ ועד
לנאום בכנסת ....המאבקים המרכזיים שהובילו :התנגדות נחרצת ל"משלוחים
החיים" ול"כלובי הסוללות" .פרוייקט נוסף שיזמו  -מרכזי ומשמעותי -
שבוע הזכויות לבעלי החיים .תודה ענקית ליוכי על ההובלה ,על היוזמות
ועל האומץ להתמודד עם סוגיות מורכבות מאוד.

מצדיעים
למנהלת מרב

שבכל השנים אנו מובילים פרוייקטים ייחודיים של משרד החינוך .השנה,
המשכנו להוביל את פרוייקט הדגל של משרד החינוך  -אקדמיה כיתה.
בביה"ס נקלטו  12סטודנטים ,שלימדו לצד המורים  3ימים בכל שבוע.
התלמידים וביה"ס יצאו נשכרים מאוד משיתופי הפעולה .תודה לכל המורים
החונכים ,הסטודנטים ולרכזת התוכנית  -מיכל כנפי .שתי סטודנטיות
מהתוכנית ימשיכו לחנך וללמד בבית-ספרנו.
שבכל השנים זכינו להישגים מרשימים בתחום הספורט .נבחרות הספורט
המשיכו במסורת ,והגיעו להישגים מרשימים וחסרי תקדים 18 :זכיות
במקומות ראשונים! מספר הזכיות הגדול ביותר בעיר ר"ג ,מאז ועד היום.
תודה לתלמידים המוכשרים ולצוות המורים המדהים לחינוך גופני :עידן,
ג'ורג'י ,יעקב ושמרית.
שבכל השנים אנו מדברים על חשיבות ההתנדבות והתרומה לקהילה.
השנה ,המשכנו בתוכנית המובילה והייחודית בשכבת כיתות ז' " -מחוייבית
אישית" .כל תלמיד התחייב ל 50-שעות ,לפחות ,של תרומה אישית לקהילה,
לאחר שעות הלימודים .התלמידים התנדבו ותרמו במגוון מקומות ותחומים:
צער בעלי חיים ,גן החלומות )לילדים חולי סרטן( ,מועדוניות ,אשכול נטעים,
חונכות אישית של תלמידים בתוך ביה"ס ומחוצה לו ,בתי אבות ,מתנ"ס
רמת שקמה ,בית אקשטיין ועוד .גאה מאוד בתלמידים ,ובהורים ששיתפו
פעולה בפרוייקט מורכב זה .תודה לטל זיו ,על ההובלה של המיזם .אחרונים
חביבים ,תלמידי כיתות ח' ,שלמרות העומס של השנה ,מספר תלמידים
התנדבו בתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" ,והמשיכו להתנדב במקומות
שחנכו בכיתה ז'! התברכנו בקהילה שנרתמת ותורמת לכל מבצע ומטרה,
ושנזכה תמיד להיות בצד התורם והנותן.
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בעיר רמת גן לשנת תשע"ז .2017 -

המנהיגות הירוקה
בכנסת ובבג“צ

בית-ספר נטעים לא נח על זרי הדפנה .לאחר
שהשתתפנו בדיון בבית המשפט הגבוה לצדק
בנושא המשלוחים החיים ,הגיעו חברי ההנהגה
הירוקה עד לכנסת בנוכחות אישים נוספים כמו
אורנה בנאי ,אסף אמדורסקי ואמנים אחרים והציגו
בשם אלה שאינם יכולים לדב .ר פעם נוספת הוכחנו
 -בנטעים לא רק מדברים ,גם עושים!

שבכל השנים ובכל הימים אנו עושים שלל מעשים טובים .השנה ,הדגשנו זאת ביום המעשים
הטובים ,שכלל שיתופי רבים עם :המרכז לקשיש ,בית אקשטיין ,אשכול נטעים ועוד .בסופו של היום,
חילקנו תעודות הערכה על הצטיינות חברתית לתלמידים רבים .תודה לאודליה על הובלת מועצת התלמידים
ועל היוזמות המיוחדות.
שבכל השנים אנו מחנכים ומלמדים בשיתוף פעולה מלא עם ההורים .השנה ,הפתיעו אותנו ההורים
ביום המורה מושקע מאוד  -תרבותית וקולינרית .משמח לדעת שעבודתנו מוערכת ,ותשומת הלב ריגשה
את כולנו.
שבכל שנה איננו שוקטים על השמרים .השנה ,הרחבנו את ההגדרה
של למידה משמעותית ,והוספנו תוכניות חדשות וייחודיות לביה"ס,
כולל לימודי ברידג' ,מחול והאזנה למוסיקה קלאסית .בנוסף ,הרחבנו
את תוכניות ההעשרה לתלמידים מחוננים .כמו כן ,קיימנו ימי שיא
במגוון רב של תחומים.
שבכל השנים יצאתי לטיולים .השנה ליוויתי ,באופן קבוע ,את לימודי
הימאות במרינה )כיף גדול!( ,ואף ליוויתי הרבה יותר טיולים .בכך
זכיתי לחזות בהעצמה שעוברים התלמידים .חווית ההתמודדות עם
האתגרים הפיזיים ,החשיפה ליופי הטבע והוד הנופים ,הנגיעה הפיזית
בנושאים העיוניים שנלמדו בכיתה  -כל אלה מביאים את הילדים
לכדי בגרות רגשית ומנטאלית חשובה מעין כמותה .וכמובן ,ההנאה
שמלווה את כל התהליך ...חוויות רבות בתמונות ובמילים ב-עיתונטע
שלפניכם.
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שבכל השנים ועד ההורים פעיל ומפעיל .השנה מעורבות ההורים הביאה
לשיאים חדשים של הצלחה והנאה בפרוייקטים השונים .פורימון מושקע וכייפי,
יום משפחה מיוחד במינו ,פישפשוק מקסים ומיוחד )שגם השנה לקחו בו חלק
משמעותי תלמידים צעירים( ,חגיגת שבועות שכבר מהווה מסורת מתחרה
לעלייה לרגל ,...מבצעי תרומות רבים ,נ-טעים שף ,ואפילו יריד ספרים משומשים.
תודה על הפינוק הגדול למורים ביום המורה ובסוף השנה .תודה ענקית לאריאל
מנור ,יו"ר הנהגת ההורים ,לסגנים :גלי שפיגל-כהן וישי שריקי ,ולכל ההורים
הפעילים ,המסורים והאיכפתיים ,שנרתמים לכל משימה ורעיון ,ולא נחים לרגע.
תענוג גדול לעבוד עמכם .בהזדמנות זו ,ברצוני להודות לכל ההורים הפעילים,
שליוו אותנו  8שנים ואף יותר ,ונפרדו מאתנו עם סיום לימודי ילדיהם בביה"ס.
בטוחני ,שנמצא ותמצאו ,אנו ואתם ,את הדרך להמשיך להיות חלק משמעותי
ממשפחת נטעים .ניצלתי את מסיבת הסיום של תלמידי כיתות ח' להודות
במיוחד לשני הורים ,שהפרידה מהם הייתה קשה במיוחד :לשלומי כהן ,ה-יו"ר
המיתולוגי של הנהגת ההורים ,שהמשיך לתרום רבות ,גם כאשר לא נשא
תפקיד רשמי .שלומי ליווה את ביה"ס משלבי הקמת המסלול ,ובמשך  12שנים
עמוסות ומלאות בעשייה .וכן ,לאלעד ניסן ,שעל אף שלא היה בהנהגת ההורים,
היה תמיד ראשון להתנדב ולעזור ,אחרון ללכת ,וזמין בכל שעה ובכל נושא.

תודה

לכם ,צוות יקר ואהוב ,שתמך והוביל .חינך ,לימד ונתן .תודה לכולכם,
שבזכותכם אנו יוצרים עולם טוב יותר !
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אוהבת ומעריכה
מרב שרייבר
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המנהיגות מגבירה

פותחים שנה בהגנה
על בעלי החיים

תלמידי "המנהיגות הירוקה" משכבות ו' ,ז' ,ח' ,העבירו הרצאות
בכיתות בנושא "המשלוחים החיים" .מדובר בהעברת בעלי
חיים ,בעיקר עגלים וטלאים צעירים מאוד ,מארצות שונות
לישראל באניות משא ,בתנאים מזעזעים ,בסבל ובייסורים
הכוללים אלימות ,רעב ותחלואה.

"המנהיגות הירוקה" פתחה את שנת תשע"ז במפגש עם שתי
עמותות חשובות" :חי משק" ו"אנונימוס" .שתי העמותות הללו
שומרות כבר שנים על זכויותיהם של בעלי החיים ,שאינם מסוגלים
להתנגד ולמחות כנגד היחס של התעשייה אליהם.

מטרתה של המנהיגות הייתה
הגברת המודעות לנושא כאוב
זה ,לעודד את כלל התלמידים
לאקטיביזם ולהביא לשינוי
המתבקש  -מתן יחס אנושי גם
לבעלי חיים שנועדו לשחיטה
וצמצום הסבל הנגרם להם.
הדיונים בכיתות היו מעמיקים
ומעניינים .חלק מן התלמידים
התוודע לראשונה לנושא .עלו
שאלות חשובות ומאתגרות
כמו :האם אפשר לאכול מבשר בעלי החיים ועדיין להיות הומאני
אליהם?
המנהיגות חשבה על דרך ,שבאמצעותה אפשר יהיה להמחיש את הסבל
של החיות .הם הורו לחבריהם להצטופף בשטח מוגדר וקטן ,כדי לחוות
באוניות ,בתנאים מזעזעים ובייסורים קשים .בנוסף ,ניסו להעלות את
המודעות לביצי החופש ,ולתנאי גידולן של תרנגולות בכלובי סוללה.
אנחנו מאמינים שלילדים יש כוח להשפיע ,לשנות ,ולעזור לבעלי החיים,
שקולם אינו נשמע.
יוכי גבסון ,רכזת מנהיגות סביבתית

חברי העמותות קיימו סדנאות ,בהן ילדי המנהיגות למדו על זכויות בעלי חיים,
כיצד האדם פוגע בזכויותיהם ומה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב.
במהלך השנה פעלו ילדי המנהיגות הירוקה ,משכבות ד' עד ח' ,לבטל את
המשלוחים החיים של כבשים ועגלים המיועדים לשחיטה ,שנשלחים לישראל

הפנינג נגד המשלוחים החיים

לפני חופשת חג החנוכה ,קיימה המנהיגות הירוקה משכבות ו'-ז'-ח' הפנינג נגד המשלוחים
החיים של בעלי חיים המובלים באוניות.

ילדי המנהיגות ערכו הרצאות לתלמידי בית הספר בנושא ,והכינו
אירוע שיא בביה"ס ,שמטרתו הגברת המודעות לנושא
המשלוחים החיים וגיוס תמיכת התלמידים והמורים.
בהפנינג הוצבו מספר תחנות:
• איסוף חתימות על עצומה גדולה ,הקוראת למשרד החקלאות
להפסיק את המשלוחים החיים דרך הים.
• הצגת מיצג תמונות ,המתאר מה עובר על הטלאים והעגלים
מרגע לידתם ,דרך המסע באוניה ועד למותם.
• עיצוב אמנותי של בובות עגלים מפחיות.
• דוכן שווארמה טבעית ודפי אורז ממולאים ,כדי להראות
שאפשר גם אחרת.
ההפנינג היה פרי הארגון של חברי המנהיגות משכבות ו'-ז'-ח',
שבחרו השנה לעזור לבעלי החיים ולצמצם את הסבל הרב
הנגרם להם.
יוכי גבסון,
מורה למדעים
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בית-ספר "ירוק עד"
המנהיגו
מודעות

ת הצעירה

המנהיגות הירוקה
התארחה בבג"צ
ובכנסת

ילדי "המנהיגות הירוקה" משכבות ו'-ז'-ח' ,המקדמים השנה את
המאבק במשלוחים החיים ,התארחו בבית המשפט העליון
בירושלים לדיון בנושא .בדיון עלתה שאלת היחס למשלוחי בעלי
החיים באוניות ,וכיצד ניתן לצמצם את סבלם.

ילדי המנהיגות האזינו לעורך הדין יוסי וולפסון ,שייצג את ארגוני הסביבה "תנו
לחיות לחיות" ו"אנונימוס" .הוא הסביר באופן משכנע מדוע יש להפסיק את
המשלוחים החיים.
השופטים החליטו לתת למשרד
החקלאות ארכה של  3חודשים
למתן תשובה ,ובינתיים יחל משרד
החקלאות בפעולות לצמצום
הסבל ,התחלואה והתמותה של
בעלי החיים.
בבית הספר החלטנו להמשיך
ולהגביר את המודעות הציבורית
לנושא ,באמצעות סרטון הסברה
ופעילויות נוספות .בהמשך
לפעילותם ,נסעו ילדי המנהיגות לכנסת ,והשתתפו באירוע מיוחד למען זכויות
בעלי החיים .באירוע נכחו חברי כנסת ושרים ,וכן אישי ציבור שהנושא יקר
ללבם.
מאיה שחם מכיתה ו' ,1חברה ב"מנהיגות הירוקה" ,נשאה נאום מרגש ובו
פנתה למקבלי ההחלטות בבקשה להפסיק את המשלוחים החיים .נאומה
האמיץ זכה לתשואות ותשבחות מצד כל הנוכחים.

מעט מן התחושה של בעלי החיים במסע הארוך והמתיש .לקראת
חנוכה נערך הפנינג הסברה בביה"ס ,במהלכו החתימו עצומות ,הציגו
מיצג ,קיימו סדנת אמנות אקולוגית וחילקו אוכל טבעוני.
יוכי גבסון ,מורה למדעים

סרטון "משלוחים חיים"

ילדי המנהיגות הירוקה משכבות ו'-ז'-ח' יזמו הפקת סרטון מצמרר
בנושא המשלוחים החיים.

הקבוצה הבוגרת של המנהיגות הירוקה מקדמת
מתחילת השנה את המאבק במשלוחים החיים -
משלוחי אוניות לישראל ,בהם סובלים מאות
אלפי עגלים וטלאים בשנה מתנאים נוראיים
וייסורים קשים ,וכל זאת כדי לייבא בשר טרי
לארץ.
בסרטון ,מדמים הילדים את עצמם לעגלים
באוניית משלוחים חיים .מטרת הסרטון היא
לעורר את מודעות הציבור על מנת להרחיב את
המחאה ,שתביא להפסקת המשלוחים החיים.
להצלחת הסרטון ,שצולם בביה"ס ,תרמו
מאפרת מקצועית ,צלם ועורך .את התסריט
כתבו ילדי המנהיגות בעצמם והם גם הצטלמו לסרטון.
יוכי גבסון ,מורה למדעים

להלן קטע מנאומה של מאיה:
"זה גם עצוב ,אך מבייש אותי יותר לראות באיזו אכזריות נוהגים בני
האדם בבעלי החיים .אני באמת מאמינה שאפשר אחרת! אנא מכם ,אני
מבקשת ,בשם כל הילדים  -הקשיבו לנו ,תראו לנו שאפשר אחרת .אל
תשכחו אף פעם ,שגם לעגל ,לתרנגולת ,לכבשה ולפרה יש לב פועם
ועיניים עצובות"...
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תרנגולות חופש

המנהיגות הירוקה יצאה בפרוייקט הכולל שיתוף פעולה עם אתי,
המורה לקומיקס ,בנושא "תרנגולות חופש".

ילדי המנהיגות משכבות ד'-ה' :נדב ,איתי ,תמרי ,מיקה ,עלמה ועופר ,הכינו
מערך שיעור בנושא תנאי הגידול של תרנגולות בכלובי סוללה ,והפתרון שאנו
מציעים :לולי חופש.

סרטון ביצי חופש

ילדי המנהיגות מכיתות ד'-ה' צילמו סרטון ,שמטרתו להעלות את המודעות
לסבלן של התרנגולות בכלובי סוללה,
ולהציע פתרון :לולי חופש.
הילדים המוכשרים שיחקו ,ביימו ,הקליטו
והפיצו את התוצאות לקהל הרחב ,כדי
לעודד יותר צריכה לביצי חופש.

בשיעורי קומיקס בכיתות ב' ,חשפו ילדי המנהיגות את התלמידים לתנאים
הקשים בכלובי הסוללה ,שבהם התרנגולות סובלות מצפיפות ,הרעבה
ופציעות קשות .הילדים למדו שיש גם דרך אחרת  -לולי חופש ,בהם
התרנגולות יכולות לנוע בחופשיות ולהטיל ביצים בכמות ובאיכות ששומרת
על בריאותן .ביצים אלה מכונות "ביצי חופש" .ככל שיותר אנשים יצרכו ביצי
חופש – יותר תרנגולות תשוחררנה לחופשי.
ילדי המנהיגות כתבו סיפורים מרתקים ומרגשים על התרנגולות בכלובים .הם
הקריאו את הסיפורים בכיתות ובהשראתם ציירו התלמידים קומיקס.
תודה והערכה לאתי על שיתוף הפעולה!
יוכי גבסון ,מורה למדעים

מגנטים לביצי חופש

ילדי "המנהיגות הירוקה" משכבות ד'-ה' הסבירו לחבריהם על התנאים בהן חיות תרנגולות בכלובי סוללה ,לעומת לולי חופש.
הפעילות כללה דיון על הסיבות לכך שביצי חופש יקרות יותר מביצי כלובים ,ובפתרון להפחתת המחיר :אם יותר
אנשים יקנו ביצי חופש – המחירים ירדו.
בפעילויות בכיתות נערכות סימולציות,
שבהן התבקשו התלמידים לשכנע את
ההורים לקנות ביצי חופש .הילדים מציעים
דרכים לשכנוע ,כמו ויתור על משהו שעולה
להורים כסף ,למשל חלק מדמי הכיס,
מעדני חלב יקרים ועוד.
לבסוף ,הכינו התלמידים מגנטים להדבקה
על המקררים בבתיהם ,עם סיסמאות
שמעודדות רכישת ביצי חופש.
יוכי גבסון ,מורה לאיכות הסביבה
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שבוע זכויות בעלי חיים

בנטעים חושבים על בעלי החיים במשך כל השנה .השנה ,החלטנו לקיים,
לראשונה בביה"ס ,שבוע מרוכז שמוקדש לנושא ,בשכבות ה' עד ח'.

שבוע זה כלל הרצאות מפי מומחים מהאקדמיה ,ספורטאים ופעילים למען בעלי חיים .המשותף
לכל מי שהגיע לבית ספרנו הוא האהבה לבעלי החיים ,המסירות והדאגה לרווחתם.
בין נושאי ההרצאות :הטכנולוגיה והשפעתה על בע"ח ,אקולוגיה ,תעשיית הפרוות ,ניסויים
בבע"ח ועוד.
שיאו של השבוע היה מפגש מרגש ,מצחיק ומלמד עם השחקנית אורנה בנאי ,שמתנדבת מזה
שנים למען בעלי החיים .היא התרגשה לשמוע על הפעילות שלנו להפסקת המשלוחים החיים
ובעד לולי חופש .בנאי שוחחה עם התלמידים גם על החשיבות שבאימוץ כלבים ,במקום רכישה
של גזעים "יוקרתיים" – אשר פוגעת אנושות בכלבים שבמכלאות.
בתום השבוע ענו הילדים על משובים ,שמהם עולה תמונה מעוררת תקווה .רבים ציינו כי שבוע
זה גרם להם לחוש חמלה רבה יותר למצבם של בעלי החיים ,כמו כן ,הם ציינו כי למדו דברים
חדשים על דרכים לצמצום סבלם של בעלי החיים.
הילדים למדו שיש דרכים שונות להשפיע ולעזור לבעלי החיים .חלקם הכינו מערכי שיעור אותם
הציגו בכיתות ,ביניהם :לווייתנים בשירות בני האדם ,תחקירים בתעשייה ועוד .בכך ,קיימו הלכה
למעשה את הסיסמה :אני מכיר ,אחראי ומשפיע!
יוכי גבסון ,רכזת איכות הסביבה

מוכרים עוגות ותורמים לרווחת התרנגולות
המנהיגות הירוקה לא עוצרת לרגע ,גם לא
בחגיגת חג השבועות .קבוצת המנהיגות
הצעירה ,משכבות ד'-ה' ,עיצבה והקימה
עמדת הסברה בחווה החקלאית ,שמטרתה
לקדם לולי חופש ,ולצמצם את מספר כלובי
הסוללה ,שלצערנו מהווים כיום כ99%-
מהלולים בישראל.

בעמדה מכרו הילדים "עוגות חופש" שאפו בעצמם,
והשתמשו בביצי חופש לאפייתם .הכסף נתרם
לעמותת "חי משק" ,הפועלת באמצעות חינוך
והסברה לקידום זכויות חיות המשק.
העמדה כללה גם פינת יצירה של קישוט ביצי
צעצוע .בנוסף ,הצבנו משטח קשה ,המדמה את
המשטח עליו עומדות התרנגולות בכלובי סוללה
כל ימי חייהן .הילדים התנסו בעמידה על המשטח.
במרכז העמדה הוצבה תערוכת ציורי קומיקס של
תלמידי ב'-ג' ,שעוצבו בהנחייתה של המורה אתי.
הציורים עוסקים בשחרור תרנגולות אל לולי חופש,
והם נוצרו בהשראת סיפורים שנכתבו על ידי ילדי
המנהיגות והוקראו בכיתות.
יוכי גבסון ,מורה לאיכות הסביבה

5

בית-ספר "ירוק עד"
יש מה לעשות
עם השאריות

אנרגיה חיובית

מידי שנה ,אנו בוחרים קבוצת תלמידים שהצטיינה
בשנה הקודמת בפינוי שאריות מזון לקומפוסטר
הבית ספרי.

חברת הכנסת ,יעל כהן פארן ,המקדמת בכנסת את
נושא האנרגיות המתחדשות בארץ ,ונחשבת כחברת
כנסת נלהבת ובלתי מתפשרת בתחום איכות הסביבה,
הגיעה לביה"ס במטרה לשוחח עם התלמידים על
אנרגיות מתחדשות ועל יצירת שינוי.

הפעם נבחרה קבוצת הילדים איתי ,אלה ,גל ,יפעת ,נוגה
ותמר מכיתה ג' .1הקבוצה הכינה מצגת מושקעת מאוד
בנושא הקומפוסטר והציגה אותה בכיתות.
המצגת מתארת תחילה כיצד שאריות המזון ,שאנו
משליכים לפחי האשפה הרגילים ,מזיקות לכדור הארץ,
ומציעה אפשרויות לשיפור המצב ולעשייה נכונה שתורמת
לסביבה ,לבעלי החיים ולבני האדם.
הקבוצה עברה בין הכיתות והזכירה לתלמידים לזרוק את
שאריות המזון שלהם לפח הקומפוסט ,הממוקם בשער
הגינה האקולוגית.
מן השאריות נוצר קומפוסט ,שנטמן באדמת גינת ביה"ס,
והוא מפרה את האדמה ומתאים אותה לגידולים השונים.
ילדי ג'  1זכו לשבחים על פעילותם.
יוכי גבסון ,מורה למדעים

בהשראת הרצאתה ,יצרו התלמידים סרטוני הסברה בנושא,
אותם מעלים לרשת במטרה להעביר את המסר למקבלי
ההחלטות ולהשפיע עליהם לקדם אנרגיות מתחדשות.
יוכי גבסון ,מורה למדעים

שימור הסביבה החופית והימית
פרוייקט אקו-אושן
במסגרת פרוייקט "אקו-אושן" ,תכנית להעלאת מודעות
התלמידים ליחסי האדם עם הסביבה הימית ,יצאו תלמידי
שכבת ו' למכון "מגלים" בקיבוץ שדות ים ,הסמוך
לקיסריה.

על החוף ,לא רחוק מאיתנו ,התנשאו ארובות תחנת הכוח של
חברת החשמל חדרה .מארובה אחת ,חדשה ,יצאו אדים לבנים -
תוצר לשימוש ידידותי יותר לסביבה של גז לייצור חשמל.
מדריכי "אקו-אושן" קיבלו את פנינו ,והציגו לנו סרטון בנושא הימים
בישראל .לאחר מכן ,ירדו התלמידים עם המדריכים לחוף הים
וסיירו בתוך המים .הם ראו ,לא רק פסולת ,אלא גם יצורים חיים,
דגים ,ואפילו קונכיות של סרטנים .הממצאים ריגשו את הילדים.
כשחזרנו למכון ,הציגו בפנינו שולחן מעניין ,שהציג דגם של סביבה
אקולוגית מיוחדת במינה ,עם סרטנים ,מלפפון ים ,אלמוגים ,שושנות
ים ועוד .סיימנו את הסיור בדיון מסכם של פרוייקט "אקו-אושן".
יצאנו בתחושה שהתלמידים למדו מה המשמעות של האדם לים,
ומה המשמעות של הים לאדם.
גל קדר מחנך ו'1
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התולעים האדומות

האייל הנקוד

באחד ממפגשי הספארי השנה הגענו למקום ,שאכסן מיכלים
גדולים מלאים באדמה לחה .הילדים התבקשו ללבוש כפפות
ולהוציא מתוך האדמה תולעים אדומות.

במסגרת הפעילות השבועית בספארי ,למדנו על האיילים.

גילינו עליהם מספר דברים מעניינים :ראשית ,הזכרים והנקבות חיים בחצרות
נפרדות .פעם ,כשהיו חצרות משותפים ,נולדו גורים רבים ,דבר שגרם
לבעיות ,כמו צפיפות וקושי לפקח על בעלי החיים .שנית ,יש להבדיל ביניהם
לבין ה"-במבי" ,שהוא עופר מנומר של אייל אמריקני ,המקובל בסיפורי
הילדים .כאשר "במבי" מגיע לבגרות ,נעלם הניקוד והפרווה שלו מקבלת גוון
חום .האיילים הנקודים ,שרבים חושבים בטעות שהם במבי ,הם בוגרים אבל
ממין אחר .המוצא שלהם בהודו .הם לא מאבדים את הנקודות על עורם גם

הופתעתי לראות כיצד הילדים מתרגשים ונהנים מהמשימה שניתנה להם .הם
שינסו מותניים והחלו לחפש בתוך ערימות האדמה תולעת אחר תולעת,
כאילו מדובר בדבר שבשגרה.

התולעים ,המכונות "תולעים אדומות" או תולעי קומפוסט ,הן תולעים epigeic

– כלומר ,הן חיות על פני האדמה מתחת לחומר אורגני ,או שהן מתחפרות
בקרקע עד לעומק מקסימלי של  20ס"מ .הן אוכלות חומר אורגני שנרקב
ומייצרות הומוס .בטבע ניתן למצוא אותן בערימות של צואת חיות ,ערימות
של חומר אורגני ובקרקע יער שעשירה בחומר אורגני .אלו תולעים שניתן
לגדל באופן עצמאי לייצור קומפוסט.

בבגרותם .הנקודות עוזרות להסוואה בסבך העצים והשיחים המוצלים שהוא
בית גידולם הטבעי .בנוסף ,האיילים משירים את הקרניים שלהם .בעל
הקרניים הארוכות ביותר הוא השליט בקרב האיילים הנקודים .כאשר השליט
משיר את קרניו ,נוצרים במקום הנשירה עיגולי דם .אייל אחר ,השני בדירוג
הקרניים הגדולות ,הופך לשליט .אגב ,השליט תמיד אוכל ראשון.
למדנו הרבה מאוד על טבעם של האיילים מפי המדריך שלנו ומפי המטפל,
שמאכיל אותם .נהנינו מאוד .הפעילות הייתה מעשירה ,כיפית וחווייתית.
מיקה טלמור כיתה ה'3

מפגש סיום ספארי

במפגשים בספארי ,במחצית שנייה ,תלמידי ה' 2חקרו מינים של
עופות .הכיתה התחלקה ל 8-קבוצות חקר ,על פי מיני העופות
שנבחרו.

הילדים ערכו מצגות מושקעות מאוד והשתמשו בידע שצברו במהלך שלוש
התצפיות :תצפית ביקורת ,תצפית העשרה ותצפית ערב .המצגות הוצגו בפני
ההורים במפגש הסיום ביום שישי ב 23-ביוני .תחילה הציגו  4קבוצות ושאר
הקבוצות ערכו סיור בספארי באופן חופשי עם ההורים .לאחר הפסקת קפה
התחלפו הקבוצות ביניהן.
הילדים הפגינו ידע ועניין רב בנושא וחלקם אף הרחיבו מעבר לכתוב במצגת.
מרבית הקבוצות הוסיפו חידון ידע או משחק .ההורים והילדים נהנו מאוד.
מיכל כנפי מחנכת ה'2

המפגש חשף את הילדים להיכרות עם הטבע בהתגלמותו ,להבנה של
תהליכים חיוניים לחיינו ,ולהבנה שביכולתם לשנות ולהיות שותפים לתהליכים
בטבע.
הילדים גילו על עצמם ,שהם יכולים לגעת ולהתחבר לעולמם של התולעים
ואני הופתעתי מהנאת הילדים במהלך הפעילות.
רויטל לוי מחנכת ג'2
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צפרות

ב“נטעים“

קינון

שבאזורנו
למדנו
עוברות גם ציפורים
בנדידה )נחליאלי ,עקב
חורף( ,עופות דורסים
)בז ונץ מצוי( ואפילו יש
עופות שמקננים לידנו!
בגזע עץ ,ברחוב שלום
עליכם ,גילינו קינון של
זרזיר בורמזי.

בתחום בית הספר ,באחת מתיבות הקינון שהוצבו על העצים ,בחר לקנן זוג
ירגזים .מרגש מאוד! שפע כזה וממש ליד )ובתוך( בית הספר!
אז תפקחו עיניים ,תפתחו אוזניים ותביטו למעלה  -אולי תגלו גם אתם
ציפורים ליד הבית.
ענת גל מדריכה לצפרות

במהלך השנה נהגו תלמידי כיתות ג' לצאת מדי שבוע מהכיתה ,על
מנת לערוך תצפיות על הטבע .טבע? ליד בית הספר? כן! אז דובים
וטיגריסים לא מצאנו ,גם פילים וג'ירפות לא חיים ליד בית הספר.
אבל מה הכי קל לראות כשמרימים את העיניים לשמיים? נכון,
ציפורים!

מוזיאון
האדם
והחי

מוזיאון האדם והחי ברמת גן
מציע שלל תערוכות ,תצוגות,
פעילויות ,סיורים מודרכים
וחוויות מהנות ,ומספר את
סיפורו המלהיב של עולם החי
והאדם ,באמצעים חדישים
ומרתקים.
במסגרת תכנית הלימודים של
תלמידי ב' 1במוזיאון האדם והחי,
למדו התלמידים על חשיבות
המחזור ואף נהנו ממרכז לימודי
בנושא ,והתנסו בבניית דיוקן
בסגנון האמן פיבן.
סיגל פרלמוטר
מחנכת כיתה ב'1

דבר ראשון ,חידדנו את החושים ולמדנו את כללי התצפית ,שבלעדיהם אף
ציפור לא תישאר בשטח:
 .1לשמור על השקט.
 .2לפקוח עיניים ולהסתכל.
 .3לפתוח אוזניים ולהקשיב.
 .4אם מוצאים ציפור  -מצביעים עליה )ולא צועקים 'הנה ציפור!'(.
 .5לשמור מרחק.

הצטיידנו במגדירי ציפורים ,משקפות ובהמון-המון סבלנות .אפילו השתתפנו
בפרוייקט ארצי לספירת ציפורי בר בקרבת הבית! למדנו מי הם מיני
הציפורים שאוהבים לגור ליד ביתנו וליד בית הספר ,כמו :דרור הבית ,מיינה,
בולבול ויונה.
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בית-ספר ללא הפסקה
ג יבוש

בוקר מתוק

החורף כבר בהחלט מורגש ,הטמפרטורות ירדו והגשמים הופיעו...
זה הזמן לחמם את הלב .בנות "ועדת החברה" של כיתה ה' ,3נגה
בן ישי ומעיין נדב ,בשיתוף פעולה אתי ,החליטו לפנק את ילדי
הכיתה ב"בוקר מתוק".

פרוייקט חונכות

במסגרת שיעורי "מפתח הלב" בקשו התלמידים הבוגרים בכיתה
ו' 1לקיים מפגשי חונכות עם התלמידים הצעירים יותר בבית
הספר .הבקשה נענתה וכיתה ג' 4נבחרה.

קבענו את אחד הבקרים ,ופתחנו אותו בשתייה חמה .כל ילד בחר במשקה
חם  -שוקו או תה .ליד הקפה הוספנו עוגיות שוקולד צ'יפס וביסקוויטים
טעימים .הבוקר המתוק יצר בכיתה אוירה נעימה וידידותית .הילדים מאוד
נהנו .אחת לחודש אנו מחליפים את חברי "ועדת החברה" ,אשר מטרתם
לדאוג לפעילויות גיבוש מהנות .הוועדה פועלת בצמוד אליי ,ומפעילה את
התלמידים במסגרת בית הספר וגם אחר הצהריים .חורף חם ובריא לכולם!
גלית קוריאנסקי ,מחנכת כיתה ה'3

החונכות מאפשרת לקיים קשר חברתי נעים ומועיל בין התלמידים הבוגרים
והמנוסים בבית הספר לבין התלמידים הצעירים מהם .הבוגרים לומדים איך
לפתח אחראיות ,איך להעביר ידע שרכשו במהלך השנים ,ואיך להעניק
תמיכה רגשית לתלמידים הצעירים מהם .הצעירים זוכים בתשומת לב
חיובית ,בחוויה מעצימה ולומדים לפתח כלים יצירתיים משותפים.
קיימנו מפגש היכרות ,במהלכו נעשתה
היכרות הדדית באמצעות שיחות
אישיות ומשחקים שתוכננו מראש.
התלמידים נהנו להכיר זה את זה
והחלו את התהליך בהתרגשות רבה.
במהלך השנה קיימנו מפגשים אחת
לשבועיים תוך שימת דגש על קידום,
טיפוח והענקת הזדמנות לכל ילד
לממש את הפוטנציאל הגלום בו .אנו
מאמינים כי ההישגים הלימודיים,
ההשתלבות החברתית והרגשת
השייכות לבית הספר יתעצמו
באמצעות מפגשי החונכות.
גל קדר ,מחנך כיתה ו'1
שני ירושלמי ,מחנכת כיתה ג‘4

מגשרים צעירים

השנה ,זכינו בהזדמנות יוצאת דופן  -להיחשף לעולם הגישור .אחת
לשבועיים ,בימי ראשון בהם לא יצאנו לספארי ,התקיימה בכיתתנו סדנת
גישור ,בהנחייתה של אורית גולן )אמה של עדי( .למדנו מהו גישור ומהם
הכלים להצלחתו .שוחחנו רבות על שפה חיובית ,כבוד הדדי ,הקשבה ,שיקוף
ושאילת שאלות ,שהן אבני יסוד בהליך הגישור.
הקמנו בכיתה ועדת גישור ,אליה פונים ילדי הכיתה ומציגים קונפליקטים
שונים .כמו כן ,ניסחנו מסמך עם כללים ,לפיהם יש לנהוג בכיתה ,שעליו חתמו
כל ילדי הכיתה.
צברנו ידע וביטחון שאפשר לנו לגשר בעצמנו .אורית הציגה בפנינו מקרים
שונים .בכל פעם נבחרו תלמידים שונים לתפקיד המגשרים ולתפקיד
המגושרים .עסקנו ממש בקונפליקטים "מהשטח"  -בינינו לבין עצמנו.
בסיכומו של דבר ,הפכנו ל"מומחים" וערכנו סדנה לילדי שכבת ג' .הכיתה
התחלקה לארבע קבוצות .כל תלמידי הקבוצות עבדו בשיתוף פעולה ,והכינו
מצגת ופעילות ,הממחישה מהו שיתוף פעולה וכמה הכלי הזה חשוב ,בעיקר
בעולם הגישור ובכלל במהלך חיינו.
חתמנו את הסדנה המרתקת במסיבה נפלאה עם מוסיקה ועוגות .קיבלנו
מאורית תעודות סיום קורס "מגשרים צעירים" .לבסוף ,צילמנו בחצר "תמונת
מחזור" להנצחת הרגע המיוחד.
רומי טולדנו ואביב חזן כיתה ד‘2

תוכנית רצפים

בתכנית רצפים נפגשו תלמידי כיתות ב' וילדי גני אשכול "נטעים"
על מנת להקל את המעבר של ילדי הגן הקטנים לבית הספר.

תלמידי הכיתה ביקרו באשכול הגנים ונהנו ממגוון הפעילויות המעניינות.
לאחר מכן ,אירחו תלמידי בית הספר את ילדי הגנים ,ערכו להם סיור בשטח
בית הספר והחצר ,ונהנו ביחד ממגוון שיעורים.
סיגל פרלמוטר מחנכת כיתה ב'1
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דגם סונאר – קרן
אור היוצאת מהלב

לקראת סיום לימוד הנושא "דרכי התנהגות" בכיתות א' ,1ושילוב
פרוייקט חונכות של כיתה ד' ,1קראנו ולמדנו את סיפורו של ד"ר חן
נרדי "לחבק דולפין".

ללא הפסקה
מפגש קירוב לבבות

השנה ,התחלנו לקיים מפגשים עם בית ספר הערבי איכסאל בגליל,
ביוזמתה של המורה ג'ני .תחילה התנהל מפגש הכנה בין צוותי
הניהול ,ולאחר מכן נערכו שני מפגשים בין מועצות התלמידים לצורך
היכרות וקירוב לבבות.
כפר איכסאל הוא יישוב ערבי )מועצה מקומית( בגבול עמק יזרעאל והגליל
התחתון ,כקילומטר מדרום לנצרת .השם משמר את שמה של כסלות תבור
המקראית )יהושע יט .(18 ,12

בעקבות הסיפור ניתנה משימה להכין דגם סונאר  -קרן אור היוצאת מהלב
ומזהה רגשות כמו רדאר .התלמידים נתבקשו לאסוף חומרים ממוחזרים כמו:
קרטונים ,גלילי נייר טואלט,
בקבוקי פלסטיק ,מוצרי ניילון,
קרטוני חלב ,קרטוני ביצים ועוד.
התלמידים נענו ברצון לאתגר
ועשו זאת בשיתוף פעולה מלא
ומעורר כבוד .כל כיתה התחלקה
לקבוצות ,לכל קבוצה התלווה
חונך מכיתה ד' ,1שגם תלמידיה
קראו ולמדו את הסיפור.
תפקידם של החונכים היה
לפקח ,לסייע ולקדם את
המשימה ,הן מבחינת העלאת ואיגוד הרעיונות של כולם לדגם אחד ,הן
מבחינת חלוקת החומרים הרצויים בקבוצה והן מבחינת פתרון בעיות
ומחלוקות בעת הצורך.

המפגש הראשון התקיים בכפר איכסאל .תלמידי נטעים התארחנו בבית
ספרם .האירוח היה מכבד ,מלמד ומרשים מאוד .המארחים קיבלו אותנו
באהבה רבה ,שרו לנו שירים ,הכינו עבורנו ארוחה שכללה את המאכלים
המסורתיים שלהם ושיחקו ביחד עם תלמידנו משחקי ספורט ,הדורשים שיתוף
פעולה ועבודת צוות.
המפגש השני ,נערך בבית ספרנו .המשכנו את הפעילות מהנקודה בה הפסקנו
במפגש הקודם .המפגש אצלנו כלל קטעים אומנותיים של שני בתי הספר2 ,
סדנאות )בישול ואומנות( ולסיום ,ארוחה משותפת שהילדים טרחו והכינו.
מטרת המפגשים ,ללמוד ,להכיר ולכבד זה את זה ,וזו רק ההתחלה .בשנה
הבאה תיבנה תוכנית מסודרת ורחבה יותר עם כלל ילדי בית הספר.
אודליה שרם רכזת חברתית

הביקור המאחד

גומלין
מפגש

ביום רביעי ה ,17.5.17-התארחו תלמידי בית הספר הערבי
"איכסאל" בבית ספרנו .המפגש היה מאחד ומרגש .אנו ,תלמידי
כיתה ד'  ,2הופענו בפני אורחינו בשיר קצבי ומקובל אצלנו " -שיר
הענבים" .בקטעים הקצביים הם הצטרפו אלינו במחיאות כפיים.

בכך שולבו גם התכנים הנלמדים וסוכמו בצורה חווייתית ומהנה .כל אחד
מהמשתתפים למד וגילה את חשיבותה של עבודת צוות ואחריות קבוצתית.
כל אחד מנקודת מבטו ובהתאם לתפקידו בצוות .התוצרים הוצגו לראווה
ביום ההורים של מחצית א' במסדרון של שכבת א'.
נופר שרון ,מחנכת כיתה ד'1
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נהנינו ולא הפסקנו לחייך .האורחים שיתפו אותנו בכישרונותיהם הרבים:
שירה ,נגינה וריקוד .כאשר הם הגיעו לשלב הריקוד מאוד התחשק לנו
להצטרף אליהם .בהתחלה ,מעט התביישנו ,אך לאחר מכן הצטרפנו
בשמחה לריקוד.
בהמשך ,חזרו תלמידי כיתתנו ,ד'  ,2לחדר הכיתה ,וילדי מועצת התלמידים
נשארו לפעילות מאחדת ומהנה עם תלמידי איכסאל .ראשית ,התחלקנו
לשתי קבוצות מעורבות .בכל קבוצה היה ייצוג לשני בתי הספר .הקבוצה
שלנו ,שבה לקחתי חלק ,קיבלה את משימת הבישול .בישלנו הרבה מאכלים
טעימים .כמו לחמניות ,אורז עם ירקות ועוד.
לאחר מכן ,הקבוצות החליפו תפקידים .קבוצתנו עברה לתחום היצירה ,עם
אפרת ,המורה לגלריה .הכנו עיניים אינדיאניות ועזרנו רבות לחברינו לקבוצה,
ילדי בית הספר איכסאל.
לקראת הצהריים ,האוכל היה מוכן ,נכנסנו לאולם הספורט ,שם הגישו לנו
ארוחה מפנקת פרי עמלנו .תחילה טעמנו מן האוכל המזין ,ולאחר מכן קינחנו
בסופלה שוקולד .בסיום הארוחה ,הקריא אחד מילדי בית הספר איכסאל
נאום מרגש בעברית .נפרדנו מהם לשלום ,בתקווה להתראות שוב ,וכך
הסתיים מפגש מאחד ומרגש שלבטח נחרט בזיכרונם של כל המשתתפים.
אמיליה שלו ועדי גולן כיתה ד'2

הפסקה
ללא
בית-ספר
תרבויות
מגשרימ בינ

יוצרים ביחד

במסגרת מפגשי קירוב לבבות בין בי"ס יסודי איכסאל ב' מהגליל לבין בי"ס
נטעים רמת גן ,ערכנו סדנת אמנות משותפת בבית הספר .מטרת הפעילות
להיפתח זה את זה ,להכיר ולשתף פעולה דרך פעילות יצירתית.
יצרנו במרץ ובשיתוף פעולה .הפעילות יצרה אינטראקציה חיובית ומבורכת,
הרחיבה את הלב לילדים ולצוות החינוכי .תודה על הזכות להיות חלק
מפעילות מבורכת זו.
אפרת כהן מדריכת גלריה

ראשון
מפגש

מפגש בין תרבויות

ילדי מועצת התלמידים יצאו לביקור מרגש בבית הספר היסודי בכפר איכסאל ,במסגרת פרוייקט לקירוב
לבבות והכרת האחר.
ילדי אכסל קיבלו את פני נציגי נטעים בחיוכים ,בשירים
ובפרחים .נציגי נטעים העניקו למארחים שלט ,הכתוב
בעברית ובערבית – באהבה מילדי נטעים ,ופרחים ממוחזרים.
הלהקה הבית ספרית שרה שירי שלום בעברית ,באנגלית
ובערבית ,בתקווה להתגשמות חלום השלום והבעת רצון
לחיים יפים ביחד .בסיום המופע נערכה סעודה חגיגית,
שכללה מאכלים ערביים מסורתיים וקינוחים ביתיים
טעימים.
בתום הארוחה ,התקיימה בחצר בית הספר פעילות
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ספורטיבית מהנה .התלמידים התחלקו לקבוצות ,והפגינו
את יכולותיהם וכישוריהם הספורטיביים בין התחנות
האתגריות ,שהיו פזורות בחצר .הילדים נהנו מהמשחקים
ומשיתוף פעולה מלא .התרבויות והשפות השונות לא
הפריעו לאידיליה ולאווירה המיוחדת.
לאחר דברי הסיכום ולפני הפרידה ,כולם הביעו תקווה
למפגשים נוספים כדי להכיר טוב יותר את האחר ,ולחזק
את הקשר בין בתי הספר.
אודליה שרם מחנכת כיתה ו'2

בית-ספר ללא הפסקה
ל
מ
י
ד
ה
ח
ו
ו
י
יתית

עבודה בהיסטוריה –
ציר הזמן

שיעורי ההיסטוריה השנה נפתחו בסרטון על ציר הזמן .לאחר
הצפייה ,הכין כל תלמיד את ציר הזמן הפרטי שלו ,בו היה צריך
לרשום את האירועים החשובים ,לדעתו ,שעבר בחייו ,תוך כדי
הסבר מדוע הם מספיק חשובים ובעלי השפעה על המשך חייו
האישיים.

חן ,לדוגמה ,בחר לציין בציר הזמן שלו את מותו של מנכ"ל חברת "אפל",
כאירוע משפיע עבורו .תלמידים אחרים ציינו את יום הולדתם של אחים או
אחיות ,אירועי בר/בת מצווה שלהם ועוד .עסקנו בשאלה :האם ציר הזמן
שלנו מתחיל רק ביום הולדתנו ,או מהיום שבו הכירו הורינו ,או אולי מהיום
שהסבים שלנו הכירו והחליטו להתחתן .הבנו שלכל אירוע בחיים ,יש השפעה
על המשך החיים שלנו ,על הסובבים אותנו ועל הדורות הבאים .אחרת לא
מכירים אחד את השני.
כדי שנבין מדוע אירוע מסוים נקרא היסטורי ,לעומת אירוע אחר שלא נחשב
להיסטורי ,ביקשה מאיתנו המורה איילת להכין בכיתה מצגת ,בה ציינו
אירועים שבחרנו מתוך ספר הלימוד ,ניתחנו אותם והסקנו מדוע הוא נחשב
היסטורי ובמה הוא תרם לחיינו כיום.
למרות שהיו נושאים שנבחרו על ידי כמה תלמידים ,הרי היה מעניין לראות
שכל זוג תלמידים הציג את הנושא שבחר בצורה שונה מאוד.
למרות החששות של חלק מהתלמידים ,כולם הציגו את המצגת שלהם
בכיתה .למדנו להכיר נושאים חדשים ומעניינים.
איתמר חריט ,סיון שחר ,ירין דרורי ,לירן שלום ורוי בן-נעים כיתה ז'3

שיעור ים תיכוני

תלמידי כיתה ה' חוו "למידת עמיתים" בנושא ארצות הים התיכון.
התלמידים התחלקו לקבוצות .כל קבוצה בחרה מדינה ים תיכונית,
חקרה ,למדה והכינה שיעור לכלל הכיתה .בסיום השיעור הם
הכינו ארוחת בוקר מסורתית וטעימה ,המאפיינת את המדינה
שחקרו.
 20מדינות שוכנות לחופי הים התיכון ,ובהן גם מדינת ישראל .דרך החוויה גילו
הילדים את המדינות ונחשפו למנהגים חדשים ולאופי הים תיכוני על כל
מרכיביו.

"המסע" לאיטליה

בשיעורי גיאוגרפיה למדנו השנה על אזור הים התיכון .כאשר
התחלנו ללמוד על הארצות המקיפות את הים התיכון ,החליטה
המורה שכדאי ללמוד על הנושא בדרך חווייתית.
קיבלנו משימה להכין מצגת ,שתפרט את הנתונים והמאפיינים של הארץ
שנבחר ,מבין ארצות הים התיכון ,ולהציג את החומר שלמדנו בפני הכיתה.
בחרנו באיטליה .הכנו מצגת על פי הנחיות המורה .החומר על איטליה היה
מעניין ומעשיר .המצגת לימדה אותנו ואת שאר הילדים בכיתה דברים שלא
ידענו קודם על ההיסטוריה ,הגיאוגרפיה ,האמנות ,הארכיטקטורה המנהגים,
המאכלים ועוד .בסיום המצגת העברנו פעילות יצירתית ,שהייתה מבוססת על
מנהגים באיטליה ונושאים
הקשורים אליה.
חילקנו לכל ילד שקית ובה
פסטה יבשה מסוגים שונים.
ממנה היו צריכים להכין
קולאז' הקשור לאיטליה.
הילדים שתפו פעולה ונהנו
מאוד .לקינוח ,חילקנו עוגה
שקושטה בדגל איטליה.
מיכל יצחקי ואור יוסף
כיתה ה2
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מדינות הים התיכון מייצגות שלוש יבשות :ממזרח – אסיה )כולל ישראל(,
מצפון – אירופה .מדרום – אפריקה )מדינות ערב המוסלמיות( .אמנם,
המדינות שונות זו מזו בתחומים רבים ,אך אפשר למצוא בהן הרבה מרכיבים
משותפים ,המעניקות להן את הכינוי "אופי ים תיכוני".
כל מדינות הים התיכון מצויות באזור חם ושטוף שמש במשך חודשים רבים
בשנה .כולן שוכנות לחוף הים ומבורכות בחופי רחצה נהדרים .אפשר לשבת
על המרפסת ,לצפות בזריחות ובשקיעות מרהיבות עין ,לאכול זיתים ולתבל
מאכלים בשמן זית ,לקלוף תפוזים ,לזלול אשכולות ענבים וללגום יין.
האווירה המיוחדת והקסומה מושכת מידי שנה כ 200-מיליון תיירים מכל
רחבי העולם.
במהלך הלמידה הרגשנו כמו תיירים בכל מדינה.
אורית ניימן מועלם מחנכת כיתה ה'1

בית-ספר ללא הפסקה
התחרות העירונית
לעבודות חקר במדעים
תלמידי כתה ו' – 3רותי קצ'מן ,זיו רוזנוולד ,יעל בכר ואיתי רובינשטיין -
השתתפו בתחרות העירונית לעבודות חקר במדעים.

ח
י
נ
ו
כ
ל
ע
ר
כימ

שנת הבת מצווה

בנות כיתה ו' 1חוגגות השנה בת מצווה .אנחנו האימהות,
החלטנו לציין את הגיל החשוב הזה בפעילויות וסדנאות
לאורך כל השנה.

בנובמבר קיימנו את אירוע הפתיחה החגיגי בפארק אריאל שרון.
הבנות הגיעו למקום לבושות בחולצות לבנות בליווי בני משפחה.
על ראשן ענדו זרי פרחים והן צעדו בשביל מואר בפנסי נרות.
התיישבנו במעגל .אחת האימהות בירכה את הבנות בשם כל
ההורים.
פירטנו באוזניהן את הפעילויות המתוכננות עבורן .לאחר מכן
שיחקנו במשחק קצר ,בו הבנות רשמו משפט מאפיין שההורים
נוהגים לומר להן .ההורים התבקשו לנחש מי אמר את המשפט.
הפעילות הייתה משעשעת ומצחיקה .בהמשך חילקנו לבנות
מחברות מעוצבות ,מעין יומן מסע עם הקדשה אישית .היומנים
ילוו את הבנות לאורך כל השנה והן אמורים לשלב בהם רשמים,
מחשבות ,ציורים ועוד.

התלמידים ביצעו עבודת חקר בנושא "חשמל סטטי" ,בהנחיית המורה למדעים ,איתמר
קידן .הם חקרו את השפעת סוג החומר על היווצרות חשמל סטטי.
במסגרת העבודה הם העלו שאלות חקר ,תכננו וביצעו ניסוי לבדיקת אחת השאלות,
וניתחו את התוצאות.
לסיכום ,הציגו התלמידים את עבודתם באירוע המסכם במעמד ראש העיר ,שבו הוכרז
על הזוכים.
איתמר קידן מורה למדעים

הסופרת הסמויה

בשבועות האחרונים לשנת הלימודים קראו ולמדו תלמידי כיתה ה' 2את
סיפורה של מיכל בן ארי ,שכביכול הייתה טייסת הקרב הראשונה של חיל
האוויר הישראלי.
לתלמידים נאמר שהסופרת המהוללת
מתגוררת ברמת גן ,והיא מוכנה להיפגש
איתם .מה שהתלמידים לא ידעו זה ,שאת
הסיפור לא כתבה מיכל בן ארי ,אלא
התלמידה עמית רצקובסקי מכיתה ז'.1
עמית כתבה את הסיפור במסגרת המיזם
הפדגוגי של שכבת כיתות ז' ,בו התבקשו
התלמידים לשלב בסיפור דמיוני מושגים
בספרות ,תנ"ך והיסטוריה.
בכיתה ז' 1התקיימה תחרות בין התלמידים
שביקשו להשתתף במיזם .מבין הסיפורים
שנקראו ,נבחר סיפורה של עמית.
לקראת המפגש המרגש במולטי ,הכינו
תלמידי כיתה ה' 2שאלות ל"סופרת".
לתדהמתם ,גילו שמיכל איננה אלא עמית ,אשר כתבה את הסיפור והמציאה את הדמות.
גל גוזלן מחנך כיתה ז'
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את הערב סיימנו ,איך לא ,במטעמים ונשנושים .בהמשך השנה
מצפה לבנות סדנה חווייתית בנושא "פנים וחוץ" ,במהלכה יתקיים
שיח על דימוי גוף ,שאיפות וחלומות ,סטיגמות ועוד .את הסדנה
יחתום פרוייקט צילום אישי שיוצג בתערוכת בנות מצווה .הבנות
התרגשו מאוד מהאירוע שהיה עבורן הפתעה גמורה .הן אף חשבו
ששכרנו את המקום ,כמו לחתונה .גם לנו ,האימהות ,זו הייתה
חוויה מרגשת ומיוחדת.
לא נותר אלא לאחל  -המשך שנת בת מצווה מוצלחת ,מגבשת
וכיפית לכולן.
יעל שמשי ,אימא של נעם

הפסקה
לא
ל
בית-ספר
בנטעימ

יום זכויות האדם

ביום ראשון ,12.10 ,צוין "יום זכויות האדם" הבינלאומי .במסגרת
הפעילויות השונות בנושא ,ילדי כיתה ו' :2דנה שמואלי ועידו
רובינשטיין ,העבירו שיעור לתלמידי שכבות ד' ה'.
התלמידים-המדריכים הכינו מערך שיעור באופן עצמאי ,שהתבסס על שילוב
דרכי הוראה מגוונות .תחילה ,הם הציגו מצגת העוסקת בנושא ושילבו סרטון.
לאחר מכן הם חילקו את הכיתה לארבע קבוצות .כל קבוצה ניהלה שיח
סביב אחת הזכויות שעליהם
למדו.
לסיום ,כל קבוצה הכינה כרזה,
בהתאם לזכות שנבחרה ,והציגו
אותה בכיתה.
הילדים נהנו מהעשייה שלהם
בכיתות ,הרגישו שתרמו לחבריהם
הצעירים ויצאו בתחושה נפלאה.
לפי דברי הילדים בכיתות והמורים
שנכחו בכיתה ,הם עשו זאת באופן
בוגר ,אחראי ,מעניין ויצירתי.
אודליה שרם מחנכת כיתה ו'2

חינוך כחול–לבן

השנה ,נחשפו ילדי בית הספר לתוכנית "כחול-לבן" ,מטעם מטה
"כחול-לבן" במשרד הכלכלה .במסגרת הסדנאות התוודעו התלמידים
לחשיבות התעשייה הישראלית למשק ,ליזמות ישראלית ולחדשנות
טכנולוגית.

המטרה ,להקנות להם תובנות בהקשר של גאווה ישראלית ופיתוח מוצר
ישראלי ,להשפיע על הרגלי הרכישה של הנער המתגבר ולעורר בו תודעה
לחשיבות רכישת מוצרים תוצרת כחול-לבן.
אנו מאמינים בהשקעה לטווח ארוך ומעבירים לילדינו מסר צרכני ,המעודד
העדפה של תוצרת ישראלית כאמצעי יעיל למלחמה באבטלה ויצירת
מקומות תעסוקה חדשים במשק.
בנוסף להרצאות בכיתות ,התקיימו  2ימי שיא לשכבות ג'-ו' ,בהם השתתפו
הילדים בפעילויות שונות .כגון :סרטונים ,משחקי חוויה ,סימולציות ועוד.
ניכר ,שהילדים הפיקו תועלת מהלמידה המהנה והמשמעותית.
אודליה שרם רכזת חברתית
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מ מיוחדימ

ימי

ת א‘-ב‘
שכבו

האחר הוא אני

הורי השכבה הוזמנו לפעילות בנושא "האחר הוא אני".

התחנות השונות הציעו :משחק סולמות ונחשים ,הכולל קוביית ערכים
וקוביית משחק .פינת קריאה  -ספרים בנושא "האחר הוא אני" .פתגמים
מבולבלים במטרה להרכיבם מחדש .הילדים יכלו לקשט את הפתגם
באמצעות דבק ,חול ופלסטלינה .פאזל ריצפה ענק ,המורכב מתמונות של
ילדים מכל רחבי העולם .תחנת קריוקי  -שירים בנושא האחר הוא אני.
משחק זיכרון המכיל ערכים ותמונות מתאימות .הכנת פוסטר ענק עם
טביעות ידיים בגואש וחתימות הילדים .משחק התאמת תכונות  -הורה וילד,
באילו מהתכונות אנו דומים/שונים )פנימיות וחיצוניות( ,ותחנה בה הילדים
קיבלו מראה וציירו דיוקן עצמי.
מחנכי כיתות א'-ב'

בית-ספר ללא הפסקה

ש
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נטעים

במסג
בבי רת שבוע החינוך
ב
עי
ר
ר
מ
ת
גן,
ביום שישי ה-
ת ספר נטעים
יום שיא .הורי התלמידים הוזמ  ,24.3.17התקיים
בנושאים שונים,
נו
שנערכו באווירה חגיגית וססגוני להפנינג פעילויות
ת.

שכבה ג‘

מנהיגים ומנהיגות

ההורים והתלמידים של שכבת
כיתות ג' ,התכנסו לסיעור מוחין
בנושא "מנהיגים ומנהיגות".

פתחנו ב"שמש אסוציאטיבית" כדי
להבין מאיזה חומר קורץ מנהיג ומה
נדרש ממנו .פיזרתי כרטיסיות שנשאו
תכונות של מנהיגים ,ושמות מנהיגים
ומנהיגות .כל תלמיד נטל כרטיסיה
והסביר מדוע בחר דווקא בכרטיסיה זו.
המשכנו בהגדרת תכונות מנהיג כפי
שחשפו בפנינו קרני השמש ,שאליהן הודבקו הכרטיסיות.
בשלב הבא התלמידים וההורים חולקו לקבוצות .כל קבוצה קיבלה שם של
מנהיג או מנהיגה והוטל עליה לנתח את הדמות .היה מאוד מעניין לצפות
בילדים והוריהם מנתחים את הדמות ביחד ומגיעים למסקנות משותפות.
סיימנו במצגת מעניינת ומאלפת ,שהסבירה כיצד נולד/נוצר מנהיג.
קינחנו בשיר "אני ואתה נשנה את העולם" של אריק איינשטיין בהבנה ברורה
שכולנו יכולים להיות מנהיגי העתיד .אדם צריך שיהיה אכפת לו ורצון
להשפיע ולשנות.
תיקי שוורץ מחנכת כיתה ג'1

ת ד‘-ה‘
שכבו

מי אמר
שמתמטיקה זה לא
משחק ילדים

הורי ותלמידי שכבות ד'-ה' ניהנו מפעילויות מרתקות בתחום
המתמטיקה.

התלמידים והוריהם היקרים )ששיתפו פעולה( נהנו ממגוון רחב של תחנות
משחק מתמטיות .התחנות כללו משחקים מעוצבים .רוב המשחקים מוכרים
לתלמידים ,אולם כדי לאתגר ,שולבו בהם משימות ותרגילים.
הילדים התלהבו מהמשחקים ,בהם הושקעו המון מחשבה ויצירתיות .הם
שיתפו פעולה ברצון ,ונהנו מפעילות חווייתית ,מועילה ומעניינת עם חבריהם
והוריהם.
האווירה הייתה מצויינת וההנאה הרבה מאותם "משחקים" בהחלט הייתה
שווה את ההשקעה .תודה רבה לכל המארגנים.
גלית קוריאנסקי מחנכת כיתה ה'3
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בית-ספר ללא הפסקה
בה ו‘
שכ

משחק ניווט

תלמידי שכבת כיתות ו' יצאו לפארק הלאומי ,לקיים משחק ניווט עם הוריהם ,שהמתינו
בפארק דרוכים ונרגשים.

כל כיתה חולקה מראש לשלשות .השלשות שולבו לקבוצות ,כך שכל קבוצה כללה נציגים משלוש כיתות
השכבה ,במטרה גם לגבש.
המדריך הסביר למשתתפים את כללי התחרות – יש למצוא את כל תחנות הביניים בפארק ,על פי הסימונים
במפה שחולקה לכולם ,ובכל תחנה מוצפנות חידות ,שיש לפתור .הקבוצה שתעמוד במשימה ותגיע ראשונה
אל קו הסיום – היא המנצחת.
מסע התלמידים בליווי ההורים יצא לדרך באווירה של כיף והתרגשות .ניכר היה שהילדים נהנים מספורט
הניווט בעזרת מפה ,ופחות התייחסו לפן התחרותי.
בתום כשעה של ניווט ,הוכרזו המנצחים ,אם כי היה ברור :כולם ניצחו! זה היה אירוע מהנה ,מאתגר ומרענן.
הילדים עבדו נהדר ביחד ,והכל – בהתאם לרוח נטעים ,בית ספר לטבע ולערכים.
גל קידר מחנך כיתה ו'1

שכבה ג'
בה ז' ו
שכ

הגדולים למען הקטנים

תלמידי כיתה ז'  3לקחו חלק פעיל מאוד בהקמה ,בהפעלה ,בארגון ובפירוק תחנות ההפעלה החווייתיות והמאתגרות עבור ילדי והורי שכבת ג'.
התלמידים היקרים הפגינו יכולות ביצוע נהדרות המבוססות על הערכים שספגו .בסוף היום זכו למחמאות ושבחים על כל מעשיהם .יישר כוח!
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3

יום המורה בנטעים

ביום המורה זכינו לשעתיים מהנות ומרגשות מאוד .פתחנו את הבוקר עם
ברכה ושוקולד ,שחילקו תלמידי כיתה ו' 2עם נדב מכיתה ד' ,2בכניסה
לבית-הספר .בעוד ההורים תופסים את שרביט המורה ,התפנו
המורים לשעת תרבות וצחוק במרכז המשאבים ,לצפייה
באימפרוביזציה מצחיקה עד דמעות של תיאטרון קמיקזה ,שהנעים
את זמננו ,ולהפסקת קפה רגועה ומהנה תוך התענגות על
העוגות הכל-כך מושקעות ,שאפו ההורים.
אירוע זה התאפשר תודות לכם,
הורים יקרים ,שהתנדבתם להיות
"מורים לרגע" בכיתות .תודה לכל
המתנדבים האמיצים ,שהשקיעו
זמן ,מחשבה ,יצירתיות והמון
סבלנות .תודה על תשומת הלב,
הברכות והעוגות.
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הורימ עושימ ”בצפר“ לילדימ

הורה מעשיר

בכיתה ד' 1מתקיים ,ביוזמת ההורים ,פרוייקט ,מרתק ומועיל,
הנקרא" :הורה מעשיר".
במסגרת הפרוייקט המבורך מתנדבים הורי התלמידים להעביר שיעור בנושא
מסוים על פי בחירתם ,בדרך כלל בתחום עיסוקם או התעניינותם.

סיפורי סבא

כנהוג ביום המשפחה ,הגיעו לבית הספר בני משפחה שונים של
התלמידים ,כדי להעביר שיעורים מעניינים וייחודיים.

היום החגיגי ,לו ציפו התלמידים בכיליון עיניים ,נפתח על ידי סבא של מיה
יעקובי ,נסים מימון ,שהציג בפני התלמידים נושא מעניין ביותר" :כיבוי אש
אווירי וריסוס חקלאי" .התלמידים הביעו התעניינות בנושא ההרצאה ואף
שאלו שאלות סקרניות וחקרניות .בסיום ההרצאה קיבלנו לוחות שנה עם
תמונות מרתקות ,המציגות את הנושאים שלמדנו.
בהמשך הגיע לכיתתנו חיים פוירשטיין ,סבא של רז.
הוא סיפר לנו על מסעותיו המרתקים ומעוררי הצמרמורת מארץ הולדתו
רומניה לארץ היהודים – ישראל .זה קרה כשהיה בן גילם של התלמידים,
בזמן מלחמת העולם השנייה .ללא הוריו ,שנשארו מאחור ,הוא הצטרף
לקבוצת שבט הצופים שלו .ביחד עברו הצופים הצעירים הרפתקאות
מסמרות שיער ביבשה ובים ,בעת ההפלגה לחופי ארץ ישראל.
לסיום היום למדנו מאיריס חן ,אמו של אביב ,על עולם מסתורי ומרתק
שמסתתר ברשתות האינטרנט .עולם שאנחנו לא מודעים לקיומו.
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3

תודה מיוחדת
לענת מסינג על הברכה המקסימה.
לרחל זגרון על העיצוב היפהפה.
לערן ויינטרוב על גיוס תיאטרון קמיקזה.
לנאוה מנגם על גיוס ההורים ,שיבוצם ,והארגון המושלם.
לענת חכמון על ארגון ועיצוב השולחן המהמם.
למלי סולימני-אלמלם על ארגון האירוע המוצלח .
לאריאל מנור ,יור הנהגת ההורים ,שהגיע לברך בשמכם.
לסמדר ממליה על הדברור להורים.
לגלי כהן-שפיגל על סגירת קצוות מאחורי הקלעים.
לאורלי שחר על שיבוץ וארגון תלמידי כיתות ח.
לתלמידי כיתות ח' על הסיוע בכיתות.
תודה ענקית לכולכם ,על היום המקסים הזה ,שאפשר "פסק זמן",
ונתן לנו תחושה שגם אותנו רואים ,וסיפק לנו המון אנרגיה
להמשך.
יישר כוח!
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ביום שישי ה ,20.1.17-התארחה בכיתתנו ציפי חיטובסקי ,אימה של מאיה,
והעבירה שיעור יוגה .זה היה שיעור מאלף ,מהנה וכמובן ,גם מאוד מאוד
בריא.
בשיעור זה למדנו על תנוחת "הכלב השוכב" ,תנוחת "הכלב ההפוך" ,תנוחת
"החתול" "וברכת השמש".
היה מקסים .נהנינו והועשרנו מאוד!
שרון נופר מחנכת כיתה ד'1

בית-ספר ללא הפסקה
הורימ
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ר“ לילדימ

אז מה היה לנו?

אחרי שבועיים אפרוריים ,מזג האוויר האיר את פניו לילדי והורי נטעים,
שהגיעו לבית הספר לציין את אירוע יום המשפחה ,בהפנינג של בית
הספר "הורים עושים בית ספר לילדים".
מספר חסר תקדים של  74מרצים ,בהם הורים ,סבים וסבתות ,דודים וגם
אחים גדולים ,התגייסו לספק לילדים חוויה מעשירה ,בלתי שגרתית ,ובחלק
ניכר מהשיעורים גם מרגשת מאוד.
הילדים למדו על רובוטיקה ,פענוח צפנים ,התקפות סייבר ,רחפנים ושפות
זרות )וכן ...אם היה לווין מכוון לבית הספר ,כולנו יודעים מה כולם היו
חושבים .(...הילדים נחשפו להיסטוריה של הרוק ,לחשיבות השמירה על
הפרטיות ,ולמדו מה משמעותו של תיק פלילי .היו לנו אפקטים בקולנוע,
כרזות ופרסומות ,אבא שניגן על יוקלילי ,וד"ר אבא שהסביר על אבנים
בכליות )ולא ...לא נגלה איזה ילד הצביע ואמר שאת זה היה גם לאבא שלו,(...
הרצאה משותפת על שוקולד ושמירה על שיניים בריאות )רק בנטעים דבר
כזה אפשרי ,(...צילומים ,פנקייקים ,שלטים לדלת ,בדיקות דם ועוד מגוון
שיעורים והתנסויות מיוחדות לאורך היום.
בכיתות ז' ארגנו ההורים )ותודה מיוחדת להדס פוירשטיין( פרוייקט מיוחד של
שורשים ,שבו שמעו הילדים מפי סבים וסבתות סיפורים מרגשים ומדהימים
על חייהם ועל ההיסטוריה של מדינת ישראל  -כמו סיפורו של הסב שעלה
לבדו בגיל  13לארץ ,ונלקח יחד עם חבריו המעפילים למחנה מעצר
בקפריסין; וחוויה מיוחדת ומרגשת ממש חוו מספר כיתות שלמדו מהורים
יוצאי דופן ומבן דוד מקסים והלברדור שלו ,על נגישות והתמודדויות עם
מוגבלויות ,והתנסו אגב כך גם במשחקים כיפיים ומלמדים.
שיאו של היום היה בהפנינג ספורטיבי ומקפיץ ,שבו התמודדו נבחרות של
הורים לוקחי סיכונים בתחרויות של מחניים וכדורגל ,עם תותחי בית הספר
)צאצאיהם ,(...בעידודן של חלק מהכיתות .אז מי ניצח? תשאלו בבית...
זה הזמן להודות לכל ההורים הנהדרים ,שעטפו את בית הספר לאורך כל
היום ,לימדו לעתים ביותר מכיתה אחת ,נטלו חלק בפעילויות שונות ,ואפילו
ליוו הורים אחרים בעת שאלה העבירו פעילויות וסייעו להם .תודה לכם על
התרומה המיוחדת שלכם! תודה לנבחרות המנצחות של בית הספר  -של
הגדולים ושל הקטנים ,שהיום הראו לנו היטב כמה שהן נבחרות אלופות בכל
תחום.
תודה ליונית ,שסייעה בתיאום מטעם בית הספר ,ותודה לעידן על ארגון
החלק הספורטיבי של היום!
תודה ענקית "לוועד המארגן" :אילנה פרץ ,בתיה בן משה ,שירה איפרגן,
והמנצחת על כל ההכנות לפני ועל היום היפהפה והמדהים הזה  -שרון
פנחס.
יישר כוח לכולם!
להתראות בשנה הבאה!
מרב שרייבר
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פשפשוק

הפשפשוק הוא אירוע בית ספרי ,בו ילדים ,הורים ומורים
מכינים דוכנים מושקעים ויפים .כולם יכולים להסתכל,
להתפעל וכמובן לקנות .כולם מתרגשים ומחכים לאירוע הגדול.
השנה התקיים הפשפשוק ב .16.3.2017-למרות החום ,עבר
האירוע באופן שמח ומהנה.
התרשמות מספר תלמידות מהאירוע:
אלה :התרגשתי מאוד והייתי לחוצה מכיוון שחשבתי שלא נמכור דבר.
אבל הרבה עברו וקנו בדוכן שלי.
תמר :אהבתי את כל הדוכנים באותה מידה ,היה שם הכול דוכני מזון,
ספרים ,משחקים לתינוקות ,משחקים ,שתייה ,ממתקים תסרוקות,
ראסטות ,גאגלינג ועוד,...
אך קניתי יותר דברים בדוכן של אלה ,עדי ולטם וגם עזרתי להם למכור.
רומי :התרגשתי בשביל חברותיי ,מכיוון שהן הקימו דוכן וקיוויתי שימכרו
את כל התכולה.
לסיכום כולם נהנים בפשפשוק ,שהוא אירוע כייפי ומעניין ביותר.
רגע לפני חופשת פסח ,חגגנו את תחילת האביב בפסטיבל הפשפשוק
לבקוביץ'
אלה שער ותמר
המסורתי של "נטעים" – אירוע קהילתי מדהים ,בו נרתמות משפחות

התלמידים ותורמות לשוק בית הספר חפצים :בגדים ,משחקים ,ספרים,
כלי בית ועוד.

התלמידים מוסיפים יצירות מקוריות משלהם ,כמו תכשיטים ,כרטיסי ברכה,
תמונות ועוד .ההורים שמחו לרכוש מהפריטים שהוצגו בשוק ,תמורת סכום סמלי,
ולתת להם חיים חדשים.
מלבד האווירה החגיגית והקסומה ,יש לפשפשוק גם מטרות ערכיות וחברתיות:
שימוש חוזר ,תרומה לקהילה ותרומה לבית הספר ,המיועדת לתחזוקת הגינה
האקולוגית ולפרוייקים נוספים.
פרידמן צביה

דבר העורכת

לא מעט מוסדות ציבור מגדירים את עצמם כ"משפחה" .בית ספר הוא ,אכן,
מקום אינטימי הדומה לבית ,למשפחה .כולם מכירים את כולם .יש דאגה לכל
תלמיד ,לרווחתו ולצמיחתו האישית .יש קהילה שמכילה ,נותנת כתף ותורמת.
זה מה שמיוחד בבית הספר "נטעים" .כאן כולם יקרים.
בין דפי העיתון תוכלו להתרשם מעט משלל הפעילויות הלימודיות ,החברתיות
והערכיות שקיימנו השנה .החל בעשייה הענפה של למידה רציפה ואיכותית
בתחומים השונים ,והמשך בפעילויות חווייתיות ,מעשירות ומחכימות.
אל נשכח את העשייה הירוקה ,הזורמת בעורקינו ,ואת היוזמות של ההנהגה
הסביבתית ,את רוח ההתנדבות בקהילה ,המרוממת ומחממת את הלב ומגבירה
את תחושת השייכות למקום.
נוסיף ונציין את הכרת ואהבת הארץ דרך שביליה ,הרריה ,נחליה והנוף האנושי
המאכלס אותה ,את שלל הגביעים והמדליות בתחום הספורט ,וכמובן ,שפע
החוגים בתחומי התרבות ,האמנות ,היצירה ,המדע והספורט.
הכול נעשה בהמון אהבה ומתוך אמונה שכל אחד ואחת מוצאים את תחום
העניין הקרוב ללבם ומעשיר את עולמם.
נפלא לגדל ולחנך דור של ילדים פעילים ,המגלים אכפתיות ,הבנה ואהבה
לסביבה ולזולת ,מתוך חשיבה בוגרת והתחשבות בדורות הבאים.
תודה לכל התלמידים ,להנהגת ההורים ולצוות המורים והעובדים ,ששיתפו אותנו
בחוויותיהם ובתחושותיהם.
קריאה מהנה וחופשה נעימה!
להתראות בשנה הבאה,
צביה פרידמן – עורכת "עיתונטע"
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"נ-טעים שף"

"אנו חיים בעידן בו לימונדה עשויה מחומרים
מלאכותיים ,ותרסיס להברקת רהיטים עשוי
מלימונים טבעיים") .אלפרד א .ניומן(

אבל בביה"ס "נטעים" מקפידים על כך שלימונדה
תהיה עשויה אך ורק מחומרים טבעיים.
וכך ,באחד מימי שישי החליפו תלמידי שכבת ד' את
תלבושתם האחידה במדים ייצוגיים של שפים
צעירים ,את כלי הכתיבה המירו בכלי עבודה
ובמקום ארוחת הבוקר השגרתית הביאו מצרכים
להכנת מתכונים פרי טעמם ויצירתם.
להכנת המתכון קדמה עבודת הכנה בכיתה  -לימוד
כתיבת סוגי טקסטים )טקסט מפעיל והמלצה( לצד
תכנון מנה בעלת ערכים תזונתיים ,בריאים
ואיכותיים.
המנה הוגשה לעמדת השיפוט ,בהרכב של מורים,
הורים ותלמידים ,שהעריכו את המנה על פי:
בריאות ,טעם ואסתטיקה.
יום זה הפך למסורת רבת שנים ב"נטעים" ,בה
משתלבים ,זה לצד זה בהרמוניה נפלאה ,מיומנויות
כתיבה של טקסטים שונים ,לצד ערכים חברתיים
של אחריות אישית וקבוצתית ושיתוף פעולה.
תמי ארפי מדריכת שפה

מידי שנה מתקיימת בבית הספר תחרות
"נטעים שף" לשכבה ד’ .המטרה ,ללמד
בצורה מהנה בישול ,וכתיבת טקסט מפעיל
והמלצה למתכון.

מהלך התחרות:
יש להכין חמישה סוגי מנות :מנה עיקרית ,תוספת,
מרק ,סלט וקינוח .כל קבוצה צריכה להכין את
המנה שלה בשעה וחצי ולהציגה בפני שישה
שופטים ,שכל אחד נותן את הניקוד שלו לכל מנה.
הקבוצה שזוכה בהכי הרבה נקודות מנצחת בסוג
המנה שבו היא התחרתה.
התחלנו לעבוד כמה שבועות לפני התחרות ,כדי
שנהיה מוכנים היטב .ביום התחרות היה מתח גדול,
במיוחד בשולחן השיפוט .אבל רק כיתה אחת
ניצחה  -ד’ 2עם שלוש מנות מנצחות )עיקרית,
קינוח וסלט( .ד’ 1עם שתי מנות מנצחות )מרק
ותוספת( ולצערנו ,ד’ 3סיימה בלי שום מנה מנצחת.
אורן רוטשטיין ואייל פיקז תלמידי ד'3
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תפריט נטעימשפ
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מטר של חוגי

מפגשים עם
מוזיקה חיה

בית ספר נטעים משתתף בתכנית לימודים מעניינת של מכללת
לוינסקי בשיתוף תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית ,בשילוב
קונצרטים קלאסיים.

אקדמיה כיתה

במסגרת התכנית אקדמיה כיתה ,לימדתי בכיתה ב' .1בהוראה שלי נתתי
ביטוי לנושא :קידום למידה משמעותית :ביחידת ההוראה שלי הייתה
עבודה ִב ְּקבּוצֹות .הוראתי התאפיינה בהוראת המקרא במבט רב תחומי,
שמטבעה דורשת הקשרים לדיסציפלינות אחרות וכמובן גם יצירתיות
ית-ס ֶפר
המתחברים ללמידה משמעותית .כיוון שבית-הספר מאופיין ְכ ֵּב ֵ
למדעים ,הוחלט בשיחה עם המדריכה הפדגוגית ומנהלת ביה"ס ,שאשלב
את לימודי המקרא עם מדעים .יחידת ההוראה הראשונה דנה בסיפור נוח
והמבול .במסגרת ההוראה המקראית דנו בהיבט המוסרי של הסיפור .הנושא
הרב תחומי התמקד בנושא בעלי-החיים ,שמות בת זוגם ושמות צאצאיהם,
סיווגם ע"פ סוג מזונם ,ע"פ אופן הבאת צאצאים ועוד .שילבתי אוריינות :משחק
בלוח תוכן פעיל עם הפעלים המתארים את ההתרבות של בעלי החיים.
כמו כן דנו בנושא השלום  -היונה ועלה הזית המסמלים אותו .התלמידים
הביעו זאת בציורים מרשימים אותם תליתי סביב לוח תוכן פעיל שעסק
בנושאים אלו ,בו התלמידים שיחקו גם בהפסקות .יחידת ההוראה השנייה
שלי עסקה-בסיפורי יצחק .התמקדתי בסיפור גניבת הברכה על ידי רבקה
ויעקב .גם בסיפור זה התמקדנו בהיבט המוסרי ובהלימה לעבודת החקר שלי
שמתמקדת בחינוך לערכים.
ההיבט הרב-תחומי התמקד ביסוד המארגן  -נושא חמשת החושים ,שעומד
במרכז הסיפור ובכך יצרנו את ההקשר למדעים .הדגשנו את הרעיון שאם
אדם נפגע באחד החושים ,יש כאלה שיעזרו לו אך יהיו כאלה שינצלו זאת
ויפגעו בו ,כפי שעולה מהסיפור .הנושא הזה גרר שיח מאד רחב ומעניין .גם
ביחידה זו בניתי לוח פעיל שבו התלמידים שיחקו במהלך השיעור ובהפסקות.
כל ההתנסות הזו תרמה לי רבות כאשר הלמידה הייתה משמעותית
ורלוונטית לעולמם של התלמידים.
ליאת בבגני
לראשונה שמעתי על תכנית 'אקדמיה כיתה' בשנה השנייה ללימודי במכללה.
בתחילה חששתי להתמודד עם האתגר של ההשכלה והמטלות במכללה יחד
עם התפתחותי המקצועית בהתנסות בהוראה.
משפט אחד שינה את תפיסתי' :אל תתני לפחד להוביל אותך' .תובנה ,אשר
אני ממליצה לכל תלמיד .כיום ,לאחר שנה משמעותית ,אני מרגישה
שהשילוב של האקדמיה יחד עם כיתה ג' 3ומורתם נטע חדד בבית ספר
"נטעים" ,סללו לי את דרכי לקראת חינוך כיתה משלי.
אני ממליצה לכל אדם למצוא את האיזון בין ידע להתנסות ,ולראות כיצד
הוא נתרם מכך.
מירב בן יוסף
תכנית אקדמיה כיתה מאפשרת לי להתבונן בזוויות שונות על האקלים
הבית ספרי והכיתתי ,תהליך ההוראה ,תהליכי למידה ,העצמה ובעיקר
תהליכי חשיבה שונים.
בעקבות התהליך שמתהווה ,הנני מצליחה לבטא את המיטב שבי,
לממש ,להגשים ולהצמיח את עצמי בתחום בו בחרתי לעסוק.
דיואי טוען באופן עקבי כי ,חינוך ולמידה הינם הליכים חברתיים
ואינטראקטיביים .אילולא התהליך שלי עם מורתי המכשירה והאקלים הבית
ספרי ,המכליל בתוכו אינטראקציה ובניית קשר חברתי מעמיק ,הן ביני לבינה
והן ביננו לבין התלמידים ,לא היה מתאפשר מימוש התהליך והמודל החיובי.
קוראל מזרחי
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התכנית כוללת שני שלבים עיקריים :הכנת התלמידים לקונצרטים בשיעורי
המוזיקה בבית הספר ,קונצרט קאמרי במתכונת אינטימית בבית הספר,
וקונצרט סימפוני חגיגי באולם קונצרטים .תכנית הקונצרטים מבקשת
להעמיק את שילובה של המוזיקה הקלאסית באופן מיטבי כחלק מאקלים
בית הספר .הרעיון המרכזי הוא ראיית הקונצרט הקלאסי החי כשיאו של
תהליך חינוכי וכחוויה משמעותית ועמוקה.

לילדי נטעים זו השנה השנייה יחד עם תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.
ב 17.2-התקיים הקונצרט הקאמרי בבית הספר במתכונת אינטימית של 3
נגנים בהרכב קאמרי .קונצרט סימפוני הכולל את כלל נגני התזמורת ,עלה ב
 17.3בפני כלל תלמידי הפרוייקט.
היצירות שנבחרו לשנה זו:
• קלאודיו מונטוורדי – טוקטה ,הפתיחה לאופרה "אורפאוס".
• ג'ואקינו רוסיני  -דהירת הסוסים ,הפתיחה מוויליאם טל.
• פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי – "ריקוד החלילים "מתוך מפצח האגוזים.
• ז'אק אופנבאך  -גאלופ )קאן קאן( מתוך האופרטה אורפיאוס בשאול.
• ז'ורז' ביזה  -שיר הטוראדור ,כרמן )הסוויטה התזמורתית השנייה(.
• ז'ורז 'ביזה – הפרנדול ,הנערה מארל )הסוויטה התזמורתית(.
• קמיל סן סנס  -קרנבל החיות ,הפיל והברבור.
אירנה אולונובסקי המורה למוזיקה

נותנים מקום

בית-ספר ללא הפסקה
פיתוח אפליקציות וסייבר כבר בכיתה ז'

בשנים האחרונות מתקדם תחום המובייל
)סמארטפון( בקצב מסחרר וחסר תקדים.
טכנולוגיות התקשורת המתקדמות מאפשרות
בניית מגוון רחב של אפליקציות ,המחייבות
יכולות פיתוח ותכנות .בנטעים מתחילים להכיר
את התחום כבר בגיל צעיר ,במטרה לתת
לתלמידי כיתה ז' טעימה ראשונה ועסיסית.
כיום ,יש דרישה רבה למתכנתים ,שתפקידם
ליצור ולפתח את הטכנולוגיה של העתיד.
בינתיים ,הביקוש רק עולה עם הזמן וההיצע
אינו נגמר.

אתר.
הילדים התנסו בתהליך "סיעור מוחות קבוצתי"
ותרגלו חשיבה יזמית.
שיעורי סייבר במהלך השיעורים הילדים ערכו
היכרות עם עולם הסייבר ועם מושגים מהתחום +
ניתוח של אירועים אקטואליים ,שהתרחשו בתחום,
תוך מתן הסבר כיצד התרחשו ומה היו התוצאות.
בנוסף ,עשינו היכרות עם מערכות הגנה וגיבשנו כללי
זהירות כדי לצמצם את הסיכוי לפגע.
מייקי  -שיעור מחשבים וסייבר

מה לומדים בסדנה?
פיתוח אפליקציות התלמידים לומדים את כל השלבים של יצירת אפליקציה.
תכנון ,תכנות ושיווק .למידה אמיתית נעשית בהתנסות ,לכן כבר מהשיעור
הראשון הילדים בונים אפליקציות למערכת הפעלה .Android
במהלך השנה בונים התלמידים מספר אפליקציות מסוגים שונים כגון:
" .1כדור מתגלגל"  -בניית משחק חביב ומהנה ,שעושה שימוש בחיישן
 OrientationSensorשל הסמארטפון.
" .2אפליקציות ציור"  -אפליקציה משעשעת ,המאפשרת לצייר על גבי
תמונה שצילמנו .האפליקציה עושה שימוש ברכיב המצלמה שבמכשיר.
" .3תפוס את החפרפרת"  -בניית משחק ,הכולל דמות אותה עיצבו ותכננו
הילדים .המשחק כולל את האלמנט התחרותי ושימוש במסך טאץ'.
" .4חזור אחרי"  -אפליקציה ,המשתמשת במיקרופון וביכולת של המכשיר
לתרגם קול למילים .SpeechRecognizer
" .5לא מסמסים כשנוהגים"  -אפליקציה מצילת חיים ,שחוסמת שיחות
נכנסות ושליחת הודעה חוזרת למתקשר
ומבהירה לו שאנחנו בנהיגה )אפשר לשנות את
נוסח ההודעה לפי ההקשר( .במידה והשיחה
באנגלית ,האפליקציה אף מקריאה לנו את תוכן
ה-אס.אם.אס .נעשה שימוש בבסיס נתונים
).SpeechRecognizer (db
 .6אפליקציה מבוססת מיקום .GPS -
בהמשך גם למדנו את נושא השיווק לאפליקציה
והרישום שלה בחנות האפליקציות של גוגל.
בניית אתר אינטרנט מתקדם פרוייקט בניית
האתר בטכנולוגיה חדשה ומתקדמת .כל ילד בחר
נושא הקרוב ללבו וקידם אותו בעזרת האתר .זה
יכול להיות אתר-בית ,בלוג או חנות וירטואלית.
הילדים התנסו ביזמות משלב איתור בעיה/הצורך ועד מציאת הפתרון בעזרת

לדמיון
שיעור דמיון מתחלק לשלושה חלקים:
 .1מופע-סיפור :פוגשים אגדה קלאסית או סיפור
בן זמננו ללא אמצעי המחשה; רק טקסט ,שחקנית
וקהל  -כדי לתת למילים לברוא תמונה ולצופה
להיות שותף פעיל ביצירה.
 .2משחקי תיאטרון בעקבות הסיפור :באמצעות
אימפרוביזציות ,עבודה בתנועה ,עבודה עם חפצים,
בניית קונפליקטים ,עבודה עם ג'יבריש ועוד -
במטרה להגמיש את המחשבה ,להגביר את הקשב
לעצמי ואת הקשב לסביבה.
 .3דמות מתוך הסיפור "מתעוררת לחיים" :יוצרים
דמות מהסיפור ,נותנים לה "קול' תנועה וביוגרפיה.
אורית פלג מורה לדמיון
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מתכנתים צעירים

"מתכנתים הם הקוסמים של המחר" )גייב לוגאן ניוול ,מנכ"ל חברת .(Valve

לא משנה מה החלום שלנו או מה נבחר להיות :רופא ,עורך דין ,שחקן או
חקלאי ,כל התחומים האלו מתנהלים ברובם בעזרת המחשב ,שמקבל
הוראות מהתוכנה שנבנתה על ידי מתכנתים.
מחשבים מצויים בכל מקום .כולנו צורכים טכנולוגיה בקביעות ,אבל אנחנו לא
יודעים לכתוב או לקרוא קוד.
בנטעים לומדים תכנות כבר מכיתה ג' .הקורס נבנה בהתאם לתכנית ארגון
"קוד" הבינלאומי ,שמטרתו לעודד ילדים ללמוד תכנות באופן מהנה וחווייתי.
בתכנית תומכים אנשי מפתח בעולם הטכנולוגיה ,בהם מארק צוקרברג וביל
גייטס.
מה לומדים בסדנה?
ילדי כיתות ג' ו-ד' עברו היכרות עם עולם התכנות
ולמדו על "פקודות" ,שפות תכנות ובניית משחקי
מחשב .במסגרת הסדנה התנסו הילדים ביצירת 3
משחקי מחשב.
התלמידים רכשו את המיומנויות :כתיבת פקודות
)"קוד"( בעזרת  -משחקים עם דמויות מוכרות:
פלאפי בירדז  +מלחמת הכוכבים  +אנגרי ברדס.
הם למדו את שפת התכנות "."Java
ילדי כיתות ה' יצרו משחקים והחליטו על עיצוב
המשחק ,הדמויות והפקודות ,שניתנו על פי "קוד".
בסיום הסדנה יכולים הילדים לבנות משחקים
כאוות נפשם .כל תלמיד קיבל תעודת גמר.
מייקי  -שיעור מחשבים וסייבר
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בית-ספר ללא הפסקה

אנימציה

בבית הספר נטעים התקיים קורס אנימציה .מקור
המילה אנימציה הוא לטינית .הפירוש בעברית:
“החייאה” )הנפשה( .אנימציה היא אשליה ,המדמה
הפחת רוח חיים בחפצים דוממים.

כבר בראשית המאה הקודמת השתמשו קוסמים בטכניקות
הנפשה כדי למכור לצופה אשליות של חפצים נעים ומדברים
כבני אדם.
בקורס התוודעו התלמידים ליוצרים שהתוו את הדרך בתחום.
התלמידים צפו בסרטים נדירים .התנסו בטכניקות שונות,
צילום ציור ופיסול ,עבודה עם חומרים שונים ,מגזרות נייר ,חול,
פלסטלינה ,רדי מייד .הכירו גישות שונות להנפשה ,אנימציה
קלאסית ,קאט אאוט ,מסך ירוק ואנימציה ממוחשבת ,וכן למדו
מושגים בסיסיים בצילום ובעריכה.
בסוף הקורס ,ייצר כל תלמיד סרטון אישי בעזרת הכלים
שרכש.
עידו דגן מורה לאנימציה

גלריה  -שימוש חוזר

גם השנה יצרנו ,ברוח בית הספר ,יצירות בשימוש חוזר ,כמו שאנחנו כל כך אוהבים .עיצבנו יחדיו קיר
"לומדים סביבה באהבה" העשוי כולו מפקקים ,צעצועים ישנים ,שאריות בדים ועוד .תלמידי כיתות א'
מיינו ותלמידי כיתות ז' הדביקו .בנוסף ,יצרנו בעלי חיים מעיתונים ועיסת נייר  -כיתות ד' כבשים
וכיתות ו' ג'ירפות .תיהנו מהתמונות הצבעוניות והשמחות.
אפרת כהן מדריכת גלריה
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חושבים מסיבת
בבית ספר נטעים מתקיימים שיעורי חשיבה זו
השנה ה .11-בשיעורים ניתן דגש על שלוש הגישות
המרכזיות של הוראת החשיבה :גישת המיומנויות,
גישת הנטיות וגישת ביצועי ההבנה.

בגישת מיומנויות החשיבה ניתן דגש על מיומנות קבלת
ההחלטות ,מיומנות התכנון ,מיומנות פתרון בעיות
ומיומנויות מגוונות נוספות.
בגישת נטיות החשיבה מאפשרים לתלמידים לטפח את
החשיבה מתוך נטייה הקרובה לליבם  -הנטייה לשחק,
הנטייה לפתור חידות ,הנטייה להמציא משחקים ועוד.
בגישת ביצועי ההבנה התלמידים מבצעים ומראים את
הבנתם במגוון של ביצועים ומשימות .זה מספר שנים
שלצד משימות קצרות טווח ,התלמידים מתכננים משימה
מרכזית " -מסיבת החשיבה".
כדי להבין מהי "מסיבת חשיבה" נתחיל במה היא לא
עוסקת  -לא מדובר בלהביא מעט כיבוד ,לסכם את
השנה ולהגיד שהיה נחמד ,או לחילופין שכל תלמיד וכל
תלמידה יאמרו דבר אחד שאהבו במיוחד .זה לא זה.
אז מהי "מסיבת החשיבה"? מסיבת החשיבה מכוונת את
התלמידים להשתמש במיומנויות החשיבה השונות
שטיפחו במהלך השנה ,להפעיל את נטיות החשיבה
שלהם אל עבר ביצועים בהם חוגגים את פעילות החשיבה.
כיצד מפיקים "מסיבת חשיבה"?
המסיבה מתקיימת בכיתות א'-ב' .בתוך קבוצות החשיבה,
התלמידים מתחלקים לקבוצות קטנות ומתחילים לפתח
את המיזם .הם מעלים אפשרויות שונות ורעיונות שונים,
בוחרים איזו תחנת הפעלה להכין ,איזה לבוש מיוחד וציוד
מתאימים לטובת תפעול
התחנה שבחרו.
התהליך הקבוצתי משלב
בתוכו חשיבה קבוצתית,
תכנון ,בחירה וקבלת
החלטות ,לקיחת אחריות,
חלוקת תפקידים ועוד.
ב"מסיבת החשיבה"
התלמידים מפעילים
תחנות וגם עוברים

עם הפנים לקהילה

יום המעשים הטובים בנטעים

יום המעשים הטובים ,שמקורו בישראל ,הוא יום שיא בינלאומי.
מטרתו לעודד כל אחד ואחת לעשות טוב בדרך שלהם .יוזמה חיובית
זאת אומצה על ידי מדינות רבות ברחבי העולם.
המשתתפים ביום זה עושים טוב למען הקהילה והסביבה ,החל מחיוך
לאדם ברחוב ועד להתנדבות במשימות שונות למען החברה והסביבה.

ראש העיר רמת גן ,ישראל זינגר ,מנהלת בי"ס "נטעים" ,מרב שרייבר,
ילדי שכבה ז' וחניכיהם מבית אקשטיין

חשיבה

ומשתתפים בתחנות הפעלה שחבריהם
לכיתה הכינו.
להלן מספר דוגמאות לרעיונות יצירתיים
שעלו ויושמו בקבוצות:
"באולינג כוסות ההפתעות"  -בתוך כוסות
קשיחות מכניסים הפתעות וסוגרים בנייר
כסף .הכוסות מוצבות בצורה של משחק
הבאולינג .כל משתתף שמפיל כוס אחת או
יותר  -בוחר כוס ומקבל את ההפתעות
שבפנים.
עוגת דמקה אכילה  -משחק דמקה
שחלקי המשחק הם עוגיות בהירות וכהות.
מי שאוכל חייל על הלוח – אכן ,אוכל אותו.
"קליעה למטרת החשיבה"  -לוח קליעה
למטרה מיוחד המשלב חידות והפעלות.
”ילדי החידות"  -ילדים שחולצתם מלאה
בחידות לטובת חברי הקבוצה ,שרוצים
לנסות לפתור.
"חידות גפרורים" ממקלות של בייגלה .מי
שמצליח לפתור את החידה  -אוכל את
הבייגלה.
ועוד רעיונות רבים וטובים.
ד"ר רון שרף
חשיבה יצירתית וביקורתית

ב 28.3.17-התקיים בבית הספר יום שיא של הפרוייקט "תעבירו את זה
הלאה" – ניסיון למצוא דרך לשנות ולתרום לעולם .מועצת התלמידים ובנות
השירות ,שירה ורבקה ,הובילו את הפרוייקט .במהלך השבוע ,ניהלו נציגי
מועצת התלמידים פעילות הכנה בכיתות לקראת האירוע .הפרוייקט ,בו שיתפו
פעולה בית הספר ,גני החובה ,מרכז
יום לקשיש ובית אקשטיין היה
מוצלח ומרגש מאוד.
היום החגיגי החל במשחק "מרוץ
המיליון" ברחבת בית הספר.
במקביל הפעילו נציגי כיתות ה' את
ילדי שכבת ד' בנושא :סביבה
ירוקה .בספארי התקיימה פעילות
של חונכי שכבה ז' ,יחד עם ילדי
בית אקשטיין .לסיור זה הצטרף
ראש העיר ,מר ישראל זינגר.
ילדי כיתה ד' ,2בליווי המחנכת נטע
מור ובנות השירות ,יצאו למרכז יום
לקשיש לפעילות בינגו משותפת.
הם עיצבו את המקום כבית קפה.
בתפריט :שתיה קרה ועוגות .שנאפו
ע"י ילדי בית אקשטיין במסגרת החוג לאפייה .הקשישים שיתפו פעולה ונהנו
מאוד.
נציגי כיתה ו' 3הפעילו את
ילדי שכבת ב' בהכנת ספרון
"מעשה טוב" .לסיום ,התקיים
טקס הענקת מדבקות "בחרתי
לעשות טוב" לילדים נבחרים,
על מעורבותם החברתית
ברמה הכיתתית ,הבית ספרית
והקהילתית.
בימי חמישי ושישי התקיימו
פעילויות בנושא "אביב ירוק
כרזה שהכינו תלמידי בית ספר "נטעים" במסגרת פעילויות  "2017במהלכן נערכו הרצאות
"אביב ירוק "2017
וחידונים .ילדי בית הספר הכינו
כרזות מתאימות ויצאו במבצע ניקיון באזור בית הספר.
אודליה שרם מחנכת כיתה ו‘2

25

ילדי כיתה ד' 2עושים טוב במרכז יום לקשיש,
הסמוך לבית הספר ,במסגרת יום המעשים הטובים

ונימ תרבות ומורשת

מוזיא

הבית ליד הים

בכיתה ג' ביקרו תלמידי נטעים במעונו המפורסם של ראש הממשלה
הראשון ,דוד בן גוריון ,בקיבוץ שדה בוקר שבצפון הנגב.
בכיתה ז' שבו התלמידים אל ההיסטוריה של דוד בן גוריון ,וביקרו בביתו של
ראש הממשלה הראשון בתל אביב ,ברחוב שנקרא אז רחוב קק"ל )קרן
קיימת לישראל( וכיום נקרא על שם דוד בן גוריון ז"ל.

אמנות ואמנים

בשלהי חודש ינואר יצאו תלמידי שכבת ז' לסיור וסדנה במוזיאון
תל אביב.
בחלק הראשון של הסיור למדו התלמידים על אומנות ארץ ישראלית לפני
ואחרי קום המדינה .הם למדו כיצד האמנות יכולה להיות גם כלי דמוקרטי
שמבקר את פעולות הממשלה.
לתלמידים ניתן הסבר על ההבדל בין ביקורת אמנותית לגיטימית לבין הסתה,
והובהר כי לעתים קו דק בלבד מפריד ביניהם.
בחלק השני התקיימה סדנה מעניינת .התלמידים יצרו בובות מחוט ברזל ,נייר
כסף ופלסטלינה ואפיינו דמויות ייחודיות.

התלמידים למדו על פועלו של בן גוריון .בפעילות קבוצתית ,הם ביצעו
משימות לימודיות ,תוך כדי איסוף פרטים מעברו של בן גוריון.
גל גוזלן מחנך כיתה ז'1

מכון וייצמן

תלמידי שכבת כיתות ז' ממשיכים להעשיר את הידע שלהם בנושאים רבים
במכון וייצמן שברחובות  -מכון שהצמיח מדענים חשובים ומועילים למדינת
ישראל ולעולם כולו ,וביניהם גם זוכים בפרס נובל.

התלמידים שלנו לומדים בין היתר על אנרגיה ,מולקולות גדולות ,חשמל
ומגנטיות ,רובוטיקה וחלל ,ועל מערכת השמש.
התלמידים ביקרו בפלנטריום והעמיקו את הידע שלהם בנושא המראות
ונחיתות.
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3
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תרבות ומורשת
מדענים צעירים

כולנו רוצים להיות איינשטיין .אם לא איינשטיין ,אז אולי קרוב .על כן בית הספר שלנו דואג להוציא אותנו למכון ויצמן ,פעם בשבועיים.
ב  18.9התכנסנו בבית הספר ויצאנו לכיוון עיר המדע ,רחובות .התחלנו את
היום בגן המדע ומיד הרגשנו שאנו משכילים ולומדים דברים חדשים .עברנו
בתחנות השונות ,בעקבות המדריך .היה מעניין לראות העברת אנרגיה
בעזרת ישיבה על נדנדות .מה שמיוחד בנדנדות האלו זה שאתה צריך לדחוף
צד אחד בנדנדה ולאחר המתנה של מספר שניות האנרגיה עוברת לצד השני
שגם שם יושב ילד ,והנדנדה שלו מתחילה לעלות לבד.

אחר כך ראינו כיצד ניתן להפיק צלילים שונים ומוכרים ,בעזרת לבנים בגדלים
ובמשקל שונים .יובל גולן אפילו ניגן לנו את "יונתן הקטן" .למדנו שאנרגיה
ממירה את עצמה למצבים שונים ,היא אף פעם לא נעלמת.
המשכנו למעבדות ולמדנו על מצבי צבירה שונים וההבדלים בין גזים שונים.
הרכבנו משקפיים מגניבות וערכנו ניסויים מאוד מעניינים .המורה איילת

הייתה צריכה לעבור בין כל התלמידים ולצלם למזכרת ,כי אף אחד לא ויתר
על מראה ה"פרופסור" .בדקנו את נקודות ההפשרה וההקפאה של גזים
שונים ואפילו הצלחנו להפוך פחמן דו חמצני לאבקה! לקינוח ,הכין לנו
המדריך גלידת וניל ,תוך כדי שימוש בחנקן נוזלי .גם טעים וגם גאוני.
אביב חן מכיתתנו סיכם" :לצאת ליום לימודים מהסוג הזה ,זאת חוויה מעולה
ומטורפת!"
חן אביב ,עמית דגוגה ,יונתן הולנדר ,רז פוירשטיין וים אטדגי כיתה ז'3

מסע ברחבי הדמוקרטיה

הביקור של תלמידי שכבת ז' במרכז יצחק רבין בתל אביב התבסס
על לימוד חייו של ראש הממשלה הנרצח השזור בהקמתה
ובהתפתחותה של מדינת ישראל.

לכל אורכו ,חשף הסיור את תחנות חייו של יצחק רבין ז"ל מימי ילדותו ועד
לרצח בשנת .1995
לצד חייו של רבין היו לכל אורך המוזיאון תחנות ,שהראו באיזה ספקטרום
לאומי ובין לאומי פעל רבין ,תוך שימת דגש על האירועים המרכזיים
שהתחוללו באותה התקופה.
לסיום הסיור קיימו התלמידים סדנה על הדמוקרטיה הישראלית ועל תופעות
כמו סטריאוטיפים ,גזענות ואלימות.
גל גוזלן מחנך כיתה ז'1
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סיורים לימודיים

משפט בשידור חי

אם אשכחך ירושלים

קבוצה של תלמידים מצטיינים משכבה ז' יצאה לסיור בבית
המשפט בתל אביב ,במסגרת שיעורי "מוסר ומשפט".

התלמידים הנרגשים זכו לצפות בדיון משפטי שנערך במקום בשעת ביקורם.
הם התכבדו בשיחה עם שופטים ועורכי דין וחזרו מאוד נלהבים ומלאי
במסגרת שנת הבר-מצווה של תלמידי שכבת כיתות ז' ,יצאנו לסיור
מוטיבציה.
בהרי ירושלים ,כדי ללמוד על המקורות היהודיים שלנו ,ועל שרשרת
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3

הדורות של העם היהודי בירושלים ,מתקופת בית ראשון ועד ימינו.

בכדי להעצים את הגיבוש בין ילדי השכבה ,ערבבנו את שלושת הכיתות
וחילקנו אותם לשלוש קבוצות מעורבות חדשות.

מנווטים את העבר

תלמידי שכבת כיתות ז' יצאו לניווט בתל אביב יפו ,כדי ללמוד באופן
פעיל ומרתק ,מהי "התמצאות במרחב" בעזרת מפה .ההזדמנות
נוצלה להעמקת הידע בהיסטוריה של העיר הגדולה.

הסיור החל בשכונת משכנות שאננים והמשיך בקבר דוד .למדנו על חשיבותו
של המלך דוד כמנהיג וכובש גדול בהיסטוריה של עם ישראל ועל תקופתו
לפני הבית הראשון .המשכנו לרובע היהודי ,ושמענו על האירועים שהתחוללו
במקום מתקופת בית ראשון ועד מלחמת ששת הימים .ביקרנו במוזיאון "בית
אריאל" לתולדות ירושלים בימי הבית הראשון .סיימנו ,כמובן ,בכותל המערבי התחלנו את היום במגדל שלום והמשכנו דרך התחנה החדשה בנווה צדק
ובמנהרות הכותל .התלמידים התרגשו לגלות את המקומות המקודשים לעם .דרומה ליפו .במהלך הניווטים מנקודה לנקודה ,התלמידים היו צריכים ללמוד
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז' 3ולשנן בעצמם את תולדות העיר.

לאחר מכן הכינו הצגה ,כולל שירים תואמים ,והעלו סרטונים שתיארו את חיי
היהודים במקום עם הקמת העיר תל אביב בתחילת המאה ה.20-
כך הם למדו את סיפורו של מגדל השעון ,וכיצד נכבשה יפו במלחמת
השחרור.
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3
וגל גוזלן מחנך כיתה ז'1
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יש לי יום יום חג...
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שלום
כיתה א'

ברכות
לראש השנה

בטקס מרשים וססגוני פתחו תלמידי כיתות ג' את
שנת הלימודים תשע"ז ,וקיבלו בזרועות פתוחות
ובמחיאות כפיים סוערות את תלמידי כיתות א'
הרכים.

לקראת חג ראש השנה ,החלטתי לערוך
פעילות גיבוש נחמדה לתלמידי כיתה ה' .3כל
תלמיד קיבל דף לבן ריק ,עליו כתב את שמו
והניח אותו על שולחנו.
ברקע התנגנו שירים שמחים לכבוד השנה החדשה,
ילדי הכיתה עברו בין השולחנות וכתבו ברכות
ואיחולים אחד לשני .ברכות המתייחסות לתחומים
שונים בחיים.
המטרה הייתה ליצור אווירה נעימה בכיתה ,פרגון
הדדי ,וכמובן ,תחושת סיפוק ,חוזרים הביתה ,מצוידים
בדף צבעוני עשיר בברכות שונות מכל הלב.
כל הילדים שיתפו פעולה ואף מילאו את הדף משני
צדדיו .הם לא שכחו לפרגן גם למי שלא היה נוכח
בכיתה.
לאחר הפעילות ,הודו הילדים ,כי הם נהנו מאוד
והרגישו שהדבר תרם לגיבושם .כעת ,נותר רק לאחל
לכולם שנה טובה ומוצלחת.
גלית קוריאנסקי מחנכת כיתה ה'3

שלום כיתה ז'

ב ,1.9-יחד עם כל ילדי ישראל ,התחלנו את שנת הלימודים השביעית שלנו .המון התרגשות וגם חששות .עוד בשנה שעברה אמרו לנו
כולם עד כמה חשובה שנה זו .שאלנו את עצמנו :מי יהיו המורים שלנו? האם כולם חדשים? יש וותיקים? האם החומר יהיה קשה?
מעניין? האם הכול יתחיל טוב?

קיבלנו כיתה מקושטת ומרהיבה שאיילת )המחנכת שלנו( הכינה לנו .הבנו מהר מאוד שהיא אוהבת ינשופים ,ח ח ח ...המחנכת החדשה שלנו מאוד מסודרת.
מאוד כיף איתה )גם כשהיא לפעמים כועסת( .היא עוזרת לנו בדברים שונים ומקלה עלינו כדי שנבין טוב יותר .היא מוצאת לנו דוגמאות מהחיים שלנו ,מכינה
לנו מצגות וסרטונים ,דפי עבודה ,ומלמדת אותנו איך מתכוננים למבחנים.
בימים הראשונים עסקנו בעיקר בשיעורי חברה והיכרות .באחד מהם ,פיזרה איילת על הרצפה
המון תמונות של ינשופים ,וגם המון משפטי חוכמה .אנחנו היינו צריכים להסתובב ולבחור את
המשפט שהכי התחברנו אליו ואת הינשוף שהכי מאפיין אותו .לאחר מכן הסביר כל אחד
מדוע עשה את הבחירות שלו.
יובל גולן בחר ,לדוגמה ,במשפט" :שום דבר גדול לא נעשה ללא סכנה".
מאיה יעקובי בחרה במשפט" :לפעמים אומץ לא בא בשאגה ,אלה בקול קטן שאומר אני
אנסה שוב מחר".
כולנו מאוד אהבנו את ההפעלות עם המחנכת" .איזה כיף להתחיל את השנה כשאתה יודע
שיש לך אפשרות להביע את הדעה שלך" ,כך אמר אחד התלמידים" ,איזה כיף להתחיל את
השנה כשיש לנו אפשרות להראות מה אנחנו אוהבים ,מי אנחנו ,במה אנחנו טובים" ,כך
הוסיפה תלמידה אחרת.
השתתפנו בעוד משחקי חברה שונים .אחד מהם היה להביא חפץ מהבית ,שמספר עלינו
משהו אישי .היה מאוד מעניין .גילינו דברים חדשים על הילדים בכיתה ,למרות שאנחנו כבר
מכירים הרבה שנים.
אומנם עבר רק חודש וקצת,
אבל עברנו כבר הרבה
ואנחנו יודעים שכיתה ז' היא
שנה קשה אבל ...נראה לנו
שגם שנה כיפית.
איה לוריא ,דנה אביב,
סיוון חסידי ,פיי אולהאולה,
יאן יודיצקי ,מאיה יעקובי
ויובל גולן כיתה ז'3
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חג אורימ שמח

מגלים את האור שלנו

במסגרת הפעילויות לקראת חג החנוכה ,יצרו ילדי כיתה ג' 4נרות
שעליהם כתבו זה לזה את "נקודות האור" שבהם.
בכל אדם ,כמו גם בכל אחד מילדי הכיתה ,קיימות נקודות אור .על מנת
למצוא אותן עברנו תהליך מעניין .למדנו להתבונן לתוכו של החבר ולגלות את
הטוב והיפה שבו.

מנטעים תצא תורה

תחילת לימוד התורה הנה משמעותית ויוצאת דופן .ההיסטוריה של
העם היהודי ,סיפורי אמת וסיפורי אגדה ,שלא נמצא בשום מקום,
למעט בספר התנ"ך.

תלמידינו החלו את השנה בחזרות לקראת טקס קבלת התורה .קריינים,
שחקנים ,רקדנים וזמרים  -תפקידים שריגשו כל כך את כל תלמידי השכבה.
בחזרות התערבבו תלמידי השכבה על פי התפקידים ,ולנו המחנכות יצא
להכיר תלמידים גם מכיתות ב' המקבילות.

למדנו קודם כל לתת לעצמנו ,לפרגן לעצמנו ולאהוב את עצמנו .ואז ,כאשר
הרגשנו שהאור האישי שלנו דולק ,יכולנו לכוון אל שאר ילדי הכיתה ולעזור
להם להצית את הלהבה האישית שלהם.
הפעילות גיבשה את ילדי הכיתה ותרמה לתחושה האישית של כל אחד מהם.
זכרו ,יש בנו את היכולת להדליק את הנר שלנו ולהתגבר על החושך
ובאמצעות הלהבה הפנימית נוכל גם לעזור לנרות הסובבים אותנו להידלק
ולהתגבר על החושך שלהם .ככל שנדליק מספר נרות רבים יותר של אנשים
אחרים ,כך האור שלנו יופץ הלאה ויתפשט יותר ויותר וזה ישמש אותנו
לראות טוב יותר את הדרך.
חג שמח!
שני ירושלמי וילדי כיתה ג'4

לקראת הטקס ,התלמידים התרגשו כל כך ,עד כי שמענו מהורים שילדיהם
התעוררו בחמש לפנות בוקר ביום הטקס ,הכינו בגדים יום קודם ,עשו חזרות
מול ההורים ושיננו את צעדי הריקוד ומילות השירים.
התלמידים ייחסו משמעות רבה
לטקס ולהשתתפות שלהם ,וזה
ניכר לאורך הטקס כולו .בשנה
הקרובה ,הלימוד וההיכרות
שלהם עם סיפורי בראשית
המיוחדים כל כך יהוו בסיס
ללימודי התורה ומשמח אותנו
לפתוח את הדלת לעולם עשיר
זה.
תרצה ,סיגל וקארין,
מחנכות כיתות ב'
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חודש "כיס-לב"

כיתה ד' 2ציינה את חודש כסלו בסימן "כיס-לב" .כל תלמיד קיבל
כיס בצורת לב ,שהוא בעצם כיס  -אליו הוכנסו פתקים ,שמחממים
את הלב ,מחברי הכיתה.

לפני הפעילות החווייתית ,נעשה בכיתה דיון מקדים ,ועלתה השאלה" :מה
מחמם לנו את הלב"? הילדים העלו מגוון רחב של נושאים ,שבאופן מפתיע,
רובם היו מופשטים ולאו דווקא מוחשיים.
לאחר מכן ,כל ילד וילדה שלפו באופן אקראי שלושה פתקים עם שמות
חבריהם לכיתה ,וכתבו להם מילים חמות .כך שבעצם ,לכל כיס הוכנסו
לפחות שלושה פתקים.
בכיתה שררה אווירה נעימה .היה מקסים לראות איך הילדים מבינים את
המשמעות של נתינה ,שאינה תלויה בחומר ,אלא כזאת שבאה מהלב.
ואז הגיע הרגע שכולם ציפו לו...
פתיחת המכתבים.
"כשפתחנו את הפתקים הרגשנו
שמכבדים אותנו ואוהבים אותנו,
ושכיתתנו מאוד מגובשת" ,סיכמו
הילדים את הפעילות.
ברצוננו להודות מקרב לב ללינור
בר-און על היוזמה המבורכת והרעיון
הנפלא.
נטע אופק ,מחנכת כיתה ד'2

חג...
יום
יום
לי
יש
בינ בשמחה
משנכנס אדר מר
פורימון

כמנהגנו בכל שנה ,התחלנו
בחגיגות פורים שבוע לפני החג.
ציינו את יום הכובעים ,היום
הירוק  -איכות הסביבה ,יום
שחור-לבן ויום תודה .בין לבין,
ילדי מועצת התלמידים עברו
בין הכיתות ,שרו ושימחו את
כולם.

ביום שישי יצאנו לרחבה בשמחה
וצהלה .הילדים הציגו תחפושות
מקוריות ויצירתיות מאוד.
ילדי שכבות א'-ד' נהנו מהביתנים
אשר הקימו הסטודנטים ,בנות
השירות וקבוצת הורים.
ילדי שכבות ה'-ח' נהנו מהפעלות
משעשעות ומהנות ע"י די-ג'י ,וקיבלו
פרסים מיוחדים.
לסיום ,נערכה הופעה של להקת
בית הספר .וכך ,באווירה תוססת
וחגיגית יצאנו לחופשה.
אודליה שרם מחנכת כיתה ו'

הגמד והענק

כחלק ממנהגי בית הספר לקראת חג פורים שיחקנו
את המשחק "הגמד והענק".
בכדי להעניק למשחק פן
חינוכי ,בכל בוקר העניק
הגמד לענק שלו מילה
טובה אישית .הבנו שמעבר
למתנות וממתקים ,מילה
טובה מחבר נותנת לנו

הרגשה טובה ומחממת את הלב.
ביום הפורימון הגענו כולנו מחופשים לבית הספר ,מורים ותלמידים כאחד,
והחגיגה הייתה גדולה ,מהנה ,ומאוד יצירתית .כל מחנך החל את היום
בכיתה עם תלמידיו .אצלנו בכיתה ז' עסקו התלמידים בניחוש מי היה הגמד
שליווה אותם במשך השבוע במשלוחים ובמילים טובות.
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התלמידים קיבלו משלוח
מנות מיוחד במינו.
הכסף ששולם עבור משלוחי
המנות הועבר כתרומה
לאגדות אקים ו.AV-
התלמידים יצאו לרחבת
ביה"ס ונהנו מהפעילויות השונות .אפשר היה לראות מגוון של תחפושות
מדהימות ומקוריות .באופן ספונטני עלו תלמידי השכבה לכיתה .סידרנו מיד
את השולחנות ,פרשנו מפות והוצאנו מארון הסתרים שלל משחקי קופסה
וקלפים .זה היה אירוע מגבש ונעים!
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז'3
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סדר פסח

ביום שישי ,31.3.17 ,חגגו ילדי שכבה א' את סדר פסח באולם הספורט.
לתלמידים חיכו שולחנות ערוכים כמיטב המסורת .הם קראו בהגדה ,זימרו
בהתלהבות שירי חג ,ורק אחרי שסיימו את "אחד מי יודע" ,התפנו לסעודת
החג .היה מרגש!

בעקבות ההגדה

גם תלמידי כיתה ב' 1ערכו סדר פסח חגיגי ומרגש בכיתה .התלמידים
התוודעו למהלך הסדר וכן התמקדנו בפן ההיסטורי של החג.
סיגל פרלמוטר מחנכת כיתה ב'1

במסגרת תכנית הלימודים של שכבת כיתות ג' ,למדו הילדים על
סיפור יציאת מצריים ועל המעבר משעבוד לחירות.

לקראת חג הפסח חיברנו את החומר הנלמד בכיתות לסיפורי ההגדה.
הילדים חקרו את סיפורי ההגדה כדי להבין את הערכים הנובעים מהם.
לסיכום הנושא התחלקה השכבה לשתי קבוצות :כיתות ג' 1ו-ג' ,4כיתות ג'2
ו-ג'.3

ל"ג בעומר ירוק

לקראת ל"ג בעומר ,הועברה בכיתתנו פעילות ע"י נילי מקובסקי,
אימא של התלמידה ענבר מקובסקי.

הסיכום התבצע בפעילות מגבשת ,שכללה קריאה מתוך ההגדה ,שירת
"קריוקי" של שירי החג ואכילת המאכלים הסמליים של החג.
הילדים שיתפו פעולה בפעילויות השונות ,התחברו לסיפורי החג ונהנו מאוד.
שני ירושלמי מחנכת כיתה ג'4
הפעילות כללה הסבר על משמעות החג ומשחק בינגו ל"ג בעומר ,שבו הוצגו
כרטיסיות עם שאלות על החג .התשובות הופיעו על גבי כרטיסי הבינגו ומי
שהצליח למלא את כל ששת הריבועים של הבינגו  -ניצח.
לסיום ,קיבלו הילדים קאפקייק וקישטו אותו ברוח החג :גליליות ובייגלה
שימשו בתור קרשים למדורה וקרמל
סוכריות מוקשה בתור המדורה .ליד
הקאפקייק קיבל כל ילד קיסם עם
מרשמלו.
הילדים שיתפו פעולה ונהנו מאוד.
מיכל כנפי מחנכת ה'2
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חגיגת שבועות

כמידי שנה ,מהווה אירוע שבועות את אחד מרגעי השיא של שנת
הלימודים ב"נטעים" .אירוע זה חוזר ומדגיש כמה מיוחדת ,ערכית
ומשפחתית היא קהילת "נטעים".

בכל שנה מתאחדת משפחת "נטעים" כדי להציג את ביכורי השנה של החוגים,
החינוך לערכים ,כישורי התלמידים ,התגייסות ההורים ,השקעת המורים ,מחויבות
צוות בית הספר ,הקשר החם עם החווה החקלאית ,שיתוף הפעולה והרצון הטוב
של כל הגורמים .כל אלו מתלכדים למפגש חגיגי ,ססגוני ,מרגש ,ייחודי וכל כך
"נטעימי".
גם השנה התכבדנו בנוכחותם
של ראש העיר ,מר ישראל
זינגר ,שבא לברך ,ומנהלת
המחלקה לחינוך יסודי ,גב'
אורית איתיאל ,שנכחה בכל
מהלך הטקס ,ואף הקפידה
לבקר ב"שוק האיכרים".
אודליה שרם
רכזת חברתית

פעילות בנושא שבועות

לקראת חג שבועות ,הועברה בכיתתנו פעילות ע"י נילי מקובסקי ,אימא של ענבר מקובסקי.

הפעילות נפתחה בהסבר כולל על החג .הילדים חולקו ל 2-קבוצות ושיחקו איקס עיגול שבועות .כל
קבוצה בתורה הייתה אמורה לנחש מה התשובה הנכונה לשאלה שנשאלה בנושא החג .במידה וניחשה
נכון סומן איקס או עיגול על הלוח.
לאחר מכן ,הכיתה חולקה לקבוצות וקיבלה חידת מעשים טובים .בחידה הוצגה פעילות שכונתית בחג,
והילדים היו צריכים לגלות ,דרך הרמזים שמופיעים בתמונה ,אילו מעשים טובים התרחשו בזמן האירוע,
כגון :ילד שוויתר על ארטיק לטובת ילד אחר ,או קבוצת ילדים שוויתרה על המקום שלה לטובת קבוצה
אחרת ,כיוון שאחד הילדים היה עם גבס ולא יכול היה לעלות במדרגות.
לסיום ,חולקו קרקרים ופתי בר עם קצפת והילדים יצרו קינוח בצורת לוחות הברית .הילדים נהנו מאוד.
ענבר מקובסקי כיתה ה‘2
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בלבנו תמיד
משואה לתקומה

ילדי כיתה ד'  3התכבדו בארגון והעלאת המופע של טקס יום השואה.
כל דקה במהלך החזרות הייתה מלאת התרגשות .דמיינו את עצמנו
עומדים על הבמה ומופיעים בפני תלמידי בית הספר .זה היה כה מרגש.
התלבושות שעוצבו עבורנו דימו את ההרגשה של
ילדים בגטו ויכולנו להזדהות עם התחושות
הקשות והעצובות שלהם .הטקסטים שקראנו
ריגשו והעבירו היטב את הרגשות של ילדים בגטו.
התקשינו להאמין שבעוד כמה ימים יבואו אנשים
רק בשביל לראות אותנו.
הדמעות הזולגות על פני חלק מהאנשים ריגשו
ושימחו בגלל העובדה שהטקס עשה את שלו
והעביר את המסרים .שמחנו שאחרי חזרות רבות,
כולל ויכוחים והתלבטויות ,הצלחנו במופע עצמו.
וזה היה העיקר.
נטע אסף ,ליהי רור ונועה שרמן כיתה ד'3

מפגש מרגש

ביום שלישי ,25.4.2017 ,נפגשו תלמידי
כיתה ח' 1עם יצחק ארב ,סבא של
תומר .במפגש חשף יצחק את סיפורו המרגש על
חוויותיו הקשות בזמן השואה.

הגיעו למחנה כדי לשחרר אותנו .נשמעו יריות
והתחבאתי .לאחר מכן ,הגרמנים זרקו את נשקם ואני
לקחתי את אחד הרובים וטיפסתי על מגדל השמירה.
גיבור שכמוני .הייתי נער כחוש ששקל  36קילו ,מנסה
לטפס על מגדל כשרובה בידי ,ורק בקושי רב הצלחתי
לעלות על המגדל .הייתי למעלה כל הלילה ,עם הרובה
מוחזק בידי .זו הייתה הרגשה כל כך מדהימה .יום אחד
אני אסיר שעובר גיהינום ,חסר כל כוח ,ובלילה הייתי
במגדל שמירה עם רובה בידי".
תלמידי הכיתה תיארו את המפגש כמרגש וחשוב .כל
ילד סיפר מה הוא הרגיש ומה למד מהמפגש" .אותי
במיוחד נגע והעציב החלק שיצחק חגג בר מצווה ,ויום
לאחר מכן הועבר לגטו ,ויצא משם רק כשהיה בן  .19הוא
בעצם פספס את כל תקופת הנעורים שלו ויצא כאדם בוגר
לחלוטין".
חלק מהילדים אמרו שהסיפור נתן להם נקודת מבט שונה על
החיים ועל השואה .סיכמנו את המפגש כאירוע מעצים ומיוחד.
לא בכל יום שומעים סיפורים מהשואה ממקור ראשון .פשוט
זכינו .הסכמנו שחשוב מאוד שנזכור ושנהיה מודעים לדברים
שקרו ,ושלא נשכח את כל האנשים ששרדו את השואה.
גל ונטורה מחנכת כיתה ח'1

הוא סיפר לנו על כניסתו לגטו ,על המקרים הנוראיים
שחווה ועל ההתמודדות היומיומית שלו עם המצב.
יצחק הסביר כי הרגיש כאילו הוא "הולך בגשם אבל לא
נרטב מהטיפות".
בכל פעם שהמוות כמעט השיג אותו ,היה לו מזל והוא
המשיך ושרד.
כשנשאל ,מה היה הרגע המכונן ביותר שחווה ,הוא
סיפר" :הייתי בן  19בלבד ,כשהחיילים האמריקאים
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בלבנו תמיד

לא לאלימות ,כן לשלום

בבית הספר "נטעים" מכריזים" :לא לאלימות!" מידי שנה מקיימים
טקס מרשים לזכר יצחק רבין ז"ל ,שנרצח ב 4-בנובמבר 1995
בהיותו ראש ממשלת ישראל.

השנה עסק הטקס בדמותו של ראש הממשלה המנוח ופועלו לקידום
השלום ,וכמו כן ,באירועים אשר קדמו להתנקשות.
מעל במת הטקס קראו התלמידים" :בואו נעשה עולם טוב יותר להנחיל
לילדינו!" "די לאלימות ,כן לסבלנות ,נמתין ,נדבר ,נעזור ונשמע!" "החיים
יפים יותר עם חיוכים ודיבורים!" ואכן ,מי ייתן ואנחנו נעשה עולם טוב
יותר".
המסרים אשר הועברו בטקס" :האלימות היא כרסום הדמוקרטיה".
"אלימות גוררת אלימות"" .סבלנות מולידה סובלנות".
אורית ניימן מועלם מחנכת כיתה ה'

אך נזכור את כולם

"במותם ציוו לנו את החיים" .טקס יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי
פעולות האיבה אורגן השנה על ידי תלמידי
כיתה ו'  .2התלמידים הופיעו בפני תלמידי
בית הספר ,ההורים ותושבי השכונה .הם
גילו בגרות ,אחריות ורגישות רבה לנושא ניכר היה שהתלמידים מבינים את המסר הכאוב והחשוב וקולטים מה
עובר על משפחת השכול יום-יום .בין הצופים לא נשארה עין יבשה.
ולמעמד.
הרעיון המרכזי של הטקס היה "החיים שאחרי
השכול וההתמודדות עם האהוב החסר" .בקרב
הצופים נוצרה אווירה מרגשת ,מלכדת ומכבדת.

טקס יום הזיכרון הינו אירוע בעל אופי ייחודי ,המגבש את קהילת
"נטעים" סביב הרגעים הקשים ,שנמהלים בהם עצב ,גאווה ותקווה.
אודליה שרם מחנכת כיתה ו'2
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ילדי זה“ב
כללים צריך לשמור

גם השנה ,במסגרת הנושא החשוב "זהירות בדרכים" ,המשכנו
לשמור על הכללים ולחדד את הנהלים .זהו אינו משחק ילדים –
אלו הם החיים.
כבר בתחילת השנה שמנו דגש
על הכללים והנהלים  -היכן מותר
להחנות ,היכן ניתן להמתין
לילדים ,לשים לב להולכי הרגל
בחניה ועוד.
עמותת "אור ירוק" ,המשתפת
איתנו פעולה ,הוקמה בשנת
 ,1997מתוך הכרה בצורך של
מאבק ללא פשרות בתאונות
הדרכים ובחשיבות מעורבות
הקהילה.
מטרת העמותה ,כמו גם מטרת
בית הספר ,לצמצם את מספר
הנפגעים בתאונות הדרכים
ולהשפיע על שינוי תרבות הנהיגה
וחציית הכבישים בישראל.
דגש גדול ניתן השנה לנגישות
ובטיחות בבית הספר .השנה

יום הבטיחות בדרכים

 22/11/2016הוכרז כיום הבטיחות בדרכים .ההכנות ליום זה החלו
עוד בתחילת החודש ,וכללו הסברה ופעילויות על החשיבות בשמירה
על הכללים בכביש .השנה הושם הדגש על נושא "משפחה בטוחה".
אם כל משפחה תדאג לתכנן את הנסיעה,
וכל אחד מאיתנו יקבל אחריות למעשיו,
מקטן עד גדול ,נוכל למנוע תאונות דרכים!
עוד תובנות שנלמדו ביום הבטיחות:
חגורת בטיחות הינה חובה – לא משנה
היכן מקום ישיבתך .לסמס בטלפון  -זוהי
עבירה שמסכנת חיים .התלמידים הוכשרו
להיות שגרירים למסרים החשובים האלו ,
ולמדו שניתן גם לשכנע מבוגרים ,שאם
נוהגים לא מסמסים! המוטו של ילדי כיתה
ה' ,שעברו את ההדרכה ומונו לשגרירי
מידע:
לא רוצים עוד הרוגים!
המלחמה על החיים  -שומרים על
הכללים!
בכביש אני לא סומך על אף אחד – רק על עצמי.
אורית ניימן מועלם ,מחנכת כיתה ה' 1ורכזת זהירות בדרכים

החלה לפעול מעלית לנגישות בבית ספרנו.
השנה המשיכו תלמידי כיתות ג'–ח' ,נציגי "זהירות בדרכים" ,לקבל הדרכה
מטעם עמותת "אור ירוק" ,ולהדריך בשיעורים את תלמידי בית הספר.
במהלך השנה נערכו ימי שיא מטעם "אור ירוק".
הדגש הלימודי היה על סבלנות ,נגישות והקשבה!
הכלל המוביל אותנו הוא – אם נשמור יחד על הכללים ,נקבל במתנה את
החיים.
נאחל לכולם חופשה נעימה ובטוחה .כולנו ביחד נשמור על הכללים!
אורית ניימן מועלם רכזת זהירות בדרכים מחנכת כיתה ה'1

יסודיים בדרכים

כאמור ,במהלך השנה השקענו רבות בנושא החשוב – זהירות בדרכים.
דאגנו לחדד את הכללים בכל הזדמנות .כחלק מתוכנית "יסודיים בדרכים",
הפעילה עמותת "אור ירוק" פעילות "יום שיא" ,המשלבת משחק ולמידה
ומאושרת על ידי אגף זה"ב של משרד החינוך.
הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות א'–ו' בבתי הספר והיא בנויה משמונה
תחנות חווייתיות ,בהן מופעלים התלמידים בחצר בית הספר .כל תחנה
עוסקת בנושא אחר ,הקשור לזהירות בדרכים.
הנושאים מגיעים מעולמות התוכן של הילדים כגון :רכיבה בטוחה על אופניים,
חציית כביש נכונה ,התנהגות בעת נסיעה ברכב המשפחתי ,תמרורים ,ועוד.
במהלך הפעילות בתחנות רכשו התלמידים ידע וכלים להתנהגות נכונה
בדרכים.
התלמידים הופעלו על ידי תלמידי כיתה ז' 2שקיבלו הדרכה מקדימה מנציג
"אור ירוק" .הם עשו זאת באופן בוגר ,סבלני ואחראי.
אנחנו ,ב"נטעים" ,שומרים על החוקים ,מתנהגים בזהירות בכביש ומתבוננים
טוב לפני שחוצים.
ולהורים מוסרים – כשנוהגים לא מסמסים!
חופשה מהנה ובטוחה.
אורית מועלם ניימן מחנכת ה'2

36

קום והתהלך בארץ

רמת הנדיב

ב 25.9.16-נסעו תלמידי ומורי שכבת ג' לטיול ברמת הנדיב
שבזכרון יעקב ,על השוליים הדרום-מערביים של הר הכרמל.

נחל שרך-בצת

לטיול יצאנו ...הסיבה הכי כיפית ללמוד ב"נטעים" היא שמיד
בתחילת שנת הלימודים יוצאים לטיולים .הטיול הראשון שלנו
השנה ,היה לנחל שרך-בצת שבגליל המערבי.

ב 19.9-בבוקר התייצבה כיתה ז' 3בבית הספר .רק התלמידים והציפורים...
וכמובן ,גם גל ואיילת המורים .כך ,אומרת איילת ,בטוח שכולם יגיעו בזמן ,גם
אלה שרגילים לאחר .אחרי המורים ,הגיעו אחרוני התלמידים.
למרות עייפות הבוקר ,כולם התעוררו
ברגע שעלינו לאוטובוסים בדרך
לצפון .אחרי נסיעה ממושכת ,התחלנו
מסלול הליכה של שישה ק"מ בפארק
גורן ,בנחל ,שלצערנו לא זרמו בו מים.
אבל הסביבה הייתה מוצלת וירוקה.
התלמידים למדו את סיפורו של עץ
הקטלב ,על הגבול עם לבנון ,על
ההבדל בין גבול גיאוגרפי לגבול
פוליטי ושמעו על סיפורי הטבע
הרבים שקיימים בנחל.
באמצע המסלול הגענו למערת
העטלפים .נכנסנו עם פנסים וראינו
שהמערה הרבה יותר מאתגרת ממה
שחשבנו .טיפסנו על סלעים בעזרת יתדות וחברים ,המשכנו במעלה המנהרה
עד היציאה .גילינו שגם ברגעים כאלה ,קשה להצליח ללא עזרה של כל
החברים.
בהמשך ,הגענו לחלק הרטוב של הנחל והשתכשכנו במים .עברנו על פני
שבילים ,שבסופם הייתה עליה מאתגרת וקשה מאוד לאורך כחצי ק"מ .יצאנו
מהנחל ,סמוך לקיבוץ איילון ,עייפים אך מרוצים .היה קשה וגם כיפי .צחקנו,
נהנינו ,אכלנו ובעיקר התעייפנו עד ...הטיול הבא.
מיקה הדני ,נויה מנג'ם ,גיא אביב ,ליאור פלדון ומאיה וקסלר כיתה ז'3
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פתחנו את הטיול המרתק
בחלקת הקבר של הברון
רוטשילד בגן רוטשילד.
ראשית ,סיפרו לנו מי היה
הברון רוטשילד )הנדבן הידוע(.
אדם מאוד עשיר שתרם
לפיתוח ארץ ישראל והקים,
בין היתר ,את זכרון יעקב.
למדנו על משפחתו ומעשיו
הנדיבים .טיילנו בגן והתפעלנו
מהמראות היפים :מזרקות,
שלל פרחים ועצים מגוונים.
משם נסענו למעיין עין צור
והמשכנו לגן אלונה .בגן אלונה
ראינו סרט קצר ,המסביר על
מערה עתיקה ,ששימשה בעבר
להעברת מים .סיירנו במערה החשוכה והמלאה במים .זו הייתה חוויה
מעניינת ומשעשעת.
אנחנו ממליצות לבקר ברמת הנדיב ,מכיוון שזה מקום יפה וכייפי ,במיוחד
לילדים.
דניאל אילן ויובל גרוסמן ,כיתה ג'4

נחל קרקש

ב 6.10-יצאה שכבת כיתות ו' דרומה לנגב .כבר בשעה 9:00
הגענו למצפה רביבים  -אחד משלושה ישובים שהוקמו ב1943-
במטרה לחקור את התנאים החקלאיים והאקלימיים של הנגב.
הילדים ראו מיצג תלת ממדי מרשים,
שסיפר כיצד בנו שם את משאבת
המים והצליחו להפיח רוח חיים
באמצע המדבר .במהלך הסיור
במקום ,הילדים פתרו כתב חידה,
הצליחו לאתר סליק נשק )לא נגלה
לכם היכן ,תגיעו ותגלו בעצמכם!(,
נכנסו למערה נבטית ,ואפילו עלו על
מטוס חילוץ מתקופת קום המדינה.
משם ,המשכנו לנחל קרקש ,נחל
אכזב ,הסמוך לנחל צין ונחל חוורים ,סמוך למדרשת בן-גוריון .הלכנו
במסלול קצר ונחמד .הילדים מאד נהנו ,בעיקר משום שרוב הדרך הייתה
בירידה...
לקראת השעה שלוש הגענו ליעדנו ,אכלנו ארוחת צהריים ,לפני שעשינו את
הדרך חזרה לבית הספר .התלמידים אספו חוויות מעניינות ,שילוו אותם
הרבה זמן.
גל קדר מחנך כיתה ו'1

קום והתהלך בארץ

עתיק וחדש בעכו

בתאריך  12.9.16יצאו תלמידי שכבת כיתות ח' לטיול בעיר עכו ,המשלבת יהודים
וערבים ,עתיק וחדש.

היעד הראשון היה בית הכנסת המפורסם ”אור תורה“ .כשנכנסנו פנימה ,התפעלנו מיופיו של
הפסיפס הייחודי לבית הכנסת .מדריכתנו סיפרה לנו שלדוד שלה יש בבית הכנסת ספר תורה
נדיר ,שעשוי מכסף ומפעמוני זהב.
מבית הכנסת המשכנו אל שער העיר.
קבלנו הסבר על התקופה העתיקה,
כשבנו את העיר ,ולמה היא שימשה
באותה הימים.
המשכנו רגלית אל מוזיאון ''כלא עכו",
ששימש את הבריטים ,לפני קום המדינה,
להחזיק במעצר את אסירי הארגונים
והמחתרות היהודים בארץ ישראל ,שהתנגדו לשלטון הבריטי בארץ.
במוזיאון ערכנו סיור מרתק .הרגשנו ממש "כאילו" אנו חווים את הסיפורים ההיסטוריים במציאות .לאחר
מכן המשכנו לעבר "אוצרות בחומה" ואולמות האבירים .היה מעניין ללמוד על חייהם של האבירים
ולראות את האולמות העצומים.
זה היה טיול שונה מהמקובל .למרות שלא הלכנו במסלול שטח בטבע ,חזרנו עייפים ,אך עמוסי חוויות.
הראל ג'רסי ולישי קלדרון ,כיתה ח'1

בדרך העולה לירושליים

בבוקר סגרירי שבישר את בוא הסתיו ,יצאנו מאושרים ודרוכים לטיולנו הראשון
בן יומיים ,בו נישן לילה מחוץ לבית .ההתרגשות הייתה בשיאה .לאחר נסיעה לא
ארוכה הגענו להרי ירושלים ומיד חשנו באווירה הקסומה והאוויר הצונן והצלול.

התחלנו במסלול הליכה ברכס השיירות בדרך העולה לירושלים ,מסלול מדהים ביופיו ,אותו
חצו שיירות האספקה ממרכז הארץ לירושלים הנצורה .מלמעלה ירו הצלפים הערבים ואנשי
השיירות לחמו באומץ וגבורה.

חוויה גדולה ובלתי צפויה הייתה הופעתו של ה"יורה" במלוא הדרו .הוא תפס אותנו באמצע
המסלול והותיר לנו סיפור שלא נשכח שנים .הגענו לאכסניה רטובים ומרוצים ומהר מאוד
התארגנו ,התייבשנו וכמובן התחממנו.
עם רדת החשיכה צעדנו ברגל לכיוון הכותל וקיבלנו הדרכה מרתקת על בית הכנסת הקדוש
ועל הכותל ,שיסודותיו נטועים עמוק באדמה .ראינו ירושלים טובלת באור ומשם המשכנו דרך
הרובע הארמני .לאחר לילה רוחני,
התחלנו את הבוקר בצעדה מיד קנדי
עד עין חנדק .למדנו על עיר דויד,
הרובע היהודי בתקופת הגלות,
ומורשת הקרב במלחמת השחרור.
צלחנו את הטיול הראשון שלנו ,שכלל
לינה מחוץ לבית!
אורית ניימן מועלם
מחנכת כיתה ה'1
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חזית הדרום

תלמידי כיתות ה' יצאו לטיול בדרום הארץ ,כדי לסייר
באזור שהיווה את החזית מול הצבא המצרי במלחמת
העצמאות.

בקרב העיקש מנעו חיילינו מהחיילים המצרים ,שהגיעו בכוח
עדיף מלווים בשריון ,את התקדמותם למרכז הארץ והדפו
אותם בעוז ובגבורה.
התחנה הראשונה הייתה קיבוץ נגבה ,שם אכלנו את ארוחת
הבוקר וקיבלנו ההדרכה על תוכנית החלוקה ,הכרזת
המדינה ,הקרב שהיה בקיבוץ ו"מבצע תינוק" ,במסגרתו פונו
הילדים מהקיבוץ למושב באר טוביה.
משם נסענו לבי"ס שדה "שקמים ".ראינו את ארמון האפנדי,
הקשבנו לסיפור על האפנדי סורבג'י ,דיברנו על הקרב
בניצנים וצפינו בחיזיון אורקולי.
לבסוף הגענו לחולות ניצנים והתגלגלנו בהנאה רבה בדיונות.
חזרנו עייפים ,מרוצים ועמוסי ידע וחוויות.
מיכל כנפי מחנכת כיתה ה'2

קום והתהלך בארץ

רמלה וחורבת בורגין

תלמידי שכבת כיתות א' יצאו לטיול השני שלהם השנה .הפעם לאזור רמלה
וחורבת בורגין ,שנמצאת באתר העתיקות של פארק עדולם.
הבוקר החל בנסיעה קצרה לעיר רמלה .עצרנו לאכול ארוחת
בוקר במגדל הלבן .שבעים טיפסנו לראש המגדל ובדרך ספרנו
 111מדרגות .המאמץ היה שווה .מראש המגדל נגלה לנו נוף
מדהים .הבתים והשדות של אזור לוד-רמלה והשפלה נפרשו
לעינינו.
לאחר מכן ,המשכנו לבריכת הקשתות ,שם שטנו בסירות .חתרנו
או לפחות ניסינו ,ונהנינו מכל רגע .כשסיימנו את השיט עשינו
"מסיבת חטיפים" ושיחקנו.
הגיע הזמן לנסוע לחורבת בורגין ,שם נמצאת מערת מסתור
מרתקת .קודם ,עצרנו לאכול ארוחת צהריים תחת עץ הפקאן
המרהיב והמשכנו בדרכנו למחילה הצרה והאפלולית .נאלצנו
להדליק פנסים ולזחול .התלמידים ,ברובם ,לא נרתעו והמשיכו עד
סוף המחילה .חזרנו הביתה עייפים ,אך מרוצים ועמוסים בחוויות.
מצפים לטיול הבא.
הילה ,הודיה ,שמרית ויניב ,מחנכי כיתות א'

בעקבות
שאול ויהונתן

ביום שלישי ,21.3.17 ,יצאנו מורי ותלמידי שכבת
כיתות ה' לטיול באזור הר גלבוע ,הנישא בגאווה,
במלוא הדרו ,במרכזו של עמק יזרעאל הירוק.
התחנה ראשונה הייתה באתר חומה ומגדל בקיבוץ
ניר דוד.
למדנו על מבצע "חומה ומגדל" שלפני קום המדינה,
במסגרתו הוקמו היישובים היהודים החדשים בארץ ישראל
של המנדט הבריטי .שמענו סיפורים על הקשיים והסכנות
שאיימו על המתיישבים החלוצים ,וצפינו בסרט בנושא.

שמורת פורה

ביום חמישי ,9.2.17 ,יצאו כיתות ה' לטיול בשמורה פורה בנגב הצפוני .השמורה
נמצאת באפיק נחל פורה ,שהוא אחד מיובליו של נחל שקמה.

לאחר ארוחת הבוקר ולפני תחילת המסלול ,שיחקנו במשחקי חברה מעוררים שארגנו
המדריכים.
התחלנו את הצעידה בשמורה ונהנינו מהפריחה המגוונת  -כלניות ,פרגים ,נוריות ועוד .הגענו
לתל נג'ילה )תל העשב בערבית( ,אכלנו את ארוחת הצהריים ,קיבלנו הסבר על השרידים
שבמקום והאזנו בעניין רב לאגדה יפה :סמוך לעץ האשל הענק ,הניצב בודד על התל ,טמון
אוצר זהב ,שנועד לתשלום למניחי המסילה.
את האוצר הסתירו התורכים ,אשר נאלצו לברוח מהבריטים ולא
יכלו לשאת אותו איתם .העץ אמור היה להוות סימן למקום המחבוא.
בדרך חזרה אל האוטובוס ,במסלול המעגלי ,הקפידה קבוצת
תלמידים חרוצה לאסוף את הפסולת הרבה בה נתקלנו לאורך
המסלול.
מיכל כנפי מחנכת כיתה ה'2
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הילדים התנסו בחיי התקופה :בניית חומה ,שימוש בכלי
העבודה של אז ,הבאת מים מהנחל ,שמירה במגדל ועוד.
לאחר ארוחת הבוקר בגן השלושה )סחנה( ,המשכנו
לתצפית מהר ברקן ושמענו על הקרב התנ"כי בהר תבור ,בו
שאול ויהונתן מצאו את מותם ,הפרק שלמדנו סמוך ליציאה
לטיול.
צעדנו בשביל האירוסים ונהנינו מיופיו של אירוס הגלבוע.
נסענו לכתף שאול וצעדנו בשביל התנ"ך ,שם עשינו תצפית
על אזור העמקים והגליל התחתון ,גבעת המורה ,הר תבור,
עמק יזרעאל ,עמק חרוד ועמק בית שאן .קיבלנו הסבר על
צמח הכלך וצפינו בפריחת הנוריות האדומות.
הופתענו לגלות על שטח חקלאי את הכתובת "רכבת
העמק" ,מצמחים שנשתלו בצורת האותיות ,לכבוד חידוש
מסלול הרכבת ההיסטורית ,שחצתה את העמק עוד בימי
השלטון התורכי.
מיכל כנפי מחנכת כיתה ה'2

קום והתהלך בארץ

ארבעה ימים קסומים באילת
בחודש דצמבר  2016יצאו תלמידי שכבה ח'
לטיול האהוב והמרתק לאילת ולערבה.

טיול ארוך בן ארבעה ימים ,שמחכים לו בקוצר רוח
ובהתרגשות רבה .את היום הראשון התחלנו בנחל
גוב והלכנו עד לתחתית מעלה העקרבים .מדריכתנו סיפרה לנו על הפיגוע של
מסתננים ערבים באוטובוס "אגד" בשנות ה 50-של המאה העשרים ,אחד
הפיגועים הראשונים במדינת ישראל .רוב הנוסעים נהרגו ,בנסיעה הביתה
מנופש באילת.

היי דרומה לערבה

ביום שני ,מוקדם מוקדם בבוקר ,נפגשנו כולנו בחצר כיתות א',
מתרגשים לקראת הטיול לערבה .אמנם עברו בקושי חודשיים מאז
תחילת השנה ,אבל מדובר בטיול הכיתתי השני )!!!( שלנו יחדיו,
ולא סתם – בטיול ליומיים!

כל הבוקר וכל היום רצו שמועות והשערות על האכסניה – איך יהיה שם? מה
יש בחדרים? והאם יהיו בהם טלויזיות??? כי בשנה שעברה ,בטיול לירושלים
– היה ממש לוקסוס! ילדים בדקו כבר בבית את אתר האכסניה ,ביקשו להבין
משהו מהתמונות ,ורק אנחנו המורים – היינו מוכנים לכל תסריט ,לכל מיטה
עם כרית.

יצאנו לדרך עם המדריך ועם השאלה הקבועה – עוד כמה זמן נסיעה? מאחר
ומדובר בנסיעה ארוכה יחסית דרומה ,עצרנו בדרך לארוחת בוקר
ולהתרעננות בתורים האינסופיים לשירותים .אבל בסוף ,לאחר שעתיים וחצי
נסיעה )!!!( האוטובוס עצר – באמצע המדבר ...יצאנו למסלול הראשון שלנו,
לנחל פרס .טיפסנו על רכס ממנו הייתה לנו תצפית נהדרת על בריכות האידוי
שפעם היו ים המלח ,טיילנו בערוץ הנחל היפה ושמענו הסברים אודות
"השתכבות"" ,ים קדמון" ואיך נוצרים נחלים .בסך הכל – נחמד ומעניין.
בסוף אפילו הגענו לאכסניה – במקום טלויזיות בחדרים קיבלנו מדשאות
להתרוצץ עליהן ,מיטות קומתיים וחלקנו אפילו ישנו על מזרן על הרצפה –
המורים חשבו שזו תהיה צרה ,אבל התלמידים הפכו את זה להרפתקה!
אחרי ארוחת הערב ,לקחנו חלק בכל מיני פעילויות ערב ,ששיאן היה –
הסיפור המפחיד של גל קדר – עליו כתבו את "הסיפור שאינו נגמר".
היום השני נפתח בנסיעה קצרה – ממש רק חצית כביש – אל מקום מיוחד
במינו .מרכז המבקרים של "חקלאות בערבה" – נשמע מייגע ,אבל היה
משגע! מרכז חווייתי ומיוחד שממחיש את המגוון והייחוד של תוצרת חקלאי
הערבה ,את שיטות הגידול המיוחדות ואת האתגרים עמם מתמודדים
החקלאים שם .אז נסענו אל "שביל הדגים" בהר סדום ,שם צפינו שוב על
שאריות ים המלח ושוחחנו על מפעלי ים המלח – על חשיבותם מצד אחד ועל
הנזקים הנלווים להם מהצד השני – המפעל החלוצי שהפך למפעל המזהם –
ממש "חלום ושברו".
לאחר נסיעה ארוכה נוספת ,חזרנו לבית הספר ,שם חיכו לנו ההורים ,הם
ודאי שמחו שהגענו עייפים!
עמיחי פינדלינג ,מחנך כיתה ו'3
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את הלילה הראשון עשינו בבית ספר שדה "חצבה" .בפעילות הלילה
המדריכים לימדו אותנו איך להדליק אש בטבע בלי שום צורך בגפרורים.
את היום השני התחלנו בנסיעה אל קניון שחורת .סיירנו בבריכות ובבורות
המלח בעברונה ומשם אל המנהרות ,בהן חצבו לפני מאות שנים אלומיניום.
המשכנו אל בית ספר שדה "אילת" ללינה של יומיים .את פעילות הערב עשינו
בקניון האייסמול.
היום השלישי התחיל בהר צפחות,
מסלול מאתגר במיוחד .כשסיימנו את
המסלול לקחו אותנו אל פארק חבלים
ושם עשינו ,למעשה ,ספורט אתגרי.
בערב ,הלכנו לראות את מופעי
המזרקות בעיר אילת ובתור הפתעה
לקחו אותנו אל נייטמאר.
עקב הגשמים ,העברנו את היום
האחרון בפארק תמנע ,שם צפינו בסרט
נחמד ,שהסביר לנו על הפארק
וחשיבותו ההיסטורית .בסוף הטיול
קיבל כל ילד בקבוק עם חול צבעוני
הביתה .בנוסף ,כמה ילדים מן השכבה
עשו לנו הצגה נחמדה .הטיול היה חוויה
מעצימה עבורנו! נהנינו עם צוות
המבוגרים ,צחקנו הרבה וחזרנו "קצת
יותר" בוגרים.
הראל וענת כיתה ח'1

קום והתהלך בארץ

ההר הירוק תמיד

נחל יגור

בבוקר יום סגרירי ,תחת חשש מגשם כבד ,עלינו על האוטובוסים
ופנינו צפונה .כן ,הגיעה עונת הצפון! לאחר ש"חרשנו" את הנגב ואת
הערבה בעיניים "צהובות" ממדבר ,שמנו פעמינו אל "ההר הירוק
תמיד"  -הכרמל.

תלמידי שכבת כיתות ז' יצאו לטיול בנחל יגור שבכרמל ,התלמידים
זכו לחוויה כפולה :הן הטיול המהנה בנוף ירוק ועוצר נשימה ,והן
מהצטרפותה לטיול של מנהלת בית הספר ,מרב שרייבר.
התלמידים חזרו מהטיול עמוסי חוויות ,וסיפרו בהתרגשות שנהנו להכיר
צדדים אחרים של המנהלת.
במהלך הטיול שמעו התלמידים את סיפורי המעפילים ,שנחתו בחופי אזור
חיפה בימי המנדט הבריטי והצטרפו ליישוב היהודי בארץ ישראל.
כמו כן ,למדו הילדים על העדה הדרוזית ,החיה בגליל ובכרמל )בשני כפרים
גדולים :עוספיה ודלית אל כרמל( ושמעו את סיפור "ברית הדמים".
איילת אזולאי מחנכת ז'3

עלינו אל אזור קרן הכרמל וצפינו מזרחה ,אל עמק יזרעאל .בערבית נקרא
המקום "אל מוחרקה" – "השריפה" .ככל הנראה ,זכר למסורת  -מאבק
אליהו בנביאי הבעל על הר הכרמל.
בשבועות שקדמו לטיול הקדשנו את שיעורי התנ"ך לסיפוריו של אליהו
הנביא ,ששיאם הדרמטי היה במאבק שיזם כנגד נביאי הבעל בשאלה "למי
אל יותר גדול?" האל של מי יכול להוריד אש מהשמיים? לפי המסופר ,אליהו
הוריד אש מהשמיים ,שכנע את עם ישראל בעליונותו של אלוהיו וטבח
בנביאי הבעל ,שהסיתו את העם לעבודה זרה.

מטיילים בנחל כלח

ביום רביעי ,8.3.17 ,יצאו תלמידי
כיתות ח' לטיול בנחל כלח ,אשר
זורם בהר הכרמל.

יצאנו מבית הספר בשעה  07:30בדרכנו
צפונה .לאחר הפסקת אוכל ,קיימנו משחק
קבוצתי בו ילדי הכיתה החזיקו חבל ארוך
בצורת עיגול ואחד מילדי הכיתה )וגם
המורה תרצה( הלכו על החבל בלי ליפול,
ממש כמו לולייני קרקס.
אחרי המשחק המשכנו במסלול מוצל
ומאוד נעים .המדריך גידי הסביר לנו על
החי והצומח באזור.
בסוף המסלול הגענו אל עין קדם ,נקבה
מעניינת ,השייכת לנחל כלח .חלק מהילדים
נכנסו למי הנקבה הקרירים והמרעננים,
צהלו ונהנו להשתכשך ולהשתעשע.
חזרנו הביתה מלוכלכים ורטובים אבל
נהנינו מאד לצאת מהשגרה של המבחנים.
גל ונטורה מחנכת כיתה ח'1

לאחר שלמדנו על כך בכיתה – ניצבנו במקום בו "הכול קרה" .עמדנו בין
הסלעים ,צפינו אל ערוץ הנחל בו נטבחו הנביאים ואל מסלול רכיבתו של
המלך אחאב חזרה אל ארמונו ביזרעאל ,כשאליהו רץ לפניו.
מקרן הכרמל צעדנו ,בבוץ החלקלק ,אל עבר הכפר הדרוזי עוספיה ונהנינו
מצמיחה אביבית – עצים מלבלבים ,פרחים מחייכים וזחלים פוקעים
מגולמיהם .מסביבנו – טיפות גשם קלות ועליזות ציננו את האווירה .בדרך
הגענו לחורבות כפר עתיק ,בו חזינו בשרידי בור מים ומתקנים לייצור יין ושמן
זית – גתות ומכבשים עתיקים ,שחיכו לנו על פני השטח מאז חרב הכפר לפני
כ 1,400-שנים.
בעוספיה זכינו להכיר תרבות מסתורית ,הנוכחת בחיי החברה הישראלית
ומשולבת בה היטב – התרבות הדרוזית .צעדנו במשעולי הכפר ,ביקרנו בבית
דרוזי ,שמענו הרצאה מקיפה ומעניינת על הייחודיות שבחיים הדרוזיים ועל
אמונותיהם .לבסוף גם טעמנו מעט מנפלאות המטבח המקומי.
חזרנו הביתה עייפים ומרוצים – וסוף סוף – בנסיעה קצרה ,בה אפילו לא
הספקנו להירדם!
עמיחי פינדינג מחנך כיתה ו'3

ממרום הארבל

ביום  18.5.17הגיעו תלמידי שכבת כיתות ו' ,לבית הספר בשש
בבוקר .המטרה – להספיק להגיע לצוק ארבל ,הצופה אל הכינרת,
לפני שיוצף בתלמידים מבתי ספר אחרים ,ואז נאלץ להמתין
בירידה בתור ארוך .המטרה הושגה.

לאחר כשעתיים נסיעה ,הגענו לצוק ארבל .המדריכים לקחו אותנו למצפה
חרובים .הבטנו בהנאה בנוף המרהיב של הכינרת ,טבריה ,צפת והר ניתאי
הסמוך .אפילו התבור הציץ לו בין ההרים.
ירדנו בין הסלעים ,משתמשים
בסולמות וביתדות שנחצבו בסלע על
ידי החברה להגנת הטבע .מזג האוויר
היה בהיר וחם .הילדים הקפידו
לשתות .ניכר שהחוויה – לרדת את
הצוק – הותירה בהם את חותמה.
משם נסענו לבקעת בית ציידא.
הילדים עלו על ג'יפים ,והנהגים
הסיעו אותם ,להנאתם המרובה,
בדרכים צדדיות וקשות .ההתרגשות
רק גברה כאשר הגענו לנחל,
והילדים השתכשכו במים וצהלו.
חזרנו מרוצים ושמחים .עוד טיול
מיוחד ,תוצרת בי"ס נטעים.
גל קידר מחנך כיתה ו'1

?
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הידעת
עגילים וטבעות.
א נוהגות לענוד
ל
מיוחדים למעמדן
נשים דרוזיות אין "סימני זיהוי"
לנשים הנשואות
בחברה היהודית.
כמקובל

קום והתהלך בארץ
שיר הלל לגליל
הנה ,עוד רגע ,מסתיימת לה
שנה,
הגיע הזמן לסדר חדרים,
לאכסנייה.
כי כל השאר ,בשביל התלמידים,
לא כל כך חשוב,
שוב עוד איזה נחל
או אתר עזוב.
אבל הפעם ,הפעם זה שונה!
הגענו לאיזה מבצר עם
סיפור קצת משונה.
מה עשו פה ,בגליל,
אבירים ואחוזות?
זה פלאה של ההיסטוריה,
מלאה מעשיות.

בסופו של האתגר ,לבריכה קטנה הגענו,
והתלמידים קפצו ,נרטבנו כמעט כולנו.
בריכה אחת ועוד שנייה ,בתוך המים מלחמה!
וו שלישית ו-וו שנייה ,השפרצה ומהומה.
אך יש גבול לכל עניין,
וצריך לצאת בזמן,
בגדים גם נעליים עפו
ויבשים בהר המשכנו.
עוד סלעי?? ,אבוי אויה!
והפעם בעלייה...
בסופו של האתגר –
האוטובוס המוכר,
עם מזגן ואווירה,
יוצאים לדרך ,לאכסניה.

אבל כל זה לא מעניין,
זה היה אתמול.
כי כבר בא לו איזה בוקר,
יצאנו לאכול.
אחרי סיפור על הפלמ"ח,
התחיל לו עוד מסלול
צעידה קלה בשמש ,
אוי איזה אמלול!
אמלול גדול כי אחריו,
מגיע ה"שיחוק",
שייט בנהר סוער,
עד כדי פיהוק.
אבל תוך כדי הרפטינג,
הזדמנה לה הרפתקה,
חבורה מלאה אילתים
חיפשה איזו תגרה.
אך בנטעים יודעים לשמור גם על איפוק,
והילדים ההם נותרו ללא סיפוק.

חמישים שנה  +יומיים

בחודש יוני  2017יצאו תלמידי שכבת ז' לטיול בן יומיים בצפון ,בדיוק 50
שנה )+יומיים( לסיומה של מלחמת ששת הימים ביוני .1967

התלמידים קיבלו שיעור מאלף על קורות המלחמה ,על מהלכה המסחרר ועל
השלכותיה מרחיקות הלכת ,שניכרות עד היום .במקביל ,הם למדו להכיר את הסביבה.
הטיול החל בשמורת הבניאס שכלל בסוף המסלול שכשוך במים ,לצד הטנק הסורי
ההפוך .לאחר מכן ,פנתה השכבה לעין תחנה וקיימה שם טיול ג'יפים .בערב קיימו
התלמידים אירוע ,שכלל שימוש בעשרות משחקי חשיבה.

המדריך יהונתן מלא הוא בשתיהן:
אגדות עסיסיות ועובדות מבוססות.
סיפורים על צלבנים
לנו הוא סיפר,
אז ירדנו אל הנחל
כדי להתקרר.
אך ,אבוי! שוד,
וגם קצת שבר,
סלעים תלולים היו מכל עבר!
נאלצנו לעכב הרחצה,
לרדת עד למטה
פסיעה אחר פסיעה.
ביתדות נעוצות בסלע
נאחזנו לעזרה,
והשמש ממעל
קפחה.

היום השני החל באתר "עוז  - "77שם למדנו על קרב השריון העקוב מדם בעמק
הבכא ,שניהלה אוגדה ) 36חטיבה  7וחטיבה  .(188התלמידים למדו על מחיר
השאננות והשחצנות בקרב מנהיגי המדינה והציבור הישראלי אחרי הניצחון בששת
הימים.

אכסניה זו ,ממש מלון פאר.
טלוויזיה בכל חדר ,כדאי להישאר.
אך בערב הפתעה,
רקדנים על הבמה.
ב"ריקוד שבור" פצחו,
ואותנו גם לימדו:
לעמוד על הידיים
ולקפוץ אחת ושתיים.
ואפילו מורה אחד ,הופיע
וקפץ ,ממש מפתיע!

בהמשך סיירו התלמידים במסלול רטוב בשמורת חצבאני ,ולסיום נהנו מאירוח אתיופי
בעין הנצי"ב .הם שמעו את עדותה של בת העדה ,חווה אלמו ,על "מבצע משה"
באמצע שנות השמונים בפרט ,ועל העלייה הקשה של היהודים האתיופים לארץ
ישראל בכלל.
גל גוזלן מחנך כיתה ז'1

איזה יופי ,איזה כיף,
הגיע זמן לחזור,
עייפים אך מרוצים באוטובוס לנחור.
עמיחי פינדלינג
מחנך כיתה ו'3
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מילה טובה ותודה רבה

הטיולים שלנו מושלמים אבל כמו
שבכל הצגה טובה יש כל כך הרבה
אנשים מאחורי הקלעים ,כך גם
בטיולים שלנו .אנחנו רוצות לומר
תודה לנהגי האוטובוסים ולמע"
רים על הדאגה לתלמידים ,ההליכה
אחרי אחרון התלמידים והשמירה
על כולנו ,להורים המלווים שמפנים
ימי עבודה כדי ללוות אותנו ולע
זור .למדריכי רשות הטבע והגנים על
הידע הרב ועל הגישה המופלאה
לתלמידינו ,למורות נוספות שיוצאות
במקרי הצורך .לבנות השרות
הטיולים שסורק ,בודק ועוזר על הליווי המסור .לגל גוזלן רכז
בכל יציאה לכל טיול.
תודה ר
בה ויישר כוח ,כן ירבו עוד טיולים
סיגל ,תרצה וקארין.

טיול לגשרים התלויים

בכל פעם אנחנו נפעמים מחדש מהנופים ומהמסלולים היפים של ארץ
ישראל .התלמידים והמורים כאחד .לא פחות ,אנחנו נפעמים מהיכולות
האדירות של תלמידי שכבת ב' במהלך הטיולים.

מסלול נחל קטיע והגשרים התלויים ,הטיול החמישי שלנו השנה ,היה מיוחד במינו בזכות
הנוף עוצר הנשימה והחוויה של הליכה על גשר בטור של תלמידים ,הורים ומורים .מרגש
איך התלמידים עודדו אלה את אלה כל הזמן להמשיך עד סוף הגשר ,מה שתרם להם
להתגבר על פחד ועייפות ולעמוד במשימה.
ב"חי-בר" ,על הר הכרמל ,פגשנו מעט מן הנשרים היפהפיים שנותרו בארצנו .צפינו בהם
ממרחק לא רב וקיבלנו הסבר על בתי ההאכלה ועל אופן הגעתם לאזור הכרמל.
הערך המוסף לטיול ניתן לתלמידים יום לפני היציאה לצפון .הם היו בספארי ולמדו על
הנשרים ,על הרבייה שלהם ועל גידולם בארץ ,ובעיקר באזור הכרמל .הקישור למסלול
הטיול שלנו היה מדויק ,מרתק ,והעצים עוד יותר את החוויה של המפגש עם הנשרים.
סיגל ,תרצה וקארין מחנכות כיתות ב'

חוף הבונים

מג'רסה ונחל צלמון

ביום שלישי 20 ,ביוני  ,2017יצאה שכבת כיתות ה' לטיול בנחל
צלמון ובמג'רסה שבגליל.

התחלנו את הבוקר בשעה ,06:45
ונסענו כשעה עד לצומת אלונים ,שם
אכלנו את ארוחת בוקר.
המשכנו לנסוע כשעה וחצי ,עד לנחל
צלמון .המסלול היה קליל וכיפי .למדנו
על מי הנחל ,על היישוב שהיה באיזור,
על מערות הקבורה המסתתרות לצד
הנחל ,ועל טחנת הקמח שראינו
לקראת סוף המסלול.
נסענו כ 45-דקות למג'רסה ,שם
אכלנו את ארוחת צהריים ,והמשכנו
למסלול הרטוב של המג'רסה.
הקרירות של המים הייתה נעימה
בחום הכבד ששרר באזור .השפרצנו
אחד על השני ,אפילו המורה אתי
שבתאי והסטודנטית נטלי הצטרפו
לחגיגה.

אחרי שנה של טיולים בכיתה א' ,במהלכם הכירו הילדים
מקומות רבים בארץ ולמדו מסלול טיול מהו  -הגיע הטיול
השני שלנו בכיתה ב' לחוף הבונים.

ממש באזור מרכז הארץ ,בין השרון לחוף הכרמל ,קיימת אחת משמורות
הטבע היפות  -חוף הבונים .רצועת חוף קסומה וציורית.
כשהגענו לחוף הבונים ,הייתה לנו תחושה שאנו מתארחים בחוף פרטי,
בשל הניקיון ,הסדר והיופי.
הכרנו בעלי חיים כגון סרטנים ,כוכב ים ,אלמוגים ,תולעונים ועוד ,בינות
הצדפים ,החיים בשמורה על חוף הים התיכון .חקרנו המון סוגי צדפים על
פי מקרא ועל ידי איסוף בשטח ,שיחקנו בשטח עם ההורים והמדריכה,
והתלמידים גילמו דמויות של בעלי חיים ימיים שונים.
בשטח הפתוח שלט אוויר זך וצלול .המרחב במסלול אפשר לילדים
חופש תנועה כדי לחקור את האזור וגם להשתעשע .מסלול מדהים
ומומלץ לכל המשפחה!
סיגל ,תרצה וקארין מחנכות כיתות ב'

בסוף המסלול הרטוב ,התקבצה כל כיתה לחוד ,ושם התחיל הבלאגן האמיתי.
לצערנו הרב ,אחד התלמידים הרגיש לא טוב ,ונאלצו להזמין לו אמבולנס.
הטיול היה מהנה ,משכיל ובעיקר רטוב! כולם חזרו הביתה עייפים אך
מרוצים.
טל אהרן ויעל יהודה כיתה ה'3
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”שם הרי גולן ,הושט היד וגע בם!“

הטיול של שכבת כיתות ח' לרמת הגולן בימים 21-23.5.2017

היום הראשון:
ביום הראשון נסענו לכיוון "חווית נהריים" ושם עברנו סיור אטרקטיבי וקיבלנו
הסברים על פעילות תחנת החשמל הראשונה ,שהופעלה בכוח הידרו-
אלקטרי ,על פנחס רוטנברג  -יוזם רעיון תחנת החשמל ,על קיבוץ גשר הישן,
וחשיבותו של נהר הירדן מול הסכם השלום עם מדינת ירדן.
משם נסענו לנחל יהודייה עליון ולמדנו על המקום וההיסטוריה שלו ,על
הצמחייה ובעלי החיים באזור ,על המסלע שבמפלים ועוד .במהלך המסלול
הלכנו במים עד שהגענו למפל מרהיב ביופיו .חנינו לארוחת צהריים
ולהתרעננות במים הצוננים ,שחידשו את כוחותינו בחום הכבד.
אחרי הצהריים הגענו לכפר
האינדיאני  -אבני איתן ,מקום לינתנו
באוהלים קבוצתיים.
לאחר ארוחת הערב עברנו פעילות
מטעם האכסניה  -פעילות של ,O.D.T
המדמה הישרדות ויוצרת שיתוף
פעולה בין חברי הקבוצות וגורמת
לחשיבה קבוצתית יצירתית ולא
שגרתית .הלינה באוהלים הייתה
חוויה בפני עצמה.

היום השני:
התעוררנו מוקדם ויצאנו לנחל אל על .הלכנו בחלקו היבש של הנחל עד
שהגענו לחלקים הרטובים והמהנים .ירדנו לבריכה יפהפייה לטבילה קלה,
ועברנו לאזור המפל הלבן המרהיב ביופיו .שמו ניתן לו בגלל הצבע הבהיר
של המסלע במקום .אכלנו ארוחת צהריים וכמובן שמרנו על הניקיון .במהלך
המסלול פגשנו בקבוצת חיילים מ"דובדבן" והיה מרגש ללכת לצדם.
חזרנו לאכסניה ,למקלחות ולארוחת ערב.
לאחר מכן יצאנו לסיור לילי ב"לילות
שאן" ,שם למדנו על התרבות העתיקה
של בית שאן ועל ההיסטוריה העשירה
שלה ,כולל מיצג אור-קולי מרהיב.
חזרנו לאכסניה ,אחרי יום ארוך ,מתיש,
ומהנה ,ופשוט נרדמנו.
היום השלישי:
קמנו קצת עצובים ,כי הטיול עומד
להסתיים .אכלנו ארוחת בוקר וארזנו
את חפצינו .קיבלנו תדריך על דרכי התגוננות משרפות ,הנפוצות באזור הגולן,
והעבירו לנו פעילות הישרדות  -איך מדליקים אש ומבעירים מקלות עץ.
משם המשכנו ,לסיור בשמורת גמלא .עלינו לתצפית הנשרים ,שנקראת כך
בגלל הנשרים המקננים במקום .מרגש לראות אותם בביתם ,בגודל טבעי.
קיבלנו הסבר מפורט עליהם.
בשמורת גמלא ראינו נוף מדהים והמשכנו בהליכה למפל .נהנינו מאוד לטבול
במימיו .המשכנו בנסיעה לכיוון רפטינג בנהר הירדן .הקושי היה דווקא
בחלוקת התלמידים לקבוצות ,אך לבסוף פתרנו את הבעיה והתפנינו
לרפטינג .נפלנו למים ,שרנו ,צחקנו והתלהבנו.
לאחר ארוחה מזינה המשכנו בדרכנו הביתה .הטיול לרמת הגולן היה מהנה
ביותר ומלא בחוויות שיישארו עמנו! אין כמו טיולים ב"נטעים"!
כרמל שחר וליאל ואדיש תלמידות כיתה ח'3

הטיול לנחל עמוד

בבוקר יום ראשון ,7.5.17 ,יצאנו ,תלמידי כיתות ה' לטיול בנחל
עמוד .הטיול הנהדר כלל הליכה נעימה בנחל ,במסלול מוצל כמעט
לחלוטין ,לאורך כ 4-ק"מ.

לאורך המסלול נתקלנו בבריכות מים ,שאפשר היה לטבול בהן ולהתרענן.
לאורך הנחל היו פרוסות כמה תחנות קמח ,שבהן השתמשו בעבר תושבי
צפת והסביבה.
המסלול היפה מומלץ ,בעיקר בעונת האביב.
איתי ונעמה
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הטיול לנחל עמוד שבגליל היה מהנה ויפה .התחלנו בנסיעה לצפון ,לאחר
ארוחת הבוקר המשכנו לנקודת התחלת המסלול בנחל עמוד העליון .לפני
היציאה להליכה ,ישבנו על ספסלים בטבע והמדריך סיפר על ארבעת ערי
הקודש העתיקות ,שאכלסו יישוב יהודי בארץ ישראל  -צפת ,ירושלים ,חברון
וטבריה .יצאנו למסלול ,צועדים על אדמה מאובקת ואבנים ,בין עשבים
וצמחים ירוקים .בנקודה מסוימת במסלול סיפר המדריך על הקרבות בצפת
בין היישוב היהודי והאוכלוסייה הערבית.
בהמשך חצינו פלג קטן ונתקלנו בסרטן ובצפרדע .המשכנו במסלול עד
לנקודה מוצלת ושקטה ,שבה אכלנו את ארוחת הצהריים ,ונתקלנו בעוד
צפרדע .ואז ,התברר שאם אנו רוצים להשתכשך בבריכות "שכווי" ,שהן חלק
מנחל עמוד ,עלינו לחזור לאחור ,כיוון שכבר עברנו אותן .הוחלט שנחזור.
הגענו לאחת מהבריכות ,והמדריך סיפר לנו על שבעת מיני הדו-חיים שחיים
בארץ ישראל .השתכשכנו במים הקרירים והשתעשענו בהנאה רבה.
המשכנו ללכת רטובים במסלול ,נהנים מהאוויר הצח והנוף הנהדר .כך צעדנו
לנו לעבר האוטובוסים ,והצטערנו שזה מבשר על סוף הטיול .התנחמתי
במשפט "סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר".
נסענו חזרה לבית ספרנו וכל אחד פנה לביתו .לסיכום ,אני מאמין שהצלחתי
לשכנע חלק מן הקוראים שהמסלול הזה מאוד מהנה ושווה לטייל בו.
ינון סלוצקר כיתה ה'1

קום והתהלך בארץ

נחל חיק

ביום חמישי ,ה ,11.5-יצאו תלמידי שכבה ד' לטיול בנחל חיק,
הזורם במורדותיו המערביים של הר הכרמל ,החל מאזור היישוב
הדרוזי ,עוספיה .לאחר ארוחת בוקר טעימה ומזינה בחניון יער
"אליקים".

נחל התנינים

בשמורת נחל התנינים זורם נחל תנינים ,המחבר את עולם הטבע
העשיר של נחל איתן ורכס כורכר חופי ,עם פסגות הטכנולוגיה
ההנדסית של העולם הקדום – סכר קדום ,אמות מים עתיקות
וטחנות קמח ,שבוניהן ידעו לנצל היטב את כוח המים.

הלכנו במסלול הנחל כ 5-ק"מ .שרנו שירים מהנים ,היינו שמחים וגילינו
אנרגיות חיוביות.
בהמשך המסלול נכנסנו לנחל אורן המקסים ,אך מלא באצות .טבלנו במימיו
ונהנינו עד מאוד .השתעשענו בתחרויות ובהתזות.

במהלך הנסיעה באוטובוס ,ראינו את נופי הכרמל ואת היישובים הדרוזיים
ובמיוחד את היישוב דליית אל כרמל .הנוף של הר הכרמל היה מרגש ונראה
נהדר לאחר שיקומו ,מאז השריפה הגדולה לפני שבע שנים.
לקראת סוף הטיול התפנקנו בבישולי שדה של פיתות על הסאג'.
ואם כל זה לא מספיק כיתתנו "זכתה" באתי המדריכה .אתי נחמדה ,מצחיקה
וזורמת .נהנינו איתה ולא הפסקנו לחייך.
רומי טולדנו ואביב חזן כיתה ד'2

התלמידים נהנו מבניית דגם של אמת מים ,טיילו בשמורה והכינו קמח
מגרגירי חיטה שנטחנו באבן רחיים בטחנת הקמח הישנה.
לאחר מכן ,ביקרנו בקיסריה והוקסמנו מפסיפס הציפורים וממערות הקבורה
המרהיבות ביופיין ,המקושטות בציורים ופסיפס צבעוני .ירדנו אל החוף
וסיימנו באמת המים ,שסיפקה מים לעיר בתקופה העתיקה.
סיגל פרלמוטר מחנכת כיתה ב'1

הטיול הבלתי נשכח

לעלות לאוטובוסים ,אמרה אורית המורה וכך התחיל הטיול
לנחל עמוד שבגליל העליון .הנסיעה ארכה כשעתיים )רועשות(
ומזג האוויר היה מרנין.

בטיול זכינו לראות תחנת משטרה מתקופת המנדט הבריטי ,שקירותיה
מנוקבות מקליעי כדורים רבים .למדנו על סוגי עכבישים שונים כגון עכביש
משפך .הופתענו לגלות שהשלולית שבה היינו אמורים לשחות התאדתה
בשל עליית הטמפרטורה הכללית בעולם .בשל כך נאלצנו למצוא שלולית
אחרת ,שבמקרה הייתה מאוד קרובה ובה ניתן היה לשחות.
הגענו לשלולית עכורה אך עם מים רעננים ישר מהטבע שהגיעו לנו עד צוואר.
התלהבנו מאוד .קפצנו למים בשמחה והשתוללנו .גם הילד עם המשקפיים
השתולל ולאחר מספר דקות המשקפיים קפצו לשחות.
ילדים רבים נרתמו למאמץ החיפושים אחר המשקפיים,
אך הם נעלמו ולא נמצאו במים העכורים.
לאחר מספר ימים ,ביום חמישי ה 1-ביוני ,הכריז נשיא
ארהב ,שארהב פורשת מהסכם פריז המגביל מדינות
משימוש בחומרים הפוגעים במעטפת כדור הארץ
ומסכנים את קיומנו .הסכם זה מסייע להפחתת
ההתחממות הגלובלית ,שגרמה לייבוש אותה שלולית,
שהיינו אמורים לטבול בה בטיול הבלתי נשכח לנחל
עמוד.
מה דעתכם?
מתן גור נלסון כיתה ה'1
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התהלך בארץ

המסע הימי הגדול
הים קורא לך

איזה כיף שהגענו לכיתה ז' וסוף סוף אנחנו משתתפים בשיעורי
ימאות .אמנם ,היה לנו רק מפגש אחד ,שמיד נספר עליו ,אבל
אנחנו מאוד מתרגשים לקראת המפגשים הבאים.
רגע לפני שאנו מתחילים את הדבר האמיתי ,לקחו אותנו לקאנטרי גולדשטיין
בתל-אביב ,שם פגשנו את מדריכי הימאות ,שילוו אותנו לאורך השנה
הקרובה .עברנו מבדקי שחייה בבריכה .היה משעשע ללבוש חגורות הצלה
במים הרדודים .עדיין לא הבנו כמה זה חשוב.

פארק איילון-קנדה

ב 26.3.17-יצאו תלמידי כיתות ב' לפארק איילון–קנדה ,העשיר בנופי חורש
טבעי ,ביערות נטע אדם ,ובמיוחד בעצי בוסתן הפזורים לתפארת במרחביו.
בתחום הפארק ובסביבתו קיימים אתרים היסטוריים מרתקים כמו אמת מים,
מערות קבורה ,מחילות מסתור ,מבצר צלבני ושרידי כנסיות.
בפארק מספר מעיינות ,ובמעיין התמרים נהנו התלמידים מבישולי שדה -
פיתה עם שוקולד או לבנה ,והרוו את צימאונם בתה צמחים טעים.
סיגל פרלמוטר מחנכת כיתה ב'1

המדריכים בדקו את רמת השליטה שלנו בשחייה .לאחר מכן לימדו אותנו
כיצד צפים עם חגורת ההצלה .רק אז קלטנו למה צריך בכלל את החגורה
הזו .לאחר מכן ,כפי שהבטיחו לנו ,הוקדש הזמן למשחקי מים .ערכנו תחרויות
וגם היה לנו מנצח .לבסוף ,שיחקנו ב"מי יכול לצלול לזמן הארוך ביותר".
אנחנו מאוד רוצים ששיעורי הימאות יתחילו כבר ,ומקווים שמרוב התרגשות
לא נפחד קצת ,וגם אם כן ...אז מה!
חן אביב ,עמית דגוגה ,יונתן הולנדר ,רז פוירשטיין וים אטדגי כיתה ז'3

הימאים הצעירים

תלמידי כיתה ז' המשיכו להתמחות בימאות ,למדו והתאמנו לקראת המסע
הימי הגדול לסיכום שנת הימאות .זה המסע שלו הם מצפים עוד מתחילת
השנה ומגביר את המוטיבציה שלהם ללמוד ולהשתפר בימאות.
איילת אזולאי מחנכת כיתה ז‘3
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של כיתות ז'

אלופים תמיד
אנחנו
מירוץ

מירוץ שדה

בתחרות מירוץ שדה שנערכה ביום שלישי  21.11.16בפארק הלאומי השתתפה נבחרת
נטעים ,בהרכבה היו  24נציגים מכיתות ה-ח.

תחרות מירוץ השדה נערכה השנה במתכונת שכללה  15בתי ספר מהעיר ר"ג ויצרה אווירה
מחשמלת שלא מביישת אף מירוץ מקצועי.
התוצאות של התחרות האירו פנים לנבחרת כיתות ז-ח בנים ולנבחרת הבנות של כיתה ה'-ו'.
בנבחרת הבנים של כיתה ז'-ח' השתתפו התלמידים הבאים:
דור אורנשטיין ,טל סדיס ,מעיין פורטל ,ענבר דנצינגר ,איתמר גולן ,רועי ליפשיץ וטל גולשטיין
אשר סיימו במקום ה 1-בקטגוריה הקבוצתית .בקטגוריה האישית זכו הבנים טל סדיס מכיתה ז'2
ודור אורנשטיין מכיתה ז' 1במקומות השני והשלישי בהתאמה.

בוא אלינו לים

אחת לשבוע ,במהלך שנת הלימודים ,השתתפו
תלמידי שכבת ז' בחוג ימאות .הם יצאו אל הים
התיכון ,כמעט בכל מזג אוויר ,על גבי סירה או
קיאק ,כיאה למקצוענים.

בשיעורי הימאות הם למדו על שיתוף פעולה ,על
עקרונות הספורט הימי ועל עולמו המסתורי של הים.
בסוף חודש מאי קיימו תלמידי השכבה טיול מסכם בן
יומיים .התלמידים פתחו בשייט קיאקים בכינרת ,ומשם
המשיכו לשייט נוח יותר באבו קיאק .בערב קיימו
פעילות מורשת בחצר כינרת.

בנבחרת הבנות של כיתה ה'-ו' השתתפו התלמידות הבאות:
מאיה שילה ,רובי דנצינגר ,שי לי חסידי ,ליאור נפתלי ורומי שלם אשר סיימו במקום ה1-
בקטגוריה הקבוצתית .בקטגוריה האישית זכו הבנות מאיה שילה ורובי דנצינגר מכיתה ו'2
במקומות השני והשלישי בהתאמה ,כמו כן ,שי לי חסידי מכיתה ה' 2זכתה במקום ה 5-והמכובד
בקטגוריה האישית.
יישר כוח!
ביום השני קיימו התלמידים פעילויות ימיות מגוונות
בכינרת וסיימו באתר "קסם הגולן" ,שם למדו על מצבה
הגיאולוגי ,הגיאוגרפי וההיסטורי של רמת הגולן בעזרת
מיצג אינטראקטיבי מרהיב.
גל גוזלן מחנך כיתה ז'1

מירוץ ספארי

ביום שישי  11.11.16התקיים מירוץ ספארי רמת-גן המסורתי ע"ש דוד מלמדוביץ ,שהיה
מ"מ ראש עיריית רמת-גן.

ביה"ס נטעים ,כמו בכל שנה,
נטל חלק פעיל במירוץ .השנה
רצו תלמידי שכבת כיתות ד'
מלווים בקבוצה גדולה של
הוריהם.
המירוץ כלל מקצה תחרותי
למרחק  10ק"מ ו 5-ק"מ
בהשתתפות כ 4,000-אזרחים
וחיילים ,ומקצה עממי למרחק 2
ק"מ בהשתתפות כ 1,500-רצים,
בו נטלו חלק תלמידי נטעים .כמו כן ,היה מקצה לילדי גני ילדים למרחק של  150מטר.
יישר כוח!
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אלופים תמיד אנחנו

טניס שולחן

עידן טרבס מורה לחינוך גופני

טניס שולחן :הישגים מרשימים

באליפות טניס שולחן ,שהתקיימה באולם מרום נווה ,השתתפה נבחרת נטעים
שקצרה גם הפעם הישגים מרשימים ,כמנהגה בתחרויות השונות במהלך השנה.
להלן פירוט התוצאות שהשיגה הנבחרת שלנו ,על-פי הקטגוריות בהם השתתפה:
מקום  – 1בנות ז'-ח'.
מקום  – 1בנות ה'-ו'.
מקום  – 2בנים ה'-ו'.
מקום  – 2בנות ג'-ד'.
כל הכבוד לתלמידים המוכשרים
ולמורים המדהימים!

אתלטיקה

אתלטיקה :תוצאות מעולות לנטעים

אתלטיקה קלה נחשבת ל"מלכת הספורט" .ענפי האתלטיקה דורשים
כישרון מולד ,מיומנויות נרכשות ,אימונים קשים ,התמדה ורצון עז.
בתוספת קצת מזל ,גם מגיעים לתוצאות מצוינות .ואם לקחת בחשבון את
ההישגים הנהדרים של תלמידינו בתחרות האתלטיקה היוקרתית ,בה השתתפו
נבחרות רבות ,הרי שיש לנו את כל המרכיבים הדרושים להצלחה.
בעקבות יום הישגים מטורף רשמה נבחרת האתלטיקה של נטעים את התוצאות
הבאות:
מקום  1כללי – בנות ובנים ה'-ח'.
מקום  – 1בנים ו'.
מקום  – 1בנות ה'.
מקום  – 2בנות ו'.
מקום  – 2בנים ה'.
יישר כוח לכולם!

מחניים

מחניים :ב' 1אלופה

שיאן גינס התארח בנטעים

ביום שלישי ,7.3.17 ,התקיים טורניר מחניים לשכבת כיתות ב' ,בניצוחו של
המורה לחינוך גופני ,יעקב וזה .לתחרות קדמה הכנה של התלמידים,
ששמה דגש על חשיבות משחק הוגן ,שיתוף פעולה ,פרגון ורוח ספורטיבית.
הילדים הכינו שלטים שנשאו את מילות המנון הקבוצות ,שאותו חיברו
בעצמם ,וכן יצרו כוריאוגרפיה למעודדים.
האווירה בתחרות הייתה ססגונית ,חמה וספורטיבית .הילדים נהנו לשחק
תוך שיתוף פעולה ופרגון הדדי ,על רקע העידוד מסביב למגרש.
בתום התחרות הצמודה והמעניינת הוכתרה בתואר אלופת המחניים
לשנה"ל תשע"ז  -כיתה ב'.1
יישר כוח למנצחים .כל הכבוד לכל המתחרים!
סיגל פרלמוטר מחנכת כיתה ב'1

שבוע החינוך הגופני נפתח השנה במופע של אייל הורן ,אלוף עולם ושיאן
גינס בהקפצת כדור .התלמידים נהנו לצפות בשליטתו המדהימה בכדור
ובאביזרים נלווים ,בעיקר באמצעות הראש.
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אלופים תמיד אנחנו
כדורעף

האלופות

נבחרת הכדורעף של בנות
כיתות ה'-ו' שמרה על המסורת
המכובדת של בית הספר
וזכתה במקום הראשון בכדורעף
באליפות בתי הספר ברמת-גן.
גאים באלופות שלנו ,ובמורים:
יעקב ,גורגי ועידן!

ספורטאי נטעים בראש
מצעד המצטיינים

בערב ספורטאים מצטיינים זכה בית הספר נטעים
בשיא העיטורים מבין כלל בתי הספר  18 -מקומות
ראשונים בתחרויות הספורט השונות ,וכמות הישגים
יוצאת דופן וחסרת תקדים .תודה מיוחדת לתלמידינו
הנפלאים ולמוריהם המקצועיים :עידן ,גורגי ,יעקב
ושמרית .יישר כוח לכולם!
הדובדבן שבקצפת היה הזכייה בתואר הספורטאי
המצטיין של ענבר דנצינגר מכיתה ז' ,1על הישגיו
המעולים בתחום השחייה.
כבוד גדול לבית הספר!

קטרגל

האלופים

נבחרת הבנים של כיתות
ז'-ח' זכתה במקום הראשון
ברמת גן באליפות קטרגל.
הבנים שלנו ניצחו את רמת
חן בחצי גמר  ,1-3ובמשחק
הגמר גברו על נבחרת
הבילויים .1-2
יישר כוח לכל הילדים
ולמאמנים עידן וגורגי.

ניווט ספורטיבי

ניווט ספורטיבי

ממשיכים להוביל ולהצטיין!
בתחרות הניווט הספורטיבי ,שהתקיימה בפארק
הלאומי ,ביהס נטעים זכה בשלל הישגים
מרשימים ביותר.
גאים בתלמידים המוכשרים והמשקיעים,
במוריהם המובחרים :עידן ,גורגי ויעקב ,ובהורים
שהגיעו לעודד.

רשימת ההישגים:
בקטגוריות הקבוצתיות ביס נטעים שולט באופן
אבסולוטי.
מקום  - 1בנות ה-ו
מקום  - 1בנים ה-ו
מקום  - 1בנות ז-ח
מקום  - 1בנים ז-ח

בנות ז-ח:
מקום  1-תמר רובינשטיין וענת אפק
מקום - 2נעמה קמחי ודניאלה סמוכה
מקום  - 3נטע שער ונועם עידו
בנים ז-ח:
מקום  - 2ניתאי ברייר ודור טולדנו
מקום  - 3דור אורנשטיין ויובל גולן

קטרגל

קטרגל ה'-ו' בנות

בנות כיתות ה'-ו' הוכיחו שאין כמותן וגם השנה זכו
במקום הראשון באליפות קטרגל בעיר רמת גן.
יישר כוח!

קטגוריות אישיות
בנות ה-ו:
מקום  - 1מאיה שילה ורובי דנציגר
מקום  - 2לוטם נבון וטיאן טל מסינג
מקום  - 3ירדן ליבנה ונעם שמשי
בנים ה-ו:
מקום  - 1איתי קליין ,איתמר ברייר ואיתמר ווקנין
מקום  - 2אדי פוסטניקוב ויוני שחר
מקום  - 3רועי ליפמן ומור פישמן
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מצדיעים למנהלת מרב
ובנימה אישית
לגברת הראשונה של נטעים,
אנו גאים לברך אותך ,המנהלת שלנו מרב שרייבר,
על זכייתך בפרס "המנהלת המצטיינת בעיר רמת גן".
ביושרה המקצועית והחברתית שלך נתת הגדרה חדשה למושג "מנהלת".
מרב ,כמובילת הצוות ,את מהווה לנו דוגמה למהותו של מנהיג המקדם את אנשיו
למיצוי והגשמה.
באכפתיות ,בהשקעה ,ביצירתיות,
בחשיבה מעמיקה ,ביכולת נתינה,
בחריצות ובמסירות בלתי מתפשרת
 את מהווה מודל לחיקוי לכלאחד מאיתנו ולכולנו גם יחד.
הפכת את מימושו של החזון
החינוכי ,עליו מושתת בית ספר
"נטעים" ,להישג של כולנו :מורים,
הורים ותלמידים.
עבורך מרב" ,השאיפה למצויינות
היא ערך עליון.
המצויינות עצמה היא דרך חיים!"
אנו חשים גאוות יחידה על הזכות
הגדולה שנפלה בחלקנו להיות
הצוות אותו  -את  -מנהלת
באיכותיות ובמקצועיות לצד ערכיות
ואנושיות.
וכפי שאמר הנרי קיסינג'ר" :תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו
מהיכן שהם נמצאים  -אל מקום שלא היו בו מעולם".
יישר כוח !
מצדיעים לך
משפחת "נטעים"
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סוגרים מעגל
בחזרה לדיונות

ב ,22.6-יום חמישי ,בשעה  15:00אחר הצהריים ,יצאנו מבית הספר
לסיור חווייתי בדיונות של חוף אשדוד .מדובר בטיול המשמש
"סגירת מעגל" של לימודינו בבית הספר נטעים .גם כשהתחלנו את
דרכנו בכיתה א' ,עשינו את הסיור המסורתי לדיונות.
במהלך הטיול שיחקנו ב"חפש את המטמון" .המשחק כלל פרסים והפתעות,
שחזור למשחק בכיתה א' .לאחר מכן ,כמובן ,התגלגלנו בדיונות.
כשהחל להחשיך ,עשה כל אחד מאיתנו מסלול חווייתי עד להגעה למקום בו
ההורים חיכו לנו .חתמנו על חוזה ,לפיו אנחנו משוחררים רשמית מבית הספר.
לאחר הטיול אכלנו ארוחה שארגנו ההורים ושמענו נאום מרגש שמרב,
מנהלת בית הספר ,כתבה עבורנו .לבסוף אומר כי הטיול היה מרגש ,מקסים
והעלה בנו זיכרונות מכיתה א'.
לדעתי ,טיול הוא הדרך הטובה ביותר להיפרד מחברינו ומבית הספר ולצאת
לדרך חדשה.
אודם איתם ,תלמידת כיתה ח'1

הפנינג סוף שנה

במהלך השבוע האחרון של שנת הלימודים קיימנו בבית הספר
פעילויות שונות ומגוונות ,שתרמו לאווירה הכיפית והנעימה
לקראת סיום השנה.

אז מה היה לנו?
הצגות )"חברים על הגשר" ו"אש בראש"( ,פעילויות ספורט שמועצת התלמידים הכינה
עבור ילדי כיתות א'-ג' ,טורניר ספורט ותחרויות ספורט שהכינו עידן וג'ורג'י ,המורים
לחינוך גופני ,לכיתות ד'-ז'.
ביום חמישי ,רגע לפני חלוקת התעודות ,ילדי כיתות א'-ד' נהנו מהפנינג מיוחד
שהפעילה חברה בשם "פונטש בננה" .בהפנינג עברו הילדים בין תחנות מעולם
הסרטים ,עמדת קיץ בה הצטלמו עם אביזרי קיץ ,קיבלו את התמונות והמון פרסים.
תלמידי שכבות ה'-ז' יצאו לפארק לפעילות "הישרדות" בה הם הפכו ל"שבטים" .כל
שבט הכין דגלים .השבטים התחרו בפעילויות מגוונות ומאתגרות ,הדורשות שיתוף
פעולה ועבודת צוות.
ביום שישי התכנסו כל ילדי בית הספר למופע סיום של הלהקה הבית ספרית .במהלך
הטקס חולקו תעודות הערכה לחברי מועצת התלמידים ולמנהיגות הירוקה ,אשר תרמו
מזמנם ,הגו רעיונות לפרוייקטים ויזמו פעילויות לאורך כל השנה.
אנו מאחלים לכולם חופשה מהנה ובטוחה .שנחזור עם כוחות מחודשים ,ורעיונות
לשנה נוספת של למידה ,עשייה והנאה.
אודליה שרם רכזת חברתית
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קשה היא הפרדה

יופי של שירות

על שנה משמעותית ומלאת
להודות
אנו ,בנות השירות בנטעים ,רוצות בית ספר לא שגרתי בכלל...
עשייה .הגענו לבית הספר וגילינו שזהו פע ולנו רק נותר לתמוך ,לעזור,
לים בלי סוף ,חוגים בש
ספארי ,מוזיאון ,טיו תלמיד ,מורה ולסביבה בכלל.
ייע לכל
והו בזכות בית הספר ,שאפשר
להרגיש ולסותו אנו עושות ,חשוב מאין כמ
השירות ,א
הנחוצים.
ונתן לנו את היכולת והמשאבים תפקידים רבים ומגוונים כגון:
רות בבית הספר יש
שנה תלמידים הזקוקים לאוזן
לבנות השי ית  -הבנות מלוות במהלך ה
ונכות איש
ח בת ,תמיכה ועזרה בלימודים.
תלמידי המועצה ועוזרות להם
קש
מידים  -הבנות מובילות את
מועצת תל
להכין פעילויות וימי כיף לבית הספר .אותנו במשך השנה .הקשיבו,
רצינו להודות לטל ולאביבה ,אשר ליוו עריכות ומוקירות אותן על כך.
ייעצו ותמיד טיפלו בכל בעיה .אנו מאוד מ לנו את הזכות להיות בבית
וות המורים ,אשר נתנו
וכן ,למרב ולכל צנשאר לנו זה להגיד תודה רבה.
הספר וכל מה ש
בנות השירות
שנת תשע"ז

אני כל כך מתרגשת להגיע לרגע הזה ולומר לכן יקרות
שלי ,שאני כל כך גאה בדרך שעברתן כאן בבית ספר
נטעים.
כל הצוות כולו מאוד מעריך את עבודתכן הנאמנה
שביצעתן מכל הלב .נתתן מעצמכן הכול!
הייתן לעזר רב בהרבה תחומים ,בכיתות ולכל המורים.
יצאתן לטיולים ,התחברתן לילדים והם נקשרו אליכן ,כמו
גם ההורים.

נפרדנו כך

טיפ שירות

מעורבות בת השירות בכיתתנו
אינו מובן מאליו .כאשר בת
השירות גם יוזמת ,משקיעה
ומתייחסת בכבוד וברגישות
לילדים  -זוהי כבר מתנה גדולה.
בת השירות יזמה הפעלות
ומשחקים לילדים ,ביצירתיות
ובאהבה ,והצליחה מאוד להיות
חלק מהכיתה.
היא תמכה בילדים ,רתמה ילדים
לעשייה כחלק תראפויטי
ומעצים .בקיצור ,כיתה ג'  2רוצה
להודות למרון על תרומתה
הרבה ,שנעשתה מכל הלב,
בצניעות ובאהבה.
רויטל לוי ותלמידי ג'2

למלאכיות שלי!

הייתן מעורבות ביותר בפרוייקט חונכות ,במועצת
התלמידים ובעוד הרבה פרוייקטים קטנים .תמיד עם חיוך
על הפנים ונכונות מדהימה .זה ממש פותח את הלב -
ושוב כולי מתרגשת .אתן פשוט נפלאות!
עבודתכן בנטעים היוותה עבורכן צמיחה אישית וזכיתן
לראות את התקדמות התלמידים שאיתם עבדתן.
השארתן את חותמכן אצלנו!

כל הצוות ,ההנהלה ,המזכירות ,מרב המנהלת ,כולם
מעריכים ,מחבקים ואוהבים אתכן.
תודה עבור שנה נפלאה לאלה שעוזבות ומתקדמות
הלאה .ותודה לבנות שממשיכות איתנו .כיף לנו ,זכינו!
ואני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה ,וכבר מתגעגעת.
שלכן
טל זיו

טקס הסיום בווינטר

מדי שנה בתום השנה השמינית ,מתקבצים בוגרי כיתות ח' מכל בתי הספר ברמת גן ומשתפים פעולה במופע משותף ,הכולל כאלף
ארבע מאות תלמידים ,העומדים לסיים את בית הספר היסודי ולעבור לבית ספר תיכון.
השכבה שלי השתתפה השנה בטקס וינטר .נבחרנו להיות הדגלנים ,כלומר,
שאנחנו נישא דגלים במהלך הריקוד שלנו.
למדנו את הריקוד בבית הספר ,ולאחר מכן עשינו עליו חזרות באצטדיון עצמו.
כמה ימים לפני הטקס היו לנו גם חזרות עם תלמידי כל בתי הספר האחרים.
החזרות היו מהנות מאוד ,כי יכולנו גם לפגוש ולהכיר ילדים מבתי ספר
אחרים ,לפני המעבר לתיכון.
המופע עצמו היה יפה ומרגש ,וזו הייתה חוויה מדהימה להתאמן עליו ולהעלות
אותו מול קהל רב וכל בני המשפחה .אני מאוד שמחה שלקחתי חלק במופע.
תמר רובינשטיין כיתה ח'1

מסיבת הסיום של תלמידי כיתות ח‘ בבית-הספר
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ניתן למחזר
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