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 היא הבית שלי! –ביאליק  תבית הספר שלי! קריי –'קדימה' 

                                                        

 3דף מידע מס' 

 "פתשכסלו  –חשוון                                                              2019 נובמבר          

כולנו מחכים לגשם של ברכה ובעיקר  .הנותן מטר על פני הארץ ושולח מים על פני חוצות.."

 החקלאים המייצגים את האדמה ותנובתה..."

 ...ובינתיים עד שהגשם יגיע ב"קדימה" ישנה התרחשות יומיומית של למידה ופעילויות חברתיות 

 מה היה לנו?אז 

ספרית ולמועצה  –הבחירות הדמוקרטיות למועצת התלמידים הבית  

הסתיימו לאחר מערכת בחירות צבעונית ויצירתית.  הירוקה

הנציגים השקיעו, השמיעו וגם הבטיחו... במסדר יום א' הוזמנו אחר 

  כבוד בשמותיהם וקבלו תעודות... בהצלחה!

צפת. טיילו בין סמטאות  –עלו בשמחה לעיר המקובלת  צחור –, הרדוף ושושן 2כיתות ב' 

ובשיאו של היום קבלו אחר  טשאברי –העיר, בקרו בבית המאירי ובבית הכנסת העתיק 

כבוד כששרל'ה מלווה מנגינתה את ספר התורה. ההורים, הצוות והתלמידים התרגשו 

   מאוד.  

את כללי העמידה  3משכבר העבירה לכיתה ו' ההשוטרת סימון הידוע 

 ב"משמרות בטיחות". 

סדנה בנושא השימוש הנכון בחשמל הועברה לשכבה ו'  – "נתיב האור" 

 הבוגרת על  ידי נציגי חברת החשמל... היה מלמד ומאתגר. 

פרה ישס מצער בעלי חיים''זכו לעדנה בזכות הילה והכלב שלה בעלי החיים שבחברתנו  

 ס לחיות בבית וברחוב. והדריכה איך על הילדים להתייח

מבחן לאיתור קבוצות הילדים בעלי יכולות חשיבה גבוהות מחוננים עליך "קדימה"...  

 מהרגיל התקיימו בכיתות ג'... בהצלחה! 

 :כו לקבל חיסונים למחלותזכיתות א' בריאות... בריאות... בריאות...  

חצבת, אדמת, חזרת ואבעבועות רוח. בנוסף מדריכה לבריאות השן 

 הפה בכל כיתות ביה"ס.  תממשיכה להדריך בנושא שמירת היגיינ

 

 טל"ח
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 :קום וההתהלך בארץ 

בשמחה את תלמדי  אירחו יה הקטנה והחי ברצרישוו  -

 שכבה א'. 

לפעילות עם תלמידי  2את כיתה ד'"שמורת אפק" אירחה  -

 . "רביר אל מקסו"כיתה ד' מביה"ס ביישוב 

 פקיעין והר מירון אירחו את כתות ד' לטיול שנתי.  -

 ותלמידי ו' "חרוב".  1במקצועיות ובחיוך על ידי תלמידי ו' התנהל – "קיוסקדימה" 

. בטקס ולהירצח 24 –התקיים בביה"ס לציון השנה ה  – טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל 

הועלו על נס קווים לדמותו ופרקים מחייו השזורים עם ביטחון המדינה. המסר של 

סבלנות, הקשבה וקבלת דעות אחרות הובא לידי ביטוי לאורך כל הטקס. ערכו את הטקס 

 בעזרתה של גבי המורה למוסיקה ומחנכת הכיתה זויה.  1תלמידי כיתה ה'

וחד הזה נהנה ללמוד יחד בימי שישי, השילוב המי – חוג ספרדית תלמידים והורים 

מפגשים יקשיבו, ידברו וישירו בספרדית בהדרכתה של רותי סטילרמן שעושה  10במהלך 

 זאת בהתנדבות. 

 :תרבות ב"קדימה" 

נציגיו הגיעו לביה"ס וספרו על תחילתה של  –"מדור לדור"  - "מוזיאון ביאליק" -

 הקריה היפה בתחילת דרכה. 

הצגה שתלמידי כיתות ב' נסעו עד... לתיאטרון מוצקין כדי  –"הדודה מהנביאים"  -

 לצפות בה ושבו מלאי חוויה. 

הצגה מיוחדת מלאת שירים ותלבושות התקיימה באשכול  –"יוסף וכותונת הפסים"  -

שחקנית מצוות "קדימה" הופיעה בהצגה ... כבוד ה'. גם נציגה  –הפייס לכיתות ד' 

 לדלית שלנו! 

ממשיכים להעסיק את תלמידי  נקחוגים של שחמט ופט 

"קדימה" מידי שבוע כשהמדריכים כולם עושים את ההדרכה 

 בהתנדבות. 

התקיימה בהתרגשות רבה בין כיתה ה' "לילך" וה' "חצב" לבין  – שיחת ווידאו )סקייפ( 

איירס. נצחה על  –אל" בבירת ארגנטינה, בואנוס  –תלמידי כיתה ה' בבית ספר "בית 

 רמן. השיחה רותי סטיל

לתלמידים מתקדמים התקיים באחד מימי שישי  – מפגש "אבירי השולחן העגול" 

 המנהל והתכבדו לאכול יחד ארוחת בוקר עשירה.  תלמידים הנרגשים נענו להזמנתכשה
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התקיימו מפגשי הכנה לכיתות ד' לקראת החיבור בינם לבין תלמידי  –"שילוב בין עדתי"  

  ר". מהיישוב "ביר אל מקסוביה"ס 

הרצאה בנושא "הפרעות קשב וריכוז בהשפעה על מיומנויות חברתיות"  – קשב וריכוז 

התקיימה בביה"ס להורי תלמידי כיתות א'. העבירה את ההרצאה בחן ובמקצועיות רבה 

 שלם.  –מיכל עם 

האחרון. תלמידי ביה"ס התרגיל התקיים ביום רביעי  – "למידה מרחוק בשעת חירום" 

קבלו סיסמה ובעזרתה נכנסו לאתר בו הוצגו משימות לימודיות. התלמידים נהנו 

 והצליחו... שלא נזדקק. 

סיפורן של העליות מכל תפוצות העולם בא לידי ביטוי בשבוע העליות  – "שבוע העליות" 

חשפו לידע במערכת החינוך. תלמידי ביה"ס הקשיבו לסיפורי עלייה מרתקים ובכיתות נ

חידון העליות. כל הכבוד למורה לבנה שרכזה את  –מגוון ויצירתי. חתם את השבוע 

 . וביחד עם מולוגטה הפיקו שבוע מלמד ומיוחד הנושא במקצועיות רבה

לימוד והפסקה פעילה עשירה פעילויות מגוונת, חומרי  –"שבוע בטיחות בדרכים"  

ספרית  –בתחנות ליוו או תלמידי "קדימה"... כל הכבוד למורן רכזת זה"ב הבית 

 לנפשותיכם".  "ונשמרתם

 יום פעילות לילדי הגנים מרחבי העיר אחר הצהריים. 13/1/2020 – 'שמרו את היום'

היום המשמעותי של  –ביום שישי האחרון צפו כל תלמידי ביה"ס בטקס מכובד שנושאו  

בו הכריז ארגון האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל. ערכו את  כ"ט בנובמבר

 הטקס תלמידי ה' "לילך" וה' "חצב" בהובלתה של גבי המורה למוסיקה.

 ?דצמברמה צפוי לנו בחודש 

 1.12 –  טקס ומפגש עם קייס –חג הסיגד. 

 2/9/16.12– "מפגשי "הנואם הצעיר.  

 4.12 – 'חיסונים לכיתות ב .  

 4.12 – "שכבה א' יוצאת לטיול "ברווזים בכפר .  

 4.12 –  ספרית -מפגש הנהגה בית . 

 5.12 – 'איירס מביה"ס  –עם תלמידי ארגנטינה ובואנוס  1שיחת ווידאו לתלמידי ה

 ."ביאליק"

 6.12 – '2"קיוסקדימה" ו .   

 8.12 – 'בשמורת "אפק". 1ד 
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 10.12 –  .'השלמת חיסונים לכיתות ב 

 10.12 –  'ו' בתיאטרון מוצקין. –הצגה לכיתות ה 

 10.12 –  ."יום הערכות לשכבה ג' לקראת "יום הרכיבה 

 11.12 –   .'יום המאה" כיתות א"  

 11.12 –  'ד'.  –חיסוני שפעת לכיתות ג   

 13.12 –  ."יום הרכיבה הנכונה" 

 13.12 –  ."כיתה ו' "חרוב" יוצאת לסדנת קונדיטוריה בביה"ס "יעדים 

 15.12 – 'בשמורת "אפק".  2ד 

 15.12 –  .טקס הוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה  

 17.12 –  .יום שיא בנושא בטיחות בדרכים  

 18.12 –  'ו'.  –חידון חנוכה לכיתות ה  

 20.12 – "תלוי במזג האוויר( "קיוסקדימה(. 

 22.12 –  'ב' –מצעד לפידים עירוני לכיתות א . 

 23-30.12 –  .חופשת חנוכה   

 31.12 – 'עם ראש העיר מר אלי דוקורסקי. 2שעת סיפור לכיתה א 

 

 .להתראות בחודש הבא    

 הורים וקהילה צוותבברכה, 

 ויוסף חלואני מנהל ביה"ס. 

 


