


בנושאים רבים  עסקנו שנה זו במהלך 
,  בחגים, בלוח השנה העברי: ומגוונים

אדם  בבין , בסמלים יהודיים וישראליים
ובזהות  בר ובת מצווה , במנהיגות, לחברו

.העצמית שלנו
וחווינו  , ודיונים קבוצתייםשיח -דופיתחנו 

!יחד אירועים שמחים
מאוד להיות חלק מצוות נהנינו -ובעיקר 

! מקבל ותומך, מקסיםס "בי



יחד  השנה ציינו במהלך , בנוסף
עם התלמידים כל מאורע יהודי  
וציוני וביחד למדנו על קורותיו 

.וחשיבותו

חלק מהמועדים ארגנו ב
גדולות בהן שיא פעילויות 

התלמידים למדו על האירועים 
...וחווייתיתבצורה מהנה 



פעילות פתיחה בכיתות
?מהי ישראליות בעיני?                מהי יהדות בעיני



אירועי חנוכה
!חידון חנוכה אטרקטיבי



ו בשבט בכיתות"סדר ט
!  מלווה בשירה והמון שמחה-מאכליו ומנהגיו , למדנו על מקור החג



!יצאנו לנטיעות



תפילין  -מערך סמלים 
הבאנו  . עם המבנה שלהן ותוכנן, ערכנו היכרות עם התפילין" סמלים"כחלק ממערך 

חלק  . תפילין לכיתות ודרור המדריך נכנס והדגים כיצד הוא מניח תפילין
...מהתלמידים ביקשו אף להתנסות בעצמם



מזוזה  -מערך סמלים 
דנו בסמליות שבה ובאפיון הבית היהודי  , עסקנו בנושא המזוזה" סמלים"כחלק ממערך 

!כמו כן קישטנו בעצמנו בתי מזוזה. על ידה



ם"סתסופר סדנת 
לסדנה מרתקת בנושא ספרות  , ם"סופר סת, הגיע אלינו שעריה" סמלים"לסיכום מערך 

במהלך הפעילות . מהכנת הקלף מעור בהמה כשרה ועד לכתיבת ספר התורה–ם "סת
ראו מגילות עתיקות והתנסו בעצמם בכתיבה  , שמעו התלמידים סיפורים מרתקים

. בחומרים אותנטיים בהדרכת שעריה



!משחק רצפה ענק-פורים 
לימוד סיפור המגילה בעזרת משחק סולמות ונחשים  

(של החג" ונהפוכו"המסמל את ה)



סדנת מסכות



סדר פסח 
בכיתות" מיני ליל הסדר"סביב שולחן ערוך המחשנו 



"ואהבת לרעך כמוך"

כיבוד הורים



היחס לבעלי מוגבלויות
בחור מקסים בעל  –התלמידים התרגשו ונפעמו משיחה מדהימה של חורש 

.שיתוק מוחין אשר שיתף אותנו בסיפורו האישי



הצגת עבודות סיכום
התלמידים התבקשו לכתוב עבודה וליצור מיצג יצירתי על אחד הנושאים  

שנלמדו במהלך השנה



'בוקר תוצרים בחטיבה א





קבלת שבת  
מלווה  , לקראת סיום השנה ערכנו קבלת שבת חווייתית ומלמדת

וחגיגי הרגשנו את  סביב שולחן ערוך . בשירי שבת ומיני מטעמים
!האווירה המיוחדת שיש בשבת



לוח מודעות
עדכון חודשי על הפעילות ברוח יהודית•

(חגים, ימים מיוחדים)עדכון אקטואלי תרבותי •

חידות והפעלות•
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עוד תמונות מהווי בית ספר והשיעורים



?איך מסכמים שנה
הכרנו את עצמנו הן  . במהלך השנה חווינו עם התלמידים חוויות רבות

חווינו את חגי , למדנו ממידותיהם של אבותינו, כישראלים והן כיהודים
ישראל תוך הסתכלות מחכימה ודיונים מעוררי מחשבה והתבוננו בחיי 

תוך שיתוף של חברי הקבוצה  , היומיום שלנו ובחברינו בצורה מיוחדת
.ומתן מנוף לביטוי עצמי ולהתפתחות אישית וקבוצתית

על  , על קבלת הפנים היפה, רצינו להגיד תודה רבה על הפרגון
על הדחיפה למצוינות ללא פשרות למען . התמיכה ועל האוזן הקשבת

. למען עתיד טוב ומבטיח יותר, התלמידים

ללמוד וללמד ולעבוד יחד בשיתוף , שנזכה להמשיך לחבר ולהתחבר
!מחכים ומפרה, פעולה בונה



מחכים כבר 
לשנה  

....הבאה


