מידעון "יזרעאליה "
סיכום אירועי חודש ינואר 2018
"החיים הם רצף של שיעורים שחייבים לחיות אותם על מנת להבין"( .הלן קלר)
סיכמנו את ערך חודש טבת " -ניהול קונפליקטים" .במסדר בוקר  -תודה ל"מגשרים" הצעירים
ולאורלי היועצת על שיגרור הערך .במסגרת תפקידם ,המגשרים הצעירים מסייעים בפתרון בעיות
וביישוב סכסוכים מידי יום בהפסקות.
ערך חודש שבט הוא ערך אחריות  -האחריות באה לידי ביטוי ביכולתו של האדם לקבל החלטות
ולבצען ,להרגיש מחויבות לנקיטת פעולה ,להכיר בקשר שבין המעשים לתוצאות ולמוכנות של
האדם לשאת בתוצאות .האחריות האישית נוצרת מחיבור של שני מרכיבים-אכפתיות ועשייה .מי
שלוקח אחריות  -מגלה אכפתיות גבוהה ועשייה רבה .הגברת האכפתיות של הלומדים כלפי
הסובב מעוררת בהם רצון לעשות ,למלא תפקיד ולפעול למען הזולת והסביבה והעשייה מעוררת
אכפתיות בבחינת "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" .זו הזדמנות להודות לכל התלמידים
הממלאים תפקידים שונים בבית הספר ולוקחים אחריות מא' ועד ת' במילוי תפקידם.
אנו מסכמים חודש גדוש בפעילויות ועשייה  -ילדי הגנים הגיעו ל"יום פתוח לילדי הגנים".
בבוקר יום שישי הגיעו ילדי גנים אל בית הספר יחד עם הגננות ,הסייעות החינוכיות וההורים אל
בית ספרנו .התכנסנו כולנו באולם ,רקדנו ולקחנו חלק בסדנאות שונות שהתקיימו בכיתות בזמן
שההורים התכנסו בספרייה לשיחה .המפגש בין ילדי הגן לתלמידי ביה"ס מאפשר יצירת קשר
ומזמן חוויה חיובית לילדים לקראת המעבר מהגן לביה"ס .תודה לרחל רכזת השכבה הצעירה על
הובלת הבוקר ולמורות שסייעו להצלחת המפגש.
בשכבת כיתות א' – ב' ,ציינו את יום המאה – התלמידים סופרים את ימי הלימוד בשיעור חשבון
ובכל יום הם עורכים תעודת זהות למס' אליו הגיעו .כשהגיעו ליום מספר מאה .הם קיימו חגיגה
במהלכה לקחו חלק בפעילויות מגוונות שכולן קשורות למספר זה .כל הכבוד תלמידים ולמורות.
מאחלים לכם המשך ימים משמעותיים ,ימי למידה והנאה.
במסגרת תחרות מתמטיקה "עשר אצבעות" ,כיתה ב'  1הגיעה למקום הראשון בתחרות הבית
ספרית וזכתה בפרס סדנת בצק סוכר בהובלת המורה לינה .יישר כוח!
אל בית הספר הגיע המפקח על המורשת האתיופית ,מר מרו אסמרה ,להרצות בפני תלמידי כיתות
ה' – ו' ולספר את סיפורו  .התלמידים היו מרותקים והקשיבו קשב רב לסיפור חייו של מרו.
מצרפת את המייל שקבלנו בסיום המפגש – "שוב תודה על שפתחתן את בית ספרכן ואפשרתן לנו
להגיע עם מרו ,מפקח המורשת האתיופית .ההרצאה הייתה מעניינת ומרגשת .התלמידים שלכן
התנהגו לתפארת ,גילו ענין וקשב רב ,השתתפו ושאלו שאלות .הכל היה מוכן ומזומן ,אסתטי
ומכובד .התלמידים נגשו למרו באופן אישי והודו לו בצורה מכובדת הראויה להערכה .אשרי
המערכת שזכתה באנשים כדוגמתכן ,יישר כוח! " אכן גאווה !
סיירת מתמטיקה ,בהובלת המורה גלית ,הפעילה את תלמידי כיתות ג' – ו' בפעילות מתמטית
שנושאה "יום החצי" .התלמידים הופעלו ע"י תלמידי הסיירת המתמטית ,בתחנות מגוונות
ומאתגרות המשובים היו חיוביים מאוד .בנוסף ,מידי שבוע מתפרסמת חידה מתמטית .בהצלחה
לכולם!
תלמידי כיתות ד' לוקחים השנה חלק בתוכנית ייחודית בעיר חיפה ( 7בתי ספר מהמחוז העובדים
עם רובוט  . )EV3בנושא רובוטיקה .נציגי הכיתות יצאו ליום שיא ברובוטיקה "רובו קיד"  ,יחד
עם המורה אפרת .התלמידים הציגו את "ריקוד הרובוט" שלהם ,בצעו משימות וערכו סיור במרכז
הטכנולוגי החדש.
ט"ו בשבט  -תלמידי הכיתות לקחו חלק במגוון סדנאות לט"ו בשבט – תודה לתלמידי "אמירים"
ולמורים אלעד ,מלני וחנה על הובלת היום .תודה למדריכי ה"שומר הצעיר" שלקחו חלק והפעילו
סדנאות בנושא איכות הסביבה ובנושא החג ביום זה.

בתאריך  ,24.1נערך תרגיל מקוון מחוזי ,בתרגיל לקחו חלק כלל תלמידי בית הספר .למרחבים
הכיתתיים הועלו שתי פעילויות :שיח מקוון בפורום הכיתתי.התלמידים הגיבו בפורום ולאחריה
עסקו בפעילות פדגוגית מתוקשבת .תודה לכל התלמידים שלקחו חלק בתרגיל המוצלח ולמורה
אפרת על ההובלה.
סל תרבות – תלמידי כיתות א' – ג' צפו במופע מחול "כובע קסמים" בבית אבא חושי וחזרו
נלהבים.
תלמידי ו' יצאו ליום פתוח בעירוני ג'  .הם סיירו בבית הספר ובכיתות ,התנסו במעבדות ונחשפו
לשיעורים שונים .מנהלי עירוני ג' והיועצת הגיעו לפגוש את ההורים ולשוחח עימם .מטרתנו היא
לעשות כל מאמץ בכדי להיטיב את המעבר הצפוי לחטיבה.
"בבית ביחד"  -מפגש יזום בין צעירים עולים חדשים אקדמאים מכל העולם ובין תלמידים בבית
ספר יסודי ,כיתות ו' במסגרת שיעורי העשרה בשפה האנגלית .התלמידים והעולים נסעו יחד ליום
גיבוש  ,יום פעילות אתגרי "השתלבות במעברים".
תלמידי מקהלת ביה"ס השתתפו בטקס לציון "יום הזיכרון הבינלאומי לקורבנות השואה"
שהתקיים ב"יד עזר לחבר" .תודה לאביבה ולאוניד על ההובלה ולתלמידים על שירתם המרגשת.
תלמידי כיתה ו'  3ביקרו את דיירי "יד עזר לחבר" לקראת ט"ו בשבט ,ביקור שהפך מסורת.
התלמידים והדיירים שתלו גינת תבלינים במרחב בית האבות ,בסיוע של החווה הלימודית "גן
כרמית" ורכזת המערכת הקהילתית ,אביבה בהגי.
הדרכות  -תלמידי בית ספר קבלו הדרכה ראשונה בנושא בריאות השן.
"רובוט בא לכיתה" – תלמידי בית הספר נפגשו עם סטודנט בטכניון ,אשר חשף את תחום
הרובוטיקה בשיעור סדנאי אותו העביר בכיתות השונות.
תלמידי כיתות ה' – ו' נהנו מבוקר גיבוש חברתי בהובלת ריקו.
גאים לשתף בשותפות חדשה – אל בית ספרנו הגיעו  3מתנדבים מבוסטון כחלק ממשלחת
"דופלט" ,שותפות חיפה בוסטון .המתנדבים החדשים ,חברי הקהילה היהודית בבוסטון ,מגיעים
ומעשירים את התלמידים בכיתות ה' – ו' בשפה האנגלית .גאווה לראות את התלמידים משוחחים
איתם ,לומדים ונהנים יחד איתם .המתנדבים מגיעים לעיר חיפה למשך חודש ימים ועוסקים
בפעילות התנדבות בבתי הספר .יישר כוח !
"הטוב והמעולה שבנפש האדם יכול לצמוח ולגדול במידה שיהא מחובר לציבור ומערה בו" (איינשטיין)

ביום שישי הקרוב ,י"ז בשבט 2.2.18 ,יקבלו התלמידים את התעודה הראשונה לשנה"ל תשע"ח.
מטרת התעודה לספק תמונת מצב על הישגים לימודיים ותפקוד התנהגותי בפרק זמן נתון .חשוב
לשוחח ולבדוק עם הילדים מה לשמר ומה לשפר .מאחלים לכולכם הצלחה במחצית השנייה.
איריס כהן
מנהלת בית הספר
והצוות החינוכי

