
 י"א אדר א'

16/02/19 

 שבוע טוב

מפגש אשר הוקדש בחלקו  -הכנה לקראת היציאה למסע לפולין  במפגש

כרטיסיות שונות ולשתף בציפיות התלמידים התבקשו לבחור   -לתיאום ציפיות 

המסע. אחד התלמידים בחר בכרטיסיה שעליה היה רשום "הציפיות לקראת 

שלי מצוות המורים המלווים". התלמיד שיתף בציפייה ל"חופשיות" והסביר 

                                        . "חופשיות"לו "ישב עליו" לאורך כל המסע ויאפשר  מצפה שהצוות לאשהוא 

                                                              .  ..על מידתיות ואיזון השבנו את אשר השבנו

עם מוסר ישנה תשובה , תצווה"" השבוע פרשתמדרש על הפסוק הראשון בב

 השכל על מטרת החינוך לחופש ועצמאות...

 

 שתהא שלהבת עולה מאליה" "מדליק עד

פרשת השבוע "תצווה" מתחילה בפסוק על הציווי להעלות נר תמיד במנורה: 

                                    להדליק את המנורה במשכן.  אהרון הכהן מקבל הוראה: 

                                        רש"י כותב על זה משפט שהפך אח"כ למוטו בענייני חינוך:   

כשמגדלים ילדים או מחנכים  א שלהבת עולה מאליה"."מדליק עד שתה

  - ובעצם בכל תחומי החיים -תלמידים, כשמנסים להניע אנשים אחרים לפעולה 

, כי עצמאותצריך להתקרב ולהשתדל ולהעניק, אבל צריך גם להרפות ולתת 

 בסופו של דבר השלהבת צריכה לעלות מעצמה.

המורים או ההורים לא יכולים כל הזמן לעמוד מעל הילדים, להגיד להם מה 

לעשות, להזיז אותם, לדאוג להם ולדחוף אותם. כמובן שהם צריכים להצית אש, 

הם צריכים להלהיב ולחנך, אבל יש גבול לשליטה ולמעורבות ולפיקוח. בסוף 

צוא את הזמן צריך למצריך לדעת גם מתי להתרחק, להרפות, ולתת להם לבד, 

לא פחות מדיי ולא יותר מדיי, כדי להצית להבה עצמאית כזו  –המדויק והנכון 

 מאיר(.-)הסטטוס היהודי, סיון רהב  .להבת עולה מאליההשש



 יום תרבות

 

רכזות ללחוה ו!!  תודה  יום תרבות בית ספרייתקיים  יום שלישי הקרובב

תודה , שעמלו רבות על הכנת יום מגוון ועשיר. החברתיות הילה נתן וסיגי ניר

על פי סדנה.  נא לסייע להצלחת היום ולפעול לכל מי שהתנדב להוביל ולהנחות 

 )מצורפים קבצים עם לו"ז ושיבוצים(. השיבוצים שקבלתם מחדר מערכת. תודה.



                                                                    – ולאורלי כהנוב רכזת המגמה צוות מחולל

 מודל למצוינותהמהווה מעוררת השראה מגמה תודה על הובלת 

 

 היה מקסים !! – שיעור פתוח

 

 

 

 



 ב"מחזור ל –יום האהבה 

 

  -ביום האהבה 

 ברוחב לב ובתשומת לב

  -בהפסקה פעילה 

 חימם לנו את הלבמחזור ל"ב 

 למה רק פעם בשנה ?אז 

 תודה לתלמידים ולמארגנים

 

 

 

 



 

 ֵהם ָאְמרּו ְשֹלָשה ְדָבִרים

ִדין ,ֱהוּו ְמתּוִנים בַּ  

ְרֵבה ְלִמיִדים הַּ ֲעִמידּו תַּ ,ְוהַּ  

ּתֹוָרה ֲעׂשּו ְסָיג לַּ .וַּ  

 

ם במקיף גילה.                    של תלמידידורות והעמידה חינכה ריקי היקרה ז"ל 

 יהא זכרה ברוך.  .  מסרה תורה, ערכים ומידות טובות במקצועיותבמתינות ו

 

 

 



הכר את המורה החדש...                                                                                 

 מתמחים !! 15מורים חדשים מתוכם  21הידעת ? השנה קלטנו 

 

ובחט"ע, עלתה לפני שנה וחצי כהן, מלמדת אנגלית בחט"ב -סוזן מנביץ

 .מקולומביה, מתגוררת בקטמון



                                                                                                       רכז דוד – שכבה ט'

השכבה  בשבוע הקרוב תלמידי/ות -מגבירים את האור ופותחים את הלב 

                      יתרימו עבור ארבעה ארגונים: ניצן, ארגוני החרשים בישראל, נט"ל וער"ן. 

ביום חמישי האחרון השתתפו התלמידים/ות בשיחה שהכינה אותם להתרמה 

רתית וחברת ונחשפו יותר לארגונים אלו. תודה רבה להילה נתן, הרכזת החב

                                                               רגנה ודחפה זאת. צוות השכבה, שיזמה, א

 רכזת ורד  -' שכבת י

                                 4וי 2ה כיתות ייסדנת חינוך פיננסי שעה ראשונה ושני 18/2יום שני 

                             .5י 1סדנת חינוך פיננסי שעה חמישית ושישית כיתות י 20/2יום רביעי 

                                                                                2סיור שלח כיתה י 20/2יום רביעי 

  1סיור שלח כיתה י 21/2יום חמישי 
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