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הורי קהילת אורים, 
הנר האחרון בחנוכיה אך כבה, והלילה הארוך ביותר כבר מאחורינו. כעת בימים הקרים והחשוכים עלינו להמשיך 

ולמצוא את האור שהדלקנו בחנוכיה בתוך תוכנו.
אלו ימים מאתגרים עבור כולנו, אזרחי מדינת ישראל, כוחות של חושך מאיימים מבחוץ ומבפנים, שוב אנו נדרשים 

לייצר אור יש מאין. לחשוב באופן פתוח, יצירתי, הומני על הדברים ולהאמין שבכוחנו ליצור נס. 

מוזיקה
" בחנו את העובדה הזאת, שמשהו חשוב לאין ערוך בהרמונית אדם את העולם, מושג כשהוא שר, כשהאדם שר 

הוא מביע בכך את התובנה הכבירה שעל ידה נברא האדם ואל לנו לשכוח שבזמן שהאדם שר, מקשר הוא בין האלמנט 
הקוסמי של סדר הצלילים כהוויתו לבין המילה האנושית". ר.שטיינר

בני הנוער מסגלים לעצמם תחושה כי אין הם מובלים יותר ע"י המורה אלא שהכוח המניע אותם ללמוד הוא התחושה 
כי הם לומדים מוסיקה מתוך בחירה וצורך בהנאה וחדוות יצירה. בשנים אלו מסגלים לעצמם התלמידים חוש אסטטי, 

יכולת הבחנה ושיפוט רגשיים לגבי המוסיקה.
"אל לנו לשכוח שבספרה העיצובית, הציורית אנו מביטים ביופי, חיים אנו בו, כאשר בספרה המוסיקלית  אנו עצמנו 

נעשים ליופי". ר.שטיינר
http://www.urimschool.co.il/#!/c10sz - הבאנו להנאתכם חלק מפירות העבודה של כתה ח' בלינק

I Am A River – 'קובץ שמע – כתה ח
 YOUTUBE-ולאלה מבננו שזקוקים לעוד סוג של אישור להלן קישור לקליפ קצר ב

https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng

מלאכה - כיתה א‘
במורד הגבעה יושב ילד בן שבע עם אביו רועה הצאן. יחד הם משגיחים על עדר הכבשים ודואגים להחזיר אותן בבטחה 

מן המרעה בסוף היום.
איתם, גם ילדי כיתה א' יוצאים למסע כל שבוע. הם לומדים להכיר את הכבשים ומתרגשים עם לידת הטלה החדש. 

שמחים לקראת חג הגז וגם פוגשים את צמר הכבשים הגולמי. הם מכינים חבל לכבשה תועה, מגלגלים פקעות צמר 
ומנסרים מסרגות. 

כעת, בסוף המסע על כנפי הדמיון, הם מוכנים לצאת לדרך חדשה.
הילדים התחילו בשיעורים האחרונים, ללמוד בהתרגשות רבה את מלאכת הסריגה. הם מתמודדים - בעזרת דקלומים 
ודימויים - עם מיומנות חדשה, בה שתי הידיים פועלות יחד. לולאה נקשרת ללולאה, שורה מתווספת לשורה ואט אט 

המלאכה נכנסת לידיים והופכת לפעילות ריתמית ומשמחת.

"נכנס הרועה דרך שער הדיר,
אוחז בכבשה בצעד מהיר,

מוציאּה בזהירות לשדה הירוק
צלצול פעמון נשמע מרחוק".

דרמה 
הולכת ומתקרבת תקופת ההצגה של כיתה ו׳ ואפשר כבר לחוש בהתרגשות הילדים.

השנה יעלו ילדי  כיתה ו׳ את המחזה על פי הסיפור ״הקוסם מארץ עוץ״ של פרנק באום וההכנות בעיצומן. 

במהלך השנה, בשיעורי הדרמה ותקופת ההצגה ניתנת לתלמידים האפשרות לחוות דרך משחק,תנועה ודיבור את 
החלקים בעצמם שאינם קשורים רק לכוח החשיבה שלהם: התיאטרון והבמה אינם רק מרחב פיזי אלא גם מרחב 

נשמה, התלמיד נדרש לשלב פעילות דמיון, רגש וכוחות רצון על מנת לשחק ובפעילות זו מתאפשרת תקשורת עם 
עולמו הפנימי ודמיונו הייחודי. בבואו לספר את הסיפור נדרש הילד המתפתח לגייס את כל כוחות הוויותו כדי להחיות 

את הדימויים החיים בפנימיותו ולהעבירם אל האדם הצופה בו.  במהלך השנה אנו מתאמנים בדיבור, בתנועה , 
במחוות הנפש השונות וכיצד הן מקבלות צורה בגוף , ובתחושת המשחק הילדית המאפשרת לנו להשתטות ולהשתחרר 

אל הוויית המשחק.

הרצאה לכיתות החטיבה
באחד מימי שישי התארח אצלינו בבית הספר יואל שרון.

יואל סיפר לילדי החטיבה את מסע ופרוייקט חייו. ביוגרפיה מרתקת השזורה באומץ לב, 
הגשמת חלומות ויכולת לחולל שינוי אישי וחברתי.

לפני כ-19 שנה הקים את עמותת ”אתגרים“ העוסקת בספורט אתגרי, העצמה ושילוב של אנשים מיוחדים.

"בהרצאה של יואל שרון התגלה בפנינו צד אחר של החיים- מלחמות , טראומה וכאב. במהלך ההרצאה ראינו את 
הקושי בחיים ואת ההתמדה של יואל שרון, שהתבטאה ביכולת המדהימה הזו שקיימת רק אצל אנשים מעטים- 

היכולת להמשיך הלאה.
כולנו זוכרים את סיפור החנוכה, אשר בו הצליחו היהודים למצוא אור בחושך, טוב ברע- כך גם עשה יואל שרון בחייו, 

מצא הזדמנות במשבר ותקווה ביאוש."
תלמידי כיתה ח'

 


