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ישנה אמרה הטוענת כי בעולם בו הכל כחול לא ניתן לפתח את מושג הכחילות מחמת העדר צבעים נוגדים. והינה בעונה זו 
של השנה הטבע שסביבנו מתמלא בשלל של צבעים, הירוק בוהק ורענן, השמיים כחולים בוהקים בימי השמש, ופרחי 

האביב כבר מופיעים בגווני ורוד, סגול, צהוב ואדום. מגוון הצבעים המופיע בחוץ עשוי לשקף אצלנו פנימה, את הרבגוניות 
המצויה בנו, את שלל אפשרויות ההתפתחות והשינוי. העצים המלבלבים ומתחילים מחזור חיים חדש מרמזים לנו על 

האפשרות שלנו ליצור ולעשות. אז בואו נצא יחד לראות את המחזה וללמוד ממנו. 

כיתה ד‘
כיתה ד סיימה זה מכבר תקופת "אדם וממלכת החיות". בתקופה זו הכירו הילדים את החלקים הגופניים המרכיבים 

את מבנה האדם: ראש, גו וגפיים. הילדים הכירו חיות שונות, עסקו בכתיבת סיכומים ובכתיבה יצירתית על חיות.
בהתבוננות על חיות שונות ועל פעילותן מצאנו נקודות להשוואה בין אדם לחיה, אך מצאנו שרק לאדם - ידיים משוחררות. 

הידיים החופשיות מאפשרות לאדם לבטא באופנים רבים רגשות, רצונות ומחשבות. בידי האדם - האפשרות לעשות 
דברים רבים, עליו רק לרצות. בידיו - האפשרות לבחור בין מעשים מוסריים ואחרים.

לימור

כיתה ו‘ - הצגה
נגמר הקוסם נשאר הקסם

כמיטב המסורת, גם השנה העלתה כיתה ו׳ של בית הספר הצגה.
השנה הציגו ילדי כיתה ו׳ את ״הקוסם מארץ עוץ״ המחזה לסיפרו המפורסם של פרנק באום. הסיפור, שנכתב 

לפני כ-115 שנה רלוונטי גם בימנו שכן עוסק בחיפוש התמידי של כל אחד מאיתנו אחר משהו שאנו מרגישים שחסר לנו. 
באום צוטט כאומר ש״הסיפור נכתב כדי להסב הנאה לילדים של ימינו, הוא שואף להיות סיפור פיות מודרני שנשמרים 

בו הפליאה והשמחה בלי לאפשר דריסת רגל לכאב לב או סיוטים״
מתוך המשפט הזה יצאה כיתה ו׳ למסע שנמשך כחודש במהלכו נדרשו הילדים לעבודה קשה, אינטנסיבית, מלאת 

פרטים, מגבשת ומספקת.
שמחנו לארח 630 אורחים שבאו לצפות מתוך הקהילה ומחוץ לה.

אנחנו מאוד נהננו, מקווים שגם אתם!
איילת

כיתה ז‘ -גיאומטריה
במסגרת לימודי הגיאומטריה בכיתה ז‘ הילדים לומדים על סוגי זוויות ועל סוגי משולשים. לימודי הגיאומטריה משלבים 

בתוכם את האלגברה, אליה נחשפים הילדים לראשונה בכיתה ז.
הציורים צוירו על ידי הילדים, כאשר בסיס הציורים מורכב ממשולשים ומזוויות. דרך הציורים הילדים חווים את הפן 

האומנותי שבגיאומטריה.

ליאת 

כיתה ט‘ -בניה
ימים קסומים עברו על כיתה ח באמצע חודש ינואר. במשך יומיים אינטנסיביים היינו בתקופת בנייה ועיצבנו מחדש 

את האזור שליד כיתה א. הפכנו את הארנבייה לסככה עם פינת ישיבה, בנינו ארגז חול ומשחק דילוגים.
הכול התחיל ממבצע "צוק איתן" - אז הוחלט להביא שקי חול כדי לחסום את הדלת של כיתה א. המשאית שהביאה 

את החול לא הצליחה להיכנס כדי לאסוף אותו בחזרה וכך החול נשאר אצלנו... אז נהגה הרעיון לבנות את ארגז החול. 
גליה גלילי מונתה לאדריכלית הראשית, יעל ים דאגה לאספקת החומרים וביחד עם שרון תוכנן המתחם.

כיתתנו נבחרה לבצע את הפרויקט, וביחד עם רפי, תומר, גליה ושרון בילינו יומיים בבנייה. הילדים היו חדורי מוטיבציה 
ועבדו בצורה מעוררת התפעלות. הם עשו הכול: ניסרו, סחבו, צבעו, חפרו, הבריגו, עשו את כול מה שנדרש. גליה אמרה 

שהם עובדים אפילו יותר טוב מפועלים מקצועיים... הילדים היו מלאי שמחה - פשוט כיף. 
התמונות מדברות בעד עצמן.

 
רעות

 


