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 שיר לט"ו בשבט
 לאה גולדברג

 
 אור הבוקר על כותל חדרנו רוקד

.מספר כי הנץ ופרח השקד  
:מדפק על חלון הענף הלבן  

 אל תישן, אל תישן
 צא לחורש וראה: האילן מקושט

,לת השבתכילדה שלבשה את שמ  
-וכל פרח פרח, וכל נבט נבט  

!ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט  

 

 ,וברכה שלום להורים ולתלמידים

הגענו לסיומה של המחצית, נקודת זמן בה אנו בוחנים את העשייה שלנו ומתכננים את צעדינו לקראת המחצית 

הבית  חזוןהשזורים ב  ,כזייםמושתתת  על מספר ערכים מרהחינוכית של בית הספר העשייה הבאה של השנה. 

  . ספרי

   ונבין את הקשרים והחיבורים בין שלל הפעילויות והתכנים הבית ספריים.נו את החזון שלהבה נכיר 

  :ובו כתובבכניסה לבית הספר תלוי שלט גדול 

" בית הספר דוגל בשילוב ערכי מורשת, ערכים לאומיים, אזרחיים וקיומיים, בדרך של 

    ופעילות בסביבה."למידה, חקירה 

 , את ערכי היסוד של בית הספר?איך אנחנו מקדמים, בו זמנית ?איך זה קורה ?למה הכוונה

 

 מורשת ואהבת הארץלאום, ערכי  ערכים קיומיים ערכים אזרחיים

 חינוך לאזרחות טובה

מסגרת הכיתה ובית הספר מהווים 

חברה בזעיר אנפין. התלמיד לומד 

 חברתית . כיצד להסתגל למסגרת ה

ההתנסויות החברתיות מזמנות 

התנהגותיות -לתלמיד  מיומנויות

שיכשירוהו למלא תפקידים 

 -אחראיים ומועילים בחברה

אמפתיה, סובלנות, פתיחות , קשר 

 ושיתוף פעולה.

 חינוך סביבתי

המעשה החינוכי, הנעשה בבית 

שואף להקנות ידע על   ,הספר

 -הסביבה הפיסית והאנושית

יות וכבוד ם אכפתחברתית, לקד

. ידע לסביבה, לאדם ולחברה

שמטרתו לפתח מיומנויות לפעולה 

-למען הסביבה הפיסית והאנושית

 הוא חינוך סביבתי -חברתית 

 חינוך לאהבת הארץ

להיות אוהב  את התלמיד לחנך 

אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח 

נאמן למדינת ישראל, המכבד את 

מורשתו,  הוריו ואת משפחתו, את

 את זהותו התרבותית ואת לשונו.
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 http://online.fliphtml5.com/sifp/bzwl/#p=1בעיתון הדיגיטלי  

 נוכל להתרשם מעשייה חינוכית, עשירה ומגוונת המקדמת ערכים אלה:

 מורשת ואהבת הארץלאום, ערכי  ערכים קיומיים ערכים אזרחיים

 חינוך לאזרחות טובה

 .הכיתה כקבוצה חברתית 

 שגרירי החודש. -תכנית מפתח הל"ב 

 :השתתפות בוועדות תלמידים 

 מעגלי שיח -מועצת התלמידים 

  כיתות ה' –נאמני הסעות 

 'ו' -חונכות א 

  גישור'  כיתות ח' –וועדות העצמה'(

 ו'אח בוגר'. (

 מנהיגות מקוונת 

 מנהיגות מתמטית 

 ועוד... 'ירת ירוקהי'ס 

 " אימוץ "בית אלמוג 

  מיזמים משותפים עם  עם בית הספר

 בטב"ע

  מיזמים משותפים עם תלמידי כפר

)יום ספורט משותף,  הנוער בעיינות

למידה בחברותא כיתות ז' ח' בחנוכה 

 ובחודש שבט(

 חינוך סביבתי

  תכנית הטיולים העשירה

 של בית הספר.

  שגרירי 'נתיב האור' שכבה

  ו'.

 יום הניקיון הבינלאומי 

 הטיול הבית ספרי- 

 כמסורת קהילתית.

 ''שכבה ז' -שוק האיכרים 

  'תכנית 'ידיד החולות– 

 רט"ג

 הסיירת הירוקה 

  שכבה ג'  –לימודי חקלאות

 עיינות

  .מיזם 'פינת החי' בעיינות 

 'יום ההליכה הבינ"ל' 

  הספורט והבריאותשבוע 

  טורנירים ונבחרות

 הספורט הבית ספריות. 

 

 חינוך לאהבת הארץ

 

  'תכנית 'קשר רב דורי

 שכבה ו' 

  תכנית תרבות ישראל

 ח'. –ומורשתו מכיתות ה' 

  קבלת ספר התורה בכיתות

מסיבת ששת ימי  -ב'

 הבריאה.

  תכנית בני המצווה של

 שכבה ז'.

  'ביקור מוסדות שכבה ח

 ועוד..

  מפגשי למידה בחברותא

עם בוגרי עיינות לכיתות ז' 

 ח'. 
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את הופכים ת , בעצמאות מחשבתית ויצירתיבצוותא,  למידה והפעילות ה

ופעילים בה המעורבים בחברה בעתיד, לאזרחים משמעותיים ו, יותר לבוגריםתלמידינו    

 .שלנווהמנהלה הצוות החינוכי אנשי  – במסירות, באכפתיות  ובאהבה את התלמידים  מלווים

 על ליווי, סיוע   ת 'גן רווה'ולמועצ המוסדיתלהנהגת ההורים תודה רבה 

 ותמיכה  בבית הספר. 

 

 בברכת הצלחה והמשך שנת לימודים פוריה, מאתגרת ומהנה

 נילי והצוות החינוכי

 

 
קישור לעיתון הדיגיטלי של בית הספר, המשקף את 

 העשייה החינוכית 
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