
הולכים 
ומוסיפים

הורים ותלמידים יקרים!
ֶבט 

ׁ
וָּרה ְבֶלב ָנַער, ֵש

ׁ
נאמר בספר משלי: "ִאֶוֶּלת ְקש

ּנוּ.” ביטוי של קשר מופיע גם בפרשת  ה ִמֶמּ מוָּסר ַיְרִחיֶקָנּ

וייגש: "ונפשו קשורה בנפשו", כאשר פנה יהודה ליוסף 

בדבר אחיו בנימין שגנב לכאורה את הגביע, וביקש ממנו 

להשיב אותו לאביו.

וכתב בעל הטורים כי טענת יהודה ליוסף הייתה שרק 

יעקב אבינו שנפשו קשורה בנפשו של בנימין יוכל לחנך 

את בנו לא לגנוב ומכאן למדנו כי את הנער המתבגר 

שאיוולת קשורה בלבו יוכל רק מחנך שנפשו קשורה בו 

ללמד אותו מוסר השכל, ולהדריך אותו בדרך הישרה.

הצוות החינוכי של אהבת ישראל בולט בקשר האישי עם 

התלמידים. דגש רב ניתן לפעילויות החינוכיות ולסיורים 

סביב מעגל השנה, תוך שימת דגש על שנת שמיטה.

חן חן לכל צוות אהבת ישראל המסור על עבודת הקודש 

בתקופה מאתגרת זו, לצוות החברתי ערכי: הרב דביר, 

הרב שי והמורה לאה על עשיתם הברוכה, למורה אפרת 

שרה על התערוכות הנהדרות, לרב דניאל המומחה 

לאוריינות על שהוביל יום שיא בעברית אמצעות תחנות 

פעילות חווייתית בשילוב המקרן הרצפתי. 

לפניכם תמונה של מוסיף והולך על הנעשה בבית 

הספר.

בברכה, 
בנימין נתאי
מנהל ביה"ס

דבר המנהל

מרגישים 
שמיטה

רצים 
שמיטה

בונים את 
המקדש

יוצאים 
ונהנים

יום שיא 
בעברית

עלון מס' 2 כסלו-טבת תשפ”ב



התלמידים עסקו בלימוד על הרקע ההיסטורי של 

נס חנוכה, על הלכות חנוכה והשתתפו בחידון קהוט 

מעניין.

ביום פעילות בנושא “אור וחנוכה” נהנו הילדים 

מחוויית בצוותא של לימוד  בחברותות בבית המדרש, 

מלמידה מאתגרת במעבדה המלווה בניסויים בנושא 

“בעירה” - על האש ומרכיביה, והשתעשעו בהכנת 

יצירות לעיטור בית הספר.

לסיום נערכה תערוכת חנוכיות מרהיבה, עין לא 

ראתה כמותה:

חנוכיית “הניסים”, חנוכיית השתלשלות ההלכה, 

חנוכיית השמיטה שהכינו העולים החדשים ועוד ועוד, 

תערוכה מקורית מאד.

להלן שמות הזוכים:

יישר כח לכל תלמידים שהאירו ושיתפו אותנו 

ביצירותיהם הנפלאות. 

מקום 
ראשון: 

נועם הרוש ודוד 

בראל – כיתה 

ה’/2

מקום 
שני: 

איתי אדרי 

ג’/2

לימוד הרמב"ם היומי
בעידוד רכז איזורי התחדש לימוד הרמב"ם היומי 

לכיתות ז' – ח',

הלימוד מתקיים בשעות הפסקת 10, יש ב"ה 

הענות ממספר תלמידים שמשתתפים.

אנחנו לומדים כעת ספר הקרבנות.

כמו כן התלמידים מקבלים פרסי עידוד מהרכז 

האיזורי.

בברכה,
הרב ישראל ברודר
סגן מנהל

לקראת חנוכה למדו בכיתות בית הספר 

את הלכות חנוכה. בגלל מגבלות הקורונה 

ערכנו חידון לפי השכבות של בית הספר. היה 

נפלא לראות את הבקיאות של התלמידים 

בהלכות וההשתתפות בחידון בו הם הפגינו את 

ידיעותיהם

קיימנו גם מבצע של לימוד משניות ביוזמת 

והובלת שני תלמידים מכיתה ז. בהפסקות ישבו 

תלמידים מכיתות א-ו ושיננו משניות. תענוג 

לראות איך בזמן ההפסקות הילדים נעמדים 

בתור כדי להספיק ולשנן עוד משנה.

מיד אחרי עשרה בטבת ערכנו טקס פתיחה 

לחודש השמיטה. חולקו לתלמידים אלבומי 

מדבקות סביב הלכות שמיטה 

בנוסף, החל מאחרי החגים, התלמידים 

עסקו בלימוד הלכות שמיטה בכיתות. החל 

מהחודש, התלמידים עוסקים בלימוד של 

משניות נבחרות במסכת שביעית יחד עם 

המחנכים בכיתות, ומלווים עם סרטוני "רצים 

למשנה". הבקיאות והידע שהתלמידים רוכשים 

היא נפלאה, ובע"ה בחודש הקרוב נערוך גם 

חידון בהלכות שמיטה לכיתות הבוגרות של 

בית הספר.

הרב דביר זעפרני,
רב בית הספר

הולכים ומוסיפיםדבר רב בית ספר



כינוס מכובד ומכבד בשם "שיא השמיטה" נערך 

לכבודה של השמיטה. בכינוס הוענקו פרסים 

למצטייני חידון חנוכה, הוצגה תוכנית לימוד 

משניות שביעית "רצים לשמיטה" וחולקו אלבומי 

שמיטה מרהיבים. האלבומים הידידותיים מבהירים 

וממחישים מושגים בעולם ההלכה בנושא השמיטה. 

לא לפלא כי בתחילת כל שיעור נבקש מהתלמידים 

היקרים להצפין את האלבום האהוב. 

מחנכי הכיתות משקיעים בלימוד משניות נבחרות 

ומעשיות ממסכת שביעית. המשניות מחולקות 

בצורה הדרגתית והתלמידים לומדים בכל שבוע דף 

שבועי. המשניות מקנות גם ידע הלכתי, במקביל 

לדפי עבודה וסרטוני לימוד המעבירים את הנלמד 

בצורה מוחשית וחווייתית. ההנאה של התלמידים 

ניכרת על פניהם והם רוכשים ידיעות נרחבות בנושא 

השמיטה. עם סיום לימוד המשניות ייערך אי"ה חידון 

בהלכות שמיטה שנלמדו ע"פ המשניות.  

תערוכת מייצגי שמיטה מעניינת במיוחד ניצבת 

בכניסה לבית הספר.

התצוגה ממחישה מושגים תורניים והלכתיים  ומנגישה 

באופן ידידותי את חביבות המצוות התלויות בארץ 

והשמיטה הייחודית. חן חן ותודה למורה אפרת 

שרה פרקש, המורה לטבע ולמלאכה, המנצחת  על 

המלאכה.

קיר שמיטה מזכיר לנו את המסר על  טעמי מצוות 

שמיטה בערכים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו: 

רכושו של אדם שייך לבורא עולם, פנאי לעסוק 

בתורת ה', צדקה לעניים, חיזוק הקשר בין עם ישראל 

לארץ ישראל מידת הוותרנות ומנוחת האדמה, 

ומתמצת לנו בגודל שכר שומרי שביעית: ישיבה 

לבטח בארץ ישראל, ברכה ביבול, הצלה מבצורת, 

מחילת עוונות וגאולה עליה נישא תפילה שתבוא 

במהרה.

רצים לשמיטה

משחקים שמיטה

מרגישים שמיטה



יום השפה העברית השנה התאפיין הן בלימוד נושאים 

שונים בעברית והן בלימוד השמיטה. ביום זה השתתפו 

כיתות ב' – ח'

הופעלו תחנות ומשחקים שגירו את התלמידים במספר 

חושים ובמקומות שונים.

בכיתות היו משחקי למידה בעברית כמו: דמינו, זיכרון, 

בינגו, בנושאים: מילת קישור, מילים מחודשות וכו'.. חולקו 

פרסים לתלמידים.

במקרן הריצפתי – פעילויות שונות המותאמות לגילאים 

השונים שתוכננו ע"י חברת דינמיקלאס.

באולם הספורט – תחנות שונות ביניהם: סולמות וחבלים 

על גבי לוח ענק – התלמידים היו הרצים והלכו על 

המשטח. קהוט שו"ת בנושא שמיטה , ועוד...

יש לציין את עזרתם המרובה של תלמידי כיתה ח'2 שעזרו 

בהפעלת היום הזה מתחילתו ועד סופו.

ב"ה משוב שקיבלנו הן ממורים והן מתלמידים היום היה 

מעניין, מעשיר ומלא חוויה.

שנזכה לעוד ימים טובים כאלה.
הרב דניאל כליפה
רכז שפה

במסגרת שיעורי אנגלית בית הספר שם 

לו מטרה לפתח את מיומנויות השפה בכל 

המישורים וברמה הגבוהה ביותר. לימודי 

האנגלית מתחילים בבית הספר מכיתה א' 

ובכך מעלים מאוד את רמת לימודי האנגלית 

בבית הספר

 אי לכך,שיעורי אנגלית מתנהלים באנגלית 

תוך שימת דגש על תרגול בדיבור שוטף 

והם משלבים בתוכם כלים מקצועיים כמו 

פלטפורמת עת הדעת המעשירה את 

התלמיד במגוון נושאים ומתרגלת את שנלמד 

בכיתה, וכן משחקים אינטראקטיבים במהלך 

השיעורים בכיתה או בלמידה עצמאית 

במחשב.  כמו כן, בית הספר רכש מגוון 

רחב של ספרוני קריאה מרהיבים וחדשים 

המאפשרים לתלמיד לחזק את הקריאה 

והכתיבה  מתוך חוויה וטעם של עוד...לפני 

   doughnutחנוכה השתתפו התלמידים ב

כאשר היה עליהם לחפש סופגניות עם מילים 

ברחבי בית הספר על מנת להעשיר את אוצר 

המילים בדרך חווייתית ולהמשיך לתחרויות 

מגוונות עד לניצחון. 

חנה גיטל כ"ץ
רכזת אנגלית

לקראת צום עשרה בטבת עסקו התלמידים 

בפעילויות בנושא "המקדש בתפארתו"

בניית דגם של המקדש בלווי מוסיקאלי שימחה מאד 

את התלמידים אשר בסיומה נשאנו תפילה שיבנה 

בית מקדשנו במהרה. 

יצירה של חושן, משחק שלטים וסרטון הדמייה 

היישר אל תוך המקדש 

תוך התבוננות בכלי הקודש היו רגעים של 

התרגשות והתפעלות. 

הצגה חינוכית מלאת השראה העוסקת במסרים 

אמוניים וחברתיים התקיימה בסמוך לעשרה בטבת, 

ההצגה "מטמון בשוק" העבירה בהומור לתלמידים 

ערכים של אמונה, אחדות וערבות הדדית.

ההצגה בהגשת תיאטרון "מפתח הלב" ריתקה 

את התלמידים שנהנו משילוב תפאורה אומנותית 

תלבושות אוטנטיות וקטעי מוסיקה ערבים.

יום השפה העבריתאנגלית
בונים את המקדש

הצגה על אמונה בטחון וערבות הדדית

"באהבת חינם יבנה המקדש"



טיולים
כחלק מתוכנית הסיורים והטיולים לתלמידי ביה”ס, יצאו 

תלמידי הכיתות לסיורים לימודיים בחודש האחרון, וכבר 

בחודש הקרוב מתוכנן להם סיור לימודי נוסף וכן בחודש 

שלאחריו.

תלמידי הכיתות יצאו לסיורים בחלקים מירושלים העתיקה 

והמתחדשת. כמו סיורים בקבר דוד הרובע היהודי, 

משכנות שאננים,  נחלאות, עין כרם, יער ירושלים. תלמידי 

הכתות הבוגרות לסובב ירושלים כמו נחל חלילים, עמק 

הארזים, ליפתא, מבשרת, הסטף ועין בכורה.  

במסגרת הסיורים הבאים יבקרו התלמידים במוזיאונים 

להעשרת הידע בתחומי ההיסטוריה היהודית, האבות, 

מצריים היהודית העתיקה, נפלאות הבריאה, העלייה 

לארץ ישראל, ר’ אריה לוין רב האסירים ומנהרות הכותל.

תוכלו להתרשם מסיורים אלו בתמונות שמובאות לפניכם 

כאן בעלון ובאתר בית הספר החדש. 

תקשוב 
במסגרת המעבר לכיתות ממוחשבות ולמידה מגוונת 

לומדים חלק תלמידי הכיתות במקצועות ליבה דרך חווית 

למידה ממוחשבת עי מחשבים אישיים לכל תלמיד. בנוסף 

מועברים שיעורי הרחבת ידע בתוכנות האופיס הבסיסיות 

על מנת לתת כלים להמשך ושימוש מושכל בתוכנות אלו.

בית הספר רכש לטובת התלמידים מקרן דינאמי רצפתי בו 

התלמידים מעשירים ידע ע”י משחקי רצפה מוקרנים במגוון 

רחב של נושאים לימודיים. הלמידה בצורה חווייתית זו מוכיחה 

כי הקניית החומר בצורה וויזואלית מחברת את התלמידים 

באופן שווה לחומר הנלמד. הכיתות הצעירות לומדות בשילוב 

סביבה מתוקשבת ולכיתות הבוגרות נוספים יישומים שונים.

יוסי מועלם 
רכז תקשוב מחשוב ומדיה
רכז טיולים ופרוייקטים

משתפים בחוויות:
 יום גדוש ועמוס עבר על כוחותנו...

פתחנו את היום עם חגיגות י”ט כסלו בלחיים משותף, בהסבר 

מפורט מפי התלמיד שמואל ליפסקר על יום מיוחד זה. יצאנו 

לנחל חלילים )התלמידים יודעים מדוע נחל זה נקרא כך(. 

דיברנו על המערות המיוחדות ועל המסלע של הרי ירושלים 

ומאפייניו. הכרנו את הצומח האופייני לאיזור ואת הדרך 

הרגלית העולה לירושלים. ביקרנו בעיינות תלם דרך שרידיו 

של הכפר ליפתא בו הכרנו את מציאות החיים החקלאית 

 בסביבת ירושלים.

 קינחנו בעל האש מפנק ובשפע בניצוחו של הרב דניאל כליפא

הקב”ה גם סייע לנו במזג אויר נפלא ומיוחד

היה פשוט יום מיוחד במינו 

מתחילתו ועד סופו!  

כיתות ו 'בסיור לימודי במוזיאון 

יהדות איטליה. שיחקנו בחדר 

בריחה בין המוצגים השונים 

במוזיאון. ישבנו בבית הכנסת המקורי כפי 

שהועבר באופן מדוייק מאיטליה לעיר הקודש ירושלים 

עם ספרי התורה שבו. לאחר מכן השתתפנו בסדנא 

פעילה בנושא סמליות משפחתית.

תודה לרב שי על השיתוף!

יוצאים ונהנים

בברכת "עלה למעלה עלה"
משפחת 'אהבת ישראל'


