
 

 

 
אישה אחת טיילה בהרים ומצאה אבן יקרה בנחל. למחרת, היא פגשה מטייל אחר שהיה רעב, והאישה פתחה את הצרור שלה 
כדי לחלוק איתו באוכל. המטייל הרעב ראה את האבן היקרה בצרור של האישה, התפעל ממנה וביקש שתתן לו אותה. האישה עשתה 

הוא ידע שדי בשווי יהלום זה כדי שלא ידע מחסור עוד כל ימי חייו. אך כעבור  כן בלי היסוס. המטייל עזב, שמח על מזלו הטוב.
הוא החזיר לה את האבן ואמר: "חשבתי על זה, אני יודע  -כמה ימים הוא חזר וחיפש את האישה. וכשהוא מצא אותה לבסוף

 רב יותר. בתקווה שתתני לי משהו בעל ערך  -שהאבן הזאת שווה הרבה מאד, אבל אני מחזיר לך אותה 
 אם תוכלי, תני לי את הדבר ההוא שאיפשר לך לתת לי את האבן.."

 

  יקרים! תלמידים, הורים

אחד הערכים החשובים אותם אנו מבקשים להנחיל לתלמידנו היא היכולת שלהם לתת מעצמם  .חודש אדר הוא בסימן נתינה

 בקבלה.י טמון בנתינה יותר מאשר יתהסיפוק האמלאחר, לראות את האחר, 
 

 מה נתנו אנחנו, הצוות החינוכי? 
 

ו צפו -החודש ציינו את שבוע הבטיחות ברשת, פעילויות רבות התקיימו בכל הכיתות. תלמידי כיתות ד -שבוע בטיחות ברשת

לאת האמפתיה והלכידות החברתית. ההצגות היו מוצלחות ות בהן הוצגו כללים לגלישה נבונה, ניתנו לילדים כלים להעבהצג

במיוחד, הרשמים של הילדים ושל הצוות החינוכי היו מאוד חיוביים. בהמשך תתקיים הרצאה משותפת להורים ולמורים 

 .12-בנושא תקשורת בין הורים לתלמידים במאה ה
 

למרות ההמולה הרבה,  .התקיימו פעילויות המתמקדות בציון המשפחתיות ובערכה של המשפחה בכל הכיתות -יום המשפחה

תודה לכן משפחות יקרות על ההירתמות להצלחת יום זה.  אני  .אפשר היה לחוש באינטימיות ובחמימות שעלו מן הכיתות

 המיוחדת."אחוזה, זכרון יוסף" המסור והאוהב את משפחת ברת מזל שנפלה בחלקי הזכות להוביל ביחד עם הצוות החינוכי 
 

הצוות לתלמידים את אהבת הספר, והם קנו  "מכר"שוק קח ותן שנראה כמו יריד מרשים, בו  . החודש התקיים-שוק קח ותן

 באהבה את הסחורה המשובחת שמכרנו להם, פשוט חגיגה מרהיבה.
 

במסגרת שיעורי תל"ן, בכל הכיתות מתקיים שיעור "אשכולות חשיבה". תלמידי כיתות ה, -אולימפיאדת אשכולות חשיבה

בית ספרית, מרגש היה לראות את התלמידים האולימפיאדה הים שהתקיימו בכיתות העפילו לשלב ו שהרבו לנצח במשחק

ייצגו את בית ספרנו  שהוכרזו כאלופים, ארבעה תלמידים .חושבים, מתחרים והכל תוך שמירה על כללי המשחק וכבוד הדדי

 הצפון, בהצלחה!חודש, בה ייטלו חלק בתי ספר רבים מאזור הבתחרות האזורית שתתקיים בסוף 
 

באמצע החודש נערכה ישיבת הנהגת הורים, בה סיכמנו ביחד הצוות וההורים את העשייה -ישיבת הנהגה סיכום מחצית

. הוצגו בפני ההורים הנושאים בהם נעסוק במחצית הבאה .החינוכית הרבה שהתקיימה בבית ספרנו במהלך המחצית הראשונה

המשותפת, תודה להורי ההנהגה ולכלל ההורים על הבעת האמון, הפרגון ושיתוף  היה נעים לחוש את ה"ביחד" ואת ההליכה

 הפעולה בינינו. 
 

התלמידים יארזו אנו נערכים להכנת משלוחי מנות אותם נעביר לתלמידי פנימיית "אהבה", כל כיתה תביא חטיף אחר ו -פורים

זה הילדים יגיעו מחופשים. הודעה על סדר היום תשלח  . ביום1..2-בעצמם את משלוחי המנות. את פורים נחגוג בבית הספר ב

 בהמשך.. 
 

 אנו אוהבים אותם על הטוב אשר עשינו להם.  יותר ממה שאנחנו אוהבים אנשים על הטוב אשר עשו לנו,

 )לב טולסטוי(
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 ענת דניאל

 מנהלת בית הספר


