
"שדות איילון"לחלון 
"שדות איילון"בית הספר הקהילתי ממלכתי 

,להורים שלום

בו  , תלמיד וגם ציינו את יום המורה-הורה-בסופו של שבוע בו קיימנו ערבי שיח מורה

תלמדים הרעיפו אהבה וברכות לצוות ולקראת חופשת החנוכה שולחת לכם תמצית מהנעשה  

.בבית הספר

מנהלת בית הספר-אהובה פוקס, בהנאה
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בפעילות גיבוש3/ד

אמירים    -קורס יזמות ופיתוח מוצר

"לוחמי האש"שלחו מכתבים ל2/וד3/ג, 2/ג-תלמידים מ

חוקרת את ישר המספרים בדרך אחרת1/ה

פעילויות המשקפות את העשייה



בסיור בנשר1/תלמידי ה

מידי שישי בשעה  

השלישית נפגשים  

עם  ' ה-'נציגים מכיתות ג

,  שותים תה. המנהלת

אוכלים פירות ומעלים  

רעיונות שיעצימו את  

התלמידים בבית הספר  

ויחזקו את תחושת  

השייכות

ציירו על מטריות6/ג-כיתה ב בדרך אחרת, שיעור פרטני



במפגש הפתיחה  . זו השנה השלישית להפעלת תכנית הקשר הרב דורי בהובלתה של אורלי מאירי-הקשר הרב דורי

.התרגשתי לראות שמרחק ושפה אינם מהווים בעיה וסבא וסבתא מאוקראינה חברו לקבוצה דרך הסקייפ

.התלמידים הופיעו בכבוד ובהדר בקטעי תיגוף ותיפוף, מפגש הפתיחה היה מרגש מאוד

כך תיארה את הרגשתה  " אני רואה שלמפגשים אני צריכה להביא מלאי ממחטות"בתום המפגש סבתא אחת אמרה 

.והתרגשותה

מעבירה  1/כיתה ג

פעילות שגרירי 

מעורבות  "ב "הל

"חברתית

זכה בית  , ב"תכנית למעורבות חברתית על בסיס ערכי מפתח הל, במסגרת פרויקט  שגרירים

ח                           "ש5000הספר לדירוג ברמת הצטיינות על העשייה ולכבוד זה קבלנו פרס על סך 

למורים המקצועיים  , למחנכות, יישר כח לענבל הדס רכזת חינוך חברתי. לטובת פעילויות אלה

.ולתלמידים על העשייה המבורכת



מורים ותלמידים בפעילויות חנוכה, הורים 

טפטופי נרות4/דמוצאים את האור שבכל אחד ואחד3/גבונים חנוכיות3/ה

פעילות פנסים 1/ג

בעקבות 

אם "עבודה על השיר 

..."פתאום לצד הדרך

–מנהיגות ירוקה 

בנתה חנוכיה 

מחומרים ממוחזרים

ערכה לכבודנו את טקס ערך 2/כתה ג

,  בטקס המרגש. השונות וחג החנוכה

משפחת נאייקוב  ,כיבדו אותנו בנוכחותם 

ל אשר על שמו  "ל  חלל צה"הורי אלכסיי ז

.קרוי חדר עולם החי



במסגרת מעורבות קהילתית וערך הנתינה כל שכבה -מאירים את הקהילה" שדות איילון "ב

מגיעים לבית  ' תלמידי שכבה ב, הכינו משחקים לילדי הגן' תלמידי כיתה א. חברה לאוכלוסייה שונה

אספו משחקים ' שכבה ד. מכרו נרות למען הכלבייה בבית עובד'  תלמידי שכבה ג, הקשיש בחגים 

" . ילדי אור שלום"ארגנה שוק איכרים למען ' לילדים השוהים בבית חולים שניידר ושכבה ה



.פרוייקטיםבלמידה מבוססת ' אלמדו וחקרו תלמידי שכבה , את סמלי החג ונושא החנוכה

. שיתפו פעולה והתוצרים היו בהתאם, כל  כיתה בחרה נושא והתלמידים עבדו בקבוצות


