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הורי נכבדי
שלו רב!
חודשי גדושי ועמוסי עברו עלינו ,לצד ההכנות לקראת המעבר למבנה הזמני ביד בנימי .תקצר היריעה על כ נציי רק חלק
מהפעולות הרבות והמבורכות .נערכו סיורי לימודיי לרוב כיתות ביה"ס ,כיתות א' וב' – לחוות זרעי באשדוד ש למדו בצורה
פעילה וחוויתית נושאי שוני ומגווני הקשורי לאיכות הסביבה,מי ועוד ,כיתות יהלו וג' יצאו לסיור בשדה ובכר ,ש חוו
באופ פעיל נושאי הקשורי במדעי הסביבה ,הטבע ועוד ,והכיתות הבינוניות יצאו לירושלי ולג החיות התנכי .פעילויות למידה
חוויתיות רבות נערכו במסגרות הכיתתיות כגו למידה פעילה בנושא הפרשת החלה בכתה ד' במהלכה אפו התלמידי חלות ויישמו
את מה שלמדו באופ מעשי .הועברו שיעורי פעילי בתחומי דעת רבי ,כגו בדיני ברכות לקראת ט"ו בשבט כאשר בכיתות א'
ויהלו הכינו סלט פירות,עציצי ופרחי מיוחדי ונאי תו כדי למידת כללי מג"ע א"ש .כא המקו לציי את התלמיד יעקב
אשכנזי מכתה א' נ"י אשר סיי את מסכת בבא מציעא וא העביר שיעור נפלא לתלמידי כיתתו באחת המשניות שלמד .כתה ו'
יצאה למגרש הלמידה בקריית מלאכי ללמוד כללי זה"ב במתקני מיוחדי לכ .במסגרת תחרות הקומיקס "לומדי זה"ב"
ובחיבור לנושא השפה השנתי בבית הספר אשר נער בשיתו ארגו זק"א ,חולקו הפרסי לתלמידי המצטייני .ברוח הימי
הלא פשוטי שעברו על תושבי הדרו נערכו בבית הספר תרגילי בטחוניי רבי בתפילה ובתקווה שלא נזדקק חלילה .במסגרת
שבוע החמ"ד אשר נער בחודש אדר "הוספנו בקודש"  ,בי היתר נערכו מבצעי שינו משניות בהשתתפות ניכרת ומבורכת.
א מסיבת הסידור לכתה א' נערכה בפאר ובשמחה .במהל המסיבה ערכו התלמידי הצגה מיוחדת בנושא מעלת התפילה
וייחודיות הע היהודי ,לצד מצגת מיוחדת המתארת את הפעילויות הרבות והמיוחדות בכתה א' ,בליווי שירי מרגשי .נתכבדנו
במעמד ראש המועצה מר אלי אסקוזידו הי"ו אשר נשא דברי וא חילק את הסידורי לתלמידי הנרגשי .כמו כ נתכבדנו
בנוכחותו של מנהל מחלקת החינו מר אמיר אלמושנינו הי"ו שנשא א הוא דברי בפני קהל ההורי במקו .קדמה למסיבה
ביקור חגיגי בבית הרב מרא דאתרא הגאו הרה"ג קליי שליט"א שבר אישית כל תלמיד לקראת יומו הגדול.
בראש חודש אדר ,ברוח הימי המצווי בשמחה מיוחדת ,נערכה תחרות הרקדה נושאת פרסי באול ביה"ס וכמו כ משחק
הכדורגל המסורתי מול המורי .במהל החודש זכינו בביקור כל צוות מחלקת החינו של המועצה והשפ"ח בראשות מנהל
המחלקה בכיתת יהלו ,יחד ע יו"ר ועדת החינו הרב יהודה כה הי"ו ,במהלכו קיבלו סריקה נרחבת על מגוו הפעילויות
החינוכיות והלימודיות בכתה על פינותיה השונות מפי תלמידי הכתה עצמ .במהל הביקור העניקו תלמידי הכתה שי מיוחד
למנהל המחלקה והודו לו על הסיוע הרחב אשר הינו מעניק באופ תמידי לכיתת יהלו ולביה"ס וכ העניקו לצוות הנרחב משלוחי
מנות אישיי אות הכינו במיוחד .מנהל המחלקה נשא דברי והביע את סיפוקו מהפעילות הענפה ומהעשייה החינוכית הרבה
בכיתת יהלו תחת שרביט המחנכת המסורה גב' ר .סילבר הי"ו ,והבטיח להמשי הלאה בפיתוח ובקידו הכתה ובית הספר
בכלל .בערב פורי נער בבית הספר שוק הפורי הגדול עליו עמלו בהצלחה מרובה תלמידי כתה ח' בניצוחו ובהנהגתו של המורה
יהודה מנפק הי"ו ,אשר כלל תחרות תחפושות בית ספרית נושאת פרסי לתלמידי הכיתות הנמוכות והגבוהות ,השוק עצמו אשר
כלל תחנות חדשות ומגוונות וכמוב – ההגרלה הגדולה ,כאשר בפרס בגדול – זוג אופניי משוכללי זכה השנה התלמיד אברה
ברקובי' נ"י מכתה ח' .לקראת חופשת הפסח ובעיצומ של ההכנות למעבר ליד בנימי נער לתלמידי הכיתות הגבוהות שיעור
כללי ישיבתי בליווי מצגת מיוחדת בנושא הלכות ריבית ע"י הרב פנחס וינד שליט"א מראשי ארגו "חיי של תורה" העולמי ,אשר
הביע את סיפוקו מהידע הרב שהפגינו התלמידי בנושא חשוב זה .ערב חופשת הפסח לרגל המעבר נערכה בבית הספר הופעה
אקרובטית מרתקת אשר כללה רכיבה לוליינית על חד אופ בגבהי שוני וא מופעי לוליינות אש .התלמידי יצאו לחופשת הפסח
ערוכי וא קיבלו ערכות וחוברות עשירות ודפי משימה ומבצע ל"בי הזמני" .בית הספר נער לקראת הטיול השנתי אשר מתוכנ
לחודש הקרוב בכלל הכיתות ולפעילויות הנוספות ברוח ימי העומר ,לקראת חג מת תורתנו המתקרב ובא.
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