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During the famous exchange of words/dialogue between 
Moshe and Paroh in Sefer Shemot throughout the 10 
plagues, Paroh tries 'cutting a deal' with Moshe. With 3 
words ההולכים ומי   some of you (not all of Bnei Israel)" מי 
can leave", he was offering to let part of Bnei Yisrael leave 
the suffering and slave labour of Egypt. Just leave some of 
the people behind- perhaps the elderly? Perhaps the very 
young ? Surely this was better than nothing? Finally, Paroh 
was agreeing to something!
However Moshe's response was powerful. Moshe stated 
clearly, with the following words, that there was absolutely 
no deal!

בצאננו  ובבנותינו  בבנינו  נלך  ובזקנינו  בנערינו  משה  ״ויאמר 
ובבקרינו נלך כי חג ה לנו״ שמות י:ט

"And Moshe responded: With our youngsters and our 
elderly we will go; with our sons and with our daughters, 
with our flock and with our cattle shall  we go, because it is 
a festival of Hashem for us"
Moshe's message is very clear: Paroh- do not try to separate 
the Jewish family bond! It is much too strong!Moshe 

Dear Parents and Children,
 
As we approach Chag Sukkot, we prepare ourselves for 
the festival by purchasing the four species and building 
a Sukkah. Once the festival commences, we have the 
privilege of dwelling and eating in the Sukkah throughout 
the Chag. Before doing so, we recite the well known 
blessing: במצותיו קדשנו  אשר  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה   "ברוך 
 This blessing appears in the Babylonian ."וצוונו ליישב בסוכה
Talmud in Masechet Sukka. According to the Babylonian 
Talmud, we do not recite a blessing for building the Sukka 
before Chag, we only recite a blessing for dwelling and 
eating in the Sukka during the festival. It is interesting to 
explore the teachings of the Yerushalmi in Masechet Sukka 
Perek 9 which presents a very different view on this matter.
 
The Yerushalmi writes that before a person begins to build 
a Sukka, the following blessing is recited: "ברוך אתה ה' אלוקינו 
 ,Furthermore ."מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו לעשות סוכה
if a person is building a Sukka for a friend, the blessing is: 
 "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות לו
 It is clear that the Yerushalmi very much focuses ."סוכה לשמו
on building the Sukka before Sukkot, as opposed to dwelling 
in the Sukkah during Sukkot. Further evidence of the 
Yerushalmi’s view regarding the building of the Sukkah can 
be found in Perek Aleph of Masechet Sukka. The Yerushalmi 
states that the building of the Sukkah is of great importance, 

so much so that if a person already 
has a ready made Sukkah they 
are expected to rebuild part of 
the Sukkah in order to fulfill the 
Mitzvah properly. Why is it that the 
Yerushalmi focuses on building 
a Sukkah while the Babylonian 
Talmud focuses mainly on dwelling 
in the Sukka? 
I wish to suggest the following: Dwelling in the Sukka 
enables a person to come closer to Hashem and dwell in 
the presence of God. The Yerushalmi was written in Eretz 
Yisrael while the Babylonian Talmud was written in Babylon. 
The holiness of the Eretz Yisrael can enable a person to 
dwell in the presence of God even without the Sukka, as 
the Passuk reads: "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד 
 ,Therefore, while dwelling in the land of Israel ."אחרית שנה
our focus and efforts are directed to the building of the 
Sukkah. While dwelling outside Eretz Yisrael we cannot 
achieve the same level of closeness to God, and therefore 
by merely sitting in the Sukka we have already advanced 
our spiritual status. Here at King Solomon School, we 
focus not only on ‘dwelling’ in the classroom and attending 
school, but mainly on our pupils’ efforts in developing their 
skills and knowledge while gradually building their personal 
Sukkah.

realised that just like our enemies 
tried splitting up the family unit- 
we respond by stating that we will 
remain united!
And there is another beautiful 
message in Moshe's response. 
From the 4 words כי חג ה' לנו,  we 
learn that Moshe was stating as follows: True Chag or 
festival occurs when we celebrate it with our families. We 
try to come together - even it involves travelling distances 
and maybe even sacrificing some home comforts to be with 
family. Why? Because it is really important, and always has 
been throughout our history.
As we enter the beautiful chag of Sukkot, my blessing 
for all of us is that we should enjoy a great Chag with our 
families- every one in her/his own way; we should also 
spend  time reflecting and realising how fortunate we are to 
be free Jews able to express our Zionism and Judaism in 
our beautiful (nearly!) 71 year old מדינת ישראל and that we 
should all enjoy a fantastic vacation!
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והצוות

המורה אודליה סיני
סגנית בית הספר

הגב' גלית קלרמן
יועצת בית הספר

הורים יקרים ותלמידים אהובים,

עמה  מלווה  חדשה  שנה  של  התחלה 
התרגשות גדולה, ציפיות ולעיתים גם 

חששות. 

הקשורות  שונות  בפעילויות  הכיתות  בכל  השנה  את  פתחנו 
לימוד  ומקצועות  מורים  תלמידים,  עם  היכרויות  בהתחלות, 
חדשים, וכן התחלנו להתרגל ללוח הזמנים ולסדר יום הלימודים. 
התלמידים המקסימים מפגינים רצון טוב וחדורי מוטיבציה ללמוד 

ולהתקדם באפיקים חדשים.

את  נשים  הקרובה  בשנה  כי  אתכם  אשתף  פדגוגית,  כאחראית 
הדעת  תחומי  בכל  העצמאית.  והלמידה  החקר  חווית  על  הדגש 
וללמוד  לגלות  לחקור,  ליצור,  ההזדמנות  את  לתלמידים  נספק 
תוצרים  ליצירת  נכוון  ואף  וחוויתי  משמעותי  באופן  בעצמם 

משותפים.

"סליחה" בנושא  ותובנות  מחשבות 
מכירים מצבים בהם אנו לעיתים 

אומרים לעצמנו:
עשיתי…  לא  למה  אמרתי…  לא  "למה 

למה לא הלכתי,
אם הייתי עושה, אומרת …אז….?!!!"

ושוב…  שוב  בראש  שמריצים  אחרים  "תסריטים"  הרבה  ועוד 
יותר. איתו אני  ולשמוע אותו  יכולה לראות  בי. לא  "הוא פגע  או 

גמרתי!"
אלו אכן מצבי חיים המעוררים התרגשות, סערת רגשות.

EMOTION שמשמעותה, אנרגיה בתנועה.  באנגלית המילה היא - 
האנרגיה מטבעה היא בתנועה. אם היא נסגרת בתוכנו כמו זרם של 
לפחד,  גורם  הלחץ  לחץ.  יוצר  הדבר  גינה שהתקפל,  בצינור  מים 

חרדה וכאבים בגוף.

להתמודד  יכולנו  לא  ידענו,  לא  הרגע  ובאותו  היות  נוצר  הלחץ 
אחרת.

הינם:  זו  בשנה  הספר  בבית  לפעול  שיתחילו  ייחודיות  תכניות 
חודשי,  נושא  סביב  למידה   ,PBL  - פרויקטים  מבוססת  למידה 
מגוונות  העשרה  ותכניות  ב-ו  בכיתות  ליזמות  חינוך  תכנית 

ומעניינות.

לאחר חג הסוכות נכנס לשגרה מבורכת ונניע יחד את התכניות 
הפדגוגיות הייחודית לשנה זו. אשמח לקבל מכם משוב על איכות 

הלמידה כפי שהילדים חווים ומשתפים אתכם.

נצליח  פעולה  בשיתוף  כי  ומאמינה  נהדרת  התחלה  לנו  מאחלת 
להשיג כל מטרה.

בהמון אהבה,     
אודליה     

כיצד משחררים ומחלישים רגשות מודחקים ומלחיצים?
מתנה,  אדיר,  כלי  זהו  בידינו.  זמין  מהם  אחד  רבים.  כלים  ישנם 

המאפשר לנו להשתחרר מעול מכביד.
זוהי היכולת לסלוח. סליחה לעצמנו ולאחרים.

אנו  לעצמנו  סולחים  לא  ובעיקר  לאחרים  סולחים  לא  כשאנו 
אוגרים בגופינו רגשות של כעס וטינה.

יכולתנו להביע  מחקרים כבר הצביעו על מחלות הנקשרות לאי 
רגשות ולאי היכולת להתמודד עם רגשות.

רגשות האשם נובעות מהתחושה שמשהו לא בסדר בי. שאני לא 
מספיק טובה.

מעניקים  שאנו  והמשמעויות  מסיפורים  נוצרות  אלו  תחושות 
לאירועים שהם תוצר של התודעה והמחשבה שלנו.

אני מאחלת לכם ולילדיכם שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה, 
הנאה, והמון סליחה וחמלה.  

גלית - יועצת הספר     
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המורות
אפרת חזן ורבקה אל-קיים

״שלום לך )קייטנת( ארץ נהדרת״
כשברקע חוויות מהחופש מתנגנות...

והנה נפתחה לה הדלת,
שנה חדשה  כנפיה פרסה.

חששות ותקוות, הבטחות ומטרות,
״פותחים שנה מתוקה באהבה!״

חצוצרה, קלרינט וגיטרה חשמלית,
תווים של שמחה והתרגשות של ראשית.

ובמזל טוב ובשעה טובה
אחים קטנים מצטרפים למשפחה 

בזרועות פתוחות ושלל איחולים
כל ״קינג סולומון״ את כיתה א מקבלים.

זה אך את השנה פתחנו
סדרי ביה״ס וקצת לימודים התחלנו 

ומיד אל  החגים התמסרנו.

ח  מות 

מהשטח...
מסקרות את החודש
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ביום שישי בלבן התכנסנו 
לחוג את ראש השנה, וכמה התרגשנו 

על מנהגים ומצוות מפי הרב  
לברך על הראש והפעם בלי זנב

עם דבש, תפוחים ו״קחי לך תמרים״ 
ושלל איחולים לשנה שתעצים... 

והנה עוד יום שישי הגיע
וכיתה ו2 אז בטקס מרשים הפתיעה 

בקפיצת ראש למים 
הפיקו מופע ביומיים

הציגו לנו ערך או שתיים
שיתוף ושותפות הם רצו ללמדנו 

לשתף ולהגיע עם מפתח אל ליבנו 
שירתם היפה רוממה את כולנו 

והפיחה תקווה חדשה בבית ספרנו

ימי סליחות וצום יום כיפור,
ימים שמביאים אותנו לשיפור.

ארבע מינים, אושפיזין, בדחק פה מלמדים 
סוכה והלכותיה וגם קצת קישוטיה 

והנה תם לו עוד שבוע 
וכעת בית הספר ישקוט לתקופה...

אך לא לדאוג :( כי במהרה
נחזור אל השגרה מבורכת ויפה
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חדשות 

וחידושים

פותחים שנה במדע וטכנולוגיה

מדע: עולם ומלואו. חקר וגילוי, סקרנות ואתגר. 

חשיבה מחוץ לקופסה, תגליות וקידמה.

בשיעורי  תשע״ט  הלימודים  שנת  את  רבה  בהתרגשות  פתחנו 
הזדמנות  היא  התחלה  אכן,  שגרתיים.  ולא  חוויתיים  מדעים 
שמביא  ההתרגשות  ואת  העניין  את  בתלמידים  להפיח  נפלאה 
עוד" לשיעורים  "טעם של  ולהותיר בהם  זה  לימודי  עמו תחום 

שיבואו בהמשך השנה.

רפואה מן הטבע, צמחי מרפא ותבלין

שימשו  ובריאותיות  רפואיות  סגולות  בעלי  ותבלינים  צמחים 
משחר ההיסטוריה לריפוי ותזונה מונעת. 

בחרנו לפתוח את השנה בכיתות ג׳-ו׳ בחשיפת תלמידנו לנושא 
רפואת צמחי המרפא. באמצעות מבחר גדול מאוד של תבלינים 
ייחודית, נחשפו הילדים לשפע צבעים,  שהובאו לכיתה ומצגת 

ריחות וסגולות רפואיות החבויים בצמחים  ובתבלינים.

מדעים
גב' לאה מלוב

בשכבות הגבוהות ניהלנו דיון מעמיק בעבר המפואר של צמחי 
התבלין הזכרנו את המסעות המפרכים שעשו סוחרי התבלינים 
קולומבוס  מסעות  את  הזכרנו  וכמובן  המשי״  ב״דרך  וסחורות 
באוקיינוס האטלנטי בניסיון להגיע להודו ממלכת צמחי התבלין. 

והוא כידוע, הגיע לאמריקה.  
הילדים חקרו בביתם צמח תבלין שלגביו רצו ולהעמיק את הידע 
שלהם. ואכן, נפעמנו לראות את ההתרגשות, הסקרנות והפירגון 

ההדדי שמשימה זו עוררה בכיתות בזמן הצגת התוצרים.
לסיכום נושא זה, ערכנו סדנא פעילה וקישטנו מנדלות לכבוד 

השנה החדשה בצמחי תבלין.

״מלחמות התבלינים״

מצרפת לכם לינק לכתבה מעניינת בה אנשים איבדו את חייהם 
ויבשות התגלו בזכותם: תולדות  בגללם, מדינות נלחמו עליהם 
התבלינים ששינו את פני העולם - מהימים שחיי אדם היו שווים 

שק פלפל שחור ועד למלחמות התבלינים האירופיות.
לכתבה לחצו כאן

כיתה ו׳1 חוקרת את אברי גוף האדם באמצעות טקסטים 

מידעים באנגלית ומקורות מידע במרשתת.

https://www.masa.co.il/article/מלחמות-התבלינים/
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חדשות 

וחידושים

בשנת הלימודים החדשה הבאה עלינו לטובה בית הספר 
בשם  לימוד  שיטת  החינוכית  הפדגוגיה  ללימודי  יכניס 

למ"פ.
הלמ"פ   - בקצרה  או  פרוייקטים,  מבוססת  למידה 
)ובאנגלית- PBL- Project Based Learning(, הינה שיטת 

לימוד המאורגנת סביב פרוייקט ולא סביב מקצוע. 
כלומר, מטרת הלימוד היא עצם הלמידה עצמה ובניית 
הפרוייקט, ופחות ממוקדת בבניית תוצר סיום, מתן ציון 

וסימון וי.
בעיה/ ואיתור  שאלות  שאילת  על  מבוסס  הפרוייקט 

אתגר/צורך שעליהם יש לענות.
כתוצאה מכך התלמיד הוא האחראי והעצמאי ללמידה 
של עצמו ושל חבריו באמצעות הפרוייקט, ונעזר במורה 

המתווך בינו לבין הידע הקיים.
שיטה זו מאפשרת לסוגים שונים של לומדים להצטרף 
הטרוגנית  )למידה  הלמידה  תהליך  את  יחדיו  ולבנות 
מובנים  שלבים  מספר  ללמ"פ  יש  ודיפרנציאלית(. 
תהליך  בתחילת  לתלמידים  מוצגים  אשר  ומוגדרים 
הלמידה ומככבים בו לכל אורך הדרך, כפי שניתן לראות 

What is PBL בקישור לסרטון

זוהי רק טעימה על קצה המזלג על תהליך מרתק שעתיד 
לשנות את הלמידה הקונבנציונלית שכולנו מכירים.

בניוזלטרים הבאים נעקוב אחר תהליך הלמ"פ באמצעות 
שאילת   - הראשוני  מבסיסו  ונתחיל  מהשטח  דוגמאות 

שאלות!

 

Dear Parents,

The first few weeks of this year have been exciting and 
busy, welcoming back old students, getting to know new 
students as well as acclimatising to our new classrooms. 
We’ve been assessing our sweet new aleph students and 
other new students throughout the school and introducing 
the syllabus to the older classes.  
It was a pleasure meeting some of you at parents evening 
and sharing some of the new projects we will be introducing 

this year, including our debating, public speaking and 
birthday book programmes. We look forward to updating 
you about these and other initiatives. At the same time, 
we are putting a special emphasis on reading skills and 
literature this year, and encourage you to find time to read 
to your children or, even better, have them read to you.
Praying that you and your children will all be written in the 
Book of Life – and read many more books besides! 

Mrs Taub and the English Team

ENGLISH
Mrs Zehava Taub

During the famous exchange of words/dialogue between 
Moshe and Paroh in Sefer Shemot throughout the 10 
plagues, Paroh tries 'cutting a deal' with Moshe. With 3 

PBL
גב' נטעיה שוורץ

https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8
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חינוכית  סביבה  ליצור  המורים  באחריותנו  כי  מאמינה  אני 
שתאפשר לתלמידים ליטול על עצמם אחריות. זאת דרך עידוד 
ליזום ולחקור, נתינת במה אישית, מציאת האור אצל כל תלמיד 

והעצמתו.
כלי חשוב שמשמש אותי להצלחה במטלה זו הוא שימוש בשפת 
לשער,  לשאול,  כמו:  במילים  ושימוש  הכיתתי  בשיח  החשיבה 

להניח, להסיק, לנתח, להעריך, לטעון ולנמק .
למידה סביב נושא מאפשרת הרחבה, העמקה ומיקוד. 

הילדים זוכים להכיר את נושא הלימוד מזוויות שונות דרך חיבור 
לעולמם. 

ולא  כמכולל  ורעיונות  בעיות  התלמידים  בפני  מציגים  כאשר 
בחלקים נפרדים, העניין והסקרנות מתעוררים והתלמידים מנסים 
יכולים  לתת משמעות "לשלם" באמצעות פירוקו לחלקים שהם 

לראות להבין.
בזמן שאנו לומדים נושא מסוים, כל כוחות והכלים בבית הספר 
מגויסים למען מטרה זאת )שיעורי שפה, חשבון, אומנות, אנגלית, 
למידה  על  בדגש  ועוד(  חינוך  שעות  תנ"ך,  מדעים,  גופני,  חינוך 

פעילה, מגוונת ומשמעותית. 

נושא החודש:
אוויר ומים

גב' תמר אביעד

חדשות 

וחידושים

לסגנונות  קשר  בלי  להשתתף  תלמיד  לכל  מאפשרת  הלמידה 
אישים, למזגים ולנטיות אישיות. 

היכולות  את  ביטוי  לידי  להביא  היא  זה  מסוג  בלמידה  מטרתנו 
המגוונות של התלמידים והאינטליגנציות השונות.

במגוון  תוצרים  נציג  בהם  תצוגות  מספר  יתקיימו  השנה  במהלך 
אופנים מתחומי הדעת השונים.

חלוקה לנושאים השנתיים: 
ספטמבר אוקטובר- אויר ומים

נובמבר - מבט אל תוך הגוף- אורח חיים בריא ותזונה.
דצמבר - אמנים )ציירים ומפסלים(.

ינואר - מנהיגים ומובילי שינוי בישראל ובעולם בכלל
פברואר - המצאות ישראליות.

מרץ - בעלי חיים
אפריל - תופעות טבע בארץ ובעולם.

מאי - אירוויזיון
יוני - מיחזור, אנרגיה ירוקה וחשיבות שמירה על הטבע

ג'סיקה הלפרין
מנהלת מטבח

לבריאות!

המוח השני
״תחושת  המושג  מדוע  פעם  תהיתם 

וקבלת  לאינטואיציה  מתקשר  בטן״ 
כולנו  לאכילה?  ולא  החלטות 
משתמשים כל יום במושג תחושת בטן 
את  להסביר  הצלחנו  ממש  לא  אבל 

התופעה מבחינה פיזיולוגית.
המושג תחושת בטן תמיד נקשר אצלנו לדברים מיסטיים, משהו 

שקשור לדור של הסבתות.
כה  עד  המיקרוביים.  הוא  לשאלה  התשובה  התוהים,  לכל  אז 
כחלק  בעיקר  נתפס  המעיים  חיידקי  אוכלוסיית  של  תפקידה 
את  היום  קושרים  חדשים  מחקרים  והספיגה.  העיכול  ממערכת 
תפקודי אוכלוסיית החידקים לזיכרון, קבלת החלטות, רמות סוכר 

והשמנה. 
How the Gut Microbiome affects the Brain and Mind

מה שנחשב כנטיות גנטיות או השפעות חברתיות מתגלה כחלק 
מהתיפקוד של המיקרוביים- אוכלוסיית חידקי המעיים שלנו.

היא  שלו  והצוות  ויצמן  ממכון  סגל  ערן  פרופסור  של  התגלית 
מעיים-  חיידקי  אוכלוסיית  של  בהקשר  ביותר  המדוברת 

המיקורביים ומניעת סוכרת שיניונית )type2 diabetes( בדיקות 
DNA של דגימות צואה מאפשרות אבחון מדויק של פריטי המזון 

שעל האדם לאכול כדי לשמור על רמות סוכר מאוזנות. 
?What is the best diet for humans

אז מה בעצם גורם לשגשוג של חיידקי מעיים ומה הורס אותם?
להרס  העיקרי  הגורם  היא  אנטיביוטיקה  שלקיחת  יודעים  כולנו 
וסיבים תזונתיים בשם אינולין שמגיעים מירקות עוזרים לנו לגדל 

אוכלוסיה מגוונת ומשגשגת.
עבור  מגוון  סלטים  בר  שפתחנו  להודיע  שמחים  אנו  זו  בנימה 
ילדי בית הספר בזמן ארוחות צוות בית הספר מעודד את הילדים 
לתרום  אתם  גם  תוכלו  אם  נשמח  אישי.  סלט  ולהכין  לגשתה 

למשימה חשובה זו.

שנה טובה ובריאה     
ג'סיקה הלפרין     

לילדים  לאפשר  מנת  על  בבניה  כרגע  הארוחות  תפריט  הערה: 
להתנסות. בניוזלטר הבא נשתף אתכם בתפריט הארוחות המגוון 

לשנה זו.

https://youtu.be/b4CBy0uVqRc
https://youtu.be/0z03xkwFbw4
https://youtu.be/0z03xkwFbw4
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מפתח הל״ב
באחריות כיתה ו2 היי, שמי אנאל ברכה ואני לומדת בכיתה ו2.

אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שלי מהטקס שערכנו בנושא 
שיתוף והשתתפות.

קודם כל, אני מרגישה שלמדתי מהטקס הזה מסרים חשובים 
כמו: הערך של חברות, שהיא כמו משפחה ואני יכולה לסמוך 

על חברים שלי ולשתף אותם בדברים. דבר שני, היחס בין 
חברים הוא הדדי וגם הם יכולים לסמוך עלי.

לסיכום, מאוד נהנתי להיות שותפה לטקס שיתוף והשתתפות 
וללמוד את המסרים החשובים ובעיקר הרגשתי שאנחנו 

מעבירים מסר לכולם.

שלום, אני יונתן נורדמן מכיתה ו2. אני רוצה לשתף אתכם 
שכיתתי נבחרה להכין טקס בשני ימים בלבד. שני הימים 

האלה היו מלאים בלחץ של הכנות והיו רגעים שחשבנו שלא 
נצליח. והמורה אודליה, עדיין האמינה בנו ועזרה לנו בצוך כל 

העיסוקים שלה להכין את הכל. 
ביום שישי בבוקר, נותרו לנו שלוש שעות להתכונן עד שכולם 

מגיעים. באו לראות אותנו תלמידים וגם הורים והיה מופע 
מקסים. ממש שמחתי ונראה לי שגם שאר הכיתה. במיוחד 

הייתי מלא בהתרגשות להראות מופע שיצרנו ביומיים! היו לי 
כל כך הרבה אנרגיות וניגנתי כמעט כל המופע. בסיום המופע 

הרגשתי שהיתה לי חוויה מהנה מאוד )אפילו שהייתי עייף(. 
יומיים לאחר הטקס עדיין קבלנו מחמאות ואין לי מושג למה 

אבל לי אמרו תודה מיוחדת מבין הילדים.
לסיכום, תודה שניתנה לי ההזדמנות לשתף אתכם בסיפור 

החוויה שלי- זה גם מתחבר לערך שלנו - שיתוף והשתתפות.

שלום אני תום קנובלר מכיתה ו׳2. החוויה שלי מהטקס של 
שיתוף והשתתפות היא שבטקס מימשנו את הערך של שיתוף 

פעולה - כולנו עבדנו יחד בשיתופיות מלאה כדי לשפר את 
הטקס. החל מיונתן שניגן, ממשיך בילדים ששרו והקריאו 
טקסטים )ביניהם אני( וכלה בהומור שהכניס אורי אטיאס 

בחלק שלו. כולנו עבדנו ביחד והצלחנו יחד.

שלום אני אנדי ברגר מכיתה ו׳2 ואני רוצה לשתף אותכם 
בחוויה שהייתה לכיתתי שבוע שעבר אנחנו נבחרנו להיות 

הכיתה הראשונה שתעשה טקס על הנושא של החודש, 
מתוכנית מפתח הל״ב הנושא שלנו היה שיתוף והשתתפות. 

בהתחלה חשבנו בכיתה מה זה אומר שיתוף והשתתפות 
ואז מכמה הדברים שאמרנו הכנו טקס בנושא והרמנו אותו 

ביומיים!! ביום של המופע היה התרגשות אדירה התאמנו כל 
היום ואז שרוב ההורים של הכיתה,תלמידי בית הספר והמורים 

והמורות התחלנו במופע ולדעתי היה מופע מצויין.
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שבתשישיחמישירביעישלישישני ראשון

כ"א אלול1

כ"ח אלול8כ"ז אלול7כ"ו אלול6כ"ה אלול5כ"ד אלול4כ"ג אלול3כ"ב אלול2

פתיחת שנת 
הלימודים וקבלת 
תלמידי כיתות א

פעילות אבירי 
השולחן העגול 

כיתות ג-ו

טקס
ראש השנה  

שבת פרשת 
"ניצבים"

ו' תשרי15ה' תשרי14ד' תשרי13ג' תשרי12ב' תשרי11א' תשרי10כ"ט אלול9

צום גדליהראש השנהראש השנהערב ראש השנה

טקס פתיחת 
ערך החודש: 

"שיתוף 
והשתתפות" 

באחריות
כיתה ו2 

שבת פרשת 
"וילך"

י״ג תשרי22י״ב תשרי21י״א תשרי20י' תשרי19ט' תשרי18ח' תשרי17ז' תשרי16

אסיפת הורים 
כללית בשעה 

19:00
יום כיפורערב יום כיפור

פעילות בסוכה 
בית ספרית   

שבת פרשת 
"האזינו"

פעילות הכנת 
קישוט לסוכה 

ילדי הגן
וכיתות א

כ' תשרי29י״ט תשרי28י״ח תשרי27י״ז תשרי26ט״ז תשרי25ט״ו תשרי24י״ד תשרי23

חוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותסוכותערב סוכות

כ״א תשרי30

חוה"מ סוכות 
הושענה רבא

ספטמבר 2018 - אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט ערך החודש

נושא פדגוגי

אוויר ומים

Individual Approach.
International Standards.
יחס אישי. סטנדרט בינלאומי.

לוח אירועים חודשי לתלמידים ולהורים*

* ייתכנו שינויים קלים בתאריכי האירועים בהודעה מראש

Individual Approach.
International Standards.
יחס אישי. סטנדרט בינלאומי.

Sunday Monday Tuesday Wed Thursday Friday Shabbat

1 כ"א אלול

2 כ"ב אלול 3 כ"ג אלול 4 כ"ד אלול 5 כ"ה אלול 6 כ"ו אלול 7 כ"ז אלול 8 כ"ח אלול

Opening of new 
school year

Activity "Knights 
of the Round 

Table" Gimel-Vav

Rosh Hashana 
Tekes

Shabbat Parshat 
"Nitzavim"

9 כ"ט אלול 10 א' תשרי 11 ב' תשרי 12 ג' תשרי 13 ד' תשרי 14 ה' תשרי 15 ו' תשרי

Erev Rosh 
Hashana Rosh Hashana Rosh Hashana Fast of Gedalya

Assembly: 
"Sharing & 

Participating" by 
Vav 2

Shabbat parshat 
"Vayelech"

16 ז' תשרי 17 ח' תשרי 18 ט' תשרי 19 י' תשרי 20 י״א תשרי 21 י״ב תשרי 22 י״ג תשרי

General
parents meeting 

19:00
Erev Yom Kipur Yom Kipur

Activities in 
school Succah

Shabbat parshat 
"Haazinu"

Succah 
decorating for 

Kitah Aleph and 
Gan

23 י״ד תשרי 24 ט״ו תשרי 25 ט״ז תשרי 26 י״ז תשרי 27 י״ח תשרי 28 י״ט תשרי 29 כ' תשרי

Erev Succot Succot Chol Hamoed Chol Hamoed Chol hamoed Chol Hamoed Chol Hamoed

30 כ״א תשרי

Chol Hamoed & 
Hoshana Rabah

SEPTEMBER 2018Value  of the month

Monthly theme

Air and water

* Please note there may be minor changes in events which will notify of in advance

School calendar*


