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אייקון זה מופיע לאורך הגיליון 
ומשמש כקישור לסירטונים.
לחצו עליו כדי לצפות בהם!

This icon appears throughout the 
newsletter and serves as a link to videos.
Click on it to watch them!
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ציפי אברהמי | מנהלת בית הספר

"בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי 
השימוש בכלים המשפיעים על הדור"
הראי"ה קוק

סוגיית מקומם ותכליתם של בתי הספר 
והתאמתם למציאות הדינאמית והמשתנה 

נדונה מזה שנים רבות.

ועדת החינוך של הכנסת קיימה כבר 
באפריל 2010 דיון בצורך להתאים את 
מערכת החינוך למאה ה-21, והכריזה 

על הטמעת "פדגוגיה חדשנית" כאמצעי 
להשגת מטרה זו.

"פדגוגיה חדשנית" מגדירה את מטרות 
החינוך ואת דמות הלומדים במערכת 

החינוך במאה ה-21.

המציאות החדשה אליה נקלענו בחודש 
מרץ, הציבה אותנו בפתחו של מסע 

מהיר ששינה את תמונת המצב המוכרת 
והידועה, הביא לסגירת בתי הספר 

ולמעבר למצבי למידה שונים באמצעות 
פדגוגיה מותאמת. ניצני השינוי אליו 

ייחלו רבות ורבים הפכו להתנהלות 
"שבשיגרה".

"למידה היברידית" או למידה משולבת 
הפכו להיות מושגים שגורים בפי תלמידם, 

מורים והורים כאחד.

מהי בעצם למידה משולבת או 
למידה היברידית?

למידה משולבת הינה שילוב מיטבי בין 
למידה בכל מקום )כולל מקוונת( ובין 

למידה פנים מול פנים בכתה. שילוב 
זה מאפשר למידה עצמאית ומותאמת 
אישית בהיבטי זמן, מקום, אופן, ותומך 

בפעלתנות ובעצמאות של הלומד.

"המסע אותו עורך הלומד, קושר את 
תהליכי הלמידה שלו אל מטרות שהוא 

מציב לעצמו, במגוון מעגלי החיים" 
)קאופמן 2012(.

המוטיב המרכזי של הלמידה הוא להעביר 
את הגה הלמידה אל הלומד, הלומד הופך 
"מנוסע לקברניט". מציב לעצמו מטרות, 

מתכנן את תהליך הלמידה שלו, מתכנן 
את תוצר הלמידה שלו ואת אופן הצגתו.

הלמידה המשולבת, משלבת צירופים 
משתנים של ממדים של למידה מרחוק 
ופנים אל פנים, למידה מקוונת ושאינה 

מקוונת, למידה סינכרונית וא-סנכרונית 
ולמידה אחידה ומותאמת אישית.

הלמידה המשולבת מבוססת על הבנת 
תכנים על ידי הלומדים, בניגוד למצב בו 

ההתקדמות מבוססת על לוחות זמנים 
הנקבעים מראש.

בניית תוכנית העבודה השנתית של ביה"ס 
"קינג סולומון" לשנה"ל תשפ"א, נשענה 

על מאפייני התקופה, חוסר הודאות , 
תנאי הלמידה המשתנים והיא ערוכה לכל 

אלה ופועלת גם בזמן של למידה מרחוק 
)תקופת סגר(.

בבסיס התוכנית שנבנתה ניצבים 
העוגנים הבאים:

 קיום רצף לימודי - קיום רצף לימודי 
המותאם לתנאים המשתנים במצבי 
שיגרה, חירום וביניים ומסתמך על 

שילוב מיטבי וגמיש של גישות ואמצעים 
פדגוגיים,  בזמן סגר ובשיגרה של למידה 

פנים מול פנים, לתלמידים השוהים בארץ 
ושאינם יכולים לקחת חלק בשיעור, 

לאלה הנמצאים בחו"ל ולאלה הלומדים 
בכתה.

 מתן מענה לצרכי הלומדים – מתן 
מענה לצרכים קוגניטיביים, רגשיים 

וחברתיים של הלומדים הן על ידי 
המחנכת, שתפקידה מוגדר אף הוא 

מחדש, והן על ידי יועצת ביה"ס האמונה 
על התהליכים הרגשיים והחברתיים 

המתקיימים בזמן שיגרה ובזמן למידה 
מרחוק. הקניית מיומנויות וחוסן עם 
אתגרי היום יום, המציאות המשתנה 

 SEL-Social( ואתגרי הקורונה
)Emotional Learning

 קידום פדגוגיה חדשנית – טיוב 
דרכי ההוראה והתאמתן למאה ה-21, 

קידום מענים פדגוגיים מותאמים 
אישית ללומדים הבאים לידי ביטוי 

בלמידה דיפרנציאלית , למידה עצמאית 
המבוססת על בחירה – למידה במסגרת 
קורס על פי בחירת התלמיד.ה, תהליכי 

הערכה חדשים ומתווה חדש של תוכנית 
הלימודים.

אנו כארגון חינוכי מתקדם והמבוסס 
ערכים, ארגון הלומד ומכשיר את הצוות 
החינוכי שלו ללמידה בתנאים החדשים, 

מאמינים כי המשברים שסביבנו לא 
ישבשו או יפסיקו את תהליך הלמידה 
שאנו מחויבים לו. עלינו לאחד כוחות 

ולעזור לילדינו לשמור על החוסן הנפשי 
שלהם ועל ההתקדמות הלימודית 
והקוגניטיבית שלהם. יחד בכוחות 

משותפים נוכל לכך.

בניוזלטר זה, ליקטנו עבורכם מגוון 
של פעילויות לימודיות וחברתיות 

המתקיימות במסגרת הלמידה מרחוק, 
מוזמנים לקרוא ולהתרשם.

מתפללת ומייחלת לימים של שיגרה, 
ימים של למידה פנים מול פנים, של 

הקשבה לקולות הילדות והילדים 
המשחקים במרחבי ביה"ס, לומדים, שרים 

ונהנים. עוד נכונו לנו ימים טובים.

ציפי אברהמי

על למידה היברידית 
ולמידה מרחוק
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התמודדות 
טלי אור-גבסו | יועצת בית הספרבתקופת הקורונה

"יצירתיות מדבקת, 
העבר אותה הלאה" 
)אלברט איינשטיין(

אנו מקבלים את פני השנה החדשה 
בנוכחותה המתמשכת של הקורונה. 
נוכחות מורכבת שמתורגמת בתוכנו 

לצורך לחזור לאיזון, לפוגג את הספק 
ולהשיב לעצמנו שליטה.

אנו שוקדים על פיתוח עמדה של 
תקווה, גמישות, התמדה ואחריות בקרב 
תלמידינו ומאמינים בכל ליבנו שהמענה 

החינוכי, למרות שהוא ניתן באופן 
אחר- בלמידה מרחוק, הרי שבכוחו 

להיות איכותי, משמעותי ומקצועי מתוך 
הנחת יסוד כי זרימה, תנועה, התגמשות 

והסתגלות הן עדות לכוח ועוצמה.

מאחר ואנו מצויים בתקופה מאתגרת 
באופן אישי ולאומי, הצוות המקצועי, 
מחנכות והמערך הייעוצי שוקדים על 

תהליכי למידה מרחוק  ומעניקים מענים 
רגשיים לבנייה והעצמת החוסן הרגשי 

מתוך תהליכי SEL )למידה רגשית 
חברתית(:

שיעורי כישורי חיים - יועצת
כישורים חברתיים ופיתוח ויסות רגשי:

 תירגול מיינדפולנס לחיזוק חוסן פיזיולוגי, 
קוגנטיבי ובינאישי

 אימון קשיבות לגוף
 אימון קשיבות לצלילים

 תרגול נשימות
 הרפיית ג'קובסון

 התבוננות פנימית ואימון מערכת חושים טבעית
פיתוח חשיבה חיובית

שיח רגשי בין מורים לתלמידים
המייצר קרבה ואכפתיות, מחזק חוסן

ומתן מענים רגשיים חברתיים
מאפשר תהליכי למידה

)מפגש בוקר, מפגש פרטני רגשי, 
טלפון, שיח מלב אל לב בזום, 

פייסטיים(

מענה ייעודי לתלמידים 
בעלי צרכים ייחודיים

ילדי שילוב- בניית תוכנית 
אישית מותאמת ללמידה מרחוק,

בהתאם להמלצות אבחון / 
לקויות למידה.      

מעגלי 
דיון ולמידה 

בשיעורים, בתחומי 
דעת שונים:

יכולת פתרון בעיות
ניהול לומד עצמאי, סקרנות 
ויצירתיות                                                

אחריות וקבלת 
החלטות
בחירה

  ראשית הקורונה תסתיים - היא לא פה 
לעולמים. זה קשה עכשיו אך זה יעבור.

  חשיבה חיובית- בואו נספור את מה שלא 
השתנה. נעשה ספירת מלאי של מה ומי שיש 

לנו ולא נעלם לנו. נברך אותם ונודה להם שהם 
קיימים.

  היו סבלניים וסלחניים: זה נכון לגבי 
עצמכם וגם לאחרים.

  מעגלי השפעה ודאגה- התמקדו 
במה שאתם יכולים לשלוט: עשו כמיטב 

יכולתכם לשחרר דברים שאין לכם שליטה 
עליהם. במקום זאת, התמקדו במה שאתם 
יכולים לנהל כגון, סדר יום בבית, פעילויות 

משפחתיות, הדברים שאתם אומרים, 
הפעולות, הרעיונות, והתנהגויות.

  דאגו לגופכם: נסו לאכול אוכל מזין, 
התעמלו באופן קבוע, צאו החוצה לאוויר 

הצח...

  תקשרו עם אחרים: חשוב לשתף את 
רגשותיכם עם אחרים -חברים, משפחה , אנשי 

מקצוע טיפוליים / יועצת ביה״ס.

  מחשבות דואגות: להחליט על 20 דקות 
ביום שבו אתם מפנים זמן לחשוב על הדאגות. 

כל פעם שעולה דאגה במהלך היום רשמו  
אותה בפלאפון או על דף )בזמן שקבעת 

למחשבות המטרידות פתח/י את הרשימה( 
במקום שקט.

  להקדיש זמן להנאה אישית / הומור / 
מדיטציה / הרפייה / דמיון מודרך / להאזין 
למוזיקה מרגיעה וכל דבר אחר שגורם לכם 

להרגיש טוב עם עצמכם. 

באהבה רבה,
טלי אור גבסו, יועצת בית הספר

צב:
המ

ם 
 ע

ות
דד

טיפים להתמו

קו פתוח                                                 
תמיכה, ליווי ומענה רגשי בשגרה וחרום

להורים וילדים באופן אישי
טלי: )יועצת( 052-6700732

torgabso@kingsolomonschool.org
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חגי תשרי

משפחת קינג סולומון,

במסגרת העבודה שלי כרב ביה"ס אני שמח מאוד לעבוד עם צוות 
ההנהלה שמאפשר לי לשתף תכנים וערכים מעולם התרבות היהודי 

שלנו, כמובן בשילוב של מוסיקה וקסמים :(

אמנם לפני ראש השנה זכינו גם לערוך פעילויות מיוחדות בביה"ס 
עצמו אבל דאגנו גם להעביר תכנית מוסיקלית ב-zoom שבו שרנו 

פעם נוספת את שירי החג וכן שמענו ברכות ומילות חיזוק מהמנהלת 
ציפי ומהרב עמוס. 

במהלך חול המועד סוכות ערכנו פעילות מרחוק של 'מסיבה בסוכה' 
שבה שרנו בהתלהבות את שירי החג, ביצענו קסמים נחמדים שהיו 

קשורים לארבעת המינים ולתכני החג, וכמובן, זכינו לקבל ברכות 
ומילות חיזוק ממנהלת ביה"ס ומאורחים חשובים נוספים שהגיעו 

אלינו לסוכה.

מחכה להמשיך מדי שבוע לפגוש את ילדכם בתכנית של 'קבלת שבת 
שבועית' מרחוק או מקרוב :(

הרב גל בן מאיר | רב בית הספרעין יהודית

l

מהי המילה החסרה?

Dear parents & students,

As we are Unfortunately not able to have 
Kabalat Shabbat at the school, we thought 
to send you a short weekly video clip 
which will contain a value and moral idea 
that can be found in the weekly Torah 
portion. It is recommended to watch the 
video with your children and find the 
'missing word'. 

Shabbat Shalom and may we return very 
soon to full Kabalot Shabbat at our school 
filled with joy and music.

הורים ותלמידים יקרים,

בתקופה הזו שלצערנו אין את היכולת לערוך קבלת 
שבת בבית הספר, אנו נשלח לכם סרטון שבועי קצר 

שבו יופיע ערך ורעיון מוסרי מתוך פרשות השבוע. 

מומלץ לראות את הסרטון יחד עם הילדים ולגלות 
מדי שבוע את ה׳מילה החסרה׳.

שנזכה במהרה לחזור ל״קבלות שבת״ מלאות 
במוסיקה ובשמחה חזרה בביה"ס שלנו!

שבת שלום,
הרב גל

Parashat Bereshitפרשת בראשית
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https://youtu.be/u73T7qKI7Yc
https://youtu.be/xEJg4ZDvRW4
https://youtu.be/xEJg4ZDvRW4
https://youtu.be/TQp0B972RlE
https://youtu.be/TQp0B972RlE
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Education in the 
Time of Covid Yonit Schwartz | 

International Director, Admissions & ICT

No one could have imagined 
what education would 
look like in 2020. Children, 
parents, and teachers alike 
have been forced to adapt to 
a new reality and, overall, we 
are extremely proud of how 
the King Solomon family 
has shown strength and 
resilience. 
Our teachers and 
professional staff dedicated 
many hours to developing 
a distance learning plan 
that would suit the varying 
needs of students of 
different ages and abilities. 
We are constantly observing 
what is happening in the 
virtual classrooms as well 
as listening to feedback 
from teachers, pupils, and 

parents so that we can make 
adjustments as necessary. 
Our main goal is to ensure 
that learning does not stop, 
even if it may look different 
than what we are used to.
There’s no question that 
remote learning works better 
for some children than 
others. We have seen some 
of the more introverted 
students participate and 
thrive in new ways, while 
others find it difficult to 
focus and connect to a 
teacher on the screen. While 
we long for the day when 
we will all be back together 
on the King Solomon School 
campus, we are committed 
to making the best of 
the current situation and 

are thankful that we are 
living in an age of such 
technological advancement 
that enables the education 
of our children to continue 
uninterrupted. 
No one knows exactly what 
a post-Covid world is going 
to look like, but we must take 
this opportunity to prepare 
our pupils for this new world 
- that means teaching them 
the standard curriculum 
while also instilling within 
them the ability to cope with 
uncertainty and changing 
situations. Thus far, we are 
thrilled with the way the 
pupils have risen to the 
occasion, taking on this new 
challenge.
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"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק 
מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע" 

)אלברט אינשטיין(

את השנה בכיתות א' פתחנו בלמידה 
קרובה ומחממת ומהר מאוד עברנו 

ללמידה מרחוק שונה ומאתגרת.

היינו מלאי חששות. הקטנטנים הללו 
נרגשים כל כך, רק עכשיו נפרדו מפינות 

הגן השונות  ומהווי הגן ואנו עוד היינו 
בעיצומו של  תהליך הקניית הרגלי 

הלמידה הבסיסים והנכונים בכיתה א' . 
והנה- עברנו מהר מאוד ללמידה בזום.

בנוסף לקשיי ההתחלה השגרתיים 
המלווים את ילדי כיתה א' עם 

כניסתם לשערי ביה"ס,  נוספו 
קשיי הלמידה בזום, 

העצמאות הנדרשת 
לשם כך והשליטה 

בטכנולוגיה.

לא ידענו עד כמה אפשר לדרוש מהם, לא 
ידענו עד כמה אנו יכולים לקחת סיכונים 

וללכת רחוק.

החלטנו לנסות! לא להירתע! ללמוד תוך 
כדי תנועה עד שנגיע למתווה המדויק 

והנכון ביותר לתלמידינו - ילדכם.

ואכן שמענו את קולותיכם ואת קולות 
הילדים, שילבנו כלים טכנולוגים 

ויצירתיות להגברת מעורבות הלומדים, 
לגיוון בדרכי ההוראה ולהעלאת 
המוטיבציה של הילדים ללמידה.

במקביל ללמידה בזום , אנו לא זונחות 
את הגיבוש החברתי שכידוע הינו רכיב 

משמעותי בכלל ובכיתה א' בפרט.

אנו משוחחות על כך במפגשי הבוקר 
שלנו - מנהלות שיח על מעלת הפרגון, 
ראיית הטוב, אמירת מילה טובה לחבר, 

למדנו להשתמש בשיח חיובי ומרומם.

אנו נפגשות עם התלמידים פעמיים 
בשבוע בקבוצות אינטימיות להכרות, 

גיבוש ונתינת חוסן נפשי. 

כמו כן, פתחנו במבצע "חבר מתקשר 
לחבר" - במסגרתו אנו מנהלות  מערך 

טלפונים ויצירת הזדמנויות שונות לילדים 
בכיתה לשוחח אחד עם השני לשתף 

בחוויות ובתחומי ענין וליצור חיבור 
ביניהם.

גם אנו המורות - מחנכות הכיתה לוקחות 
חלק במבצע ומרבות  להתקשר לשוחח 

עם התלמידים, לשמוע את אשר על ליבם, 
לברר איך מתקיימת הלמידה מרחוק 

ומה הלב הקטן מרגיש לנוכח השינויים 
והדרישות.

אנחנו פה עם לב מרגיש ואוזן קשבת 
לשנות,לייעל ולהשתדרג.

לקחת סיכון 
ולהגיע רחוק כי 
עבורנו השמיים 

הם לא הגבול.

כתות א' -
מיכל כהן ודינה אלימלך | מחנכות כתות א'האתגר של כולנו
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למידה ממוקדת מרחוק?!
מעיין רג'יניאנו | רכזת שפה ומחנכת כיתה ו1אפשרי גם אפשרי!

אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ולא 
פשוטה, תקופה המזמנת לכולנו - ילדים 

ומבוגרים כאחד, אתגרים שלא חשבנו 
שנאלץ להתמודד איתם. 

בתקופה זו שהלמידה מתקיימת דרך 
פלטפורמות דיגיטליות בלבד, אנו צוות 

המורים, נמצאים בעשיה מתמדת אך 
יחד עם זאת גם בלמידה - כיצד למקסם 

את כישורי ההוראה שלנו, בכדי לתת 
לתלמידנו את המירב.

במהלך שיעורי העברית המתקיימים דרך 
הזום אנו מקיימים למידה דיפרנציאלית. 

מטרתה של הלמידה הדיפרנציאלית 
היא לתת מענה לשונות הקיימת בקרב 

התלמידים בכיתה, באמצעות גישות 
הוראה שונות ותוכניות לימודים מגוונות, 

במטרה להתאימם לצרכי התלמידים. 

בכל שיעור נוכחות לרוב שלוש מורות. 
דבר זה מאפשר את פיצולה של הכיתה 

לקבוצות / חדרים. באמצעות כך כל 

תלמיד מקבל את המענה האישי המותאם 
לו. 

בנוסף, המורות נותנות לתלמידים 
אפשרויות בחירה של דרך הלמידה ואופן 
הצגת הידע. במהלך כל שיעור התלמידים 
מקבלים מספר משימות והם בוחרים את 
המשימות אותן הם מעוניינים לבצע. אנו 

מקפידות לשלב בכל שיעור את מיומנויות 
המאה ה-21 בדגש על מיומנויות בין 

אישיות, תוך אישיות, חשיבה ביקורתית 
ויצירתית וחשיבה מטא קוגניטיבית. 

תפקידו של המורה כאדם העומד ומעביר 
מידע לתלמידיו אינה רלוונטית יותר 

בשנת 2020. המורה היום הפך למנחה 
אשר מזמן לתלמידים מקום, תכנים 
ומסגרת בה התלמידים יוכלו ללמוד 

ולהתפתח. על כן, רוב הלמידה במהלך 
שיעורי העברית הינה עצמאית. המורה 

פותחת את השיעור בהסבר קצר שלרוב 
יכיל הקניה והסבר אודות המשימה, 

לעיתים התלמידים יבצעו את המשימה 
באופן עצמאי, אך לרוב התלמידים יעבדו 

בזוגות / בקבוצות. במטרה לפתח את 
המיומנויות הבין אישיות של הלומדים 

בדגש על ניהול תקשורת מכבדת, ויצירת 
עבודת צוות המחויבת לקידום יעדים 
ותוצאות משותפות. בשלב זה המורה 
פנויה להדריך את התלמידים ולהשיב 

על שאלות. בתום העבודה המורה נותנת 
לתלמיד משוב אודות אופן העבודה 
ואיכות התוצר. המשימות עוסקות 

בקריאה, הבנה, כתיבה ושכתוב של מגוון 
טקסטים מעולמות שיח שונים. בנוסף, 

במהלך השיעורים אנו משלבים מגוון 
מיומנויות העוסקות באוריינות דיגטלית, 

התלמידים לרוב עובדים במחברת 
דיגיטלית )קובץ Google Docs-שיתופי( 

כך, המורה יכולה לבדוק את המחברת 
מרחוק ולהוסיף הערות / הארות וחיזוקים 

חיוביים.

כמו כן, התלמידים עובדים רוב הזמן 
בפלטפורמות דיגיטליות שיתופיות - דבר 

זה מאפשר להם ללמוד בקבוצות באופן 
מיטבי גם מרחוק.

קאמי תירוש 
תלמידת כתה ו': 

״בשבילי למידה דיפרנציאלית 
היא למידה מקדמת בצורה 

שונה מהרגיל. בשיעורי עברית 
המורה מחלקת אותנו לקבוצות 

שונות, זה עושה את השיעור 
יותר נוח ונעים מכיוון שאנו 

מחולקים לקבוצות קטנות, וכך 
יש פחות הפרעות. הדבר השני 

הוא שיש עבודות שבהן מחלקים 
אותנו לזוגות ואתה יכול 

לבחור חבר/ה שתעבוד איתך 
וזה הופך את חווית הלמידה 

ליותר מהנה וכיפית. הדבר הבא 
הוא המשימות - אני חושבת 
שהמשימות שהמורה נותנת 

לנו הן משימות מאתגרות וזה 
נותן לנו קושי ברמה מסוימת - 
שאנחנו צריכים להתמודד איתו 

- וזה הופך את הלמידה שלנו 
למרתקת וכיפית״.

אוריה זליכה תלמידת כתה ו': 
״לי יותר נוח כאשר לומדים בלמידה 

דיפרנציאלית, זה עוזר לי ללמוד יותר טוב 
מכיוון שיש יותר שקט, יותר נוח להבין 
את המורה והיא יכולה לענות יותר מהר 

על שאלות וכל אחד יכול להביע את עצמו 
ולשאול שאלות.

בשיעורי עברית אנחנו עובדים בלמידה 
עצמאית, בזוגות ובקבוצות. אני במיוחד 

אוהבת שאנחנו לומדים בקבוצות קטנות, 
כי יותר נוח לי להביע את דעתי בקבוצה״.

איילה סנוף תלמידת כתה ו': 
״בשבילי למידה דיפרנציאלית היא למידה 

שונה, לא שגרתית, היא עוזרת לי בכך שאנו 
מחולקים לקבוצות קטנות ויכולים ללמוד 

בשקט ובשלווה. אנחנו יכולים לבחור 
את בן /בת הזוג שאיתם נעבוד והעבודה 
הופכת למרתקת יותר. המורה נותנת לנו 
מספר משימות בדרגות שונות וכך יכול 

לבחור את המשימה הנכונה לך״.

רוני קסטן תלמידת כתה ו׳: 
״בשבילי למידה דיפרנציאלית היא למידה 

שונה מהרגיל, היא עוזרת לי בכל שאנו 
מחלקים לקבוצות וזה עוזר לי להקשיב טוב 

יותר ולהתרכז. בחלק מהשיעורים אנחנו 
מתחלקים לזוגות ואנחנו בוחרים את בן/בת 
הזוג, זה הופך את העבודה ליותר חוויתית 

וליותר מרתקת ונעימה. הנורה גם נותנת לנו 
משימות מאתגרות וזה גורם לנו להשתפר 

בלמידה, הרבה פעמים נותנים לנו אפשרות 
בחירה בין המשימות״.

מצרפת את דבריהן של מספר תלמידות 

מכיתה ו׳ אודות הלמידה הדיפרנציאלית 

המתקיימת בשיעורי עברית:
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אנדי שפיצר ארד / ב1          

הרי געש
במפגש הבוקר עשיתי במת תלמיד על 

הרי געש.

בחרתי לעשות את במת התלמיד שלי על 
הרי געש, כי זה מאוד מעניין אותי. בהרי 

געש יש אור בוהק הנקרא לבה והלבה 
מאוד חמה, כל דבר שהלבה נוגעת בו 

פשוט נשרף בשניה. 

שהייתי קטן שמעתי מההורים שלי שהם 
היו באי בשם סיציליה שבאיטליה וראו 

את הר געש אטנה. הם סיפרו לי עליו 
ומאז התחלתי להתעניין בהרי געש. יש 

לי ספר על הרי געש ומשם למדתי את כל 
מה שאני יודע על הרי געש. 

נהנתי מאוד לעשות את במת התלמיד 
שלי. עשיתי את זה בזום עם עזרה 

מההורים שלי, שהשגיחו מהצג ועזרו לי. 

תגובות התלמידים היו נעימות, הם אמרו 
שזה היה מגניב, אמרו שהיה קולי, שהיה 

יפה ואפילו מחאו לי כפיים. היה לי כיף 
בלב מהתגובות של הילדים. 

אני ממליץ לילדים לעשות גם במת 
תלמיד, כי זה מתפרסם בבית הספר, וגם 

כי הם יכולים ללמוד מזה. 

הוראות הכנת הר געש ביתי 
מבצק מלח:

חומרי יצירה:
 בצק מלח

 1 כף קקאו )כדי להוסיף צבע אפשר גם 
לשים 2 כפיות גואש חום(

 כוס חד פעמית או בקבוק מים ישן
 1 כף סבון כלים

 1 כף סודה לשתיה
 2 טיפות צבע מאכל אדום

 1/2 כוס חומץ
 מגש גדול

 לכה או דבק

שלבי יצירה:
1.  מכינים בצק מלח לפי ההוראות 

שבקישור << כאן >>  

2. מוסיפים קקאו או צבע גואש חום. 
קקאו פחות מלכלך, אך זה תלוי בכם.

3. מניחים כוס באמצע צלחת.

4. מכסים את הכוס בבצק מלח כך שפתח 
הכוס ישאר חשוף, כלומר יוצרים הר עם 

חור באמצע.

5. במידה ורוצים להשתמש בהר הגעש 
פעם אחת בלבד, ממשיכים לשלב הבא, 
לאלה שרוצים להשתמש כמה פעמים, 
מכניסים לתנור שחומם ל-100 מעלות 

לארבע שעות.  לאחר הייבוש מכסים 
אותו היטב בלקה או דבק. מומלץ למרוח 

לפחות 2 שכבות. מחכים לייבוש מלא.

6. מכניסים סבון כלים, אבקת אפיה וצבע 
מאכל אדום לכוס אשר הנחתם באמצע 

הר הגעש.

7. שופכים את החומץ מתוך הכוס 
ומתרחקים מעט.

הסקי  קרסנסטיין / ב1             

חידה יומית
כל יום ב Zoom  המורה שלנו תמר 

מביאה לנו חידה.

החידות ברמות קושי שונות לפעמים 
קשות ולפעמים קלות.

לפעמים החידות בזמן פתיחת בוקר 
ולפעמים בזמן שיעור חשבון או שפה.

יחד אנחנו חושבים ומנסים להגיע 
לתשובה.

בנוסף  בסוף כל יום המורה תמר שולחת 
סרטון לוואצאפ של ההורים שם היא 

חדה לנו חידה ואנחנו צריכים לשלוח לה 
תשובה, מי שעונה נכון מקבל נקודות 

בדוג'ו פוינט.

זה ממש כיף בעיניי לדעתי זה החלק הכי 
כיף בזום.

ועכשיו אני רוצה 
לשתף אתכם גם 

בחידה.

מי אני?
אני יותר קל מנוצה אבל אפילו 

האיש החזק ביותר בעולם לא יכול 
להחזיק אותי יותר משלוש דקות?

תלמידים משתפים
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Sukkot Art
Just before the Succot vacation the pupils learnt how 
to create a basic pop up small  succah from card. 

Once each child had created their succah they 
used their imagination to decorate it. Some cut out 
decorations or used real leaves as the covering. One 
of the pluses of being at home meant that they could 
use small toys they had. 

Two weeks ago we started zoom 
and every second we got closer to learning 

art with Lisa I got more and more excited. This 
lesson we made decorations for the sukkah at first 
I was a bit confused but then I remembered that 
Sukkot was getting closer when she showed us the 
work I got scared that I couldn’t do it for the two 
first works we needed a printer and I don’t have a 
printer but for the two other works Lisa said that 
they were a bit hard. The decoration that I chose 
was the hardest one. Once I finish the work I realize 
that it wasn’t so hard and I remembered how to do 
it so I made another one, the finished product was 
so good I am definitely putting it on my Sukkah.

Lisa put so much effort into lessons
and all of them are amazing..
I personally love Lisa‘s lesson 
thank you
Lyla

לילה קרסנסטיין, כיתה ה:

ליסה גרפינקל | מורה לאומנות

In our art lesson on Zoom this 
week, Lisa gave us an interesting new 

project. 
The idea was to take pictures of different patterns 
and textures through a frame that we'd made and 
then draw them. Instead, I made a collage out of all 
the pictures that I took. Sometimes Lisa encourages 
us to do things a little differently. I enjoyed using 
technology and being able to choose what to take 
pictures of.
Thanks, Elise

 אליס פלקינשטיין, כיתה ו:
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#king_solomon_virtually_connected "נופי כביסה" 
זה לא מפתיע שהתפרצות נגיף הקורונה גרמה לשינויים 

דרמטיים בחיי היומיום שלנו. החל מסגירת בתי הספר ועד 
למשפחות שמבלות יותר זמן ביחד, החיים כידוע הוקפאו.

בעוד שהשינויים הפתאומיים באורח חיינו עלולים להיראות 
מרתיעים, אתם יכולים להשתמש במגפה כהזדמנות להפיץ 

אור, שמחה ויצירתיות.

דבר  אחד בטוח במהלך תקופה זו, דבר שאפילו מגפה עולמית 
לא יכולה לעצור אותו - "הררי הכביסה"  בבתים של כולנו. 

אז מדוע לא להפוך את ערימות הכביסה העקשניות ליצירות 
אמנות? 

למרות שאנחנו בבית מרבית היום - זה לא אומר שאנחנו 
צריכים להפסיק ליצור!

לכן, חפשו את היופי וההומור בדברים הקטנים שבבית ובחיינו.

רגע לפני שאתם מקפלים את הכביסה עצרו וחשבו על יצירות 
אומנות כמו ה"מונה ליזה" של לאונרדו דה וינצ'י, "לילה של 

כוכבים" יצירת האומנות של ואן גוך או על עוד יצירות שאתם 
אוהבים ומכירים.

עכשיו - עברו לערימת הכביסה שלפניכם, צרפו חפצים 
ופריטים שמתאימים והשלימו את יצירת האומנות שלכם.

אל תשכחו לשתף אותנו ביצירות שלכם!

בהצלחה!

“Laundryscapes”
It’s no surprise that the current coronavirus outbreak 
has caused dramatic shifts in our everyday life. 
From school closings to families spending more 
time together, life as we know it has been put on 
hold. While the sudden changes in our lifestyle may 
seem daunting, you can use the pandemic as an 
opportunity to spread some light, joy and creativity.

If only one thing is certain during this time, it’s that 
not even a global pandemic can stop the massive flow 
of LAUNDRY in everyone’s household .So why not turn 
those stubborn heaps of laundry into works of art?

“laundryscapes”

You can always  find beauty and humor in the little 
things in life. Just because we’re stuck at home right 
now doesn’t mean we need to stop creating.

Here’s a project for the family to do together:

Before you start folding, use your  laundry to make art.

You can use any popular artwork like Leonardo da 
Vinci’s famous Mona Lisa, Starry night by Van Gogh, 
or even baby Yoda from the Star Wars franchise to 
inspire you. 

Find a work of art you like, use your laundry and any 
other objects and materials you find around your 
house to create your work of art. Don’t forget to share 
a photo of your creation with us.

Open 
your 
mind...
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#king_solomon_virtually_connected

מיכאל תנעמי | שף בית הספר

שלום וברכה, התגעגעתי לכולכם!

רציתי לשתף אתכם בכמה טיפים ושני מתכונים קלילים 
ובריאים שהכנתי לכבודכם.

ימים אלו לא ״קלים״ לכולנו, אז בואו נשתדל לבחור את 
הארוחות שלנו בקפידה יתירה, וחשוב מזה לא לאכול 
את הארוחות שלנו בזמן צפייה בזום - הוכח שאכילה 

בזמן שהדעת מוסחת )כגון על ידי צפייה בטלוויזיה, 
שימוש בטלפון הנייד וכדומה( גורמת לאכילת יתר, 

אם זה מכיוון שאיננו שמים לב מה בדיוק אכלנו ואם 
זה מכיוון שאכילה בהיסח הדעת מחלישה את חיישני 

הטעם. 

בנוסף, זה גורם לחוסר ריכוז בלמידה ופוגע ביכולת 
שלנו להבין את הנלמד. 

אם כך, צורת האכילה לא פחות חשובה ממה שאנו 
אוכלים! 

כמה טיפים שעשויים לעזור:
 השתדלו לאכול את הארוחות העיקריות כשאינכם 

מול המחשב.

 בחרו בקפידה את המזונות שלכם - בחרו בנשנושים 
בריאים, כגון פירות וירקות חתוכים, והימנעו מעוגיות 

ומחטיפים מלוחים.

 השתדלו לשתות לעיתים קרובות. קחו עמכם בקבוק 
מים אישי - כך תשתו יותר וגם תנשנשו פחות.

 לעיתים האכילה מול המחשב נובעת מהצורך 
להתעסק בדבר-מה. במקרה כזה השתמשו בקוביית 

ריכוז או בכדור קטן שאפשר למעוך.

מתכון לתבשיל עוף וירקות

מתכון לגרנולה ביתית

באהבה, מיכאל
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https://youtu.be/DghdSzrWwAc
https://youtu.be/jsgD3PGU1Bs
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