
 

 

 אירועי המחלקה לעברית בשנת הלימודים תשע"ז

לאורך כל שנת הלימודים הנוכחית , תלמידי ביה"ס נהנו מפעילויות רבות ומגוונות 

לו, כללו טקסים,  נו ע"י צוות המחלקה לעברית. הפעילויות נעשו בביה"ס ומחוץוכשא

שירים , ריקודים ועוד הפעלות מהנות ומיוחדות. ,משחקים, הצגות  

בעזרת מגוון פעילויות שכזה , אנו, מורי העברית, מנסים להרחיב את ידיעות 

להעמיק את הקשר שלהם למסורת היהודית ולתרבות בשפה העברית,התלמידים 

 הישראלית.

שפע האירועים שהיה לנו השנה, יצאו לפועל בצורה מוצלחת הודות לשיתוף הפעולה 

ת בית הספר; תודה רבה לכולכם!המדהים שזכינו בו מכל המנהלים והמורים בצוו  

ראש השנה, יום כיפור וחג  –בכל כיתות ביה"ס למדנו על חגי תשרי בתחילת השנה, 

 סוכות.

ישיבה בסוכה, הוזמנו תלמידי ביה"ס לבקר בסוכה על מנת לחוות מקרוב את מנהג ה

עזרת לוח "סולמות בהכנו עבורם משחק תחרותי:  ,שם. שנבנתה בבית הכנסת הקרוב

ים" כל קבוצת תלמידים קיבלה משימה או שאלה הקשורה לחגי תשרי. הפרס וחבל

 לכיתה המנצחת היה משחק קופסא לכיתה.

הכירו התלמידים משוררים ישראלים בפינת "חלון ישראלי" הנמצאת במסדרון ביה"ס, 

הילדים למדו לימוד עצמי  משורר מודרני.-משורר קלאסי, עוזי חיטמן-ידועים : ביאליק

המשורר ולמדו טקסטים נבחרים פרי כתיבתו.על   

בחג חנוכה למדו בכיתות את ההיסטוריה של החג ומנהגיו, ולאחר מכן חגגנו באירוע 

. מורי הקטדרה לעברית ערכו משחקים שונים המשלבים JCC שמח וחגיגי באולם ה

פגשו התלמידים את הנלמד בכיתות על החג בדרך שמחה  ך, כמוטיבים של חג חנוכה

 עשעת.ומש

בנשף הגאלה שרו תלמידנו שירי חנוכה  שנלמדו בשעורי העברית ורקדו ריקודים יפים 

 מאוד לצלילי שירי חנוכה .

התלמידים התחברו לחג בעזרת פעילות בה קישטו עציץ וארזו בו פירות  ט"ו בשבטב

 משפחה לכבוד החג.מסמלי החג , כשי ל -יבשים

 .ביה"ס תלמידיכל ן" שהכינו מורי העברית לבחג פורים חגגנו בשמחה באירוע  "פורימו

התלמידים השתתפו במשחקים מצחיקים ברוח החג ששילבו גם את  ,באירוע

אקרובט , צוות  -ידיעותהם בשפה העברית. בנוסף נערך מצעד תחפושות, הופעת ליצן

 כל מופע בהתאם לגילאי התלמידים. -אימפרוויזציה מבדח

ברוח את סדר פסח חגגנו יחד באוירת האביב! כל כיתה קישטה את שולחן הסדר שלה 

מורי העברית הכינו עם תלמידים מהכיתות את טקס הסדר ויחד קראנו  האביב.

 ב"הגדה" ואכלנו ארוחת סדר פסח סימלית.



מהרצליה השנה משלחות תלמידים מבית ספרנו התארחו וארחו משלחות תלמידים 

 ישראל. 

י התיכון התארחו במשפחות תלמידי "תיכון חדש" מהרצליה. התלמידים תלמיד

תלמידים  650שהתקיים בהשתתפות למעלה מ MUNהשתתפו עם המארחים בכנס  

מכל העולם בבית הספר האמריקאי בישראל. בנוסף, התלמידים טיילו במקומות 

 מגוונים ברחבי ישראל ונהנו מפעילויות חברתיות ובאירוח חם ומחבק.

אשונה , השנה תלמידי החטיבה שלנו התארחו כנציגי דיפלומטיה  צעירה בחטיבת לר

התלמידים התארחו במשפחות ,טיילו יחד ברחבי הארץ והשתתפו "סמדר" הרצליה . 

 בפעילויות חברתיות מגוונות.

 תי תלמידנו.בשתי המשלחות מהרצליה התארחו במהלך השנה בבית ספרנו וב

ת נבחרים ברומניה, השתתפו בפעילויות חברתיות יחד טיילו התלמידים במקומו

מגבשות המבוססות על עבודת צוות, במטרה לאפשר אימון המיומנויות הבין אישיות 

 הדרושות בעבודת הדיפלומט.

אותו בצעו תלמידי על הנער מוטלה וכינורו,יום השואה צויין בבית ספרנו בטקס מרגש 

. הטקס היה חלק מיכנאה קונסטנטינסקו  שגרירהבינהם  התיכון  בהשתתפות אורחים

 מיכת בית ספרנו.מאירועי "כינורות של תקווה" שנערך בחסות שגרירות ישראל ובת

למדינת ישראל בבית ספרנו היו מגוונות בפעילויות מהנות  חגיגות יום העצמאות

בנייה יצירתית של דגל כתיבת ברכה אישית מכל תלמיד למדינת ישראל, ומשמחות: 

ודגל חדש המאחד את דגלי ישראל ורומניה, שחזור הכרזת המדינה כפי ישראל 

, הרקדה  של התלמידים יחד בחצר ביה"ס לצלילי ריקודי עם 1948שהתרחשה ב 

 ישראלים. בסיום ערכה כל כיתה פיקניק כיתתי עם אוכל ישראלי.

" הנמצאת במסדרון נובפינת "ישראל שלבמהלך השנה, פרסמה הקטדרה לעברית 

 ערים בישראל.  10, וכן באתר בית הספר, מידע בעברית וברומנית על ביה"ס

 עליה.ם המידע  עזר לקרב את תלמידנו למקומות בישראל ולהרחיב ידיעותיה

התלמידים למדו באופן עצמאי ממידע זה, וסוף חודש מאי הם ענו על שאלות בנושא 

 יקרי ערך. בין התלמידים שידיעותיהם היו הטובות ביותר חולקו פרסיםזה. 

 

ליום ירושלים ביצירה ובמשחק: כל תלמיד כתב פתק   50 -השנה חגגנו את שנת ה

משאלה שיישלח לכותל המערבי בירושלים, התלמידים הכינו דגם של "ירושלים שלי", 

את התלמידים הכירו כל הדגמים יצרו יחד את חומת ירושלים. בעזרת משחק אתגרי, 

 העתיקה.עיר ה לששמונה השערים 

. לילדי היסודי בחצר ביה"ס  'את חג שבועות קיבלנו בטקס שערכו תלמידי כיתה ב

בטקס כל כיתה הבירה "טנא" שכינה במשותף , בסיום הטקס החליפו הכיתות 

 בהגרלה את סלי הטנא בינהם ונהנו מהתכולה שבסל .

 



העשירו את עולמם  ,שפע האירועים והפעילויות שהיה לנו השנה באחריות הקטדרה

תשוקתם להרגיש פירות עמלנו ניכרו בהנאת התלמידים וב.הילדים במידע וחוויות של

  את ארץ ישראל וחגיה.

 

 בטעמה המתוק של העברית בפינו, נאחל חופשה נעימה ולהתראות בשנה הבאה!

 מורי הקטדרה לעברית 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


