בית הספר הריאלי העברי בחיפה
כיתות היסוד בהדר

הורים ותלמידים יקרים,
הסתיימה לה עוד שנה .עבור כולנו משהו השתנה :גדלנו בשנה ,סיימנו עוד כיתה.
הבוגרים שלנו ,תלמידי כיתות ו' -יוצאים לחטיבה ,לדרך חדשה .אף אני פורשת
כנפיים ומאחלת לכולכם :תלמידים ,הורים ,מורים ואנשי צוות -שתמשיכו לעשות
חייל ולהנות מכל יום שחולף בבריאות טובה ובסיפוק .בחרתי ללוות את הרגע
המיוחד הזה בקטע משיר:

...לקום אל יום חדש
באותו הזמן ,במקום הזה
או בכל מקום אחר,
לפקוח עיניים,
להביט סביב,
ובאהבה בכל להיזכר( ...על פרידה -עופר נאור)

"חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה".
חופשה מהנה ובטוחה,
צוות יסוד הדר ומירי גדרון ,מנהלת.

סיור בעקבות דתות בחיפה
ילדי כיתות ד' יצאו לסיור ,שמדגיש את המרקם האנושי-חברתי-דתי בחיפה ,שהיא
עיר קודש לארבע הדתות .ביקרנו בגני הבהאים המרהיבים ,במנזר "סטלה
מאריס" ,במערת אליהו הנביא ובמסגד האחמדים .סיור זה חותם סדרה של סיורים
בנושא הלימוד על הישובים שלנו .

אוכלים בדרך ארץ
לסיום השנה למדו תלמידי כיתות א' ,במסגרת שיעורי דרך ארץ ,כיצד עובדים
בצוות וכיצד אוכלים בדרך ארץ .שילבנו בין שני הנושאים באמצעות הכנת ארוחה
בצוות .לאחר שכל קבוצה סיימה את הכנת המאכל ,עליו הופקדה ,שוחחנו על
נימוסי שולחן ולמדנו כיצד עורכים אותו על פי הכללים ה מקובלים .לסיום יישמנו
את הנלמד – כל ילד ערך את הסכו"ם כראוי ואכל בדרך ארץ ובתיאבון רב.

פינוקיו
תלמידי כיתות א' ו -ב' צפו בהצגה "פינוקיו דל'ארט .את ההצגה ביצעה להקת
שחקנים צעירה בעיבוד תיאטרלי ססגוני ,בהשראת הקומדיה דל ארטה האיטלקית,
המשלב

מוסיקה,

אקרובטיקה,

מסיכות

ותיאטרון

בובות.

למרות שרובנו הכרנו את סיפורו הקלאסי של פינוקיו ,שמחנו להיזכר בו שנית:
פינוקיו הוא ילד העץ השובב שבנה סבא ג'פטו .פינוקיו חולם להפוך לילד אמיתי,
אבל קודם עליו לעמוד במבחן .במסעו נמכר פינוקיו לתיאטרון הבובות ,הולך שולל
אחר הבטחות על עץ של מטבעות ,מתפתה ובורח לארץ הילדים ,משקר לפיה
הכחולה ומוצא את עצמו בתוך בטן של דג .לבסוף מוכיח פינוקיו שהוא ילד אמיץ,
נאמן ומתחשב.

תחרות שייט
אביב אסרף בן השמונה מכיתה ג' ,2הוא צעיר המשתתפים בתחרות שייט ארצית,
שהתקיימה בחג השבועות בקיסריה ,שבה השתתפו כ 011 -שייטים בגיאלי .02 - 8
אביב שט בסירה מדגם אופטימיסט וזכה במקום ראשון.
כל הכבוד!

ספורט בדרך ארץ
במשחק הטורניר במחניים לכיתות ג' -ד' ,זכתה כיתה ג' 0במקום ראשון וכיתה ג'2
במקום שני .בסיום המשחק ,נכנסו תלמידי כיתה ג' 0והמחנך ניר לכיתה המקבילה,
כאשר תלמידי כיתה ג' 2והמחנכת אופירה קיבלו את פניהם במחיאות כפיים ,כיאה
לקבלת מנצחים .האורחים הפתיעו את המארחים ,לאחר שאמרו להם ,שהם באו
להודות להם על ששיחקו בצורה הוגנת ומכובדת ,ועל כך שהריעו למנצחים בסיום
המשחק וידעו לקבל בכבוד את ההפסד .המעמד היה מרגש מאוד .כל הכבוד לכל
הילדים.

הטיול לנחל חיק  /שבא נצר ומעיין אלכסנדרוביץ
התחלנו את הטיול בעוספיה והלכנו לאורך נופו המרהיב של נחל חיק.
חלק מהטיול היה מאתגר ,לדוגמא :עברנו במורדות תלולים ,שבהם נעזרנו במעקה
וב יתדות ממתכת וגם טיפסנו בעליות תלולות .עברנו מעל מקורות מים קטנים
ואכלנו ארוחת עשר בחיק הטבע .
המדריכים שלנו היו מצוות הגדנ"ע של בית הספר .הם סיפרו הרבה סיפורים
מעניינים שלא הכרנו.
צברנו חוויות מהטיול והיינו חוזרים בשמחה על המסלול פעם נוספת.

טקס שבועות
ילדי כיתות ב' חגגו את טקס שבועות ,אליו הוזמנו גם ביכורי תלמידינו לכיתות א'.
הילדים התקשטו בזרי פרחים ובטנא והציגו את שמות החג ומנהגיו ואף את תהליך
הקציר.
עם תום הטקס ,ארחו תלמידי כיתות א' את האורחים מהגן והכינו איתם טנא
מקושט.

פגישת מחזור
מחזור ק"א חגג את סיום לימודיו בביה"ס בחגיגה ,שכותרתה "פגישת מחזור".
החגיגה נפתחה בפגישת המחזור בשנת  .2102הילדים העלו זכרונות מתקופת
לימודיהם בביה"ס היסודי :הטיול לשפלת יהודה ,הפרויקטים שהכינו ,יריבות בין
הכיתות ועוד.
אנו מאחלים לבוגרינו ,שימשיכו לעשות חייל בהמשך דרכם.

שבוע מבשר קיץ
בשבוע האחרון ללימודים ,ארגנה חברת התלמידים פעילויות לשבוע מבשר קיץ.
במהלך השבוע ערכו כל יום הפסקות פעילות בנושאים שונים :חכם בשמש ,יום
בלונים ,הרקדות ועוד.
אנו מודים לחברי חברת תלמידים על היוזמה והארגון.

מופע פרידה
ביום שישי התכנסנ ו באולם למופע פרידה .במופע הופיעו בנות חוג האקרובטיקה
וחוג סלסה בריקוד .אביטל מכיתה א' ,יעל מכיתה ב' ,אלון ונתנאל מכיתה ד' בנגינה
בפסנתר.
בסיום המופע חולקו תעודות הוקרה לנאמני ההסעה ולילדי חברת התלמידים על
פועלם במהלך השנה.

הפתעה למורים.
לכבוד סוף השנה הפתיע ועד ההורים את צוות המורים והעובדים וארגנו לכבודו
ארוחת בוקר חגיגית.
אנו מודים מקרב לב לשגית דובר ולמוניק לוי ,שתרמו מזמנם הפנוי והכינו הכל.

