
 

 מרץ-פברואר ניסן -אדר

 שבוע חמ"ד -חסד ונתינהבין אדם לעצמו, בין אדם לזולתו  

 

 

 
 

    
 
 
 

 הפרשת חלה
 1כיתה ה'

 

 16                     ' א
 אדרר"ח טקס 

 4+ג'2בביצוע כיתות ג'
 יש להגיע בחולצה לבנה

  הרקדה
  11:00-בתלמידים והורים 

 פעילות אמהות ובנות
 1כיתה ו'

 17                        'ב

 תרומה פרשת

 18                       ' ג
 המכביה

 מתחפשים לספורטאים
 

 אתלטיכיף

 'ו-'כיתות ד
 

"מי לפני, מי מאחורי 
 ומי מצדדיי?"
 2000פעילות מצויינות 

 19                       'ד
 כח של צבע

באים בשלל צבעים 
 כחול לבןובעיקר 

 
 שיר של יום

 'ב-'כיתות א

 

 20                      ה'
 תרגיל ארצי

מצדיעים לכוחות 
 הבטחון

מתחפשים לכוחות 
 בטחון והצלה

 

 סדנת אסתטיקה ויופי
 ע"י מלי ויערית מדמון

 1כיתה ו'

 21                      ו' 
אצא לטייל בארץ 

 ישראל
מתחפשים למקומות 
  ואתרים )לפי כיתות(

 22                       ז' 
יגי מנהנותנים כבוד ל

 ישראל 
 מתחפשים למנהיגים

 

 -ביקור סופרת
  טוב-תמי שם
 'ד-'גכיתות 
 

 יום פטירת משה רבינו

 23                     ח' 
ע)ים( נחים בסוף השב

 בפיג'מהובאים 
 

בוקר לימוד הורים 
 וילדים
 'ו-'הכיתות 
 

עדלאידע עירוני 
  11:00מסיימים ב

 24                       ט'

 שבת זכור

 תצווה פרשת
 

 -ונהפוכו
דף פ"ש נכתב ע"י 

 התלמידים

 25 '                       י
 הפנינג בית ספרי

 

 ו-טורניר כדורגל ד
 

 אחה"צ -שוק פורים
 מופעל ע"י כיתות ו'

  26                    י"א 
 יום התלמיד

 

 משחקים של פעם
 'ג-'אכיתות 

 

 חונכות גנים
 כיתות ה

 27                     י"ב
 יום תחפושות

 12:00-ב סיום לימודים

 28                      י"ג

 תענית אסתר

  1                     ד י"

 פורים

 2                     ט"ו

 שושן פורים

 3                     ט"ז

 כי תשא פרשת

 5                      י"ח 4                       י"ז
 רתביקור סופ
  טוב-תמי שם

 ו'-כיתות ה'

 7                       כ'   6                    י"ט 
 תחרות אתלטיקה קלה

 נבחרת ה'
 

 סדנת תכשיטנות
 1כיתה ו'

 8                      כ"א
תחרות אתלטיקה 

 נבחרת ו' קלה

 9                   ב כ"
אין  -חמ"ד של תורה

 זה סיפור זו הגדה
 את פסחלימוד לקר

 והכנת הגדה

 10                     גכ"

 שבת פרה

 פקודי-ויקהל פרשת

 11                     דכ"
 מסיבת סידור
 כיתות א'
 
 

 יריד חקר במדעים
 כיתות ו'

 12                   כ"ה
 

יום לאור דמותו של 
 הרב גץ

 13כ"ו                      
 יום חמ"ד וחסד

 איסוף מצרכי מזון
 

 חידון תנ"ך עירוני
 שלב א'

 14כ"ז                     
 יום קיבוץ גלויות 

 15כ"ח                    
 חמ"ד של תפילה
 תפילת רבים

 16כ"ט                    
 טקס ר"ח ניסן
 1בביצוע כיתות ג'

 יש להגיע בחולצה לבנה
 

 קופוני מצווה יריד
 

 הפרשת חלה
 ע"י לוסיאן זרביב

 1'כיתה ו

 17                       א'

 פרשת ויקרא
 

 1ו'-שבת בת מצווה
קבלת שבת מוסיקלית 

 ע"י עמיחי לויץ

 18                     ב'
 מי יודע?! 4

 יום שיא במתמטיקה
 

 2000מצויינות 
 פעילות למשתתפים

 
 ביקור ראש העיר

 19                     ג' 
 מוזיאון התפוצות

 'כיתות א

 20                     ד'  
 ברכת האילנות

 21                     ה'  
סדנת קלפי מודעות 

 ע"י ציפורה קולט
 1כיתה ו'

  22                      ו'  

 חופשת פסח

 23                     ז' 

 חופשת פסח

 24                      ז'  

 הגדולשבת 

 פרשת צו

 

 

 ראשון כ"ג בניסןחופשת פסח ביום  םחוזרי



 

 חודש אדר לובש צבעוניות וחגיגיות!

 ב לפעילויות היומיות והגיעו בהתאם בכדי שתהיו חלק מהאווירה הפורימית והשמחה שתהיה בבית הספר.שימו ל

 .ישראל וכל יום נבוא מחופשים בהתאםלמדינת  70-נקדם את חגיגות ה -ארץ ישראל שלי יפה

 לספורטאים מענפי ספורט שונים. ביום זה נגיע מחופשים  המכביה -יום ראשון ג' באדר
 ו.-"ג תתקיים פעילות ספורט לכיתות דבמסגרת שבוע הבריאות והחנ

 ביום זה כל כיתה מגיעה מחופשת בצבע אחר.  כח של צבע -יום שני ד' באדר
 במסגרת שבוע הבריאות והחנ"ג תתקיים פעילות לכלל תלמידי בית הספר בנושא חשיבות האכילה מצבעים שונים.

 באים מחופשים לכוחות בטחון והצלה ישראליים. מצדיעים לכוחות הבטחון  -()תרגיל בטחון ארצייום שלישי ה' באדר 

  תתקיים תצוגה בית ספרית של האתרים. -כל כיתה בוחרת אתר בארץ ישראל ומגיעה מחופשת בהתאםאצא לטייל בארץ ישראל  -יום רביעי ו' באדר

 באים מחופשים בדמויות של מנהיגי ישראל מהעבר והווה.מנהיגי ישראל  -)יום הולדת ופטירת משה רבנו( יום חמישי ז' באדר

 באים בפיג'מה.נחים בסוף שבוע  -יום שישי ח' באדר

 פעילות בשמחה ובתנועה לכלל בית הספר. -יום ראשון י' באדר

 של הלימודים. למורים ומלמדים בשעות הראשונות תלמידי המועצת הופכיםביום זה  -יום שני י"א באדר
 ו-במסגרת שבוע הבריאות והחנ"ג תתקיים פעילות משחקים של פעם לכיתות א

 12:00יום הלימודים מסתיים ב -יום שלישי י"ב באדר

 .אשר חובר על ידי מועצת התלמידים במהלך השבועות עד פורים יופעל תקנון פורים

 ת של בית הספר. )אורך שרוול, חצאית, כיפה(בכל הימים בהם באים מחופשים יש לוודא כי הלבוש תואם את תקנון הצניעו 

 


