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דבר המנהלת

“כל מה שצריך ללמוד לעשות,
לומדים תוך כדי עשייה"
(אריסטו)
מורים ,תלמידים והורים יקרים,
אנו מסכמים את השנה
שהתקיימה במציאות קצת אחרת,
לא מוכרת אשר אפשרה לנו
הזדמנות ללמידה מרחוק-קרוב
ולהתבוננות נוספת על התאמת
הלמידה-הוראה בבית הספר

מתוך חשיבה על כל תלמיד/ה.
שנה זו זימנה לנו המשך
התפתחות פדגוגית וחדשנית דרך
התמקצעות בכלים טכנולוגיים.
הכתבות בעיתון מהוות מראה של
בית הספר ,שדרכה משתקפות
הפעילויות הערכיות-חינוכיות
המגוונות שהתקיימו בו במהלך
שנת הלימודים .העיתון פותח
צוהר ,דרך עיני הילדים ומסכם
שנה של עשייה ,שנה גדושה
בתהליכי הוראה-למידה-הערכה
ולצדם אינספור פעילויות
חברתיות-ערכיות :טיולים שנתיים,
סיורים לימודיים ,תרומה לקהילה,
שיעורים חווייתיים ,תוצרים
באומנות" ,מבצע חברות",
פרלמנט ,יוגה ,ספורט ,מעגלי שיח,
חגים ,שבוע בריאות ,גישור ועוד.
תודה לרוית ורד אחראית עיתון
ולעורכים :דותן ,יניב ,אלעד ,עידו,

דבר העורכים
הנה חלפה לה עוד שנה.
השנה הזאת הייתה שונה
מקודמותיה ,הקורונה אתגרה
אותנו בכל התחומים ובכל
הרבדים.
על ההתמודדות ,היצירתיות
והעשייה החינוכית בצל
הקורונה ,תקראו בעיתון שלנו.
העיתון מציג את עיקרי
העשייה הבית ספרית:

הקבלה ,הנתינה ,האהבה
והאחדות .כשהחוט המקשר
הוא רוח החינוך הדמוקרטי
המפעם בליבותיהם של כל
התלמידים ,ההורים והצוות
החינוכי.
תודה לכל מי שכתב בעיתון,
על השיתוף ועל ההרתמות.
מאחלים לכולם חופשה
מהנה ,בטוחה ושקטה :רוית
ורד ,יניב אורלוב,
דותן פרוכטר,
אלעד טופצ’יו,
עידו סיגטי וניר
שהינו.
צוות העיתון

ניר ואוהד ,על העבודה המושקעת
באיסוף החומרים וכתיבתם ולכל
התלמידים והתלמידות שהיו
שותפים לעשייה.
בהזדמנות זו אני רוצה להביע את
הערכתי הרבה לכל העוסקים
במלאכה לאורך השנה כולה:
לצוות החינוכי ,על התפתחות,
על למידה ועל שותפות בהובלת
תהליכים חינוכיים ערכיים,
במקצועיות ,במסירות ,באמונה,
באהבה ובנתינה .לכל תומכות
ההוראה בכיתות על השותפות
לעשייה החינוכית.
לצוות העובדים המסור על
ההשקעה :למזכירה ,עינב ,אב
הבית ,סרגיי ולמאבטח ,מולה.
תודה לכם ההורים ,להנהגת
ההורים וליו"ר ההנהגה ,הגב’
אורלי ששון ,על שיתוף הפעולה
והתמיכה בעשייה החינוכית.

מאחלת ,שנמשיך להשכיל להיות
שותפים נאמנים במלאכת החינוך
וליהנות מפירות העשייה למען
ילדיכם -תלמידינו היקרים.
לתלמידי שכבת ו’ ,תלמידי מחזור
נ"א ,עלו והצליחו! זכרו ,אנחנו כאן
למענכם!
לכל תלמידי ביה"ס ,נצלו את
החופשה ביעילות והמשיכו
לפרוש כנפיים ,להוביל ,ליזום,
ולגלות עולמות מופלאים של
ידע ומימוש עצמי.
מאחלת לכולנו חופשה מהנה
ובטוחה.
שלכם באהבה,
אושרת אליה,
מנהלת בית הספר

דבר הבוגרים
אנחנו זוכרים את היום הראשון כאילו
הוא קרה אתמול ,אנחנו זוכרים איך
התביישנו לדבר אחד עם השני ולהכיר
את בית ספרנו.
אחרי שהתרגלנו לכיתה ולילדים ,הבנו
כמה חוויות נוכל לרכוש מבית ספרנו.
כעבור כמה שנים ,נהיינו בוגרים ,עלינו
לכיתה ו’ והבנו שלא נשאר לנו עוד
הרבה זמן בשביל להנות מפיכמן.
עכשו אנחנו בוגרי בית ספר"-פיכמן"
רוצים להגיד שלום לבית ספרנו ,אנחנו
גם רוצים להגיד תודה על :החוויות ,על

הזכרונות ,על הניסיון ועל כל
דבר שנזכור.
אנחנו רוצים להגיד שכל מי
שהגיע לכיתה א’ זכה לבית ספר
תומך ודואג!
תודה למחנכות שליוו אותנו
לאורך השנים ולמחנכות שאיתן
אנו מסיימים כיתה ו’ :רוית ורד,
אילי פס ואלה קנטי .ותודה
למנהלת אושרת!
בוגרי בית הספר ו’
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לומדים אחרת
בפיכמן

מעגלי שיח בכיתה

דבר יו"ר הנהגת ההורים

ילדים ,הורים וצוות יקרים,
איזו שנה מטורפת עברה עלינו...
מלאה שינויים ואתגרים .הרבה
זמן בבית ,למידה בדרכים חדשות,
פחות אפשרות לפגוש חברים...
אני מאמינה שכל אחד מאיתנו

למד על עצמו משהו חדש בשנה
האחרונה .אני מאמינה שנוכל
להשתמש בלמידה הזו כדי
לחזק ,להעצים ,לשנות ולצמוח,
כל אחת ואחד מאיתנו .זו למידה
משמעותית.
אני רוצה להודות לכל צוות בית
הספר על המאמצים הגדולים
שנעשו כל השנה לאפשר לילדים
שגרת יום בכל מצב :בבית ,בסגר,
בזום ,בקפסולות ולבסוף בחזרה
לשגרה .עשיתם ימים כלילות
לסדר מערכות ופעילויות ,ועם
זאת ,בכל מצב ,להיות בקשר
מתמיד עם הילדים והמשפחות,
לשוחח להקשיב ולסייע .תודה

ענקית!
בית ספר הוא מקום שנמצא בשינוי
מתמיד ,ועם זאת בית הספר שלנו
עבר ועתיד לעבור מספר שינויים
משמעותיים בתקופה הקרובה:
אושרת אליה שנכנסה השנה
לתפקיד המנהלת -אני מאחלת
לך הצלחה רבה ומושיטה לך יד
לשותפות ,כדי להמשיך ולקדם את
פיכמן ברוח הערכים הדמוקרטיים
וליישם ערכים אלה הלכה למעשה
בשגרת היום של בית הספר.
שינוי נוסף שיקרה בשנים
הקרובות הוא הוספת אגף חדש
לבית הספר .זהו תהליך שנמשך
כשנתיים בעיריית חיפה והנהגת

ההורים דואגת להיות חלק ממנו.
אנו נמשיך ונעדכן את התקדמות
התהליך בנקודות המשמעותיות.
וינסטון צרציל אמרnever waste :
“ a good crisisאל תבזבזו לעולם
משבר טוב”
ואני אוסיף :תאפשרו לעצמכם
ללמוד מהמשבר ולצאת ממנו
טובים יותר ,חזקים יותר .קחו ממנו
משהו להמשך הדרך...
מאחלת לכולנו קיץ בטוח ומהנה

פרלמנט בבית ספר על איך נעשה סדר פסח בשנת 2021
השנה אנחנו עשינו פרלמנט על
איך נעשה את סדר פסח.
האפשרויות של ההצבעה הם :פתק
צהוב -ליל הסדר בזום עם כל בית
הספר ,פתק ירוק-
בחוץ שכבתי תוך
שמירה על מרחק,
פתק כחול -בכיתה
עם כל הקפסולה /
כיתה .זה הפרלמנט
הראשון בתקופת
הקורונה והוא לא

היה כל כך שונה מהפרלמנט
הרגיל .היה מפגש בזום עם כל בית
הספר ,בתקופה רגילה נפגשים
עם כל בית הספר באולם ספורט
ואז כשמסתיים הולכים להצביע

אריאל יאיר ועמית קויפמן
בוטמן לב ד’ 2

הצגת חמשת הקופים

גישור בפיכמן

בשיעור אנגלית ביום שישי עשינו ”no more . monkeys jumping
“!on the bad
הצגה על  5קופים.
עשינו את ההצגה על השיר  5הפעילות הייתה מהנה .תודה
קופים קפצו על המיטה וכך לרחלי המורה לאנגלית.
גאיה ברנובן ב’ 1
למדנו מספרים.
הילדים שבכיתתנו היו
הקופים שהשתתפו
בהצגה ואני הייתי אחד
מהקופים.
אנחנו קפצנו על המיטה,
כל פעם קוף נפל ואחרי
זה ההורים התקשרו
לרופא וצעקנו-

את קריסטינה ,טלי ורוני מג’,2
מבצע חברות בפיכמן
בסוף השנה חזרו הגישורים במסגרת והמגשרים :ניר שהינו מה’ ,1קשת
"מבצע חברות" שעשינו בבית הספר .ואילת מד’.1
ניר שהינו ה’ 1
כשילדים מסתכסכים הם יכולים
להסכים יחד לפתור את זה בגישור.
בגישור נמצאת
מורה שעוזרת
לדבר לפי התור,
ומגשרים (ילדים)
שנותנים הצעות
לפתרון הסכסוך
ועצות מהניסיון
האישי שלהם.
בתמונה רואים
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את הפעילות עשינו במסגרת
שבוע החברות.
רונית חילקה אותנו למנווטים
ומנווטים .יצאנו למסדרון והמטרה
הייתה שהמנווטים יתנו אמון
במנווטים :שהם לא יפלו ,שלא

יתקעו בדברים .מהפעילות למדנו
שאנו יכולים לסמוך על החברים
מהכיתה! תודה לרונית על פעילות
מאתגרת ומהנה.
אדם אגו ה’ 2

אורלי ששון
יו"ר הנהגת הורים

לומדים אחרת בפיכמן
במסדרון אבל בתקופת הקורונה
כשמסתיים הזום מחכים שיקראו
לנו להצביע במסדרון ,זה הפרלמנט
של שנת .2021

במעגלי השיח בכיתתנו ,אנו מדברים
על כל מיני דברים ,למשל עניין
ההפסקות ,איך היה לנו השבוע ,ועוד
כל מיני נושאים שעולים ,או מעלים?.
מעגלי השיח עוזרים לפתוח את
עצמך בפני המורה והתלמידים ,ואם
יש לך קשיים ,הם יכולים לעזור לך

לפתור אותם .אם יש לך ריבים
ובעיות עם אחרים ,ואתם מסכמים
שזה בסדר לספר ,להגיד ו"לשפוך
החוצה" במעגל השיח ,אפשר גם
לדבר על זה עם המורה והתלמידים,
והם יכולים לעזור לכם לפתור אותם.
אדוה יונגמן ונעמה מריים ג’ 2

שבוע החברות

חברות ונתינה
במסגרת שבועיים חברות,
כל המורות הפעילו את
התלמידים והעבירו פעילויות
בנושא "חברות" .למשל:
בשפה ובאנגלית קראנו
טקסטים על חברות ,בשיעור
אומנות עשינו יצירות בנושא
חברות ,בתנ"ך למדנו על
חברות ועשינו פעילויות
חוץ הדורשות שיתוף פעולה
ועבודת צוות.
כיתה של רימה ה’

פעילות חוץ

הכנת פיצה בזום בשיעור אנגלית
בתאריך  14בינואר המורה רחלי
העבירה לנו שיעור בישול בזום,
הכנו פיצה דרך מתכון שרחלי
מצאה (באנגלית כמובן) ,אני
אישית מאוד התלהבתי מהרעיון,

ילדים חברים

כי תמיד כיף לצאת קצת
מהשגרה .יצא ממש טעים וממש
מהנה ,תמיד כיף לבשל
נעמי בן אבי ו’ 2

ילדים ליד תערוכת האומנות

אומנות  -יום ירושלים
בשיעורי אמנות עם
המורה שירלי ,למדנו
על אדריכלות ירושלים
ועבדנו בטכניקות שונות
כמו :הדבקת אבני פסיפס,
חימר וצורות גאומטריות
שהפכו למבנים!
היה תענוג ללמוד אומנות
על אדריכלות ירושלים (:-
רויאל נחמיאס
מכיתה ד’1

ילדי ד’ 2עומדים ליד היצרות שלהם

יהל מכיתה ו’ 1עם הפיצה
שהוא הכין

נעמי מכיתה ו’ 2אוכלת פיצה
שהיא הכינה בשיעור אנגלית
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לומדים
אחרת בפיכמן
מילה טובה
כל שבוע אנו מקיימים מעגל שיח.
במעגל השיח אנו מדברים על מה
שמפריע לנו ואיך היה לנו השבוע.
את מעגל השיח אנו פותחים
בפעילות הנקראת מילה טובה.
בוחרים ילד והוא אומר משהו טוב
לילד אחר ואז הילד שאומרים לו

משהו טוב אומר לילד אחר גם משהו
טוב וככה כל הילדים מקבלים מילה
טובה .הפעילות הזאת מגבשת אותנו
חברתית ותורמת לנו רבות.
תודה למורה נופר על פעילות מהנה.
ירדן א ,מעיין ג ,טליה ש ג’ 1

לומדים
אחרת בפיכמן

חזרה לשגרה

בשבוע השפה העברית למדנו על אליעזר
בן יהודה .בבית הספר היו הרבה פעילויות
שקשורות לשפה שלנו :השפה העברית.
אהבתי מאוד בפעילות לסדר את האותיות עם
האטבים לפי סדר הא’ ב’ .אייל ואוליביה עזרו לי.
יעל אדרי

ביום בו חזרנו מהסגר וסוף סוף
הגענו לבית ספר אחרי שהיינו
מול הזום שבועות רבים ,עשינו
פעילויות חברתיות שהיו כל כך
חסרות לנו .אחת מהן הייתה
פעילות אתגר בסגנון של פלונטר.
נהנינו מאוד! מזל שחזרנו לשגרה.
לשחק בזום היה כיף אבל הכי כיף
זה בבית ספר.
טום ו’ 1

נתינה מכל הלב

אלופי הקריאה
הכנת בראוניז בשיעור מתמטיקה

כיתה א’ 4חמניה ממשיכים בלמידה עם פרויקט אלופי
הקריאה .בתמונה ,המחנכת רחל ואלופי הקריאה השבועיים.
כל הכבוד על
החריצות.
איתי שביט וירדן
שפר א’ 4

ק ו ר ל ה מ ו ר ה ל מ ת מ ט י ק ה נהנינו והיה מאוד מאוד טעים.
שילבה חשבון בהכנת בראוניז .תודה לקורל על שיעור חוויתי.
היא נתנה לנו תרגילים בחשבון
ולאחר שפתרנו גילינו את כמויות אלעד טופצ’יו ונעמי בן אבי ו’ 2
המרכיבים להכנת הבראוניז .מאוד

אפייה בבית ספר פיכמן
אני ממליצה לאפות עם המורה
רונית ארביב חי כי היא ממש
מצחיקה ,מושלמת ,יפה ,אופה
מושלם וכמובן מהממת .היא
עושה כיף לילדים בסביבתה.
ממש כיף להכין איתה מאפים
ותמיד עולים לה לראש רעיונות
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עברית שפה יפה

טובים לאפיה וכמובן זה יוצא
ממש טעים .היום (ה )17.2.2021 -
אנחנו הכנו אוזני המן כי פורים
מתקרב ותמיד כיף לעשות איתה
מאפים!
נעמי בן אבי ו’ 2

ערכים ונתינה

הכנת משלוחים מתוקים לצוות הרפואי בפלימן
במסגרת הוקרת התודה לצוותים הרפואיים שעובדים קשה בתקופת
הקורונה ,התגייסו תלמידי בית הספר לתרום ולהכין משלוחי ממתקים
ודברים טעימים .בהובלתה של הרכזת החברתית נופר ,נאספו והוכנו
חבילות טעימות .הצוות הרפואי שמח והתרגש!!!
ספיר סבטן ו’ 3

פרוייקט הלבבות

לב מהלב -להאיר לבבות של
אחרים
לרעיון הלבבות התפורים נחשפתי
לראשונה כשאימי השתתפה
בפרויקט להכנת לבבות שנתפרו ע"י
אומניות וחולקו לחולים באמצעות
ליצנים רפואיים.
מקור הרעיון הוא בארה"ב שם
תפרו נשים אלפי לבבות קטנים
מבד וחילקו אותם לילדים אשר
איבדו אדם יקר שהיה קרוב לליבם.
הרעיון בחלוקת הלבבות היה
להאיר את ליבותיהם של הילדים.
"אין שני לבבות דומים ולכל אחד
חיים משלו" (מתוך הספר "ברכות
סבי" רחל נעמי רמן)
לאור תקופת הקורונה שעברה
עלינו בשנה האחרונה ,חשבתי
שיכול להיות נחמד ליזום פרויקט
כזה עם ילדי בית הספר ,ולהכין
לבבות שיועברו לצוותים הרפואיים
בבית החולים כהוקרת תודה על
מאמציהם בתקופה מאתגרת זו.

לפרויקט התנדבו ילדי כיתות ג’-ד’
בבית הספר .כל אחד הכין לב או
שניים ,ביצירתיות ,באהבה גדולה,
בתשומת לב ועם כוונת נתינה להאיר
את הלב של המקבל.
לב מהלב ❤
נעמה מריים ג’ 2

הכנת תחפושת לילדה
על כסא גלגלים
במסגרת שבוע פורים בית ספר
פיכמן התנדב להכין תחפושת
לילדה עם כסא גלגלים .התחפושת
שנבחרה הייתה :מוכרת פרחים .כל
שכבה הכינה אביזרים לתחפושת:
פרחים מאוריגמי ,פרחים תלת

ממדיים ,סלסלת פרחים וכולי.
תודה לנופר הרכזת החברתית
ולשירלי המורה לאומנות שהובילו
את המעשה הטוב הזה!
אילת שחר
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ספורט

ביקור במדעטק

ספורט בשבוע בריאות

אימון ספורטיבי משפחתי ליום
המשפחה
בית ספר "פיכמן" בהנהלת אושרת
אליה ציין את יום המשפחה בזיקה
לבריאות הגוף והנפש.
אימון ספורטיבי משפחתי לכלל תלמידי
והורי בית הספר בליווי הצוות החינוכי.
הפעילות התקיימה אחר הצהריים
והזמינה לאימון ספורט בשילוב כריות
ומוסיקה את מורי הספורט בועז ,מתן
ודניס ובשיתוף אורלי ששון ,יו"ר הנהגת
ההורים של בית הספר ובארגונה של
רכזת החברתית נופר אופיר.

טיול שנתי ,כיתה ג’2

הביקור במדעטק היה הפעם בנושא
שיתוף פעולה ובנייה קבוצתית.
כשהגענו לחדר הראשון ,המדריך
אמר לנו לבנות כלי תחבורה מחלקים
שהם חילקו לנו .כל קבוצה בנתה
כלי רכב אחר .לאחר מכן ביקרנו
בתערוכת"-עשן וגז" .הביקור היה
מאוד מהנה ומסקרן.
דנה וספיר ו’ 3

שבוע בריאות
במסגרת שבוע
הבריאות בהובלת
המורה ירדן חופמן,
בועז ומתן הכינו עבורנו
יום ספורט .היו תחנות
מגוונות :קפיצה בשקים,
כדורסל ,סקייטים וכו....
ספורט חשוב לבריאות.
נהנינו מאוד תודה מכל
הלב.
אלעד טופצ’יו

יום המשפחה  -אימון בזום

טיולים שנתיים
בכיתה ג’ הטיול השנתי הוא
לרמת הנדיב .מקום מעניין ,עשיר
בצמחייה ,נקי ויפה.
השנה ,כיתה ג’ 2ים ,יצאה לטיול
שנתי ברמת הנדיב .המקום נקי
ושמור על ידי בני האדם .יצאנו
לטיול עם המדריכה אודרי ,אודרי גם
מורה לחינוך סביבתי (תל’’ן -תוכנית
לימודים נוספת) .אודרי מדריכה
טובה ,כיפית ומהנה ,וההסבר שלה
על המקום מוסיף המון! ביקרנו בגן
הדקלים ,העיורים והורדים .עברנו
בתעלה רדודה ונמוכה .התעלה
הייתה צרה ,ודי חשוכה .היה צריך
ללכת בפישוק כדי לא להרטיב את
הרגליים ,ובגב כפוף אם לא רוצים

יוגה בפיכמן

הצוות הקפיץ והלהיב בתרגילי ספורט
מגוונים את ילדי והורי בית הספר .כולם אני במרחב יוגה.
שיתפו פעולה והייתה הרגשה של כשאני מגיע למרחב
יוגה אני מרגיש
אחדות ומשפחתיות.
עידו סיגטי ,אלעד טופצ’יו שהיוגה מרגיעה לי
את הגוף .זה עוזר לי
להירגע .מקווה שגם
שנה הבאה ימשיך
להיות מרחב יוגה!
אלעד צור ג’ 2

טיול שנתי
טיול שנתי לעין אלון
יצאנו לטיול שנתי .בבוקר ראינו את הטבע בפריחה שלו ,החזקנו "סוסת
שד" זה סוג של חרק קטן שדומה לסוס ,החזקנו צפרדעים ולמדנו דברים
חדשים על האזור .חזרנו מהטיול שמחים ומאושרים.

חגים ואירועים

רום גרבר ב’ 1

טקס רבין

פסח במצרים העתיקה
ספורט בפיכמן
אנחנו בפיכמן נהנים מאוד משיעורי הספורט ,מורי הספורט בבית ספרנו
נותנים לנו להרגיש טוב ולהנות בשיעור אנחנו רוצים לציין את המורים
לספורט :דניס ,בועז ומתן אשר משקיעים בשיעורים ומאתגרים אותנו.
יניב אורלוב ו’ 2

השמות שלנו בכתב חרטומים.
פסח במצרים העתיקה
עבדנו בנושא מצרים העתיקה כתבנו וגם עשינו צלחות פסח מחימר .היה
כיף וחוויתי.
בכתב חרטומים ועשינו יצירות.
יאיר בוטמן ד’ 2
הכנו את משה בתיבה מפלסטלינה
וציירנו את ים סוף .כתבנו את

טקס רבין ( 2020 -הפעם בזום) מהאירוע הקשה.
בטקס רבין היינו בסגר שני .את *לא לאלימות  -כן לשלום* .
הטקס ראינו בזום .הטקס היה
אוהד גרוס ו’ 2
מרגש מאוד ,במיוחד הצוות החינוכי
ריגש אותנו בשיתוף זיכרונותיהם

יום העצמאות בפיכמן
ביום העצמאות הצוות החינוכי הכין
לנו תחנות מעניינות ומאתגרות
בנושא יום העצמאות .התחנות
היו מגוונות .בגלל הקורונה היינו
צריכים לעבור כיתה כיתה בין
התחנות כדי לא להתערבב.
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להשתפשף בתיקרה .גם הכנסנו את
הראש לתוך בריכת מים די קטנה וגם
קצת עמוקה .יש שם שרידי מקלחות
עתיקות .המקום מלא בהיסטוריה
מעניינת ,עתיקה ומהנה .ממש שווה
ביקור.
אדוה יונגמן ושני בוטמן ג’ 2

היו תחנות כייפיות כמו :חיילות
צהל ,המנון המדינה ,כתב סתרים,
ארועים חשובים מאז קום המדינה
ועוד.
היה מהנה ומלמד.
דנה גולן ו׳3
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חגים ואירועים
יום המורה
ציינו השנה את יום המורה קצת
אחרת בעקבות הקורונה .הוועד
פינק אותנו במתנות יפות ובעוגות
טעימות ,גם הנהגת ההורים שלחה
לנו מתנה משמחת ומושקעת.
תודה רבה לוועד :נופר ,שירן וקורל

שמשקיעות בנו ומשמחות אותנו
ותודה להנהגת ההורים על כך
שחשבתם עלינו ושאתם מוקירים
את עבודתינו.
יום המורה

פורים בפיכמן
חוגגים את פורים בפיכמן!
השנה חגגנו את חג הפורים בצל
הקורונה .את הפעילויות עשינו
בקפסולות .עשינו הרבה דברים
כייפים :אכלנו פיצה ,התחפשנו ,הכנו
ואכלנו משלוחי מנות .נהנינו ,שמחנו
וחגגנו .למרות הקורונה נהנינו!
אלעד טופצ’יו ו’ 2

ראש השנה
ראש השנה בקורונה
בגלל שראש השנה היה בזמן
הקורונה ,פעלנו על פי המתווה.
כל קפסולה ציינה את החג בנפרד
ולמרות הקורונה שמחנו ובקשנו
שתהא השנה טובה ומתוקה.

כל כיתה כתבה ברכה ובקשה
מהשנה החדשה .את הבקשות
תלינו בחוץ כדי שכולם יראו ויקוו
יחד איתנו.
אלעד טופצ’יו ו’ 2

חנוכה בפיכמן
כשהתחיל חג החנוכה חילקו
אותנו לתחנות בבית הספר (כל
תחנה ארכה כשעה).
נהנינו מאוד לחגוג בבית ספרנו
את חג החנוכה! הדלקנו חנוכיה
גדולה ,נהנינו מהתחנות ואכלנו
סופגניות.
עידו סיגטי ו’ 2
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פסח בפיכמן
פסח בבית הספר פיכמן
השנה חגגנו את חג הפסח בזמן הקורונה ובקפסולות אך האווירה
המיוחדת לא השתנתה .חגגנו והיה כייף!

ניר שהינו ה’ 1

