
דבר המנהל

התחדשות,  חידוש,  חדש, 
חדשנות... יש משהו יוצא דופן 
שמעורר  הזו  המילה  בשורש 

בנו התרגשות ורעננות. אנחנו שמחים כשקנינו 
בית חדש או מכונית חדשה, הילדים מספרים 
גם  החדשות.   הנעלים  על  נוצצות  בעיניים 
התחדשות.  מלשון  היא  בתורה  חודש  המילה 
ההתחדשות נותנת לנו כוח כי זה אומר שמה 
שהי'ה היה  ומהיום אני יכול להתחיל מחדש. 
ולהצליח  שוב  לנסות  כוח  נותנת  הזו  הידיעה 
לאחר  מתחילים  אנו  ה'  ברוך  להתקדם. 
של  תקופה  חדשה  תקופה  הפסח  חופשת 
קיץ. האור והחום מעניקים  לנו  תחושת כוח 
יותר. התלמידים חוזרים לבית  ומרץ להצליח 
הספר לתקופה חדשה ויש לנו את ההזדמנות 
ומהיום לקחת אחריות  למחוק את מה שהיה 
רבה יותר בלימודים, להשקיע בעבודת התורה 
והמצוות. צוות אור מנחם התחיל את התקופה 
בכוחות חדשים ויחד עם  התלמידים  צועדים 
ומתכוננים  למתן תורה. יחד אתכם ההורים 
ונצליח  ונעלה  רעהו  את  איש  נחזק  היקרים, 

להגיע להצלחות והישגים חדשים. 
 עלון חדש כבר אמרנו? ..   
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הזוכים בהגרלה  בין התלמידים שמילאו את 
טבלת סדר יום יהודי וערכי במהלך חופשת 

הפסח הם איתי עמרם ושנאור חיון. 

המתמודדים, הן הבוגרים והן הצעירים,  
הפגינו ידע מרשים בשלב הגמר של חידון 

הלכות פסח  וזכו בפרסים על הצלחתם. 

הזוכה בגורל בין התלמידים שהגיעו 
בחופש להתוועדות ופעילות י"א ניסן 

הוא יהודה מזרחי. 

מר עופר חורב,  איש צבא במשך 28 שנים 
וכיום איש חינוך, בשיח מרתק ורווי אמונה 

במהלך התכנסות ביום הזיכרון, שכללה גם 
אמירת משניות לעילוי נשמת חללי מערכות 

ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

הרב ליברמן עם תלמידי כיתה ה'2 באפיית 
מצות לפני חג הפסח.

בראש הכותרות

 מאירים את העולם 
בשינון משניות!

מבצע שינון המשניות 
הגדול של אור מנחם בעיצומו  

והתלמידים מנצלים כל רגע פנוי לשינון משנה 
נוספת בעל פה . השנה יש חידוש  מאתגר: 

לכל כיתה יש פרק אישי בפרקי אבות שאותו 
היא לומדת בשיתוף פעולה ובאהבת ישראל. 

כל משנה הנלמדת ע"י אחד מהילדים מהפרק 
הנבחר מזכה את הכיתה בחלק פאזל 

מיוחד. כיתה שמצליחה 
לסיים את הפאזל הכיתתי 
מקבלת בונוס. התלמידים 

קיבלו חוברת מרהיבה 
עם קטלוג פרסים הכולל 

משחקים עדכנים וספרים מעניינים. במהלך 
המבצע יחכו הפתעות  נוספות יוצאות דופן.. 

שווה להשקיע!
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נעם ארד כיתה א'1  

אליה ונטורה  כיתה א'2 

אביתר אבועזיז  כיתה ב'1 

יוסי מושקוביץ כיתה ב'2  

אריאל אלימי כיתה ג'1 

ליאור גבעתי כיתה ג'2 

אורי ברכה כיתה ד' 

שימי גלויברמן כיתה ה'1 

אדיר בן שושן כיתה ה'2 

ראובן כהן כיתה ו' 

יצחק אילוז תלמיד כיתה ה'
משהו על עצמי: 

נולדתי ביום פטירת הצדיק הרב יצחק כדורי 
ואני קרוי על שמו.

 אני מרגיש שליחות כש:
אני עוזר לאחרים וכשאני נותן מעצמי 

לאחרים לא רק בכיתה אלא גם במשפחה 
ובשכונה.

אני מתקדם ב:
 6 ההפקדות החיוביות. אני מנסה להתקדם 
ישר"- להיות  וברוך ה' מצליח למשל ב"היה 
את  ב"רענן  גם  והסביבה.  עצמי  עם  אמיתי 
כבר  שאני  במה  להסתפק  לא   – עצמך" 
עושה אלא להתקדם ולהיות טוב יותר , למשל 

בלימודים להגיע להישגים גבוהים יותר.
בעיני מנהיג הוא: 

מישהו שנותן מכל מה שיש לו ויש בו לטובת 
הסביבה. מנהיג צריך להיות נדיב, ישר, מכבד 

את הזולת ועסוק בעשיה חיובית.

בהפסקות בכדי לבחון את חבריהםכל הכבוד לבוחנים שנותנים מזמנם החופשי 

התלמידים  נפגשים  שליחות  זמן  בשעת 
מורה  עם  קטנות   בקבוצות  שבוע  כל 
-מאמן אישי, להתקדמות אישית והקניית 
הרגלים בנושא הניסוי- שליחות ומנהיגות.

בכיתות ד'-ו' עוסקים כעת בהרגל הרביעי 
הזמ"ש  במהלך  לשני".  שטוב  לי  "טוב 
ההפקדות  ששת  את  התלמידים  הכירו 
המרכזיות שמנהיג  יכול להפקיד לעצמו  
ולדלי של החבר שלו, השיח וההתמקדות 
יושר  היו בנושאי הקשבה- הבנת הזולת, 

אישי ורגישות.
פעילות מיוחדת שנעשתה בנושא זה: 
הילדים היו צריכים לקבוע מטרה ולתכנן 
ביעד.  לעמוד  כדי  נכון  באופן  מטרה 
התלמידים  שיחקו  הנושא  להמחשת 
צריכים  היו  שבו  יד..  תוצרת  בבאולינג 

לתכנן מטרות ודרכי פעולה..

בבית הספר מתקיים מבצע שנתי בנושא 
התפילה. 

על  תקופה  בכל  מקפידים  התלמידים 
במעלות  עולים  וכך  בתפילה  נוסף  פרט 
בתפילתו  המתקדם  תלמיד  כל  התפילה. 
מקבל כרטיס גרוד שבעזרתו עליו להשלים 
את הציטוט הנבחר.  בשבועיים האחרונים 
עסקנו בנושא תפילה במקום נקי ומסודר  
והתלמידים השלימו את המשפט "אתפלל  
עם  לפגישה  כראוי  ומסודר  נקי  במקום 
המשפט  את  שסיימו  התלמידים  המלך". 

נכנסים להגרלה מיוחדת.
הזוכים בשבועות הקודמים היו  בניה נגר, 
בספר  שזכו  ונטורה  ואליה  נדג'ר  אחיה 

תהילים מעור ועליו חריטת שמם. 
מנהיג צעיר נעים להכיר

הודע)א(ות המנהל :  להתרגל להרגל
המנהיגים שלנו:

יישר כוח למורים ולתלמידים היקרים שהגיעו ביא' ניסן 

להתוועדות לרגל יום ההולדת של הרבי, כל הכבוד על 

המתנות הרוחניות של התקדמות בתורה ומצוות.  

שהגיע ושיתף את התלמידים ביום הזיכרון בסיפורים תודה רבה למפקד לשעבר בחייל האוויר מר עופר חורב 
חשובים ומחנכים.

מרגש  לראות בהפסקות את התלמידים 

שמסתובבים במסדרון ומשננים ונבחנים במבצע 

שינון בע"פ הגדול של אור מנחם עלו והצליחו!

עילות בנושא שת"פ, 
תלמידים בפ

ה

 והיכולת לסמוך 
אמון בחבר

מתן 

ד על השני.
אח


