
חדשים  עולים  פאנל של  וקיימו  הספר,  בבית 
ילדי  מקהלת  לארץ.  העלייה  בנושא  שדן 
על  חיברו  שהתלמידים  שיר  שרה  העולים 

חוויית העלייה שלהם. 
אחד היעדים שהציב החמ”ד, פיתוח מיומנויות 
עשיית  תוך  הוא  אף  מתממש  בציבור,  דיבור 
שימוש בטכנולוגיה. תלמידי הכיתות הגבוהות 
שימוש  תוך  קהל,  לפני  בדיבור  מתאמנים 
בשעת  התלמיד  מצולם  בהם  וידאו  בסרטי 

הרצאתו, ומתן משוב על אופן דיבורו. 

שילוב מוזיקה בלימוד תורני 
הרב דוד נוסן, רב בית הספר זו השנה השנייה, 
הוא בוגר ישיבת הר עציון ובעל תואר ראשון 
במסגרת  הרצוג.  ממכללת  ותושב”ע  בתנ”ך 
תפילת  את  הרב  מציין  התורנית  הפעילות 
ראש חודש, הנאמרת “בהדרת עם” המשותפת 
התפילה  ו’.  עד  ב’  מכיתות  התלמידים,  לכל 
התלמידים  הספר,  בית  בחצר  מתקיימת 
שרים את מילות התפילה משולבות במוזיקה 
מודרנית ובמקהלה ששרה שירים חסידיים  על 
השלום”,  מלאכי  עליכם  “שלום  המנגינות  פי 
מנגינות   פי  על  וגם  נא”  הושיעה  השם  “אנא 
הזה  “באופן  שוואקי.  יעקב  הזמר  ושירים של 
עשיית  תוך  התלמידים,  אל  מגיעים  אנחנו 
אליהם”,  קרובות  ובדמויות  במושגים  שימוש 
הגן בחטיבה  ומוסיף שילדי  נוסן  מסביר הרב 

הצעירה לומדים שירים חסידיים.
הנשלח  השבוע  פרשת  דף  מופק  שבוע  מדי 
הפרשיות  נושאי  “את  במייל.  ההורים  לכל 
שימוש  באמצעות  גם  ממחישים  אנו  מהתנ”ך 
במוזיקה פופולרית, לרבות שירים לועזיים כמו 

נוסן.  הרב  מוסיף  כהן”,  ליאונרד  של  שירים 
שיעורי גמרא לבנים ולבנות, הניתנים פעמיים 
בצוותא.  ה’-ו’  בכיתות  מתקיימים  בשבוע, 
פועלת  החמ”ד  של  ישראלי”  “תלמוד  תוכנית 

של  בחברותות  לימוד  בשילוב  לשבוע,  אחת 
תלמידים מכיתות ד’-ו’.

לתלמידי  לשבוע  אחת  מתקיימים  בנוסף 
בגמרא  הכנה  שיעורי  ו’  כיתות  ולתלמידות 
לפי  ובאולפנות,  בישיבות  הלימודים  לקראת 
מעבר  וזאת  התלמידים,  של  חופשית  בחירה 
■ לשעות הלימודים. 

תפילת ראש חודש ברחבת בית הספר

רב בית הספר, 
הרב דוד נוסן: 

“תפילת ראש חודש 
משותפת לכל התלמידים 

ומתקיימת בחצר בית 
הספר. התלמידים שרים 

את מילות התפילה, 
משולבות במוזיקה 

מודרנית ומקהלה ששרה 
שירים חסידיים על פי 

המנגינות ‘שלום עליכם 
מלאכי השלום’, ‘אנא השם 

הושיעה נא’ וגם על פי 
מנגינות ושירים של הזמר 

יעקב שוואקי. כך אנחנו 
מגיעים אל התלמידים, 

תוך עשיית שימוש 
במושגים ובדמויות 

קרובות אליהם”
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