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מסורת ההתנדבות של 
התלמידים נמשכת

התלמידים והצוות מספרים על החוויות שצברו 
עמ' 4במסגרות ההתנדבות

תשע"ב בתמונות
אם תמונה אחת שווה אלף מילים, אז אספנו כמה 
צילומים של רגעים בלתי נשכחים

עמ' 6 

שנת "אורח חיים בריא 
ופעיל" בבית הספר

הרבה פעילות ספורטיבית ושעות רבות בנושא תזונה נבונה. השנה 
עמ' 3למדנו איך לשמור על הבריאות
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הורים ותלמידים יקרים,

הסתיימה  התשע"ב  הלימודים  שנת 
בסימן הצלחות והישגים בתחומי החינוך, 
בבית  אישיים  הבין  והיחסים  הלימודים 
את  מעודדים  אנו  עשור  מזה  הספר. 
לבחינות  לגשת  להם  ומסייעים  תלמידנו 
חלקית  בגרות  בתעודת  ולזכות  הבגרות 
כי ההצלחה  זאת מתוך אמונה  או מלאה, 
ומקנה  התלמידים  את  מעצימה  בבחינות 
בבחינות  רואים  אנו  כלים להצלחה.  להם 
אפשרויות  בפניהם  יפתח  הדבר  כי  ידיעה  מתוך  מטרה,  ולא  כלי 
רבות לקליטה והשתלבות בחברה. ההיענות לאתגר מצד התלמידים 
השונים  במקצועות  בגרות  לבחינות  וייגשו  ניגשו  והשנה  גדולה, 
70 מתלמידנו, שחלקם הגיעו לציונים גבוהים מהממוצע העירוני 
סעידוב  ראובן  התלמיד  הישגי  את  נציין  זו  בהזדמנות  והארצי. 
שלומד לתואר ראשון במסגרת פרויקט שלהבת ואת דניאל אברהם 

שהשתלב בהצלחה בתוכנית לימודים למחוננים.

גם השנה שמחנו לראות כי התלמידים המסיימים את לימודיהם 
הקרביות.  וליחידות  לצה"ל  בגיוס  חשיבות  רואים  הצייר"  ב"בית 
גדול  אחוז  עברו,  בשנים  הלימודים  את  שסיימו  חבריהם  כמו 
לבית  ומביאים  צבאי,  לשירות  להתגייס  מעוניינים  מהתלמידים 

הספר הרבה כבוד ונחת רוח. על כך אנו מצדיעים להם.

בשנת הלימודים החולפת, נפתחה בבית הספר ספרייה להשאלת 
ספרים, במטרה לעודד את התלמידים להרחבת אופקים. המאמצים 
כבר  פרי.  נשאו  ומגוונים,  חדשים  ספרים  בה  הספרייה,  לפתיחת 
בקרב  הקריאה  בעידוד  להצלחתה  עדים  היינו  הפעלתה  מראשית 

תלמידינו.

בשנת  גם  נמשכה  הצייר"  ב"בית  וההתנדבות  הנתינה  מסורת 
יצאו  הספר,  בית  צוות  בשיתוף  תלמידינו  המסתיימת.  הלימודים 
לפעילויות התנדבות שונות. גם השנה התאמצנו להנחיל לתלמידים 
ערכים כמו ערבות ההדדית ולכידות חברתית. כל תלמיד, ללא יוצא 
מן הכלל, עסק בהתנדבות, הושיט עזרה למי שזקוק לה, וזכה גם 

הוא לחוש את הסיפוק הגדול שמקבלים מהנתינה.

מגוון  שכלל  ארוך  לימודים  יום  הצייר"  ב"בית  הונהג  השנה  גם 
מנחה.  וארוחת  צהריים  בוקר,  ארוחות:  ושלוש  פנאי  פעילויות 
על  רכיבה  קורס  כלבים,  אילוף  קורס  כגון:  הרבות,  לפעילויות 

נוספו השנה  פונג,  ופינג  כדורגל  סוסים, שיעורי שחמט, כדורעף, 
להפעיל  המשכנו  השנה  ורישום.  ציור  ולימודי  טניס  שיעורי  גם 
בבית  התעסוקה  פרויקט  את  והרחבנו  הישרדות,  פרויקט  את 
הספר המעודד רכישת כלים במקצועות מלאכה שונים ומזכה את 

התלמידים במלגות שכר.

כמו בשנים עברו, בית הספר פעל וימשיך לפעול לאורך כל השנה, גם 
בימי החופשה מלימודים, כדי להעניק לתלמידים מסגרת שתמלא 
את שעות הפנאי שלהם, ותהיה חלופה לשיטוט ברחובות. החופש 
הגדול המתקרב יהיה גדוש בפעילות קיץ ענפה. התלמידים ייהנו 
הפעילות  רבים.  לטיולים  ויצאו  ובמוזיאונים  בבריכה  מביקורים 

תימשך עד לראשית חודש אוגוסט.

אני שמח לבשר כי שנת הלימודים הבאה תהיה בסימן התפתחות 
אגף  יבנה  הלימודים  שנת  פתיחת  עם  הצייר".  "בית  של  וגדילה 
סמוך  אני  ספורט.  ואולם  מרווחות  כיתות  ובו  הספר  בבית  נוסף 
ובטוח שהרחבת משכננו תעניק תנופה נוספת להשיגנו הרבים. כאן 
לנו,  שסייעו  ירושלים  ולעיריית  החינוך  למשרד  להודות  המקום 
והקצו תקציב גדול המיועד למטרה זו. זאת מתוך אמונה בדרכנו 

החינוכית בראותם את השיגי תלמידי "בית הצייר".

אני מעוניין להודות לשותפים הרבים להצלחתנו. להורים  לסיום 
הספר.  בית  צוות  עם  פעולה  בשיתוף  ועובדים  אמון  בנו  שנתנו 
ולצוות  לצוות: מורים, מטפלים, מדריכים, לעובדות הסוציאליות 
לשעות  מעבר  חלקן  רבות,  שעות  למטרתנו  שמקדישים  ההנהלה 
לצוות המנהלה:  תודה  חיים.  פרויקט  בעבודתם  ורואים  העבודה, 
אמיתי  בית  יהיה  הצייר"  "בית  כי  שדואגים  ואתי  עימאד  חנה, 

לתלמידים.

תודה גם לצוות המעונות המפעילים את הבתים הקהילתיים שלנו, 
למשרד הרווחה ואגף הרווחה בעירייה שמאפשרים הפעלת פרויקט 
חשוב זה. תודה מיוחדת לחברי "העמותה שליד בית הצייר", עמותה 
המגייסת תקציבים ומשאבים לטובת פעילות בית הספר והמעונות, 

ליו"ר העמותה, דובי גולדברג ולחבריה.

תודה למרכז לקידום נוער וצעירים בעירייה המשלבים אתנו זרועות 
בפרויקטים רבים. ולא נשכח את אנשי האגף לחינוך מיוחד במשרד 
שעומדים  ירושלים  בעיריית  החינוך  במינהל  חברנו  ואת  החינוך 

לצדנו ומסייעים לנו בכל עת.
חופשת קיץ נעימה ובטוחה,
יהודה בן יוסף
מנהל בית הספר "בית הצייר"

דבר המנהל

"בשנת הלימודים החולפת נפתחה בבית 
הספר ספרייה להשאלת ספרים, זאת במטרה 

לעודד את התלמידים להרחבת אופקים. 
המאמצים לפתיחת הספרייה, בה ספרים 

חדשים ומגוונים, נשאו פרי. כבר מראשית 
הפעלתה היינו עדים להצלחתה בעידוד 

הקריאה בקרב תלמידינו"

"גם השנה שמחנו לראות כי התלמידים 
המסיימים את לימודיהם ב"בית הצייר" רואים 

חשיבות בגיוס לצה"ל וליחידות הקרביות. 
כמו חבריהם שסיימו את הלימודים בשנים 
עברו, אחוז גדול מהתלמידים מעוניינים 

להתגייס לשירות צבאי, ומביאים לבית הספר 
הרבה כבוד ונחת רוח. 

על כך אנו מצדיעים להם"



3

אורח חיים בריא ופעיל" בבית הספר
השנה החולפת היתה גדושה בפעילויות ספורטיביות ושעות רבות הוקדשו לנושאי התזונה הנבונה, מניעת מחלות ועוד. 

התלמידים נחשפו לענפי ספורט חדשים והשתתפו בסדנאות בהן למדו להכין ארוחת בוקר בריאה וטעימה
גדושה  היתה  הצייר"  "בית  הספר  בבית  החולפת  הלימודים  שנת 
בפעילויות ספורטיביות ושעות רבות הוקדשו לקידום אורח חיים 
ופעיל"  בריא  חיים  "אורח  שנת  במסגרת  התלמידים.  בקרב  בריא 

הלימודים  יום  את  הצעירה  השכבה  תלמידי  כל  פתחו 
 20 לפחות  שנמשכה  הכושר  לשיפור  גופנית  בפעילות 
דקות. כמו כן, נחשפו התלמידים לענפי ספורט חדשים 
שנוספו לענפי הספורט בבית הספר, ביניהם כדורעף 

וטניס.
במרתון  שהשתתפו  התלמידים  מספר  גם  גדל  השנה 

ירושלים הבינלאומי. 12 תלמידים ומספר מורים ייצגו 
השנה  במהלך  כן,  כמו  באירוע.  בכבוד  הצייר"  "בית  את 

נהנו התלמידים מאימונים בחדר הכושר של בית הספר "בית 

חינוך" הסמוך, והשתתפו בתחרויות אתגריות שונות.
בבית הספר שמו השנה דגש גם על נושאי התזונה הנבונה, מניעת 
נכונה.  ויציבה  ואלכוהול  עישון  מניעת  אישית,  היגיינה  מחלות, 
וחשיבות ארוחת  נבונה  במסגרת הגברת המודעות לתזונה 
הכנת  ללימוד  סדנאות  הספר  בבית  התקיימו  הבוקר, 

ארוחת בוקר בריאה וטעימה.
לא נשכח לציין כי "בית הצייר" זכה במקום הראשון 
בתחרות "כרזת אורח חיים בריא" בההשתתפות בתי 
מקס  עיצב  הזוכה  הכרזה  את  ירושלים.  ממחוז  ספר 

פרומגרץ, תלמיד בית הספר.
אנו מקווים שגם במהלך חופשת הקיץ ישמרו התלמידים 

על אורח חיים בריא ופעיל.

עמנואל  ע"ש  הישרדות  פרויקט 
הספר  בבית  שנפתח  ז"ל  אביטבול 
הצייר"  ב"בית  פעל  שעברה  בשנה 
יצאו  השנה  גם  החולפת.  בשנה  גם 
אתגריים,  שטח  לטיולי  התלמידים 
המסייעים  וכלים  ידע  ורכשו 
בהישרדות בטבע. קבוצת התלמידים, 
איתן  בהדרכת  "המורעלים",  המכונה 
יוגב ממרכז "יעלים" שבעין יעל, יצאו 
בשטח  אחד  ארוכים,  מסעות  לשני 
בהרי  והשני  הארץ  בדרום  מדברי 

יהודה.
קבוצתית  רוח  הפגינו  "המורעלים", 
עם  כשהתמודדו  הדדית  ועזרה 

הקשיים במסעות.
בשטח  לנווט  למדו  "המורעלים" 
בטבע.  לשינה  הכללים  את  ותרגלו 
כמו כן, למדו כיצד להדליק אש ללא 
לקשור  כיצד  מצית,  או  גפרורים 
קשרים חזקים בחבל שיכולים לסייע 
בחילוץ אדם, נהנו מארוחות שבושלו 
זית,  שמן  הפיקו  וגחלים,  מדורה  על 
וכיצד  בשטח,  עקבות  לזהות  למדו 

מתגנבים חרש חרש בלילה.
בפרויקט אמרו  תלמידים שהשתתפו 

שרכשו  שהכלים  מאמינים  הם  כי 
להם  יסייעו  הפרויקט  במסגרת 
כשיתגייסו לצה"ל, והעידו שהאתגרים 
אותם חוו לימדו אותם שהם מסוגלים 
סיפוק  ולחוש  קשיים,  עם  להתמודד 

מהתמודדויות אלו.
תודה  הצייר"  "בית  חייב  השנה,  גם 
גדולה למשפחת אביטבול על תרומתם 
של  קיומו  את  שאפשרה  הנדיבה 
שמו  את  שמנציח  הישרדות  פרויקט 
אביטבול  עמנואל  עמנואל.  בנם  של 
סמל  הינו  ומעלה,  משכמו  איש  ז"ל, 
בשירות  לה  תרם  הוא  הארץ.  לאהבת 
נפצע  הביטחון,  כוחות  במסגרת  ארוך 
ורגלו נקטעה, אך הדבר לא מנע ממנו 
שהשתחרר  לאחר  לתרום.  להמשיך 
מהצבא גויס למוסד והמשיך לשרת עד 
למותו הטראגי בתאונת אופנוע בכביש 

הערבה.
התלמידים שהשתתפו בפרויקט סיפרו 
אביטבול  משפחת  עם  המפגש  כי 
ז"ל  עמנואל  על  ששמעו  והסיפורים 
להמשיך  ורצון  השראה  להם  העניקו 
לא  לצבא,  להתגייס  לתרום,  בדרכו: 
לוותר ולא להתייאש גם כשמאוד קשה.

שנה שנייה לפרויקט הישרדות ב"בית הצייר"
גם השנה יצאו התלמידים למסעות ארוכים בשטח,למדו לנווט ורכשו כלים המסייעים בהישרדות בטבע. חברי קבוצת 

"המורעלים" מספרים כי האתגרים שחוו לימדו אותם שהם מסוגלים להתמודד עם קשיים, ולחוש סיפוק מעצם התמודדות
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מסורת ההתנדבות של תלמידי בית הספר נמשכת. עכשיו, בסוף שנת 
הלימודים, התלמידים והצוות מספרים כיצד תרמה להם החוויה

מתי בפעם האחרונה...

כיתת ניר, ענת וזוהר
השנה הכנו מתנות, אפינו מטעמים, ארזנו מצב רוח 
שבעין  "הדסה"  החולים  לבית  בטרנזיט  ונסענו  טוב 
בחיילים  מטפלים  היכן  חיפשנו  כשהגענו,  כרם. 
כשפגשנו  אבל  התביישנו,  קצת  בהתחלה  פצועים. 
אל  בואו.  "כנסו,  ואמר:  חייך  הוא  הראשון,  בחייל 
נפצע,  כיצד  אותו  שאלנו  לידו,  ישבנו  תתביישו!". 
והגשנו לו מתנה. הוא שמח ושאל היכן אנו לומדים? 
גם  היה  בין החיילים שביקרנו  להתגייס?  נרצה  ולאן 
בן קטרי שלנו, תלמיד "בית הצייר" לשעבר, שמשרת 
מאד  שמח  הוא  רב.  זמן  החולים  בבית  ושכב  בצבא 
על הביקור. חזרנו לבית הספר עייפים ומרוצים. זכינו 
לעשות מצוות ביקור חולים, שימחנו חיילים וחשנו 

שתרמנו לחברה.

כיתת רות, גילי וסיוון
"תשמע"  הספר  בבית  התנדבנו  השנה,  במהלך 
אוטיסטים  לילדים  המיועד  קטמון  בשכונת 
מגילאי גן ועד תיכון בעלי רמות תפקוד שונות. 
הביקורים כללו פעילויות משותפות עם הילדים. 
בפורים אפינו עוגות ומכרנו אותן תמורת תשלום 
סמלי. ההכנסות שימשו אותנו לרכישת מצרכים 
למשלוחי מנות, אותם חילקנו בערב החג לילדי 
ובית הספר "תשמע", דבר שמילא כל אחד  הגן 

מאיתנו בסיפוק רב.

כיתת כנרת, שלומית וברק
ההתנדבות  את  לקיים  היכן  מאוד  התלבטנו  השנה  בתחילת 
רצינו  שיקולים.  כמה  עלו  משותפת  חשיבה  במהלך  השנתית. 
עושים  נחוש שאנו  בו  מקום  להתמיד.  נוכל  בו  מקום  לבחור 
שבחרנו  המקום  אליו.  שנתחבר  ובתחום  משמעותית,  עבודה 
רכיבה  שיעורי  ניתנים  בה  יעל  שבעין  ג'ק"  סבא  "חוות  הוא 
לעבוד. ורצון  מרץ  מוטיבציה,  מלאים  לחווה  הגענו  טיפולית. 

ניקינו את תאי הסוסים, מילאנו אוכל ומים באבוסים ולעיתים 
ניקינו את הסוסים עצמם. בכל פעם שיצאנו משם היינו מלאים 
תחושת גאווה וסיפוק, דווקא משום שלא צפינו לשום תמורה.

במפגש האחרון רכבנו בשטח החווה על הסוסים וזכינו לזמן 
איכות איתם. לסיכום, העבודה תרמה מאוד לגיבוש הכיתתי, 

להבנת המשמעות של הנתינה ולרגעים נעימים של יחד.

כיתת ליאורה, אסתי ועוזי
במהלך השנה התנדבנו גם ב"חוות סבא ג'ק" שבעין 
יעל. טיפלנו בסוסים, האכלנו אותם וסידרנו את 
לצוות  רק  לא  תרם  הטוב  המעשה  האורוות. 
מכך.  הרווחנו  אנחנו  גם  בה.  והמטופלים  החווה 
היה  בסוסים  והטיפול  משותפות,  בחוויות  זכינו 
משמעותי עבורנו כקבוצה אבל לא פחות כיחידים.
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כיתת יפעת, ציון, שמרית ואורלי
הורים"  "נווה  האבות  בבית  ביקרנו  בפורים, 
כ-200  גרים  האבות  בבית  קטמון.  שבשכונת 
ואחרים  עצמאים  חלקם  קשישים,  דיירים 
מאוד  שמחנו  בביקורנו  וסיעודיים.  תשושים 
להפתיע אנשים מיוחדים אלו. רקדנו ושרנו עמם 
ולמענם, ניגנו וחילקנו משלוחי מנות. אנו רואים 

בפעילות זו תרומה גדולה לקהילה.

 עשית משהו... 

בשביל מישהו?
כיתת אבי, רחלי ורעות

"על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, 
)מסכת  חסדים"  גמילות  ועל  העבודה  על 
בורכו בלב רחב,  אבות(. התלמידים בכיתתנו 
לב של זהב. בשנה זו התנדבנו בגן "רימונים". 
בשבט  ט"ו  בחנוכה,  הגן  ילדי  עם  נפגשנו 
חנוכייה  יחד  בנינו  איתם,  שיחקנו  ופורים. 
והעלנו  יצירות,  יחד  יצרנו  שמחה,  אנושית 
חיוך על פני הילדים. זה נתן לנו הרגשה טובה 
ונעימה. הבנו שלתת, זה בעצם לקבל. במקביל 
גיבוש  בפעילויות  השנה  נהנינו  לנתינה, 
ריצה,  תחרות  פיקניק,  ומגוונות:  מיוחדות 
ארוחת חנוכה ביתית ובילוי בקיר טיפוס. אבל 
השיא השנה היו הבר-מצוות של בני הכיתה 

שזכו להיכנס לגיל הבגרות והאחריות.

כיתת יפעת, ליאור ואיתי
כיתתנו התנדבה השנה בבית אבות סיעודי. פעם בשבוע 
ביום רביעי, הופענו במקום והקדשנו זמן לדייריו. שיחקנו 
להם  והיינו  איתם  קופסא, שוחחנו  הדיירים משחקי  עם 
ומצפים  הרגשנו שהם מחכים  לפעם  אוזן קשבת. מפעם 
כשהדיירים  אושר  התמלא  הלב  שמחה.  וחשנו  לבואנו, 
אמרו לנו שנוכחותנו משמחת אותם, ונותנת להם הרגשה 
לא  במצבים  אותם  לראות  נוכחנו  משפחתי.  ביקור  של 
פשוטים, אך שמחתם סיפקה לנו את האנרגיות הדרושות 

להתמיד ולהגיע למקום פעם אחר פעם.

כיתת טלי עמי וניסים
מכירה  לקיים  החלטנו  השנה, 
שכל  ידינו,  מעשי  מוצרים  של 
למחלקת  ייתרמו  הכנסותיה 
"שערי  החולים  בבית  הילדים 
מפתחות,  מחזיקי  הכנו  צדק". 
וחרס  זכוכית  כלי  מגנטים, 
מכרנו  אותם  נוספים  ומוצרים 
בדוכן שהוצב במושבה הגרמנית.

תוך  פעולה,  בשיתוף  פעלנו 
אחד  כל  בה  תפקידים  חלוקת 
בו  התפקיד  את  מצא  מאיתנו 
ביותר. הטובה  בצורה  יתרום 

לגייס  הצלחנו  הרבה,  לשמחתנו 
סכום גבוה שעלה על ציפיותינו. 
ומשחקי  הפתעות  רכשנו  בכסף 
פורים,  לקראת  שונים.  ילדים 
הילדים  למחלקת  כולנו  הגענו 
ילד  לכל  וחילקנו  בבית החולים, 
החלמה  ברכת  בליווי  הפתעה 
אותנו,  העצימה  הנתינה  מהירה. 

ותרמה לגיבושנו.
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טיילנו בצפון,
 קיימנו קרנבל פורים,

 סדר פסח,
 טקסים ליום השואה

ויום הזיכרון,
השתתפנו בתחרות "המרוץ 

למיליון" והמשכנו לרוץ 
במרתון ירושלים.

 אומרים שתמונה אחת
שווה אלף מילים,

 אז הנה כמה תמונות שיזכירו 
לנו את שנת הלימודים שהיתה

שנתי  לטיול  הצעירה  החטיבה  תלמידי  יצאו  דצמבר,  בחודש 
בצפון. הם הקיפו את הר תבור, וישנו בכפר תבור שלמרגלותיו. 
במשך יומיים צעדו התלמידים במהירות מסחררת בשבילי הגליל 
התחתון. כל כך מהירים היו תלמידי בתי הספר, עד שהמדריכים 

בטיול נשבעו שלא ראו מעולם קבוצות מהירות כל כך.

בחודש ינואר השנה, יצאו תלמידי השכבה הבוגרת לטיול שנתי 
ובחרמון. התזמון היה מושלם. החרמון היה מכוסה  גדר  בחמת 
בשלג גבוה, והתלמידים בנו בובות שלג, גלשו במדרונות הלבנים, 
צפו בחתולי שלג בפעולה ופגשו את לוחמי יחידת האלפיניסטים 

של צה"ל.

בו:  היה  והנאה. מה לא  כולו קרנבל של צחוק  היה  חודש אדר 
בית הספר  סדנת צחוק, הופעת סטאנד-אפ, הופעה של להקת 
ועוד הרבה פעילויות מהנות. השיא הגיע בפורים, אז נערך בבית 
הספר משתה עם פעילויות רבות. הפופולארית ביותר היתה מגדת 

עתידות מסתורית שידעה לנבא את מה שעומד לקרות.
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ב"בית  פסח  סדר  עריכת  מסורת  נמשכה  השנה  גם  שנה,  כבכל 
קראו  החג,  מאכלי  עם  שולחן  ערכו  והצוות  התלמידים  הצייר". 
בהגדה של פסח, אכלו, שרו ונהנו. אחד האירועים הזכורים ביותר 

היא כיתה אחת שלא הפסיקה לשיר מראשית הסדר ועד סופו.

בשנת הלימודים המסתיימת צוין יום השואה בבית הספר בסימן 
שואת יהודי צפון אפריקה ויהדות סלוניקי. בבית הספר הוקם חדר 
באמצעות  סלוניקי  יהדות  שואת  על  התלמידים  למדו  בו  חוויה 
סיפור משפחתו של הזמר יהודה פוליקר. טקס יום השואה שעסק 
בתולדות  הקשה  האירוע  כי  לימד  אפריקה  צפון  יהודי  בשואת 
אלה  אירופה  יהודי  להשמדת  רק  קשור  אינו  השואה,  האנושות, 

נגע בעולם היהודי כולו.

מסורת נוספת ב"בית הצייר" מתקיימת ביום הזיכרון לחללי צה"ל. 
באדר,  בשייח'  העלמין  לבית  והצוות  התלמידים  השנההגיעו  גם 
הזיכרון.  יום  טקס  את  בו  וערכו  המקום  וניקיון  בטיפוח  עסקו 
לפעילות חשיבות גדולה לאור העובדה כי לא רבים פוקדים את 
בית הקברות ששימש בית עלמין בשנותיה הראשונות של המדינה. 

רוב בני המשפחה של הקבורים במקום הלכו לעולמם.

יריית הפתיחה של "המרוץ למיליון", שיזמו בנות השירות בבית 
והשוק.  העיר  מרכז  אל סמטאות  התלמידים  את  הזניקה  הספר, 
המשחק המהיר והמאתגר חייב את התלמידים להתגבש ולפעול 
במסגרת תחרותית. תושבי ירושלים שעברו במרכז העיר באותו 
בגן  התלמידים  שבנו  האנושית  הפירמידה  את  ישכחו  לא  היום 

הסוס.
מבית  תלמידים   12
השתתפו  הספר 
ירושלים  במרתון 
והביאו  הבינלאומי 
ל"בית  רב  כבוד 
הוכיחו  הם  הצייר". 
שכוח רצון והתמדה 
יכולים לעזור להשיג 
שנציב  מטרה  כל 
תלמידים  לעצמנו. 
מצפים  כבר  רבים 
במרתון  להשתתף 
בשנה  שיתקיים 

הבאה.
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מאפשרת  תעסוקתית"  "התנסות  תכנית 
הפועל  עבודה  מקום  לבחור  לתלמידים 
מתקיימת  העבודה  הצייר".  "בית  בתוך 
הצהריים  אחר  בשעות  בשבוע  פעמיים 
במסגרת פעילות המועדונית. השנה הורחבו 
הוותיקה  הנגרייה  במסגרת  הפעילויות  כל 
פינת  המשתלה,  הגלריה,  הספר,  בית  של 
החי ומזכרות לאירועים. גם השנה, שמחנו 
"בית  של  למוצרים  הביקוש  כי  לגלות 

הצייר" עולה ללא הפסקה.
השונות  בעבודות  שמועסקים  התלמידים 
זוכים  הם  העבודה.  שעות  לפי  מתוגמלים 

צוות  איש  בליווי  נעשית  שקנייתו  אישי,  ציוד  לרכישת  במלגה 
והיכן. בית הספר מעודד את  אשר מנחה אותם מה כדאי לקנות 
לחסוך  יכולים  חינוכי. התלמידים  כאתגר  כסף  לחסוך  התלמידים 

את הכסף במסגרת בית הספר והחוסכים זוכים בבונוסים.
ייצרו מוצרים בהזמנה למוסדות חינוך  התלמידים שעבדו בנגריה 
להרכבות.  ויצאו  ולוחות,  מתלים  מדפים,  ארוניות,  כגון:  בעיר 

מתוגברים  במשתלה,   העובדים 
יצאו  הדסה,  ממכללת  בסטודנטים 
גם  השנה  מוצלחים.  מכירות  לימי 
הגלריה  בין  פורה  פעולה  שיתוף  נרשם 
למשתלה כאשר בגלריה יוצרו כלי חימר 
 290 נשתלו  בהם  יד  מלאכת  וזכוכית 
האישה  יום  במסגרת  שנמכרו  עציצים, 
מכרו  בפורים  לאומי.  לביטוח  במוסד 
התלמידים  400  משלוחי מנות בעיצוב 
דניאל.  נווה  היישוב  לתושבי  מיוחד 
העובדים בגלריה ייצרו כלי נוי למזכרת, 

המתאימים כמתנות לחגים ואירועים.
את  ומדריכים  חיים  בבעלי  הנערים  מטפלים  בה  החי,  פינת 
המבקרים, הפכה השנה משגשגת בימי חמישי אחר הצהריים בהם 
היא פתוחה לקהל. כמו כן, מספר תלמידים מ"בית הצייר" נותנים 
המקצועי  הציוד  עם  אירועים  וצילום  ומוסיקה  הגברה  שירותי 

שמעמיד לרשותם בית הספר.

תכנית "התנסות תעסוקתית" ב"בית הצייר"
התכנית התרחבה בשנה האחרונה, ותלמידים רבים שהשתתפו בה צברו מלגות שכר שישמשו אותם לרכישות אישיות.

גם השנה שמחנו לגלות כי הביקוש למוצרי הנגרייה, הגלריה והמשתלה ולשירותי פינת החי ושירותי המוסיקה וצילום 
האירועים של "בית הצייר" עולה ללא הפסקה

מעוניינים להזמין ריהוט מנגריית בית הצייר? התקשרו: 052-4245254 )ציון(
רוצים לבקר בפינת החי? תאמו ביקור בטלפון 02-5638703             

צריכים שירותי גינון? מעוניינים לרכוש עציצים מהמשתלה שלנו? צרו קשר: 050-4007031 )שלמה(
ניתן לרכוש את מוצרי הגלריה שלנו. 054-2258984 )יעל(

אנו גם מספקים שירותי הגברה ומוסיקה. להזמנות: 050-4007031 )שלמה(


