
!היום-בנים ה"הראאהרון 

:צוות המערכת

מחנכת  , המורה אלינור אוחנה

.  ורכזת השפה2ראובן כיתת 

צוות תלמידי סיירת  

האינטליגנציה הלשונית מכיתות  

עידו  , אזוגישקד , דביר כהן: 'ו-'ד

,  נועם חורי, אלישיב דהן, בנימין

אליאב  , ברחדאיתי , יוספייגל

,  זלצמןאיתם יהודה , יאיר הרמן

,  אמויאליוסף נועם , שילה סעדון

.אלישע נתן לש

אירועי החודש  
'קבלת תלמידי כיתות אטקס 

ל  "שנההיערכות לקראת יום 

ח  "התשע

ח"ל התשע"שנהפתיחת 

12בסימן ד"עתימחנה 

"יחד שבטי ישראל"-השבטים

לציון יום פטירת הרבחברותות

השנתיתד"החמדמות -גץ

המלמדים  התעוררות של שיחות 

לקראת ראש השנה  

בעכו' ג-'כיתות א: סליחותסיורי 

ו בצפת-כיתות ד

על יום הכיפוריםשיר 

"שבת שבתון"

בנושא הלכות סוכותחידון 

70דגמי סוכות בסימן תערוכת 

לישראל

מארחת  סוכה 

.סיפור בהמשכיםפינת 

.בדיחות ברוח החודשפינת 

משולחנו של מנהל בית החינוך
!שלום וברכה, יקרהמשפחה

הגיליון אנו גאים להציג בפניכם את, בסייעתא דשמיא
-בניםה"הראאהרון"-הראשון של עיתון בית החינוך

.ח"ל התשע"לשנה, "!היום
הבאת  תוך, החודשהחודשי מסכם את אירועיהעיתון

י צוות תלמידי  "דיווחים אותנטיים מהשטח ע
בהובלת  ' ו-'האינטליגנציה הלשונית מכיתות דסיירת

,  המורה אלינור אוחנה
.ומחנכת כיתת שמעוןהשפהרכזת

ההתמדה  , למורה אלינור אוחנה על ההובלהתודה גדולה
. וקפיצת הקומה בשנתו השנייה של העיתון

המרשים  העיצובעל, תודה מיוחדת למורה טובה מנדל
.והאסתטי

השנה עלינו קומה ומידי חודש יוצגו הדיווחים באמצעות  
.סוגת כתיבה שונה

,  חודשים אלול ותשרי יוצגו באמצעות שירים מקוריים
.פרי כתיבתם של התלמידים המוכשרים

סיפור  "-חידשנו עם שתי פינות חדשות, בנוסף
".בדיחות ברוח החודש"ו" בהמשכים

חודשים אלול ותשרי היו מלאים ומבורכים בעשייה  
הצלחנו לבטא באופן מגוון . חינוכית ענפה-פדגוגית

האינטליגנציות ולהוביל ללמידה  ואיכותי את ריבוי
.  לאור חזון בית החינוך, גונית-חווייתית ורב

...מלאת חוויות ובעיקר, מהנהאנו מאחלים לכם קריאה
.זמן איכות משותף של כל תלמיד עם משפחתו

!שבוחרת בךבברכת משפחה
, רונן וייס

בניםה"הראאהרן ד"חממנהל 



'טקס קבלת תלמידי כיתות א
תלמידי כיתת שמעון בהובלת  , אמויאלשילה סעדון ויוסף 

המחנכת אלינור אוחנה

', בהצגת כיתה א

.ראינו המון ילדים

', בהצגת כיתה א

.הופיעו מלא שחקנים עם תפאורה טובה

, שיר לא היה

.אבל עדיין זה היה ממש מדהים

,  ילדים דיברו

מילים אמרו

.וכל זה בשביל הילדים

', בהצגת כיתה א

.למדנו בעל פה את התפקידים

',בהצגת כיתה א

.ניסינו לשיר כמה שירים

,ילדים אין סוף

,בביתם משקוף

.ילדים'תוכל זה משמח 

,בחזרות להצגה

.היו כמה משברים

, בחזרות להצגה

.חילקו לנו כמה תפקידים

-תוך דקה ושליש לא נותר שם איש

.למדו את הטקסט בבתים

,ואם אותי תשאל

!יש לי די מזל שקיבלתי כמה תפקידים

,  העולים' ברכת הצלחה לתלמידי כיתות א

.הבוגרים' תלמידי כיתות ומאיתנו

ח"התשעל "יום היערכות לקראת שנה

גופני-מורה לחינוך, יעקב אבירם

,צוות בית החינוך

,ה"הראאהרן ד"חמ

,מתמיד בשיפור

.עולה ודואה

את תחילת שנת הלימודים

,ציין בצורה משוחררת

.לא במדים

,ואם עלה נעלה

אז עם מטעמים

.במסעדת שלה

הצוות החינוכי התחזק

,במורים חדשים

.בדרכם הם נראים נחושים

,החשובההשתלמותיוסיימה את החלק 

-ריקי כסיף שהבטיחה

(.ושוב)עוד תראו אותי שוב 

!בעזרת השם נעלה ונצליח



שנהפתיחת 
תלמיד כיתת יהודה בהובלת המחנכת  , חורינועם 

חמו-בןמירי 

.תלמידים נרגשים, התחילה שנה חדשה

.התחילה שנה של קודש קודשים

והנה המורים כבר באים את לב 

,התלמידים לרכך

.  העיקר שכל תלמיד ילמד ויחייך

,  והנה שנה מתחילה

,כל התלמידים רצים לכיתות בצהלה

.  שנה חדשה שנה של קדושה

,כולם בכיתות מכירים חברים חדשים

והנה המורה נכנסת ורואה את כל 

.  הפרצופים הנרגשים

,השיעור התחיל בכייף ובצהלה

והנה הילדים עומדים ואומרים ברוכה  

הבאה בשם השם

...והנה שנה חדשה מתחילה

ד"עתימחנה 
תלמידי כיתת ראובן  , זלצמןנתן ואיתם אלישע 

פופרבהובלת המחנכת פורת 

,יום שישי בשעה השנייהבכל 

,התלמידים יוצאים מחוץ לכיתה

מקבלים גביעים ואל  , שרים שירים

.זה רק למצטיינים-תתלהבו

כל שבטי ישראל כאן מתקבצים  : פזמון

.ומודים על שבוע לאלוקים

,לוי ויהודה, שמעון, ראובן

.בכל בוקר אני אומר תודה

ונפתלי, דן, זבולון, יששכר

.שירה וחלי, טל, עם המחנכות רבקה

כל שבטי ישראל כאן מתקבצים  : פזמון

.ומודים על שבוע לאלוקים

,דברי תורה כאן נשמעים

.ובנעימה שרים את ההמנונים

,כולם מאד נפעמים

.כי בבית החינוך כולם מאוחדים

כל שבטי ישראל כאן מתקבצים  : פזמון

.ומודים על שבוע לאלוקים

-לציון יום פטירת הרב גץחברותות

השנתית ד"החמדמות 
תלמידי  , יוספייגל, אזוגישקד , ברחדאיתי 

כיתת דן בהובלת המחנכת חלי לוז

,יהודהמאירהרבנפטרבאלולג"בכ

נלמדשעליו,השנהדמותהואהלוא

.באהבה

ימיםשלושה,האהובלבנוטליתונתן

.העצובהיוםלפני

,השנהדמות,יהודהמאירהרב:פזמון

.תורההרבהלמד

.ידעשפותעשרומעלהיההכותלרב

.והתפללתורהלמדשם,ניהלישיבה

,השנהדמות,יהודהמאירהרב:פזמון

.תורההרבהלמד

וגדוליםקטניםישבנו,פטירתוביום

.ערכיםבשמחהלזכרוולמדנו



סליחותסיורי 
תלמידי כיתת  , זלצמןאלישע נתן ואיתם 

פופרראובן בהובלת המחנכת פורת 

,לטיול סליחות יצאנו

,באוטובוס נסענו

?לאן? לאן? לאן

!לצפת כמובן

,בעשרת ימי תשובה

.כולם אומרים סליחה

,בין אדם לחברו

.זו מצווה חשובה

,קיבלנו דפים

,שרנו פיוטים

.וביקרנו בכמה קברי צדיקים

,בעשרת ימי תשובה

.כולם אומרים סליחה

,בין אדם לחברו

.זו מצווה חשובה

,  היה מאוד כייף

אף אחד לא התעייף

.וחזרנו הביתה בשמחה

שיחות התעוררות של המלמדים  

ראש השנה  לקראת 
כיתת ראובן תלמיד , זלצמןיהודה איתם 

פופרפורת בהובלת המחנכת 

.אותנו הרב הכין, לקראת יום הדין

. הרב נכנס לכיתה ודיבר על ראש השנה

,הרב דיבר על התשובה: פזמון

הכוונהעל 

. שאנחנו צריכים לחזור בתשובהועל 

הרב דיבר ודיבר ולא הפסיק

.ולנו זה לא העיק

,רצינו שימשיך

,אבל זה נגמר

.  היה עצוב ומר

,הרב דיבר על התשובה: פזמון

הכוונהעל 

. ועל שאנחנו צריכים לחזור בתשובה

,אחרי השיחה דיברנו על ראש השנה

דיברנו על הכוונה

.  שתינתן לאלו שלא עושים חטאים, ועל מתנת החיים

,הרב דיבר על התשובה: פזמון

הכוונהעל 

. שאנחנו צריכים לחזור בתשובהועל 



על יום הכיפורים  שיר 

פופרתלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת , זלצמןאיתם 

,עשרת ימי תשובה חלפו ובגדי האנשים התחלפו

.כולם יוצאים בבגדים חגיגיים, מעכשיו כולם צמים

,יום הכיפורים הוא יום של קדושה וצריכים להיזהר לא לעשות עברה: פזמון

".יום הכיפורים"ליום הזה קוראים , ביום הזה אנו מתנקים מהחטאים

,ביום כיפור כולם לבית הכנסת הולכים וכולם מתפללים בכוונה לאלוקים

".יום הכיפורים"ליום הזה קוראים , כי ביום הזה אנו מתנקים מהחטאים

,יום הכיפורים הוא יום של קדושה וצריכים להיזהר לא לעשות עברה: פזמון

".יום הכיפורים"ליום הזה קוראים , הזה אנו מתנקים מהחטאיםביום 

"  שבת שבתון"

פופרפורת המחנכת תלמיד כיתת ראובן בהובלת , נתןאלישע 

אנו מתכוננים לקראת יום הכיפורים

.ואליו נכנסים בארשת תחנונים

אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול: פזמון

.ושומעים את החזן מתפלל בקול

כולם בלבוש לבן בוכים

.ומתפללים מעומק ליבם

אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול  : פזמון

.ושומעים את החזן מתפלל בקול

, כולם צמים ולא אוכלים

מענים את נפשותיהם על פי דברי 

. חכמים

אנו מגיעים לבית הכנסת הגדול  : פזמון

.ושומעים את החזן מתפלל בקול

,בתפילת נעילה כולם מרוכזים

יש כאלה שגם בוכים

.ובסיום התפילה בשופר תוקעים



סוכותבנושא הלכות חידון 

המחנכת אלינור אוחנהבהובלת תלמיד כיתת שמעון , הרמןאליאב 

,כבר שבוע אנו מתכוננים

.בניםה"הראאהרן ד"חמלחידון הסוכות של 

,אנחנו לא קטנים, אנחנו לומדים

.כי לחידון יעלו רק עשרת המצטיינים

:  פזמון

,בנים נותן מיצוי של האינטליגנציות לכל תלמידה"הראאהרן ד"חמ

.למען יוכל להשתתף בכל פעילות תמיד

. כיףבנים ה"הראאהרן ד"בחמ

,כל פניםעל 

.אני משתתף בכל החידונים

,  כל תלמיד פה רק שש שנים

.אך נהנה המון מאתגרים מגוונים

:  פזמון

,בנים נותן מיצוי של האינטליגנציות לכל תלמידה"הראאהרן ד"חמ

.למען יוכל להשתתף בכל פעילות תמיד

,על השאלות הילדים עונים

.האולם הומה כשלושים יונים

אך אף קבוצת ילדים לא מקנאים

.כולם שמחים יחד עם הזוכיםה"הראאהרן ד"בחמ



-המיםאיש הר הבית וניסוך 

פופרתלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת , נתןאלישע 

היכרות: 'פרק א

בחלומי  . אתמול בלילה חלמתי חלום מוזר. 10שמי יוסי ואני בן , שלום

אשר היה דומה  , הולכים לעבר מבנה, אני רואה לנגדי אנשים רבים

אתרוגים במחיר  , לולבים, לולבים. "בדיוק לתמונות של בית המקדש

אני בתקופת בית המקדש , הבנתי. נשמעות הקריאות באוזניי, "מיוחד

אני מתקדם עם כולם ולפתע רואה . בזמן העלייה לרגל בחג הסוכות

נראה  -אדם שנראה חשוב מדבר עם שני אנשים בשקט. משהו חשוד

אני מתקרב ומיד הם מפסיקים  . שהם מפחדים שמישהו ישמע אותם

זה לא  "התקרבתי עוד ושמעתי את אחד האנשים שצועק לי . לדבר

הסתלק  , "אפרים איש הר הבית", זה ביתו של המכובד, מקום לילדים

".מכאן מיד

מהחלון שממול הביטו בי שתי עיניים שחורות אשר בחנו את  

...המתרחש

...המשך יבוא



סיפור בהמשכים-דני והחתול

פופרתלמיד כיתת ראובן בהובלת המחנכת פורת , מתן עמר

חייבהואאבל,יהיהמהיודעלאהואכיחוששטיפההוא.'אבכיתהללמודמתחילדני

לאן":החתולאתשאלהוא.מאודקטןחתולפגשובדרךדניקם,בבוקר.הספרלביתללכת

לואמר."חוששקצתאניאבל,הספרלביתללכתאמוראני":החתולהשיב"?הולךאתה

."הספרלביתנלך,טוב":ענההחתול!!!הספרלביתללכתחייביםאבל,חוששאניגם":דני

החבריםונהיוהספרלביתהלכוהם.דניהשיב,"כן".החתולשאל,"שליחברלהיותרוצה"

והתחילועלחליפותהכינוהם.עלגיבורילהיותהחליטוהם,גדלוכשהם.בעולםטוביםהכי

לעצורנכנסוהםבתגובה.שודבאמצעגנביםוראוברחובהלכואחדיום.בפשעלהילחם

חשבולכן,פירותגונביםשהגנביםראווהחתולדני.אותםהקדיםהמאבטחאבל,הגנביםאת

אתבחינםלקחתומותרכןאכן":ואמרשמעהמאבטח."לפירותבנקזה"...בקוללעצמם

עודיהיו,משנהלא":אמרוהם.הרפתקהלהםשתהיהציפוכי,והחתולדנינאנחו."הפירות

,ענקרימוןראוולפתעברחובלטיילהמשיכווהחתולדני."בהמשךהרפתקאותמלא

אבל,זהאתעשההואלמהאותולשאולרצוהם.שלוהגרעיניםאתכולםעלשמשפריץ

,עלכוחותלנוישאם"לעצמםחשבוהםלפתע.אותםריסקכמעטהואשהתקרבוברגע

יורהאתהלמה":אותוושאלוהרימוןלכיווןעפוהם."הרימוןאלונעוףבהםנשתמשבוא

לייש,גרעינים613רקלישישלישאומריםלינמאס":הרימוןהשיב."?כולםעלגרעינים

לךישבאמתאםנבדוקבוא":לרימוןאמרוהם,תוכניתעלחשבווהחתולדני.!!!"יותרהרבה

לוהיהובאמתצדקהרימוןאמנם.אותוהרגוובעצםאותוחתכוהם."גרעינים613-מיותר

בהרפתקאותהמשיכווהחתולדני.המצבאתהצילוהםלפחותאבל,גרעינים613-מיותר

לתפוחשמחוברת,דבשמלאהתפוחיםמגלשתראו,פתאוםלפתע.בדרכםוהמשיכושלהם

והתגלשוהמגלשהעלעלוהםזאתבכלאבל,מלכודתשזאתחששוטיפהוהחתולדני.ענק

וכלאהתפוחיםלמאורתאותםלקחוהתפוח(הדבשבגלל)למגלשהנדבקופתאום.עליה

כוורתראולפתע.בפניםנשארדניאבל,להשתחררהצליחמידהחתול.מדבשבכלאאותם

לביתהחתולעםיחדוברחבמהירותהדבשאתכירסםדני.הכלובלכיווןנזרקתדבורים

לכן,לקרואיודעלאשהואנזכרהואאז,אולם.מהדבוריםינצלשהואכדי,להתפללהכנסת

יצרו,הדבששלהריחאתהריחוהדבורים.עצמםאתונעלובתאיםלהתחבאהחליטוהם

לנקותבאהכנסתביתשלהגבאי...ובינתייםוהחתולדנישללתאהתקרבו,מנעולשלצורה

קיללוהןואזללכתלהןאמרהוא.הדבוריםאתוראהכיפוריוםלקראתהכנסתביתאת

כדילבתיהםוהלכויצאווהחתולדני.כנסתמהביתאותןוהעיףכאפהלהםנתןהגבאי.אותו

.כיפורליוםלהתכונן

אותוקיללאולוהרביץאובופגעחלילהאם,מהחתולסליחהלבקשהלךדני,החגבערב

לנחשיכוליםאתם.מהנצנציםפוחדשהחתולהיאהבעיהאבל,נצנצים-מתנהגםלווהביא

כל.באווירהנצנציםאתהעיףהנצנציםאתראה,המתנהאתפתחהחתול...קרהמה

....ואזאחריורודפיםשהנצנציםחשבוהואעליועפוהנצנצים

...המשך יבוא



אין לי ראש 

.השנה

הרגע חשבתי לכתוב  

,  ברכה מקורית לכבוד החג

אבל המביך הזה שאתה  

מגיע לסוכה של טבעונים  

,  עם לולב והמארחת כזה

יש , לא הייתם צריכים, אוי"

".מלא אוכל

קנינו כל כך הרבה 

שיושבת , אוכל לחג

עדיין הקופאית  איתנו

של רמי לוי ועדיין  

.עושה לנו חשבון

מסתכל על הקישוטים  

וחושב שבני ישראל היו  

30חושכים לפחות  

אם היו מוותרים , שנה

עליהם

,  אל תאשימו את החגים

אתם הייתם שמנים גם  

!.לפניהם

איך נסע האתרוג  

דרך כביש ? לאילת

.  הערבה

מה עשתה הערבה  

?  כשלא הרגישה טוב

.של הדסחיזוקיתלקחה 


