
:צוות המערכת
מחנכת כיתת  , אלינור אוחנה

צוות תלמידי  . ורכזת השפהראובן 
סיירת האינטליגנציה הלשונית 

שקד , דביר כהן: 'ו-מכיתות ד
,  אלישיב דהן, עידו בנימין, אזוגי

,  ברחדאיתי , יוספייגל, נועם חורי
,  איתם זלמן, יאיר הרמןאליאב 

, אמויאליוסף נועם , שילה סעדון
,  הראל קפלן, אלישע נתן לש

.משה צבי לש ומתן עמר

יומיתמבצע הלכה 

הרבקבלת ספר התורה של טקס 

גץ

לבןצריכה ישראלית כחול סדנאות 

70-לרגל שנת ה

כישרונות צעיריםבוקר 

נרות בדיור המוגןהדלקת 

המכביםכפר 

בשבילי הזיכרוןפעילות 

'מחצית א-ש"שמיום 

השפה העבריתשבוע 

אירועי החודש

משולחנו של מנהל בית החינוך

!שלום וברכה, יקרהמשפחה

הגיליון השלישי של  אנו גאים להציג בפניכם את, בסייעתא דשמיא

.ח"התשעל "לשנה, "!היום-בניםה"הראאהרון"-עיתון בית החינוך

הבאת דיווחים אותנטיים  תוך, החודשהחודשי מסכם את אירועיהעיתון

'  ו-'האינטליגנציה הלשונית מכיתות די צוות תלמידי סיירת"מהשטח ע

,בהובלת המורה אלינור אוחנה

.ומחנכת כיתת שמעוןהשפהרכזת

.למורה אלינור אוחנה על ההובלה וההתמדהתודה גדולה

.המרשים והאסתטיהעיצובעל, תודה מיוחדת למורה טובה מנדל

באמצעות סוגת  , השנה עלינו קומה ומידי חודש מוצגים הדיווחים

.כתיבה שונה

פרי עמלם של  , חודשים כסלו וטבת מוצגים לפניכם באמצעות ראיונות

.התלמידים המוכשרים

רכזת החינוך החברתי ותלמידים  -טלי שניר, ענזיהרב : בין המרואיינים

.רבים מהכיתות השונות

פרי  , "כמה ספרים יש לך היום בתיק"-הוספנו סקר מיוחד, בנוסף

בהובלת  , מתמטית-יצירתם של תלמידי סיירת האינטליגנציה הלוגית

.פופרפורת , רכזת המתמטיקה

.  חינוכית ענפה-חודשים כסלו וטבת היו עשירים בעשייה פדגוגית

האינטליגנציות ולהוביל  הצלחנו לבטא באופן מגוון ואיכותי את ריבוי

.לאור חזון בית החינוך, גונית-ללמידה חווייתית ורב

מרוץ  "לגיליון זה מצורפים שלושת הסיפורים שזכו בתחרות : שימו לב

ישר כוח לכל המשתתפים  -ועלו לשלב המחוזי, הבית ספרית" הצבי

.  ולשלושת הזוכים בפרט, בכלל

...מלאת חוויות ובעיקר, מהנהאנו מאחלים לכם קריאה

.זמן איכות משותף של כל תלמיד עם משפחתו

!שבוחרת בךבברכת משפחה

,  רונן וייס

בניםה"הראאהרן ד"חממנהל 



תלמיד כיתת שמעון  , אליאב יאיר הרמן: מראיין
נפתליראיון עם אלישיב יוסף דהן מכיתת 

?מהו בעצם המבצע המדובר:אליאב יאיר
את  . ממלאים דף עם שאלות הקשורות בדיני החנוכה:אלישיב

התשובות מכניסים לתוך תיבה ובסוף המבצע מגרילים את  
.  וזוכים בפרסים שווים, התשובות הנכונות

?למה? האם נהנית מהמבצע:אליאב יאיר
.נהניתי מאד ולמדתי הרבה על הלכות חנוכה, כן:אלישיב

.פרט דבר אחד שלמדת מהמבצע:אליאב יאיר
.פסולה-שחנוכייה שנרותיה לא כולם זהים בגובהם:אלישיב

.הסבר? יש משהו שממנו לא נהנית במבצע:אליאב יאיר
.  הכול היה כיף, לא:אלישיב

?האם זכית בהגרלה:אליאב יאיר
.אבל נהניתי מאד מהמבצע, חבל, לא:אלישיב

מבצע הלכה יומית

ראובןראיון עם הראל קפלן מכיתת 

?מהו בעצם המבצע המדובר:אליאב יאיר
.עונים תשובות ואז יש הגרלה ואפשר לזכות:הראל

?למה? האם נהנית מהמבצע:אליאב יאיר
.כי היה כיף לחפש את התשובות, כן:הראל

.פרט דבר אחד שלמדת מהמבצע:אליאב יאיר
.לא זוכר:הראל

?הסבר? יש משהו שממנו לא נהנית במבצע:אליאב יאיר
.נהניתי מהכול, לא:הראל

?האם זכית בהגרלה:אליאב יאיר
.כן:הראל



-טקס קבלת ספר התורה של הרב גץ

..."פתחי עולם ויבוא מלך הכבודוהנשאושאו שערים ראשיכם "

אלישע נתן לש: מראיין/ ענזיראיון עם הרב 

?גץהרבשלהתורהספראתכשראיתהרגשתאיך:שאלה

בספרכשמדוברבוודאיאך,קדושתורהספרכל.קדושהואכי,נפלא:ענזיהרב

ששתבמלחמתשנהרג,בנונשמתלעילויגםשנכתב,גץהרבשלהתורה

.לכותלבדרךהימים

?בראשלךמעלהגץהרבשלהתורהספרמה:שאלה

כשהוא,בטהרההתורהספראתוכתבורחימובדחילוישבשהרב:ענזיהרב

.מתרגשאותורואהואני,בניושנינשמתלעילויאותומייעד

?עברתםספרבתיבכמה:שאלה

-החלקיהמסלול)תלמידיםואלפיספרבתישלעשרות-עשרות:ענזיהרב

.(קדשנועירלירושליםשהגענועד,הדרוםערי,עפולה,שמונהקריית,צפת

?ושמחונהנוהספרבבתישהתלמידיםחושבאתההאם:שאלה

שלאתלמידהיהשלאחושבואני,ילדיםכמהשאלתיגםאני.כן:ענזיהרב

.התורהספראתונישקשמח

!אמן. יהי רצון שנזכה להידבק במידותיו של הרב גץ



/  70-סדנאות צריכה ישראלית כחול לבן לרגל שנת ה
תלמיד כיתת ראובן, מתן עמר: מראיין

:תלמיד כיתת שמעון, ראיון עם שי עמר

האם התחלת לשים לב לתווים שיש על גבי המוצרים בעקבות  :שאלה
?הסדנא
-רצתי לבדוק את המוצרים שיש אצלנו בבית, מיד לאחר הסדנא:תשובה

.האם יש בהם את התווית של כחול לבן
השתנתה הרכישה שלך לגבי מוצרים  , האם בעקבות הסדנא:שאלה

?ישראליים
כל מוצר שאני קונה או שההורים שלי מביאים אני בודק  , עכשיו:תשובה

.אך בעל התווית, אני מחפש את אותו מוצר, אם לא. אם יש תווית
?האם הסדנא חידשה לך משהו או שהכרת את כל הדברים:שאלה
.שאוכלוסיית המדענים בישראל יחסית גדולה משאר המדינות, כן:תשובה
?האם חשוב היה להביא את הסדנא לבית הספר:שאלה
ישנם תלמידים שבכלל לא יודעים מהו מוצר  . בהחלט חשוב:תשובה
כאשר אתה שומע שעם ישראל לוקח חלק גדול  , בנוסף. ישראלי

.זה נותן תחושה של גאווה, בהמצאות ישראליות

ראיון עם הרכזת החברתית טלי  -"האור שבי", בוקר כישרונות צעירים
תלמיד כיתת ראובן, הראל קפלן: מראיין/ שניר 

?למה ארגנת את בוקר כישרונות צעירים: שאלה
,  לוחודשעל ה"בחכמכשאנחנו יושבים בצוות :תשובה

,  שונותהיהכסלוחודשערך.החודשלערךהפעילויותאתמתאימיםאנחנו
עלה הרעיון שלכל . אחדהמיוחד שבכלאתביטוילידילהביאאיךוחשבתי

אפשרנו  , לכן. ביטוילידיאותולהביאשיכול, אחרתלמיד יש כישרון
.  שהוא רוצהכישרוןתלמיד לבחור איזהלכל

?הפתעותשהיואוהאלהלכישרונותאת ציפית: שאלה
והיה גם שיתוף פעולה מלא  , היו תלמידים שהפתיעו אותי לטובה מאד:תשובה

.מהתלמידים
?לבוקרההיערכותהייתהמה: שאלה
,  שלהםהכישרונותלחשוף את התלמידים למגוון, קודם כל:תשובה
.  אותולי ולהראותאחדלבחורמהםולבקש

התלמידים  עם.  לפניצילמתי, (ואוריגמילגו)הבמהעלעלושלאתלמידים
,  עשיתי חזרה גנרליתשהשתתפו האחרים

סדר  לפילהקרנהושיריםהכנתי מצגת. לבמהלעליההיטבמוכניםשיהיוכדי
.ופרסיםתעודותוכמובןמסודרתהכנתי הנחיה. העולים לבמה

?מה הכי הפתיע אותך: שאלה
.ההנחיה המעולה ושיתוף הפעולה מצד הקהל:תשובה



תלמיד כיתת שמעון, שילה סעדון: מאת/ הדלקת נר חנוכה בדיור מוגן 
תלמיד,סיאניואלעאי[ודרבוקהבגיטרהמנגן]דןכיתתתלמיד,לסרייאירעםראיון
:(ודרבוקהבכינורמנגן)נפתליכיתת

?ניגנתשיריםאילו:שאלה
.חנוכההמוכרהשיראתניגנתי:אלעאי.צורומעוזחנוכה:יאיר:תשובה
?אחרמישהולמעןלנגןכיףלךהיההאם:שאלה
.ולשמוחלהתרגשבדיורלאנשיםגרמההתזמורתכיצד,לראותמאודהתרגשתי:תשובה
?חנוכהנרבהדלקתהתזמורתבהופעתמשתתףאתהשנהבכלהאם:שאלה
שמחאניהשנה.ליהתאפשרלאכי,חלקלקחתילאשעברהבשנה:יאיר:תשובה

ובאווירתבשמחהחלקלקחתהשנהשמחתי:אלעאי.חגלאווירתאלולאנשיםשגרמתי
.המוגןלדיורהחג

?לדעתךבתזמורתניגנוהאחריםהתלמידיםאיך:שאלה
ליצורמנתעל,מנגןהואשבוהכליעםמשמעותיחלקלקחתלמידכל:יאיר:תשובה

המנגניםביןהאווירה:אלעאי.לאחריםמכישרונםולהאיר,והתרגשותשמחהשלאוירה
.לשמוחלאנשיםגרמנופעולהשיתוףובעזרתנעימההייתה

תלמיד  , עם עילאי בן הרושראיון 
כיתת בנימין

?  בכמה תחנות היית:שאלה
.בכולן:תשובה
?  איזו תחנה הכי אהבת:שאלה
.התחנה של הפינג פונג:תשובה
?  כמה חתימות קיבלת:שאלה
.חתימות20:תשובה
האם תרצה שיהיה כפר  :שאלה

?  המכבים גם בשנה הבאה
.בטח, כן:תשובה
מה היית מוסיף לכפר :שאלה

?  המכבים
תחנה של משחק כדורגל  :תשובה

.שערים2עם 

תלמיד כיתת  , ראיון עם דביר רוט
יהודה

?  בכמה תחנות היית:שאלה
.בכולן:תשובה
?  איזו תחנה הכי אהבת:שאלה
.התחנה של הריצה:תשובה
?כמה חתימות קיבלת:שאלה
.חתימות10:תשובה
האם תרצה שיהיה כפר  :שאלה

?  המכבים גם בשנה הבאה
.לא נראה לי:תשובה
מה היית מוסיף לכפר :שאלה

?  המכבים
תחנה של כדורסל:תשובה

/פעילות כפר המכבים 
תלמיד כיתת ראובן, מתן עמר: מראיין



/ראיון עם מנחם שי מכיתת דן-"בשבילי הזיכרון"פעילות 
תלמידי כיתת דן, יוספיויגלברחדאיתי : מראיינים

צפינו בסרט המתעד את  , בטבת' י-בעקבות יום הקדיש הכללי שחל ב
.חייו של ילד בשם שמחה

בכך שיצא מהבית  , האם אתה חושב ששמחה היה ילד אמיץ: שאלה
?וסיכן את עצמו

שמחה היה ילד אמיץ שניסה לחיות ולהמשיך את שגרת  , לדעתי:תשובה
.למרות הפחד שאחז בו, החיים

.שתף אותנו? האם הסרט היה משמעותי בעיניך: שאלה
זה סרט שמראה לי כיצד ילדים בגיל שלנו חוו את  . בהחלט:תשובה
.סרט שלא אשכח. השואה
?מה הייתה מטרת הסרט לדעתך: שאלה
שגם בדברים קשים צריך  , מטרת הסרט הייתה ללמד אותנו:תשובה
.ובגלל זה קוראים לו שמחה, לשמוח
?האם למדת משהו מהסרט: שאלה
ישמנו את  . שמחה וגבורה, לחלוק עם חברים, למדתי על נתינה:תשובה

.כדי שנוכל לשמר בזיכרוננו את שמחה האמיץ, הלמידה בהכנת ספרון

"או לעופר האייליםלצבידומה דודי "

דני  , גיבור הקבלה"שסיפורו , תלמיד כיתת ראובן, ראיון עם מתן עמר

/  ספרית ועלה לשלב המחוזי -הבית" מרוץ הצבי"זכה בתחרות , "והחתול

תלמיד כיתת ראובן  , אלישע נתן לש: מראיין 

?האם תהליך הכנת הסיפור היה קשה ומייגע או לא: שאלה

היו גם  , אולם. כי הייתי צריך לחשוב על רעיון מרכזי וזה מסובך, כן:תשובה

.חלקים קלים כי פשוט הסתכלתי על השבוע שלי ועלו לי רעיונות בקלות

?האם כתבת את הסיפור בכוחות עצמך או שנעזרת במישהו: שאלה

!לגמרי לבד: תשובה

?מה יש בסיפור שלך שאתה חושב שבגללו עלית לשלב המחוזי: שאלה

.זה סיפור דמיוני שאפשר להזדהות עם הדמויות שבו: תשובה

(אחר/ הרב גץ/ 70-שנת ה/ הרפתקאות )? במה הסיפור עוסק: שאלה

.הרפתקאות והרב גץ: תשובה

?האם התרגשת שהודיעו לך שעלית לשלב הגמר: שאלה

מקווה  . הצבימירוץאני מאוד מתרגש לייצג את בית החינוך בתחרות : תשובה

.שאזכה בשלב הארצי



תלמיד כיתת נפתלי בהובלת המחנכת רבקה בן צבי, עידו בנימין: מראיין
תלמיד כיתת יששכר, שמילהאמיתיראיון עם 

?  ש"שמהאם הגעת ליום : שאלה
כן: תשובה
?  במה היה שונה יום זה מיום השיח המשולש בשנה הקודמת: שאלה
השנה קיבלנו סרגלים והיינו צריכים לספר להורים שלנו כיצד  : תשובה

.אנחנו מתנהגים ולומדים
?  האם ההערכה העצמית שכתבת תאמה למה שהמורה כתבה: שאלה
.היה כמעט אותו דבר, כן: תשובה
?  האם מתוך השיח הבנת במה עליך להשתפר למחצית הבאה: שאלה
.שלילאמאהמורה אמרה . כן: תשובה
?מדוע? האם היית מעוניין בעוד יום כזה: שאלה
.שלי שמעה עליי ככה הרבה דברים טוביםאמאכי , כן: תשובה
?  האם יש דבר שלדעתך כדאי להוסיף ליום ההורים הבא: שאלה
.צריך לחשוב...לא יודע: תשובה

ראיון עם אחד מתלמידי בית החינוך
?ש"שמליוםהגעתהאם:שאלה
כן:תשובה
?הקודמתבשנההמשולשהשיחמיוםזהיוםשונההיהבמה:שאלה
הצגנושאותו,ההוריםיוםלפניאחרדףמילאנוהשנה:תשובה

"שרהיד"לתרומותוגייסאוכלשמכרדוכןהיה,בנוסף.באוכשההורים
.(ש"שמביום)גשמיםוירדושניםשערישפתחהתהיליםאמירתוכן

שהמורהלמהתאמהשכתבתהעצמיתההערכההאם:שאלה
?כתבה

לכלהיהכך.טוביותרקצתואפילודבראותוכמעטהיה.כן:תשובה
.שליהכיתה
למחציתלהשתפרעליךבמההבנתהשיחמתוךהאם:שאלה
?הבאה

אתשהערכתיוההערכההשיחהכדיתוךזהאתהבנתי.כן:תשובה
.עצמי

?מדוע?כזהיוםבעודמעונייןהייתהאם:שאלה
.קצתעודשישתפרמעונייןהייתיאבל,כן:תשובה
?הבאההוריםליוםלהוסיףכדאישלדעתךדברישהאם:שאלה
.ופרים'ציחלקושהמורים,כן:תשובה

ח"התשע', מחצית א-ש"שמיום 



תלמיד כיתת שמעון, שילה סעדון: מראיין
אשרתלמיד כיתת , ראיון עם אלמוג ביטון

?  בחר פעילות אחת משבוע השפה שאהבת במיוחד ומדוע:שאלה
.כי זה היה מעניין, ההצגה של אליעזר בן יהודה:תשובה
?  מה למדת משבוע השפה העברית:שאלה
.ביטויים:תשובה
?  מה אתה אוהב בשפה העברית:שאלה
.את העיסוק במילים:תשובה
?  האם השתתפת בהפסקה הפעילה:שאלה
כן:תשובה
? במה השתתפת בהפסקה הפעילה:שאלה
.בתפזורת:תשובה
?  מה הדבר שהיית רוצה שיתווסף לשבוע הזה:שאלה
.חידון של השפה העברית:תשובה

תלמיד כיתת שמעון, ראיון עם נריה עמר
בחר פעילות אחת משבוע השפה  :שאלה

?  שאהבת במיוחד ומדוע
נכנס לכיתה והסביר  אמינובשהרב :תשובה

למדתי דברים  -לנו על הגיית התפילה
.חדשים
מה למדת משבוע השפה  :שאלה

?  העברית
למדתי איך להגות נכון את  :תשובה

.התפילה
?  מה אתה אוהב בשפה העברית:שאלה
.את המילה גלידה:תשובה
במה השתתפת בהפסקה  :שאלה

? הפעילה
.בחידון של שילה:תשובה
מה הדבר שהיית רוצה שיתווסף  :שאלה

?  לשבוע הזה
.עוד סיפורים על הרב גץ:תשובה

העבריתשבוע השפה 

תלמיד כיתת נפתלי, סיאניאלעאיראיון עם 
בחר פעילות אחת משבוע השפה  :שאלה

?  שאהבת במיוחד ומדוע
.ההפסקה הפעילה:תשובה
מה למדת משבוע השפה  :שאלה

?  העברית
,  שאם לא הוגים נכון את התפילה:תשובה

.יש משמעות אחרת
?  מה אתה אוהב בשפה העברית:שאלה
.את המילה גלידה:תשובה
במה השתתפת בהפסקה  :שאלה

? הפעילה
בחידון של שילה ובפעילות של  :תשובה

.דביר כהן
מה הדבר שהיית רוצה שיתווסף  :שאלה

?  לשבוע הזה
לבעוט  : לדוגמא. משחק ספורטיבי:תשובה

בכדור ואם הוא פוגע במילה בעברית ואתה  
.אתה מקבל פרס, יודע את הפירוש שלה



לשאלישע נתן / סיפור בהמשכים-איש הר הבית וניסוך המים 

יהוידע ויוסי נתפשו וכרגע אסורים בבית של : הקודםבפרק 

...ליהוידע היה רעיון. מישהו

אמר יהוידע בקול בוטח  , "בתוך חגורתי יש סכין קטן בדיוק למקרים כאלה"

בדיוק כשסיים את  ". אבל בשביל זה ניאלץ לחכות עד הלילה"והמשיך 

כל הלילה עבדנו אני ויהוידע על ... הונחתה עלינו מהלומה חזקה, המשפט

לאחר  . שהרי כבר יום שלם שלא אכלנו, המלאכה הייתה קשה. חיתוך החבלים

בפתח  . היינו בדרכנו חזרה לביתו של יהוידע, כמה שעות של עבודה מאומצת

יהוידע  . ביתו עמדו שאר ילדי הקבוצה וציפו לתשובה על היעדרותו הפתאומית

הילדים עלו אחריו לביתו ושם סיפרנו ". עלו עלינו"-ענה להם במשפט אחד

,  הילדים הבינו את המשמעות ויהוידע. להם את כל הקורות אותנו ביום אמש

,  חילק להם סכינים כמו שלו, שהיה המנהיג הבלתי מעורער של הקבוצה

יצאנו עם בוקר לגינתו של איש הר הבית והתחבאנו מאחורי . למקרה הצורך

.השיחים

...קטנההפתעהלנוחיכתהשם

!יבואהמשך



שטריתאיתן אברהם / דני פוטר 

גל ורוני הלכו לחצר בית הספר לכישוף ולקוסמות כדי , דני, ביום בהיר אחד
על איתוושוחחו איתודיברו , כשפגשו אותו. חברם הענק, לפגוש את שמעון

אחרי כשעה סיימו לדבר  . המבחנים ועל ההישגים של סוף השנה, השיעורים
בתום  . ולאכול את ארוחת הערבגריפינדורוחזרו להתארגן במגדל , איתו

.  ושינה עמוקה עטפה אותם, הארוחה שכבו במיטותיהם
עם המדריך שכינו  " כוחות האופל"נכנסו לשיעור , בבוקר יום שני כמו בכל שבוע

שבהן למדו על שיקוי המוות  , היו אלו שעתיים משעממות". המעצבןסניפ"
הלכו לשיעור תורת  , בתום השעתיים. פולמיציחוץ משיקוי , המסובך ביותר

" ביסים"הם למדו שצמחים אלה נותנים . הצמחים ולמדו על צמחים טורפים
,  חברי דוד אמר שהוא חייב לראות אם אכן כך הדבר. לכל מי שמתקרב אליהם

.  וכמובן זכה לביס קטלני וכואב מאוד
,  חילופי דברים קשים עברו ביניהם. שם פגשו את מני, למחרת הלכו לספריה

קאבום"ומני עשה כישוף , "בננה"דני עשה כישוף . מה שהוביל לקרב כישופים
.  ושלחה אותם לחדר לשארית היום, לפתע נכנסה המורה דניאלה". פאלש

.  והם הצטערו על הריב המטופש שהיה להם, עטף אותםשיעמום
.  שהוא תלמיד בבית הספר שלהם וחבר טוב שלו, טיטוניבלילה חלם דני על 

הם עבדו קשה בשעה שנתנו  . גל ורוני מבחן בשינוי צורה, למחרת היה לדני
אחרי המבחן היה להם שיעור שיקויים עם פרופסור  . להם לעשות את המבחן

, בערב שלאחר מכן. אמר גל, ..."איתולפחות זו רק שעה אחת . "המעצבןסניפ
.  אבל הצליח להירדם מוקדם יותרטיטונידני חלם שוב על 

דני . סליתריןמול בית גריפינדור-"קווידיץ"בשבוע שלאחר מכן היה משחק 
ואז מסרו  , משה ותומר התמסרו. הסניץוגם מני חיפש את הסניץחיפש את 
צרחו , כל האוהדים התפרעו! והיא הצליחה להבקיע שערהקאופללדורה את 

דני טס . ורדף אחריוהסניץמני מצא את , בלי שאף אחד ראה. והניפו דגלים
כל הקהל  . ותפס אותוהסניץוהתרסק בזמן שקפץ אל , מאחוריו במהירות העל

ניצח  גריפינדורבית . קפץ במחיאות כפיים סוערותגריפינדורהאדום של בית 
!במשחק
שגריפינדורוראו , בקווידיץגל ורוני על טבלת המקומות , הסתכלו דני, למחרת
כיצד  -כל הנסיעה חזרה הביתה עברה עליהם במחשבה אחת ויחידה. ניצחה

?  ינצחו בשנה הבאה
...מחשבות רבות עלו בראשם ואת שחלם דני רק הוא ידע



מתן עמר/ דני והחתול , גיבור הקבלה

לישובהגיעה,זמרהבןכרם,החדשהישובאתוגידלטיפחגץשהרבבזמן,רבותשניםלפני
גם,הישובילדישארכמו.משפחתהבליישראללמדינתלבדהשעלתהמצרפתילדה,מיכאלה

חברותלהכירמיכאלהמצדרביםניסיונות.גץהרבשהקיםהחדשהספרבביתלמדההיא
פעםמידילברוחלהשגרםמהוזה,שלהוהמבטאהמראהעלצחקוכולם.נכשלו-חדשות

לפנימהוריהשקיבלההטלפוןאתגםלשםלוקחתהייתההיא.שלהוהסודיהפרטילמחבוא
.לארץשעלתה

,גץהרבהבחיןהספרלביתבכניסהכבר.וחוששתעצובהספרלביתהלכהמיכאלה,אחדיום
אתהשפילהמיכאלה.הרבשאל"?עצובהאתלמה".מעיניהשנשתקפהבעצבות,המנהל
הקטנהבתיהנך,מהיום",הרבהכריזלדבריהבתגובה.ליבהשעלאתלרבוסיפרהמבטה

שעברמהבכלהרבאתלשתףהוסיפהוהיא,חדשבאורזהרומיכאלהשלפניה."והחביבה
.עליה

הרגישה,מהלוקרהלימודספריאתמיכאלהשהוציאהבזמן,הבקריםמןבאחד,כשבועלאחר
הייתההיא,התעוררהוכאשרהתעלפהמיכאלה.מסויםלכיווןאותהשמוליכיםידייםזוגותשני

שאלההיא.והחתולדני-ביקוםגדוליםהכיהגיבוריםועםראשהעלשקעםחשוךחדרבתוך
ממני":ושאלהתהתהמיכאלה."לעזרתךוזקוקיםגיבוריםאנחנו":להענווהם"?אתםמי":אותם
לנואמרהוא.גץהרבעםבחברותאקבלהלמדנואנחנו!כן":השיבווהם?"עזרהצריכיםאתם

.גץהרבאותושתיארכפי,שלךהאורכמובדיוק,"אור"להשישילדהשנמצאה
איש,התפוח,הענקהרימון:והחתולדנישלגדוליםהכיהאויביםכלשהו,לידבחדר,הזמןבאותו

.שטגןפרופסורהמשוגעהפרופסוראתשםהיה-חשובוהכי.רשעיםהרבהועודהאנרגיה
,והחתולדנישלהאויביםשלהכוחותכלאתשאבהואשבעזרתה,המצאההמציאהפרופסור

אתלקחהפרופסור.מיכאלהשלאבאמאשראחרלאהיה"הליבה"."ליבה"בהכוחותאתוריכז
בחדרנמצאיםשלהםהאויביםשכלגילו,ומיכאלההחתול,דני,בינתיים.אליואותווחיברהליבה

במתקפתויצאויקרהשזהמראשתכננושהאויביםאלא,אותםלעצורניסווהחתולדני.ליד
,החליקמיכאלהשלראשהעלשהיההשק.והחתולמיכאלה,דניאתלתפוסהצליחוהם.פתע

איךרעיוןלהשהיהולמרותנעלבהמיכאלה.מצחוקוהתפקעופרצופהאתראווהחתולדניואז
שלאבאזהשהליבהגילוהם"!ההפתעה"הגיעהפתאום.אותולבצערצתהלאהיא,להצילם
הרעל.בונוגעשהואדברכלשממיס,רעילחומרמהפרופסורלנזולהחלולפתע,מיכאלה
לגלותרצתהלאעדייןמיכאלה,זאתלמרות.והחתולמיכאלה,דנישללרגליהםלעלותהתחיל

."שאמותלפניהאחרונהבפעםבטלפוןאשתמשאני":לעצמהחשבההיא.שלההרעיוןאת
התחילההיא.גץהרבושלשלההתמונהאתהמסךגביעלוראתה,הטלפוןאתפתחהמיכאלה

מיכאלה.לרבגםמשהולקרותעלול,שלההרעיוןאתתבצעלאהיאשאםוהבינהלבכות
בזמן,הסוללהאתממנווהוציאהשלההטלפוןאת"הקריבה"היא:הרעיוןאתלבצעהחליטה
.הסוללהאתלווהצמידה,האנרגיהאיש,והחתולדנישלהאויבאתתפסההיאהשנייהשבידה
.בחדרשהיוהאויביםכלאתלפוצץשהצליח,ענקיפיצוץיצרוהסוללההאנרגיהשלהשילוב
.גץהרבעםשלהליקוםאותהלהחזירהצליחהפיצוץ,לכךבנוסף

."הקטנההכותלעוזרת",לכינויזכתהואףהרבשלהעוזרתנהייתהמיכאלה,שניםכעבור



אלישע נתן לש/ תעלומה בלב ים 
!יקריםילדים,לכםשלום

הנאציםהגיעו,חמשבןוכשהייתיבהונגריהנולדתי.אשכנזילמשפחתאליהומנחםשמי

כלעבדנושם,בלזן-ברגןלמחנהנשלחנו,ואנייוסףאחי,ויוכבדשלום,הוריי.וכבשוהלהונגריה

אותישלחומסויםבשלב.הספיקהלאהזעומה-היומיתהאוכלומנתקשותבעבודותהיום

לגביכבדיםחששותהתמלאתי.לעולםממשפחתיהופרדתיוכך,אושוויץבשםאחרלמחנה

מרעלובכיתי,מלבדינספתהמשפחתישכל,גיליתיהשואהבתום.וחבריםמשפחהללאעתידי
.ארצהלעלותוהחלטתיהאמונהאתאיבדתילא,אולם.גורלי

חללאתשמילאו,איש500עודעםיחד"בניםושבו"האוניהעלעליתי,חשווןמרבחודש'יביום

,עוגןהרימההאוניההצהריםאחר16:00בשעה.כפייםובמחיאותשמחהבשאגותהספינה
.גלותשנות2000במשך,לשובוכמהנוציפינואליה-המובטחתהארץלעברלשוטוהחלה

ככל,אולם.גדולההייתהוההתרגשות,טובההייתההאווירהלהפלגההראשוניםבשבועות

.החדריםוצפיפותבמזוןהמחסורבשלהנוסעיםביןמריבותלהיווצרהחלו,הזמןשעבר
.ומריבהכעסלאווירתמקומהאתפינתההטובההאווירה

בחוריהיושניהם.והרשליואלהיהששמםנחמדיםבחוריםשניעודעםחדריאתחלקתיאני

בספינההחיים.אליהםמצטרףהייתיולפעמיםתורהלמדוהיוםשכל,ביותרחריפיםישיבה

המפליגיםמביןכמה.אותותיולתתהחלוהרעב,אוכלחסרשהיהמפני,ליוםמיוםקשיםנעשו
.הנוראהרעבבגללחלואף

אדםרואהאני,והנה.ונקיצחאווירלשאוףיוםבכלכמולתומילסיפוןעליתי,בכסלו'בביום

סירהאוספינהשוםשאיןוראיתיהתקרבתי.היםלעברלשלוםידיוומניף,הסיפוןעלשעומד

הסתובב,אותיכשראהמיד.מעשיולפשרושאלתיועודאליוהתקרבתי.שלוםלהלעשותשיוכל

.המשונההמחזהעצמועלחזרלמחרתביום.חשבתי,"מוזרבאמת".לחדרווברחבבהלה

אמרוהםובאמת,טובהעצהלילתתשיוכלוחשבתי.להםואספרלחבריישאלךהחלטתי
.זהבנושאמעמיקהובחקירהבמעקבשנתחילשכדאי

.המצווה-לברשקיבלומקלטמצלמההביאאפילווהרשל,למשימההתארגנומכןשלאחרביום

הוצאנוכשבועלאחר.בארוןמקלטהחבאנוואנוישןהוא,לחדרוהלכנומאוחרתלילהבשעת

לפי)דלתופותחקםזהאדם,בוקרלפנות3:00בשעהלילהשבכלוגילינו,המקלטאת
.נסגרתדלתשלוקולותשעהכרבעבמשךתקתוקיםשמענו,ההקלטהבהמשך.(הקולות

שלנוהאלמוני,היציאהבפתחכברכשהיינו,לפתע.המצלמהאתבחדרוהשתלנולמחרתביום
.הולםבלב,יכולתנוככלמהר,שלנולתאחזרהרצנו.התעורר

ולשםפותחהואדלתאיזולגלותכדי,ניקיוןעובדיבתורמחופשיםהגענומכןשלאחרבשבוע

כשהפניתי.במשהושנתקלתיהרגשתיפתאום."יסודיניקיון"בוהתחלנובצהריםנכנסנו.מה

,אדונישלום":בדבריםפתחהרשל.לחברייסימנתיולכןקטןחורגיליתי,מטהכלפימבטיאת

:ואמרהאדיםהאיש."ביותרמסוכןוהדברברצפתךחורמצאנו.הצידהשתזוזמבקשיםאנו

לעברלהתקרבוהחל,הרשלאמר,"מצטער"."לחשושממהלישאיןכך,קרקעבקומתלאאני"

.קטנהדלתנפתחהולפנינומעלהכלפיהורמההרצפה,לחוראצבעואתהכניסהרשל.החור

לכולנוברורהיהעכשיו.בריטניהסמלשעליהמשוכללתהצפנהמכונתוראינולתוכההצצנו
.התעלומהפתרון

אתיגזורכברוהואבחדרואותולשיםעלינוציווהאשר,החובללרבאותוהבאנולמחרתבבוקר

.הימצאנומקוםעלשגויותהודעותאבל,לבריטיםלשדרלהמשיךרעיוןבמוחיעלהלפתע.דינו

בסופו.הספינהנוסעיכלעלאחריותותחושת,עלינושהייתההמיוחדתההשגחהאתהרגשנו

כלובליבשלוםהארץלחופילהגיעהצלחנו,חברינוובעזרת'דבעזרת,ומרתקארוךמסעשל
.פגע



?כמה ספרים יש לך היום בתיק-סקר בית ספרי

,  מתמטיכייףהראל קפלן ורכזת המתמטיקה ומובילת חוג , זלצמןאיתם 

.פופרפורת המחנכת 

בתיקיהספריםכמות:בנושאסקרלערוךמתמטיכייףחוגנציגייצאנו,ראשוןמימיבאחד

לךישספריםכמה:ושאלנוהכיתותביןעברנו.תלמידים160-כהשתתפובסקר.התלמידים

?בתיקהיום

לאחר,אולם.התלמידיםלכלספריםמספראותואתיהיהכיתהשבכלשיערנובהתחלה

כיתהלמעט)שונהכיתהבאותההתלמידיםביןהספריםשמספרלגלותהופתענו,שבדקנו

.(ספריםשלזההמספרהיההתלמידיםלכלשבה'א

:(הממצאים)שמצאנוהתוצאותסיכוםלהלן



שנה  70בסימן ד"עתימחנה 
למדינת ישראל לאור חזון הנביאים



הקמת המשתלה

אפיית חלות בעקבות 
טקסט מפעיל בהבנת  

הנקרא בהובלת המחנכת 
.  מירי בן חמו



.  תלמיד והורה, מורה-יום שיח משולש, ש"שמיום 
על בסיס דף , המחנכות והתלמידים ערכו את השיח עם ההורים

.שליהחוזקותשמש 
12הגיעו לשיחת נחת אישית עם , נציגים נבחרים מהכיתות

.המנהל
יהודה יזמו שתי יוזמות מבורכות וחשובות-'תלמידי כיתת ה:

".יד שרה"לארגון ₪ 613ח יהודה שאסף "גמ-
.אמירת תהילים לירידת גשמים-





























',  שיעור משנה בכיתה ד
פרוייקטיםלמידה מבוססת 

,  בהובלת מנהל בית החינוך
רונן וייס

'  כיתה ג, שיעור אומנות
מפסלים מנייר כסף בנושא  

ספורט ותנועה בהובלת  
.המורה אורלי וקנין


