
צלילים של חופש חוויה של מדע

פורים לנו 
שכחנו הכל

 המדע לא סותר את התורה, הוא מרחיב 
ומפרש אותה  † עמ' 5

 המופע המוזיקלי השנתי שלנו גילה 
גם השנה כישרונות  † עמ' 8

אחרי הקיץ הלא פשוט שעברנו, החג השמח היה הזדמנות מרעננת נוספת לחוש שגרה 
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 עיתון בית הספר 

ממ"ד תורני למדעים, אשקלון
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אחרי קיץ קשה של לחימה, 

התחלנו את השנה עם 
פעילות מהנה

לתת זה לקבל
אנחנו תורמים לקהילה, בין 
היתר במפעל המוגן "חושן" 

אמנות של מצווה
יצירות תלמידים, המסמלות 

מצוות שבין אדם לחברו 
בתערוכה עירונית

מה קורא?
אנחנו משתתפים ב"מצעד 

הספרים" וגם כותבים 
סיפורים בעצמנו
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חופש 
במתנה

הורים ותלמידים יקרים,
בית  תלמידי  של  עטם  פרי  שכולו  עיתון  לפניכם 

הספר.
מטרת העיתון היא להציג ולהביא לידיעתכם מעט מהנעשה 

במסגרת החינוכית שלנו.
וברוכה  גדושה  הייתה  תשע"ה  הלימודים  שנת 
בעשייה ענפה במגוון תחומים בבית הספר: לימודי, 

ערכי, חברתי ועוד. 
אזורי  על  ספר  כבית  הוגדר  הספר  בית  ראשית, 
רב  בהוראה  המשלבת  ייחודית  חינוכית  וכמסגרת 

תחומית תורה ומדע. 
לראות  וההנהלה  המורים  צוות  מטרת  שנית, 
וכחלק  את בית הספר כמוקד השפעה על הקהילה 

מהקהילה. בית הספר הוא בית חינוך כמשפחה, מקום שמנסה 
בעזרה  והן  הספר,  בית  בתוך  הן  האחר,  לקבלת  לחסד,  לחנך 
למוסדות הצדקה והחסד מחוץ לבית הספר. מטרתנו לפתח את 
ההכרה בשוני ובייחודיות של כל אחד מתוך הבנה של ה"אחר 
משהו  להעניק  הוא  באשר  אדם  כל  של  היכולת   - אני"  הוא 

לזולת, לקבל מהאחר וביחד להעשיר זה את זה.

בשלב זה של סיום שנת הלימודים שמחה אני לדווח שתודה 
נשאו  וכי מאמצנו  ביותר  מוצלח  באופן  הושגו  היעדים  לאל, 

פרי.
־לסיכום, תודה לקב"ה על שהיטיב עמנו, הובילנו לכל ההצ

לחות ואפשר לנו לעשות את המיטב למען תלמידנו היקרים.
מו שלי,  היקר  המורים  לצוות  להודות  ־ברצוני 

ימים כלילות על מנת לקדם  רים אשר משקיעים 
המקצועי  בצוות  אני  גאה  היקרים.  תלמידנו  את 
"מדעים"  משפחת  של  הצוות  ובכל  שלנו  והמסור 
- מזכירה, אב הבית, הלבורנטית, הספרנית, בנות 

השרות והמאבטח.
על  הפעולה,  שיתוף  על  ההורים  לכם  תודה 

בפעי וההשתתפות  החינוכית  במסגרתנו  ־האמון 
לויות הבית ספריות השונות. אי"ה, נמשיך להוביל למצוינות 

ערכית ולימודית.
ואחרונים חביבים תלמידנו המקסימים, תלמידים מדהימים 

אשר אתכם אנו אוהבים ומאחלים לכם הצלחה בכל.
חופשה נעימה ומבורכת, 

באהבה ובהערכה רבה.

 את החופש ניתן לנצל כראוי
 אם נקבע בו סדר יום 

 שיכלול את כל מה שכדאי 
 לנו לעשות, 

ונמלא אותו בתכנים

אך  זו,  היא  יקרה  מתנה  מתנה,  הוא  החופש 
נחשוב רגע, מה הטמון בה? 

במתנה זו נמצאים כ־60 יום.
שישים ימים ללא מורה - אך האם ללא מורא?

שישים ימים ללא ספר ומחברת - אך האם ימים 
ללא מסגרת?

ימים רבים ללא לימוד ומבחנים - אך האם ימים 
ללא מטרות ויעדים?

תלמידים יקרים,
עלינו לשאול את השאלות הבאות 

חופש ממה? חופש למה? חופש כיצד?
 גם למשה רבינו היו הפסקות בדיבור ה' אליו, 
אך הפסקות אלו היו מיועדות על פי דברי חז"ל. 

"להתבונן בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין". 
ואם משה רבינו, גדול הנביאים שלמד מפי ה', היה 
זקוק להפסקות קל וחומר שאנחנו זקוקים לזמן זה.

החופש ניתן לנו כנקודת עצירה למנוחה מעמל 
ויגיעה שיגענו במשך כל השנה. החופש ניתן לנו 
כנקודת זמן להרפיה ולצבירה מחודשת של כוחות. 
החופש ניתן לנו כדי לאפשר לכוחות ולתחומי 

עניין נוספים לבוא לידי ביטוי.
מה  על  והסתכלות  בחינה  לנו  מאפשר  החופש 
ולימוד  סיכום  של  נפש  חשבון  מעין   - שעשינו 

לקחים.
ומסמרות  יתדות  נקבע  שלנו  החופש  בתוך 
חסד,  לעשיית  לתורה,  עיתים  לקביעת  לתפילה, 

לתרומה לבית או לקהילה. 
את החופש ניתן לנצל כראוי אם נקבע בו סדר 

יום שיכלול את כל מה שכדאי לי לעשות.
ואיכותו  זמן ארוכה  החופש הוא כאמור יחידת 
תהיה תלויה במה שנעשה בו ובאלו תכנים נמלא 

אותו. 
דעו ילדים, המילה חירות דומה למילה אחריות, 
בזמן החירות והחופש יש לנו את האפשרות לקחת 
"ונשמרתם   - גופנו  על  אחריות  אחריות.  ולקבל 
מאוד לנפשותיכם" היא מצווה חשובה מאוד בקיץ.

שנזכה למנוחת הנפש ומנוחת הגוף,
חופשה מהנה.

דור העתיד בתנופה
ראש  יושבת  לתפקיד  התמודדתי  השנה  בתחילת 

מועצת תלמידים של בית הספר מדעים. 
המעמד  את  ולקדם  להוביל  חשוב  מאוד  לי  היה 
לתלמידים  הבטחתי  לא  הספר.  בבית  התלמידים  של  החברתי 
וחשובים  קטנים  בדברים  התמקדתי  לקיים,  ניתן  שלא  הבטחות 
שניתן לשנות כדי ליצור תחושה ואווירה טובה יותר בבית הספר. 
כל תהליך הבחירות היה חוויה מעצימה ואני מודה לבית הספר 

ולתלמידים עליה.
בשיתוף  ומגוונות  רבות  פעילויות  התקיימו  השנה  במהלך 
שונים  חפצים  של  מכירות  הייתה  מהן  אחת  תלמידים.  מועצת 
ידי העובדים במפעל המוגן שבאבן שמואל. ביקרנו  שנעשו על 
פאזלים,  ליצור  לעובדים  ועזרנו  המוגן  במפעל  פעמים  מספר 
משחקי קופסה, כלי חרס, פמוטים ועוד. מאוד ריגש אותנו להיות 

שותפים לעשייה שלהם ולהנעים את זמנם. 
־בנוסף, לקראת החגים עשינו איתם פעילויות חברתיות והמ

קהלה הופיעה בפניהם. ביום ההורים הצלחנו למכור את התוצרים 
שלהם והם שמחו על כך.

לתלמידים  קשובה  להיות  הקפדתי  תלמידים  מועצת  כיו"ר 
תלמידים  לדוגמה,  שונות.  לבעיות  מענה  להם  לתת  וניסיתי 
מכיתות נמוכות פנו אליי בהפסקות וסיפרו לי על חוויות וקשיים 
שהיו להם בבית הספר. פניתי להנהלה ולמורים שיכלו לסייע לי 

ופתרנו את הבעיה.
הרכזת  בליווי  תלמידים  קבוצת  עם  יצאתי  תפקידי  בתוקף 
החברתית, מאיה חיימוביץ', למפגש עם תלמידים נוספים מבתי 
ספר שונים. יחד שוחחנו על נושאים חברתיים שניתן לשפר בבית 
ומורים,  תלמידים  בין  יחס  מיטביים,  בית  שיעורי  כגון:  הספר. 
עזרה לזולת ועוד. קבוצה זו נקראת "קבוצת הקהל" והיא הצליחה 

לדרוש מהמורים להפחית את כמות שיעורי הבית. 
כיו"ר מועצת תלמידים היה לי חשוב לשמור על תקנון בית 

הספר ובמקביל לשפר את האווירה וליצור הרגשת שייכות.

אני מודה למחנכת שלי, חני גבאי, שתמיד ליוותה אותי וייעצה 
לי בנושאים רבים הקשורים לתפקידי. כמו כן, אני מודה למנהלת, 
גילה בן אלישע, שהדלת שלה תמיד הייתה פתוחה בפניי ותמיד 
הקשיבה ותמכה בי. שמחתי לגלות שהנהלת בית הספר קשובה 

לרצונם של התלמידים וחשוב לה לתת מענה לרצונות שלנו.
לתפקיד  ולהתמודד  להתנסות  לתלמידים  ממליצה  מאוד  אני 
ומקווה  תלמידים  מועצת  כיו"ר  תפקידי  את  למלא  שמחתי  זה. 

שהצלחתי בכך. אני מאחלת לכולם חופשה נעימה!

חדשות
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דבר הרב

גילה בן אלישע

המנהלת שלנו
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   מעורבות

על  חסד  "ותורת  כותב:  המלך  שלמה 
לשונה". שואלת הגמרא: וכי ישנה תורה 

של חסד ותורה שאינה של חסד?
תורה  לומד  אדם  שכאשר  עונה  היא  כך  ועל 
תורה  וזוהי  חסד  של  תורה  זוהי  לקיימה  מנת  על 
הרצויה לפני הבורא. בבית הספר אנו לומדים על 
ערכים, מוסר ודרך ארץ, מחנכים לנתינה ולהכיר 

את האחר, לדעת את השונה ואת צרכיו.
אנו מאמינים באמירתו של הרב קוק זצ"ל "יסוד 

כשיג יהיה  שהילד  החינוך...  ביסוד  תלוי  ־האומה 
דל, איש יהודי שלם, טוב לעצמו, גם טוב לעמו". 

כשהתלמיד יגדל לערכים האומה תגדל ותעלה.
ואמירות  מדרשים  מספרים,  הלימוד  אין  אך 

מספיק כדי להטמיע בילדים ערכים אלה.
שמקרבים  אלה  הם  המוחשי  והמפגש  העשייה 
ומטמיעים ערכים. לכן, זו השנה השנייה שבה אימץ 
בית הספר את המפעל המוגן "חושן" באבן שמואל 

ותלמידנו מתנדבים בו כחלק מלמידה זו.
־במפעל זה עובדים אנשים בעלי מוגבלויות. הת

למשתקמים  חווייתיות  פעילויות  העבירו  למידים 
בנושאים שונים: בחנוכה - פעילות מוזיקלית עם 

תלמידי המקהלה וכלי ההקשה.
בפורים - פעילות בנושא השמחה. ביום המעשים 
הטובים בסיוע "אשכולות בקהילה" - פעילות עם 
משחקי חשיבה. בסוף השנה נעשתה פעילות סיכום 

מהנה ומרגשת.
מתרגשים  "אנו  מספרים:  הספר  בית  תלמידי 
את  ומערכים  המוגן  במפעל  האנשים  את  לפגוש 
המאמץ שלהם. אנו לומדים מהם שאסור לוותר גם 

אם קשה לפעמים".
יוצאים  "התלמידים  מספרים:  הכיתה  מחנכי 
מאוד נתרמים, ומלאי חוויה. זו כוחה של נתינה!"

חיימוביץ',  מאיה  חברתי  חינוך  לרכזת  תודות 
יוזמה  על  דוידי  יוסף  הרב  הספר,  בית   ולרב 

מבורכת.

חסד במפעל המוגן "חושן"

סיפורו האישי של החייל אלחנן תקליטן ליום אחד
בחזרה לימי האושר

"אם מישהו היה אומר לי"

החיבוק שלאחר 
הלחימה

ההורות  אתגר.  מהווה  הפוסט־מודרני  בעידן  הורות 
לדעת  מאיתנו  דורשת  וגם  אותנו  ומעשירה  ממלאה 
איך להתמודד נכון עם מצבים מורכבים. הורות לילדים 

־בעלי לקויות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז יכולה להיות מא
תגרת עוד יותר. זוהי חוויה מתמשכת של דאגה לגורלו ולעתידו 
של הילד. הורים לילדים עם לקויות למידה או קשיי קשב, נתונים 
בעומס רגשי רב וחיים כל הזמן בדריכות, מוכנים לקראת "הבעיה 

הבאה" שתציף את חייהם.
להקלה,  להביא  יכולים  תומכים  קבוצתיים  תהליכים  כי  ידוע 
שינוי ושיפור משמעותיים. מתוך הבנה זו נפתחה השנה בבית הספר 
קבוצה תומכת להורים לילדים עם לקויות למידה או קשיי קשב. 
מטרת הקבוצה הייתה ליצור מרחב בו ההורים משתפים זה את זה 

־בחוויית הגידול של ילד לקוי למידה ו/או עם הפרעת קשב, תומ
כים זה בזה ומייעצים זה לזה, ובה בעת מקבלים כלים להתמודדות.

ההורים נפגשו לעשרה מפגשים בני שעה וחצי, ששולבו בשתייה 
חמה וכיבוד טעים ששהביאו. הסדנאות הונחו על ידי, בהתבסס על 
השיטה התמיכתית־הבעתית שפיתחה פרופ' ציפורה שכטמן ותוך 
שימוש בכלים מגוונים )ציור, קלפים טיפוליים, סרטונים, משחקים 

וכד'(.
תוך  הילד  עם  האינטראקציה  על  שוחחנו  המפגשים  במהלך 
התמקדות בנושאים כמו מצוי מול רצוי, הצורך לראות את החיובי 
וכלים להתמודדות עם ההפרעה.  וריכוז  בילד, מהי הפרעת קשב 
ד"ר  של  השלמה  הסמכות  ולמודל  אפר"ת  למודל  גם  התייחסנו 
אריה טבעון. בנוסף, ההורים בחנו את ההורות שלהם וביררו לעצמם 

מה היו רוצים לשנות.
ובהצלחות.  באתגרים  ושיתפו  מדהימה  בצורה  נפתחו  ההורים 

־רוב ההורים התמידו להגיע למפגשים מתוך תחושה כי הם מקב
לים כוחות רבים להתמודדות וכי נוצר עבורם מקום בטוח לשוחח 
על נושאים שעד כה הם לא הבינו או שהתלבטו בהם בינם לבין 
עצמם. וכך הם הצליחו להגיע לתובנות משמעותיות בחינוך הילד 

ובאינטראקציה איתו.
בשל  ילדיהם.  בחיי  ביותר  המשמעותיות  הדמויות  הם  ההורים 
ההיכרות העמוקה שלהם עם הילדים הם מהווים את סוכני השינוי 
העיקריים והחשובים ביותר בחייהם. במשוב שניתן במפגש האחרון 
סיפרו ההורים כי כעת הם מבינים את הילד טוב יותר וכי קיבלו 
כוחות להתחיל את השינוי. כל אחד התמקד בשינוי המתאים לו 
ולילדו. ההורים ציינו שינויים ביחסם לילד וללקות ובהתנהגותם 
הלמידה  בעקבות  והגיעו  הילד  תפקוד  על  שהשפיעו  שינויים   -
והמקבלת  הנעימה  האווירה  את  עוד  ציינו  ההורים  הקבוצתית. 
הם  כן  כמו  והמכילה.  המקצועית  ההנחיה  ואת  בקבוצה  שהייתה 

התפעלו מהיוזמה וביקשו להמשיך עוד את המפגשים.
והתמיכה  העזרה  על  הספר  בית  למנהלת  להודות  המקום  כאן 
במישורים שונים, כדי שהקבוצה תוכל לצאת לדרך ולפעול לטובת 

הילדים.
אורלי טויל, יועצת חינוכית 

 סדנה מיוחדת מסייעת להורים להתמודד עם לקויות למידה והפרעות קשת וריכוז 
 של ילדיהם • ההורים חולקים חוויות, תומכים זה בזה ולומדים מניסיונם של אחרים

תלמידי ו'/1 מובילים שינוי
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חסד כדרך 
חיים

לא מספיק ללמוד מספרים 
ומדרשים: רק דרך עשייה 

בקהילה אפשר להטמיע ערכים

ילדינו  האחרון.  הגדול  בחופש  קשים  ימים  ידענו 
־היקרים ישבו במרחבים מוגנים ולא נהנו ממגוון אפ

שרויות הבילוי שתיכננו לחופשה המיוחלת.
בתחילת שנת הלימודים בית הספר קיבל את תלמידיו בחיבוק 

־אוהב, מרגיע ומנחם והכניס את כולם לשגרה בריאה. נעשו פעי
לויות הפגה שונות, נערכו שיחות לאוורור רגשות וחיוכי השמחה 

חזרו לפניהם של כל באי בית הספר. 
לביטחוננו  שדאגו  האמיצים  חיילינו  את  כמובן  שכחנו  לא 

והקדשנו יום הוקרה לכל פצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. 
ביום זה נפגשנו עם החייל אלחנן שנפצע בציר כיסופים וסיפר את 
סיפורו האישי מרגע הפציעה. התרגשנו מאוד ואף הזלנו דמעה 
כשנזכרנו במאורעות מבצע "צוק איתן". למדנו רבות על גדולתו 
של עם ישראל כשראינו את אחדות העם, הנתינה האדירה ואהבת 

החינם לאורך כל המבצע. 
התמונות מעידות על עצמן שימי האושר חזרו למחוזותינו ואנו 

מקווים מאוד לשקט תמידי ולחופש גדול אמיתי בשנה זו. 



ת ו ע ש

אייר  י"א  חמישי  ביום 
מ�ת יום  ה�קיים   30.4.20155

אשכולו�  בשילוב  מטיקה 
�למידי  ידי  על  הועבר  היום  חשיבה. 
כי�ה ה' וכלל משחקי ספורט, אוריגמי, 

ופ וחבלים  סולמו�  דומינו,  תטנגרם, 
בסיום  אינטראקטיביו�.  חשבון  עולו� 

אש במצג�  ה�למידים  צפו  תהפעילו� 
"על  ובהצגה  משעשע�  אופטיו�  ליו� 

מידו� אורך ומידו� קדומו�".
יובל גואטה מכי�ה ה' מספר�: "ביום 
כי�ו�  �למידי  מעבירים  המ�מטיקה 

תה'תו' פעילויו� מהנו� וחוויי�יו�. הפ
לי גם  אלא  מהנו�  רק  לא  תעילויו� 

בנושאים  הידע  א�  ומעשירו�  מודיו� 
היוםתיום  בחיי  ובהנדסה  במ�מטיקה 

ובכלל".
הס בי�  בחצר  ה�קיימו  תהפעילויו� 

כמו:  ספורטיביים  משחקים  וכללו  פר 
קליעה למטרה, באולינג, 7 בום וקפיצה 

למרחק.
ב�וך  שהועברו  פעילויו�  גם  היו 
הכי�ו�, כמו משחקי אשכולו� חשיבה 

במ�מטיקה ועוד.
הפעילויו�,  ממגוון  נהנו  ה�למידים 
ה�כנסו�  ה�קיימה  יום  של  ןבסופו 
היום.  כל  א�  שסיכמה  באודיטוריום 
אהב�י א� ההצגה שהוצגה בצורה קצ� 

הן מי ולימדה או�נו מה  תהומוריסטי� 
דו� אורך קדומו� )אמה וטפח( וגם מה 

הן מידו� טובו�.
לסיכום, יום מ�מטיקה עבר בהצלחה 
על  למ�מטיקה  למורו�  �ודו�  רבה. 
היוזמה וההשקעה הרבה ביום זה: זהבי� 
אלפסי ואודליה חזן. כמו כן, יישר כוח 

ה' על העבר� הפעי תל�למידים כי�ה 
לו� בצורה בוגר� ואחראי�.

מידות 
טובות

�למידי כי�ו� ה' העבירו א� 
יום המ�מטיקה, שכלל משחקי 

ספורט ופעילויו� חוויי�יו�

קיפולי אוריגמי בכיתה ב'/2

השנה  גם  שנה  בכל  כמו 
ב�קשוב  שיא  יום  ה�קיים 
א'תד'.  לכי�ו�  ואמנו� 

בפעי הש��פו  ה�למידים  זה  תביום 
לו� חוויי�י� סביב אמנים ישראלים 
ה� ישראל.  ארץ  נופי  א�  תשציירו 

באמנו�  בפעילו�  הש��פו  למידים 
על  ולמדו  מ�וקשב�  בפעילו�  ואף 
האמנים ועל הסגנון בו הם מציירים. 

האמנים שנבחרו בשנה זו הם: יוסף 
 - גוטמן  נחום  א',  לכי�ה   - זריצקי 
ג'  לכי�ה   - נחשון  ברוך  ב',  לכי�ה 
הפעילו�  ד'.  לכי�ה  קדישמן  ומנשה 
לוי,  לימור  המורו�  ידי  על  הונח�ה 
מירב גהסי ורחלי ימין. בסיומו של יום 

תלכל �למיד היי�ה יצירה שצייר בס
גנון האמן בפעילו� באמנו�, ויצירה 
בפעילו�  המחשב  בעזר�  ה�ערב  בה 
מימי  אח�  היא  זו  פעילו�  ב�קשוב. 
בהוראה  הספר  בבי�  הנערכים  שיא 

רבת�חומי�. 
הדס, אמא של קורן רביעי מכי�ה 
הכירו  זו  "בפעילו�  מספר�:  ב'/15 
מיצירו�יו של  נכבד  חלק  ה�למידים 
האמן המפורסם נחום גוטמן. היצירו� 

הוצגו בפני ה�למידים במחשב בצבעי שחורתלבן 
על ידי המורה מירב גהסי. כל �למיד בחר יצירה 
אח� שאהב במיוחד, וצבע או�ה על פי פרי דמיונו 
היי�ה  בכי�ה  האווירה  מרהיבים.  צבעים  בשלל 
נעימה וחיובי�, ה�למידים היו פעילים ונהנו מכל 
קורן:  מספר  אמו  לדברי  בהמשך  חוויי�י".  רגע 
"בפעילו� זו נהני�י מאוד בחוויה מהנה ומיוחד� 
כל  בינינו.  המשימו�  א�  חילקנו  הדס,  אמי  עם 

אחד צבע חלק מן ה�מונה וכך יצרנו בסוף �מונה 
צבעוני� אח� ומיוחד�".

היי�ה  זו  "פעילו�  קורן:  של  אמא  מסכמ� 
זה  מסוג  שפעילויו�  ספק  אין  ומהנה,  מקסימה 
בבי� הספר גורמו� לאחדו� וחוויה קסומה בקרב 

הילדים וההורים". 

גולשים בבטחה
במסגר� הגבר� המודעו� לשימוש בטוח, נבון 

ובני  ילדים  בקרב  באינטרנט  ואחראי 
ב�קשוב  השיא  יום  בישראל,  נוער 
לכי�ו� ה'תח', הוקדש השנה ל�חרו� 
יציר� פרסומ� בנושא: גלישה בטוחה 

ברש�.
�ל בפני  פ�וחה  היי�ה  תה�חרו� 
תמידי בי� הספר, מכי�ו� ה'תח', שנר

שמו מראש ל�חרו� והגישו פרסומ� 
בנושא.

הק נושא  בכל  עסקו  תהפרסומו� 
שור לגלישה בטוחה ברש�. לדוגמה: 

בר ה�נהגו�  נורמו�  זהירו�,  תכללי 
אחריו�  ברש�,  מיטבי�  גלישה  ש�, 

תאישי� וחבר�י� ברש�, רש�ו� חב
ר�יו� ועוד.

אמנו�י�  בדרך  ביטאו  הפרסומו� 
�מונה,  בליווי  הנושא  א�  ויציר�י� 

תמסר מילולי, מוזיקה או  סרטון שמ
יצרו  ה�למידים  הרעיון.  א�  בטאים 
או�ה  והגישו  במחשב  הפרסומ�  א� 

ל�חרו� כקובץ דיגיטלי.
ביום  ל�חרו�  הועמדו  הפרסומו� 
על  נבחרו  והזוכים  ב�קשוב.  השיא 
מורכב�  שהיי�ה  שיפוט  ועד�  ידי 
מנציגי �למידים מכי�ו� ה'תח' שלא 
ב�חרו�  הוצגו  הפרסומו�  ב�חרו�.  הש��פו 
בלבד.  מספר  היה  פרסומ�  לכל   - שמו�  ללא 
ושאר  פרסים  קיבלו  הזוכו�  הפרסומו�  יוצרי 

המש��פים ב�חרו� קיבלו �עודו� הש��פו�.
ימין  אביה  זכ�ה  ב�חרו�  הראשון  במקום 
מכי�ה ו'/2, במקום השני זכו �איר גבאי ונועם 
אלהרר  דיו  זכה  השלישי  ובמקום  ה'  מכי�ה 

מכי�ה ח'/15.

אמנות בשיא

מאנימציה ועד וטרינריה

 זריצקי, גוטמן, נחשון וקדישמן: יום שיא ב�קשוב ואמנו� הוקדש השנה לאמנים החשובים 
האלה שציירו א� נופי הארץ † חוויה קסומה לילדים ולהורים

 �וכני� ל�למידים מחוננים מספק� סביבה לימודי� עשירה וחקירה חוויי�י� של נושאים 
כמו מנהיגו�, וטרינריה, אסטרונומיה ואנימציה

אביב עם דגם של כוכבי לכת

בחכמה  ול�ור  לדרוש  ליבי  א�  "ונ��י 
)ספר  על כל אשר נעשה �ח� השמיים" 

קהל� פרק ח'(
המוכשרים  ב�למידיו  וגאה  מ�פאר  הספר  בי� 

שנפגשים אח� לשבוע במרכז למצוינו� באשקלון.
אמא של אביב זרביאן מכי�ה ג' מש�פ� או�נו 
עברה  שאו�ו  הלמידה  וב�הליך  ב�ה  של  בחוויו� 

בהנאה מרובה:
בא החלה לבקר השנה במרכז למצוינו�  ת"אביב 

שקלון, ב�וכני� ל�למידים מחוננים בכי�ה ג'. היא 
לומד� ביחד עם ילדים בני גילה בסביבה לימודי� 
הידע  והעמק�  הדע�  הרחב�  שמאפשר�  עשירה 

מעבר לנלמד בבי� הספר. 
הלימודים הם בדרך חוויי�י� ומהנה שמאפשר� 
ומורכב�.  יציר�י�  חשיבה  ולפ�ח  לחקור  להם 
המורים במרכז מגיעים מ�חומי האקדמיה והאמנו�, 

מעודדים א� הילדים לסקרנו� ול�עוזה. 
ת"לצד חוויי� הלמידה המרכז מהווה מסגר� חב

באווירה  מגבשו�  פעילויו�  בו  מ�קיימו�  ר�י�, 

היא  שבהם  בימים  נהני�  אביב  ומכילה.  �ומכ� 
למידה  חוויו�  רווי�  מהם  וחוזר�  במרכז  לומד� 
חדשו� וצמאה להמשיך לחקור ולהרחיב א� אופקיה 

ב�חומי דע� שונים.
"אביב מספר� על הנושאים הנלמדים במרכז:

וטרינריה: למידה על בעלי חיים. איך בנוי גופם? 
ריפוי בעלי חיים שחולים ומה קורה לגופם? איך בנוי 

השלד של בעלי חיים ושל האדם?

מעשים  שעשו  מנהיגים  על  לומדים  מנהיגות: 
עדי  כמו  רבים,  אנשים  אחריהם  ושסחפו  גדולים 
 – קרמבו"  של  "כנפיים  א�  שהקימה  אלטשולר 
מארי  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים  נוער  �נוע� 
באוניברסיטה  שלמדה  הראשונה  האישה   – קירי 

ועוד.
והשפה  ה�רבו�  על  למידה  יפן:  תרבות  חקר 

היפני�, רעידו� אדמה ועוד.
עריכ�  הלכ�,  כוכבי  על  למידה  אסטרונומיה: 
ניסויים וצפייה בטלסקופ ממצפה הכוכבים שבמרכז 

על כוכבי הלכ�.
:אנימציה ה�נסו� חוויי�י� בעריכ� סרטי אנית

מציה.
חקר פורצי הדרך: זוכי פרס נובל ב�חום המדע 

והסיבו� לקבל� הפרס.
"כאם, אני רואה �רומה רבה למפגשים של ב�י 

תבמרכז למחוננים. אביב מעשירה גם א� בני המש
פחה בידע הרב שהיא לומד� בכל שבוע".  
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־"הפוך בה והפוך בה דכולה בה" )מס
כת אבות(. מדברי המשנה אנו למדים 
כי תורת המדע לא סותרת את תורת 

ישראל אלא מרחיבה אותה ומפרשת אותה.
מיעדי  וכאחד  הספר  בית  מייחודיות  כחלק 
בית הספר אנו שואפים לפתח תלמיד עצמאי 

בעל יכולות חקר וחשיבה מסדר גבוה.
בית הספר ממשיך גם השנה בפרויקט "יריד 
מדעים – בשילוב ההלכה". לקראת היריד כלל 
הם  שאותו  נושא  בחרו  ו'־ח'  כיתות  תלמידי 
החקר  עבודת  כתיבת  בתהליך  בזוגות.  חקרו 
התלמידים מלווים על ידי צוות המורים למדע, 
רב בית הספר והמלווה האקדמי, הרב שטראוס. 

המ הניסוי  ועריכת  העבודה  כתיבת  ־לאחר 
תאים לנושא החקר, מגיע רגע השיא לו מחכים 

כולם - יריד מדעים.
ההורים הגיעו לערב חווייתי, מעשיר ומלמד 
עבודתם,  על  התלמידים  את  שאלו  הם  שבו 
ראו את הניסוי ושמעו את סיפורי התלמידים 

על חוויית הלמידה שלהם לאורך כל התהליך. 
־בית הספר מכין את תלמידיו לעתיד האקד
־מי והטכנולוגי הדורש מיומנויות למידה ייחו

בהם  טיפח  התלמידים  שעברו  התהליך  דיות. 
העצמי  הביטחון  את  וחיזק  שפתיים  כישורים 
אנשי  הורים,  מול  עבודתם  את  שהציגו  בעת 

חינוך ומדע. 
השנה כיבדו אותנו בערב היריד ראש מנהל 
החינוך הדתי הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, מחמ"ד 
מחוז דרום מאיר סבג ונציגים מעיריית אשקלון.

של  רבות  שנים  לעוד  השם  בעזרת  שנזכה 
עשייה מחכימה ומוצלחת.

חוויה של מדע

מתחילים במצווה

 המדע לא סותר את תורת ישראל אלא מרחיב ומפרש אותה † ב"יריד מדעים" בשילוב ההלכה, 
שהתקיים בבית הספר חקרו התלמידים נושא מדעי וכתבו עבודה

 תלמידי בית הספר השתתפו בתערוכה שיזמה עיריית אשקלון והפיקוח 
על האמנות בנושא "עיר פוגשת אמנות"

־השנה בית הספר שלנו מש
עם  המחודש  בפרויקט  תתף 
"שבט  פרויקט   – בולטימור 

אחים".
ביטוי  אלא  כתיב  טעות  לא  זוהי 
בארץ  היהודים  כולנו  של  לישיבה 

־ובחו"ל. בפרויקט משתתפים רק חמי
שה בתי ספר מכל העיר.

הספר  בית  של  התאום  הספר  בית 
בבולטימור,  חדש"  "אור  הוא  שלנו 
המשלב  אורתודוקסי  ספר  בית  שהוא 
גם הוא יהדות ומדע. לא פשוט להיות 
יהודי בחו"ל ולשמור על כל ההלכות, 
לתלמידים  חשוב  שמאוד  הסיבה  זוהי 
קשר  על  לשמור  שלהם  ולמורים  שם 
הזהות  את  ולחזק  בארץ  היהודים  עם 

היהודית.
בפ משתתפים  ד'  כיתות  ־תלמידי 

פעילויות  מספר  קיימו  וכבר  רויקט 
המקבילה  הכיתה  עם  יחד  השנה 
סרטונים,  שליחת  למשל:  בבולטימור. 
אגרות ליום המשפחה, ועוד. אין ספק 
שזוהי חוויה מיוחדת שלא קיימת בכל 

בית ספר והתלמידים נלהבים מאוד.
הספר  בבית  ביקרו  השנה  במהלך 

־רכזת הפרויקט בבולטימור ג'ואן וול
דר ומנהלת החינוך היהודי בבולטימור 
נהנו לשמוע  פיליפ. האורחות  עמליה 

עו שהם  החוויה  על  התלמידים  ־מפי 
שיחת  קיימו  אף  התלמידים  ברים. 

סקייפ.
היהודית  הזהות  כי  תקווה  כולנו 
תמשיך ותפרח בקרב התלמידים שלנו 
ותחזק את התלמידים היושבים מעבר 
נעים שבת  ומה  טוב  ל"מה  ונזכה  לים 

אחים גם יחד".
המלווה  דעי  אסתי  למורה  תודות 
ואף  שנים  מספר  כבר  הפרויקט  את 
בין  הקשר  לחיזוק  בבולטימור  ביקרה 

שתי הארצות.

ערים 
תאומות

במסגרת פרויקט מיוחד, "שבט 
אחים", תלמידי כיתות ד' 
מקיימים פעילות משותפת 

עם תלמידי בית הספר היהודי 
"אור חדש" בבולטימור

אמנית צעירה בפעולה

עיריית אשקלון ערכה השנה הפנינג חגיגי 
ומייצבים  מייצגים  ציורים,  תערוכת  של 
־בנושא עיר פוגשת אמנות. התערוכה הת
קיימה ביום שלישי ט"ז אייר בהיכל התרבות אשקלון.
הוצגו  ויצירותיהם  בתערוכה  השתתפו  תלמידינו 
בחברה  היה:  הציורים  נושא  בעיר.  חוצות  כשלט 

מתוקנת.
המ הפרויקט  את  שליוותה  לוי,  לימור  ־המורה 

שביקש  גוי  על  מסופר  "בתלמוד  נזכרת:  רשים, 
מהלל הזקן שיגייר אותו כאשר הוא עומד על רגל 
אחת. הלל הזקן בתשובתו אמר: "מה ששנוא עליך 
אל תעשה לחברך והשאר רק פירוש". רש"י מפרש 
אדם  שבין  מצוות  מקיים  זה  כלל  שמקיים  שאדם 
לחברו ובין אדם למקום שכתובות בתורה. בציורים 

־שציירנו שמנו דגש על איברי הגוף הפנימיים שמ
סמלים מצוות שבין אדם לחברו, שהרי חכמינו ז"ל 
כבר לימדונו שתרי"ג המצוות הן כנגד אברי הגוף 

־והגידים שבו. אנו מקווים שבע"ה נזכה לחברה מתו
קנת בעלת חסד אחווה ורעות ושנזכה בזכות אהבת 

חינם לביאת גואל ולבניין בית המקדש".
תחושותיה:  את  מתארת  ח'  מכיתה  אביטל 
המורה  יחידה.  גאוות  הרגשתי  העבודה  "במהלך 

קומפו לבחור  סדר,  על  להקפיד  לי  עזרה  ־לימור 
בטכ ולהשתמש  צבעים  לשלב  מתאימה,  ־זיציה 

המדע  מתחום  אלמנטים  שילבתי  מתאימה.  ניקה 
הזד לי  שניתנה  תודה  אמנותי.  במיצג  ־והיהדות 

וידע  אמנותיים  כישורים  להוכיח  מדהימה  מנות 
תורני מדעי".

משתתפי הפרויקט עם המורה אסתי
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ג'.  בכיתה  לומדת  ואני  שירה  שמי 
יום  ועל  רבין לא הכרתי  יצחק  את 
בשיעורי  ושמעתי  קראתי  הירצחו 
שפה עם מחנכת הכיתה. נורא רציתי לדעת 
מי האיש הדגול שמציינים את יום פטירתו 
בטקס רשמי ושלומדים עליו בספרי הלימוד 

שלנו. מה היה מיוחד בו?
וש האיש  על  שנחקור  ביקשה  ־המורה 

ננסה לדמיין את היום שבו נרצח ונכתוב 
לא  משימה  עצמי  על  לקחתי  כך.  על 
פשוטה וזה מה שהקראתי בכיתה בשיעור 

הבא בהבנת הנקרא: 
מסניף  חזרתי  במוצאי שבת.  היה  זה 
התיק  את  לסדר  ופיניתי  עקיבא  בני 
שלי ללימודים שהיו למחרת. הטלפון 
הצלצול  כמובן.  רגיל,  צלצול  צלצל. 
לעולם אינו מסגיר את הדקות הבאות.

ניגשתי והרמתי את השפופרת. זה היה אבא שלי.
"שמעתם מה קרה?" הוא שאל.

"לא. מה קרה?"
"רבין נרצח".

רבין נרצח. רבין, ראש הממשלה. מי רצח אותו? איפה? למה? לא שאלתי יותר מדי 
שאלות.

"אמא, רבין נרצח".
אמי כיסתה את פיה בבהלה ומיהרה לטלפון. התברר לנו שרבין נשא נאום בעצרת 
גדולה למען השלום שהתקיימה בתל־אביב באותה עת. מתנקש צעיר ששמו יגאל עמיר 

ירה בו ורבין נפטר בדרך לבית החולים.
הימים ואף השנים הבאות היו זמנים טעונים לעם ישראל. אנשים מתוך עם ישראל 
האשימו אנשים אחרים שהם הסיתו לרצח, ואנשים אחרים טענו שרבין בפעולותיו סיכן 
את עם ישראל. משבר קשה פקד את העם ותחושת אי אמון גדולה שררה בקרב הציבור, 

דתיים מול חילונים, אנשי ימין מול אנשי שמאל.
ויזמו  כך  להימשך  יכול  לא  שהמצב  שהחליטו  וארגונים  אנשים  קמו  לאט־לאט 
פרויקטים של קירוב לבבות בין חלקי העם השונים. הם טענו שרצח הוא דבר מחריד, 
ורצח של ראש ממשלה ומנהיג בעם – על אחת כמה וכמה, ולכן יש לקבל עלינו אחריות 
ולראות איפה טעינו כחברה, איך זה היה יכול לקרות ומה צריך לעשות כדי לתקן את 

עצמנו הלאה.
זה מזה מאוד  זיכרון, רחוקים  ימי  רבין מצטרפים עוד שני  יצחק  הזיכרון של  ליום 
בזמן אך קרובים במהותם: יום פטירת רחל אמנו ויום פטירתו של רבי שלמה קרליבך. 
כמה סמלי לציין את יום פטירתם של רחל ושל רבי שלמה – דמויות שמסמלות אהבה, 
חמלה, דאגה וחסד אינסופי – סמוך לאירוע הפוך, שיש בו ריחוק ושנאה. לציון עשרים 
שנה לפטירתו של רבי שלמה קרליבך תוכלו לקרוא על המוזיקה הייחודית שלו ולפגוש 

את דמותו בסיפורים קצרים שמשקפים את דמותו המיוחדת.
שירה טמסית, ג'

היום שבו נרצח רבין
 הטראומה של הרצח, ההאשמות ההדדיות, הקרע בעם והמאמצים 
 לקירוב לבבות † ובאופן סמלי, סמוך ליום הרצח אנחנו מציינים 

 את יום פטירת רחל אמנו ויום פטירת הרב שלמה קרליבך – 
שתי דמויות שמייצגות אהבה, חמלה וחסד

לקראת בת המצווה שלי, אני גאה להיזכר בפועלן ובחוזקן של הנשים מהתנ"ך: 
 חוה, שרה, רבקה, רחל, לאה ורות † אני גאה להמשיך שושלת מפוארת 

של העם היהודי † הדרשה של נעמה בוסקילה

שירה מספרת על רבין

תלמי חגגו  אייר  כ"ג  שלישי,  ־ביום 
מסיבת  את  המקסימים  א'  כיתות  די 
הופיעו  הנרגשים  התלמידים  הסידור. 
דוידי  יוסף  הרב  הספר  בית  רב  ובנגינה,  בשירה 
בירך את התלמידים "שישכילו להשתמש בסידור 

בהתמדה ולפנות לקב"ה בשמחה ובאהבה". 
תלמידי  את  בירכה  אלישע  בן  גילה  המנהלת 
ורעות  דניאלי  אהובה  המחנכות  ואת  א'  כיתה 
שטרית, המצעידות את התלמידים בבטחה בתוך 

"ים הלמידה" ועושות עבודת קודש. 
לסיור  וההורים  התלמידים  נסעו  הטקס  בסוף 
לימודי ברובע היהודי בירושלים ובכך יישמו את 
ראש שמחתנו".  על  ירושלים  את  "נעלה  הפסוק 
בסיום הסיור התפללו בכותל המערבי עם הסידור 

שקיבלו.
מתוך  יקרים,  תלמידים  שתתפללו,  רצון  יהי 
אהבה ויראה ובדביקות ושבזכות תפילותיכם נזכה 

לבנות את בית המקדש ונזכה לביאת הגואל.

עת רצון

המסע אל 
הדרשה

תלמידי כיתות א' שמחים לקבל את הסידור

נעמה בטקס בת המצווה

ת ו ע ש

שיעורי  במסגרת 
לכתוב  למדנו  שפה 
המצווה.  לבת  דרשה 

־הכרנו את אופנות הכתיבה, חק
רנו את הסיבות לבחירת שמנו, 
מצאנו את פרשת השבוע שלנו 
למדנו  הלידה,  תאריך  פי  על 
ערכים מנשים צדקניות ולבסוף 

ניסחנו דרשה.
בדרשה  אתכן  לשתף  ברצוני 
לקוראה  זכיתי  ואף  שכתבתי 

בטקס בת־המצווה שלי:
ערב טוב אורחים נכבדים!

בני משפחה, חברים, עמיתים 
לעבודה של הוריי ואחרונות חביבות - בנות כיתתי 

– ו'/2 מבית ספר "מדעים" באשקלון.
מיוחד  ביום  להשתתף  שבאתם  לכם  מודה  אני 

זה – הוא יום בת־המצווה.
לקראת יום זה הוטלו עליי משימות בת־מצווה 
קריאת  לפני  מהן  בחלק  אתכם  לשתף  וברצוני 
בת־ למשימת  אליי  הצטרפו  בבקשה  אז  הדרשה, 

המצווה.
נולדתי בכ' בשבט. אמא אומרת שהיה יום גשום 

־מאוד והעולם שמח כשנולדתי ומאז היא לא מפ
סיקה לעטוף אותי ולהגן עליי.

אבא, לעומתה, החליט שצריך לחשל את הילדה, 
וכבר אז החל לתכנן טיולים ברחבי הארץ והעולם.
מולדת,  דת,  ערכים,  על  חונכתי  צעיר  מגיל 

אהבת האדם ואהבת שבילי ישראל.
הוריי בחרו לקרוא לי בשם נעמה־הודיה: נעמה – 

נועם ה', הודיה – הודיה לקב"ה על הולדתי.
רוצה  כשאמא  נעמה,    – לי  קוראים  יום  ביום 
להישמע רצינית, היא אומרת "נעמה־הודיה" ואבא 

קורא לי רק נעמה.
ועכשיו למשהו רציני.

ביהדות  האישה  במעמד  עוסקת  שלי  הדרשה 
השונות  בתחנות  חשוב(.  אך  מקורי  משהו  )לא 

על  למדים  אנו  ההיסטוריה  של 
החוסן והחוזק של הנשים. 

אם   – חווה  הייתה  הראשונה 
כל חי – עטרת האמהות.

האמהות:  ארבע  היו  בהמשך 
שרה, רבקה, רחל ולאה, כל אחת 

וייחודה.
לשרה מעלה עצומה בנבואה. 
ענן  היה   – לשרה  כמו  לרבקה, 
קשור לאוהל, דלק הנר ושרתה 

הברכה בעיסתה.
הקב"ה:  אמר  אמנו  רחל  על 
אגאל  רחל,  כמו  נשים  "בזכות 

את עמי ושבו בנים לגבולם".
ובזכות מי נגאלו ישראל ממצרים?

־בזכות נשים צדקניות, שהיו מעודדות את בע
ליהם בעבודה הקשה.

בזכות מרים נולד משה ואף ניצל.
בנות צלופחד תבעו נחלה בארץ ישראל.

דבורה הנביאה – שפטה ביד רמה.
ויעל, אשת חבר הקני )יכולה הייתה ללמד את 
באסטרטגיית  שניים  או  שיעור  מטכ"ל  סיירת 

לחימה(.
ובהמשך, רות – אם של מלכות – ממנה יצא דוד 
המלך ועוד רבות וטובות כאסתר המלכה מהמגילה 

וכיהודית וחנה.
מהחיים  וגדולות  צדקניות  נשים  בשתי  ואסיים 

־שידועות בצניעותן, בחוכמתן, בטוהרה ובכל המי
דות הטובות - סבתא דדה וסבתא מסעודה.

העם  של  מפוארת  שושלת  להמשיך  גאה  אני 
היהודי.

אני מרגישה כבת מלך מלכי המלכים, הקב"ה.
ומודה להורי שדבריהם הם כנר לרגליי.

אוהבת את כולכם ותודה שבאתם לשמח אותי 
ביום משמעותי זה – יום בת המצווה.

נעמה בוסקילה, ו'/2

שבת שירה
לכבוד שבת שירה תלמידי והורי בית הספר 
היה  קודש.  שירי  ושרו  שבת  מאווירת  נהנו 
שרים  הדורות  שרשרת  את  לראות  מרגש 
בצוותא שירים מבית אבא ושירים עכשוויים. 
תודות לרב בית הספר על היוזמה והפעלת 

פעילויות העשרה במסגרת תוכנית עתי"ד.
בצפייה משותפת  איתנו  יחד  ליהנות  בואו 

507418ביום מיוחד זה ב־YCODE המצורף.
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הגיע מועד הטיול השנתי.
כולם מתלהבים, שמחים ומתרגשים וחלקם היו גם לחוצים וחשבו 

לעצמם: "רק שלא יבטלו את הטיול בגלל מזג האוויר".
החשוב  שהגשם  גשם.  יירד  שלא  יקר,  אלוקים  "בבקשה  התפללנו:  כולנו 

יישאר בעננים 
רק עוד יום אחד... 24 שעות קטנות בלבד". 

אבל ירד גשם ולצערנו הטיול נדחה מיום ראשון לשני. כך שבימים שני, 
שלישי ורביעי יש לנו חופש!

באוטובוס פתחנו את החטיפים,שמענו מוזיקה ושרנו שירים.
עברנו את מחנה המעפילים שבעתלית וגם בקיסריה הטבענו חותמנו. 
ואז הגענו למערת האצבע. ופה רוצה אני לשתף אתכם בחוויה אישית.

הגעתי למערת האצבע עם נעליים מחליקות והשטח היה בוצי. הרגשתי 
בוץ  בגדי התמלאו  וכל  יו־יו. מסלע אחד עפתי לסלע שני  כמו  זזה  שאני 

שלא יצא אפילו בכביסה. 
עלינו לאוטובוס והמשכנו בדרכנו לעיירה שלומי. הגענו לאכסניית אנ"א 
ושם אכלנו את ארוחת הערב. ראינו סרט ושם לנו את לינת הלילה - אם 

אפשר לקרוא לשתי דקות נמנום "לינה".
־בבוקר אכלנו ארוחת בוקר, העמסנו את המזוודות וכאן התחילה הדרך חז

רה הביתה. היינו בראש הנקרה, שלחנו סרטונים למשפחה בווטסאפ וביקרנו 
במספר אתרים נוספים. והנה הזמן טס לו, כי ככה זה שנהנים.

כבר מחכים לטיול הבא!

נעמה הודיה בוסקילה, ו'/2

הזמן טס כשנהנים

לתת זה לקבל

בעקבות הגשם הטיול השנתי לצפון נדחה ביום - אבל גם כך זכינו לחוויה בלתי נשכחת 

ההתנדבות למען הזולת תורמת בהפיכת הנער ממעמד "מקבל" בלבד ל"נותן ותורם" ומשפיעה על התפתחותו האישית, ערכו העצמי, בגרותו וחוסנו

תלמידי כיתה ו'/2 בטיול השנתי

מסלול

לימוד בחברותא חלות טריות בדרך לשולחן השבתאורזים תרומות באהבה
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על  עומד  העולם  דברים  שלושה  "על 
התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" 

)אבות א', ב'(
מעלות רבות יש בה, במצוות הצדקה. היא גורמת 

־רווחה ושמחה אצל המקבל, היא גורמת סיפוק ועי
דון הנפש לנותן, והיא מן העמודים האיתנים עליהם 

נשענת נצחיות עם ישראל.
זכות גדולה עלתה בחלקנו לקחת חלק במצוות 
מאמינים  הספר  בבית  אנו  חסדים.  וגמילות  צדקה 
כי עם ישראל התברך באנשים ובגופים המסייעים 

פעולות  לנזקקים.  מממונם  ו/או  מזמנם  ותורמים 
הזולת  עבור  נעשות  טבען,  מעצם  ההתנדבות, 
ולמענו. עם זאת, למעשי ההתנדבות יש ערך מוסף 
שבא לידי ביטוי במגוון רבדים נוספים, המשפיעים 

על המתנדב עצמו: 
† הפיכת הנער ממעמד "מקבל" בלבד ל"נותן ותו־
רם" משפיעה באופן מיידי על התפתחותו האישית, 
ומביאה   – הנפשיים  וחוסנו  בגרותו  העצמי,  ערכו 

ומ ביתו  על  לכת  מרחיקות  חיוביות  ־להשלכות 
ועל  חי  הוא  בה  הקהילה  על  חבריו,  על  שפחתו, 

המדינה כולה.
מפתח  אלא  בלבד,  בעצמו  מרוכז  שאינו  נוער   †
תחושת אחריות לטובת הכלל, יפתח תכונות אופי 

מב יימנע  ומסירות,  התחשבות  כהקשבה,  ־נעלות 
למען  וביצירה  בבנייה  שותף  ויהיה  ואלימות  טלה 

טובת הכלל.
† חינוך בני הנוער לפעול, לחשוב ולחיות כאנשי 

־חסד על־ידי גילוי מעורבות בקהילה וביצוע פעו
לשינוי  יביא  ומתמשכות,  קבועות  התנדבות  לות 

ובע החלטות  בקבלת  החשיבה,  באופן  גם  ־מהותי 

שייה בכל תחומי החיים. 
במהלך  פעמים  מספר  לקיים  ה',  ברוך  זכינו, 
בפעילות  וגמ"ח".  "פ"ש  פעילות  הלימודים  שנת 
"חסדי  גמ"ח  בשיתוף  ז'  כיתה  תלמידי  השתתפו 
של  )סבא  פיטוסי  רוני  העמותה  ומנהל  מטילדה" 

איתי ביטון מכיתה א'(. 
ואקטואלי  חווייתי  בלימוד  פתחנו  המפגש  את 
מתוך פרשת השבוע, ולאחר מכן המשכנו בפעילות 

הגמ"ח.
נתנאל לוי, מחנך כיתה ז'



־ערב המוזיקה היה הצלחה גדולה, ובפעם הראשונה בחיי הרג
שתי כמו כוכבת אמיתית

אספר על החוויה האישית שלי מערב המוזיקה: הייתי מאחורי 
הקלעים, והרגשתי כמו כוכבת. אולי לא כוכבת, אבל כן, עמדתי להופיע! 
רוח,  קצת  הייתה  הפתעה.  שקיבל  ילד  כמו  בהתרגשות,  פעם  שלי  הלב 

מאות  אותם,  רואה  ואני,  נפתח,  קטן  חריץ  לרגע,  הוסט  והמסך 
יקרה  מה  פחדתי:  וממתינים.  יושבים  ונכנסים  יוצאים  אנשים 

אם לא יאהבו, לא יתלהבו, לא יסתקרנו ואפילו יתחרטו על 
שקנו כרטיס? מה יקרה אז? 

הפך  המפוחד  המבט  אותי.  ורואים  נפתח  המסך  ופתאום 
־למבט שמח. הלב הרוטט שחשש כל כך מהרגע הזה, שהמ

סך יפתח, נמלא התרגשות! ואז אתה מודה על שניתנה לך 
ההזדמנות להופיע!

בכל שנה, ממשיכה להתפתח המסורת של בית הספר, המופע 
המוזיקלי השנתי.

והמורים  המחנכות  פעולה.  ומשתפים  הספר מתאמצים  בית  אנשי  כל 
המקצועיים תורמים את חלקם בארגון ובסדר, וכמובן, ההנהלה הדואגת 
לכל מחסור ומשתדלת שתמיד נקבל את הטוב ביותר. וכך מצליחים כולם 

יחד להרים ערב אחד, יחיד ומיוחד: ערב מוזיקה.

הערב מוקדש ליצירות ישראליות ולמלחינים ישראליים.
לכל מופע מוזיקלי יש נושא: מלחין ויצירותיו, סוגי שירים סביב נושא 

־וכד'. השנה בחרנו בנושא הקשור לדת היהודית, חג החירות. החג בו יצא
נו מעבדות לחירות ושעליו נכתבו אלפי יצירות, טובות ויפות אחת־אחת.

כל כיתה השתתפה במופע - בריקוד, בשירה, בנגינה ובמזמור.
המוכשרת  מורתנו  רויטל,  ידי  על  הודרכו  ששרו  והכיתות  המקהלה 

למוזיקה.
המורה  ידי  על  הודרכו  מגוונים  הקשה  בכלי  שניגנו  הכיתות 
שהתברכה  ו־ג',  ב'  מכיתות  לנו  הזכורה  לריסה,  הקשה  לכלי 

בטעם מוזיקלי עשיר.
ריקודים  מאמנת  שמעונה,  ידי  על  הודרכו  שרקדו  הכיתות 

יוצאת דופן.
המורה  בזכות  תיאטרון  כשחקני  מרשימות  בתלבושות  הופענו 

מאיה חיימוביץ'.
שלא לדבר על התפאורה המיוחדת שנעשתה בידי האומנית נדיה מרון 

בעלת ידי הזהב.
קהל רב הגיע למופע: הורים ובני משפחה, אנשים מכובדים, ואורחים 

נוספים.
לערב  מחכה  כבר  ואני  מסחררת  הצלחה  היה  שהערב  אומר  לסיכום, 

הבא!
נועם כהן, ה'

ניצוצות בעיניים
רבקה ליברמן מכיתה ד'/2 ראיינה את הוריה לאחר ערב המוזיקה: 

כיצד הרגשתם לאחר צפייה בערב מוזיקה?
ושרים.  רוקדים  הספר  בית  תלמידי  כל  את  ראינו  מרגש.  היה  "זה 

ההשקעה הייתה גדולה".
ממה התרגשתם במיוחד?

"מהתלמידים הרבים שעלו לשיר ולרקוד".
עד כמה, לדעתכם, הייתה התפאורה מושקעת?

"התפאורה הייתה מאוד יפה ומקצועית. הרגשנו שעונת האביב יוצאת 
מהתמונה".

איך, לדעתכם, הרגישו הילדים?
"ראינו את ניצוצות ההתרגשות בעיני התלמידים".

כיצד אתם מסכמים את הערב?
"היה מהנה ומרגש. לדעתנו, ערב מוזיקה הוא אירוע מאוד חשוב ונשמח 
שהיו  המורים  ולכל  למנהלת  רבה  תודה  רבות.  שנים  עוד  ימשיך  שהוא 

שותפים להצלחת ערב זה".

צלילים של חירות
יצאנו  במסגרת סל התרבות 

רא "תפקיד  בהצגה  ־לצפות 
שי" המבוססת על ספרה של 

רבקה מגן. התרשמנו מאוד מ:
• התפאורה המושקעת והמרהיבה.

• המשחק האיכותי של המשתתפים.
• מגוון הטקסטים.

•  ההומור הרב.
חברתיים  מסרים  כלל  ההצגה  תוכן 

רבים: 
יחסי  נרקמו  בהצגה  לזולת:  עזרה 
לשני  עזר  אחד  השחקנים.  בין  גומלין 
להתגבר על הקשיים וכך הצליחו יחד 

להפיק את ההצגה של סוף השנה.
שונות בין אנשים: יש לקבל כל אדם 
תשומת  את  לו  ולהקדיש  הוא  באשר 

את  לכבד  יש  כן  כמו  הדרושה.  הלב 
כדברי  בינינו,  השוני  למרות  הזולת 

חז"ל: "חביב האדם שנברא בצלם." 
השחקניות  אחת  של  אמה  בנוסף, 

הק ולמרות  כחירשת,  שיחקה  ־בהצגה 
שיים, היא יכלה לתקשר עם בתה.

השחקנים  למדו  ההצגה  במהלך 
של  בדרכו  הנקרה  הקושי  את  לראות 
זה  וכיצד  מיוחדים,  צרכים  בעל  אדם 
משפיע על סביבתו. כפי שאמרנו הצגה 
ומאוד  מיטבית  חינוכית  הצגה  היא  זו 

מהנה.
אנו ממליצים לצפות בהצגה! 

רביד מיארה, תומר קרנר, 
 איתי בן דוד 
ושוהם עיני, ו'/1

תפקיד 
 ראשי 

לכל אחד
ההצגה "תפקיד ראשי" 

מטפלת בנושאים חשובים כמו 
עזרה לזולת וקבלת השונה 
ועושה את זה בהרבה הומור

מתוך ההצגה "תפקיד ראשי"

ת ו ע ש

תיאטרון

מוזיקה
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קורא  ומי  ספרים  לקרוא  אוהב  "מי 
ספרים מהר?" – שאלה המורה זהבית.
אך  לשאלה  הסיבה  את  הבנתי  לא 

־הצלחתי לראות שלידה עמדה ערימה של ספ
ושיומנה  קטנים,  וחלקם  גדולים  חלקם  רים, 

פתוח. ממש כמו בספרייה.
קלמ של  "המכתב  מהספרים:  חלק  ־זיהיתי 

אב"י"  לבית  "הבכור  חבר",  לא  "חבר  נטיין", 
שקראנו בכיתה בהפסקות האוכל, אך רובם היו 

לא מוכרים, כאלה שלא ראיתי אף פעם.
יכול  שרוצה  מי  "כל  ואמרה:  המשיכה  היא 

לבוא, לבחור מהערימה ספר". 
־למה צריך להשאיל ספרים ממנה ולא מהספ

רנית? חשבתי לעצמי. ובכלל למה אני לא יכולה 
לבחור את הספר שלי ממגוון הספרים הנמצאים 

בספרייה? מדוע דווקא ספרים אלה?
אך לאחר שניות ספורות היא המשיכה ואמרה: 
הספרים  לחידון  הנבחרים  הספרים  הם  אלו   "

המקוון לכיתות ה'־ו'". 
חידון? כמו אלו שאנו עורכים באודיטוריום, 
מחוץ לבית הספר? או אולי בכלל על דף בכיתה?

למרות החששות ניגשתי אליה. 
הייתי אחרונה. מולי עמדו שני ספרים, שלא 
"הרפתקאות  בעולם:  מעניינים  הכי  לי  נראו 
שכבר  אבי"  לבית  ו"הבכור  טוליין"  אדוארד 
קראתי. לקחתי את אדוארד טוליין ובדיוק נשמע 

הצלצול לסוף היום.
ופ בחדרי,  במיטה  לביתי, שכבתי  ־כשהגעתי 

תחתי את הספר. הוא התחיל כמו כל ספר רגיל, 
בתיאור הדמויות. "אדוארד ארנב חרסינה. כולו 
עשוי מחרסינה: הידיים הראש הרגליים ובטן. רק 

האוזניים היו מפרוות ארנבת אמתית..."
לי  הוכח  וכך  במינו,  מיוחד  הרגשתי שהספר 

בהמשך.
הצ שהוא  העובדה  את  מעריך  לא  ־אדוארד 

עצוע האהוב של אביליין, ושהיא אוהבת אותו 
לו  מבהירה  פלגרינה  סבתא  אמנם,  מכל.  יותר 
את זה, כי היא יודעת שהוא חש רגשות אך לא 

מעריך את עצמו.
־גיבורי העלילה יוצאים להפלגה ומעשה קונ
־דס של התאומים גורם לאדוארד לשקוע במע

מקי האוקיינוס. לאחר זמן רב הוא נשטף לחוף 
לאחר סערה. הוא חוזר לאוקיינוס...

האם אביליין תפגוש שוב את אדוארד?
דמעות.  עם  אותי  השאיר  המרגש  הסיפור 
הודיתי בכל ליבי למארגני החידון על שהפגישו 

אותי עם ספר זה.
עו נחשפתי לעולם חדש.  ־מתחילת הקריאה 

גבולות  אין  שבו  עולם  ויצירה.  דמיון  מלא  לם 
לדמיון.

וליבי נפתח לרגשות  בכיתי, שמחתי, צחקתי 
מעורבים. הרגשה של אושר הציפה מכל כיוון. 
הייתי נחושה לקרוא עוד, לחוש ולהיות מאושרת 

כל פעם מחדש. 
להיסחף מחוץ לגבולות המקיפים אותי ולהבין 

שהכל אפשרי.
יום החידון המקוון הגיע. הרגשתי כאילו צמחו 

לי כנפיים ואני מרחפת מעל העננים. 
להגשים  ואפשר  מתגשמים  חלומות  לפעמים 

אותם בדמיון.
בכלי  אלא  דף  על  היה  לא  החידון  לשמחתי 

שאני מתחברת אליו מאוד... מחשב!
מאחלת  ואני  נשכחת  בלתי  הייתה  החוויה 
בשנה  אז  השנה  לא  אם  אותה,  שיחוו  לכולם 

הבאה. 
טיפ ממני אליכם: אם תרצו הכל אפשרי! 

נועם כהן, ה'

מאבק תגליות
המורה  כאשר  התחיל  הכל 

זהבית שאלה: "מי קורא ספרים מהר, 
ואוהב לקרוא ספרים?", מיד הבנתי שזו ההזדמנות 

שלי והצבעתי.
הבחנתי  ואני  לקריאה  ספרים  חילקה  המורה 
בכמה ספרים שכבר קראתי בעבר )בניהם: "חבר 

לא חבר", "הבכור לבית אב"י", ועוד ועוד(.
אחד  "נער  היה  לידיי  שהגיע  הראשון  הספר 

־עקשן". פתחתי את הספר והתחלתי לעיין בו בש
עמום. אך במהרה שיניתי את דעתי ומיד שקעתי 
לתוכו. הבנתי טוב מאוד את עלילתו: "ֲאִני רֹוֶצה 
ָרט  ל ְפּ ל. כָּ ם ֵאַדע. ֵאַדע ֵהיֵטב ֶאת ַהֹכּ ָלַדַעת ַוֲאִני ַגּ
ַעְצִמי ְוַאַחר  ַעְצִמי. ָאִבין ְבּ יסֹוִדּיּות. ֶאֱעֹבד ְבּ ּוְפָרט ִבּ

ד ֲאֵחִרים." כך אומר לואי בספר. ְך ֲאַלֵמּ כָּ
הזדהיתי עם גיבור הספר מאוד. נסחפתי לעולם 
של מאבק תגליות והצפה של ידע. נוכחתי לדעת 

־שגם כשיש קשיים ואנחנו גובלים בגבולות המ
ציאות, אוכל להפליג אל עולם הדמיון שם אעשה 

הכל בעצמי.
שירלי ימין, ה'

מצעד הספרים  
המורה הציגה בפנינו ערימה של ספרים † ואז לקחתי ליד את "הרפתקאות אדוארד טוליין" ונחשפתי לעולם קסום ומרתק

ספרים

על 
ספרים 
וחברים

מי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהבת 
לקרוא ספרים. 

המורה  שולחן  לעבר  בשמחה  צעדתי 
־כדי לבחור ספר מתוך ספרי מצעד הספ

רים. העדפתי לא להיות פזיזה, להתעמק 
בספר אחד, אפילו להשקיע בו חודשיים 

של קריאה! וכך באמת עשיתי. 
ביום שבת שכבתי על המיטה שבחדרי, 
רועי  עם  יחד  הדמיון  לעולם  ונסחפתי 
רועי  עם  ללונדון  לנסוע  זכיתי  וקישי. 
וסבו ולהכיר מקום חדש ממש כמו רועי 

גיבור הספר "חבר לא חבר".
־הספר "חבר לא חבר" היה מרתק, מצ

חיק ומושקע. התחברתי כל כך לספר זה 
במיוחד כי הוא כלל כל כך הרבה מידע. 
ספרים  קריאת  של  חודשיים  אחרי 
הגיע יום החידון המקוון. כל כך נהניתי 

בחידון. 
אהבתי לענות על השאלות היה פשוט 
ונהנתה  הסתכלה  המורה  גם  מרתק. 

־לראות אותנו עונים על תשובות ושהעד
פנו לקרוא ספרים ולדעת אותם בעל־פה.
־אני חושבת שההתמודדות בחידון המ

קוון הייתה בחירה נכונה. 
אני מאחלת לכולם לחוות חוויה מהנה 

שכזו ולא להפסיק לקרוא ספרים! 

תמר מיראלשוילי, ה'

סופרת ושיר 
בית הספר שמח לארח את הסופרת 
סיגלית שיר כפתיחה לשבוע השפה 

העברית. התרגשנו לקרוא את דבריה 
בדף הפייסבוק שלה: "בבית ספר ממ"ד 
מדעים באשקלון חוגגים את יום הלשון 
העברית במשך שבוע ימים. ביום ראשון 

11.1.15 הוזמנתי לשם כדי לפתוח את 
אירועי השבוע. לכבוד האירוע יצרו 

התלמידים יצירות בעקבות ספרי "רז 
רזרזון וציורי הלשון" והמפגשים שלי עם 
הילדים סבבו סביב ספרי "מחסן המילים 

של רז", כמובן בזיקה לשפה העברית 
שלנו. המפגשים היו מהנים ביותר, 

הילדים היו מקסימים והצוות, ובראשו 
מירב גהסי, היה נפלא. כן ירבו מורים 

כאלה בישראל". 
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הציפור המשחררת
תלמידי ג'־ד' פגשו את הסופרת יפעת עופרי, מחברת הספר "אולה"

חורף, רוח חזקה מנשבת בחוץ והטיפות נשמעות חזקות 
מתמיד. 

אני ואיתי, אחי הקטן, יושבים ומשחקים בקלפים. 
לפתע, דפיקות בדלת. 

איתי חשש כי הוריי לא היו בבית. הצצתי דרך העינית וראיתי 
ילדה קטנה מחזיקה שקית.

מלוכלכת  רטובה,  הייתה  הילדה  הדלת.  את  ופתחתי  רעדו  ידיי 
ושטופת דמעות. "היכנסי", אמרתי, "את זקוקה למקלחת חמה - אל 

תתביישי". הילדה נכנסה הביתה ולא אמרה דבר.
אחרי המקלחת, איתי מזג לה מן המרק שאימי הכינה.

שאלנו: "מה שמך?"
"אריאל ", היא ענתה. 

בגשם?  בחוץ  את  למה  רטובה?  כך  כל  את  למה  לך?  קרה  "ומה 
איפה הורייך?", שאלתי.

־"יותר מייי שאלות בבת אחת, את לא חושבת?", אמר איתי בתו
קפנות כדי להרגיע את אריאל.

כיף  ליום  יצאנו  ואני  שלי  "אמא  וענתה:  לבכות  החלה  אריאל 
השנה.  סיום  למסיבת  נעליים  זוג  לי  וקניתי  גלידה  אכלנו  בקניון. 
שרפרף  על  יושבת  זקנה  אישה  ראיתי  הנעליים  מחנות  כשיצאנו 
את  משכתי  מוזר  כישוף  כמין  אליה.  אותי  מזמינות  ועיניה  נמוך 

אימי לעבר הזקנה".
 "את סתם ממציאה את הסיפור", אמר איתי בלגלוג.

"תן לה לסיים את הסיפור ואל תפריע!", דרשתי.
־"הזקנה אמרה לנו שהיא תופרת שמיכות טלאים מיוחדות הרקו

מות בחוטי משי", המשיכה אריאל.
"מה מיוחד בשמיכת טלאים?", אמרתי בפליאה.

"ומביאה  אריאל,  השיבה  רעים",  חלומות  שמסלקת  שמיכה  "זו 
מזל טוב".

"אני לא מאמין בשטויות האלה", אמר איתי, קם והלך לחדרו.
"עזבי, אני מבינה אם לא תאמינו לי. גם אני לא האמנתי בהתחלה 
כשאמא  השמיכה.  את  וקנינו  אותנו  סיקרן  נורא  בזקנה  משהו  אך 
החוצה לראות את  יצאתי  הוציאה את הכסף מהארנק כדי לשלם, 
הזקנה.  את  לא  וגם  אמי  את  מצאתי  לא  וכשחזרתי  הגשם  טיפות 

השמיכה הייתה מונחת על השרפרף".
אריאל פתחה את השקית והוציאה את השמיכה מתוכה.

־"אל תדאגי. את יכולה להיות אצלנו עד שנמצא את אמך", הר
געתי, "כשיפסיק הגשם נלך לחפש אותה". 

שתקנו לרגע.
"יש לי רעיון", אמרתי לפתע, "נתלה את השמיכה על גג הבית. 

אמא שלך בוודאי מחפשת אותך בכל מקום. היא תזהה את השמיכה 
המיוחדת ותדע שאת כאן".

"רעיון מצוין", התלהבה אריאל.
אבא הגיע מהעבודה ותלינו את השמיכה. אחי עדיין צחק עלינו 

ואמר: "אם השמיכה מביאה מזל, אז איפה אמא שלך בדיוק?"
הת ליבי  בתוך  בית.  בת  להיות  הפכה  ואריאל  שבועיים  ־חלפו 

פללתי שאמא שלה לא תמצא אותה, אבל ראיתי את הגעגוע של 
אריאל בעיניה ומיד התחרטתי.

בוקר אחד שמענו דפיקות בדלת.
"איפה הבת שלי? מה עשיתם לבת שלי?", נשמעו צעקות מהעבר 

השני של הדלת.
אריאל פתחה את הדלת ולהפתעתה אמה עמדה נסערת במפתן 

הדלת.
אריאל סיפרה לאמה הכל ושתיהן החלו לבכות. 

"מתוקתי, את ממש עזרת לי. אני לא יודעת איך להודות לך!", 
אמרה לי אמא של אריאל.

אותנו  לבקר  תבואו  אריאל,  עם  כיף  מאוד  לי  היה  "בשמחה, 
מתישהו ", עניתי. 

איתי עמד כל העת בצד ולא אמר דבר. 
אריאל ואמה התרחקו לעבר המכונית, ופתאום זינק אחי ממקומו 

ורץ אל דנה.
"אני מצטער", אמר.

"עכשיו אני בטוח שהשמיכה אכן מביאה מזל טוב. בלעדיה לא 
הינו זוכים להכיר אותך ולא היית פוגשת בחזרה את אמך".

אמיתיים",  חברים  פגשתי  גדול.  מזל  לי  גם  הביאה  "השמיכה 
השיבה אריאל.

המיטה  על  השמיכה  את  פרשה  היא  הביתה  הגיעה  כשאריאל 
וראתה שהטלאים במרכז השמיכה מתחברים למילה...חברות.

שיר מלכיאל, ו'/2

 * יישר כוח לשיר מלכיאל על זכייתה בתחרות המחוזית 
לכתיבה יצירתית "מירוץ הצבי" לשנת תשע"ה.

חברות בטלאים 
יום כיף בקניון שהחל עם גלידה וקניות הסתיים בכישוף מוזר • העיקר שבסוף למדנו מהי חברות אמת

שיר מלכיאל עם מנהלת בית הספר ומחנכת כיתה ו'/2

ת ו ע ש

מאת  "אולה"  הספר  נולד  צוקה"  "עופרת  מבצע  במהלך 
נאלצו  הספר  בית  תלמידי  גם  זו  בתקופה  עופרי.  יפעת 
לרוץ לממ"ד מספר רב של פעמים ולהתמודד עם הבהלה 

מצפירת האזעקה.
תלמידי כיתות ג'־ד' פגשו את הסופרת יפעת עופרי, שסיפרה להם 

על הסיפור שמאחורי הספר וכיצד האזעקה קיבלה את השם אֹוָלה.
־בהומור ובנעימות התלמידים נחשפו לכלים שיסייעו להם להת

מודד עם הפחד בעת אזעקה בפרט ובחיי היומיום בכלל.
את הפעילות פתחה "אמיצה" הציפור שעזרה לילדים לספר על 
פחדים אישיים , "לקלף" את החרדה ולהיות אמיצה כמוה. הדובדבן 

שבקצפת היה משחק משעשע שהילדים הכינו. 
נקווה לימים של שקט ושלווה ומצטרפים לתפילה בסוף הספר: "...
מתפללים שהריב הזה עם הערבים ייגמר, ובמקום שנאה תבוא אהבה 

ויהודים וערבים יחיו בשלום".
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יומני היקר שלום רב,
לא אין זו שגיאת כתיב, אני 

נמלה, בזכר.
נמלה  בחיי  הכואבים  הדברים  אחד 
המודעות  וחוסר  הזה,  השם  זה  כזכר 

לנמלים – בזכר.
אך יש עוד המון דברים כואבים בחיי 

נמלה, כגון:
מה  שכל  העובדה  הקשה,  החורף 

־שאתה אוסף הולך למלכה, והיא מחלי
טה מה יעלה בגורל האספקה, העבודה המרובה, שלא 

מפנה זמן אפילו לא לטלפון עם חברתי הפועלת.
וגרוע מכל, הכפכף של אדידס שמאיים על כל 

חרק קטן.
אספר לכם בקצרה על יומי:

בבוקר קמתי לצלילי השעון המעורר הטורדני של 
הקן, אשר הכריז על יציאת הנמלים לעבודה.

ויצאתי  "פנחס"  השם  עם  הסרבל  את  לבשתי 
לעבודתי.

כל היום אספתי גרגירים בסמוך לקן, עד שנמאס 
לי והלכתי לי לאזור מרוחק יותר, עם המון בנינים 

ופרחים ו...רגלים! 

זה נראה לי כמו סיוט, חלום בלהות, 
שקלתי להסתובב אחורה ולחזור לאזור 
שליד הקן, אך לפתע, שמתי לב שיש 
ושם  הסמטה,  בקצה  גדולה  מאפייה 
בוודאי אמצא המון פרורים אשר יטיבו 

לקן.
אז החלטתי, אני הולך לשרוד את זה. 
הלכתי לי בעודי מתחמק מרגלים אשר 
הולכות במהירות בלתי מובנת. כמעט 
דרכו עלי מספר פעמים אך התחמקתי. 
ואז הגיעה יד גדולה לכיווני, מרוב פחד קפאתי, זה 
קרה ממש לפני סוף הסמטה, קרוב מאוד למאפייה, 
הרגשתי אכזבה, ופחד. אך למזלי היד הזאת הרימה 

מטבע של שנקל.
הגעתי למאפייה בשלום והרגשתי כמו מלך!

כאשר הגעתי לקן עם השלל הרב שנשאתי על 
גבי בעטיפה של בזוקה, כולם הריעו והגישו לי כוס 
תה חם. מכל הדיבורים בקן הבנתי שזה היום האחרון 

לימים השמשיים של הסתיו ומחר מגיע החורף! 
חופש, מנוחה ושוקו חם. 

מיכל אוחיון, ו'/2 

מיומנו של נמלה )בזכר(שחור על לבן

החברים של דני

 גם אם הפרווה שלנו נעימה ויפה זו לא סיבה להרוג אותנו • 
על החיים של דובי הפנדה ביערות סין

קשים חייו של זכר הנמלה: החורף הקשה, הכפכפים של אדידס והעבודה 
הבלתי פוסקת • תשאלו את פנחס 

בזכות יום כיף בלונה פארק עם יותם ושמוליק, זכה דני לקבל שיעור חשוב בנושא מהי חברות

מיכל אוחיון

בואו נקרא על חברות אמת.
חברות שאי אפשר לקנות בשום חנות. 

חברות שלא מוצאים בשום מסע הרפתקאות. 
חברות שבאה מתוך הלב!

וכך היה.
ג' בבית הספר הס בפתח־תקווה. לדני המון  דני לומד בכיתה 
של  הטובים  חבריו  בכיתה.  הילדים  בקרב  מקובל  והוא  חברים 
דני, יותם ושמוליק, גרים בקרבת מקום והם מבלים המון בשעות 

הפנאי, בעיקר כדי לשחק בכדור.
ערב אחד, הטלפון צילצל.

יותם היה בעברו השני של הקו והזמין אותו ללונה פארק. 
דני שאל את אמו: "אמא, החברים שלי הזמינו אותי לבוא איתם 

ללונה פארק, את מסכימה?"
אמא של דני השיבה: "אני אשמח אם תלכו יחד אבל אני רוצה 

לדעת מי ישגיח עליכם?" 
"אבא של יותם לוקח אותנו והוא ישגיח", ענה דני, "אבא של 

יותם לקח חופשה מהצבא והוא הבטיח ליותם יום כיף".
אמא של דני אמרה שהיא מסכימה אבל לפני כן היא רוצה לדבר 

עם אבא של יותם.
"תודה רבה שאתה לוקח את דני אתכם ללונה פארק. עכשיו אני 
רגועה", שמע דני את אמו כששוחחה עם אבא של יותם בטלפון. 

דני הבין שאמא מסכימה והתרגש נורא.
עם  תיק  לו  הכינה  מוקדם.  אותו  העירה  דני  של  אמא  בבוקר 

והביאה  יותם  של  לבית  אותו  הסיעה  וחטיפים,  שתייה  כריכים, 
לו כסף. 

"יום נעים. תיהנה לך!" איחלה אמא של דני.
שיחקו  ושמוליק  יותם  דני,  פארק,  ללונה  הנסיעה  כל  במשך 

במשחקים ודיברו המון.
נהיה  בואו  אך  המשותף  מהבילוי  מתלהבים  שאתם  שמח  "אני 

רציניים לרגע", הפסיק אותם אבא של יותם.
"עליכם להישמע לכללי הבטיחות ובשעה 16:00 לחכות לי יחד 

בשער הכניסה".

הילדים הינהנו בראשם.
התור לגלגל הענק היה ארוך מאד אך הילדים לא רצו לוותר 

ועמדו בסבלנות.
לפתע, שמע שמוליק צלילי מוזיקה... מהיכן?

הצליל לא הגיע משום מתקן.
יותם  שמבלולו.  עגלת  מתוך  בקע  שהצליל  גילו  להפתעתם, 
ושמוליק רצו מהר אל העגלה, קנו ואכלו שמבלולו מתוק וטעים. 

דני לא אכל.
"מה כבר סיימת לאכול?" הם שאלו.

"לא קניתי בכלל. אני לא מוצא את כספי", השיב דני.

"אל תדאג אנחנו נקנה לך, תרגיש בנוח, זה יכול לקרוא לכל 
אחד. טוב שיש חברים".

"תודה", ענה דני.
דני, יותם ושמוליק נהנו משאר המתקנים ולא הרגישו ששעת 

המפגש קרבה.
"יותם, אבא מחכה לך", שמעו לפתע בכריזה.

"בואו נזדרז. אבא שלי בוודאי מחכה לנו", זירז אותם יותם. 
"תודה, אבא של יותם", אמרו החברים כשנכנסו למכונית.

־"אמא, לא מצאתי את הכסף שנתת לי", סיפר דני לאמו כשה
גיע הביתה.

"אני יודעת", ענתה אמא בחיוך.
"מרוב התלהבות לא שמת לב שהשטר שנתתי לך נפל. קראתי 
לך ולא שמעת. בתוך תוכי ידעתי שיש לך חברים טובים והאמנתי 

שהם ידאגו לך".
וסיפר  "לא טעית, אמא", אמר דני עם דמעות של התרגשות 

לה על מעשה חבריו.
מאוחר יותר אמא של דני התקשרה לאבא של יותם והודתה לו. 
"אני גאה שיש לבן שלי חברים כמו הבן שלך", אמרה וסיפרה לו 

על מעשי החסד שיותם ושמוליק עשו.
למחרת בבוקר, כשהתיישב דני לאכול את ארוחת הבוקר אמרה 
לו אמו: "אני רוצה שתגמול לחבריך טובה על היחס הטוב שלהם. 

לכן, מה דעתך שנזמין אותם ליום כיף בבריכה?"
"רעיון מצוין", קפץ דני מהכיסא בהתרגשות.

צחקו  ושניהם  דני  אמר  בבית?",  שמבלולו  שנכין  דעתך  "מה 
בצחוק מתגלגל.

ילדים, גם לכם יש חברים אמיתיים?
חבר אמיתי שעוזר בעת צרה ונותן מעצמו מכל הלב?

זכיתם!
דביר אדרי, ג' 

 • יישר כוח לדביר אדרי על התמודדות בתחרות 
כתיבה יצירתית "מירוץ הצבי" לשנת תשע"ה.

יומני היקר, 
אבא  אמא,  היום, 
מקצה  עברנו  ואני 
סין  שביערות  המזרחי  היער 
לנחל  שקרוב  המערבי  לקצה 
כי התחלנו לשמוע קולות ירי 

של הציידים.
מה  מבין  לא  באמת  אני 

הקטע שלהם!
גם אם הפרווה שלנו נעימה 
־ויפה זו לא סיבה להרוג אות
נו, אנחנו נדירים וזן נכחד!

לו יכולתי לדבר אליהם... 
יריות  פעם  עוד  לא!!  אוי 
והפחד  בורחים  שוב  ואנחנו 

רק מציף אותי יותר ויותר.
טוב, הצלחנו להימלט מהם 

ואני יכול להמשיך לכתוב.
הייתי  אליהם  מדבר  הייתי  אם  בקיצור,  אז 
הייתם  אתם  איך  לעצמכם  "תארו  להם  אומר 
לברוח  צריכים  הייתם  יום  בכל  אם  מרגישים 

לא  ושאתה  אותך  להרוג  שרוצים  מציידים 
יכול לישון בלילה כי עוד פעם 

צריך לרוץ?!
ישנה עוד בעיה, כן יש עוד: 
מסתתרים  אנחנו  שבו  המקום 
שכבר  בארץ  ענק  יער  הוא 
מכנים אותה יבשת, כך לפחות 
במשפחתנו.  לה  קוראים  אנו 
יכולים להמשיך את  לא  אתם 
אנחנו  האלה!  הצייד  מסעות 
וחיים  היום  כל  שרצים  אלה 

בפחד מאז שאנו קטנים".
טוב, הנה מצאנו את המקום 

וע הלילה  נלון  ופה  ־השלו 
הם  אדירים!  כאן  הבמבוק  צי 
כל כך טעימים, אז שיהיה לי 

בתאבון.
כיף  לי  היה  יקר,  יומן  ביי 
ומשמח  מאוד  עליי  מקל  אתה  אתך.  לשוחח 

אותי.
אביה ימין, ו'/2
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אביה ימין כותבת במרץ

חבר של אמת. דביר אדרי
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לת יוצא  שלנו  הספר  בית  שנה  ־מדי 
משחקי  החשיבה.   אולימפיאדת  חרות 
החשיבה נלמדים במסגרת חוגי העשרה 

בית ספריים מדי יום חמישי. 
אבאלון,  והם:  משחקים  תחומי  ארבעה  ישנם 

קורידור, דמקה ואוקטי.
השנה ייצגו אותנו בתחרות אבאלון: גיל חזוט 

וסגנה אילון גנון.
בקורידור: עמית אלפסי וסגנו תומר קרנר 

בדמקה: דוד פרלמן וסגנו אורי מורלי 
באוקטי: אליסף יום טוב וסגנו רועי סבג. 

יצאנו לתחרות נרגשים ומתוחים במטרה לייצג 
את בית הספר בכבוד רב.

בסיבוב  לאחר טקס הפתיחה התיישבנו לשחק 
לזכרו  ה־19  החשיבה  אולימפיאדת  של  הראשון 
של סמ"ר עוז מנדלוביץ'. לאחר חמישה סיבובים 
בהפרש  השני  למקום  הגענו  ומותחים  ארוכים 
נקודה אחת מהמקום הראשון, והעפלנו לתחרות 

הארצית שתתקיים במכון וייצמן ברחובות. 

והתרגשות  רב  סיפוק  הרגשנו  התחרות  לאחר 
מקווים  אנו  הארצית!  לאולימפיאדה  בדרך  רבה 

שנמשיך לייצג את בית הספר בכבוד.
חדד,  הדר  שלנו  למדריכה  אנו  מודים  אנחנו 

שסייעה לנו בתהליך הלמידה. 
אליסף יום טוב, עמית אלפסי 
ותומר קרנר, ו'/1

מהלכים קטנים וזהירים
מספר  זה  התלמידים  את  מדריך  גואטה,  אילן 
שנים ומספר: "הם יושבים בשקט ובריכוז מופתי, 
לוח  נבחרת,  מול  נבחרת  תלמיד,  מול  תלמיד 
ניתן,  התחרות  לתחילת  האות  ביניהם.  המשחק 
לחיצות ידיים, ברכת בהצלחה ומתחילים לשחק. 
מתחילים  הם  ואחראי  מאורגן  חשיבה  בתהליך 
אותם  שיובילו  וזהירים  קטנים  מהלכים  להפעיל 
ההורים  המדריכים,  במשחק.  ניצחון  או  להפסד 

המש מהשחקנים  פחות  לא  מתוחים  ־והמלווים 
תתפים בתחרות.

אחרי 12  דקות המשחק מסתיים, שוב  לחיצת 
לנו  "היה  חמות:  מילים  גם  הפעמים  וברוב  היד 
משחק טוב", "שיחקת מצוין", "למדתי ממך כמה 

מהלכים". 
ספר  בבית   4.5.15 בתאריך  נערכה  התחרות 
שפיר שבמועצה אזורית שפיר. בית ספר מדעים 
עלו  והם  ה'־ו',  כיתות  מתלמידי  נבחרת  שלח 

לשלב התחרות הארצית .
לזכרו  השנה מתקיימת  החשיבה  אולימפיאדת 
של סמ"ר עוז מנדלוביץ' ז"ל, לוחם גדס"ר גולני 
שנפל בקרב במהלך מבצע "צוק איתן". עוז ז"ל 
נהרג ב־20.07.14, יומו ה־13 של המבצע, בקרבות 
באליפות  עזה.  העיר  שבפאתי  סג'עייה  בשכונת 
מהערבה  הדרום,  מאזור  ספר  בתי   36 השתתפו  
נציג משחק באחד  ועד קרית מלאכי. כאשר כל 

־מארבעת משחקי האסטרטגיה האולימפיים, והני
קוד של ארבעת השחקנים נצבר במשותף.

רבה  הצלחה  ומאחל  בנציגיו  גאה  הספר  בית 
בתחרויות בעתיד.

העונג שבחשיבה

לא נפסיק 
לזוז

 התחרות המקדימה לקראת אולימפיאדת החשיבה התקיימה השנה לזכרו של סמ"ר עוז מנדלוביץ', 
שנפל ב"צוק איתן" † למרבה השמחה, העפלנו לתחרות הארצית

נבחרת הכדורגל מתכוננת למשחק

תלמידי ד'/1 במירוץ הלפיד

אורח  וטיפוח  הבריאות  מקידום  כחלק 
־חיים בריא בבית הספר, משתתפים תל
־מידי בית הספר בפעילויות ספורט שו

נות בשיתוף עיריית אשקלון.
בחנוכה תלמידי כיתה ד'/1 ותלמידים נבחרים 
חווייתית בשם  ה'־ו' השתתפו בפעילות  מכיתות 
ספורטיבית  רוח  על  כוח  יישר  הלפיד".  "מירוץ 

באווירה נעימה ומהנה!
בנוסף, במהלך השנה נבחרת כדורגל של בית 
הספר מכיתות ז'־ח' ייצגה את בית הספר בכבוד 

רב. יישר כוח על הניצחונות!
פעילה  הפסקה  נערכת  חודש  מדי  כן,  כמו 
באחריות בנות כיתה ו'. התלמידים נהנים משעה 

איכותית המלווה במגוון פעילויות ספורט.

בתוכנית  השתתפו  הספר  בית  תלמידי   
־מטעם משרד החינוך לקידום בריאות השן. שי

נניות הגיעו לבית הספר מספר פעמים במהלך 
השנה והדריכו את התלמידים כיצד לשמור על 

בריאות השן.
־הלמידה הייתה חווייתית, מלוות מצגת ואמ

צעי המחשה ובכך הפכה הלמידה למשמעותית.

התלמידים למדו כיצד לצחצח שיניים בצורה 
נכונה, למדו התנהגות זהירה ואחראית המונעת 
חבלה, מה עושים במקרה של חבלה בשיניים, 
וכיצד תזונה בריאה משפיעה על בריאות השן.
ילדיכם  בריאות  על  שמרו  יקרים,  הורים 
לביקורת  שנה  מדי  שיניים  במרפאת  ובקרו 

ולשיננית.

רכזת חינוך חברתי מאיה חיימוביץ' ומקדמת 
בריאות באגודה לבריאות הציבור מירי רימון 
מלוות את התוכנית "נאמני בריאות - כל אחד 

־יכול, כל אחד מצליח", המעודדת את התלמי
דים לחיות חיים בריאים, איכותיים ומאושרים. 
בנות כיתה ו' הפכו לשגרירות לניהול אורח 

חיים בריא בקרב שאר תלמידי בית הספר.
אחת הפעילויות המרשימות ומרהיבות העין 
שולחנות  ערכו  התלמידות  ביום":   5" הייתה 

־מעוצבים בשלל ירקות בחמישה צבעים. במה
לך ההפסקה הופתעו התלמידים לגלות שניתן 
ליהנות מטעמם המשובח של הירקות ולא רק 
הירקות,  אכילת  לאחר  ומחטיפים.  מממתקים 
לכנותם  הילדים  החליטו  ובאהבה  בתיאבון 

"חטיפים של הטבע".
אז אם בכמה משפחות כבר חל שינוי ובעגלת 

הקניות מונחים להם בכבוד תפוחים, אפרסקים 
וענבים במקום במבה, ביסלי ושוקולדים, נוכל 

לומר בגאווה - הצלחנו!
יישר כוח לבנות כיתה ו' ולמלוות התוכנית 
בריא  עתיד  המעודדות  חוויות  של  שפע  על 

יותר.

בריאיםזמנים 

לחיוך 
מושלם

החטיפים של הטבע
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