
 ד תורני מדעים אשקלון"בית ספר ממ

   7' גיליון מס
 ד"התשעבשבט ' ל

 (.א"ה, א"פ, פאהירושלמי )"    שקולה גמילות חסדים כנגד כל המצוות"

או  בועה בפני עצמה הוא , חינוךשהוא בית , הספרעסקו בשאלה האם בית בתחום החינוך דעות  הוגי 

 ?הוא בבואה של הקהילה כולההספר שבית 

חלק  המהווה לראות את בית הספר כמוקד השפעה על הקהילה וההנהלה מטרתם של צוות המורים 

 .משמעותי מהקהילה

 (.'ח', ו, מיכה)"  ואהבת חסד...דורש ממך' ומה ה"...

בקבלת  , בסיוע הדדי–ס "הן בתוך ביה, מקום שמנסה לחיות בחסד, ס הינו בית חינוך כמשפחה "ביה

מטרתנו לפתח את ההכרה . ס"במאור הפנים והן בעזרה למוסדות הצדקה והחסד מחוץ לביה, האחר

היכולת של כל אדם באשר הוא להעניק  , "האחר הוא אני"בשוני ובייחודיות של כל אחד מתוך הבנה של 

בכל חודש מתקיימת פעילות בהלימה לתוכנית  . לקבל מהאחר וביחד להעשיר זה את זה, משהו לזולת

 .החסד והנתינהתוך דגש על חשיבות , "מתוך אמונה ב"הלמפתח "השנתית 

  -ד"החמס מהווה אחת מיעדי "מקצת מהעשייה החינוכית המשמעותית הבאה לידי ביטוי בעיתון ביה

הייתה  מטרת הפעילויות . ס"חיזוק והרחבת פעילות החסד כחלק מאורח החיים של ביה -"חמד וחסד"

יחוו נתינה ועשיית חסד למען הקהילה וירגישו את השמחה והסיפוק שבנתינה ובעשיית  שהתלמידים 

 .בכיתה ובקהילה, חסד בבית

תודה . היקריםס "המסורה למען תלמידי ביההמורים וצוות המנהלה על עבודתכם תודה רבה לכל צוות 

רצון שתמיד נהיה מהנותנים בשמחה ובאהבה  יהי . על שיתוף הפעולה והכרת הטוב, הורים יקרים, לכם

 ".עולם חסד יבנה"  -חסד ויקוים בנו הפסוק ממנו לומדים שהעולם מושתת על . ולא מהמקבלים

 

 ,בהערכה

 גילה בן אלישע

 מנהלת בית הספר
 



 הרב דוידי יוסף: כתב

וגומלי חסדים וכל , ביישנים, רחמנים, בישראל,  סימנים יש באומה זושלשה : "נאמריבמות  במסכת 

 ".זוהללו ראוי להדבק באומה שלשה סימנים אדם שיש בו  

אחד מגומלי  . לסייע לובמצוקה והוא נכון את חברו הנמצא שכאשר רואה בעם היהודי היא הייחודיות 

עליו שבכל ראש חודש היה נוהג ללכת לבית  מסופר . לויןאריה ' החסדים המיוחדים בעם היהודי הוא ר

 .חולים לחולי נפש ולמסור חבילה לאחד החולים

 "?דווקאמה הקשר המיוחד שלך לחולה זה אבא ": פעם אחת נלווה אליו בנו ושאל

שאלתי  , באתי לבקר בבית חולים זה וראיתי את אחד החולים שהוא מוכה וחבולפעם ": רבי אריהענה 

משתוללים והמטפלים שלהם נאלצים  חולי הנפש את החולים מה קרה לו והם הסבירו לי שלפעמים 

את מי שיש לו קרובי משפחה הם לא מכים מחשש  אולם . אותםלתפוס אותם בכוח ולפעמים אף מכים 

כששמעתי  . מכים אותו הרבה מבלי חששהיו לחולה הזה אין קרובי משפחה ולכן . שהמשפחה תתלונן

מאז  . ניגשתי אל המטפלים ואמרתי להם שאני קרוב משפחה של אותו חולה ושיתייחסו אליו יפה, זאת

ואכן , ואני מתפלל לשלומו" קרוב שלי"אני מקפיד לבוא פעם בחודש ולמסור חבילה לחולה הזה שהוא 

 ".בכבודהאחים החלו להתייחס אליו 

הביא מצרכים  -וגם חומרית, עידוד לחולה -רבי אריה קיים כאן מצוות ביקור חולים גם בעזרה רוחנית

 .וגם בתפילה שהתפלל להחלמתו של החולה, לחולה

, כלום חיסרתי לכם, בניי, ה לישראל"כך אמר להם הקב": גמילות החסדיםבמדרש מתוארת חשיבות 

 ."זה את זה מכבדיןותהיו , זה את זה אוהביןמבקש אלא כדי שתהיו הא איני ? מכםמה אני מבקש 



 .'ובמחצית ב' במחצית א -בכל שנה בית הספר מוציא לאור שני עיתונים

 בכיתות למדנו על חשיבות החסד . ס"שנעשו השנה בביהמעשי החסד השנה רצינו לציין בעיתון זה את 

 .אך העשייה היא זו שעוזרת לנו להפנים ערך חשוב זה בצורה טובה יותר. 'סיפורים וכד, באמצעות מדרשים

 .ס בנושא זה"אפרט חלק מהפעילויות שנעשות בביה

 .₪ 600 -אימצנו משפחה נזקקת ותרמנו מכספי הקיוסק כ, ראשית

 .  מכרנו צעצועים וספרים שתלמידים הביאו מביתם ואת הכסף תרמנו  לאותה משפחה נזקקת, שנית

 .בהזדמנות זו אומר תודה לתלמידים היקרים שתרמו מהצעצועים והספרים שלהם למען מטרה כה נעלה

 .  יצאנו למפעל המוגן באבן שמואל ועבדנו בשיתוף פעולה עם אנשים בעלי מוגבלויות, כמו כן

 .  התרגשנו לגלות שכל אחד מהאוכלוסייה תורם את חלקו לכלל

 .אירחנו את גדוד שריון בבית הספר והוקרנו להם תודה על פועלם, בנוסף לכל

 .  אני גאה להיות חלק מדור המתחנך לערכים של נתינה ולא של אנוכיות                         

 .מי ייתן ונהיה תמיד מהנותנים ולא המזדקקים. אני מודה למורים ולתלמידים על שיתוף הפעולה

 
                                          

 ,בברכה                                         
 אוראל גנון                                         

 

 ".  הנתינה היום נלמד על ערך, תלמידים": מורה

 .  !"אבא שלי תמיד אומר שכדאי לתת במקום לקבל: "דני

 ". ?ומה אבא שלך עושה, יפה מאוד": מורה

 ...".הוא מתאגרף": דני



 מעשה באדם שעבר ליד ביתה של אלמנה ולפתע הבחין בצינור  
   .אובדי עצותעם ילדיה עומדים ליד  הצינור והאלמנה " התפוצץ"שמתכת 

 "?האם אוכל לעזור: "ניגש האיש ושאל
 ".יודעת כיצד יש לטפל בבעיה אינני : " ענתה האלמנה

 .להחליפהוחלודה ויש צורך שהצנרת ישנה בדק האיש את הצינור וגילה 
 האם תוכל לעזור לי . לכךלי את האמצעים אין : "האישה בכאבאמרה 
 "?הבעיה נקודתיתאת ולתקן 

 . להחליף חלקים ניכרים מהצנרת וחייבים אפשרות  לתקן נקודתית שאין הסביר לה אותו אדם  
 ".לרכושישלמו מהעירייה את הוצאות התיקון והחלקים שאותם יש , אל תדאגי: "הוסיף האיש

 .הנדרשים ותיקן את הנדרש בבית האישההכלים רכש את , לביתוהלך זמן רב והאיש חלף לא , ואכן
 .לקדמותו ולתקינותו הכלתיקן והחזיר , חתך, שבר,חפר : ימים' האיש עמל במשך מס

 "?ההוצאותאשלם את כל מהיכן : "לולאותו אדם ואמרה האישה במהלך כל זמן התיקון פנתה 
כל אותו העת ילדיה של האישה שומעים את השיחה !". תשלםהעירייה , תדאגיגברת אל :"האיש ענה 

 .ואינם מבינים מדוע אימם כל כך מודאגת
:  באזני האישההאיש מהדהדת כנדרש ותשובת תוקן והצנרת חזרה לפעול  הכלדבר בסופו של ,  ואכן

 .!"ישלמו מהעירייה"
של הבית נכנס " שלד"תום הקמת הלקראת . ואותו האיש החל לבנות את בית חלומותיו, השניםחלפו 

, סיד , אמבטיה, כיורים, קרמיקה:הבית כמו לבניית של חומרים וכלים ומסר רשימה לחנות  כלבו ענקית 
 .' ברזים וכו, צבע

ל ואף נתן לו את הכתובת של הדירה "ניגש למנהל המקום וביקש ממנו הצעת מחיר לרשימה הנהוא 
האיש קיבל את  . ₪  300.000-ל כ"בדק את הרשימה ובסופו של דבר קבע שהסכום לכל הנהמנהל  .הנבנית
 .שיבדוק ויהיה בקשר עם מנהל המקוםאמר , המחירהצעת 
עמוסה  ולהפתעתו הוא ראה משאית , הבנייההאיש לבדוק ולראות כיצד מתקדמת הלך , שלמחרתביום 

 .מן המשאית ומובלים אל תוך ביתוכיורים ושאר חומרי בנייה המורדים , בקרמיקה
 "?כל חומרי הבנייה הללומי ושל ? מה אתם עושים: "אותופנה האיש אל הנהג ושאל 

 !".שייך לך הכל. שמךכאן הזמנה על ישנה : "ענה הנהג
 !"מחירהצעת בקשתי  הכלבסך , לא בצעתי שום הזמנההרי . להיותיכול לא : "התפלא האיש ואמר

 ".  זאתבחזרה למקום ממנו הבאת  הכלאת קח : "האיש וקרא הוסיך
 . כאן תעודת משלוח על שמך וכתובתך ואני עושה מה שכתוב בהיש ",  לאישהנהג פנה , !" אדוני "

 !"למשרד ולברר אך אני את עבודתי עושהיכול לפנות אתה 
ישנה אכן , אדני: "המזכירהלו מעברו השני של הקו ענתה . למשרדלא חשב הרבה ומיד התקשר האיש 

 ".אם ישנה בעיה פנה למנהל. שמך וכתובתךהזמנה על 
בהגיעו לשם נכנס ישירות למנהל המקום  " . כלבו"עלה על רכבו ונסע ישירות למנהל ה,  היססהאיש לא  

אני  . לאהצעת מחיר לסחורה ותו בקשתי  הכלבסך . הזמנהלא עשיתי אצלך שום , ראה": לוובזעם אמר 
 ".הציוד בחזרהאת כל יחזירו שמבקש שתיתן הוראה 

אמנם היית כאן ולא  , ראה. לך משהולספר רוצה אני  ": ברוגעמנהל הכולבו ופנה אל האיש  מכסאוקם 
שם  . אמישנה היית בבית  20-לפני כ.  זוכר אותך בבירוראני מזהה אותי אך אולי אתה , אךביצעת הזמנה 

פנתה ואמרה  כשאמי . ' תיקנת וכו, חפרת, רכשת. 'עד ת' ודאגת לתיקון מא" שהתפוצץ"ראית את הצינור 
 .!"ישלמו מהעירייה": משיב לךעתה אני   .!"ישלמו מהעירייה": עניתלך שאין לה מאין לשלם 

 

 מוטי תנעמי: כתב



 .עת הגיע לבית ספרנו גדוד חיילי שריון, במיוחדזכינו לחוויה מרגשת , (13.11.13)כסלו ' י, רביעיביום 

שהרי לא בכל יום זוכים , ממוקדות וממש מוצלחות, ההכנות לקראת בואם של החיילים היו קצרות

 .כל כךמעצים לביקור 

,  הם התקבלו בתשואות רמות, וברגע בו נכנסו החיילים לאולם, התכנסו באולם הספורט' ו-'שכבות א

ר מועצת התלמידים ובשירה נעימה מאת "מיו, גילה בן אלישע' הגב, ס"בברכות חמות ממנהלת ביה

 .'תלמידי כיתה ג

 .קלף תפילת הדרך, ס"קיבל כל חייל שי קטן מביה, הרשמיבתום הטקס 

החיילים הסתובבו בתחנות  . בה לקחו חלק הילדים והחיילים, נערכה הפסקה פעילה, לאחר  הטקס

לבין  ' ח-'נערך אף משחק כדורסל משותף בין תלמידי כיתות ז. הספורט השונות ושיחקו עם הילדים

 .החיילים

נכנסו החיילים אל הכיתות  , שבמהלכה התוודעו החיילים אל התלמידים, בסיום הפעילות המשותפת

הפעילות נערך משוב בקרב בתום  .התלמידיםוהשיבו על שאלותיהם הרבות של ( בקבוצות קטנות)

 .היו חיוביות ביותר, התלמידים והתגובות בו

המורות מאיה  , למארגנות הפעילותלהודות ברצוני זו בהזדמנות : "ס"מנהלת ביה, גילה בן אלישע

 ".גהסיחיימוביץ ומירב 

 תלמידי וועדת עיתון: כתבו



יצאו השנה פעמיים לפעילויות חווייתיות במפעל  ' ח –' תלמידי כיתות ה
  .באבן שמואל" חושן"המוגן 

,  שחלקן מוטוריותעובדים אנשים בעלי מוגבלויות שונות במפעל מוגן 
 .תקשורתיות וחלקן נפשיות

, בפעם הראשונה שביקרנו במפעל הצגנו ניסויים מדעיים בנושא האור  
.יצרנו עם העובדים נר שניתן כשי למשתקמים. ארזנו עוגיות ותיקיות  

.גננות ואיפור, יצירה: בפעם השנייה התחלקנו לשתי קבוצות  
  .ממוחזריםמבקבוקים המשתקמים עציצים עם תלמידים יצרו בשיתוף  

,  שתלו צמחי תבלין: התלמידים שיפרו את נראות חצר המפעל, בנוסף
המשתקמות נהנו מטפוח יופי כשהמורות זהבית ואסתי   .נויופרחי , ירקות

.איפרו אותן במקצועיות רבה  
חושב שפעילות זו תורמת רבות לתכונותיהם החיוביות של אני "   

, ס שנכח בפעילויות"אמר רב ביה, "השונהולקבלת התלמידים   
מחוץ תהא יזומה גם מקווה שפעילות זו תחזור בעתיד ואף אני "  

".הספר-ביתלתחומי   
 אנו רוצים להודות למורה מאיה שעודדה אותנו לקחת חלק 

.במעורבות החברתית ושליוותה אותנו בכל פעילות  

 אורי מנצורה ואלי עזריה: כתבו

 !בואו ותראו? לא מאמינים. דואגים זה לזה ומנסים לעזור לסובבים אותנו, בעלי החיים, גם אנחנו
 וכולם מטפלים   –אחים ודודים , חיים יחד בקבוצות גדולות יותר של קרובי משפחה הַמְרמוֶֹסטקוֵפי 

אחיהם הצעירים עד שאינם בגידול  עסוקיםהאחים הגדולים כה לעתים  .הקטניםיחד בצאצאים 
 .ממהרים למצוא בת זוג ולהקים משפחה משלהם

  
 חיים בקבוצות גדולות ובהן כולם יחד מגנים על הטריטוריה ומשתפים  ַזְנָבִניםה

 רק מעטים מבין חברי הקבוצה. פעולה בהשגת האוכל ובגידול הצאצאים
 .משתתפים בתהליך הרבייה ומטילים ביצים

 החיים המסייעים זה לזה לא תמיד  בעלי  -בעולם בגלגל החיים הנפלא שקיים 
 ...לעתים העזרה היא בין מינים שונים לגמרי. לאותו מין או לאותה משפחהמשתייכים 

 :הניזונה בעיקר מחרקים ומקרציות מסייעת לעדרי הבקראנפת הבקר כך למשל 
 מעורו את הקרציות והטפילים( מוציאה)היא יושבת על גבו של בעל החיים ופולה 

 .היא נהנית מארוחה טובה –גם האנפה מפיקה מכך תועלת . שנטפלו לעורו
 

 מוטלת, בני האדם, קל וחומר שעלינו, בעלי החיים עוזרים זה לזהאם 
   לאנשיםבמה תוכלו לעזור חשבו . האחריות לעזור לסובבים אותנו

 .בתקופה הקרובהשבסביבתכם 
 
 

 מיארהעדה : כתבה



 1'ג –אופיר ארד 

המורה  . לימדה אותנו משניות ממסכת אבות, יוכבד גרשי, המורה למשנה

 .ביקשה שנבחר משנה כלשהי ונעשה עליה עבודה יצירתית

על התורה ועל  : על שלושה דברים העולם עומד: "ל"בחרתי את דברי חז

 (.'משנה ב' מסכת אבות פרק א" )העבודה ועל גמילות חסדים

 .בחרתי לבנות דגם ולהציג בו את שלושת הדברים שעליהם העולם עומד

 בבית קראתי באינטרנט על דברי . דודתי דנה עזרה לי לבנות את הדגם

 .  המשנה כדי שאדע על הנושא יותר

ס  אמרתי את  "באודיטוריום של ביה' ד-'את העבודה בפני תלמידי כיתות א

 .הסברתי אותה והצגתי את הדגם ,פ "המשנה בע

שמחתי מאוד שגילה הסכימה  לי להציג את  הדגם והתרגשתי לראות שכולם 

 . אהבתי ללמוד בצורה מיוחדת את המשנה . מתעניינים במעשה ידיי 

חסד  על העולם תודה לבורא למדנו להכיר במסגרת שיעורי הלכה 

הכרת . היומיומי שעושה עם ברואיו בכך שמספק להם מזון למחייה

, ולאחריו האוכל הטוב שלנו מתבטאת בברכות שאנו מברכים לפני 

"  ה"כאילו גוזל לקב –כל האוכל בלא ברכה : "ל"וידוע מאמר חז

(.מסכת ברכות)  

המעודדות  הברכות והכנו כרזות את חשיבות אמירת זכינו להבין 

את לזכור ולברך אותנו   

.הנהניןברכות   

 

בשיעורי אומנות , לכךבנוסף   

מעשי חסדציירנו   

. ביצירתיות רבה  

 1'כהן ותלמידי כיתה גבת חן : כתבו

 1'ג –שחר חכמון

 'נועם חיימוביץ: כתבה



Silverstein Shel/ Giving TreeThe  

 
.Once there was a tree and she loved a little boy 

And every day the boy would come to play 
 
Swinging from the branches, sleeping in the shade 
And so they love,  
Oh, the tree was happy. 

 
But soon the boy grew older and one day he came and said, 
"Can you give me some money, tree, to buy something I’ve found?" 
"I have no money," said the tree, "Just apples, twigs and leaves." 
"But you can take my apples, boy, and sell them in the town." 
And so he did and  
Oh, the tree was happy. 

 
But soon again the boy came back and he said to the tree, 
"I’m now a man and I must have a house that’s all my home." 
"I can’t give you a house" he said, "The forest is my house." 
"But you may cut my branches off and build yourself a home" 
And so he did. 
Oh, the tree was happy. 

 
And time went by and the boy came back with sadness in his eyes. 
"I’ve nothing but my trunk," he says, "But you can cut it down 
And build yourself a boat and sail away." 
And so he did and  
Oh, the tree was happy. 

 
And after years the boy came back, both of them were old. 
"I really cannot help you if you ask for another gift." 
"I’m nothing but an old stump now. I’m sorry but I’ve nothing more to give" 
"I do not need very much now, just a quiet place to rest,"  
"Well", said the tree, "An old stump is still good for that." 
"Come, boy", he said, "Sit down, sit down and rest a while." 
And so he did and  
Oh, the trees was happy.  
   

 

 'ו –' דעי ותלמידי כיתה האסתי : מאת

I think that the 
story is 

interesting and 
teaches us to give. 

Amit E. 5th 

grade 

I think that the 
tree needed to ask 
something from 

the boy too. 
Moria 6th 

grade 

I think that  
the tree was very  

generous to the boy but 
the boy just used him. He 

didn't love the tree  
Nehorai 6th  

grade 

I think it’s a 
very nice story. 

 
Yehonatan 

A. 5th grade 



חשיבות , עצמי ולסביבהשלי להאחריות  -" ועליהאחר על : "את הנושא ד"עתימחצית זו  למדנו ביומן ב
 .לאחר ועודוהחסד הנתינה 

 :מענייןקראנו סיפור מאוד הימים באחד 
 .של ָקִנים )חבילה ( מעשה בזקן אחד שלפני מותו קרא לבניו שיבואו לחדרו ויביאו עמם אגודה

  .בידם קניםאך עשו כמצוותו ובאו לפניו עם אגודת  ,התפלאו הבנים על בקשתו התמוהה של אביהם
 "?יכול לשבור את אגודת הקניםמי " :להם האבאמר 

 .אך לא עלתה בידו –נטל הבן הבכור את האגודה בידיו וניסה בכל כוחו לשוברה 
 .אך אף הוא לא הצליח ,לשוברה ,שהיה חזק ביותר ,ניסה הבן הצעיר
 .שובר את הקנים בלי כל קושי ,שָזַקְנִתי מכם ,בואו וראו כיצד אני ,אמר האב לבניו

 .התפלאו הבנים וציפו לראות אם אמנם יצליח אביהם התשוש והחולה במקום שבו הם נכשלו
 .החל להוציא ממנה קנה אחר קנה ושבר אותם אחד אחד ,לקח הזקן את אגודת הקנים

 ואילו .כן נכשלתםועל   ,רציתם לשבור את הקנים כשהם היו מאוגדים יחדיואתם "  :אמר להם
אגודה אחת בלבב   ,אם תהיו יחד ,לכם כי אף אתםדעו .הפרדתי את הקנים וכך הצלחתי לשוברם –אני 

אך אם תלכו כל אחד לדרכו   .בדרככם שיעמדותוכלו לעמוד איתן אל מול האתגרים והקשיים  ,שלם
 ."אותםִיְשְברּו אתכם האתגרים והקשיים ולא ִתְשְברּו אתם  ,ותעמדו לבדכם

 )פרשת נצבים ,לועזמעובד על פי ילקוט מעם (
 

 ,ילדים יקרים
 .  אחדות עם ישראל תלויה ברובה  בחסד ובנתינה

ככל שנרבה במעשים טובים יאהבו  .  משפחה ובכלל עם ישראל, הרבו במעשיי חסד כלפי חברים, לכן
 .נרגיש בטוחים ומלאי אהבה ושמחה, נהיה מאוחדים, הבריות להיות בחברתנו

 "?מי אשמח בנתינה שליאת   ? למי אעזור היום: "בכל יום חשבו

 הרב דוידי יוסף: כתב

 ,שלום וברכה
 

 נהניתי מאד להיות שותפה לפעילות יצירתית בה משולבים 
 .  סבים וסבתות עם הנכדים שלהם

 .המראה היה מרהיב ומלא אהבה ושמחה
 הילדים נהנו מעבודת היצירה והסבים והסבתות חשו  

 .את ההתלהבות והמרץ של נכדיהם
  –הייתי עם נכדיי ואהבתי לראות למידה מסוג אחר 

 .למידה משמעותית וחווייתית
 
 ,תודה                                       
 סימונה סבג                   
 רועי ושירי סבג  , סבתא של הלל בן מוחה       



. 
 
 

בה השתתפו סבתות  , חלההפרשת המבורכת לקיים טקס אני רוצה להביע את הערכתי על היוזמה "

כי היה מלווה  , מרשיםשההסבר היה מאד יש לציין .  חינוכי ומחזק את הקשרזה מאד , לדעתי. ונכדות

מי   .לפרנסה ולהצלחה, הדלקנו בהתרגשות נרות וביקשנו בקשות אישיות לבריאות. תורה ומצגתבדברי 

של שמחה בפניה של התרגשתי מאד כשראיתי ניצוץ  .ישראלייתן שיתקיימו כל הברכות עלינו ועל כל 

 ".גרם לי אושר מיוחדוזה , הדר היקרה, נכדתי

     
 סבתא של הדר שלומי, מזל                      

  
במפגש היו הרבה . נהניתי בטקס הפרשת חלה שנעשה בבית הספר"  

רגע זה  –ברכו והתפללו על כל עם ישראל , שלשו יחדנכדות וסבתות 

והכינה חלה  אחת לקחה חלק בהפרשת החלה כל  .איחד אותנו מאד

סדר הפרשת  " –ברכנו וקיבלנו שי , הברכותאת למדנו . אישית

אני מקווה שאעשה עם סבתא שלי פעילות נוספת בבית  ".חלה

          ."הספר

 'דכיתה  -הדר שלומי                                        

   חוויתיתהתקיימה פעילות ,  ד תורני מדעים"בבית הספר ממ 29/12/13בטבת ' כו, ביום ראשון

 .והסבתות של ילדי בית הספרסבים בשיתוף ה" אני חלק משרשרת הדורות"

הפרשת חלה ולימוד  , תחנת אומנות, תחנת תקשוב -תחנות שונות ומגוונות 4בפעילות זו התקיימו 

 .בחברותא

 .1'כיתה אתלמיד , קורן רביעי מספר , "קלין'זבפעילות זו חוויתי חוויה נפלאה ונהדרת עם סבתי "

 תחנה שאני מאוד אוהב , וסבתי בחרנו יחד להיות בתחנת התקשובאני " 

 בתחנה זו יצרנו תמונה משפחתית בעקבות  . לימודי בבית הספרבמסגרת 

 ".  אליעזר והגזר"הסיפור 

 האחדות ושיתוף הפעולה  של המשפחה  , אשר מדגיש את העזרהסיפור 

 זו תרמה לי ולסבתי לחוות חוויה בית ספרית  פעילות . במשיכת הגזר

 , מזכרת, של הפעילות קיבלה סבתיבסופה ", מוסיף קורן, "מהנה ומיוחדת

 .מזכרת שמייצגת אותי. המשפחהשורשי את שמהווה של עץ מגנט 

 ".קלין'זאין ספק שפעילות זו העצימה וחיזקה את הקשר ביני לבין סבתי 

 
 



 !הצוות היקרולכל המנהלת לגילה 

 

 .ספרכםשונות בבית אני סב לנכדות הלומדות בכתות 

 ס  "מודה אני לכם על הזכות שהענקתם לי להיות בביה

 .בחברת נכדותיי ולהנותללמוד 

 ".  שרשרת הדורות"ביום מאוד מהפעילות שהכנתם נהניתי 

 אהבתי לשמוע את צלילי מקהלת החליליות ואת שירת 

.  דף הלימוד היה מעניין ומפרה. הלוירבי דוד הייתי עם נכדותיי בלימוד בחברותא על . הילדים החמודים

 .שחולקה לכל אחד מהסבים והסבתותתודה רבה על המתנה 

 !כחישר  –ניכר שהשקעתם מאוד ביום מיוחד זה 

 .  כמסורת לא פעם אחת בשנה אלא יותר ולאורך השניםמשך יתאודה לכם אם פעילות זו 

 ,הלבמעומק תודה 

 כהן אברהם

 נועה שמואל ונעמי כהן, אדווה, סבא של יפעת

 !לבית ספר מדעים שלום

 . ברצוני להודות לכם על חוויה מדהימה שחוויתי בזכותכם

הפעילות  . לא בכל יום שמים דגש על הקשר בין סבתא לנכד. חוויה ייחודית ומאוד מרגשת

 !מקרבת ומרגשת, מאוד מיוחדת היתההמשותפת עם הנכד 

אני לא אשקר  ואומר שלא היו לי חששות כשהנכד הודיע לי על הפעילות בבית הספר עם 

אבל בזכות הצוות המקצועי והחם שיש בבית הספר שהסביר לנו בנחת ובסבלנות על  .... המחשב

 מכובדת  , כל שלב בפעילות וקיבל אותנו בדרך הכי יפה

 מהפעילות עם  המירבוחמה שיכולה להיות ולכן הפקנו את 

 .הנכד

 תודה רבה למשפחת מדעים על חוויה מדהימה שלא תישכח 

 ...אצל הנכד ובטח שלא אצלי

 , הלן מלול

 כהן   יגלשל סבתא 



 ,מדעיםס "לתלמידי בי

.  אין לי מילים שיתאימו כדי להביע את ההערכה שלי אליכם, תלמידים יקרים וצדיקים

יש , שבעזרת תרומתכם הנכבדה, ועד כמה אני חייבת לכם תודה והכרת הטוב על כך

בזכותכם , בזכותכם יש לנו חשמל בבית, באפשרותי לקנות מזון בסיסי לילדיי הרכים

אני כותבת בהתרגשות ובדמעה  , ביום שבת מארוחות בשריות ומזינותלהינות יכולנו 

 .שתזכו תמיד להיות מהנותנים ואף פעם לא תהיו מהנזקקים חלילה, ומברכת אתכם

', תודה לכם ולהוריכם ומתפללת לה, ישלם לכם הבורא הטוב ויחזיר לכם כפל כפליים

שזכות זו תעמוד לכם ותהיה מליץ יושר עליכם ותזכו לבריאות ברכה והצלחה בכל  

 !אמן –מעשיי ידיכם 

 .א.ג

 

לאורך השנה נעשו מאמצים  . ס אמצו משפחה קשת יום הזקוקה לסיוע כספי"במהלך השנה תלמידי ביה
 .עד כמה שניתן כסף לרווחתם, לאסוף

פעמים  ' קיוסק מס' מפעילה כיתה ח, במהלך שנת הלימודים, ראשית. לפניכם דוגמאות למאמצים אלו
 .מיועד למסיבת הסיום שלנו, הכסף שאנו מרוויחים. בשנה

 -כ, בקיוסקשהרווחנו במהלך השנה עד כה סכום כסף ותרמנו להם , נזקקתמשפחה " אימצנו"השנה 
 !!לכולם כחיישר . הפרטי בחן ובצניעותתלמידים תרמו מכיסם , בנוסף. ₪  500 

את כל הדברים  . אצלםשלא היו בשימוש צעצועים וספרים כל תלמידי בית הספר הביאו , בנוסף לכך
קנה , שרצהכל מי . אחד גדול למכירהאותם על שולחן ההורים הצגנו וביום אספת ריכזנו האלה 

 .בסוף הערב הרווח מהמכירה נתרם למשפחה הנזקקת. מהצעצועים ומהספרים
היה . הנזקקתומצאנו לנכון לתרום את כל הכסף למשפחה , גמילות חסדיםאת מצוות עינינו ראינו לנגד 

 שאנו נהנה  יותר מאשר ' צעצועים לילדים וכו, שתייה, לסייע למשפחה זו לקניית מזוןחשוב לנו 
 .במסיבת הסיום

 .  הטוב הינה מעלה נעלההכרת 
 
 

 .  לפניכם מכתב ששלחה אם המשפחה שאותה אימצנו
 ,  בריאות איתנה: אנו מאחלים לה ולבני משפחתה

 מכתב זה חיזק אותנו מאד . פרנסה טובה והמון שמחה
 ,  באחדות יהודית, והוכיח לנו שיחד

 .נוכל להתגבר על כל קושי

 'אוראל גנון ותלמידי כיתה ח: כתבו



. חסדעלינו לחנך ל, לקחת משלך ולתת לאחר ולכן, הנתינה הוא ערך מוסרי ואבן יסוד במידות הנפשערך 
.  היודע להקשיב לקול שוועת אחיו ורעיו  הופכת אותו לאדם רגיש וקשוב ,הנותןפעולת החסד מתקנת את 

לא  , לכן. חינוך לחסד מהווה בסיס ראשוני ליצירת ערבות קהילתית והוא אבן פינה לבניינה של האומה
, אחרת שפההחינוך לחסד במשפחה נועד ליצור , כך גם בבית. ההרגל, התוצאה חשובה אלא המעשה

 .היוצרת דבקות פנימית בין חברי המשפחה, משותפת
 

  ?כיצד נפתח את החסד אצל ילדינו
 

משתית  , הורה שבעצמו הוא פעיל באופן קבוע בתחום של חסד. דוגמה אישיתהחינוך האִמתי מושג על ידי 
לקרוא  : הזמן והתחום בו הוא רוצה לתרום, כל אחד יכול לבחור את המקום. את ביתו על ערך יסודי זה

שאותה הוא נותן למרכז חלוקת מזון  , לבשל בכל ערב שבת מנה נוספת, פעם בשבוע עיתון לשכן עיוור
 .המקומילשמור על הילדים של החברה או ללכת לשמח קשישים בבית אבות , בשכונה
חסד של אנשים  מעשי , עשיתםספרו להם על מצוות הצדקה שאתם . במעשיי צדקהאת הילדים שתפו 

 .אחרים ושל גדולי ישראל
 

להביא  : כמו,  אחריותומפתחים אצלו , המותאמים לכוחותיו הפיזיים והנפשייםבתפקידים אותו  שתפו
הילד במילוי  שיתוף . ועודלטאטא , להשקות עציצים, לעזור בסידור השולחן, לאמאטיטול או חפץ אחר 
הילד מרגיש שהוא בעל  . הוא אחת הדרכים המעצימות את הילד בכל תחומי החיים, תפקידים במשפחה

,  הורים המשתפים את ילדיהם במשימות הבית נוטעים בהם את ההרגשה שהם חשובים. שהוא תורם, ערך
 .  וזה מחזק את הערכתם העצמית, משמעותיים

 
ואנו רק מאפשרים להם לבטא  . תרומתיותשנאמין שהילדים שלנו עם כוחות נפש ענקיים ומידות חשוב 

במקרים בהם אנו  " . אתה ילד כזה מתחשב וטוב! ידעתי: "כאשר ילד עושה מעשה חסד אמרו לו, לכן. זאת
אחיך שם לב  ", "אני בטוח שאחותך תשתף אותך במשחק: " רוצים לעודד את החסד נשתמש במשפטים כמו

 ".שאת נפגעת והוא בוודאי יבקש ממך סליחה
 

 .  תבקשו ממנו לתת גם לאחיווממה שהוא מבקש תנו לילד יותר  -משהוכאשר הילד מבקש 
כל אחד מספר על מעשה טוב שראה במשך  בו ( שולחן שבת או ביום מסוים בשבוע סביב )קבוע זמן בחרו 

 .כך כולם יחפשו לעשות מעשים טובים בכל השבוע. אצל עצמו/ אצל אחיו/ השבוע אצל אחרים
 .  ועודדו אותם לתרום או לתת מעשר כספיםלהם דמי כיס תנו 
 . איתם למי הם רוצים לתרוםדונו 

 
 ישנו מנהג  . יום ההולדת הוא יום נהדר לחינוך לחסד

 . ההולדת הילד נותן צדקהביום ש

 יועצת בית הספר – טווילאורלי : כתב



 ,יקריםחברים 
 

 . ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישירואי סעדון שמי 
קשה לי הכאב היה גדול והיה . ברגלקיבלתי מכה חזקה , במהלך הפסקה בבית הספר, שבועותלפני מספר 

 .  כמה ילדים שהיו מסביב עזרו לי להגיע למזכירות בית הספר. ללכתמאד 
ראו  ' מכיתה חכהן רועי ואוראל גנון , להפתעתי. הייתי חייב להגיע לכיתה ולסיים מבחן, דאגתי מאד

אוראל ורועי  . את המבחןשם ולעשות כדי שאוכל להמשיך מהם שיעזרו לי להגיע לספריה ביקשתי , אותי
 .  התנדבו בשמחה וליוו אותי לספרייה למרות שהיה להם שיעור מדע

 .  להסעהתלמידים נוספים שעזרו לי להגיע בסוף היום היו 
 .למצוותתזכו כולכם  -אני מודה לכולכם 

 
 

 . הרגשתי טוב, שתדעו שבזכותכםאני מספר לכם זאת כדי 
 .  מעשים קטנים מחממים את הלב ותורמים להרגשה

 זו מצווה גדולה המשפרת   –עשו מעשה טוב לחבר 
 .את ההרגשה

 
 ,בתודה                             
 1'כיתה ז –רואי סעדון                     
 

 ,יקריםתלמידים 
 

 לשתף אתכם בסיפור קצר וברצוני ' מכיתה ד אנו'זהדר שמי 
 ל  ''זצוקעל הרב עובדיה יוסף סיפורים מתוך קובץ של שקראתי 

  (.הרב  אברהם אוחיון -המאור הגדול הרב עובדיה יוסף)
 .בניםאב על אם כרחם : הסיפור נקרא

 
בלילה בעת שהיה כבוד הרב ספון בחדרו ושוקד על לימוד התורה היה   12:30באחד הלילות בשעה 

המאבטח שלו בחדר הסמוך צופה במסך הטלוויזיה שמחובר היה למצלמת האבטחה פתאום שם לב 
המאבטח שהגיעה אישה והתיישבה בפתח בית הרב כשהיא בוכה בכי תמרורים מיד יצא אליה המאבטח  

ושאל אותה מה קרה השיבה האישה בבכי שהיא חולה במחלה קשה והיא מבקשת לראות את הרב 
המאבטח השיב שהשעה מאוד מאוחרת והרב שוקד בלימוד התורה והוא אינו יכול להפריע לו האישה 

פרצה בבכי נורא וממש התחננה בסופו של דבר נאות המאבטח לפנות לרב ולשאול אותו בעניין הרב ביקש 
להכניסה מיד אליו הוא ביקש להגיש לה שתייה ואוכל והקשיב לסיפורה הירגע אותה ומיד טלפן לרופאו  

האישי וביקש ממנו שייקח על עצמו את הטיפול באישה הצעירה בהמשך הפציר הרב באישה שתישאר 
ללון בביתו כיוון שהביון מיד שהיא הגיעה מעיר אחרת רק הבטחתה הנאמנה של האישה שיש לה קרובים 

 .ללימודובירושלים הרגיעה את רוחו של מרן והאישה עזבה את ביתו והוא שב 



 ,שלום תלמידים יקרים
מוסיף    הספר  .רביםהפעם אני רוצה לכתוב על חשיבותו של הספר ככלי לימוד לנושאים 

כושר משפר את הבנת הנקרא ואת  ,המיליםאת השפה ואת אוצר מעשיר  ,לנו ידע
 .ההתבטאות

 ,לחוות חוויות חדשות ,עם אנשים חדשים "להיפגש"בנוסף לכך הספר נותן לנו הזדמנות 
הקריאה היא בדומה למכונת   .וללמוד אודות חייהם של אנשים ממקומות וזמנים אחרים

  .למקומות חדשים לזמן עבר או עתיד ,זמן המעבירה אותנו הקוראים
, חייהם המופלאים והמעניינים של חכמינו זיכרונם לברכהאודות אנחנו יכולים ללמוד 

   .המפורסמים במעשי החסד שלהם ולקחת מהם דוגמה אישית
 

 בסדרת הספרים  , "תולדות חייו ופעלו סלנטררבי ישראל "בספר 
 , מאת יוכבד סגל "ל"חזמאגדות  / כה עשו חכמינו" 

 לרר ובספר -של יעל רון "ל"חזאגדות "הספרים בסדרת 
 .  וויץ. מאת נ" סוחרי הזהב"ההרפתקאות 

 
 תקראו  " סיפורי ילדים על גמילות חסדים"בספר של מנוחה פוקס 

 . מעשי חסד בקרב ילדיםאודות 
 מחפש את   זיגבי"בספר לקרוא הצעירים יותר יוכלו הקוראים 

  ,על החשיבות של עזרה לזולת ,מאת בריאן פטרסון "המטמון
 על חשיבות  , מאת מנוחה בקרמן" הסוד שהתגלה למיכאל"ובספר 
 .  הכנסת אורחיםמצוות 

  
 ...ועוד משהו

 מכשירים סלולאריים  אז בעידן הטכנולוגי המתקדם עם 
 ?צריך ספרלמה  ,כה מתקדמים

 .כי ספר לא צריך להטעין
 .כאשר נופלנשבר כי ספר לא 

 .להחליף או להשיג את הכי מתקדם ,כי ספר לא צריך לעדכן
 .ולא צריך לשלוח לתיקון במעבדהנתקע כי ספר לא 

 .כדי לגלות דברים חדשים כל פעם  ,לספר טוב רוצים לחזור ולקרוא שוב
  

 אני מאחלת לכם קריאה מהנה  
 ,מוצלחתשנת לימודים והמשך 

 הספרנית
 'מוסקוביץ רוזי  



 רבקה אמנו מראה לנו מהו  . נזקקשל טוב לב לאדם חסד הוא מעשה אצילי 

 : חסד אמתי שנאמר

ר ֹאַמר ֵאלֶׁיהָ " הָנא -ַהִטי": ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאשֶׁ ְשתֶׁ  -ְוַגם, ְשֵתהְוָאְמָרה , ַכֵדְך ְואֶׁ

ה יָך ַאְשקֶׁ  (. בראשית כד יד. )ֲאֹדִני-ִעם ֶחֶסדָעִשיָת -ִכי, ּוָבּה ֵאַדע...ְגַמלֶׁ

 .רבקה נתנה לאליעזר לשתות מים ואף השקתה את גמליו למרות שלא ביקש זאת

 

 ?איזה חסד עשה אליעזר בן יהודה ולמי, אם כך

בלימוד קודש באותם הימים רק ששמשה ,של בן יהודה היה בהחייאת השפה העברית החסד מעשה 

ותחיית  , שתחיית האומה העברית תוכל להתרחש רק בארץ ישראלאליעזר בן יהודה האמין . ובתפילות

יהודה פעל ללא לאות להפיכת השפה העברית לשפת  -בן  .האומה תבוא תוך כדי החייאת הלשון העברית

הבית העברי  "וכך נוצר , בן יהודה לדבר רק עברית בביתו בירושליםהחליט , לכן. ישראלהיומיום בארץ 

הכולל את המילים העבריות מכל תקופותיה  , הגדול היה המילון העברי ההיסטורימפעלו ". הראשון

 .העבריתושכבותיה של הלשון 

מחייה  "ציינו  במשרד החינוך יום לימוד  מיוחד אודות פועלו של  ( 24.12.13)א טבת "ביום שלישי  כ

בסיום לימוד  . בבית הספר נלמד הנושא במהלך כל אותו השבוע  בהוראה רב תחומית". השפה העברית

בהגרלה שהתקיימה ביום שישי  (. 'ו-'ד', ג-'א)יחידת ההוראה פורסם חידון מקוון המותאם לשכבת גיל 

 . הוכרזו שמות המנצחים( 24.1.14)ז שבט "ט

 

 

 

 

 

 

 בחידון ובשמות הזוכים באתר  , ניתן לצפות בתכנים. התלמידים הועשרו בידע לשוני באופן חוויתי 

 " .יופי של שפה" -הבית ספרי 

 מירב וגהסי' מאיה חיימוביץ: גרפיעריכה ועצוב 

 וצוות המורים בשיתוף פעולה של ההנהלה" ועדת עיתון "תלמידי : כתיבה

 חגית טל: יעוץ לשוני


