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 גילה בן אלישע: כתבה הרב דוידי יוסף: כתב

מסופר על חכם אחד שהגיע להתארח באכסניה  
,  כשזרחה השמש קם החכם ממיטתו. אחת

התלבש בזריזות והחל עובר בין כל חדרי האורחים  
,  מהרומהרו , קומו בזריזות:  "ומעיר את הישנים

אורח שזו הפעם הראשונה , אורח חשוב הגיע לכאן
אם תאחרו והוא  . והאחרונה שהוא מגיע אלינו

קמו !" יסתלק לא תזכו לפגוש בו עוד לעולם
האורחים ממטותיהם ומיהרו להתכנס באולם  

הביטו בדלת בציפייה  . המרכזי של האכסניה
כשראו שאף אחד לא  . והמתינו לאורח המכובד

למי אנו  : "מגיע ניגשו אל החכם ושאלוהו
חייך החכם והשיב " ?מיהו האורח? ממתינים

 ".האורח הוא היום הזה"
יש לנו דבר יקר ושמו זמן אסור  , תלמידים יקרים

.  כל רגע חייב להיות מנוצל. לנו לבזבז אותו לחינם
אומנם החופש הגדול הוא זמן מצוין להאט את  

לנוח ולעשות דברים שאנו אוהבים  , הקצב
אך יחד עם , ושבמהלך השנה אין לנו זמן אליהם

הבטלה מביאה  "זאת מלמדת אותנו הגמרא ש 
ולכן תלמידים רצוי שכל , "לידי שעמום ולידי חטא
לנצל את הזמן לפתח  , אחד יתכנן את החופשה

לטייל עם החברים ובני , תחביבים חדשים
, על לימוד מדי פעם , להקפיד על תפילה, המשפחה

 .ואפילו רצוי לתכנן זמן גם לנוח
 "זמן שעובר אינו חוזר"זכרו 

 ,מנוצלתובעיקר  פוריהחופשה נעימה 
 הרב דוידי יוסף

 ,יקריםהורים ותלמידים 
,  ד"תשעאנו עומדים בסיומה של שנת הלימודים 

זכינו לראות את  בה  –ורב גונית שנה מעניינת 
תלמידינו  התקדמותם והצלחותיהם של 

במסכת אבות . ומגוונותבנקודות חוזק שונות 
חכמה בפני   –מצוין כי לכל תלמיד שער ונתיב 

אני מברכת כל אחד ואחת על התקדמותו  . עצמו
 .וגילוי הכישורים שבו במהלך שנת הלימודים

ס  "קצר המקום מלפרט את כל הנעשה בביה
לבלות ולאגור כוחות  , והנה הגענו לסוף השנה

 .לקראת תחילת שנת הלימודים הבאה
הברוכה  ברצוני לציין שכל העשייה 

היא הודות לצוות החינוכי  והמשמעותית 
ואף , ס שעושה עבודתו נאמנה"המצוין של ביה

עבודת כל אחד ואחת מחברי הצוות . יותר מכך
השתדלנו לתת  . מאופיינת בנתינה בלתי מוגבלת

ס את התחושה שאכן  "לכל הבאים בשערי ביה
  היתה...( וכתובת המייל שלי)דלתי , מדובר בבית

ותישאר פתוחה תמיד לכל אחד ואחד  
 . ההורים, לכםלצוות וגם , מהתלמידים

השתדלנו  , ס היה זמין לכל דבר ועניין"ביהצוות 
לפתח תחושת  , מוגנותלתת לכולם תחושת 

י תקשורת בונה  "גאווה ושייכות וכל זאת ע
ושקופה ושיח מכבד תוך שמירה על גבולות  

להודות לכם על כך ברצוני . ברורים מאוד
הצוות בכל  בידיי ובידי שהפקדתם את ילדיכם 

שנדאג שיחזרו הביתה  על כך בוקר וסמכתם 
בסיום עשירים יותר בידע ובכישורים חברתיים 

תקווה שהרגשתם את  כולי  .לימודיםכל יום 
בעשייה של כל  והאחדות המסירות , האהבה

מאחלת לכם הצלחה רבה בהמשך , צוות מדעים
' מחזור כג-'ס ולבוגרי  כיתה ח"דרככם בביה

 .הצלחה בהמשך דרככם
בשמש הן , בדרכיםחופשה נעימה ובטוחה הן 

 .והן ברשתות החברתיות
 ,גילה בן אלישע

 מנהלת בית הספר

 מירב וגהסי' מאיה חיימוביץ: עריכה ועצוב גרפי

 בת שירות בליווי ההנהלה  , " ועדת עיתון "תלמידי : כתיבה

 וצוות המורים         

 חגית טל: יעוץ לשוני



. 
 
 

 ('ד, ד"תהילים נ)

 . החביבים חגגו את קבלת הסידור בירושלים' השנה תלמידי כיתה א, בשונה משנים קודמות
ובמעמד מרגש זה קיבלו את הסידור  , התלמידים פתחו בשיר ובדקלום. הטקס נערך בבית הכנסת הגדול

 .ל"בנו של הרב מרדכי אליהו זצ, מידי הרב יוסף אליהו
שלימדה אותנו  " מסע בעקבות הסידור" - נהנו מהפעלה איכותית של מדרשת חברון, התלמידים וההורים

 .על חשיבות הכוונה בתפילה ואמירתה בכוונת הלב
 .על שכיבדו אותנו ביום כה חשוב, מפקח הרבנים, ענזיס ולרב "רב ביה, תודה לרב דוידי

 .התפללנו מתוך הסידור בכותל המערבי, לקינוח היום
 
 

 ('מחנכות א)יעל גואטה וזהבה אדרי : כתבו

בשנה המבורכת בפעילויות תורניות רוחניות  
.המשכנו לחגוג במסיבת החומש  

!ללמוד תורההתחלנו ', הברוך   
.לכבוד המאורע חגגנו יחדיו מסיבה נחמדה  

חגיגית  סעודה סעדנו , לתפארתהכנו כתרים 
.ם"הרצאה מפי סופר סתושמענו , ומשותפת  

.מאוד התרגשו ונהנוהילדים   
 

,ומתיקותילמדו תורה מתוך שמחה לתלמידינו שתמיד מאחלות אנו   
!אמן  

,  ברצוןתפילותיכם ותתקבלנה ותישמענה מי ייתן . על סיוע לאורך כל הדרך, הורים יקרים, תודה לכם
 !אמן



 התחיל עם למידה עצמית שוטפת  זה 
 למדתי הלכות תפילה  בה 

 .של הרב דוד חיים הלויוסיפורי חייו 
 ,יוםהעשרתי ולמדתי הלכות מחיי היום 

 .מהשכמתי בבוקר ובמשך כל היום
 .בתחילת המרוץ  היינו כחמישה 

 .שבה נבחר נציג הכיתה, ובסיום סיימנו בבחינה
 הארציחברי הטוב נבחר לייצג את בית הספר בחידון  

 .בכבודי ובעצמי –את מקומו תפסתי , מכיוון שהחליט לוותר
 .מוטיזה היה לימוד פורה עם חבר והמורה 

 ,  הגיע הרגע של החידוןהנה 
 .הראשוןהשלב ובפתח 

 נסענו לירושלים לחידון המקדים
 .גדל רבי חיים דוד הלוישבהן שבו התחלנו את סיורנו בשכונות היפות 

 .עברתי בחינה שבה צברתי נקודות
 .לחידון הארצי שהגיע לאחר חג  שבועות

 .הנה הגיע היום והמתח בשיאו

 .להודות לבורא עולם שזיכני להגיע לאירוע מיוחד ומכובדברצוני 

 .להורי היקרים על התמיכה והעידוד בכל השלבים

 ,אז הגיע הזמן להוקרת תודות לכם

 .מורים ומורות, מחנכת, רבנים, מנהלת

 .על שנפלה בחלקי הזכות ללמוד ברכות והלכות

 שניתנו לנו בהר סיני מפי צופה עתידות

 .הוגי נבואותי "והועברו במסורת ע

 .י איש רב תבונות"אשר לוקטו ע

 .בקיא ומפורסם גם במשלים ואגדות

 .רבי חיים דוד הלוי ראש למשביר בעל נפלאות
 

 'כיתה ו –חי שליו חדד : כתב

 ".תן לי בבקשה לחם מהיום. הלחם הזה מאתמול" : לקוח עצבני למלצר

 ".תחזור מחר, אין בעיה": המלצר



 ('מחנך כיתה ח)נתנאל לוי : כתב

 "תורה לשמה" פרוייקט
 

 התחיל במטרה לחבב את לימוד התורה  " תורה לשמה" פרוייקט
 לומד  ובחינוך , התלמידים באמצעות לימוד מעשיר ומענייןעל 

 התקיים ' מחצית בבמהלך . מעבר לשעות ההוראה בכיתהעצמאי 
 .  תעניתמסכת  -משניותלימוד 

 ..."כל סיום הוא התחלה של משהו אחר"
 

. כך פתיחה של פרק חדש-ומיד אחר, סגירה של פרק אחד, סיום הוא ציון דרך במשעול החייםכל 
וגם ... צחקנו, למדנו, ערכנו ניסויים, סיירנו, טיילנו, ניגנו, שרנו, הספרבבית שנים בילינו במהלך שמונה 

 .השתוללנוקצת 
 . המהניםהטיולים השנתיים המפוצצים ואת ירידי המדע , לא נשכח את ערבי המוסיקה המלהיבים

 .  ואין יום דומה למשנהו, למדנו שכל יום הוא מיוחדמהם ... ימי שיגרהסתם לכמובן שזכינו 
אנו רוצים . אשת חינוך נכבדה ואישיות מיוחדת, להיפרד ממנהלת יקרהנאלצנו במהלך השנים האלו 

 ".על שהיית לנו מורה לחיים לךמודים אנו : "לומר לך מינה
הספר על  לכל צוות בית , גילה בן אלישע, תודה מיוחדת למנהלת בית הספרגם נאמר , בהזדמנות זו

 . תמיד ידעתם לבוא ולעזור בזמן. מכל כיוון שהואהתמיכה והעידוד , העזרה
 .הקשבה וסבלנות, תודה לך על השקעה. תודה מיוחדת למחנך שלנו שהיה לנו כאב

 ,בהערכה
 ג"מחזור כ -'תלמידי כיתה ח

לשמחתנו  . הפסקת הצהרייםבשבוע בזמן הלימוד התקיים פעמיים 
ה זכינו לסיים את "וב, ללימודהצטרפו '  רוב תלמידי כיתה ח, הרבה

במהלכו נאמרו  . נערך באודיטוריוםהמסכת טקס סיום . המסכת
ובסיומו קיבלו התלמידים תעודת  , התלמידיםדברי תורה מפי 

 . הערכה ושי
 .ס על התמיכה והסיוע"תודה רבה למנהלת ביה

 
  ! הרציניםעל ההתמדה והלימוד  כחיישר                   

 ,בברכת התורה והארץ
 לוינתנאל 



ספרנו ליגת ערכים הופעלה השנה בבית ( עת ד, חס אישי י, ורה ת, רכים ע)  ד"עתיתכנית במסגרת 
 .ערכים גם בהפסקות ובשעות הפנאי לטפח שמטרתה 

 
 :מסוים כל כיתה מייצגת ערך 

 כבוד -'כיתה א
 סובלנות  – 'כיתה ב
 הקשבה   -'כיתה ג
 אמת   -'כיתה ד
 חוסן   –' כיתה ה

 
ידי ועל , הרגלי למידה ומידות טובות, טוביםעל מעשים התלמידים צברו חתימות השיעור במהלך 

 . להשתתף כשחקנים במשחק החתימות יכלו 
בכל משחק נבחר מצטיין  . המשחק הניקוד ניתן גם על עידוד של חברי הכיתה וגם על התנהגות במהלך 

וויתר : כגון, ביכולות גופניות אלא ביכולות רוחניות לא  -אשר הצטיין במשחק תלמיד  -ערכים 
 . 'וכועזר למורים , לחברים

 !הזוכה הוא סובלנות הערך 
 .המשיכו להקפיד על ערכים טובים. יישר כל לתלמידים המקסימים

 שגיא, בהצלחה
 

 

 בת השירות – ן'פרגושגיא : כתבה



 אדווה ויפעת שמואל/ חוגגים יום הולדת בכיתה 
 

 כל אחד יום הולדת  בעבור 
 .מיוחדהוא יום 

 התלמידים מביאים מתנות  כל 
 .מאדהכיתה ישמח עד שתלמיד 
 שירים והמון משחקים, חיבוקים

 .לא נשכח את הברכות שאותו מברכים
 בשבילו רק  יום בשנה יש 

 .למענופורחים רק כמו מתנה הפרחים 
 :שלושרות את השיר ציפורים 

 הילד הזה"
 ".במינו מיוחדילד הוא 

 
 מסיבת הפתעה חגגנו למורה

 .שליום הולדת בחופש הגדול זוכה
 תנות ועוגהמכדי שלא תפספס 

 .כיבוד ומופע, ארגנו למירב מצגת ברכות
 אנחנו יודעות שהיא כבר לא ילדה

 .אבל ראינו איך מהתרגשות היא דמעה
 נאחל לכל חוגג וחוגגת יום הולדת

 .עד מאה ועשרים שנה
 

 מנסורהוירדן  מכלוףשי , פקדו אליטיב/ חברות אמיתית
 

 .הערכיםבליגת 1'כיתה המול שיחקנו כדורגל אחד יום 
מותח ולווה בקריאות עידוד של כיתות  המשחק היה מאוד 

 !!חובה לנצח. אחרות שגרמו לנו לרצות לנצח
 ...אך האווירה הנעימה השתנתה לפתע

על פנדל שיכול היה   1'רבנו עם כיתה ההמשחק באמצע 
החליט שיש פנדל  השופט . לגרום לשוויון ואולי לניצחון שלנו

שמענו את דפיקות הלב של . בעט השחקנים ואחד ' לכיתה ד
הכדור פגע במשקוף ונכנס בעוצמה אל  . כל השחקנים

 !!!גול.....הרשת
 .3-3התוצאה 

 דקות   10
 .לסיום המשחק

,  המשכנו לשחק בהתלהבות אך לצערנו
אחד השחקנים הטובים ביותר בקבוצה 

 .ונפצענפל , שלנו רץ
כרגע  . הניצחון כבר לא היה חשוב לנו

.  רצינו שחברנו יקום ויצליח ללכת
אמר לנו החבר , !"תנצחו בשבילי"

.  כדי לנצח הכלואנחנו הבטחנו שנעשה 
השקענו את כל הכוח במשחק שהסתיים 

חברות אמיתית  . לטובתנו 4-3בתוצאה 
 .להתמודד עם כל קושי כחנותנת 

בתום המשחק לחצנו ידיים עם שחקני  
ורצנו מיד לראות מה שלום   1'כיתה ה

עכשיו ... ה הוא מחייך "ב. חברנו הפצוע
 דגם המגרש שלנו !  גם אנחנו



 2014מאי  4
 

 ?שלומכןמה , היי חברות
נורא אהבתי  ? איזה כיף היה לנו היום בבית הספר

 ? גם אתן. להיות עם כל החברות
 

 ,היי תאיר: אדל
את צודקת  . ברוך השם, בסדר הכל

 .  היה ממש כיף

 .גם אני נהניתי מאד, שלום בנות: נועה
 ...ויש לי גם תמונה

אבא  . 19:00ג בעומר אצלי בשעה "אני רוצה להזמין אתכם לל
 ?תבואו...יהיה ממש כיף. שלי כבר אסף קרשים

 ?צריך להביא משהו. בעזרת השם אבוא. כל הכבוד לך: אדל

 .הלוואי שיכולתי לבוא: נועה
העיקר  . לא צריך להביא כלום, אדל

 !!שתבואו
 ?למה את לא יכולה לבוא, נועה

 .אבא שלי נוסע לאירוע ואין מי שיביא אותי אליך: נועה

 .שלי אם היא תוכל לאסוף אותך אמאאשאל את . אין בעיה בכלל: אדל

 .18:00שלי אמרה שהיא תשמח לאסוף אותך בשעה  אמא: אדל

 יששששש
 !!זו חברות אמיתית

 2014מאי  5

 .בשביל זה יש חברות, בשמחה: אדל
 .אנחנו נבוא מוקדם ונעזור לך לארגן, תאיר

 .אני שמחה שיש לי חברות כל כך טובות כמוכן. רעיון מצוין: נועה
 . ג בעומר אצלי"נחגוג ל, בעזרת השם, בשנה הבאה



 (1'כיתה ז)נוי -ברצוריאל זוהר ואיתי / ! בול....טיול 
 

 בבית הגדול מצאנו תרנגול
 .דוגר על ביצים ומסתכל על חפצים

 בבקתה הקטנה מצאנו פרה
 .אוכלת חציר בעונת הקציר 

 .ממש כמו מלכים, פרגיות וביצים: ובסוף היום אכלנו המון
 ,אחרי הארוחה הדשנה הלכנו לישון במיטת מלכים

 .של הצעיריםהאכסניה  –" עין גדי"באכסניית 

  
 ,את העיניים פקחנו, ביום השני

 , בעצם
 בקושי התעוררנו  

 .ולארוחת הבוקר המשונה צעדנו
 את החפצים אספנו  

 ואל האוטובוס  
 בכבדות 

 .צעדנו 
  

 .צילמנו, של הכיתה כולה, תמונה גדולה
 .שלחנו, מזכרת מאתנו, ולאוריאל טל

 (1'כיתה ז)חיון יונתן לוי ושלו בן / החוויה  
  

 ,במדבר צעדנו, לטיול יצאנו
 הלכנו

 .עד למצדה ושוב הלכנו 
 , בדואים ראינו

 .ועל גמליהם רכבנו
  

 , האכסניה הייתה קצת שונה
 ,הייתה מוזרה השתייה 

 ...זאתובכל 
 .לא נשארה רעבההבטן 

 (1'כיתה ז) אור וזאנה/ גמליםעל רכיבה 
 ,אולי שלוש, נסענו באוטובוס שעתיים

 ".תפסנו את הראש", אך, הגענו למקום
 ,חולות ומדבר, אוהלים, ראינו בדואים

 .נראה ממש מוזר,  ואפילו אדם אחד
 ,"אנו עומדים כעת לעלות על הגמלים"

 ,כך הכריזו המורים
 ?מה עושים, כולם ממש נרתעים, אך

 !כולנו עולים, נפלה ההחלטה, אז אחרי דין ודברים
 ,הרגשנו מפוחדים  ושמחים, על הגמלים

 .כאילו נוסעים בכדורים פורחים
 ,היה זה מהנה ומפחיד כאחד

 !עוד סיבוב אחד" עשינו", ובכל זאת



 (1'כיתה ז) רחימיואריאל  מתיתיהואביר / חוויות מהטיול 
 

 ,ארגונים אחרונים, ראשון בבוקריום 
 ,הראש בעננים, יורד אל ההסעה

 .סוחב מזוודות מלאות חטיפים
 ,טיפסנו על הרים

 המוריםצחקנו עם , בדרך
 .מחכים לחדרים, ומאוחר יותר

. 

 ".  חושן"לקראת חג הפסח ביקרנו בפעם האחרונה במפעל 
עזרנו לעובדי המפעל בעבודתם וללא  , במהלך הביקור

 . ספק נרתמנו כולנו למשימה החשובה
והתחושה , כל אחד ויכולותיו, תרמנו במידת האפשר

 .בסופו של יום הייתה גאוות יחידה
חלק מהעובדים שבמפעל לא זכו לערוך את ליל הסדר 

הוחלט כי בסיום העבודה נערוך כולנו יחד  , על כן, מעולם
 .את ליל הסדר

בירכנו את הברכות   , במהלך הסדר קראנו ושרנו  מההגדה
 .ואמרנו דבר תורה

היה ניתן לראות בעיניהם של העובדים שהם מאושרים 
.  אני באופן אישי התרגשתי לראות מחזה זה. ומתרגשים

כל הילדים וצוות המורים נהנו מאוד והרגשה של , בעצם
 .  ס"סיפוק ליוותה אותנו בדרך חזרה לביה

בסוף הביקור מנהלת המפעל והעובדים הודו לנו על  
 .  עזרתנו המבורכת למפעל

 

 1'כיתה ז –שגיא דרעי : כתב

 , היינו נמרצים, בערב
 .למרות שהמורים רצו שנהיה עייפים

 ,שידרו משחק כדורסל, הדלקנו את הטלוויזיה
 .בלי להטביע סל, כיבינו את הטלוויזיה, אחרי דקה

 ,תפוחי אדמה רותחים, הלכנו לחדר אוכל
 !אנחנו מוחים, יש פה שעועית! איכס

 ,אף אחד לא נרדם, שלוש בלילה
 ,כועסים, המורים צועקים

 . אבל אנחנו מרוצים

 ?כמה יעלה לי ולשני ילדיי לנסוע איתי עד התחנה המרכזית: האב הקמצן

 .חינם –והילדים , לך זה יעלה חמישים שקלים:" נהג המונית

 .אני כבר אגיע באוטובוס, קח אותם, טוב": האב הקמצן



 נדב ואדווה כהן שילת, נעמי ברובן, ברכה ברובן: כתבו

 (9/6)א סיוון "כמסורת בית ספרית התקיים יריד מדע ביום שני י
 .ל"זכהן לזכר המנהלת מינה 

 .חודשים 3 -לקרוב עליהן החקר שעבדנו עבודות את ביריד הצגנו 
 :רביםצוות אנשי עבודות החקר נעשו בעזרתם של 

הרב  , גואטהאורטל , קאלימיאפרת , מיארהעדה , אורית שוקרון
אילה  , פרוספר-הביתאב , שמואל שטראוסהרב , יוסף דוידי

 .גילה, ס "מנהלת ביה, מחנכות הכיתות וכמובן, הלבורנטית
מבנות  , מצלילי נגינת חליליותהיריד נפתח בטקס קצר ובו נהנינו 

 .' ה-ו' כיתה ג

 (1'כיתה ז)  י'טנגאוריאל / מדע יריד 
 ,החל בכל שנה, לקראת יריד מדע

 ,רבה היא המלאכה
 .ואנו עמלים בהנאה

 ,ספורטאיםכולם רצים כמו , כשמגיע היום הגדול
 .כי כולם ממש לחוצים

 ,אותנו באהבה מדריכים -והמורים
 .תורה ומדע בנו מטמיעים

 -וכשמגיעים ההורים
 הם ממש מתרגשים

 מברכים ומסבירים, לשמוע את המורים מחמיאים
 .אודות יריד המדעים המקסים

 ,אל התחנותאז יוצאים התלמידים 
  –להציג את אלה העבודות 

 .הן משלבותתורה ומדע 
 ,ההורים בנחת נאנחים

 ,אודות ההסבר מפי הילדים
 .והמורים מרוצים לשמע הפנינים

 ,כולם אוספים הלכלוכים, כאשר מסיימים
 ,את העמדות מסדרים

 ,וכשחוזרים לבתים
 !נחים –רק אז 

לציין שהתרגשנו ונהנינו להציג  יש . והאורחיםלאחר הטקס הצגנו את הדגמים והניסויים לפני ההורים 
 .והרגשנו שדיברנו בביטחון מלא מול הקהל הרב, הדגמיםאת 

והיינו גאות בעמל הרב שהוביל , העבודהמכל סיפוק  הרגשנו , בהמשך הערב ההורים עברו בין התחנות
 .במשך תהליך העבודההתמיכה והעזרה המרובה לכל משפחת מדעים על מודות אנו . להצלחה

 תודה



 .יפובתל אביב " בעקבות לוחמים"יצאנו לסיור ( 23.3)' א באדר ב"ביום ראשון כ
ולמען  ארץ ישראל שפעלו למען וענינו על שאלות ששאלה המדריכה בנוגע לדמויות , חדשיםלמדנו דברים 

 . שמעון רוקחואהרון שלוש , הרב קוקהדמויות העיקריות שלמדנו אודותיהן נמצא את בין . העם היהודי
 ,  נמל יפו: ביניהם, ביפו נחשפנו לנופים מרהיבים ויפים

 מבני מגורים עתיקים לעומת חדשים  , יפו-א"הים של תחוף 
 ,  ציור קיר מעוצב בפסיפס, (א"כמו גורדי השחקים בת)

 החומות  אבני דרך בתהליך היציאה מן שעליו צוינו 
 .ועוד( " נווה צדק"שכונת חומות )

 ושם שמענו סיפורים  , ל"הגענו לבקר אף במוזיאון צה
 .  ל וההגנה"האצ: כגון, המחתרות היהודיותעל 

 ,  לי"הקמת הארגון הצהשמענו על , כמו כן
ל  "תערוכה גדולה של טנקי צהראינו . ל ועל התפתחותם במהלך השנים"הקמת החילות השונים בצהעל 

 .  ייצור ישראלי וחלקם יבוא ממדינות חוץחלקם , מלפני קום המדינה ולאחריה
 על עיטורי  , ל"על מפקדי צה, העשרנו את ידיעותינו אודות נקודות היסטוריות חשובות על העם היהודי

על  , על העלאת העולים ארצה והקשיים הנלווים, על הקמת המדינה, שונים ועל דרך בחירתםגבורה 
על מקומות מגוונים בהם , ההתמודדות הקשה בהחלט של העולים היהודים עם התושבים המקומיים

 ...  הסתירו נשקים ועוד
 .'וכדכלים עתיקים , שרידים שונים, הסיפורים נלוותה המחשה באמצעות תמונותלכל 

  הצוותאנתקלנו בקבוצת אנשים שהצטרפה אלינו  לשירי , א"שנמצא בת, ל"במעבר מיפו הישנה למוזיאון צה
 .  אפילו זכינו למחיאות כפיים מקבוצת תיירים חולפת. הנוסטלגיים

 ,  "שלמה  הגמל", "אל המעיין: "כמו, בנות כיתתי ואני שרנו שירי נוסטלגיה. האווירה הייתה מאד מהנה
 ...ועוד" קצב", " 123" 

מהחטיפים  , וכמובן, מהריחות שעלו מן המסעדות לאורך נמל יפו, נהניתי מאוד מהסיור ביפו ובתל אביבאני 
 .הרבים שמילאו את התיקים
 .בסיור בשנה הבאה עם דמויות ומקומות חדשים, ה"אי, ניפגש 

  
 

 2'כיתה ה –נעמה הודיה בוסקילה : כתבה

 2' בנות כיתה ה/ טיול גבורה ומנהיגות
 בשמחה אל האוטובוסעלינו 

 .וקיווינו  שהכביש לא יהיה עמוס
 ,ליד שער האבות, על המדשאה

 .קולותשמענו את פעמוני הכנסייה בקולי 
 המדריכה לנו הסבירה בקצרה 

 .המקום ההיסטורי בשמחהעל 
 ,  ל הלכנו חיש מהר"למוזיאון צה, משם

 .לא לאחרכדי ... רצנובעצם כמעט 
 -נאלצנו לוותר , בהמשך, ובכל זאת

 .בכל האתרים לא הספקנו לבקר
 ,עיטורי הגבורה המופלאיםשמענו במוזיאון על 

 .שניתנו לחיילים אמיצים וגיבורים
 "הְסִליק"הכרנו את 

 !(?הידעתם שזהו מסתור נשק מדליק)
 ,ותגובות חיוביות לייקים, העלינו תמונות וש'לאינסט
 ,  הגענו" לנווה צדק", ולבסוף

 .וכאן את הסיור בשמחה סיימנו



 פרחים רבים צמחו בכיתתנו
 .פרחי תודה לבית ספרנו

 ,חשבנו רבות
 .נזכיר מעט מן התודות

 שעוזר בכל מצב ביש לפרוספרתודה 
 .שאף נעליים בדבק ידביק חיש

 תודה למורים הנפלאים
 .שאותנו מחנכים ומלמדים

 תודה לבנות השירות שעבודתן כה חשובה
 .ליגת ערכים והמון אהבה, תודה על פלסטר

 ,תודה על ימי שיא ויריד מדעים
 .ערב מוסיקה וטיולים, מצעד הספרים

 תודה על קיוסק והפסקות פעילות
 .ועל מגוון המופעים וההצגות

 שלא נשכח את המחנכתכמובן 
 .  שבחום ואהבה אותנו עוטפת

 גילה המנהלתאחרונה היא 
 .שלנו תמיד דואגת

 

 .הלוא הוא ערב מוסיקה, כמידי שנה  בית ספרנו מקיים אירוע מרכזי
והוא הוקדש בהוקרה לאחד  , בהיכל התרבות באשקלון( 26/2)' ו אדר א"כ, האירוע התקיים ביום רביעי

: את הערב מתכננות ומוציאות לפועל המורות למוסיקה שלנו. זעיראמרדכי  –המלחינים שידעה ארצנו 
כך ניתנת  . בלי יוצא מן הכלל -ס"בערב זה השתתפו כל תלמידי ביה. פונדיקרויטל נחמיאס ולריסה 
 . מבלי לתהות על כישרוננו, הבמה לכל אחד מאתנו

 .  לגדולים ולקטנים, כתב והלחין שירים מיוחדים ומגוונים זעיראמרדכי 
בוגרי כיתה  , לעומתם" . פיל פילון"התחפשו לפילים וביצעו את השיר ' התלמידים הקטנטנים מכיתה א

 ".שועלי שמשון"ביצעו כחיילים את השיר ' ח
וזכו לתשואות  , פתחה את הערב מקהלת בית הספר בליווי שלושה נגנים מקצועיים בשירים ובמחרוזות

(  2'כיתה ג)בליווי סולו של נועה בן שושן " היו לילות"גולת הכותרת הייתה נגינה בחליליות לשיר . רבות
 (.'כיתה ו)ואביתר חדד 

 .הערב עבר בהצלחה רבה ואנו כבר מחכים לערב הבא
 
 

 ('כיתה ד)יובל גואטה ונועם כהן , סהלוליאל , ליאב בן לולו, המורה רויטל נחמיאס: כתבו

החוויה שלי הייתה  : ליאב
שהובלתי את כל הבנים  

מהכיתה שלי בריקוד לצלילי  
 "...היי ציוניוני הדרך"השיר 

 החוויה שלי הייתה כשהופעתי  : ליאל
 . קהל עצום ונכבד, במקהלה מול הוריי

 התרגשתי מאד לשיר סולו לתוך  
 .המיקרופון יחד עם חברתי אריאל

 נהניתי : יובל
 מאד לרקוד לצלילי השיר 

העתיק והמשובח של מרדכי 
רקדנו  ". שני שושנים" - זעירא

אותו כשקבוצה אחת לבושה 
באדום וקבוצה שנייה לבושה 

 .בלבן

 החוויה המיוחדת שלי הייתה  : ועם כהןנ
 המוןלנגן ולהשמיע משהו שעבדתי עליו המון 

 ושהשקעתי בו  , זמן
 .את כל כולי

 נקטוף את אלו הפרחים
 ולכם אותם נגיש  

 .המון חיוכיםעם 
 

 ,בהוקרה          
   2'כיתה ג        



 ?כיצד ובאיזה אופן ניתן לתורה את הכבוד הראוי לה? לתורהמהו הכבוד שניתן 
שנתבונן מעט על נעים זמירות  ראוי , הספרבו זוכים אנו להכנסתה של תורה אל היכל הקודש בבית ביום 

 .  וממנו נלמד מהו כבוד התורה, ישראל
"  ... 'בכל ֹעז לפני המכרכר ודוד "  דודאל עיר '  בו העלו את ארון ברית הנאמר כי ביום דויד המלך על 

ישראל ויחסו  של דוד מלך ממעשיו . 'כוחו לפני הבכל  מרקד: אומרים הפרשנים( . ד"',ו', שמואל ב)
יחס של , התורהמפני  אמיתיתשל ענווה יחס , תורהנלמד אנו כיצד יש להוקיר ולכבד ספר התורה לספר 

 .  התבטלות והכנעה בפני המילים הקדושות והטהורות שיצאו מפי אורו של עולם
 .  ושמחיהומאוהבי התורה  ומקיימיהמלומדי התורה , ומוקיריהממכבדי התורה ולהיות אנו לחיות נזכה 

 
כיבדו אותנו במעמד  . הכנסנו את ספר התורה ברוב שמחה והדר להיכלנו( 20/6)ב סיון "כ, ביום שישי

 .  אנשי ציבור והורים רבים, מרגש זה רבנים
ס כדי שנמשיך להתפלל בציבור ולקיים את "תודות לתורמים הנדיבים שתרמו את ספר התורה לביה

 (ח"כ, ד"י, משלי" )מלךהדרת ברוב עם : "הנאמר

 מוטי תנעמי: כתב



 אוליאלשחר וגלית : כתבו

(.16/2)' ז אדר א"ט, התקיים ביום ראשוןערב בת מצווה   
,  לספריהמכן ירדנו לאחר . נתנה לאימהבת בהפתעה שכל הערב נפתח בריקוד של הכיתה שלנו לאימהות ו

 .חלהוהתחלנו בערב הפרשת 
וקיימנו מצוות  , בצקוהבנות הכינו האימהות . וחוויתיתהטקס נפתח במצגת שחני העבירה בצורה נעימה 

 .בת קיבלה שי צנועכל , ולבסוף. שאותן אפינו בבית מהבצק הכנו חלות. הפרשת חלה
על  חני גבאי ל ונודה אף, על הארגון של הערב כולו זהביתתודה למחנכת . ביותרהערב היה מהנה וחוויתי 

מנהלת היקרה שדאגה לא להחסיר מאתנו דבר הגילה , ואחרונה חביבה, העברת טקס הפרשת החלה
 .להצלחת ערב משמעותי זה

 .אוליאלשחר של  אמא, גליתשמי , שלום
 .היקרותחני ו זהבית, גילהברצוני להודות ל

 השנה בניגוד לשנים הקודמות
 .שונהחגגנו את ערב הפרשת חלה בצורה 

 .ומהנההיה מגוון הערב 
 ,הבנותבתחילתו זכינו האימהות לראות הופעה של 

 .מרגשתואף זכינו לקבל מהן ברכה 
 .ביתההכינה עבור  אמאאנו הצלחנו לרגש את הבנות בעזרת ברכה שכל גם 

ההשקעה והרצון לעזור  במיוחד על ולה בהזדמנות זו נודה ) חניי "עהועבר , הערבשהיה ליבת , השניחלקו 
 (.בערב זה

כולו עבר  הערב . לנו את חשיבות הפרשת חלה ואף הדגימה ונתנה לכולם להתנסות בכךהסבירה חני 
 -הבית היהודי מיסודות עבור הבנות והאימהות שתוך ההנאה נלמד גם אחד  וחוויתיתבצורה מושלמת 

 .חלההפרשת 

 :במהלך השנה למדנו על חשיבות ערך החסד ואף יישמנו את הנלמד בדרכים שונות

 יוךחב

 בלנותסב

 רך ארץדב

 
 ,היקרהלרחל המנקה מקדישים משלוח מנות 

 , משמחים את החברים
 .יוצרים מצגות ומשתפים חברים בהצגות משמחות

 
 אשריכם שכאלו אתם תלמידיי

 

 אהובה דניאלי: כתבה



 לימור לוי: כתבה

 'זהבית ותלמידי כיתה ו: כתבו

התלמידים  . חשיבהיום שיא במתמטיקה בשילוב אשכולות ( 12.6)סיוון ו "ט, ביום חמישיהשנה התקיים 
חידות בציורים פעילויות  , בינגו מתמטי, טנגרם, אוריגמי: התנסו בסדנאות מגוונות הכוללות' ו -'מכיתות  א

 . מתוקשבות בחדר מחשבים ובמחשבים ניידים
ובנוסף  , מתמטיתמתמטיים הכוללים חשיבה ותובנה משחקים אשכולות חשיבה ניתנו לתלמידים במסגרת 

צפינו בסרטון על  , ארכימדסשיא הסתיים בלימוד על המתמטיקאי יום  .השכבותניתנה חידה מאתגרת לכל 
 . מאודהמצאותיו והחכמנו 

 .שסייעו ביום זה' ההזדמנות להודות לתלמידי כיתה וזאת . מחכים ומעשיר, מהנה, חוויתיהיה השיא יום 

בבית ספרנו השתתפו  ' זארבעה תלמידי כיתה 
 .ושונותזהות : בתערוכה עירונית  בנושא

ואף קיבלו  , תלמידנו ייצגו את בית הספר בכבוד רב
   "  :רשמים טובים מאוד על עבודותיהם

 התפילה, צינור לאבא שבשמים

'                
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בפלסטלינה  ופיסול", מייד רדי", "פוטושופ "תוכנת: עבודה טכניקת

 בהנחיית המורה לימור לוי

 

 



 קלימיאפרת : כתבה

 ל מנת שיוכלו ליהנות מעולמנו גם בדורות הבאיםע
 ,שנזכה גם עכשיו לחיות חיים איכותיים ובריאיםו
 -יקטנו לפניכם פרויקטים מספר ל
 .עיון בהם תוכלו להבין את חשיבות הדברמ
  

 "נתיב האור"ראשית השנה בחרנו מספר תלמידים לפרויקט ב
 .צינו בכך לעודד חסכון בחשמל וכן מפני סכנותיו לשמורר
  

 (אורגניים כמובן)חד שנתיים גינתנו השקנו וגם שתלנו ב, לטרנוק
 –מפרות עמלם לארגן ארוחה ' מים מספר לפני סוף השנה זכו כיתה די

 !שחבל על הזמן
 יום כדור הארץ ואיכות הסביבהלסיום נזכיר גם את , כל מקוםמ
 !ס והמדינה"ליו שלחנו נציגים מקסימים לתפארת ביהא
  

 , ולאחר שנה כה גדושה
 .נכביר במילים אלא נצרף לכל נושא תמונהלא 

 והכי חשוב שבנושאים חשובים אלה תמשיכו לפתח ולתרום
 !עוד היום, חשבו כיצד תוכלו אתם לדאוג לכך

 1'הכיתה  –אבשלום זבולון: כתב

 .הארץמשפחות רבות מאשקלון והסביבה על מנת לציין את יום כדור ביום מיוחד במינו הגיעו 
לראש העיר  המשנה , שמעוניס נווה אילן במעמד ראש העיר מר איתמר "ההפנינג התקיים במתנ

 .החינוךוממשרד נוספים מעיריית אשקלון הסיבה ומכובדים והממונה על איכות 
 .במפגש היו נציגי בתי ספר שונים מאשקלון אשר הציגו את מלאכתם בנושא איכות הסביבה 

גם לבית ספר מדעים היו נציגים כאשר אנוכי הצגתי את הדגם שלי המדמה מכרה פחם בתוך הר אשר  
 .אקולוגימופע קרקס ירוק , ברקע היו דמויות קרקס ירוקות , בנוסף . ומדמויותכולו בנוי מאבנים 

ביום כדור הארץ הצגתי את יתרונותיו  . מרובהעם השקעה ומאמץ ,נבנה במשך חצי שנה הדגם 
 .לסביבה של המכרה ביחס וחסרונותיו 

 התפעלו  והמבקרים והמכובדים הדגם גרף מחמאות רבות 
 .המרובה בבנייתומההשקעה 

 פאזל של  הרכבת , חוזרהיו דוכני יצירה בשימוש במתחם 
 .הארץ והמון הפתעותכדור 

 
 שכיבדה אותנו  ', מאיה חיימוביץ, תודה למורה לספורט

 .באירועבנוכחותה ונהנתה עמנו           
  



 והודיה נגר אלחאינימיכל  מיל'גשהם : כתבו
  

במסגרת יום הספורט העירוני אנחנו ועוד כמה בנות מכיתה  
 .ביום 5: ס נווה אילן בנושא"העברנו פעילות במתנ' ד

 ?אתם בוודאי שואלים מה זה
 .צבעים של ירקות ופירות שצריך לאכול ביום 5-הכוונה ל

ס חיכה לנו דוכן עם ירקות ופירות חתוכים "מחוץ למתנ
 .ס הכינה בשבילנו"שהנהלת המתנ

 .ולבןירוק , סגול, כתום, אדום: היו שם כמה צבעים
הפירות והירקות ועל  הסברנו לקהל המבקרים את חשיבות 

 .צבע בנפרדחשיבותו של כל 
 .אחראחראית על צבע מאתנו הייתה כל אחת 

והתכבד מן הפירות והירקות  מדבקה שהגיע קיבל אדם כל 
 .שהונחו בצלחת

מרצה  , מירי. על הליווי במהלך כל השנהמירי רימון ול' מאיה חיימוביץאנחנו רוצות להודות למורה 
את   לשגררוהדריכה אותנו כיצד , העשירה אותנו בידע חדשני בנושא בריאות, מהאגודה לבריאות הציבור

 .  הנושא בקרב תלמידי בית הספר
 !זוהי דרך חיים –אוכלים בריא 

 1'כיתה ה – אדנייביונתן : כתב

שעברה ובשנה , 1-'תלמיד כיתה ה אדינייביונתן שמי 
נווה ס "מתנ -אשקלון בקורס במרכז למצוינות השתתפתי 

 .דקלים 
,  אסטרונומיהלמדתי שם  יתר התחומים הנלמדים בין 

השמש מערכת , כוכבים: ונחשפתי למגוון נושאים כגון
 ...  ועוד

 . ולטר שיאת הקורס העביר בחור בשם 
היינו  שבסופו , מעניין ומסקרן, חווייתיהיה מאוד הלימוד 

 .  דגםאו מצגת , צריכים להכין פרויקט כדוגמת פוסטר
 .  בחרתי להכין פוסטר בנושא כוכביםאני 

 
 ...לפניכם הפוסטר שעיצבתי



  מיכאלהמורה . בשנה זו הכרנו ולמדנו את משחק השחמט
לימד אותנו את חוקי המשחק ואת השיטות לנצח את  

, כל שיעור בשבילנו היה חוויה מהנה של חשיבה. היריב
 .חיפוש אסטרטגיה ויצירתיות

לקראת סוף השנה נבחרנו לייצג את בית ספרנו בתחרות 
 .שחמט עירונית

רצינו , "פרפרים בבטן"היו לנו , בהתחלה התרגשנו מאד
 .מאד לנצח ולהגיע לאחד המקומות הראשונים

לנצח בכל המהלכים ולזכות  , ברוך השם, לשמחתנו הצלחנו
 .ועלינו לתחרות הארצית, בתחרותבמקום הראשון 

 .קיבלנו מדליות וזכינו בגביע המכובד
מיוחדת  תודה . אלישעבן גילה ולמנהלת ברכה יעל ובת חן כהן , אנו מודים למחנכות היקרות שלנו

חברינו היקרים  , חביביםואחרונים . הדרךותמך בנו לאורך כל , בנועםעל שלימד אותנו  מיכאללמורה 
 .פרגנו לנו והתפללו להצלחתנו, שעודדו אותנו

 ודן מיכאלי ריגרשליו , צרטקוב ליאור, דניאל בן חמו, אושקובליאל : כתבו

 (1'כיתה ה)אופק חמו : כתב

הוא העריץ  . מוסיקהאהב  מאז ומתמיד אדון סול
לאדון סול היו  . זמרים ונגנים מכל הסוגים והמינים

.  וחלילגם אורגן מיוחד שקיבל מסבו , הרבה ספריות
כשסול התיישב והתחיל לנגן  , חורף גשום מאודביום 

באורגן הוא ראה לפתע מול עיניו שער ממנו עולים  
וכולם  , ויורדים תווים שקטים ורכים מהסולמות שלהם

.  בבקשה עזור לנו, אדון סול: "פונים אליו יחד ואומרים
רוב בני  . עולם הצלילים בו אנו חיים נמצא בסכנה

האדם מקשיבים רק לצלילים רועשים ורעים שגורמים  
הצלילים השקטים והמעודנים  , ואנחנו. להם להשתולל

שישמעו  , מבקשים ממך להסביר לאנשים שיקשיבו לנו
ושידעו שאנחנו קיימים  , את צלילינו הרכים והשקטים
,  כך אמרו לו התווים." ויכולים לעזור להם להירגע

טיפסו לשער בנגינה קסומה  , שחזרו לסולמות שלהם
לקח את  , זה אדון סול קם ממקומוברגע . ונעלמו

יצא לרחובות והחל להשמיע בחלילו  , חליל הקסם שלו
ומאז  . נגינה שקטה ורגועה לאנשים כבקשתם של התווים

 .וכולם נהנו מנגינתו, עד היום הוא מנגן ברחובות
אם אתם תהיו קשובים לסול או למישהו אחר  אז 

,  שמשמיע לכם ברחובות מנגינות בצלילים מעודנים
 .גם אתם תיהנו ותרגישו רוגע, מרגיעים ושקטים

 

  12 –הסדנא הייתה מורכבת מ 
מפגשים שהתקיימו בספרייה  

,  התנסינו בכתיבה עצמית. העירונית
,  תוך קבלת ביקורת בונה על כתיבתנו

הכרנו סופרים שחשפו אותנו  
לספריהם ונתנו לנו טיפים לכתיבה  

 .נכונה
בסוף הסדנא התקיימה תחרות בין 
, הסיפורים הטובים של כל משתתף

הסיפורים   66סיפורי זכה מבין ו
 .הטובים ביותר בכתיבה הארצית

אני ממליץ לכל אחד בגילי להשתתף  
בסדנא זו כי היא מאד מעשירה  

והמפגישה אותנו עם עולמות  , ומהנה
 .קסומים

 
 ...לפניכם הסיפור שכתבתי

התחיל בהודעה על סדנת כתיבה שאותה ניהלה הסופרת  הכול 
כיוון שאני מאד אוהב , הרעיון מאד קסם לי. 'ריקה ברקוביץ

 . ולכן נרשמתי, לכתוב



 .לפניכם משימת פיצוח ספרותית
לספרים שלפניכם אבדו 

האם תוכלו לזהות  . הכותרות
 ?באילו ספרים מדובר

 !נפלא?   פיצחתם
את התשובות ניתן לכתוב באתר 

 ".יופי של שפה"הבית ספרי 
בין הפותרים נכונה יוגרלו  

 ...פרסים שווים במיוחד

 !בהצלחה
 



בחופשת  " כרטיס קורא"ימלאו התלמידים השנה גם , למסורת בית ספרית המעודדת קריאהבהמשך 
ויחזירו את הכרטיס המלא  שקראו החופש הגדול ימלאו התלמידים את שמות הספרים במהלך . הקיץ

 .מובטח פרס לכל תלמיד שיחזיר את הכרטיס. לבית הספר עם תחילת שנת הלימודים

 ('כיתה ד)יונתן בן אברהם / שיר תפילה
 

 היא חשובה כדי שנחיה לטובה  תפילה 
 ?  כיצד

 ציצית וכיפה  בעזרת 
 .וכיפהציצית , כן

 דיבורים...  בליבלי ובלי 
 לטובהתפילה היא חשובה כדי שנחיה 

 
 ?  למימתפללים 

 אלוהנו' לה
 .למעננו הכלשברא 

 לטובהתפילה היא חשובה כדי שנחיה 
 

 ? נתפלל על מה
 על החיים שקבלנו במתנה

 .נותן לנו את כל מה שאנו צריכים' ושה
 תפילה היא חשובה כדי שנחיה לטובה

 
 נתפלל עם כל הלב

 בכוונה גדולה
 .וכך נביא את הגאולה במהרה

 (ד"י, ט"ס, תהילים)
  


