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ֶנָחמֹות ִנְפָלאֹות ָוִתיק בְּ ָהדּור בְּ

ָליֹות ִרית ָאבֹות חֹוֵקר כְּ זֹוֵכר בְּ

ָעֵלינו ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

ִליחֹות ּבֹוֵחן ְלָבבֹות ֲאדֹון ַהסְּ
ְצָדקֹות ּדֹוֵבר  ֲעמּוקֹות  גֹוֶלה 

ָעֵלינּו ַרֵחם  ְלָפֶניָך  ָחָטאנּו 

שכבה ח קיימה ערב בסימן סליחות ועשרת ימי תשובה בבית הספר, במהלכו התוודעו התלמידים לסיפורי  
התורה המלמדים על התבוננות פנימית, שיפור עצמי ולקיחת אחריות. בסיום הלמידה בחברותא התלמידים 
קינחו בארוחה משותפת. בחלק השני של הערב צפו התלמידים במופע פיוטים ושופר ובו שרו יחדיו את הפיוט 

"אדון הסליחות", "מלך מלכי המלכים", "הלב שלי" של ישי ריבו ושמעו סיפורים מרגשים מפי הפייטן. 

שכבת ט קיימה סיור סליחות ירושלמי, ערב מרגש וקסום בסמטאות ירושלים כשמטרת הסיור ככותרת הלקוחה 
מהפיוט מרטיט הלב לראש השנה :" לאפשר לנו להיפתח אחד לשני בחלון הזמן המופלא הזה של ימי אלול 
ועשרת ימי תשובה ולהתחיל את השנה טובים יותר אחד לשני". התלמידים סיירו בשכונת "משכנות שאננים" 

ימין משה, גיא בן הינום, קבר דוד והרובע היהודי ולסיום הגיעו לכותל לתפילה אישית ובקשות לראש השנה.

ראש השנה תשפ"ב- סליחות ופיוטים דבר המנהלת בר מעוז

צוות דקל, תלמידים נפלאים והורים יקרים,

השיר המצורף שנכתב עי יורם טהרלב, הולחן עי חנן יובל ויש לו גירסאות ביצוע רבות, נכתב 
בשנות השמונים בהשראת געגועים של חברי להקה צבאית אמריקאית שהוקמה מתוך הערצה 
לישראל ולצה"ל. חברי הלהקה נהגו להגיע לארץ להופיע בבסיסי צה"ל. באחד הביקורים הם 

פגשו בטהרלב ומהשיח במפגש נולד שיר המבטא געגוע לישראל.

בתום חצי השנה הנוכחית ובתוך הגל החמישי של מגפת הקורונה ניתן לומר שאנו מתגעגעים 
לביחד ללא מסכות וריחוקים. מתגעגעים ליציבות ולשיגרה, מתגעגעים לשיח שאין בו את 

המילה מאומתים, חיוביים ושליליים בהקשר של מחלות.

חצי השנה האחרונה כללה ימים ללא מרגוע, ימים של געגוע, ימים בהם חיפשנו לצעוד 
בדרך מוארת ונינוחה. אבל אתם יודעים מה? עמדנו לה עשינו זאת יחד! מתוך חוסן, אחדות 
ואופטימיות. צוות, תלמידים והורים!  אין לי ספק שגם בימים אלו בהם הגל החמישי עוד 
שוצף, האהבות הישנות שלנו, ההרגלים והשמחות ימצאו מקום ויבואו בצל קורותינו במהרה.

ברצוני להודות לצוות הנהלת בית הספר על הובלת הספינה גם כשהמים סערו וגם במי 
מנוחות, למחנכים, למורים ולצוות בית הספר שמעולם לא אמרו נואש ותיווכו לתלמידים 
את המצב ואת היציאה ממנו לילות כימים. לתלמידים המופלאים שייחלו לשגרה, למפגשים 
ולחוויות נעורים. גיליתם בגרות ואחריות אישית וחברתית יוצאת מגדר הרגיל. ואחרונים 
יקרים ואיתנים, הורי בית הספר שהאמנתם בדרך, ששיתפתם פעולה, שידעתם שכל שבירת 

שיגרה היא הזדמנות להתמודדות מתוך אחריות ואחדות שחיזקה קהילה שלמה.

אז, תפילתי לחצי השנה הנפתחת היא לחיבורים ביננו, להישגים אישיים ובית ספריים, 
לסיפורים עם סוף טוב. להנאה והוצאת המיטב מכל מצב. בואו נפסע באותה הדרך, בתוך 

פריחת הכורכומים מתוך אהבה לארץ ולאנשיה.

תמיד כאן בשבילכם, 
בר מעוז, מנהלת בית הספר

ישנם ימים ללא מרגוע
בם לא אמצא לי נחמה

ומוכרחה אני לנגוע
בעשבים, באדמה

לפסוע באותה הדרך
בתוך פריחת הכרכומים

ולהיות כל כך אחרת
ולפרוח ערב הגשמים.

רק תפילה אשא
הוי אלי, אלי

שהשמש תעבור עלי
ותראה לי שוב את משעולי

הוי אלי, אלי
רק תפילה אשא

שהשמש תעבור עלי
ותיקח אותי אל המסע.

ואם אשוב אל זאת הארץ
ואם אפסע שוב בדרכים

האם כקדם יכירוני
האנשים והפרחים.

רק תפילה אשא...

האם אמצא את כל היופי
האהבה הנושנה

אשר היתה שם כשעזבתי
עת אהבתי פעם ראשונה
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"סוכדקל" 

לקראת חג סוכות קיימנו פעילות ב-סוכה "סוכדקל" מחנכי/ות שכבת ז העבירו פעילות בסוכה על מנהגי החג והאושפיזין 
שהם היו מזמינות. תלמידי שכבות ח' וט' שוחחו עם מורי השל"ח על ערכי החג והערכים שבחייהם.   

מה עושים בסוכה?
התלמידים נשאלו איזה ערכים הם מכירים ולמדו כי ערכים הם מושגים המבוססים על השקפות עולם ביחס לשאלות של 

צדק, מוסר ואמת. ערכים קובעים מה נכון וראוי לחברה, מה טוב ומה רע, מה אסור ומה מותר.

לאחר מכן נערכה "מכירה פומבית" של ערכים: כל תלמיד/ה קיבל 5,000 ש"ח "לקניית ערכים" וערכנו מכירה לפי "סולם ערכים 
אנושי ". המחנכים חילקו את הכיתה לקבוצות קטנות. כל קבוצה קיבלה את רשימת הערכים המלאה ולאחר מכן התלמידים 

מיינו את הערכים מהמכירה בסולם כשהשלב הכי גבוה מהווה ערכי יסוד, האמצעי אמצעי מימוש והנמוך ערכי שימור.

לסיום כל קבוצה בחרה את הערך המרכזי שעליו להיות הבסיס הערכי בכיתה ויצרו חוזה כיתתי.

שנה טובה- חלוקת תפוח בדבש לכלל בית הספר
לקראת ראש השנה חילקו מועצת התלמידים תפוחים בדבש ודובשניות טעימות. כל נציג מועצה חיכה בעמדה ובירך את 

התלמידים בברכת שנה טובה ומתוקה! שתהיה לכולנו שנה טובה!

בבית ספרנו מייחסים חשיבות לזכירת מורשתו של יצחק רבין ולהבנת המשמעות של רצח פוליטי והסכנה לחופש הביטוי. 
בנובמבר נערך טקס מצולם לזכרו של רראש הממשלה ושר הביטחון, שהוקרן לכל השכבות. הטקס היה מרגש מאד ומעורר 
מחשבה. מגמת מוסיקה שרו וניגנו שירים לזכרו ותלמידי מגמת מחול רקדו ריקוד כשברקע התנגן שיר מרגש הנקרא "איפה 
הימים" בשלוש שפות- אנגלית, עברית וערבית המדבר על הימים של אז עם מבט לקדימה… לאחר מכן נערכו בכיתות מעגלי 
שיח ובהם הכירו התלמידים תחנות בחייו, הבינו את תרומתו למדינת ישראל ואת המשמעות של ההסתה וההתלהמות לפני 
הרצח והסכנה שיש ברצח כזה לדמוקרטיה הישראלית. התלמידים דנו בשאלות ערכיות, למדו בחברותא וקראו מתוך המקורות, 

תוך כדי שיח מברר זהות. 

זוכרים את יצחק רבין!
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במסגרת לבבות דקל יצאו תלמידי כיתות ט' למסיק זיתים.

הילדים עמלו רבות בהוצאת הזיתים מהעץ, הפרדה בין הפרי לעלה ואיסוף הזיתים אל המכולה. )בהמשך עיריית מעלה אדומים 
הפיקה מהם שמן זית ואנו התלמידים מכרנו את השמן וההכנסות לנצולי שואה(. התרגשתי לראות את הרצינות והאחריות של 

התלמידים במסיק .

לאחר מכן עלינו למצפה חגי, ללמוד על האישיות של חגי ביבי ז"ל ואהבתו לחברים ולארץ.

מסיק זיתים לשכבת ט'

לבבות
דקל

עמותת שיר הוקמה לזכר סגן שיר חג'אג' בוגרת ביה"ס שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב 8.1.17 . העמותה פועלת במיזם 
קהילתי חברתי שבמסגרתו הקהילה לוקחת אחריות על השכבות המוחלשות בתוכה.

העמותה מספקת סלי מזון למשפחות נזקקות על בסיס של פעם בשבועיים. הסל מכיל מוצרים יבשים, עופות ירקות. 
החלוקה מתבצעת בכל שבועיים בימי חמישי בשעה 18:00 מתאספים לאריזה של המוצרים והחל מהשעה 19:00 
באים מתנדבים עם רכבים ומשנעים את הסלים לבתי המשפחות. לקראת ראש השנה, הרכזת החברתית, ענת גלרנטר 
ומועצת התלמידים אספו מכל שכבה מצרכים על מנת לספק למשפחות נזקקות מצרכים שונים לקראת ראש השנה. 

אנו חושבים כי זאת זכות להיות בצד הנותן ויש חשיבות רבה וערבות הדדית כשכל בית הספר מתארגן לחלוקת מצרכים 
למיעוטי יכולת. נהנינו לקחת חלק בפעילות מבורכת זו. אנו חושבים שצריך להגביר את כמות התרומות ולעודד תלמידים 

והורים להתנדב בעמותה זו. אין ספק שנתינה מהלב נכנסת ללב…. של רבים!

כתבו: רומי לוי, מושיקו שרעבי, ליאור נחמני ואיתיי לוי כיתה ח2 

איסוף מצרכים ותרומה לעמותת שיר

תלמידי כיתה ח5 והמחנכת מאירה התנדבו לארוז מצרכי מזון למשפחות נזקקות בעמותת שיר.
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במסגרת עבודת החקר שכללה עבודת שורשים וחקר משפחתי בי"ג צעדים. כל תלמיד חקר את סיפורי משפחתו, בכל צעד למדנו 
על עצמנו, קשרים ועל סיפורים שלא ידענו, אנשים יקרים לנו ואפילו סודות משפחתיים שהתגלו לפתע…

לאחר סיום העבודה לקחו אותנו להצגה שנקראה "הסטורי של סבא". בהצגה, כמו בעבודה שלנו, גם לילד היו דברים וסיפורים 
שהוא לא ידע שלבסוף הוא גילה אותם על סבא שלו ועל היסטורית המשפחה שלו. דרך הסיפורים הוא הכיר את אופיו והתנהלותו 
של סבו, ומסבא שהוא לא הכיר ולא ניצב בנוכחותו הם הפכו לחברים הכי טובים. גם כשהאמא רצתה שהסבא יעזוב, הילד לא 
רצה והגן על סבא בכל מחיר. במהלך החיבור בין סבא לנכד, הסבא למד להשתמש באינסטגרם וניהיה פופולרי ובמקביל הילד 
למד מסבו על לקיחת אחריות, על חשיבות המשפחה ושורשים מהעבר. ניתן לקשר זאת למשפט המוכר של יגאל אלון :"עם שאינו 

מכיר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל". 
כתבו: שגיב יאיר, עידן ואנונו ועידן קריאף כיתה ח'3

מסע אל עצמי- "הסטורי של סבא" איך הכל התחיל?
בתחילת דרכנו בכיתה ז' התבקשנו לעשות עבודה שבה אנו חוקרים את השורשים שלנו, את העבר שלנו ואת העבר המדינה.

בהתחלה לא ידענו את ערך העבודה והעומק שלה, אך לאחר כמה משימות למדנו להבין את חשיבות העבודה ואת משמעותה.

למה המסע להכרת המשפחה כל כך חשוב? 
מפני שחשוב מאוד לחזק את הקשר עם המשפחה, לדעת מה היה העבר של המשפחה, ומה מייחד אותה. במשימה למדנו על 
הסטורית המשפחה ועל המנהיגות המשפחתית, על מנהגים ועל היותו חלק מהמדינה. בנוסף, המסע כלל ערכים שגם בהם העמקנו 

ובזמן הלמידה כאשר למדנו עליהם, גילינו עוד ועוד על הערכים והתכונות שלנו כמשפחה.

מה למדנו? 
במהלך המשימה למדנו על עצמנו ועל משפחתנו, למדנו על שורשיינו הקרובים והרחוקים, למדנו על מנהיגים בהיסטוריה של 
העם היהודי ועל מדינת ישראל.  למדנו על המורשת הארוכה של העם היהודי ולמדנו במיוחד על עצמנו ועל משפחתנו הקרובה. 

למדנו המון דברים במהלך המשימה דברים שיעזרו לנו ותמיד ישארו איתנו.

"הסטורי של סבא": מופע מרתק ומשמעותי
לאחר שסיימנו את העבודה הוצגה בפנינו הצגה שנקראת "הסטורי של סבא". ההצגה הציגה כמה דמויות: הילד, האמא של הילד 
והסבא, במהלך ההצגה הילד עבר לגור עם סבו, בתחילה הוא לא התחבר איתו אך לאחר מכן "הופעל הקסם", לסבא היו בעיות 

שכחה קלות. בסיום הסבא והילד היו מאוחדים מתמיד, מה שמראה כי 
אפשר להתחבר עם אנשים גם אם הם שונים ממך. העבודה לימדה אתנו על 
הערכים שלנו, על השורשים שלנו, ועל ההיסטוריה שלנו כמדינה, ובנוסף, 
העבודה הייתה מהנה ומשכילה מאוד, אנו ממליצים על שימור המשימות 
והתכנים שבה, ולהמשיך לתת את המשימות לתמידים על מנת שילמדו 

ויכירו את שורשיהם. 
מגישים: ליאם נחום, עילאי בנקין, עילאי רוזנטל, ליאם מישלי ועמית 

גלנטי כיתה ח'1

צפייה בהצגה הנפלאה "הסטורי של סבא"

במסגרת שבוע גיבורים בקהילה, התלמידים למדו בשיעורי חינוך על ערך הגבורה, על דמות הגיבור ועל גבורה 
לפי משפטים ומעשים. התלמידים קישרו בין מעשי גבורה שונים ובין פתגמים מהמקורות וניסו לשייך כיצד מבטא 

הפתגם את המתואר בסיפור הגבורה. 
בשלב השני, נפגשו כל השכבות עם גיבורים שונים מהקהילה, כשכל גיבור הביא את סיפורו האישי ואת תרומתו 
לקהילה באמצעות סיפורו המרגש. התלמידים נחשפו למגוון רחב של דמויות ותכנים והבינו את המושג גיבור 
ופרשנויותיו השונות. לאחר המפגשים הוזמנו התלמידים בשיח מברר זהות להבין מה החוזקות שלהם ואילו כלים 

יש בידם להתמודדות עם מצבי משבר.

שבוע גיבורים בקהילה: 
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טקס ראש חודש לשכבת ט' ומפגש מדהים עם גיבור 
מהקהילה ניר רובין שסיפר על ״הקרב של חיי״

מתי עצרתם לראות את החבר הטוב שלכם ולומר לו תודה? מתי עצרתם לומר למישהו תודה? להורים שלכם לומר לכם 
שאתם אוהבים אותם? זה המסר ששמענו מההרצאה המיוחדת של לוחם ישראל ניר רובין. 

ביום יום ראשון, 28 בנובמבר, התקיימה הרצאה של ניר רובין לשכבת ט׳. ניר רובין היה לוחם בגולני ששבוע לפני חתונתו 
ורגע לפני שחרורו מצה״ל, לא חלם שהקרב הגדול של חייו עוד לפניו. ואז קראו לו לקרב הידוע בבינת ג'בייל. רובין שהיה 
אדם חברותי בעל חוש הומור המנהיג שבחבורה, נכנס ללבנון כחובש בגולני. את כל חבריו לפלוגה הכיר עוד מימיו במכינה 
ובתיכון. תוך כדי הקרב ניר מוצא את חבריו חלקם פצועים וחלקם מתים ועליו להתמודד להסתכל לחברים בעיניים ולא 
לוותר, להרים ראש להילחם ולנסות לצאת מלבנון בחיים. המופע היה בנושא ״הקרב של חיי״ ועסק בערכים רבים כגון 
אמון, חברות, הכרת הטוב, עמידת ביעדים והגשמת חלומות. בהרצאה רובין גיוון עם שירים שהוא שר וניגן, בדיחות, 
והצליח לרגש את כולם עד דמעות. למדנו מההרצאה של ניר רובין, לא לוותר שקשה ותמיד לשאוף למעלה ולהסתכל על 

הדברים בעין טובה. שמחנו לארח את ניר רובין בבית ספרנו והיה יפה ומרגש לשמוע את סיפור חייו.

כתבו: שיר שטרית ודורין סבג כיתה ט4

השנה, יצא לי לחוות את אחת מהחוויות הבלתי נשכחות שלי עד כה.

יצא לי לקחת חלק קטן בפעילות של פרוייקט ״כולנו יכולים״.

״כולנו יכולים ״ הוא פרוייקט של יושבי כיסאות גלגלים הבאים ונותנים לנו לחוות טעימה קטנה איך זה להיות במצבם )התניידות 
על כיסא גלגלים(, מראים לנו את יכולותיהם הספורטיביות והמדהימות , ומשתפים אותנו בסיפור חייהם האישי, על הקשיים ועל 

הדרך שעברו.

אתחיל ואומר , שמאוד נהניתי.
נהניתי לראות את ההתמודדות ממבט האחר, נהניתי לראות איך הם ממשיכים לחייך ולהודות למרות הכל, נהניתי לראות אותם 
משחקים ומגשימים את עצמם למרות הקושי והמוגבלות של כל אחד ואחת מהם. האנשים שבאו דיברו על מוגבלותם כמעט כאילו 

היא זכייה, וזה היה מדהים. 

זה מדהים לראות איך החיים יכולים להוביל אותך למקום בו הכל נראה חשוך ואפור, מקום בו זה נראה כאילו אין דרך מוצא ודווקא 
כשאתה במקום הזה, אתה לומד הכי הרבה. אתה לומד להעריך את הדברים הכי מובני מאליו, אתה לומד לאהוב את עצמך כמו 
שאתה ולאהוב את החיים שקיבלת. אתה לומד להאמין בעצמך, לומד להתרומם. כי כל אחד עובר קשיים, וזה קל ליפול, זה קל 
להישאר באותו המצב ולבכות שרע או קשה, זה קל להגיד לעצמך שוויתרת, אבל הגדולה האמיתית בעיניי היא לקום, הגדולה היא 
להרים את עצמך מהמצב שהיית בו למצב יותר טוב, ולהמשיך לשאוף ולהגשים את עצמך ואת החלומות שלך. כי הקשיים שלנו 
והמכשולים שהציבו לנו בדרך, הם אלה שבונים אותנו. תודה לחברי תכנית ״כולנו יכולים״ שהצליחו לרתק אותי עד כדי דמעות.

כתבה: נועה אלקיים כיתה ח1

פעילות "כולנו יכולים" לשכבת ח'

תלמידי שכבת ח' נפגשו לשיח פתוח עם סיפוריהם של גיבורים מהעיר, מעוררי השראה דרך סיפור חייהם והבחירות שעשו. חני 
לביא ריתקה אותנו בסיפור מרגש ומטלטל על ילדות בה נדרשה לטפל באמה ומשם, ממקום של הישרדות  צמחה בתוך חיים מלאי 
הפתעות בלתי צפויות וכיום אישה התורמת לפגועי נפש הנמצאים בצמתים שונים בחיים ונותנת כוח לשינוי. רוני גוזלן- מנע בגופו 
ממחבל מתאבד לרצוח בגבעה הצרפתית כמות גדולה יותר של אנשים, נפגע בעצמו ומאז מרותק לכיסא גלגלים, עוסק בספורט, 
מגדל משפחה, ולא מוותר על הגשמת חלומות. מירב חג'ג'-  אמא של בוגרת דקל וילנאי שיר חג'אג' ז"ל שנרצחה בפיגוע דריסה 
ומאז המשפחה מקדמת סיוע למשפחות קשות יום בעיר בהמשך לערך הנתינה שהיה כה מושרש בשיר. התלמידים כיבדו, התעניינו 

והתנהגו באופן ראוי לציון. תודה גדולה לאלכס ולצוות השכבה.

גיבורים בקהילה- מעלה אדומים

1011



לאורך המחצית תלמידים מכל השכבות הגדילו לעשות והתנדבו ברחבי העיר כחלק מתודעה אזרחית...
במועדוניות,  במרכז "זרעים של תקווה", בעמותת צח"י  ואספו מצרכים לעמותת שיר לטובת חלוקת 

סלי מזון והיכן שרק נדרש…
בנוסף כאשר תלמידים ומשפחות שלנו היו צריכים מישהו שיושיט יד - היינו שם מתוך חברות, אהבת 

אדם וסולידריות.

"לבבות דקל"

לבבות
דקל

כיתת המנהיגות של שכבת ז' ייצגה את בית הספר כשיצאו למפגשים עם פצועי 
צהל ופגשו בסיפורי גבורה מעוררי השראה. יחד עמם הם לבשו את חולצות יום 
ההוקרה, הניפו את דגלי ישראל כדי לתמוך, לעודד ולתת כתף תומכת. יישר כוח 

לתלמידי ז4, לאודליה המחנכת ולצוות המלווה.

יום הוקרה לפצועי צהל ונפגעי פעולות איבה- 

ערב כיתה ח 3
תלמידי כיתה ח3, התכנסו לערב מפנק במיוחד!

בתכנית- הכנת סושי לפי כל השלבים, הכנת מאפים ופיצות בטאבון וקריוקי. 

התלמידים התנסו בפעם הראשונה בהכנת סושי לפי טעמים שבחרו. חיתוך הירקות נעשה במשותף ובדרך של עבודת צוות 
חוויתית ומהנה. התלמידים היו בשיאם כשהצליחו לעמוד במשימה המורכבת ונהנו ממגוון רחב של סושי טעים להפליא. 

בשלב השני הכנו עמדות של בצק, התלמידים רידדו את הבצק, הוסיפו רוטב וגבינה צהובה וקישטו לפי טעמם האישי 
בתוספות שונות ומגוונות. כולם עבדו בשיתוף  פעולה מלא ונהנו מחוויה קבוצתית. לאחר ששבעו מהמטעמים, לקראת 

סוף הערב, התכנסנו לשירה בציבור, שרנו קריוקי, רקדנו, צחקנו, הצטלמנו וכמובן נהנו!

זה גיבש את הכיתה וגרם להיות מאוחדים ומגובשים. בשל תקופת הקורונה לא יצא לנו להיפגש, להכיר אחד את השנייה 
ולא הייתה לנו אינטראקציה משותפת… לכן ערב הכיתה גיבש ואיחד אותנו ככיתה. הערב היה ללא ספק מגבש, עוצמתי, 

חוויתי ומהנה! התלמידים יצאו מאושרים ונרגשים. 

כתבו: אורין צרפתי, שירה שמעוני ואיתי ברדוגו ח3

ערבי כיתה וגיבוש
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ערבי כיתה וגיבוש

ערב כיתה ז 4
כמה חודשים אחרי תחילת שנה לכיתה ז4 היה ערב כיתה, כל הכיתה התארחה אצל תלמיד מהכיתה בביתו בקידר. עם מחנכת 
הכיתה אודליה וסלין הסייעת. לילדים שלא היה איך להגיע דאגו להסעות הלוך וחזור. כל ילדי הכיתה התבקשו להביא חטיף/

שתייה שקבענו מראש. בערב הכיתה כל ילד/ה לקח/ה כוס וכתב/ה את שמו והשתמש בכוס זאת כל הערב כדי לחסוך שימוש 
של חד פעמי. כמה ילדים הכינו פעילויות שונות למשל: חבילה עוברת, קריוקי ועוד...כולם צחקו, שמחו, רקדו, אכלו, שתו ונהו 
והיה מאוד כיף ושמח! ועד הכיתה הזמין מגשי פיצה, בכיתתנו יש ילדה טבעונית לכן ועד הכיתה התחשב בה והזמין לה פיצה 
טבעונית אישית, גם ילדי הכיתה התחשבו בה והביאו חטיפים טבעוניים. אחד מילדי הכיתה הכין עוגה וכתב עליה כיתה ז4, העוגה 

הייתה מאוד טעימה ויפה! בסיום הערב כל הילדים ניקו את הבית והשארנו אותו נקי ומסודר.
כתבו: ליאן ביקוב ושירז בוסקילה כיתה ז4 

ערב כיתה ז5 
בנובמבר ז'5 הידועים בשמם "ז'5 הכי טובים שיש", נפגשו לערב כיתה ראשון יחד עם המחנכת לידיה בביתה של שירה מסיל. כל 
תלמיד ותלמידה הביאו מכל טוב ונהנו מערב  מלא אוכל שכלל "על האש" ומשחקי חברה מהנים שתרמו רבות לגיבוש הכיתתי. 
בכיתתנו יש תלמיד אלרגי לבוטנים ואגוזים וכל תלמידי הכיתה התחשבו בו ובדקו איתו לפני הערב אילו חטיפים מותר להביא. 

בסיום הערב כולם נרתמו לנקות ולסייע בארגון הבית. מצפים לעוד הרבה ערבי גיבוש שמחים ומהנים כמו זה.

צוות שש בש, בחרו להגיע לכיתות השונות ולערוך עם התלמידים משחקי גיבוש מאתגרים במיוחד שהצריכו מהתלמידים 
לעבוד בשיתוף פעולה מלא, עבודות צוות וחשיבה מחוץ לקופסא על מנת שיוכלו לעמוד בתנאי המשחק ולנצח! חלק 
מהמשחקים היו תחרות בין הבנים והבנות וחלקן היו משחקים כיתתיים. התלמידים נהנו מאד מהמשימות השונות, 

מהאתגר ובייחוד מתחושת ה"יחד" והקרבה ביניהם. אין ספק שהתמונות מדברות בעד עצמן….

פעילות גיבוש בכיתות עם צוות שש בש- 
מתנדבי שנת שירות ובנות שירות: 
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לרגל חג הסיגד,שהתקיים השנה, עסקנו בלימוד והיכרות עם החג. במהלך השבוע התלמידים למדו על משמעות ומקור החג, במנהגיו, 
מאפייניו ובייחוד בערכים העומדים במרכזו. 

לסיכום הלימוד, ביום חמישי בהפסקת 10, נערכה חגיגה שכללה ריקודים ומטעמים מבני העדה האתיופית! התלמידים וצוות ההוראה 
נהנו מלחם אתיופי מיוחד הנקרא דאבו וממסר וואט- תבשיל עדשים אתיופי סמיך וטעים. ההנאה הורגשה בקרב התלמידים שרקדו 

ללא הפסקה במעגלים, נהנו מהמוסיקה האותנטית ומהאווירה השמחה. 
ציון חג הסיגד בישראל משמש הזדמנות לחוש את הכמיהה והכיסופים של עולי אתיופיה לירושלים ולארץ ישראל ומלבד המשמעות 
הדתית ישנה משמעות חברתית- החג משמש הזדמנות ליצירת קשר בין אנשים  לפיוס ופתיחת דף חדש ביחסים חברתיים. אין 

ספק שהחגיגה תרמה לקירוב ולאחדות בקרב תלמידינו! חג סיגד שמח!

חג הסיגד בבית הספר

בטיול השנתי עברנו חוויות רבות! שכבת ח'
הגענו בבוקר אל בית הספר ויצאנו אל כיוון הגליל התחתון. עשינו מסלול ארוך והגענו אל מעיין, היה יפה מאוד ודי כיף.

במקום שבו אירחו אותנו ,צוות בית הספר ערך לנו פעילויות מגבשות ומהנות!
ביום השני יצאנו מוקדם בבוקר לכיוון הכינרת ועשינו מסלול לצד נהר הירדן. לאחר מכן הגענו אל מוזיאון גולני שבו 

סיפרו לנו כיצד יחידת גולני התפתחה מאז תקופת המנדט ועל הנצחת החללים.
משם עשינו הפסקה לארוחת צהריים, שם עשינו "מעגלי שיח" עם המחנכת ויצרנו פלקט ובו כל תלמיד עשה חותם 
משלו וקישר זאת לאהבת הארץ. סך הכל נהנו מאוד, התגבשנו ככיתה וכשכבה ולמדנו הרבה דברים חדשים! על דרך 

ארץ, על אהבת הארץ, מקומות שונים בעלי עבר היסטורי 
כתבו: עדי בראשי ונועה מזרחי כיתה ח3

טיולים שנתיים:
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במהלך הטיול היו לנו חוויות מדהימות שאנחנו נזכור להרבה זמן. בנהר עצמו הטבע היה מאוד חי, היו שם דגים, ציפורים וחרקים.
ביום השני של הטיול נסענו לגבול לבנון וטיילנו בראש הנקרה.

הנקודה הצפונית ביותר ברצועת החוף של ישראל. חוויה יוצאת דופן של ביקור בפלא טבע שמתחיל עם תצפית עוצרת נשימה 
לכיוון קו החוף עד חיפה, ירידה ברכבל הקצר ביותר בעולם וסיור מפעים בנקרות שהים הגועש חרץ בסלע. אפשר לצאת מהמנהרה 
שבראש הנקרה לסיור אופניים או רכב חשמלי לאורכה של טיילת אכזיב ולצפות בשמורת ראש הנקרה ונחל בצת ובדייגים הזורקים 

את חכתם אל הים.

טיול שנתי 2021 כיתה ח4טיול שנתי 2021 כיתה ט’1:

בטיול השנתי השנה ביקרנו בכמה מקומות; היינו בגלבוע, בנהר הירדן ומגוון מקומות.

ביום הראשון:
יצאנו מהבית ספר בשעה מוקדמת לאוטובוסים משם נסענו עד לאזור הגלבוע ומשם הלכנו ונכנסנו להרים וטיילנו. עזרנו אחת 
לשנייה בדברים שהיו לנו מאתגרים יותר. בהמשך היום נפגשנו עם שאר השכבה לסוג של אגם ובו יכולנו להיכנס למים. לקראת 
סוף היום כל השכבה הגיע ל"חאן דרך העץ" ושם התרחצנו, אכלנו ארוחת ערב והיינו במגוון פעילויות )מבוך באולינג וכו'( 

שהיו במקום. בערב ישבנו יחד כל החברות, אכלנו יחד ממתקים, חטיפים, צחקנו וסיפרנו אחת לשנייה חוויות מאותו היום.

ביום השני:
קמנו בבוקר סידרנו את כל הדברים והחפצים שלנו. לאחר מכן הלכנו יחד לארוחת בוקר. אחרי שעתיים בערך עזבנו את המקום.

עלינו שוב לאוטובוס ומשם נסענו להמשך הטיול ומשם נסענו למטע עצי דקל מנגו וגם אבוקדו. בהמשך הטיול הלכנו ליד 
הכינרת ושם צחקנו וסיפרנו סיפורים וחוויות.לאחר מכן הגענו לנהר הירדן צפינו וצילמנו. לקראת סוף הטיול עצרנו בנקודת 

מפגש יחד עם כל השכבה ואכלנו פלאפל. בסוף המסע עלינו לאוטובוס חזרה הבית וגם שם צחקנו ונהנו מאוד.

כתבו: אושר גובנה ואופיר חלאוי. כיתה ח4
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 בתאריכים 20-21.10.2021 שכבת ח' יצאה לטיול שנתי של יומיים, 
עם לינה באוהלים, באזור הגליל התחתון.

את היום הראשון התחלנו בכך שנפגשנו בכיתות בשעה 6:30 בבוקר, עלינו על האוטובוסים והתחלנו בנסיעה לכיוון הר הגלבוע. 

כשהגענו להר הגלבוע לאחר כשעתיים של נסיעה, נפגשנו עם המדריכים, עשינו פעילות היכרות והתחלנו בירידה מהר הגלבוע 

דרך שביל נחל יצפור.

לאחר זמן מה של הליכה ממושכת ומאתגרת, בה נפגשנו עם שאר הכיתות לסירוגין, עשינו עצירה והמדריך שלנו, דובי, כינס אותנו 
ועשה לנו פעילות מעניינת. הוא בחר בארבעה ילדים ונתן להם משימה: להמחיז ולהציג בפני הכיתה כולה את סיפור מות שאול 

ויהונתן ואת קינת דוד.
המשכנו בהליכה והגענו למקום הקשה לירידה. בסלעים היו תקועות יתדות בכדי לסייע למטיילים לרדת. בקבוצות קטנות ירדנו 
ונעזרנו בחברים מהכיתה. המשכנו בהליכה עד לסיום המסלול ושם פגשנו פרות. משם נסענו לעין שוקק, מעיין אחד מתוך עשרות 

מעיינות הנמצאים באזור פארק המעיינות )"הסחנה"(. עין שוקק הוא מקום בילוי המרהיב ביופיו ובו אפשר גם לרחוץ.
משם נסענו לשדמות דבורה, לאכסניית "חאן דרך העץ", שם התמקמנו והתארגנו לארוחת הערב. את ארוחת הערב אכלנו כל 

השכבה יחדיו ולאחר מכן, התכנסנו לפעילות שכבתית. לאחר הפעילות היה לנו זמן פנוי ואחר כך הלכנו לישון. 
למחרת בבוקר קמנו, התארגנו והלכנו לארוחת הבוקר. לאחר מכן נסענו לקיבוץ "אלומות" והתחלנו בהליכה לכיוון קיבוץ "כנרת". 
בדרך ראינו נופים מרהיבים: פרדסים, שדות והרים. במרחק נצנץ לו נחל הירדן וכשהגענו אליו עצרנו למנוחה קצרה. המשכנו 

בדרכנו וביקרנו בירדנית, שם למדנו על לידת דת הנצרות. 
משם נסענו למוזיאון גולני. למדנו על עברה של החטיבה, על מפקדיה, מבצעיה ועל מנהגיה. בסיום הסיור על כל כיתה היה להכין 

פוסטר המבטא את הערכים שכל כיתה צברה במהלך הטיול.
כשסיימנו את הפעילות במוזיאון גולני, התחלנו בדרך חזרה למעלה אדומים. הנהלת בית הספר החליטה לפנק אותנו, ולכן עצרנו 

באחד מהיערות שליד כפר סבא, שם אכלנו פלאפל. המשכנו בנסיעה למעלה אדומים ולאחר זמן מה הגענו. 
במשך הטיול צברנו חוויות רבות וערכים. אנו מקווים שרק נמשיך לצבור חוויות יחדיו ולהכיר את ארץ ישראל.

כתבו:  שלי צוקרמן, אלינור וורולקר, ויקה חייזלר, שירה אברישמצ'י ושי-לי אבניצקי מכיתה ח'1.

טיול שנתי שכבת ח' אוקטובר 2021 כיתה ח1

ב20.10.2021 יצאנו לטיול שנתי.
נהנינו המון אך המידע שצברנו והערכים שלקחנו חשובים לא פחות.

ביום הראשון טיילנו בכמה מקומות ובניהם פארק המעיינות, שם השתכשכנו במים ונהנינו.
ביום השני היינו בגולני והסבירו לנו על החיילים שנספו בעת מילוי תפקידם ועל האלו ששרדו או שנפצעו בצבא.

לכל חייל שנספה הייתה תיקייה משל עצמו עם מכתבים ותמונות, אנדרטה עם כל שמות הנספים, הראו לנו סרט על אנשים 
שחוו טראומה משירותם בקרבי. מיום זה למדנו המון ולקחנו הרבה דברים שילוו 

אותנו בהמשך החיים. בנוסף טיילנו ליד נהר הירדן, 
לימדו אותנו ששם הנוצרים באים להתאבל כמו 
יוחנן המטביל הטביל את ישוע. הגיבוש הכיתתי 
היה בשמיים! במיוחד באוטובוס והעזרה ההדדית 
שצוות  כמובן  קשה.  היה  כשלחברינו  במסלולים 
המורים המדהים  עזר לנו וליווה אותנו כל הטיול. 
בניהם אפילו בר המנהלת ליוותה אותנו. בסופו של 

דבר, צחקנו, נהנינו, השתוללנו והכי חשוב- למדנו. 
כתבה: תמר צמח ח1

דעתי בנושא גזענות
ישנה תופעה ששמה גזענות. גזענות היא שנאה כלפי אדם לפי הגזע/דת/מין שלו והיא גם האמונה שיש אנשים ששווים יותר בגלל 

הגזע שלהם ויש כאלה שפחות מאותה הסיבה.

כיום ישנה יותר מודעות כלפי גזענות וכלפי התנהגות זו. אך פעם לאנשים לא הייתה מודעות לכמה הגזענות היא דבר מבזה 
ומשפיל, לעשות לבן אדם רק על סמך הגזע/דת/מין שלו. התנהגות זו הייתה נפוצה הרבה יותר, אך למרות שכיום המודעות לכך 

גדולה עדיין ישנם אנשים שמתנהגים בצורה גזענית לא מכבדת ופוגעת.

גזענות היא התנהגות שאין לה תירוץ או סיבה שיכולה להצדיק מדוע בן אדם התנהג כך. ולכן צריך ללמד את הילדים עוד מגיל 
קטן שמעשה זה לא מצחיק ולא יפה לעשות, על מנת שהדורות הבאים לא יצטרכו להתמודד עם מעשי גזענות כאלה.

כיום ישנם הרבה אנשים שחווים מקרי גזענות וגם נפגעים מכך ולכן חשוב שבנוסף ילדים בגיל הקטן וגם הילדים הבוגרים ידעו 
להסביר מדוע התנהגות זו שגויה ופוגעת.

לסיכום גזענות לרוב מתקיימת מחוסר הבנה כמה הדברים שאנו אומרים/עושים יכולים לפגוע באדם רק מכיוון שהוא מדת/גזע/ 
מין שונה מאדם אחר וגם אם בן אדם שונה מאיתנו אין שום סיבה/ תירוץ להתנהגות זו.

המלצתי על מנת למנוע גזענות כיום היא להסביר לילדים הקטנים והגדולים מדוע התנהגות גזענית היא דבר שגוי ומשסעת את 
החברה. הרי כל בני האדם נולדו בצלם אלוהים ולכן לכולם מגיע יחס שווה.

כתבה: אושר גובנה ח4

קולות התלמידים- תלמידי כיתת מח"ר - ח/4 
כותבים על נושאים שונים הרלוונטים לעולמם
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עישון סיגריות אלקטרוניות בקרב בני הנוער - תופעה מסוכנת למדי! 
ישנה תופעה של עישון סיגריות אלקטרוניות בקרב בני הנוער, סיגריות אלקטרוניות הן - מכשיר אידוי אלקטרוני, המשמש לצריכה 

של ניקוטין או חומרים פעילים אחרים, בדרך המדמה עישון.

כיום יש יותר בני נוער שמעשנים סיגריות אלקטרוניות בשביל ''הכיף'' או כי ''הם ראו חבר או קרוב משפחה שמשתמש בהן והם 
רוצים לנסות'', אך למעשה הם לא מודעים לנזק שהסיגריות האלקטרוניות מזיקות לבריאותם ולא רק להם אלא גם לסובבים אותם. 

ניתן להוכיח טענה זו בעזרת הנימוקים האלה:

הנימוק הראשון: הסיגריות האלקטרוניות מכילות בחומר הנקרא ''ניקוטין'', ניקוטין - הוא חומר ממכר בכל גיל היכול לגרום ל- 
להפרעות קשב ולהפרעות במצב הרוח )למשל דיכאון(.

הנימוק השני: הסיגריות האלקטרוניות מכילות חומרים מזיקים נוספים, מלבד הניקוטין, וגם חומרים שיכולים להשפיע לרעה על 
מערכת הנשימה כגון מחלות סרטן. וזה יכול להשפיע לא רק להאדם שמעשן גם לאדם שקרוב לו, אפשר להביא את זה: שכאשר 
אדם שאינו מעשן סיגריות או מוצרי עישון אחרים שמעשנים אחרים הנמצאים בקרבתו. העשן הנפלט לחלל האוויר, מפיו או אפו 
של המעשן, שמכיל חומרים מסוכנים ומזיקים, כולל חומרים מסרטנים, אז כמות הדומה זהה להרכב העשן שהמעשן עצמו שואף 

לריאותיו לבין האדם הקרוב לו שנושם את זה.  

נוסף על כך, הוכח כי בני נוער המשתמשים בסיגריות אלקטרוניות נמצאים בסיכון גבוה של עד פי 7 לעבור לעשן סיגריות רגילות 
בעתיד.

לסיכום, המלצתי היא שאם אתם באמת רוצים לשמור על הבריאות שלכם, אל תגררו ותשופעו מהסביבה! רצוי לחקור על זה לפני. 
ולשאול את עצמכם האם באמת רצוי שאתחיל בזה? ואם חברים קרובים או משפחה מעשנים סיגריה אלקטרונית חשוב להסביר 
להם את ההשלכות והנזקים שהם עלולים לגרום לעצמם ושזה מסכן חיים! לפי הסיבות הכתובות כאן המלצתי היא שבני הנוער 
יפסיקו לעשן כדי שישמרו על בריאותם ושיחיו חיים ארוכים, שקטים ורגועים.יש המון דרכים אחרות בהם ניתן ליהנות מחברה 
וממגוון פעילויות שלא פוגעות והורסות את בריאותינו. אז בפעם הבאה שאתם נתקלים בתופעה זו, עשו לעצמכם טובה- תתרחקו 

מזה כמו מאש!

כתבה: לירז באיינס כיתה ח4

קולות התלמידים- תלמידי כיתת מח"ר - ח/4 
כותבים על נושאים שונים הרלוונטים לעולמם

התנדבות בקרב בני נוער
יש אנשים הסבורים שהתנדבות של בני הנוער מועילה ועוזרת להתפתחות אישית , חברתית ופיתוח הביטחון משלל סיבות.

אז מה למעשה התנדבות נותנת לנו ומהן היתרונות בכך?

להתנדבות יתרונות רבים.

התנדבות מעניקה לבני הנוער צמיחה והתפתחות אישית , מחנכת אותם לפעול למען סביבתם ומראה להם כמה חשובה העזרה 
שלהם. התנדבות ותרומה לקהילה חושפת את בני הנוער לקשרים חברתיים חדשים ואפילו שונים. בנוסף לכך , בני הנוער עסוקים 

לרב בלימודים ובעיסוקים אישיים , וזמן ההתנדבות עוזרת להם ביכולת ניהול זמן בצורה טובה ונכונה יותר.

ההתנדבות והתרומה מפתחת ערכים כגון אחריות , הנהגה , יוזמה ועוד. יתר על כך , בני הנוער לומדים לקבל החלטות המאמנות 
אותם ומעניקות להם כלים לעתיד. התנדבות תורמת גם למוסדות החינוך הנזקקים לעזרתם של בני הנוער , למשל בגני הילדים 
ובפנימיות של בתי ספר יש מחסור במדריכים , ולבני הנוער יש יכולת למלא את מקומם. ההתנדבות מביאה לשיפור הדימוי 
העצמי ולחיזוק תחושת המסוגלות. כשאשר אתה מתנדב , אנשים לוקחים ממך השראה ורוצים לפנות מזמנם להתנדב , לתרום 

ולעזור גם הם לקהילה.

מחקרים רבים הראו כיצד מתנדבים הצליחו לשכלל מיומניות קיימות או לרכוש מיומניות חדשות במסגרת ההתנדבות , וסייעו להם 
רבות במקומות העבודה. זאת ועוד , מתנדבים מצליחים למצוא פתרונות המאפשרים להם להתמודד בצורה טובה ומשמעותית 

יותר מאלה שאינם מתנדבים.

יש שיגידו שהתנדבות זה מיותר מאחר שלבני הנוער יש מספיק על הראש ומגיע להם לנהל את הזמן הפנוי שלהם בדברים שהם 
רוצים לעשות אחר הצהריים , האמת היא שלעזור ולתרום למישהו זה לא ברור מאליו , כולנו עסוקים בעינייני היומיום , ובין כל 
המחוייבות שלנו יש קושי אמתי למצוא זמן שאותו ניתן להקדיש למען אנשים אחרים , אך למרות טענה זו , צריך לדעת לנהל 
את הזמן הפנוי בדברים חשובים ולא להתבטל מול מסכים , לתרום מעצמנו ולהשקיע את מיטב מאמצינו. דבר זה בא לידי ביטוי 

בכך שבעתיד נדע לנהל את הזמן הפנוי שלנו ולא ״לשבת בצד״ ולהתלונן על המציאות.

לסיום ,

מן הראוי שחשוב מאוד להתנדב , להשקיע מאמץ ולתרום מעצמך לקהילה משלל סיבות: התנדבות מעניקה תכונות כגון אחריות 
,יוזמה , הנהגה , יצירתיות ועוד Uמסייעת להתפחות אישית ואפילו התפתחות הקריירה. התנדבות עוזרת גם לאנשים הזקוקים 

לעזרה וגם מסייעת לבני הנוער לנהל את זמנם בצורה טוב , נכונה ושימושית .

אני ממליצה לכם להתנדב ולתרום מעצמכם משום שההתנדבות מעלה לבני הנוער את הביטחון העצמי ומסייעת בפיתוח יכולות 
חבריות כיוון שבשעות ההתנדבות אנו מכירים חברים חדשים השותפים להתנדבות. בנוסף על כך , מחקרים רבים מראים שלצד 
הרצון הברור של המתנדבים לתרום לקהילה , רבים מהם חשים שההתנדבות מאפשרת להם ללמוד על נקודות העוצמה שלהם 
ולפתח מיומניות חדשות. מתוך הדיון ניתן ללמוד שההתנדבות משנה אנשים ותורמת להם רבות. המחויבות האישית , למרות 
היותה חובה וחלק בלתי נפרד מתעודת הבגרות , תורמת רבות לאותם בני נוער מתנדבים וגורמת להם לאהוב את הנתינה לזולת .

אולי זה מתחיל מחובה אך מהר מאוד הופך לדרך חיים…

כתבה: יובל אדמון ח4

קולות התלמידים- תלמידי כיתת מח"ר - ח/4 
כותבים על נושאים שונים הרלוונטים לעולמם
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קולות התלמידים- תלמידי כיתת תקשורת
כותבים על נושאים שונים הרלוונטים לעולמם

האם המילה אוטיסט מרתיעה אתכם? מה אתם מדמיינים כשאתם שומעים מילה זו?
הידעתם שבבית ספרינו יש כיתת תקשורת שבה לומדים תלמידים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה?

על מנת לצמצם את הסטיגמות הקיימות בתחום זה ולעורר את המודעות בקרב תלמידי בית הספר ואף ליצור ולעודד קרבה בין 
התלמידים השונים ולהביא באופן מעשי לקבלת השונה, נערכים שיעורים בכיתות בהם לומדים מהו אוטיזם, מהם מאפייניו וכן על 

השונות הגדולה שיש באוכלוסיית האוטיסטים לצד היכולות הגבוהות והייחודיות. 

מיכל תלמידת כיתה ז' אמרה: " בעבר חשבתי שכל האוטיסטים מתקשים לדבר, אבל עכשיו אני מבינה שיש להם יכולות וורבליות 
גבהות מאוד ושהקושי מתבטא במיומנות שיח ובתחומים אחרים הקשורים לתקשורת בין אנשים".  

תלמידה נוספת שיתפה שלשיעור הייתה נגיעה אישית בה כיוון שיש לה קרוב משפחה עם אוטיזם ועכשיו היא מבינה טוב יותר 
את ההתנהגות שלו  ומרגישה שקיבלה כלים להתקרב אליו. אחרים הופתעו לשמוע שהתלמידים המשולבים בכיתתם נמצאים על 
הרצף האוטיסטי. לשיעור הייתה תהודה רחבה אף יותר. הורים לתלמידים שהשתתפו בשיעור הגיבו  והודו על חשיפת התלמידים 
לשונים מהם ושיתפו במקרים אישיים. מטרת השיעור הייתה לחשוף את התלמידים לידע שמאפשר להם להבין ולשנות את החשיבה 

הלא נכונה לגבי אוטיזם. 

המסרים העיקריים של השיעור היו שכולנו יכולים להוות סביבה מכילה ותומכת, להכיר את האוטיסט ואת יכולותיו הגבוהות, 
ליהנות מהחוזקות והעוצמות שבו ולהתרם ממנו כמו מכל אחד אחר.  

מרגש היה לשמוע את השאלות ולראות את ההתעניינות ושיתוף הפעולה של התלמידים כשחלקם אף הגיעו לראשונה לבקר 
בכיתת התקשורת ולנסות להכיר מקרוב את התלמידים. אין ספק שהתגובות השונות שקיבלנו לאורך התהליך מצביעות על רצון 

ליצירת חברה טובה, מכילה וסובלנית יותר.

כתבו – שלי בן חמו, דקלה אמניאן וחגית כהן – צוות כיתת תקשורת.

קולות התלמידים- תלמידי כיתת מח"ר - ח/4 
כותבים על נושאים שונים הרלוונטים לעולמם

שתיית אלכוהול בקרב בני נוער
גיל ההתבגרות היא התקופה הטובה ביותר להתנסות בדברים חדשים, אך למרבה הצער לא כל ההתנסויות חיוביות – דוגמא לכך 
היא שתיית אלכוהול . שתיית אלכוהול היא תופעה  שמושכת המון בני נוער והרבה מהם  מתנסים בה, אך אני מתנגדת לתופעה 
זו מפני שלפי דעתי שתיית אלכוהול גורמת לנזקים רבים. יש בה יותר דברים שליליים ומסוכנים מאשר יתרונות ולכן אני לא בעד.

מצד אחד, השפעתו המשכרת של האלכוהול משרה על השותה הרגשת שמחה, אופוריה ורוגע. ואכן שתיית משקאות חריפים, 
בעיקר בקבוצות- הייתה מאז ומעולם דרך מקובלת לחגוג, לבלות או להביע שמחה. אך לצד זה ישנם סיבות רבות מדוע שתיית 

אלכוהול היא שלילית ומסוכנת.

כעת אתייחס לנימוקים השליליים בתופעה.

הנזק הרפואי של האלכוהול גבוה מאוד והוא מהווה את אחד מגורמי התמותה המרכזיים. שתיית אלכוהול קשורה גם לתאונות 
ולהתנהגות אלימה, ועלולה לפגוע באנשים בקרבת השותים. ניתן להוכיח טענה זאת בעזרת מחקרים רבים כי קיים קשר ישיר 
בין שתיית אלכוהול להשלכות שליליות שונות, לרבות : התנהגות אלימה, בריונות, הידרדרות לסמים, בעיות כרוניות, נטייה 
להתאבדות)אובדנות( ואפילו התמכרות. נוסף לכך בני נוער שותים שתייה חריפה כדי להרגיש חלק מקבוצת "השווים", או כיוון 
שהם מרגישים שהשתייה מקנה להם מעמד מסוים בקרב החברים-לחץ חברתי, השפעה . אך הלחץ החברתי פוגע באישיות 

המתבגרים. אחרים שותים כיוון שזה מרגש ,או גורם להם להרגיש "כמו גדולים" אך הם לא באמת בשלים לכך.

כמו כן, אלכוהול יכול לגרום להשפעות שליליות ארוכות טווח כגון: סם הרגעה- מדכא, אלכוהול מפחית את רמות הסרוטונין 
)מוליך עצבי שתפקידו המרכזי הוא ברגשות ובתחושות המשויכים למצבי הרוח כמו דכאון , תוקפנות, אימפולסיביות וכדומה. 
זאת ועוד שתיית אלכוהול יכול לגרום לאובדן זיכרון, צריכת אלכוהול מאטה תהליכים במוח והתוצאה של האטה זו, גורמת לעתים 

קרובות לאובדן הזיכרון.

להמחשת הדברים יהיה ברור יותר אם נדגים זאת בעזרת תמונת המחקר שבוצע בשנת 2012: דוגמא זאת מהווה לנו כמה נזק יכול 
לגרום האלכוהול , ומחקרים רבים מראים כי ככל שהשנים עוברות יותר ויותר צעירים נפגעים משתיית אלכוהול.

ככלל מהמחקרים עולה כי בין 50% ל60% מכלל בני הנוער בישראל צורכים אלכוהול, עוד עולה מהמחקרים כי בשנים האחרונות 
חל גידול בצריכת אלכוהול מופרזת בקרב בני נוער , כלומר בשיעורי ההשתכרות ו"שתיית הבולמוס" )שתיית חמש מנות משקה 

או יותר בתוך שעות אחדות(, וכי גיל התחלת שתיית אלכוהול בישראל הולך ויורד.

נתונים אלה ממחישים עד כמה שתיית אלכוהול בקרב בני נוער וצעירים 
מסוכנת ולא מומלצת. עקב כך, אם ברצוננו להתנסות בשתיית אלכוהול 
צריך להיות עם מודעות בכמות, ורצוי לשתות בקרב אנשים אחראיים 

ובגיל בוגר ובשל. 

לאור כל הטיעונים השליליים שהצגתי כאן בנוגע לשתיית אלכוהול 
בקרב בני הנוער ברור כי יש יותר סיכונים וחסרונות המחזקים את 
הטענה שלי, שהתופעה היא שלילית ואני נגד שתיית אלכוהול. עלינו 
כחברה למנוע ככל הניתן את השימוש באלכוהול בקרב מתבגרים 

ובכך לצמצם את הסיכונים הקיימים.

כתבה: נויה לוי ,כיתה ח4
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ימים לא קלים עוברים עלינו , ימים שבהם התפרצות החוזרת של מגפת הקורונה ובנוסף גם זן חדש זן האומיקרון מכה בעירנו, 
ומשבש את שגרתנו. כתוצאה מכך מעלה אדומים הפכה לעיר אדומה עם המון נדבקים. בתי ספר נסגרו, גנים, חוגים, מעונות. 

זה חזר אלינו בהפתעה ובגדול! שוב מסכות, בדיקות, אלכוהול גל, מרחק, הודעות בידוד , וכו ..                                                                                                                                  

אף אחד לא ראה את זה חוזר לחיינו שוב ומשבש את השגרה. אז בעקבות הסיכון של המגפות וההדבקה יצא לנו ללמוד מרחוק, 
מהזום.  וזה לא פשוט בכלל זה נחת עלינו משום מקום, וגם לזום יש יתרונות ובנוסף גם חסרונות. בהתחלה הזום הוא יכול להיות 
דבר כיף קצת שובר מהשגרה , אפשר לקום מאוחר יותר ,זמן פנוי , ועוד …אבל אחרי שעובר כמה ימים נהיה קושי מאבדים תחושת 
זמן , שעמום ,קושי ללמידה )לחלק מהתלמידים(, ומפספסים חומר.  אז כן כמו בכל דבר יש טוב ויש פחות טוב.  לאחר שעבר זמן 
בזום , כולם רוצים לחזור לשגרה ושהקורונה תצא מהחיים שלנו אז כדי למנוע הידבקויות רצוי להתחסן, לשמור מרחק, לשים מסכה 
כדי לשמור על הבריאות של עצמכם וגם של אחרים וליצור תודעה אזרחית. כולנו מקווים לבריאות , ורפואה שלמה לכל המאומתים.

כתבה: שוהם אלקיים כיתה ט7

קורונה בדמות אומיקרון

תלמידי שכבת ז' נפגשו עם גלעד האן, מומחה לפשעי מחשב.
בהרצאה גלעד הסביר לנו על הסכנות שיש ברשת, גלעד נתן לנו טיפים איך להתגונן ברשת כדי שלא יהיו לך וירוסים 
במכשיר. בסוף ההרצאה המורות שלחו לתלמידים קישורים לאפליקציות נגד וירוסים. ההרצאה הייתה מעניינת  ומלמדת 
ולמדנו בהרצאה ערכים חשובים. למדתי מההרצאה על זהירות ברשת ולדעתי, ההרצאה עזרה מאוד לתלמידים שלא ידעו 

כל כך בנושא. ובכלל חשוב שנהיה מודעים לכך שהרשת זה דבר פרוץ ופתוח המזמן סכנות שיש להישמר מפניהן.

כתב: אמיר אסולין כיתה ז4

הרצאה של גלעד האן- חוקר סייבר
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 סקר ג : האם הכרת חברים חדשים במחצית ?

כן הרבה מאוד ואני שמח 
אני מרגיש בודד 

יש לי כמה ואני שמח עם זה 

סקר ד: האם אתה חושב שהממוצע שלך טוב מחצית זאת ?

כן 
מרוצה מאוד 

לא כל כך 
ממש לא 

סקר ה: האם אתה חושב שבית הספר הוא מקום טוב?

כן אני מרגיש שייך 
עוד זמן להתרגל למקום לאנשים החדשים 

אני מרגיש במקום שלא טוב לי בו

סקר ו: האם מצאת את המקום הכי מגניב בבית ספר ?

כן אני מת עליו 
יש לי מקום אני לא בטוח אם הוא מגניב 

אין לי מקום ספציפי אני מסתובב בכל הבית ספר 

סקר ז: מה השיעור האהוב עליך?

מתמטיקה /ספורט 
אנגלית /ערבית 

אחר 

סקר

סקר ח': האם מצאת השנה חברים חדשים?

כן
מעט

הרבה
לא

סקר ט': האם לימדו אותך דברים שלא ידעת?

כן
מעט

הרבה
לא

סקר י': האם אתה מרגיש שיש לך למי לפנות בבית הספר לעזרה?

מחנכת
יועצת
רכזת

חברים
אף אחד

איך היה הסקר, נהנתם ?

כתבו :טליה עוזר וספיר שמעיה כיתה ז4

היינו ילדים קטנים ועלינו לחטיבה. היה כיף. פגשנו את המורים המקצועיים ואת מורתנו האהובה לידיה 
בפעם הראשונה. יש ילדים בכיתתנו שפגשו את לידיה בתוכנית "המעברים" בשנה שעברה. את שני פגשנו 

כשיה לנו שיעור ראשון במדעים והיא גם רכזת השכבה.

ביום הראשון בחטיבה התרגשנו מאוד ולא הבנו מה מצפה לנו. למדנו את כללי בית הספר ובהתחלה זה היה 
מאוד מבלבל אבל שאלנו וככה ידענו יותר ויותר.

התחלנו להכיר ילדים מהכיתה ומהשכבה ולהכיר את בית הספר. גילינו שבית הספר עושה טוב לתלמידים 
ואנחנו מציעים לתלמידי כיתה ו להגיע אל בית ספרנו. 

פגשנו את המנהלת וראינו שהיא אוהבת אותנו ושביום הגיבוש של כיתה ז היא פשוט קמה ורקדה עם 
התלמידים והיה ממש כיף.

כתבו: תלמידי כיתה ז5

המעבר לחטיבה -  תלמידי שכבת ז'
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בסוף שנה שעברה חגגנו את סיום הלימודים בבית הספר היסודי,

נפרדנו מהמסגרת שהכרנו מכיתה א, מסגרת קטנה ועוטפת שבה הכרנו את הנהלים ואת כל הצוות החינוכי והם הכירו אותנו.

חיכינו בציפייה, חלקנו בחשש למעבר שלנו לחטיבת הביניים.

כמה ימים לפני תחילת השנה עם הרבה התרגשות ואולי אפילו פחד התחיל התחיל המסע שלנו... הגענו לחטיבה שהיא הרבה 
יותר גדולה, הכרנו את המחנכים שלנו ונערך לנו סיור קצר בתוך בית הספר. הכרנו את הכיתה ואת החברים החדשים שלנו. כבר 

בהתחלה הבנו כי בחטיבה הדרישות הלימודיות גבוהות,

יש התמודדות עם כמות רבה של חומר לימודי, מבחנים רבים, התמודדות עם מורים רבים וחדשים והתמודדות עם הצורך שלנו 
לקשור קשרים חברתיים חדשים. להקל על ההלם ההתרגשות והחשש והבטיחו שתוך ימים ספורים כבר נהיה חלק מהנוף הבית 
ספרי. ואכן, הימים הראשונים היו מאתגרים, לא תמיד מצאנו את הכיתה שאליה היינו צריכים להיכנס, להכיר הרבה מורים חדשים 

ןהכי חשוב להתחיל ליצור חברויות חדשות.

אבל בזכות הצוות החינוכי של בית ספר, המחנכים הנחיתה הייתה רכה וכמו שרשום בכותרת התחלנו לזרום עם השינוי והיום 
ללא ספק אנחנו חלק בלתי נפרד מהחטיבה.

כתב: נועם פריד ז3

לזרום עם השינוי!

ספרים למתחילים
ספר שאני הייתי ממליץ למי שלא קורא הרבה ספרים ועדיין מעוניין לקרוא הוא: יומנו של חנון: הספר הזה הוא 

ספר מאוד מפורסם ובנוסף גם קל וכיפי לקרוא.

המלצה על ספר

ספרים למתקדמים:
ספרים למתקדמים שאני חושב שהם טובים הם:  סדרת הספרים "להתבגר", ספרים של הסופרת גלילה רון פדר עמית וספרים 

של הסופר ז'ול וורן )במיוחד עשרים אלף מיל מתחת לים שאפשר למצוא בספריית בית הספר(.
כתב: ארבל אלישע כיתה ז4
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יום הגיבוש לשכבת ז נפתח במשחקי גיבוש, ארוחה משותפת, תחנות ספורט והרבה אווירה טובה 
שכבת ז׳ התחילה את הבוקר בכיתות שם הם שיחקו משחקי חברה, ערכו ארוחה משותפת והתכוננו לחלק 

הספורטיבי של היום. המשכנו לפארק שם חיכו לנו תחנות ספורט. התלמידים שיחקו, שרו ושיתפו פעולה. 
היה מקסים, מגבש ובעיקר מחבר! הכיתות שניצחו ויסעו למג'יק הן ז1, ז2

פעילויות ייחודיות!
יום גיבוש לשכבת ז'

אמא – את בתוכי חיה נוכחת ...
הדיאלוגים שלי עם עצמי הם מולך מול הוויתך...

בכל מפגש בכל חיבור אני לומדת לקלף עוד קליפה ועוד מהמורה ולזהות את הקשר המיוחד הזה עם אמא...קשר של ילדה 
בת, בוגרת, אשה, אמא וסבתא. דור שני לשואה שמהווה דור המשך לך שעברת וניצלת מהתופת..

והתובנות מעמיקות ואני לומדת להבין שרוב הבחירות שלי בחיים נובעים מאותו קשר מיוחד מאותה אינטימיות שהיתה 
בינינו , מאותה  הזדקקות שלך שמישהו יקשיב שמישהו יהיה שם בשבילך... שלא תצטרכי לשאת את הסיפור לבד את 

הטראומה שעברת.. 

ואני יעל הקטנה הייתי שם כדי להכיל ולשאת את המשא )המסע(  הכבד. הייתי שם המטפלת הנוכחת , המקשיבה,  האוהבת 
והמקבלת ללא תנאי, בוכה איתך במקומות הכואבים ומתאבלת איתך על אובדן התמימות והפרידה שנכפתה עלייך מאימך 

ומאביך ... וצוחקת כשהיו ניצוצות של אור והומור בבורות האפלים.

כן זו  טיבה של טראומה שהזכרונות צפים בהבזקים , אותם סיפורים חוזרים על עצמם כל פעם מחדש... הייתי שם איתך 
ועבורך כדי לחבר את הרצפים , כדי לתת תחושה של הבנייה מחדש, והקירבה שהייתה ביננו אפשרה לך להרגיש שאת 

לא לבד בעולם.

כשאני וילדי היינו חווים איתך ובוכים במקומות הקשים הרגשת שיש בשביל מה לחיות. הסיפור וההקשבה החדירו בך 
אנרגיית חיים . הרי בשביל זה נשארת כדי שתוכלי לספר לדורות הבאים , זה מה שהחזיק אותך ונתן לך את  הלמה להמשיך 
כשידעת שההורים כבר בעולם אחר... כדי לעבור מהישרדות לאנרגיית חיים. הצלחת להישאר אדם מוסרי עם כוחות , 

אידאלים, איכפתיות , אהבה לאדם למשפחה ולארץ.

ואני ...נכון נפצעתי אך ברבות הימים זכיתי להבין את המתנה שקיבלתי מהדינמיקה של אם בת. 

קיבלתי את  היכולת לראות את האחר , לנסות להיות שם בשבילו , להפיח חיים וחיות בבני אנוש...

כמו כן למדתי להזדקק , להיעזר כפי שאת נעזרת בי. כל חיי כל הוויתי שואבים מאותו מקום כואב... מסע פנימי שמאיר 
את חיי ומנתב את דרכי... ואני נעה על הרצף של שואה ותקומה. גלות והתחדשות. וכל חיבור שנרקם מחדש בתוכי,  

מאפשר לי לנסות להיות אדם טוב יותר.

כתבה:  יעל חרלפ, יועצת שכבות ז/ט

אמא שלי- מהשרדות לאנרגיית חיים  
מוקדש למרי חברתי שאמה נפטרה לאחרונה.
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כיתת הוותיקים בבית ספרנו, היא כיתה בה נמצאים פנסיונרים ופנסיונריות מהעיר המגיעים אחת לשבוע ללימוד מקצועות 
שונים ופרויקטים מרתקים. כיתה זו התקבלה באהדה רבה על ידי כלל בית הספר, הן על ידי הצוות החינוכי והן על ידי 

התלמידים. הפנסיונרים מוזמנים לאירועי בית הספר, נהנים גם ממופעים והצגות ומהעשייה החברתית. 

לכבוד חנוכה,נעשתה מחווה נהדרת, מרגשת ומבורכת,באמצעות שיתוף פעולה של כיתת הותיקים ותלמידי כיתה ט4. 

התלמידים למדו בחברותא עם כיתת הוותיקים, שיחקו משחקי סביבון מהנים, סופרו סיפורי גבורה אישיים, רקדו ריקודים 
יחדיו ובייחוד נהנו מהיחד. התלמידים נהנו מחברתם של הפנסיונרים ולמדו מהם רבות, והפנסיונרים נהנו מחברתם הצעירה 
של התלמידים, מההווי, משיתוף הפעולה והיחס החם שקיבלו מהם. אין ספק שנמשיך לשתף פעולה ונעמיק את הקשר הבין 

דורי באופן מיטבי. 

תודה לענת מזור מחנכת כיתת ותיקים מתכננת שעות לימוד, טיולים ושעות חוויתיות.

כיתת הותיקים: 

רצינו לספר לכם על תוכנית מאוד מרתקת של קרן רמון, ספייס לאב. זוהי התוכנית המובילה בישראל בתחום החלל 
והיא מאפשרת לתלמידים ליצור בעצמם ניסוי ולעבוד על חקר, שבסיומו תינתן להם הזדמנות לשלוח ניסוי לחלל 
במידה ויזכו. בתוכנית זו, התלמידים רוכשים המון מיומנויות, כגון עמידה מול קהל שמשפרת להם את הביטחון 
העצמי ואת המוטיבציה. עבודה בקבוצות, מה שנותן להם יכולות חברתיות. יצירת חקר שמקנה לתלמידים המון 
ידע והתנסות, מה שנותן להם עצמאות. וכן גם התמצאות במרחב, כתיבת מחקר ניסוח שאלת חקר. כל קבוצה עולה 
להציג את הניסוי שעליו עבדה במשך כחודש וחצי באירוע חצי הגמר, שאליו מגיעים כמה חוקרים, נציגי קרן רמון 
ספייס לאב לערב מיוחד ובלתי נשכח! בו הם ישפטו בסוף הערב ויחליטו מי הן הקבוצות הזוכות, ואלו יעלו לגמר. 
לקבוצה שזוכה יצטרפו גם הילדים שלא עבדו יחד איתה, ויעזרו לה להרים את המחקר שלה יותר גבוה. לגמר מגיעים 

אסטרונאוטים, בכירי נאס"א, סוכנויות החלל הישראליות וסוכנויות החלל המובילות בעולם.

אז.....

מה עושים בשיעורים?

עבודות החקר שעליהם עובדים בתוכנית הן על כך שלוקחים מבחנה ובה שמים את מה שרוצים לגלות, את המבחנה 
שולחים לחלל בכדי לדעת מה ההשפעה של מיקרו כבידה על אותו חומר שברצון הקבוצה לבדוק. הניסויים מאוד 
מעניינים ומרתקים, כמה קבוצות יכולות לעבוד לדוגמה על מחלת האלצהיימר וכל קבוצה תעשה ניסוי שונה לגמרי. 
הרצת תכנון הניסוי שבהם מציגים בפעם הראשונה מול המורות, אחר כך זה נהיה יותר מלחיץ כשמציגים מול הכיתה 
ומול המנהלת. כל קבוצה עובדת על הניסוי גם מחוץ לשעות הלימודים, ואפשר להיעזר במורות בכל שעה ביום. 
כמובן שהקבוצות לא עוזרות אחת לשנייה כי כולם רוצים לנצח, אבל אל תדאגו, תמיד כיף ויש המון זמן לצחוקים 
יחד עם המורות. עד היום מעל אחד עשר ניסויים שונים נשלחו מבתי ספר שונים מרחבי המדינה ומארצות הברית 
לתחנת החלל הבינלאומית, ונתנו המון השראה לבני נוער ולמורים לקחת חלק משמעותי בתעשיית החלל והמדע, 
ועזרו להם להגשים את חלומותיהם. בספייס לאב הכי כיף! ואני שמחה שנתנו לי את ההזדמנות להכיר את התוכנית 
לעומק ולחוות אותה. ברצוני להודות למורות הנפלאות שלנו, לימור יגן ותרה אלעד שעוזרות לנו בכל רגע נתון 

ומכוונות אותנו להצלחה.

כתבו: מעיין- אפרת לוי כהן כיתה ט'1.

תכנית בכיתות המדעיות

איתן סטיבה
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ולידיעה חמה מהשטח…..
המבחנות של ניסוי לחקר הסרטן הגיעו לנאס"א ואוחסנו בחללית שבעוד כחודש תמריא עם האסטרונאוט השני של ישראל, 

איתן סטיבה... במשימת רקיע…

"ספייס לאב" 2021

סרקו את הברקוד ותהנו ממצגת נפלאה
על הספייסלאב - כיתה ט1 עמ"ט

 זרעים של תקווה זאת עמותה של אנשים נפגעי נפש שבאים לעמותה כדי לטפל בבעיה בעזרת תרפיה עם הטבע.
העמותה נמצאת ליד מתנ"ס מעלה אדומים.

אנחנו מתנדבים ארבעה חברים מכיתה ח'1 ועוזרים לנפגעי הנפש להרגיש חלק מהחברה ולהתמודד עם הבעיה. התחברנו 
עם הנפגעים ועברנו  איתם דרך ארוכה... נהנינו מאוד והרגשנו שייכים. 

על הדרך למדנו על הציפורים, על האדמה והגינה ואיך לטפח אותה. 

לסיכום היה לנו מאוד כיף להרגיש שאנחנו יכולים לתרום לזולת.

מה כל אחד הרגיש שהוא תרם:

גיא מירון – " היה לי כיף לדעת שאני יכול לעזור למישהו "

נעם פררה – "היה כיף לעזור לחברה השונה ממני "

אילאי זמסקי – "היה כיף לתרום ולדעת שאני עוזר וזה עשה לי טוב" 

ליאם מרסיאנו – "היה כיף לדעת שאני יכול לעזור לאנשים שונים ממני ולדעת שאני גורם להם להרגיש חלק מהחברה 
הרגילה"

"זרעים של תקווה" 
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השנה הצבנו לעצמנו יעד, גיבוש התלמידים בכיתה ויצירת קשרי חברות.

אחרי שנת קורונה, בידודים וריחוק חברתי הדבר ממש התבקש.

למשימה ערכית וחשובה זאת נרתמו נורית המחנכת, הסייעות חן מזרחי וסימה ישעיהו תלמידי הכיתה וגם ועד הכיתה.

במסכת אבות א', ו' אומרים לנו חכמינו "קנה לך חבר". אומרים לנו חכמינו עלינו להשקיע בחברות, צריך "לקנות" חברים כי צריך 
להתאמץ כדי לרכוש.

מה פירוש המילה חבר? כמה כוח יש במילה חבר, כמה שאנחנו רוצים בו, עלינו לטפח חברות, ולנתב אותה עד כמה שניתן לעבר 
משמעות והנאה. בבניית חברת מופת עלינו למצוא שותפים לדרך, כלומר חברים אמתיים, כי טובים השניים מן האחד. חבר אמיתי 

הוא תוצר של: תשומת לב, אכפתיות וזמן.

ועד הכיתה ישב בארומה ותכנן לנו כמה פעימות חווייתיות והתחלנו לעשות זאת בכמה שלבים:

שלב ראשון הבנות ערכו סדנא עם משחקי חברה ושיח קלפים ואילו הבנים ערכו משחק זיכרון עם עשרים שאלות על חבר שיושב 
בסמוך וגם שיחקו משחקי חברה.

שלב שני ערכנו ערב כיתה בבית של מאיה כהן עם שירים, ריקודים, פנטומימה ומשחקי "הכל הולך". היה מצחיק, מאחד מרגש וטעים.

שלב שלישי עוד לפנינו והוא ערב גיבוש הכיתה במטרו במהלך חודש ינואר.

שלב רביעי משחקי גיבוש O.D.T. עם משפחת ספדה.

אנו מאחלים לכולם חברים של אמת, עם קשרים שיש בהם כבוד הדדי ותמיכה מסורה.

כתבו: תלמידי כיתה ח2

"קנה לך חבר לכיתה" 

אנחנו תלמידי כיתת תל"מ - ט'5 בביה"ס דקל וילנאי עמל, יחד עם המחנכת שלנו, חנית מיארה יצאנו בנובמבר למבצע ששמו "צמה 
של עוצמה". הפרויקט הוא גיוס תרומות שיער, למען נערות ונשים חולות סרטן שעקב הטיפולים במחלה איבדו את שיער ראשן. 

על מנת להגביר את המודעות הגענו לכל הכיתות והסברנו על הפרויקט, הדגשנו את השפעתו וחשיבותו העצומה עבור נערות 
ונשים. הבנות בחטיבה הבינו כמה כח יש להן בידיים לשמח אחרות, לחזק להן את הבטחון העצמי ולהשיב לחולות את הרצון 

לטרוף את החיים.

לשמחתנו היו הרבה תגובות טובות בקרב הבנות וגם בקרב אמהותיהן ולמעלה מ-40 בנות שישתתפו במבצע תרומת שיער בבית 
ספרנו )אחרי הקורונה(. 

ההתגייסות לפרויקט כל כך חיממה את ליבנו. הבנות הבינו עד כמה משמעותי להשתתף במבצע. כמה כוח יש לחברה לפעול למען 
האחר וכמה חשוב להיות בצד הנותן ולשמח את הנערות והנשים הללו.

בריאות איתנה ובשורות טובות לכולם.

כתבה: נועם בוחניק, ט'5.

 פרויקט "צמה של עוצמה"
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לפני כמה שבועות חל שבוע הנערה, אנחנו בטוחות שהרבה מכם לא יודעים על מה מדובר.

שבוע הנערה הוא שבוע שמפגיש עשרות אלפי נערים ונערות עם מאות נשים מובילות ומעוררות השראה ממגוון תחומי 
עיסוק ומקצועות. אנחנו זכינו לפגוש את פייני סוקניק אישה חרדית, אישה ששיתפה אותנו בהרצאה מרתקת, סוחפת, 

מעצימה ומעשירה אותנו ואת כולנו ללא הבדל בנים ובנות.

פייני שיתפה אותנו בסיפור חייה המאתגר וחשפה בפנינו את המושג פמיניזם ומה זה להיות אישה חרדית גרושה את 
הבדידות שהם מרגישות כל סוף שבוע שני והתחושה שמתייחסים  אליך כדבר שונה מוזר משהו אחר.

פייני סיפרה ולימדה אותנו איך לא לוותר על השאיפות והחלומות שלנו, איך לא לתת לחברה להכתיב לך מי את ומה 
את? איך כן להיות שונה, מוביל, חכם, צודק ובעל דעה. היא אישה מיוחדת, בזכותה אלפי נשים כבר לא חיות בבדידות 

ובפחד היא נתנה להם תחושת שייכות.

פייני לימדה אותנו ערכים חשובים  מה זה להיות שונה ומה זה מנהיג  איך זה לשים לעצמך מטרה ולעמוד בה, ההרצאה 
שבה היינו הייתה מרתקת ומהנה למדנו ממנה הרבה, היא נתנה לנו כלים לחיים.

סקר:

האם הייתם רוצים לפגוש את פייני סוקניק אחרי הכתבה?

כתבו: שוהם יצחקי ונועה פאר כיתה ז4

פייני סוקניק
הרצאתה של פייני סוקניק בשבוע הנערה

סרקו את הברקוד לצפייה
בסרטון של פייני סוקניק

השנה הצטרפתי לנבחרת הכדורעף בבית ספרנו ,שיחקתי בשיעור ספורט אחד ומאז התאהבתי .

אני לא יכולה לתאר כמה שכדורעף הוא חלק מרכזי בחיים שלי! אני לא מפספסת אף אימון או הזדמנות שיש לי לשחק , אני יוצאת עם 
חבריי גם מחוץ לתחום המגמה בשביל לשחק ולהגיע להישגים גבוהים יותר בכל פעם. בפן הקבוצתי, כל הקבוצה מאוחדת ומגובשת 
ואנחנו תמיד יודעות לפרגן וגם לתת ביקורת כשצריך. יובל, המאמן שלנו , הוא זה שגורם לקבוצה שלנו להיראות ככה !! הוא תמיד פה 

לעזור ולחזק אותנו כשמשהו לא מובן, הוא תמיד יהיה כאן בשבילינו אם יהיה לנו קשה או אם נזדקק לעזרה.

מאז תחילת השנה ופתיחת הנבחרת צברנו המון חוויות, ניצחונות, הפסדים, שמחות, כעסים, בכי, כאב שגם לפעמים היה פיזי, נסענו 
ביחד, למדנו ביחד, התגבשנו, צחקנו, נהננו ורק התחילה השנה!! 

מאותו הרגע שרק נכנסתי לנבחרת הרגשתי אהובה , נתנו לי יחס כמו לכולן ולא היה פער בין הבנות הישנות לבנות החדשות. 

היה לנו קורס שופטים וקורס רשמים, לקורס השופטים לא הצלחתי להגיע אך לקורס הרשמים הגעתי ועברתי. לי אישית יש תעודת 
רשמית, ישנם כאלו שאינם התקבלו ויגשו למועד ב' , לא מוותרים על אף אחד!.

במשחקים יש לחץ מטורף והתרגשות שיא, בנסיעה הלוך אני אחראית על הצחוקים שלנו אבל חייב לשמור אנרגיות למשחק, אז לא 
מבזבזים את כולן ; במהלך המשחק תמיד דואגים להגיד לא נורא וכל הכבוד אבל גם נותנים ביקורות כנות..; אם ניצחנו? אנחנו מרגישות 
הכי גאווה בעולם, גאות בעצמנו ושמחות כאילו אין מחר. אם הפסדנו? בואו נגיד שבנסיעה חזור יש פחות אנרגיות, אבל תמיד צריך 

לזכור שמי שיודע להפסיד בכבוד יודע לנצח בגדול! 

כתבה : כתבה עדי יושיע כיתה ח'1

"זה רק ספורט"- פעילויות ונבחרות של צוות חנ"ג
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שלום, קוראים לי יובל אליהו ואני שחקן כדורעף. אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שנים מה זה כדורעף, ככל הנראה שלא הייתי 
יודע מה זה… לפני כשנתיים חבר ניגש אליי ושאל אותי אם אני רוצה להצטרף איתו למגמת כדורעף, למרות שלא ידעתי מה זה 
הסכמתי באימונים הראשונים היה לי קשה בגלל שלא ידעתי איך לשחק. אבל שנתיים אחרי שאני משחק באופן מקצועי אפשר 
להגיד שאני מכור למשחק. יש לי קבוצה נהדרת ומגובשת שלא מפחדת להילחם  עד הנקודה האחרונה במשחק, הפעילות שלי 
תורמת בפן המקצועי והמורלי. זו חוויה אדירה להיות בקבוצת כדורעף! חוויתי הרבה חוויות עם הקבוצה לדוגמה בערבי גיבוש 
ובעיקר בניצחונות החשובים ובהפסדים הכואבים,זה משחק שמהצד הוא נראה קל ומוזר אבל מספיק שתתעמק לקצת ותבין 
כמה הוא מאתגר ולפעמים מסובך. אני היום בכיתה ח ומכיתה א אני עוסק בספורט וכדורעף הוא מבין המקצועות המאתגרים 
והמעניינים שיצא לי לשחק, אני נהנה בקבוצה ומשחקים לידי אנשים מדהימים ויש לי את המאמן הטוב ביותר שאפשר לבקש.

כתב: יובל אליהו כיתה ח3

קבוצת הבנים, נבחרת כדורעף והמורה יובל

יום ההליכה העולמי התקיים ביום שישי ה-29 באוקטובר 2021.
אנחנו בחטיבה דקל וילנאי חגגנו את יום ההליכה במסגרת שיעורי חנ"ג בחודש אוקטובר.

במסגרת הפעילות – ביום שלישי מהשעה הראשונה עד השעה החמישית צוות חנ"ג יחד עם תלמידי הכיתות : ז'1, ט'5 ,ח'6 ,ח'7, 
ט'7 ,ח'5, ז'5 יצאו להליכה בפארק הנוער.

כל תלמיד שיצא לפעילות קיבל צמיד עם כיתוב: "הולכים בריא בחטיבה דקל וילנאי 2021" שהמטרה לעלות את המודעות 
לפעילות גופנית בכלל וחשיבות ההליכה בפרט .

כאשר לא רק הליכה כ"מטלה" מוגדרת בתוך סדר היום, אלא ניצול הזדמנויות לפעילות "על הדרך" ללא הכנה או ציוד מיוחדים. 
כל מה שצריך הוא לאתר ולנצל הזדמנויות לפעילות גופנית שיש לכל אחת ואחד מאתנו – כחלק משגרת היום יום.

ארגון הבריאות העולמי ממליץ על 150-300 דקות שבועיות )כחצי שעה ביום( של פעילות גופנית למבוגרים )ולילדים 60 דקות 
ביום( כאשר הפעילות צריכה להיות בעצימות מתונה – כלומר עלייה קלה אך ניכרת בקצב הנשימה והדופק. 

כדאי ואפשר להתחיל  לעשות את הצעד הראשון, ולזכור שכל דקה נחשבת - ומצטברת. כל דקה נחשבת!

יתרונות ההליכה ותנועה: לילדים ולנוער

• תורמת להתפתחות תקינה, לשיווי משקל ולקואורדינציה

• מקדמת מיומנויות חברתיות ותקשורתיות, יכולת למידה וריכוז

• מסייעת לשיפור הדימוי העצמי, להפחתת דיכאון וחרדה.

כתבו: צוות המורים לחנ"ג 

יום ההליכה העולמי 2021: כל דקה נחשבת! 
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בבית ספרנו החינוך הגופני הוא נושא מרכזי וחשוב ואנו תמיד מנסים לקדם אותו עוד ועוד ולהעלות את המודעות של התלמידים 
לחשיבות הפעילות הגופנית כחלק מחיי היום יום.

כחלק מקידום נושא החינוך הגופני בבית ספרנו והעלאת המודעות, ישנן נבחרות ספורט, כגון כדורעף וריצה, העוסקות בענפים 
שונים ומגוונים בהן תלמידי בית הספר, מכל שכבות הגיל, יכולים להשתתף. על הנבחרות אחראים מורי החינוך הגופני בבית 
הספר והם מאמנים את התלמידים שבנבחרת ומכינים אותם לקראת התחרויות הנערכות בין בתי הספר בעיר ובערי הסביבה.

נבחרת הריצה יצאה ב-28 בנובמבר למרוץ שדה של מחוז ירושלים והסביבה. בתחרות השתתפו כל בתי הספר מהעיר ירושלים 
ומהערים הקרובות לה. מאוד התרגשנו לקראת המרוץ ובשבועיים שלפני עבדנו ביתר מרץ. בדרך שעברנו יחדיו לקראת המרוץ 
למדנו להתמודד עם קשיים ואתגרים שניצבו בפנינו. למדנו שאם אנחנו רוצים להגיע להצלחה אנחנו צריכים להשקיע ולהתאמן 
בזמננו החופשי. התחרות הייתה חוויה בלתי נשכחת: למדנו והכרנו לעומק אחד את השני, התגבשנו כקבוצה ועודדנו אחד את 

השני. אחרי חודשים רבים של מאמץ והשקעה רבה ומייגעת סוף סוף הגיע הזמן שלנו להוכיח את עצמנו ולהצליח- בגדול!

כעת, מטרתנו הבאה, המרוץ הבא שלנו - "מרוץ יינון" ע"ש בוגר בית הספר שנפל במלחמת לבנון השניה. אנחנו ממשיכים 
להתאמן בכל הכוח ומצפים להביא גאווה נוספת לבית הספר.

מאוד נהנינו מהדרך שעברנו עד עכשיו, מההשתתפות שלנו במרוצים ומייצוג בית הספר. אנחנו מקווים להמשיך ולצבור יחדיו 
עוד חוויות מלמדות ומהנות.

כתבה: אלינור וורקלר ח1

חשיבות הפעילות הגופנית בבית ספרנו

Students from the 7th grade had to write and present a project about 
a country of their choice. They were asked to find information from 
different websites and to answer given questions. They had the option to 
present the work in class One of our aims in English lessons is to lead the 
students to be independent learners, and to use the language in public.
They had the option to present their projects in class, speaking in front of an 
audience, using new vocabulary, expressing themselves and presenting the 
information they learned about the country they chose. 

One of the aims in our English lessons .....

Project in English…
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מגמת המחול

מגמת המחול שלנו היא החוויה הכי כיפיית ומשמעותית שעברתי בעיקר בגלל ההרגשה של המשפחתיות 
והאהבה.  המגמה נותנת לנו אפשרות לפרוח ולהגשים את החלום לעסוק במחול בעתיד.

דרך הריקוד והתנועות אנחנו מביעות את התחושות שלנו את הרגשות שלנו ומרגישות הכי חופשיות בעולם 
לבטא את עצמנו. בריקוד הגוף הוא שמדבר, מעביר מסרים ויוצר שפה. כאנחנו עושות את זה יחד כלהקה, אז 

המשמעות אפילו גדולה יותר.

אלוף העולם הוא הריקוד שהכי התחברתי אליו זה ריקוד שמדבר על לא לוותר וגם שאתה נופל אתה תקום כמו 
גדול  " אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול".

כתבה: אגם זקן ט2

כיתות משלוש השכבות נפגשו עם נשים מעמותת שוות ושמעו מהן על סיפורי חיים מעוררי השראה שסדקו ואף שברו תקרות 
זכוכית... שמעו על שאיפה גבוה תוך נטרול גורמים סביבתיים מגבילים. היו שם חיבורים מרגשים ומעצימים לתלמידים 
ולנשים. בסוף כל מפגש התלמידים העניקו למרצות עציץ פורח כאות להמשך צמיחה. בקי שטיינברג רוקחת מצטיינת מטבע, 
פייני סוקניק, אישה חרדית שמגשמה שאיפות בדרכה שלה. אורית תור, יזמית בעיריית ירושלים שחושבת מוץ לקופסא. 

תמנה סמואל, בחורה עם לקויות למידה שלא חדלה להגשים את חלומותיה. תודה לשולי ולאירמה על הובלת התוכנית.

שבוע הנערה הישראלית- 
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כיתת תקשורת יצאה למוזיאון "אנו" ולנמל 
בתל אביב ויחד נהנו מרוח ים ורוח יהודית.

יום גיבוש והרחבת הדעת של כיתת התקשורת במוזיאון "אנו" ובנמל תל אביב.

למרות תחזית מזג האוויר הקודרת, זכינו ליום שמשי ומאיר פנים, סיירנו במוזיאון בנושא מנהיגות ולמדנו על מנהיגים יהודיים 
ברחבי העולם לאורך ההיסטוריה של עמנו. במופע אור קולי מרהיב ושאר אמצעים טכנולוגים מרתקים, יצאנו למסע מהנה ומרגש 

בין נבכי סיפורו המופלא של העם היהודי לאורך ההיסטוריה ועד ימנו.

נחשפנו לרגעי התהילה, לתרומתם העצומה ומעוררת הערצה של מנהיגים יהודים לאנושות כולה בכל תחומי החיים. התלמידים 
נהנו מאוד ואף נדמה כי החשיפה ביום זה למנהיגים השונים, תוך הכרת החשיבות על פועלם, עוררה בהם עצמם את הרצון להנהיג 

ולהניע תהליכים מיטיבים. קינחנו בנמל תל אביב, נהנו מאוכל טוב, נוף מרהיב ורוח ים.

לפני היציאה לחג חנוכה, ולכבוד יום המורה נכנסנו לביה"ס על שטיח אדום ויחד עם התלמידים וההורים 
ציינו את יום המורה. התלמידים כתבו למורים ולצוות איחולים ומכתבי הוקרה, הנהגת ההורים הבית 
ספרית פינקה בשמיכה עוטפת, בבר מתוקים ומטעמים, במילים חמות. היה יום מפנק, מחבק, מעודד 
ומשמח. תודה לקרן לוי חמדי יו"ר הנהגת ההורים. תודה לרויטל מסיל, לשירה קלדרון ולאתי אפרים, 
בזכותכן היה לצוות ביה"ס יום מושלם! תודה לפאני, לעמית ולוועד המורים ולענת על הפעילות המיוחדת, 

תודה על ארגון ותאום המפגש.

יום המורה
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"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!

קובה סלק..... דגים!
מרק- סלק מגורד, לימון, בצל, מלח, פלפל, סלרי, גזר, כוסברה- עפ"י הטעם

קובה- הכנת הבצק לכדורי הקובה עם סולת, מעט בורגול, מים, מלח, מעט שמן זית 

מילוי- חצי קג דג טרי טחון )מומלץ שילוב של סלומון וטונה( עם לימון, מלח, פלפל, כוסברה, מעט סויה 
ורבע כוס לערך של סלק מגורד.

ממלאים את יחידות הקובה במילוי הדג והסלק, ולאחר רתיחת המרק פעם אחת יש להכניס את הכדורים 
לבישול של כ 35 דקות. מהמילוי שנותר ניתן לגלגל קציצות דג וגם אותן להכניס למרק.

ממטבחה של: בר מעוז, מנהלת חט"ב דקל וילנאי

פשטידת תפוחי אדמה ופטריות
6 תפוחי אדמה

4 כפות מיונז

קופסת שימורים פטריות

8 ביצים

2 כפות א. מרק עוף

4 כפות קמח

מלח ופלפל לבן

אופן ההכנה:

מבשלים את תפוחי האדמה ומרסקים לפירה

מוסיפים את שאר החומרים, מערבבים ומכניסים לתנור עם נייר 
כסף עד שהפשטידה תתייצב ואז מורידים את הנייר וממשיכים 

לאפות עד שהפשטידה נהיית זהובה.

ממטבחה של ברוריה עציץ, סייעת

מהצוות
עוגת מייפל וקוקוס קלה וטעימהבאהבה

* הכמות מתאימה לשתי תבניות אינגליש קייק. 

מצרכים:

3 ביצים

1 ורבע כוסות סוכר

1 וחצי כוסות קמח תופח

½ כוס שמן

3 חבילות סוכר וניל

1 גביע שמנת חמוצה

אגוזי מלך

סירופ מייפל

קוקוס

אופן ההכנה:

מערבבים את כל החומרים ושופכים את התערובת לשתי תבניות 
אינגליש קייק המרופדות בנייר אפייה באופן שווה. 

מפזרים קוקוס על גבי התערובת עד לכיסוי מוחלט. 

מעל הקוקס מפזרים אגוזי מלך שבורים גס

מכניסים לתנור על חום של 180 מעלות ומכניסים קיסם לאחר 
עשרים וחמש דקות ובודקים אם הוא יבש. 

ברגע שמוציאים מהתנור, יש לפזר כמות נכבדת של סירופ מייפל.

ממטבחה של ענת גלרנטר מחנכת ח3 ורכזת חברתית

עוגיות אלפחורס
מצרכים: 

500 גרם קורנפלור

1 כוס קמח רגיל

כוס סוכר

1 אבקת אפייה

1 וניל

3 ביצים

200 גר חמאה מומסת

חבילת קוקוס

ריבת חלב

אופן ההכנה:

ללוש לבצק, לשים במקרר לקירור כשעה.

אחרי ייצוב הבצק , משטחים עם מערוך וקורצים עיגולים. 

לאפות בחום של 170 מעלות 10 דקות. 

לזלף ריבת חלב ולגלגל בקוקוס. 

מהצוות
באהבה

"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!
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מתכון לפסטה רוזה
חצי חבילה פסטה פנה

50 גרם חמאה

1 קופסא עגבניות מגורדות

3 שיניי שום

חצי כוס מים

1 קופסא שמנת מתוקה 38%

1 קורט מלח

1 קורט פלפל

1 כף אבקת מרק פטריות

1 חופן פרמזן

אופן ההכנה

1להרתיח חצי חבילת פסטה פנה לפי הוראות יצרן.. 
לסנן ולשטוף.. הרוטב: לשים בסיר 50 גרם חמאה 
להמיס אותה לשים קופסאת עגבניות מגורדות או 2 
כפות רסק עגבניות...לערבב בחמאה לכתוש 3 שיני 
שום...לערבב...להוסיף חצי כוס מים רתוחים ומיכל 
שמנת מתוקה 38%...לערבב לשים מלח פלפל ו כף 
אבקת מרק פטריות...לטעום ותקן תיבול....הרוטב 
צריך להיות בסמיכות של טחינה...לא דליל ולא סמיך 
מדיי...לפני ההגשה...להוסיף את הפסטה לסיר ....

לערבב להגיש עם פרמזן מעל...!!!..

ממטבחה של נורית פיזאן מחנכת כיתה ח2

מג'דרה
מצרכים )6 מנות(:

3 כפות שמן זית

6 בצלים גדולים )לא, זה לא יותר מדי(

1 כף סוכר

2 כוסות אורז בסמטי

1 כוס עדשים שחורות )לא שטופות(

4 כוסות מים

1 כף מלח

1 כף כמון

 אופן ההכנה:

-משרים את העדשים כ-40 דקות ב-4 כוסות מים.

-מטגנים את הבצלים בסיר גדול עד להשחמה. מוסיפים את הסוכר 
ומערבבים כדקה נוספת.

-מוציאים את הבצל לקערה בעזרת כף מחוררת. מקפידים להשאיר את 
השמן בסיר.

-מעבירים את העדשים עם מי ההשריה לסיר שבו טיגנו את הבצל.

-מוסיפים את האורז, הכמון והמלח ומביאים לרתיחה.

-מכסים את הסיר ומנמיכים את הלהבה לחום נמוך. מבשלים כ-20 
דקות. אחרי הבישול מחכים עוד 10 דקות עם מכסה.

-מוסיפים את הבצל מהקערה ומערבבים.

ממטבחה של סימה ישעיהו, סייעת

מהצוות
באהבה

"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!

"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!

גושגז'ה- כיסוני בשר מהעדה הבוכרית
מצרכים:

20 מנות/יחידות, )תלוי בגודל הכיסונים(

הבצק

קמח לבן - 4 כוס 

מיונז - כף גדושה

מלח - 1/2 כף שטוחה

מים - 1½ כוס - לפי ספיגה

למריחה על פני הבצק/קיפול

מרגרינה מזולה מומסת- 80 גרם

מלית הבשר

בשר בקר טחון גס / קצוץ- 500 גרם עם  שומן בקר או כבש

בצל קצוץ - 2 יחידה בינונית  

פלפל אדום חריף - 1/4 יחידה בינונית - סה"כ 

זרעי כמון כתושים- כפית שטוחה 

בהרט - כפית שטוחה

פלפל שחור גרוס - כפית שטוחה

מלח - כפית שטוחה

הציפוי: 

Large -ביצה טרופה

שומשום - 2 כף 

קצח - כף

אופן ההכנה:

-בקערה יוצרים גומה בקמח, מוסיפים את המיונז והמים )לאחר 
שערבבנו עם המלח( בהדרגה ולשים לבצק מעט נוקשה. מורידים 
על משטח וממשיכים ללוש ולעבד את הגלוטן שבקמח עד שנוצר 

בצק חלק.

-מחלקים את הבצק ל- 2 כדורים, מכסים ומשהים למנוחה של 
כחצי שעה.

-מערבבים היטב בקערה את כל המצרכים למלית הבשר יחד 
ושומרים בינתיים במקרר.

-מרדדים כל כדור בצק לעלה דקיק בקוטר של כ- 50 ס"מ )אפשר 
גם למתוח מהקצוות בעזרת הידיים(. -מורחים מחצית מכמות 
המרגרינה המומסת על פני כל העלה ומגלגלים לרולדה )מהדקים 

בזמן הגלגול(.

-לאחר שיצרנו 2 רולדות, מקפלים לצורת פרסה, מכסים ומשהים 
למשך כשעה במקרר.

-מוציאים ופורסים כל רולדה ל- 10 פרוסות שוות. על משטח מעט 
מקומח מניחים כל פרוסה כשהחיתוך כלפי מעלה ומרדדים לעלה 
דק. מניחים בערך כף גדושה ממלית הבשר, סוגרים ומהדקים היטב 

לצורת אוזן המן.

-מורחים בביצה טרופה, מפזרים שומשום וקצח ואופים בחום של 
180 מעלות למשך כ- 25 דקות. מתקבל סמסה בוכרי שאי אפשר 

לעמוד בפניו!

ממטבחה של ריבה חתם רכזת מתמטיקה

מהצוות
באהבה
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"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!

מתכון למרק עדשים ירוקות
מצרכים:

כוס וחצי עדשים ירוקות )יש להשרות את העדשים לפחות שעתיים 
לפני, מומלץ אפילו למשך לילה שלם(.

1 בצל גדול קצוץ

גזר גדול קצוץ דק

4 שיני שום קצוצות דק

כוס עלי כוסברה/סלרי קצוצים דק

8-9 כוסות מים רותחים

כף רסק עגבניות

תיבול: כף שטוחה כמון, כפית גדושה אבקת מרק, כפית מלח, רבע 
כפית פלפל שחור.

אופן הכנה:

-מחממים את הסיר עם 1-2 כפות שמן ומטגנים בצל עד להזהבה קלה.

– מוסיפים גזר ושום ומערבבים כ- 2 דקות.

-מוסיפים עדשים ירוקות, רסק עגבניות ומוזגים מים רותחים. מביאים 
לרתיחה על אש גבוהה ולאחר מכן מנמיכים לאש בינונית-נמוכה, 
מכסים את הסיר ומבשלים במשך כשעה, עד שהעדשים מתרככות.

-מוסיפים עלי כוסברה או סלרי ומתבלים בכמון, אבקת מרק, מלח 
ופלפל שחור. מערבבים ומבשלים כ-5 דקות נוספות.

-לקבלת מרקם סמיך יותר, מומלץ לטחון את המרק בעזרת מערבל 
מזון או מוט בלנדר ידני )לא חייבים לטחון עד הסוף(.

ממטבחה של מריאנה לוי, מורה לאנגלית

שניצל טורטייה 
מצרכים:

1 - בצל חתוך לקוביות 

חצי קילו פרגיות חתוכות לקוביות 

תבלין שווארמה 

מלח 

פלפל שחור

מיט שמן לטיגון 

2 – ביצים 

שקית פירורי לחם 

חבילת טורטייה 

אופן ההכנה:

מטגנים בשמן את הבצל עד להזהבה. 

מוסיפים לבצל את קוביות הפרגית הוא מטגנים מספר 
דקות 

מתבלים. מכבים את האש ומקררים. 

על כל טורטייה מניחים כמות יפה של תערובת הפרגיות. 
טובלים ביצה ואחר-כך בפירורי לחם ומטגנים משני 

הצדדים בשמן חם. 

ממובחה של שולי דהאן, סגנית מנהלת

מהצוות
קרואסונים גאורגייםבאהבה

מצרכים:

5 כוסות חדפ שקופות קמח מחוקות

שמנת מתוקה שלמה

200 גרם חמאה מומסת 

כפית א. אפיה

מערבבים הכל ולשים עד שהכל מתגבש. 

מחלקים ל4 כדורים ושמים במקרר לשעתיים. 

מלית: 

3 כוסות חדפ של אגוזי מלח טחונים

כוס סוכר חום 

חצי כפית קינמון

חלבון ביצה לארג. 

אופן ההכנה: 

מערבבים הכל

משטחים עם מערוך כל כשור של בצק דק דק מורחים 
עם הידיים את המלית ועושים קרואסונים! 

אופים בערך 10 דק לא לעזוב אותם! על 170 מעלות!

ממטבחה של עמית אקוע מורה לספרות

מרק חרירה
מרכיבים: 

3 כפות שמן 

4 גבעולי כרפס קצוצים

2 בצלים קצוצים.

1/2 1 כוסות עדשים חומים

2 כוסות חומוס ענק מבושל

4 עגבניות מקולפות וחתוכות לקוביות

2 כפות מרק עוף

כורכום

מלח 

פלפל

צרור כוסברה

חופן אטריות דקות

1 לימון סחוט

1/2 כוס מים

2 כפות קמח

אופן ההכנה

בסיר גדול מחממים את השמן ומוסיפים את הבצל עד להזהבה.

מוסיפים את הכרפס , העגבניות והעדשים ומטגנים מס' דקות .

מוסיפים בערך 6.5 ליטר מים ומביאים לרתיחה.

מתבלים במרק עוף , מלח , כורכום ופלפל.

מוסיפים את החומוס . מבשלים בערך 30 40- דקות .

לקראת סוף הבישול מוסיפים את האיטריות והכוסברה .

לפני ההגשה מערבבים חצי כוס מים ו 2 כפות קמח ומוסיפים 
תוך כדי ערבוב עד 

שהמרק מסמיך.

סוחטים את הלימון למרק ומגישים.

ממטבחה של שוש ביטון, סייעת

"רגע חם"- מתכוני חורף מפנקים 
וקלילים מצוות ההוראה באהבה!

מהצוות
באהבה
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