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עריכה: ענת גלרנטר ׀ גליון מחצית ב',  כא' סיוון תשפ"ב 2022 ׀ מהדורת קיץ



דבר המנהלת בר מעוז

בסמינר הסינגולרי של 2022 תלמידי כיתות ז' 4, ח' 4 ו-ט' 4 יצאו למסע שיזכרו לעוד זרעי קיץ
הרבה זמן... בעצירה הראשונה, נסענו לנאות קדומים. התלמידים התחלקו לקבוצות 

מעורבות מכל השכבות ובילו יחדיו. היו ארבע תחנות:

תחנה 1- המדריכה שאלה כמה קפיצות על רגל אחת 
כל אחד יכול לקפוץ בדקה והוכחנו לעצמנו שאנחנו 

יכולים יותר ממה שחשבנו.

תחנה 2- אספנו זעתר וכתשנו אותו.

תחנה 3- הלכנו לשדה עם עזים וכבשים. כל קבוצה הייתה 
צריכה להוביל את העזים ממקום אחד, למקום אחר במשך 
3 דקות. הילדים השתמשו בכל מיני דרכים, כמו להוביל 

אותם באמצעות צמחים, או להקיף אותם מכל הצדדים חוץ 
מהצד שהם צריכים ללכת אליו.

תחנה 4- התבקשנו לרוץ מקשת עם חצים למטרות ולעבוד 
בעבודת צוות כדי לאסוף נקודות ולנצח קבוצות אחרות. 

בעצירה השנייה, הגענו למוזיאון חנה סנש. הייתה הרצאה 
שבה המרצה סיפר איך הפך להיות בן אדם עם מוגבלויות. הוא 

סיפר שבמלחמת לבנון השנייה, הוא נלחם ואחד הטנקים התפוצץ וכך הוא איבד את 
היכולת ללכת.. משם הלכנו לחדרים והיה לנו זמן חופשי. ביום השני המרצה סיפר 
שכשהוא היה צעיר, הוא קפץ לבריכה ופגע לעצמו בראש. הוא שבר לעצמו את עמוד 
השדרה וכך היה משותק למשך הרבה זמן. הרופאים אמרו לו שהוא לא יוכל ללכת יותר 

אף פעם. לזמן רב, הוא לא רצה עזרה מאף אחד וחשב שהוא 
יכול להתמודד עם הנכות שלו לבד, אך הבין שזה לא אפשרי.

לאחר ההרצאה, נתנו לכל קבוצה נושא )בעיות שיש לאנשים 
עם מוגבלויות בחברה( וכל קבוצה הייתה צריכה למצוא פתרון 
וליצור שלט ייצוגי שמסביר את הבעיה והפתרון. בהמשך 
היינו צריכים להציג את זה נגד קבוצה יריבה והמורים נתנו 
ניקוד לפי דרך התצוגה והתוכן. כשסיימנו את ההצגה, נסענו 

חזרה לבית הספר והגענו בשלום הביתה.

כתבה: סאשה לובבין ח' 4

סמינר סינגולרי כיתת מח"ר

זרעי הקיץ הנישאים אלינו ברוח מזכירים את השנה העשירה, 
מלאת החוויות המשותפות והעמידה האיתנה בפני כל אתגר 

לאומי, חברתי וקהילתי.

זרעי הקיץ הנישאים אלינו ברוח מעוררים זיכרונות של התעקשות 
לצמוח, ללמוד, לחשוב מתוך סקרנות ותאוות דעת. הם מצביעים 
על טיולים שיצרו חיבורים ביננו ובין המולדת, על מפגשי גיבוש 
שיצרו חיבורים וחיזקו אותנו כקהילה, על תובנות מפעילויות 
ומשיעורים חווייתיים וביניהם עבודה בקבוצות, פרזנטציות, 
דיונים מעוררי עניין, עיצוב דעות ועמדות סביב דילמות, הפעלות 
דרך קירות, מסכים וחדרים, למידה בין כתלי הכיתות והרבה 
למידה מחוץ להם, למידה מהחיים. בזו השנה לעיתים היינו 
כפרח שזרעיו נישאים ברוח, לעיתים כגל שיוצר אדוות, לעיתים 

נשלחו אלינו הבהובי עונה ולרוב שחינו בין גלי אהבה.

תודה גדולה לצוות בית הספר על חיבורים בין גלי אהבה רכזות 
ורכז, למחנכות ולמחנכים, למורים וצוות התמיכה הלימודית, 
לצוות ההנהלה ומערך המנהלה. תודה על גלי האהבה של 
ההורים, על שיתופי הפעולה, על דוגמא אישית ושילוב כוחות 
לטובת הילדים. יישר כוח לכל תלמיד ותלמיד ה על צמיחה 
לעבר צמרות, על התפתחות מרשימה, על היותכם גאוות בית 
הספר, כל אחת ואחד בדרכו המיוחדת מבטא את גלי האהבה 
שלו, את זהותו ובחירותיו בתוך המסגרת. כל אחד ואחת מכם 
מקבל אין ספור הזדמנויות ודרכים לצמוח ולשתול זרעים, זרעי 

קיץ וזרעים לחיים.

בהצלחה גדולה לתלמידי שכבת ט' שנפרדים וממשיכים הלאה 
במסע, נעמתם לנו עד מאד, גאים בכם! חופשה נעימה ובטוחה 
לתלמידי שכבות ז' ו ח' היקרים, שמרו על עצמכם כולם. נצלו 
את החופשה להגיד מילה טובה או שתיים, לעשות מעשה טוב 
לאחר, להתחבר למולדת דרך ביקורים וטיולים, ללמוד משהו 
חדש ולפזר זרעי אהבה. בהצלחה לתלמידי שכבות ו' המצטרפים 

אל ביתנו תחת כפות התמרים.

שלכם, בר

זרעי קיץ
נישאים ברוח

מעירים זיכרונות
מעוררים ערגונות

זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ

הולך להיות -
בוקר אחד פתחתי חלון

ותיכף הריח לי דק מן הדק
קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם

אמרתי בא קיץ - קיץ חזק .
איך מוצא חן בעיניך להיות
פרח עושה לו כדור לבנבן?

רוח קלה בו תבוא לעת ערב
תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן .

היית רוצה להיות גל נשבר
אל חוף ההומה רוחצים רוחצות?

עושה אותי מלך משוח במח
מוכתר בזרים של אצות.

תרצה תהיה סיגריה גנובה
בפי נערים בתשוקה ראשונה

או אז תימצץ תישאף אלי אפר
יאמרו זה הבהוב - הבהוב העונה!

זרעי קיץ
נישאים ברוח

מעירים זיכרונות
מעוררים ערגונות

זרעי קיץ
באים בנחיריי ם

ורומזים איזה קיץ
הולך להיות -

אז מהו הקיץ שבא להיו ת
ממה שהריח לי דק מן הדק

גל אהבה שנוסע אלינו
נשבר על כמיהה למרחק.

                                            מאיר אריאל

 
 זרעי קיץ 

 נישאים ברוח 
 זיכרונות מעירים 

 מעוררים ערגונות 
 זרעי קיץ באים בנחיריים 

 ורומזים איזה קיץ 
 -הולך להיות 

 
 פתחתי חלון  בוקר אחד

 ותיכף הריח לי דק מן הדק 
 קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם 

 קיץ חזק.  -אמרתי בא קיץ 
 

 איך מוצא חן בעיניך להיות 
 פרח עושה לו כדור לבנבן? 

 רוח קלה בו תבוא לעת ערב 
 תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן. 

 
 להיות גל נשבר  היית רוצה

 אל חוף ההומה רוחצים רוחצות?
 עושה אותי מלך משוח במלח 

 מוכתר בזרים של אצות. 
 

 תרצה תהיה סיגריה גנובה 
 בפי נערים בתשוקה ראשונה 

 או אז תימצץ תישאף אלי אפר 
 !הבהוב העונה -יאמרו זה הבהוב 

 
 זרעי קיץ 

 נישאים ברוח 
 מעירים זיכרונות 

 מעוררים ערגונות 
 זרעי קיץ 

 באים בנחיריים 
 ורומזים איזה קיץ 

 -הולך להיות 
 

 אז מהו הקיץ שבא להיות 
 ממה שהריח לי דק מן הדק

 שנוסע אלינו  גל אהבה
 נשבר על כמיהה למרחק.

 מאיר אריאל / שלום חנוך 

-https://www.youtube.com/watch?v=wJOH
zKfQfs 

 

הקיץ השנה    זרעי  את  מזכירים  ברוח  אלינו  הנישאים 
העשירה, מלאת החוויות המשותפות והעמידה האיתנה בפני 

 כל אתגר לאומי, חברתי וקהילתי.  
אלינו הנישאים  הקיץ  של    זרעי  זיכרונות  מעוררים  ברוח 

ותאוות   סקרנות  מתוך  לחשוב  ללמוד,  לצמוח,  התעקשות 
ובין   ביננו  חיבורים  שיצרו  טיולים  על  מצביעים  הם  דעת. 
אותנו  וחיזקו  חיבורים  שיצרו  גיבוש  מפגשי  על  המולדת, 
כקהילה, על תובנות מפעילויות ומשיעורים חווייתיים וביניהם  

פרזנטציות,   בקבוצות,  עיצוב  עבודה  עניין,  מעוררי  דיונים 
מסכים  קירות,  דרך  הפעלות  דילמות,  סביב  ועמדות  דעות 
וחדרים, למידה בין כתלי הכיתות והרבה למידה מחוץ להם,  

 למידה מהחיים.
 

בזו השנה לעיתים היינו כפרח שזרעיו נישאים ברוח, לעיתים  
כגל שיוצר אדוות, לעיתים נשלחו אלינו הבהובי עונה ולרוב 

 בין גלי אהבה.  שחינו
 

גדולה הספר  תודה  בית  אהבה    לצוות  גלי  בין  חיבורים  על 
התמיכה  וצוות  למורים  ולמחנכים,  למחנכות  ורכז,  רכזות 
גלי   על  תודה  המנהלה.  ומערך  ההנהלה  לצוות  הלימודית, 

, על שיתופי הפעולה, על דוגמא אישית  ההוריםהאהבה של  
  למיד ותלמידה יישר כוח לכל תושילוב כוחות לטובת הילדים.  

על  מרשימה,  התפתחות  על  צמרות,  לעבר  צמיחה  על 
היותכם גאוות בית הספר, כל אחת ואחד בדרכו המיוחדת  
בתוך  ובחירותיו  זהותו  את  שלו,  האהבה  גלי  את  מבטא 
הזדמנויות   ספור  אין  מקבל  מכם  ואחת  אחד  כל  המסגרת. 

 ודרכים לצמוח ולשתול זרעים, זרעי קיץ וזרעים לחיים.
 

גדולה וממשיכים    בהצלחה  שנפרדים  ט'  שכבת  לתלמידי 
 הלאה במסע, נעמתם לנו עד מאד, גאים בכם! 

 ובטוחה לתלמידי שכבות ז' ו ח' היקרים,  חופשה נעימה
שמרו על עצמכם כולם. נצלו את החופשה להגיד מילה טובה  
או שתיים, לעשות מעשה טוב לאחר, להתחבר למולדת דרך  

 משהו חדש ולפזר זרעי אהבה  ביקורים וטיולים, ללמוד
לתלמידי שכבות ו' המצטרפים אל ביתנו תחת כפות    בהצלחה
 התמרים. 

 
 שלכם, בר 

 

 

-https://www.youtube.com/
watch?v=wJOHzKfQfs

3



"צמרת טד-דקל"תלמידי תוכנית "צמר"ת"

השנה נפתחה תוכנית "צמרת" לתלמידים מצטיינים מכיתות רגילות בשכבה, במהלכה 
עברו תכנית הכשרה תחת הכותרת: "טד דקל", אשר שילבה מעורבות חברתית, ייצוג 
עצמי ומנהיגות חברתית. התכנית התפרשה על פני 3 חודשים ובסופה התקיים ערב 

שיא ויום כיף מגבש.

בחודש פברואר, עלו התלמידים להציג על בימת TED DEKEL, ההרצאות היו מגוונות 
ועל פי נושאים נבחרים שהתלמידים העלו, חקרו, ותכננו להציגם. התלמידים הציגו 
בביטחון רב, עמדו מול הקהל ודיברו באינטונציה נכונה, בשפת גוף תואמת לנושא 
ובקול ברור וחד. לערב הגיעו הורי התלמידים, מנהל אגף החינוך הראל הורוביץ, צוות 
הנהלת ביה"ס, חברים ומשפחתה של יפה צדקיהו ז"ל. יפה היתה פעילה חברתית 

במינהל חברה ונוער ועשתה רבות בתחום החברתי.

בקבוצת הצמרת נפגשנו בכל יום שני עם סלין משה המנחה בתום יום הלימודים. 
לאט לאט התגבשנו כקבוצה ויצאנו יחד למסע מעצים במטרה ללמוד, לחקור, 
ולקבל כלים של עמידה מול קהל, העצמה ובניית הביטחון העצמי.. המטרה 
העיקרית הייתה לבחור נושאים רלוונטיים לבני נוער בעיר ולהפוך את הנושא 
תוך כדי חקירה ולמידה להרצאה בסגנון "טד". במהלך השבועות חווינו, גדלנו, 
צמחנו והתגבשנו. בתחילת הדרך היינו חסרי מודעות לקראת הבאות ולא ידענו 

פנינו לאן... 

התחלנו צעד צעד, עברנו סדנת תיאטרון על ידי ירדן המורה שהעניק לנו כישורים 
חברתיים. בהמשך הגיע קובי מ"חברותא " שאותנו  הדריך, הכין והעצים לקראת 

עמידה מול קהל והעברת המסרים החשובים. 

התחלקנו לזוגות והתבקשנו לחשוב על נושאים שנוגעים לליבנו וברצוננו לשנות: 
בחרנו בחרדה בקרב בני נוער, עוני בקרב בני נוער, ספורט ותרומתו לבני נוער, 

קשישים ובני נוער ומצוינות והצטיינות בקרב בני נוער. 

יצאנו לשטח...חקרנו, שאלנו וגילינו הרבה דברים חדשים. עבדנו על שולי דהאן 
וסלין משה על הנאומים שלנו, כל זה בדרך לערב המיוחל...אליו ציפינו להגיע 
כל כך. בערב צמרת הגיעו ההורים, החברים, המורים ומשפחתה של הגברת יפה 

צדקיהו ז"ל..

בערב הגדול, ערב צמרת, הרגשנו את השיא....עמדנו על הבמה, נאמנו שישה 
נאומים סוחפים, מרגשים, מעשירים, חשובים ותורמים. התגובות היו מדהימות!

הצלחנו במטרה שלנו....להגיע ללב, להקשבה ולהכלה של הדברים 
החשובים שלנו. קבלנו תעודות הצטיינות ומחיאות כפיים סוערות

תודה רבה על חוויה מדהימה.

כתבו: אור רבי ועדי בראשי ח'/3
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ערב אמהות ובנות שכבה ח'בוקר אבות ובנים בכתה ח' 7

בחודש שבו מצוין יום המשפחה, תלמידי שכבת ח' והצוות ערכו בוקר אבות ובנים. כל 
תלמיד הגיע עם אביו לבית הספר לטובת חיזוק הקשר בין אב לבנו. במסגרת הבוקר 
נערכה פעילות בכיתות בהנחיית צוות המחנכים. האב והתלמיד ביררו בשיח מברר זהות 
את טיב הקשר ביניהם, את הרצון של כל בן להיות דומה ולו במקצת לאב, את חוזק 

הקשר, העוצמה ואת הצורך של בני הנוער להראות לאבות עד כמה הם מוצלחים.

הפעילות בכיתות כללה דף חברותא בנושא כיבוד הורים תוך התייחסות למקורות 
מארון הספרים היהודים בנושא. עוד בבוקר זה האבות שיתפו פעולה ושיחקו 
יחד עם הבנים במשחקי גיבוש, צפו בסרטונים מרגשים על הקשר בין כבוד 
בכלל וכבוד להורים, נהנו מכיבוד קל, ולקינוח הבוקר העוצמתי הזה ירדו 
האבות והבנים לאולם הספורט כדי לקחת חלק בפעילות ספורטיבית של 
תחנות היתוליות בהובלת צוות החינוך הגופני. התלמידים והאבות לרגעים 
נראו כולם בני אותו גיל, יצר התחרותיות, הרצון לנצח ושיתוף הפעולה 

נראו למכביר.

את הבוקר הספורטיבי סיימו במשחק מחניים שכבתי יחד עם הצוות 
החינוכי. בוקר אבות ובנים הוכיח שקשר בין אב לבנו חשוב ומחייב 
תחזוקה תמידית. האבות הביטו בגאווה בילדים שלהם, הילדים הביטו 

בהערצה באבות שלהם, וניתן היה להרגיש באוויר את הכוחות שכל צד נתן לאחר. 
הצוות של השכבה הוביל ברגישות את הבוקר הזה כחלק מהשפה המשותפת 

שקיימת בבית הספר לאורה של התפיסה 
החינוכית. 

האירוע המרגש לווה בצחוק, התרגשות, בכי, חשיבה, חשבון נפש והתחברות לערכים 
יהודיים במופע שחיבר אותנו לשורשים, להעצמה נשית ולחג פורים. יום האישה הבינ"ל 
חל באותו השבוע וההכנות לערב הזה חידדו מהי מנהיגות נשית, מנהיגות המשלבת חשיבה 
עם עבודת צוות וענווה. התלמידות הובילו את הערב יחד עם הצוות משלב התכנון ועד 

הביצוע של התכנים והארגון ברמה הכיתתית, ותהליך הצמיחה הזה היה מרתק.

היה ערב מרגש עם חיבורים ורגעים חשובים, שרבות מהאימהות והתלמידות תנצורנה 
לשנים רבות. בקבוצת ההורים הודו על התכנים ועל ההזדמנות להתחבר. לאחר מפגש 
של המחנכות עם התלמידות ואימותיהן בכיתה, עברנו לספריה ושם ערכנו טקס הפרשת 

חלה שלווה בשירים מסורתיים. האווירה היתה מרגשת וקסומה.

החשיבות לייצר 
הזדמנויות למפגשים 
מהסוג הזה הובילה 
את המשתתפים בו 

לבקש מהצוות לעשות 
עוד ימים כאלה. 

שהרי זוהי הצלחה.
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הרצאת שוטר בנושא 
סכנות ברשת לתלמידי שכבת ח'

כמיטב המסורת וחלק מחיבורים ותחושת שייכות קיימה שכבת ח' ערב אימהות בנות. 
הערב התקיים בסמוך ליום המשפחה, והתבסס על יצירת תחושת שייכות ומעורבות 

בחיי בית הספר.

ההכנות לקראת הערב לוו בהתרגשות רבה. הבנות קישטו את הכיתות, ערכו שולחנות, 
דאגו לנראות ונשארו לסייע בכל הנדרש לצוות. הערב כלל טקס הפרשת חלה על פי הרוח 
היהודית בתפיסה החינוכית, ופעילות העצמה וחוזקות של הקשר בין אימא לבת בתוך 
הכיתות סביב למידה בחברותא, משחקי היכרות, יצירת קולאז'ים שמתארים באמצעים 
חזותיים את הקשר בין אם לביתה ובין לבין קטעי קריאה מרגשים שהבנות קראו, שירים 
שהושמעו ומסרים שהועברו על חשיבות בניית קשר מיטבי בין אם וביתה באמצעות 

מתן כלים לשימור ולשיפור.

את הערב הנשי חתמו צוות השכבה, האימהות והבנות בכיבוד קל.

מזכרת מערב מיוחד זה ניתנה לכל אם ובת בצורת מחזיק מפתחות עם תמונה שלהן.

הערב היה מרגש ונסוב סביב סיפורים אישיים, רגשות שצפו וההבנה שקשר ויחסים בין 
אימא לבת הכרחיים לצמיחה אישית של כל נערה. ערב מסוג זה זימן את היכולת של כל 
זוג להתבונן על הקשר ביניהן, לחשוב על טיב הקשר ולראות עד כמה אימא משמעותית 

לביתה.

בשבוע הבטיחות ברשת, תלמידי שכבת ח' נפגשו בספריית בית הספר עם שוטר.

המטרה של המפגש הייתה להעלות את המודעות שלנו לגבי בטיחות ברשת, להסביר לנו על 
המעשים שאנחנו יכולים לעשות ויכולים להתפרש כמעשים פליליים, איך להימנע מסכנות 

כמו פדופילים ואיך לזהות אותם ועוד.

השוטר הציג את הדברים דרך מצגת שמסבירה את כל הדברים ונתן דוגמאות מתחנת 
המשטרה במעלה אדומים לכל המקרים שהוא דיבר עליהם. הוא סיפר על חומרת המקרים 

הללו וההשלכות לאותם ילדים  שייקלעו לסיטואציות כאלה.

לפי דעתי, ההרצאה הזו רלוונטית לכל בני הנוער היום, שלרובם יש מעל שתי רשתות 
חברתיות בממוצע. חשוב מאד להסביר על הדברים האלה בייחוד עם החרמות שיש היום, 

כיצד ניתן להפסיק אותם, ואיך ניתן להתלונן במשטרה. 

חשוב היה גם להסביר על כל נושא הפדופיליה כי היום יש הרבה נערים שעונים לאנשים 
שהם לא מכירים. חשוב מאד לדעת לזהות פדופילים ואיך להימנע מהם. השוטר הסביר לנו 
גם על כל נושא הפצת התמונות ואיך אנחנו צריכים להיזהר מהפצת תמונות ברשת. זה יכול 
להתפרש נגדנו כעברה פלילית. אם מישהו מפיץ תמונה שלנו ברשת ללא הסכמתנו אנחנו 

יכולים להתלונן עליו במשטרה. 

לסיכום ההרצאה של השוטר הייתה רלוונטית וחשובה והעלתה את המודעות שלנו לנושא 
סכנות ברשת. חשוב להביא הרצאות כאלה במיוחד בדור שלנו שלכולם יש גישה לרשתות 

חברתיות.

כתב: נועם אוחיון ח' 4

ערב אמהות ובנות בכתה ח' 7

89



צפייה במופע המדהים: גמר ספייס לאב לתלמידי כיתת עמ"ט- ט/1
"חלומות של אחרים" לשכבות ח' ו- ט'

הספייס לאב היא תכנית של "קרן רמון" שבמסגרתה תלמידי בית ספר יכולים לשלוח 
ניסוי לחלל שהוא רעיון מקורי שלהם. במסגרת התכנית בשנתיים האחרונות ביצענו כמה 
משימות ששיפרו אצלנו יכולות שונות כמו עמידה ודיבור מול קהל, עבודה בקבוצות, 

תהליך חקר, חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות ועוד מיומנויות שחשובות לחיים.

השיעורים חווייתיים ומעניינים ומלווים בצחוקים וחוויה שונה ומשוחררת מזו של 
למידה בכיתה עם  ספר ומחברת. בשיעורים מדברים על דברים הקשורים לחלל, 
לסוכנויות חלל ולתחנת החלל הבינלאומית, כך שאנו לומדים דברים חדשים שגם 

מעניינים אותנו.

במהלך השנתיים האלו יצאנו גם לפעילויות במסגרת התכנית אשר הוסיפו לחוויה. 
במשימות עבדנו בקבוצות, וכך למדנו להקשיב אחד לשני גם אם אנחנו לא מסכימים 

בדעות, למדנו לחפש ולמצוא מידע אמין אשר יעזור לנו בחקר והכי חשוב, נהנינו.

המופע הפגיש את הקהל עם חבורת נוער הנפגשת במחנה מוזיקה בו הם מתחרים 
על החלום לשיר מול נשיא המדינה ולהיות מפורסמים.

תוך כדי התחרות, הם לומדים לדייק את החלום שלהם, להתמודד עם תחושת כישלון 
ולהעריך את החברות, הסליחה והיצירה המשותפת.

האם אנחנו חולמים את החלום שלנו או חלום של מישהו אחר? איך מבדילים בין 
השניים? ואיך ממשיכים לחלום אחרי שכבר נכשלנו פעם אחת?

המחזה מבוסס על שיריו של עידן רייכל, מתוך מאות שיריו נבחרו שירים שהתקשרו 
למופע ולנושא חלומות, דימוי עצמי, הצלחה וכישלון- נושאים שמעסיקים בני נוער 

ומבוגרים כאחד.

המחזה שאל שאלות כמו עד כמה רחוק תלך כדי לרצות מישהו אחר? איך אתה יכול 
לדייק לעצמך את החלום שלך? אלו ערכים תמכור כדי להגשים את חלומך? ואיך 

אפשר להיפטר מתחושת כישלון צורבת ולחוות הצלחה? 

שתי השכבות גילו עניין רב במופע ונהנו משירים מוכרים ויפים של הזמר והיוצר 
עידן רייכל.
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שבוע פורים הוא אחד מהשבועות המהנים והמיוחדים בבית הספר!

בשבוע זה תוכננה מערכת שונה מהרגיל כשכל יום נשא אופי אחר.. יום שאנטי, יום מהאגדות, יום 
פיג'מות, יום הפוך בו המורים נשאלו שאלות בידי התלמידים, 

ריקודים ושירים...

תוך לילה בית הספר הפך פניו ומיצגי ענק שהכינו 
צוות "שש בש" יחד עם התלמידים עטפו את קירות 

ומסדרונות בית הספר לקראת הנשף הגדול. 

שכבת ז' הפכה בן רגע לאוקיאנוס עם בעלי חיים ימיים, 
שכבת ח' הפכה למלחמה ושלום, שכבת ט לסיפורים 

קסומים מהאגדות.

בנוסף, שכבות ח ו ט ארזו משלוחי מנות כיתתיים, כשחלק ממשלוחי המנות שנארזו נשלחו 
לפליטים מאוקראינה שהגיעו לארץ מתוך רצון לתת הרגשה טובה, לייצר שייכות, לנחם 
ולהשפיע יחד עם רבים אחרים שמושיטים יד. יתר משלוחי המנות הועברו לעמותת "שכן 

טוב" ולבית החולים "הוד" במעלה אדומים.

שכבת ט' בניצוחה של רכזת השכבה מרי חזן, ערכו משתה פורים שכבתי כמיטב המסורת. 
המשתה נערך בספריה, התלמידים נהנו משירים, סיפורים וממטעמים כיד המלך.

פרוייקט קבלת השונה בכיתה ח' 6שבוע פורים- "משנכנס אדר מרבים בשמחה"!

השנה אנחנו משתתפים בפרויקט שמעבירה גלית אגמון, סטודנטית עיוורת להוראה. 
גלית מגיעה לכיתתנו פעם בשבוע לשיעור חוויתי ערכי, בו היא מסבירה לנו כיצד היא 
מצליחה להתנהל בחיי היום יום שלה. היא עושה זאת בעזרת אביזרים שונים שהיא מביאה 

לכיתה ומשמשים אותה כמו ספר בכתב ברייל. היא אף הראתה לנו כיצד היא 
משתמשת בפלאפון שלה למרות שהיא לא רואה כלל ושלחנו לה 

הודעה בוואטאפ והיא החזירה לנו תשובה. 

במהלך השיעורים אף התנסנו בחוויות שהיא עוברת כבחורה 
עיוורת. כיסינו את העיניים והיינו צריכים להעביר מים 

מכוס לכוס בין הילדים, אבל לא ידענו היכן הם נמצאים 
בכיתה. נעזרנו בחוש השמיעה.

דברנו גם על אוכלוסיות שונות עם מוגבלויות. ראינו 
סרטון של ילדים הנמצאים בכיסאות גלגלים והם 
מדברים על הקשיים ויחס החברה כלפיהם וניסינו 
לקשור שרוכים בעזרת כפפות אפייה עבות וראינו 
שזה לא פשוט. תודה לגלית שחשפה בפנינו עולם 

אחר ושונה והוכיחה שהכל אפשרי.

תלמידי כיתה ח/6
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נשף פורים

נשף פורים התקיים בבית הספר כשברחבת הכניסה הוצבו די- ג'י ומאפרות "פול 
מון" שאיפרו כל תלמיד ותלמידה בצבעים זוהרים וחילקו קישוטים לבאי הנשף. צוות 
המורים התחפש כשכל צוות שכבה התחפש לנושא אחר. ברחבי בית הספר הוצבו 
עמדות ודוכני הפעלה מדהימים, משחקים עכשוויים, מציאות מדומה, שולחנות פינג 
פונג וסנוקר, סימולטור מכוניות, מצלמה 360 שצילמה ישירות לנייד של התלמידים, 

מתחם לונה פארק ועמדות מחשב שיצרו אווירה מהנה וייחודית.

שכבת ט הפעילו דוכני מזון: פיצות, נקניקיות, פלאפל, דברי 
מתיקה ושתייה לכל אורך הנשף.

התלמידים רקדו במהלך הערב 
ללא הפסקה וניכרו על פניהם רגעי 

אושר ושמחה!

לקראת סוף הערב נערכה תחרות 
חמשת  פרסים.  נושאת  תחפושות 

בפרסים  זכו  הראשונים  המקומות 
זכה  הראשון  כשבמקום  יוקרתיים, 

בבידורית ליאב בן עדיבה על תחפושת 
מקורית ביותר- מכונת ממתקים.

שונים  שוברים   45 עוד  חולקו  בנוסף 
לתלמידים שנרשמו לתחרות.

סרקו את הקוד לצפיה
בסרטון של נשף פורים
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ספריית בית הספר לבשה הוד והדר, שולחנות אבירים נפרשו לאורכה, הקירות קושטו 
ותלמידי שכבת ט' והצוות התכנסו לקיום המסורת השנתית של עריכת משתה פורים 

כיד המלך ולהם הייתה אורה ושמחה וששון ויקר .

במהלך המשתה, צפו בהמחזה של סיפור המגילה, אשר קיבלה גרסה 
מחודשת עם הומור וקריצה לימינו. האורחים נהנו מאכילת פלאפל חם, 
טחינה, סלטים וחמוצים ולסיום קינחו עם קינוחי כוסות מפנקים. השירים, 
השמחה והצחוק ששררו העידו על אופייה המיוחד של השכבה והרצון לחגוג 

ולהיות יחד אחרי שנתיים של ריחוק חברתי בקורונה.

כתבו: תלמידי ט/7  ושני בן חמו, מחנכת הכיתה

לבבות דקלשכבת ט' חוגגת פורים

כיתה ט 7 והמחנכת שני בן חמו, יצאו לארוז משלוחי מנות דרך עמותת שיר. 
התלמידים סייעו באריזת משלוחי מנות ומכירתם, כשהכסף מהמכירה הועבר 

לאנשים נזקקים.

כיתה ט 4 ו ט 5 יצאו לעשות שמח לכבוד פורים לדיירי 'הכפר השוודי' ויחד שימחו 
את הדרים בו ושמחו בעצמם.
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יום המעשים הטובים

יום המעשים הטובים מטעם עמותת רוח טובה, התחיל בישראל לפני כ -15 שנים, וכעת 
הוא יום גלובלי המאחד יותר מ- 100 מדינות בעשייה למען הזולת והסביבה. מיליוני 
אנשים ואלפי ארגונים ברחבי העולם מעורבים ביום הזה ויוצרים שינוי חיובי בסביבתם. 

יום מעשים טובים הוא יום שיא לעשיית טוב כל השנה.

זהו יום המציין פעילות מתמשכת של עשיית טוב, המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת 
את הקשר הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה מעגלי התנדבות. גם אצלנו בבית 

הספר הפצנו את הטוב!

שכבת ז' יצרו שלט גדול "תעשה טוב- יהיה טוב" מפתקיות של מעשים טובים שעשו 
ויעשו, תלמידי שכבת ח' הכינו פתקי הודיה לנהגי התחבורה הציבורית בעיר ונהגי 
ההסעות ויצאו לחלוקתם יחד עם לחמניות מתוקות שהכינו במטרו ערב לפני יחד עם 

צוות שש-בש.

תלמידים משכבת ט' יצאו לרחבי העיר וחילקו לתושבים פתקי הארה וסוכריות להעלאת 
חיוך ואווירה טובה בעיר. הנציגים היו מוארים ושמחים מעצם הנתינה וייצגן אותנו 
בכבוד ברחבי העיר. התושבים, הנהגים והשומרים הביעו את תודתם והערכתם הרבה. 

ואנחנו? נשאר לנו רק להמשיך וליצר את שרשרת הנתינה!

כיתה ח'3
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הצגה "חברות סוף "

במסגרת לימוד על מיניות בריאה, התלמידים נחשפו לתכנים שונים לסיטואציות מחיי 
היומיום ודילמות הקשורות בגיל ההתבגרות. שכבת ח' צפתה בהצגה על חברים כשומרי 
סף להתנהגות סיכונית וסימני אזהרה. התלמידים עסקו בנושא החברות ויחסים בריאים 
בסדנאות, הצגות ושיח כיתתי. הצגת היחיד העלתה סיטואציות מרתקות בהן גיבור 
הסיפור היה צריך להתמודד עם בחירה נכונה בנושאים כמו אלכוהול, בעיות משקל, 

אנורקסיה ולחץ חברתי. התלמידים היו מרותקים במהלך כל ההצגה.

במהלך ההצגה צפינו בשלוש סצנות שקרו לבני נוער ולקחנו איתנו מסקנות לחיים  על 
ילד בן 16 שנשאר לבד בבית ומחליט להזמין את חברו הטוב, עידו. לאחר זמן מה שני 
הילדים משתעממים ומחליטים לפרסם באינסטגרם הזמנה לכל מי שרוצה לבוא. הם 
חשבו שיבואו שניים שלושה בני נוער אבל הגיעה כמעט שכבה שלמה. לאחר זמן מה 
הם הזמינו אלכוהול ובסוף עידו התמוטט, כל האנשים בבית הסתלקו והגיבור הראשי 
נשאר עם עידו. הגיבור הראשי החליט להזמין אמבולנס לעידו והוא כך הציל את חייו. 

הדבר האחרון שיש לנו להגיד לכם זה שאם אתם או מישהו שאתם מכירים עובר משהו, 
אל תשתקו. תפנו למבוגר שאתם סומכים עליו או שתפנו לער"ן אשר נותנת לכם אוזן 
קשבת בטלפון באופן אנונימי לחלוטין. ער"ן בטלפון: 1201 או בצ'אט באתר של ער"ן.

עמית אדריאן ונועה מזרחי ח/3

טיול לירושלים בעקבות שורשים ושבילים

היום נסגר עבורי מעגל חשוב. במשך השנתיים האחרונות ביצענו את כל הטיולים 
והתכניות שתכננו במתכונות יצירתיות, כאלה ואחרות, מתוך שאיפה לא 

להחסיר מהתלמידים פעילויות המכוונות להטמעת ערכים, וזאת  למרות 
הקורונה והמגבלות שנילוו לה. רק את סיור הסליחות בירושלים נבצר 

מאיתנו לקיים בגין הקורונה.

היום צעדנו עם תלמידי שכבה ח' בין שביליה של ירושלים הקדומה 
והמודרנית, מעל ומתחת לקרקע. נהננו לראות שהעיר שוקקת מסחר 
ותיירות והבנו ששנות השהייה/השעייה בגין הקןרונה מתגמדות ונעלמות מול 
 ההליך ההיסטורי של צמיחתנו והתעצמותנו בעיר ובארץ הזו, נחלת אבותינו.

התרגשנו לראות את התלמידים מתפללים, מכניסים פתק לכותל, מצטלמים  
עם תיירים, שרים עם המוני בית ישראל שחזרו לקיים שמחות בכותל 

ומתערבבים  כשכבה מול אבני הכותל.

אלכס רוזנצוויג, רכז שכבת ח'
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יום שדה לירושלים ח' 2

במסגרת שיעור של"ח יצאה הכיתה שלנו ח 2 לירושלים.

ביקרנו במגרש הרוסים בחצר יפיפייה הנקראת חצר סרגיי, מבנה במתחם 
מגרש הרוסים בירושלים, שנקרא על שם בנו של הצאר אלכסנדר השני, 

הנסיך סרגיי אלכסנדרוביץ שם אכלנו ארוחת בוקר .

המשכנו לכיכר הדווידקה שם שמענו על נשק תוצרת הארץ כחול-לבן 
ולבסוף הגענו לסיור בשוק מחנה יהודה.

צביקי ושמואל המורים לשל"ח אפשרו לנו לחוות את שוק מחנה יהודה דרך 
טעימות בדוכנים, סיפורים מההיסטוריה של השוק, והיכרות עם המקומות 

המיוחדים שהפכו את שוק מחנה יהודה לשוק המוביל בישראל.

בשוק מחנה יהודה נהנינו ממזון, בגדים, מאפיות, מעדניות, דוכני פירות וירקות, 
כלי בית, פרחים, כלי מטבח, דוכני תבלינים, והרבה ממתקים. הצטלמנו והעלינו 

לאינסטגרם ולרשתות החברתיות.

הסיור היה מהנה ומגבש ואפשר לנו לקחת הפוגה מן הלימודים ולהכיר את ירושלים טוב 
יותר. סיור של"ח לרחוב הנביאים ושוק מחנה יהודה.

כך סיכמו התלמידים: טעמים נפלאים, ריחות, קניות והנאה גדולה היה ממש כיף!! !

תלמידי ח 2 חן מזרחי, סימה ישעיהו ונורית פיזאן.

צפייה בסרט : שקית של גולות" – 
לקראת יום השואה

שכבת ח' צפו בסרט המרגש "שקית של גולות" לקראת יום השואה.

זהו סרט דרמה צרפתי בבימויו של כריסטיאן דוגואי המבוססת על רומן אוטוביוגרפי 
בשם זה מאת ז'וזף ז'ופו. פריז, 1941. 

האחים מוריס וז'וזף חוזרים מבית הספר כבכל יום, אלא שבבית 
ממתינה להם בשורה קשה. בהיותם משפחה יהודית, הם כבר 
לא יוכלו להישאר בפריז הכבושה ולכן למחרת בבוקר הם יאלצו 

להתפצל. שני האחים הצעירים נפרדים מהוריהם ואחיהם ויוצאים 
למסע ברחבי צרפת שישנה את חייהם לנצח. 

הם מנסים להתגבר על כל המכשולים בדרך כדי להתאחד 
מחדש עם משפחתם. 

התלמידים קיבלו מראש מטלת 
צפייה עם שאלות על הסרט, 
על דילמות והרהורים ושיתפו 
חוויה  עבורם  היה  הסרט  כי 

מיוחדת ומרגשת במינה.
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יום שדה כיתה ט 3

זוכי חידון התנ"ך העירוני

כיתה ט 3 יצאו ליום סיור מגבש ומאוורר במזכרת בתיה עם צביקי המורה לשל"ח ונהנו 
מאווירה, סיפורים על מזכרת בתיה הישנה, טבע ופרחים מקסימים.

נסענו לאתרים העתיקים של העיר, ערכנו חקר עצמי על ההסטוריה שלהם ובסוף 
התנסינו במשחק ניווט ברחבי העיר בין האתרים השונים. לאחר מכן נסענו למושב 
טל- שחר לגבעת הרקפות, שם זכינו לראות פריחה מרהיבה שכיסתה את כל ההר 

בצבע ורוד וצהוב.

השהייה בטבע עם הכיתה, תרמה לאווירה ייחודית, משוחררת ומגבשת. אפשר היה 
לראות את החיבורים בין תלמידי הכיתה שביום יום אינם חברים. מאפייני הכיתה 
הבולטים של אהבת אדם, עזרה הדדית, הכלה ורגישות לסביבה, באו לידי ביטוי ביום 

זה, מתובלים בחוש הומור חד והרבה צחוק ואווירה חיובית.

תלמידי כיתה ט/3

ZOOM על הרצף

ביום המודעות הבינלאומי לאוטיזם שחל ב -2/4 התגייסה כיתת תקשורת על מנת 
לקדם הסברה ומודעות לאוטיזם, לחבר את תלמידי בית הספר ולעשות זום על הרצף.

תלמידי כיתת תקשורת העבירו באופן חוויתי, חזותי ותחושתי דרך חמש תחנות שבכל 
תחנה התנסו תלמידי בית הספר וע"י כך נחשפו לחוזקות ולאתגרים איתם מתמודדים 

אנשים על הרצף האוטיסטי.

פעילות מרתקת זו מצד אחד העצימה מאוד את תלמידי כיתת תקשורת ונתנה להם במה 
לייצג את עצמם ומאידך תרמה רבות בהסברה, בהבנה ובחיבור 
של תלמידי בית הספר לאוטיזם. הפעילות הועברה גם לסגן 
ומ"מ ראש העיר מר' גיא יפרח ולמנכ"לית רשת עמל הגב' רוית 
דום שהתרשמו, גילו עניין והתרגשו להכיר את תלמידנו מקרוב.

יישר כוח להילה אלרן משכבת ט', נועם אשש, נועם מחלב, צוריה 
ז' על השתתפות בחידון, צמיחה  לוי משכבת  רובין, שקד סרי 
 מיטבית מתהליך הלמידה, הגיבוש והעמידה בפני הקהל. יישר כוח 
למרי, לרננה, לאיציק ולירמיהו על הכנת התלמידים ולכיתה ז/1 על 

העידוד והתמיכה החשובה בחידון עצמו. 

כאמירת שאול לדוד:  

ם ָעשֹׂה ַתֲעֶשׂה ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל. ִני ָדִוד גַּ ה בְּ רּוְך ַאתָּ בָּ
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יום הפאי צוות מתמטיקה 3.14

יום הפאי נערך לשכבת ז בסמוך לנושא הלימוד של העיגול והמעגל. 

צוות המתמטיקה בהובלת רכזת המתמטיקה, גיבש למידה פעילה, חווייתית 
ומאתגרת. בתחנות הפעילות התלמידים נחשפו למשמעות המספר פאי, משמעות 
יום הפאי במדינת ישראל ובעולם, הקשר בין שטח המלבן לשטח העיגול, מדידת 

זוויות במד זווית והקשר בין זוויות המשולש לזווית של הישר.

התחנות הופעלו ע"י תלמידי כיתה ז/1, בהובלת ריבה חתם.
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תחרות הכיתה היפה:

לקראת היציאה לחופשת הפסח, התקיימה בבית הספר "תחרות הכיתה היפה". כל כיתה 
התבקשה לבחור בנושא המתקשר לערכי הכיתה ולקשט את הכיתה בהתאם לנושא 

הנבחר, כגון: תוכניות, סרטים מצוירים, מנהיגות ומנהיגים. 

כל חברי הכיתה התבקשו לשתף פעולה אחד עם השנייה ולדאוג לניקיון וקישוט הכיתה 
האווירה הייתה כיפית ומהנה. 

במהלך שלושת הימים עסקנו בגיבוש הרעיון ואיך להביא אותו לידי מימוש. היו תלמידים 
שעסקו בציור וכאלה שבצביעה וניקיון. הרגשנו איך במהלך הימים הכיתה מתגבשת 

ומתאחדת למען מטרה משותפת ומשמעותית.

התקיימה התחרות. ועדת השופטים עברה בין הכיתות והתרשמה מהמראה ומהאווירה. 
כיתה ח/3 וההמחנכת ענת גלרנטר, זכו במקום הראשון בעיצוב הכיתה היפה, כיתת 

החלומות.

החוויה הייתה משמעותית ותרמה רבות לגיבוש הכיתה וליצירת אווירה טובה 
בשכבה, אמנם התקיימה תחרות בין הכיתות אך כולם פרגנו לכולם! הפרס לכיתה 

היה יציאה למג'יק קאס - פארק השעשועים המקורה!

כתבו: איתי לוי, וליאור נחמנח - ח'2
יובל אליהו וינון בן זקרי - ח'3

תחרות הניקיון והיופי הבית ספרי

לפני כחודש וחצי התקיימה תחרות בית ספרית - תחרות ניקיון. בתחרות כל כיתות 
בית הספר השתתפו אך כל שכבה התחרתה בפני עצמה. תחרות הניקיון מכונה גם 

כ-"תחרות הכיתה היפה" המטרה של כל כיתה הייתה שהכיתה שלהם תהיה 
מעוצבת, נקיה, מסודרת ושתעביר מסר מסוים או תכונה המאפיינת את 

הכיתה.

הכנת הכיתה לתחרות נעשתה בעיקר בשעות אחר הלימודים. רוב הכיתות 
קישטו וחידשו את עצמן בעזרת ניקיון יסודי, ציורים על הקירות וחידוש 
לוחות הכיתה. אך ישנן כיתות שהשקיעו אף יותר ותלמידי הכיתה תרמו 
מכספם האישי על מנת שהכיתה תראה טוב יותר. התחרות בין הכיתות 
עודדה גיבוש כיתתי, שיתוף פעולה והתלהבות, ואפילו עודדה הדדיות 
ונתינה בין הכיתות בשכבה. אם אחת הכיתות נזקקה לצבעי גואש נוספים 

או צבע אלבד מסוים שחסר להם, כיתות השכבה חלקו איתם ועזרו בשמחה. 

בחלק מהכיתות הובא לידי ביטוי דרך הציורים על הקירות גם חזון בית הספר. דוגמא 
לכך - בכיתה ט' 4 ציירו עץ המבטא את הצמיחה מן השורש אל צמר"ת הדקל של 
תלמידי הכיתה מכיתה ז' ועד ט'. ובכיתה ז' 4 קישטו את הקירות באיורים של מנהיגים 

וזה מתקשר לחלק מצמר"ת בית הספר.

לאחר שבועיים שכל כיתה תיכננה, ניקתה ואירגנה את הכיתה. קבוצת שופטים של 
כל שכבה הסתובבו בין הכיתות ושפטו לפי- ניקיון הכיתה מסר - מאפיין כיתתי או 

נושא הכיתה עבודת צוות - מי עבד, זמן עבודה, אופן הצגה. מכל שכבה 
נבחרו שלוש כיתות שחולקו למקום ראשון, שני ושלישי. לשכבה המנצחת. 
השכבת שבלטה בהשקעה, באופן ההצגה וביצירתיות - שכבת ח' והם זכו 

לקרטיבים עם החזרה לאחר חופשת פסח.

וברמה הכיתתית הזוכים הם...... מקום שלישי שזכו בפיצות- . ז 6, ח 
4, ט 2

מקום שני שזכו בבאולינג- ז 1, ח 2 + ח 5, ט 3

ומקום ראשון שזכו בפארק אתגרי- ז 4, ח 3, ט 4

בסופו של דבר התחרות חידדה את גרעיני המומחיות של בית הספר: 
עבודת צוות- כל תלמידי הכיתות שיתפו פעולה על מנת לנצח. 
מקצועיות- כל כיתה פעלה במקצועיות ודייקנות על מנת שיראה טוב. 
חדשנות- כל כיתה חידשה את נראות הכיתה עם רעיונות מיוחדים..
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האוויר בקרון הבקר היה מחניק, נשים, זקנים, ילדים, וגברים עמדו צפופים, אחד 
נושף על ערפו של האחר. שני קשישים שנכשלו בעליה לקרון בשל גובהו, נורו 

למוות ונותרו על רצפת הרציף. משפחות הופרדו בדוחק העלייה בין קרונות ודלתות ההזזה 
הכבדות סגרו עליהן בבריח. בתום כ- 6 שעות המתנה ברציף, קרא הקטר קריאת אנחה קולנית 

וכבדה והרכבת יצאה לדרך.... עם האצת הרכבת, עזריא ל-דוד הלך והתכנס בתוך עצמו. אנשים סביבו נאנחו ונאנקו, מקשיב 
לשקשוק הגלגלים המונוטוני ובכוח הדמיון חושב על מרחבי העיר, על בית הכנסת ועל ניגונים שכה אהב. 

הוא עוצם את עיניו, מקשיב לנשימותיו שלו ולקצב נסיעת הרכבת.. דווקא עכשיו כשהכל מרגיש אבוד, כשהוא בדרך אל הלא 
נודע, מילים בראשו הסתדרו בשורות... והשורות הפכו ניגון.. "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה, 
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא" משיח בבחינת חירות, התמהמהות בבחינת אתגרים הוא בוודאי חשב. שפתיו החלו לנוע 

ולפזם נעימה שקטה וחרישית.

הנעימה חברה אל המילים עד שהתאחדו.. דבקותו במסר גברה והלכה מרגע לרגע. עיניו 
עצומות, גופו דחוס, אך רוחו מנותקת מנסיבות הזמן והמקום ונוסקת אל על... הוא לא 
חש בשקט המוחלט שהשתרר בקרון ובעשרות האוזניים הכרויות בתדהמה למשמע 
הצלילים, שכאילו נלקחו מעולם אחר לגמרי. הוא גם לא שמע את הקולות המצטרפים 
לניגונו, בתחילה בחרש, ומרגע לרגע בקול גובר והולך. קרון שלם, דחוס באנשים 
מושפלים, מורעבים ומדוכאים, העושים דרכם לטרבלינקה, שר בעוז: "אני מאמין 
באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה..." שעה ארוכה נמשכה השירה. 

עזריאל-דוד פקח את עיניו והביט סביבו. עיניו אדומות מבכי ולחייו רטובות 
מדמעות. "אחים יקרים!", פנה אל מועמסי הקרון, "הניגון הזה הוא ניגונה של 
הנשמה היהודית שגם אלפי שנות גלות ורדיפות קשות לא יכלו לה" קולו נחנק 
לרגע "רוצה אני להציע: מי שיקפוץ מהרכבת, יציל את עצמו ויצליח להביא 

את הניגון הזה אל מורי האדמו"ר ממודז'יץ, מעניק אני לו מחצית מחלקי בעולם הבא". 
כעבור רגע, שתי ידיים הורמו. ידיהם של שני בחורים צעירים שכוחם עוד עמד להם. "מקבל עלי", אמר האחד. 

"מוכן לעסקה", קרא האחר. 

כעבור שעה קלה הצליחו השניים בעזרתם של האחרים, לפרק את הקרשים שסגרו על החלון הקטן במרומי הקרון. הם נפרדו 
מאחיהם וקפצו בזה אחר זה מתוך הרכבת השועטת. כעבור זמן התייצב על סף דלתו של הרבי ממודז'יץ בארצות הברית אחד 
מהשניים. התברר, כי חברו התרסק אל מותו בקפיצה מהרכבת, ואולם הוא ניצל והצליח להימלט מהתופת הנאצית. הוא נכנס 
אל חדרו של הרבי, גולל באוזניו את סיפור הקרון ושר לפניו את הניגון של תלמידו. כל אותה שעה ישב מולו האדמור ודמעות 
בעיניו. הרבי ממודזיץ הפיץ את ניגונו של עזריאל-דוד פסטג בכל העולם כולו. "עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות 

הגזים," אמר, "ועם הניגון הזה יצעדו יהודים במדינה עצמאית ועד לביאת המשיח "

בחולצות לבנות, מדבקות יזכור וכבוד לדממה התכנסנו כולנו לטקס יום זיכרון לחללי 
המדינה.

תלמידים משלוש השכבות בהנחייתה של ענת גלרנטר- רכזת חברתית, קראו, שרו, 
רקדו ועיצבו תפאורה בסימן דמות החללים, הגעגוע ותקומת המדינה. הטקסטים כללו 

קטעי הספדים, שירים ותפילות. 

הביצועים של ההרכב המוסיקלי של בית הספר וריקוד להקת המחול עם השיר המרגש

"עד שתחזור", הרטיטו את ליבינו ויצרו חיבורי אחדות גורל ביננו. 

לקראת סוף הטקס כאשר הודלקה משואת התקומה קיבלו התלמידים דגלונים אותם 
נשאו בגאווה בשירת התקווה. היה טקס לתפארת מדינת ישראל !

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל
 ונפגעי פעולות האיבה

מתוך דברים לטקס יום השואה / בר מעוז

על אחד הקרונות שיצא מכיכר השילוחים בוורשה למחנה ההשמדה טרבלינקה היה עזריאל- דוד פסטג. 
לעזריא ל-דוד היה קול פעמונים, מרגש, צלול, סוחף. רבים היו באים לשמוע אותו בבית הכנסת 

במזמורים.... מספרים עליו שאפילו זבובים החרישו ונעמדו דום כששר, הוא חי בצניעות 
ואת עיקר סיפוקו ואושרו שאב מעולם הנגינה. עזריאל-דוד נדחק במשלוח עם מאות 
אחרים. הוא נדחס עד לאחד מקירות קרון מס' 12 ברכבת ש כ -40 קרונות שתצא 

בסוף ההעמסה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה. 

קהל יקר, רכבות המוות שהובילו אז לאבדון הן גם הרכבות המגיעות אלינו כיום, 
במדינת ישראל העצמאית וקולן חזק כקול ניגון הנשמה היהודית . 3031



טיול שנתי-ז/5

יצאנו לטיול הראשון שלנו כשכבה, טיול של יומיים בחי נגב. 6:30 נפגשנו בחנייה של 
הבית ספר, העמסנו את החפצים ובשעה שבע יצאנו לדרך. הנסיעה הייתה כשעתיים, 
בשעה תשע עשינו עצירה בתחנת דלק ואכלנו ארוחת בוקר. הנסיעה הייתה חוויתית, 

שמענו שירים, צחקנו, עשינו טיקטוק, רקדנו ושרנו. 

באיזור השעה עשר וחצי התחלנו את המסלול, ביקרנו בעין עבדת, בצריף של בן גוריון 
ובשדה בוקר.

בשעה ארבע הגענו לטקס שכבתי שם למדנו על דוד בן גוריון ועל המשמעות של הטיול. 
בערך בשבע בערב הגענו למאהל וכל כיתה קיבלה מאהל משלה. זאת הייתה הפעם 

הראשונה שלנו בטיול כזה, אחרי שהתרגלנו, נהנינו מאוד.

בבוקר של היום השני לטיול, בשעה שבע וחצי אכלנו ארוחת בוקר והכנו גם כריכים 
לארוחת הצהריים. האוכל היה מסודר וערכו אותו יפה. לאחר מכן יצאנו לטיול בנחל 
הבשור ובסוף המסלול חיכתה לנו הפתעה, חילקו לנו פלאפל ומאוד נהנו. בדרך הזרה 

שמענו שירים ובשעה שמונה בערב הגענו עייפים אך מרוצים.

בסך הכל הטיול היה מעניין, מהנה והתגבשנו ככיתה וכשכבה.

כתבו: שירה שבו, נועם כהן, הלל חלאוי תלמידות ז'

ערב גיבוש כיתה ז/3

ביום שלישי 10.5.22 נפגשו כל הכיתה למפגש מרגש ומהנה בפארק הכושר בשכונה 
07 במעלה אדומים. ערב הגיבוש היה מתוכנן מראש והיה ניתן לראות כי ועד ההורים 
והמחנך איציק גלעד ארגנו הכל מא' עד ת'... נהנינו מחוויה של מפגש כיתתי של כולם 
יחדיו ולא מפגש של הבנים לבד והבנות לבד. בתחילת הערב תוך כדי שההורים והועד 

מארגנים את ארוחת על האש, הבנים של הכיתה שיחקו שחמט 
ושש בש. הבנות ישבו יחדיו צחקו ושוחחו ביניהן. מזג האוויר 
היה נהדר, חמים ונעים לתקופה זו של השנה, האווירה הייתה 

נעימה וחברותית..

כולנו נהנינו מהמפגש החווייתי שכלל את המחנך איציק גלעד 
היקר, את ועד הכיתה שתמיד דואג שלא יהיה חסר כלום. 
ההורים של ילדי הכיתה דאגו להביא בשרים, לחמניות, 
חמוצים, סלטים ושתיה קרה ולקינוח ארגנו לנו מרשמלו 

על האש.

מפגשים מסוג זה מרעננים אחרי יום לימודים ותקופה לא קלה 
עבור כולם. יש לציין כי היציאה מן השגרה רצויה מדי פעם בפעם וזאת לאור העובדה 

כי בתקופת הקורונה לא יכלו ילדי הכיתה להיפגש יחדיו בבתים או במקום אחר.

חוויה ומפגש מסוג זה מגבשת ומקרבת בין ילדי הכיתה, מכירים יותר אחד את השני, 
יושבים יחדיו לאכול ונהנים מערב מהנה.

כתבה: הגר טרמן ז/3
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כיתת תקשורת

יוצרים בעקבות אומנים ישראלים...

במסגרת שיעורי אומנות בכיתת התקשורת, הכרנו ונגענו בעולמם של אומנים ישראלים. 
למדנו על קורות חייהם, על סגנון האומנות שלהם, על תוכן יצירותיהם, מה הסיפור העומד 

מאחורי כל יצירה וכמובן יצרנו בהשראתם. 

למדנו על מנשה קדישמן ועל ציורי הכבשים אשר נוצרו בעקבות היותו רועה צאן, למדנו 
על סיפור עקדת יצחק שהרבה מיצירותיו התבססו על סיפור זה. 

הכרנו את האומן נחום גוטמן ואת אהבתו לארץ דרך ציוריו. הכרנו את האומן חנוך פיבן 
ואת דרכו המקורית ליצירת דיוקנים בעזרת חפצים. השתמשנו והתנסנו במגוון צבעים 

וחומרים וגילינו עולם שלם של אומנים ואומנות ישראלית ואיכותית.

ערב למגמת מחול

בתאריך 3/4/22, התקיים ערב לרקדניות מגמת מחול בניצוחה של הילה בן הרוש 
המדהימה! הערב היה קסום, מרגש, מהנה ותרבותי בו השתלבו תנועה לצד צמיחה 
וכישרון עצום של כל הרקדניות. ניתן היה לראות את הכוחות והאהבה של הבנות 

לריקוד ולהילה...

מגמת מחול לדורותיה הצליחה בעזרת תנועה, מוזיקה, מחול, קטעי מעבר להעביר 
לקהל הנרחב התרגשות רבה! היה ערב מקסים שכלל בתוכו הנאה והנעה שלא מבייש 

שום הפקה מקצועית אחרת !
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ירידקל לחייל  

בתאריך 30/5/22 , יום שני, בית הספר פתח את שעריו לכלל תושבי מעלה אדומים 
על מנת לגייס כספי תרומות לחיילי צהל.

אירוע ה"ירידקל" מתקיים כמסורת על ידי קהילת חטיבת הביניים "דקל וילנאי עמל", 
וזאת כחלק מהקשר של בית הספר עם הקהילה בעיר וחלק מפועלו של בית הספר 

ל"אקטיבזם חברתי" המחנך לנתינה.

גם השנה התקיים הירידקל ברחבת בית הספר, והאירוע היה בסימן 74 שנה לישראל-
אירוע מרשים וחגיגי. בית הספר לבש חג, די ג'יי אבי גואטה ניגן ברחבה והלהיב את 
הקהל, בנות מגמת מחול רקדו שני ריקודים מדהימים, עמית הקוסם, צ'מבללולה 
)קארין אשכולי( "מירית הקופצנית" )מירית משה( הפעילו את ילדי מעלה אדומים 

בהופעות ייחודיות ומלהיבות. 

בנוסף, היו הפעלות של צוות ההוראה ודוכני מזון מגוונים שהפעילו התלמידים יחד 
עם המחנכים והמחנכות. מבעוד מועד, בישיבת הנהגת ההורים עם מנהלת בית הספר, 
ורכזות הירידקל, ענת גלרנטר ובת אל כהן, הוחלט לתרום את כספי היריד השנה 

לחיילים בוגרי בית הספר שלנו.

תודה לעיריית מעלה אדומים על הסיוע ולכל ההורים שסייעו ונתרמו.

תרומות נוספות ניתנו מיעקב מבזאר שטראוס בעיר וממאפיית ברכת השבת.
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מגמת כדורסל לבנות

בבית הספר פועלת מגמת כדורסל לבנות אשר משתתפות בה תלמידות מכיתה 
ז-ט. לאורך השנה הבנות הגיעו לאימונים פעם בשבוע וה תקדמו במיומנויות 

בסיסיות בכדורסל תוך הנאה ממשחקים שונים ומקבוצה מגובשת. 

אנו בשאיפה להגדיל את מספר הבנות המשתתפות ולהשתתף בטורנירים 
ותחרויות בית ספריות במחוז ירושלים. זו ההזדמנות להזמין כל אחת 
שרוצה לבוא, להנות מחברה טובה, ספורט ואתגר, הפעילות מתאימה 
לכל אח ת בכל רמה! גם מי שאין לה ניסיון בכדורסל מוזמנת לבוא, 

לנסות ולהנות.

לקראת חופשת הפסח כל תלמידה קיבלה כדור במתנה על מנת שתוכל להתאמן 
בשעות הפנאי ולהתקדם. בנוסף, לקראת סוף השנה קיימנו אימון משותף עם קבוצת 
הנערות בכדורסל של אגודת מכבי מעלה אדומים. הבנות חוו אימון ומשחק ברמה 
גבוהה יחד עם נערות בנות גילן שמייצגות את העיר במשחקים במסגרת איגוד 

הכדורסל. היה מהנה, מגבש ומלמד. 

כל הכבוד לבנות המקסימות שמתמידות ולא מוותרות ובהזדמנות זו תודה לאגף 
הספורט במתנ"ס על שיתופי הפעולה.

כיתת ותיקים

בבית ספרנו לומדת פעם בשבוע כיתה יחידה ומיוחדת, כיתת הותיקים.

הכיתה מונה 28 חברים פנסיונרים אשר מגיעים ללמוד וליהנות בבית 
הספר. מרגש לראות את תלמידי בית הספר משוחחים איתם, 

עוזרים להם בכל הנדרש ונכנסים אליהם בהפסקות. 

בנוסף ללימודי תנ"ך, של"ח, אנגלית, יציבה נכונה, מדעים ועוד.. 
חברי הכיתה נהנו מפעילויות רבות ומגוונות. מסיבת חנוכה עם 
ט' 4, לימוד בחברותא עם ז' 3, תוכנית הקשר הרב דורי עם ט' 2, 
מסיבת פורים על כל ילדי בית הספר, סדנת שוקולד, סדנת קרמיקה, 

טקסים, טיולים, הרצאות, פעילויות ועוד..

לאחרונה חווינו פעילות מקסימה במרכז החדשנות העירוני, צוות 
המרכז קיבלו אותנו עם הרבה אהבה וחיוכים. כל אחד בחר תוצר 
אותו הוא רוצה לעצב ולהדפיס במדפסת התלת מימד. בעזרת הצוות 
המקסים והסבלני תכננו את הפריטים במחשב והתפעלנו לראות כיצד 

המדפסת פועלת ומוציאה תוצרים מרהיבים. הייתה פעילה מעניינת, 
מעשירה, מגבשת ומהנה. 

תודה רבה לדניאל צארום מנהלת מרכז החדשנות כל הצוות על שיתוף הפעולה ועל 
תוכנית מיוחדת במינה שהותאמה עבור כיתתנו.
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