
 היסודות
  אדמה ,מים ,אש

 ואוויר
  

 א"ראשון תשפ גליון -" עטון"

 .תמר צברי-מים, דרור אמיתון-אויר, יהודה טמסות -אדמה, יגלום אדל-אש: צלמים



  

 פתח דבר

  
  !שלום קוראים יקרים

 אנו שמחים להוציא לאור את גיליון  

  ".עטון" -של עיתון בית הספר שלנו ההמשך 
,  סקרים , סיפורים, בגיליון זה מחכים לכם כתבות

וכולם בנושא  , חידות ושעשועונים, המלצות, צילומים

  .אדמה ואוויר, אש, מים: ארבעת היסודות
  .היסודות תורמים רבות לעולמנו

 ,ולרחצה לשתיה: מים
  ,לחימום ובישול :אש

לשתול צמחים , לבנות בתים וקרקע ללכת עליה: אדמה

 ,שגם עוזרים לספק לנו חמצן
  .לנשימה: אוויר

כל , אנו מזמינים אתכם לשלוח תוצרים לעיתון הבא

  .תוצר יתקבל בברכה
  (.לכל התוצרים אפשר לפנות אלינו)
 ,מחנימיאילת השחר , אביה נעמן, אלעזרירעות 

  .עידו פישר ויונתן בן שחר, הרבסטאלה , ויגודהאריאל  
 ,מאחלים לכם שנה טובה ומוצלחת

  !רק בריאות וקריאה מהנה 

  
  

  
  

  
  
  

 גילי בר לבב: ציירה
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 ?לו היית יסוד איזה יסוד היית 

בגלל שאני מרגישה שהאש מייצגת את  , אש

אני  . החוזק הגופני וגם את החוזק השכלי

מרגישה שהיכולת הגופנית והשכלית שלי היא  

 .יכולותיהכי חזקה מבין 

  החוזקהאת מרגישה שנמצאת איפה  :אש

 ?שלך

 .כי הוא מפקד על הכול, במוח

 :חוויה שקשורה למיםספרי : מים

באחד הטיולים  . לפני שנה הייתי בגאורגיה

היינו צריכים לעבור נהר גועש על גשר שנראה  

כולנו עמדנו  . שלא שיפצו אותו עשר שנים

.  ראשון הלך דוד שלי ואחריו כולנו. והסתכלנו

רק רגל אחת שלי הייתה על הגשר וכבר  

הגשר  . בסוף התחלתי ללכת. התחלתי לפחד

זה היה הדבר הכי מפחיד . התנדנד מצד לצד

 .בחיים שלי

 ?לאיזו ארץ היית רוצה לטוס: אוויר

בגלל שאני רוצה ללמוד  ? למה. לצרפת

כי זו השפה שההורים שלי מדברים  , צרפתית

כשהם לא רוצים שנבין על מה הם 

     .מדברים

מה את אוהבת לקרוא ומה זה מוסיף לעולם 

אני אוהבת לקרוא בעיקר ספרים  ?הרוח שלך

אבל לא בהכרח , שמתרחשים בעולם של פעם

 .קרו

כשאני קוראת ספר כזה אני מנסה לדמיין את  

אני מנסה   -או ההפך , זה כאילו זה קרה

בספר של : דוגמא. לדמיין שזה לא יכול לקרות

ניסיתי לדמיין  , לאהוב עד מוות, דבורה עומר

 .שדברים כאלה לא יכולים לקרות

 ?המקום האהוב עלייך בארץמה : אדמה

 :יש לי שני מקומות אהובים 

שם אנחנו עושים את רוב  . מכתש רמון 1

 .הקמפינג שלנו

,  ויש חורשות. שם יש אוויר כזה נקי. הגולן 2

 .וגם בני דודים שלי גרים שם

 

          : אריאל

 הכתביםהכירו את 

  ?לו היית יסוד איזה יסוד היית 

כי אני מרגישה שיש בי יותר תכונות של המים  , מים

 .מאשר שאר היסודות

  ?שלך החוזקהאיפה את מרגישה שנמצאת : אש

בגלל שאני לומדת בלט כבר די הרבה  , ברגליים

  .ובלט נורא מחזק את הרגליים( 5)שנים

 :ספרי חוויה שקשורה למים: מים

  אמאאני והמשפחה מצד , כשהייתי יותר קטנה, פעם

אני ואח שלי החזקנו ידיים  . עשינו מסלול הליכה במים

ואז פתאום המים  , שלי כי המים היו די עמוקים לאמא

נהיו הרבה יותר עמוקים והייתה מן זרימה חזקה 

אני ואח שלי איבדנו  , שלי ואנחנו שאמאמאוד כזאת 

  .וכולנו כמעט טבענו אמאאת האחיזה בידיים של 

  ? לאיזו ארץ היית רוצה לטוס: אוויר

שלי היו שם והן   ואמאאחותי . אמסטרדם, להולנד

עוד סיבה היא שהייתי  . מספרות שמאוד יפה שם

אמורה לטוס לשם שנה שעברה קרוב לפסח אבל 

  .ביטלנו את הטיסה בגלל הקורונה

מה את אוהבת לקרוא ומה זה מוסיף לעולם הרוח   

  ?שלך

אני אוהבת לקרוא סיפורי חיים של דמויות שהן כן בני  

הרבה פעמים . אדם אבל הן לא דמויות שחיו באמת

אחרי שאני גומרת ספר מוצלח אני ממשיכה לחשוב  

 .ולשנן חלקים מהסיפור

 ?מה המקום האהוב עליך בארץ: אדמה

 .הגליל העליון בגלל שיש שם הרבה נופים יפים.1

גבעת שמואל והיישוב נחושה בגלל שסבתא שלי  . 2

 .ובני דודים גרים שם

 :אביה
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 לו היית יסוד איזה יסוד היית?
בגלל שאש זה חוזק וחוכמה ואני גם חכמה וגם , אש

 .לא רק פיזית, חזקה
  

 ?איפה את מרגישה שהחזקה שלך: אש
  

כי כמעט כל הגוף שלי חזק ומתפקד  , כמעט בכל הגוף
 .מעולה

  
 ספרי חוויה שקשורה למים: מים

  
שנה שעברה כל המשפחה שלי ובני דודים שלי נסענו  

.  שם שכרנו וילה, למושב שקוראים לו אליפלט, לצפון

יצאנו לקיאקים בנהר הירדן   לוילהאחרי שהגענו 

ובקיאקים ירדתי למים יחד עם בת דודה שלי והמים היו  
 .קפואים וכמעט טבעתי

  
 ?לאיזו ארץ היית רוצה לטוס: אוויר
 .כי טסתי כמעט לכל המדינות בעולם, לא יודעת

  
מה את אוהבת לקרוא ומה זה מוסיף לעולם : אוויר

 ?הרוח שלך
  

אני אוהבת לקרוא ספרי מתח וזה מוסיף לעולם שלי   
 .מתח

  
 ?מה המקום האהוב עלייך בארץ: אדמה

  
  :יש לי שני מקומות אהובים

בגלל שאני נמצאת שם הרבה ויש שם  , הרצליה -אחד 
 .אווירה טובה

יש שם אוויר נקי ואת הכנרת ואנשים  , הצפון -שתיים 

עוד לא . שם נורא חמודים והדרוזים שם ממש חמודים
  .פגשתי שם דרוזי אחד לא נחמד

 :אלה

 ?הייתאיזה יסוד  -לו היית יסוד 

כי אני מרגיש שיש  , הייתי יסוד הייתי אשאם 

 .דברים שבוערים בי מאוד

 החוזקהאיפה אתה מרגיש שנמצאת  -אש  

 ?שלך

 .שלי נמצאת במוח שלי שהחוזקהאני מרגיש 

 ?מה בוער בך 

 .לפי דעתי מה שבוער בי זו הטבעונות 

 .ספר חוויה שקשורה למים - מים 

לפני כמה שנים שחיתי עם אבא אל אי שהיה  

 .קרוב לחוף

 ?לאיזו ארץ היית הכי רוצה לטוס - אוויר 

 .הכי הייתי רוצה לטוס לאיטליה

מה אתה אוהב לקרוא ומה הספר מוסיף    

 ?לעולם הרוח שלך

מכונת הצופן של  )הספר האהוב עלי הוא אניגמה 

הוא מוסיף לעולם הרוח שלי את זה  (. הגרמנים

שיש את היכולת לפצח מכונה שיש לה כמעט גוגל 

פתרון למכונה כזו מעורר  , אפשרויות צופן שונות

  .השראה

 ?מה המקום האהוב עליך בארץ -אדמה  

 .המקום האהוב עלי בארץ הוא עמק המעיינות

 

 

             :עידו פישר

 ?לו היית יסוד איזה יסוד היית

 מים  

  החוזקהאיפה אתה מרגיש שנמצאת : אש•

   ?שלך

 .בידיים

  .ספר חוויה שקשורה במים: מים

 .לשחות בבריכה 

  ?לאיזו ארץ היית רוצה לטוס: אוויר

   .לצרפת 

    ?מה המקום האהוב עליך בארץ : דמהא

 .כרמילהיער 

 

       : יונתן בן שחר
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 ?לו היית יסוד איזה יסוד היית

מים בגלל שיש לי הרבה תכונות  

 .המאפיינות את היסוד מים

  

  שהחוזקהאיפה את מרגישה  - אש

 ?שלך

 .בגלל שאני שוחה הרבה, נראה לי בידיים

  

 .ספרי חוויה שקשורה למים - מים

לפני שנתיים כשהייתי באוסטריה היינו  

כדי לעבור  , באגם שיש בו רפסודה וחבל

 בנוסף. לצד השני של האגם

הידיים של  . גם אבנים גדולותהיו 

אז  , אותן באגםורציתי לשטוף התלכלכו 

עמדתי על אבן אחת והתכופפתי לשטוף  

את הידיים אבל אז איבדתי שיווי משקל  

 .ונפלתי לאגם

  

 ?לאיזה ארץ היית רוצה לטוס -אוויר 

 .הייתי כבר שם והיה מאוד כיף, לאנגליה

  

ומה הוא מוסיף  ? מה את אוהבת לקרוא

 ?לעולם הרוח שלך

אני אוהבת ספרי הרפתקאות והם  

מוסיפים לעולם הרוח שלי סקרנות  

 .והרפתקנות

  

 ?מה המקום האהוב עליך בארץ -אדמה 

 .הכרמל, חיפה

 

 

 :רעות

 ?איזה יסוד היית -לו היית יסוד 

כי לפעמים אני  , אני חושבת שאני מים. מים

,  לפעמים רועשת. לפעמים לא, זורמת
 …לפעמים שקטה

  

 ?שלך שהחוזקהאיפה את מרגישה : אש

אני  . שלי היא ברגליים שהחוזקהאני מרגישה 
  (.…על שאלות)אלופת הדילוגים 

  

 ?מה בוער בך

 ...לא נראה לי שיש משהו שבוער בי

  

 .ספרי חוויה שקשורה למים: מים 

המשפחה הגרעינית  , בחופש האחרון נסענו

!  וואו. לכנרת, עם משפחה של קרובי משפחה

 !ממליצה לכולם! איך היה כיף

  

 ?לאיזו ארץ היית רוצה לטוס - אוויר

  .הונגריה או איטליה

  

ומה הוא מוסיף  ? מה את אוהבת לקרוא

 ?לעולם הרוח שלך

,  אין לי ספר ספציפי. אני מאוד אוהבת לקרא

כל אחד הוא  "אבל קראתי ואהבתי את 

שנה אחת  ", "מטבח משפחתי", "יהלום

ויש עוד  , "שביל של רגלים קטנות", "בכפר

 ...מלא

  

 ?מה המקום האהוב עליך בארץ -אדמה 

  .הנמורהחוות 

  

 

 

: מחנימיאילת השחר   
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יסעור  / חדשות מהעבר 
 ענבר

  ארצה אני גדול אהיה כשאני

 לכם אגלה ואני ארכיאולוג להיות

  יסעור כאן .מהעבר חדשות

  !ענבר

  ,לאדמה קשור זה ארכיאולוגיה

  האדמה בתוך שמוצאים בגלל

  .עתיקים דברים

 של חותם צורים בעמק מצאו

  של אל הוא .אפולו היווני האל

  וכולי הרפואה ,השירה ,הנבואה

  נכון .חתימה כמו זה חותם .וכולי

  שמגיעות חותמות יש לפעמים

 ,לפעמים צבעים קופסאות עם

  זה אז ?היד על אתן וחותמים

  המלכים של רק זה כמו

 ?זה את עושים איך .והאנשים

 ומחתימים בדיו זה את טובלים

  שיש מה ואז .דף או קלף על

 .לשם עובר החותמת של בציור

  שזה חתם אדם שהבן כאילו זה

 הסכם כמו ,הסכמה או ,שלו

  .משהו או שלום

  החותם את שמצא הארכיאולוג

  בית בתקופת יהודי של שזה אמר

  זה כי מוזר וזה ,השני המקדש

  .זה את שם ויהודי ,ויווני רומי אל

 שבגלל הסביר הארכיאולוג

  רפואה של אל הוא אפולו שהאל

 ,קודם שאמרתי כמו ,וכולי וכולי

  אפילו ,להם יהיה שזה רוצים אז

  .יהודים שהם

 

 חותם אפולו

  
  דמבעמליה / רעידת אדמה בטורקיה 

  מאוד חזקה אדמה רעידת היתה שנה 20 בערך לפני

  קבורה היתה 9 בת ישראלית ילדה,פרנקו שירן .בטורקיה

  להוציא הצליח לטורקים לעזור שבא ל"צה קצין .לבניין מתחת

  היתה שוב שעבר בשבוע .ימים 4 אחרי מההריסות שירן את

  ילדים הרבה בו שהיו ובניין בטורקיה חזקה אדמה רעידת

  .ימים 3 אחרי מההריסות 3 בת ילדה חולצה הפעם גם .נהרס

  רצו לא הטורקים אבל לטורקים עזרה הציע ל"צה הפעם גם

  את חילצו טורקים חילוץ ואנשי .ל"צה של העזרה את הפעם
 .שלה החיים את הצילו והם הילדה

  

 
 אביה כנרת נעמן/אם וילדיה ניצלו מטביעה

  
עברו כמה פקחים שהזהירו מתרחצים , בחודש תשרי האחרון, בחיפה

בא , בחוף זמיר 1אבל כשהגיעו לתחנה מספר , מהגלים הגבוהים

אליהם בריצה איש מבוהל ואמר שאשתו ושני הילדים שלו טובעים בים  

,  התחילו לחפש את הטובעים, הפקחים התעוררו מיד. הסוער

הם . וכשהצליחו לאתר אותם ראו שבקרבת הטובעים יש כמה גולשים

קראו אליהם וביקשו את עזרתם לעזור להציל את האישה והילדים  

ואת   האמאשלה ובסוף הצליחו הגולשים יחד עם הפקחים להציל את 
  .פשוטו כמשמעו" חוף מבטחים"ילדיה ולהביא אותם למה שנקרא 

בני המשפחה לא היו צריכים טיפול רפואי והודו לפקחים ולגולשים  
  .בעוד האם מספרת שהיא חשבה שהם יטבעו לגמרי, מקרב לב

  
 !לא להתרחץ ללא מציל: המסר

 !יכולים להיות מאד מסוכניםמים    

 אוויר

  / גוריון בן התעופה נמל שערי סגירת

 ברקוביץ ישי

  נמל את פתחה הממשלה ,לאחרונה

  היה זה ,מרץ מאז .גוריון בן התעופה

  זה .הקורונה בגלל מפתוח יותר סגור

  או לעולים במיוחד ,לאנשים קשה

  גרה שלא משפחה שיש לאלה

  היו שלי וסבתא סבא .כמוני ,בישראל

  הם הקורונה בגלל אבל ,להגיע אמורים

 גם .לסוכות או לפסח להגיע יכלו לא

  ולא במרץ הגיעו שלי והדודה הדוד

  שאוכל מקווה אני .יוני עד לצאת יכלו

 ל"מחו שלי המשפחה את לראות

  .בקרוב

 אריה ברקוביץ: אייר 

 

 חדשות
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 אביברעי / ההתחממות הגלובלית 
 

  שמענו כבר שכולנו נושא היא הגלובלית ההתחממות
 .האקלים משבר ועל עליו מדברים כולם  .עליו

 גורם מה ?הגלובלית  ההתחממות זו ומה ?למה אבל
 ?אותה לעצור אפשר ואיך ?גורמת היא מה ?לה
 ?הגלובלית ההתחממות זו מה

  כדור בטמפרטורת עליה היא הגלובלית ההתחממות
 .שלו והמים שלו האוויר ,הארץ

  כדור של הטמפרטורה עלתה האחרונות השנים 200-ב
 .מעלות 2-3-ב בערך הארץ

 :הכול על מאוד משפיע זה אבל .קצת מרגיש זה

 לא כבר והיא מדי לה חם -מסוים במקום שגדלה תבואה

 לא כבר מסוים באזור לחיות שרגילות חיות .שם גדלה

  להן אין כי או חם מדי להן גם כי שם לחיות יכולות
 .מזון מספיק

 ?להתחממות הגורמים מה

  לאוויר הנפלטים חממה מגזי בעיקר נגרמת זו עליה

 האדם שנה 200 לפני :התעשייתית המהפכה בגלל

 ,דלק, נפט ,רעילים גזים ,בתחבורה להשתמש התחיל
 .לאוויר רעילים גזים שפולטים מפעלים ,ובעיקר ,ובנזין

 .לה גורם ומה גלובלית התחממות זו מה הסברתי אז
 ?גורמת היא מה הסברתי לא אבל

  
 ?עושה הגלובלית ההתחממות מה

  כדור בטמפרטורת לעליה גורמת הגלובלית ההתחממות
 נמסים קרחונים זה ובגלל מעלות 3 בכמעט הארץ
 .מאוד סובלות חיות הרבה זה ובגלל
 .שלמים אזורים מציפים עולים הים פני בנוסף

 הצומח על ומשפיעות עולות והאדמה המים וטמפרטורת
 .החיים ועל

 :לסיכום

משפיעה על האוויר  ( העולמית)ההתחממות הגלובלית 
 ,(צמחים)על האדמה שנותנת לנו יבול , שאנחנו נושמים

 .ועל המים והדגים
 אויר    -    א ד מ ה      -      מ י ם 

 
 

  
  

 הרבסטאלה / שריפה בכפר האורנים
  

  מאוד גדולה שריפה הייתה שבועות כמה לפני

  פונו אלפים .האורנים כפר לו שקוראים בישוב

  את שהייתה מתי .נשרפו בתים ושני מבתיהם

 עם התייעצות הממשלה ראש קיים השריפה

  התחילו החיילים גם ,והכבאות המשטרה

  להתפנות לאנשים עזרו החיילים .לעזור

  כתוצאה קורית כזאת שריפה .שלהם מהבתים

  עשו שנשרפו הבתים שני .בארץ שיש משרב

  .והתפשטה התפשטה השריפה ,לכפר גדול נזק

  היה שנתיים לפני .מודיעין ליד זה האורנים כפר

  בדרך תעברו אם .אזור באותו הדבר אותו את

 העצים שכל תראו מודיעין מבוא לה שקוראים

  מלפני שרופים עצים יש עדיין ,פחם שם

  ,מאוד גדול שדה יש האורנים בכפר .שנתיים

  הרסה השריפה כל כי שחור ממש הוא עכשיו

  את לכבות הגיעו ומסוקים מטוסים .השדה את

  שזה ,ללפיד הגיעה כמעט השריפה .השריפה

  ,המקום תושבת ,דואק לבקי .האורנים כפר ליד

  משאיפת קל נפצעו אנשים שני .הבית נשרף

  אחד .גז ברזי לכבות צריכים היו אנשים ,עשן

  את היה לקח שהוא שמה סיפר מהאנשים

  ,מה'פיג ,אוכל ,אלבומים עם תיק ,שלו הכלבה

 עם היישוב של לכניסה הגיע האיש .רחצה וכלי

  של עצום פקק איזה" :לעצמו אמר והוא האוטו
  ."וכבאיות משטרות
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  :סקר

,  ילדות -איזה יסוד מתאים לדעתך לכל אחת מתקופות החיים השונות 
  ?בגרות וזקנה, נעורים

  
  .אדמה -זקנה , אוויר -בגרות , מים -נעורים , אש -ילדות   (:מעיין' ב) יסעור

  
:  בגלל ש, אוויר -זקנה , אש -בגרות , אדמה-  נעורים, מים -ילדות (: אוויר' ה) חירות  

,  כשאתה מבוגר אתה עצבני אש, בנעורים אתה קשה כמו אדמה, בילדות אתה זורם כמו מים
 .וכשאתה זקן אתה רק רוצה ליהנות מהאוויר

  
בגלל תקופת ההתבגרות שיש בה  , אדמה -נעורים , אש -ילדות (: מים' ה) בארי גולן

כי אתה בעיקר  , אוויר -וזקנה , כי מנסים כמה שיותר לזרום בחברה, מים -בגרות , עקשנות
  .חולם על מה שעשית פעם

  
    .זקנה-אדמה, בגרות-אש, נערות-מים, ילדות-אוויר(: מים' ה) יונתן בן שחר

  
 .אדמה -זקנה, אוויר -בגרות, אש -נערות, מים -ילדות(: כרמל' מחנכת ד) אלבסלרעות 

  
 .אויר-זקנה, אדמה-בגרות, אש-נעורים, מים -ילדות (: גפן' מחנכת ג) קנדלראודליה 

  
 .מים -זקנה , אדמה -בגרות , אש -נערות , אויר -ילדות (: מים ואש' מחנכת ה) עטרה

  
 .אדמה -זקנה, רוח -בגרות, אש -נעורים, מים -ילדות(: אדמה ואוויר' מחנך ה) קופרמןיובל 

  
 .אויר -זקנה , אדמה -בגרות , אש -נעורים , מים -ילדות  (:גלעד' מחנכת ד) קניאלמוריה 

  
 .אדמה -זקנה , אוויר -בגרות , אש -נעורים , מים -ילדות ( אש' ה) אביה נעמן

  
 .אוויר -אדמה וזקנה  -בגרות , אש  -נעורים , מים  -ילדות : קפואירהתמר 

  
 .אדמה -וזקנה , מים -בגרות , אש -נעורים , אוויר -ילדות : יערה מור

  
 .אוויר -זקנה , אדמה  -בגרות , אש -נעורים , מים -ילדות (: תיאטרון) ק'ביצזוהר 

  
 .אוויר -זקנה, אדמה -בגרות, אש -נעורים, מים -ילדות: הלברטלשולמית 

  
 .זיקנה -רוח, בגרות -אדמה, נעורים-אש, תינוקות-מים :צביה פורת

  
 .לא חושבת שיש רק אחד בכל תקופת חיים  …איזו שאלה קשה וואוו: יעל לוזון

  
 .בגרות לאדמה וזקנה לאוויר, נעורים לאש, לתחושתי ילדות מחוברת יותר למים: יולה
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 ויונתן בן שחריסעור ענבר / ? איך ארבעת היסודות עזרו לעם ישראל
  

האש עזרה בסנה  . כל אחד מהיסודות עזר פעם לעם ישראל: יסעור

. כשהמים הפכו לדם, המים עזרו בקריעת ים סוף ובעשר המכות. הבוער

האוויר  . כי הר זה גוש של אדמה וחול וסלע, האדמה עזרה בהר סיני

  .באה' עזר כשהרוח של ה
  

האש עזרה במרכבות  . כל היסודות עזרו לעם ישראל: יונתן בן שחר

המים שזרמו מבאר מרים  . שבהן עלה אליהו הנביא לשמים, האש

וגם  , האדמה כשלקחנו אבנים מן האדמה לבניית בית המקדש. במדבר

עבר ' כשה, במכת בכורות -האוויר . האבנים שנפלו במלחמת יהושע

  .מבית לבית

 פזאריאל / היסודות  4תכונות 
 

 :אוויר               :מים         : אש       : אדמה
 מלטף           מרפאים           סוערת       עצלנית

 רודף             רגישים          מאיימת    עקשנית 

 מסמן           אוהבים            כועסת        חזקה 
 מסוגנן            נוקמים           מאירה           קשה

  רחב             גדולים        שתלטנית      קשוחה
 .טיפש    חברים             רוצחת      מכניעה

 דמבעמליה : ציירה  .אדמה ואוויר, אש, מים
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 יונתן בן שחר/ ארבעת היסודות בבית המקדש 
 ראיון עם אבא של יונתן

  
 ?איפה הדליקו אש במקדש

 .מזבח הקטורת, בית המוקד, מזבח העולה  -           
  

האבנים מנהר  12כגון , איפה שמו כל מיני אבנים מיוחדות במקדש

 ?הירדן
  .אבני האפוד 2, החושן  אבני 21, השתיה אבן 

 ?באיזה כלים שמו את המים במקדש
גיגיות זהב שבהן    ,[תקופת בית ראשון]של שלמה ים , הנחושת כיור 

 .שני  תקופת בית]השרו את הערבות 
 ?האם היו סוגים שונים של אבנים באזורים שונים בבית המקדש

 .שישאבני -ההיכל, אבני גיר-ושעריםחומה , אבני גזית-מזבח 
  
כדי להאיר  , וכמה במקדש השני, כמה מנורות היו במקדש הראשון

  ?אותם
 .לא ידוע אבל לפחות אחת -מקדש שני . מנורות 11 -מקדש ראשון 

  
של  )האם הצליחו להשתמש באותן אבנים , כשבנו את בית המקדש השני

לבניית בית המקדש השני או שהן היו שרופות  ( בית המקדש הראשון

 ?מדי
 .חצבו אבנים חדשות

  
  ?עד איפה הגיע הריח של הקטורת בתקופת בית המקדש

 .בתקופת בית המקדש השני עד יריחו
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 הכהן אמיתי/ הצמח
 

   .פעם אחת היה צמח קטן
,  ״הוא לא יוכל להתקיים, אמרה האש,״ ׳׳בלעדי  .מי יותר עוזר לצמח  ובשמים ארבעת היסודות התווכחו

 .״הוא ינבול״, אמרו המים, ״ובלעדי״. בגלל שהוא צריך שמש״
״מים לא , ״ אמר אדון רוח?״סליחה. רק אם אני פה, אי אפשר לשתול אותו״, ״ אמרה האדמה?״סליחה

 .לא יהיו עננים שיורידו גשם״, יכולים לעזור לצמח בלעדי
  .אל תריבו״, ״כולכם עוזרים לי:שמע הצמח את המהומה ואמר

  

   אביה נעמן/ תהליך ייצור זכוכית והשימוש ביסודות תוך כדי
   ?מהם שותים שאנו זכוכית בקבוקי אותם את מייצרים איך אך ביותר רגיל נראה שלנו דבר ,זכוכית

 לכור ומכניסים ממוחזרת זכוכית של שאריות מוסיפים לתערובת וסודה סיד ,חול מערבבים בתחילה ,ובכן
  .מעלות )!( 1565-של חוםב ומתחממת נוצרת הזכוכית שבו היתוך
  יווצרו שמהן ,בגודלן ושוות זהות למנות הזכוכית את בדיוק שחותכת מכונה יש - זכוכית שיש אחרי

 תהפוך שהזכוכית כדי .כיוונים משני הזכוכית על שסוגרות מיוחדות לתבניות מוזרמות המנות .הבקבוקים

 היא לאט לאט דחוס אוויר אליה שמכניס צינור (הזכוכית ואל) התבנית אל מתחבר חלולה ושתהיה לבקבוק

 מצפים הזה בשלב, בקבוק כמו נראית כבר הזכוכית מכן לאחר .חלולה ונהיית ,התבנית של בצורה מתנפחת

  ,בדיקה עובר הבקבוק ,ואז ,שריטות למניעת טיפול לו נותנים ,אותו מחליקים ,אותו מקררים ,הבקבוק את

 עם מתערבב הוא ומשם למחזור הולך הוא טוב לא הוא אם ,המשקאות למפעלי אותו מעבירים טוב הוא אם
  להתגבשות לתרום כדי מיםב גם משתמשים - הזכוכית יצור תהליך סוף לקראת …והסודה הסיד ,החול

  .שלה
  

  לי אבל ?'הזה הבקבוק את ייצרו איך' :וחשבתם לשתות באמצע שנעצרתם פעם לכם קרה אם יודעת לא אני
 .אותה לקרוא נהניתם שאתם מקווה ואני הזו הכתבה את לכתוב נהניתי לכן אז ,קרה לא פעם אף זה

  

 קדרוןאחיה / אוויר ואדמה בטבע העירוני , מים
 

בערוץ שלנו יש סרטונים  . של המשפחה שלי היוטיובשלום קוראים לי אחיה ורציתי לספר לכם על ערוץ 
 .ותמונות על טבע עירוני שזה אומר טבע בתוך העיר

 .בתמונות ובסרטונים יש שלושה מתוך ארבעת היסודות
 

הסרטון הנצפה ביותר  )וגם חיות כמו צפרדע הנחלים שנמצאת במים . אגם ונחל, ביצה, מפל – מים

 !(בערוץ

,  כמו צבי שהכי הרבה סרטונים הם מעמק הצבאים. חיות הולכות על האדמה - אדמה
 .שאנחנו ממש אוהבים
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 (תמונות וסרטונים)עמק הצבאים 

 (תמונות וסרטונים)גבעת החצבים 

 (תמונות וסרטונים)חורבת ארזה 

 (שזה מקום שאנחנו מטיילים בו הרבה אבל עוד לא העלנו משם סרטון)עין לבן 

 (שזה מקומות יפים אבל עוד לא העלנו סרטון או תמונה) הורדיםגן סאקר וגן 

 .והסרטונים התמונות את לצלם ,אליהם הולכים שאנחנו מקומות יש  :אליהם ללכת שאפשר מקומות

 . אליהם הולכים שאנחנו המקומות של רשימה לכם הכנתי

  .המשפחה עם שם שטיילתם או ספר בבית חוץ מלמידת מהמקומות חלק מכירים אתם בטח 

 ?אוהבים הכי שאתם המקום מה

 

 ?הערוץ את פתחנו למה

  מוצא זה וגם .בטבע הרבה היינו אז ,סגור למקום להיכנס היה ואסור לעשות מה לנו היה לא בקורונה כי

  על ישמרו שאנשים רוצה ואני בטבע שכונה שיבנו נגד במאבק ופעיל טבע אוהב אני וגם ,תעסוקה

  ולהנות שלנו לערוץ להיכנס יכולים הם ואז ,בסגר או בבידוד בבית אנשים הרבה בקורונה .הטבע

 .מהטבע

  ערוץ לפתיחת המלא המדריך לו שקוראים סרטון יש משלכם ערוץ להקים איך ללמוד רוצים אתם אם

 . יוטיוב

 

 :שלנו לערוץ נכנסים אתם איך לכם אגיד אני עכשיו

 

  של סמל עליו שיש עיגול ורואים רביעית בערך תוצאה רואים אתם ."עירוני טבע" ביוטיוב כותבים אתם

  לשמוע נשמח .מנוי תעשו אם נשמח אנחנו אותו תאהבו ואם עליו ולוחצים מקל על עומדת ציפור

  גם אוהבים שאתם משהו על סרטון שנעשה רוצים אתם ואם אהבתם שהכי הסרטון מה בתגובות

 .הסרטון את נעשה אנחנו ואז בתגובות תכתבו

 אתכם יעודד שלנו שהערוץ מקווים ואנחנו הכתבה את שקראתם תודה לכם להגיד רוצה אני ולסיום

 .ולטייל הטבע על לשמור

   !תודה                 

 .ציפורים באוויר ונופים -  אוויר  

 

.עדיין אין לנו תמונות או סרטונים  -אש  
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 שמידט חירות /לחיים שיעור
 

  ושיעורים 'א לכיתה עליתי מזמן לא .מושיקו לי לקרוא יכולים אתם אבל ,משה אני שלום

  וכבר חברים להכיר הספקתי בקושי ,מבאס זה מה זה ספר בבית הראשונה השנה על בזום

  עזבו .מדבר לא כמעט אחד אף ואז מהשני אחד מתביישים כולם בזום אז !נגמר הזמן ,זהו

  ,כן .לחיים חשוב מאוד שיעור אותי לימדה שולה המורה שהיום זה על נדבר בואו ,זה את

  זהירות של שיעור עוד היה סתם זה ,לא אבל ,מרגש סיפור איזה שזה תחשבו אתם עכשיו

  אני .מאוד נחמדה מורה היא שולה המורה .שלי הפרטי הספר בבית חדש שיעור - בחיים

  כמה יודע ואני ב הא כל את מהר קולט אני כאילו, חדש עוד ואני הספר בבית מצטיין תלמיד
  מצויר היה שבאחת ,תמונות 4 מהתיק שלפה היא :לסיפור נחזור בואו ,טוב … 8 ועוד 8 זה

  התמונה .כלום מצויר היה לא וברביעית אדמה בשלישית ,מים מצויר היה בשנייה ,אש

  קטנה בלחישה שולה המורה את ושאלתי למה הבנתי לא ואני ,וחלקה לבנה הייתה

  לא היא ?ציור שום בלי לבנה תמונה כאן יש למה ,שולה המורה" :ציוץ כמו יותר שנשמעה

  ענתה היא מה שאומר ולפני !"?אותה להביא צריכה היית למה אז ,דבר שום בלי שימושית

  ,כן אה ?היינו איפה אז ,לסיפור לחזור אפשר עכשיו ,יופי .זום שיעור שזה לציין חייב אני לי

  ,"ותגלה תמתין"  :לי אמרה והיא התמונה את הביאה היא למה אותה שאלתי שבו בקטע

  מוחלט ברירה בחוסר ואני ,שקט על אותי שמה היא שאלות עוד לשאול אוכל שלא וכדי

  נתחיל בואו" :אמרה והיא בידה היה סלוטייפ ודבק חזרה והיא דקות חמש עברו .חיכיתי

  בלי שניסו ,לידיה מבטים להעיף הפסקתי ולא לה הקשבתי רבה בסקרנות ."בשיעור

  תמונה כל על בסבלנות ושמה הצליחה לבסוף .הצלחה ללא הסלוטייפ את לפתוח הפסקה

  ולחצתי "?מה" :שאלתי אני ."היסודות ארבעת על נלמד היום" :אמרה שסיימה לאחר ואז

  זה היסודות שארבעת להסביר התחילה רבה בסבלנות והיא  ,שהיה ההמום הסמיילי על

  ארבעת מהם אבל" .דבר בכל שיש הדברים שזה חושבים שהיוונים טבעיים דברים ארבע

  ,אש :הם היסודות ארבעת" :וברור לאט אותם אמרה והיא ,בפליאה שאלתי "?היסודות

  שיעור יש ילד לכל אז ,פרטי ספר בית אומר זה מה קלטתם לא אולי ."ואוויר אדמה ,מים

  המורה של הלב תשומת שכל ככה ,נפגשים כולם ובתחילתו יום ובסוף המורה עם אישי

  קסם יש לשולה אבל ,המורים כל את אוהב שאני ככה ,מדבר הוא שאיתו לתלמיד מופנית

  מה לי אמרה היא אז ,לסיפור נחזור בואו ,טוב .דברים קולט הכי אני אצלה .מיוחד מאוד

  כנראה "?בחיים זהירות - שלנו לשיעור קשור זה איך אבל" :אותה שאלתי ואני היסודות הם

  היום" :ואמרה רצון בשביעות חייכה היא כי ,מהתחלה לשאול צריך שהייתי השאלה שזאת

  :וכתבה לוח פתאום הביאה היא ."באדמה נתחיל .היסודות ארבעת של הסכנות על נלמד

  מה" :בהפתעה שאלה היא ואז .שמש כמו נראה זה .קווים ומסביב עיגול בתוך "אדמה"

  היא לבסוף .מילים מלא זרקתי ואז "'?אדמה' המילה את שומע כשאתה בראש לך עולה

  ,אה" .!"אדמה רעידת - ?סכנה איזו ?סכנה באדמה יש מה .אמרת שלא משהו יש" :אמרה

  ,עניתי  ,!"ברור ,כן" ,"?בה מסוכן מה יודע אתה  - ואש" , !"יפה למדתי זה על !נכון

  בהתפעלות ענתה היא  ,!"יפה" .במהירות עניתי ,"טביעה סכנת" "?ומים"  ,!"שריפה"

  מוות סכנת !ברור" "?יודע אתה - ואוויר !שמעתי לא א בכיתה חכם כזה ילד על" ,מלאה

  הוסיפה "?רואה ואתה" .הסמקתי ואני ,אמרה !"גאון פשוט אתה" ."נשימה מחוסר

  ,היסודות ארבעת את בהם ראו היוונים .יופי וגם סכנה גם להיות יכול דבר בכל" ,במהירות
 ."רע וגם טוב גם שזה בלב יודע בטוח מהם ואחד אחד כל אבל

  גם יש בחיים דבר שבכל לחיים שלמדתי מה וזה חסרונות וגם יתרונות גם יש דבר בכל אז 
 חסרונות וגם יתרונות

 יתרונות גם שיש כמוני שתראו לכולכם מאחל ואני
  .החיובי הצד על להסתכל תשתדלו אבל חסרונות וגם
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 שחקשי / עלילות אמילי 

 
  דקות כמה כעבור .מדען שהיה ,לאביה וחיכתה האוכל שולחן ליד התיישבה אמילי

  שחיים יצורים עוד שיש להיות שיכול בהתרגשות וסיפר ,אמה בליווי ,נכנס הוא

 גודל מה הסביר ,מה זמן הרצה הוא .האדם לבני הידועות מהציפורים חוץ ,בשמים

  את אכלו הם .לאכול הזמן שהגיע בטענה אותו קטעה אמה אך ,צבעה מה ,החיה

 .לישון והלכה צלחתה את פינתה ואמילי בדממה הערב ארוחת
  תנועה ראתה היא .רפרוף קול שמעה כשהיא הלילה באמצע התעוררה היא

 והיא ,מבויש קול השיב "אני" .בתמיהה לחשה "?זה מי" .במקומה ונעצרה כלשהי

  ,לציפור יחסית גדול היה הוא .תיאר שאביה כמו כחלחל שקפקף יצור ראתה

  אתה ?קרה מה .("AIR )אר שמי" .ומהוסס עדין היה החיה קול .כדורים שני בגודל

  לעזור תוכלי" ענה "אותי לתפוס רוצה משוגע משהו" .אמילי שאלה "סוער נשמע

  שם ,רחוק למקום לברוח שתכניתו הסביר אר .נחרצות אמילי ענתה "כן" ."?לי

  לשדה עפו ויחד אר של גבו על עלתה בסוף אבל התלבטה אמילי .חדר יחד יבנו

 .וחשוך נטוש
 

  החלה אדמה רעידת לפתע .מדורה להדליק כדי עצים לחפש התחילו ואר אמילי

  דמוי ,זעיר היה הוא .האדמה מתוך פרץ למראה מוזר יצור .לרגליהם מתחת

  ,ואר אמיל את ראה לפתע .ענקית מאורה במרץ חפר הוא .לבנבנה תולעת

  להכנס תרצו .שתיים שמי" .ואר אמילי שאלו "?אתה מי" .קפואים שם עומדים

 .כן ענו ולבסוף היססו השניים .?שלי למאורה
  מתוך יצור הופיע פתאום .בקלות נדלקה לא האש .מדורה להדליק ניסה שתיים

  הוא .מנומסת קידה וקד "לרשותכם (fire) פאיר" מיד שאמר ,לטאה דמוי ,האש

 .וכוסות קומקום ,תנור רב במרץ יצר
  אמילי ,אר עם פאיר :צוותים לשני התפצלו הם .מים מקור לחפש הלכה הרביעייה

  קטנה בריכה מצאה אמילי .זה עם זה לריב הפסיקו לא ושתים פאיר .שתיים עם

  ומתוך רבים גלים החלו לפתע . מים לקחת התכופפה היא .בשריקה לכולם וקראה

  ענה "סי שמי" .בבהלה אמילי קראה "?אתה מי" .דולפין דמוי יצור יצא הבריכה

 נבהלו ואר שתים .אש עשויה מגן חומת ויצר נלחץ פאיר .ורגוע עמוק בקול היצור

 .לריב התחילו וכולם מאוד
  והביטו עצרו כולם !"משלימים אתם .לשני אחד מנוגדים לא אתם" קראה אמילי

 !"הכל את יוצרים אנחנו ביחד ,נכון" בהם הכתה התובנה ואז .באמילי
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 ויגודהאביה נעמן ואריאל / ארבעת היסודות בשבוע אחד 
 
  "?עושים מה ,שריפה ,שריפה"
  את להציל כדי הלהבות לתוך רצתי !"מסוכן זה ללהבות תתקרב אל !?עושה אתה מה !לא ,יוסי"

 …נעלם שהוא לב שם לא אחד אף בהלה מרוב ,אחי
  שאני הסיפור .רתמים בקיבוץ גר אני .10 בן ואני יוסי לי קוראים .עצמי את להציג שכחתי ,סליחה

 :לסיפור נחזור בואו .שנתיים לפני התרחש לכם לספר עומד
  .הכרמל ביער לטיול נוסעים שכולנו הודיע אבא ראשון ביום .שלי בחיים משוגע הכי השבוע היה זה

  הגענו הכרמל ליער .הכבישים על נסענו פשוט ראשון ביום .להתארגן כדי שלנו לחדר רצנו ואחי אני

  האוכל את להכין התחילה אמא ,מדורה הקמנו  .אוכל להכין והתחלנו האוהל את הקמנו .בערב רק

  ביום רק .לישון ונשכבנו אכלנו .לאכול לנו קראה שאמא עד סיירנו ,בשטח לסייר התחלנו ואחי ואני
 ...הצרות התחילו  למחרת

  .הריח של מקורו מה לבדוק כדי קמנו ,עשן ריח עלה באפינו .מחום מזיעים התעוררנו

  נבהלנו .אתמול אותה לכבות שכחה והיא מדורה שהדליקה משפחה עוד שם שהייתה הסתבר

  ,עזרה להזעיק נסעו ואמא אבא ,אכפת היה לא אחד שלאף נראה אבל ,ישן עדיין שלי אח .נורא

  .שלנו האוהל אל הגיעה השריפה בינתיים .השריפה על האוהלים בין להודיע הלכתי אני ובינתיים

  הייתה ועכשיו .לנו שהיו המים כל את שפכתי .מים עם השריפה את לכבות וניסיתי לשם מיד רצתי

  את לכבות יכול לא שאני ראיתי .כרגע לזה דאגתי לא אבל ,מים לנו נשארו לא ,בעיה עוד לנו

  אמא הגיעו אז בדיוק .הלהבות עבר אל לרוץ התחלתי לחשוב בלי פשוט אז ,מים עם השריפה
  .שלי ואבא

  
 מודאגים נהיו אמא של שהפנים לב שמתי .המבועתים להורי קראתי !"דניאל את להציל הולך אני"

  .והלהבות העשן ,האש בתוך עכשיו נמצא שדניאל להיות שיכול מזה
  

  מושכת נראית בלתי ישות איזושהי כאילו .מחשבה בלי .הפסקה בלי רצתי .לרוץ להפסיק יכולתי לא

  השריפה לתוך נכנסתי כאשר לחשוב יכולתי עוד מה .חום .נכנסתי .אחי ואל האש תוך אל אותי

  התחילה שרק בשריפה ?ההיא השריפה בתוך שהייתי בזמן להרגיש יכולתי עוד מה .מחנק ?ההיא
   .הכרמל יער לכל ולהתפרש להתפשט

  .שם שהיה הזה והאפור הכתום האדום ערבוב בתוך משהו לראות בכלל שיכולתי חושב לא אני

  ושמעתי במקום לרגע עצרתי .בכלל אפופה הייתה לא שלי המחשבה אך ,וחום עשן אפוף הייתי

  הבחנתי כאשר אך ,דניאל שזהו חשבתי הרבה בטיפשותי ,צעדים של ומתחזק הולך תיפוף

  כמה .דאגה מתוך בעקבותי שבאו שלי ההורים שאלו הבנתי באתי שממנו מהכיוון באים שהצעדים

  שרציתי כמה ועד האש אל רצתי כאשר נועז שנראיתי כמה כי ,הרגע באותו אותם אהבתי

  ולחזור לוותר חשבתי כבר השלב ובאותו ,בכלל בטוח הרגשתי לא דניאל את להציל והשתוקקתי
  .הבהולים האנשים ולשאר הנואשים האש למכבי

  !"לנו אסור ,שנוותר להיות יכול לא" הוריי אל בייאוש קראתי !"אותו למצוא חייבים
  להשתלט הצלחתי אני האם אבל ,אותה ולכבות השריפה על להשתלט הצליחו כבר הכבאים

  ,מעט שנרגע בכי ,מבוהל בכי בהתחלה ,לבכות הפסקתי לא אני ,לא בכלל ,לא ?רגשותי על
  .מודאג בכי ולבסוף מתגעגע בכי
 …ל לצאת ומוכנים רעננים חדשים מחר ולהתעורר לישון ללכת וחשבנו עייפים היינו כבר

  כמה לחפש ניסינו שלא בידיעה הביתה לחזור יכולנו לא ,לא .אחרת יכולנו לא .חיפושים

  שאנשים לאוהלים ,חדש ליום מוכנים אך ומותשים עייפים הלכנו וכך .שביכולתנו כמה ,שאפשר
  .(מזמן נשרפו ובטח בשריפה היו שלנו כזכור כי) לנו להלוות שהסכימו אחרים
  השינה שק את לשמש אמור שהיה הריק במשטח והבטתי דניאל ושל שלי שהיה לאוהל חזרתי

  .עצמו דניאל את ,חשוב יותר ועוד דניאל של

15 



  פקחתי לא עדיין אך ,תקווה מלא הרגשתי ,חדש ליום קמתי ,בכתפי טלטול הרגשתי .אותי העירה אמא

  מתחיל רק בחוץ ולמה ?זה מי ?מה ,!"מים ,יוסי" :אומר חלש קול שומע אני ,שנייה 'סטופ' ,רגע .עיניי

  צריך אני ,כבר התעורר ,יוסי ,יוסי" ?אמא של היד לא היא הזו שהיד הרגשה לי יש למה ?אור להיות
  !?....זה שמא או ?זה מי אז ,אמא לא בטוח זו ?צריך !"מים

  ערני הכי הייתי אבל ,בבוקר אחת הייתה השעה .וחיבוקים נשיקות שם חסרו לא .עליו התנפלתי
  .האחרונות בשעות שהייתי

  .מחדש ההתאחדות הייתה נפלאה כמה  .אז שמחתי כמה
  .קרוב בוואדי אוהל הקמנו כן אחרי יום

  את שיסיים אחרי כאילו בחשש דניאל אמר "?גשם...לרדת עומד כאילו ,מעוננים נראים השמיים"
  .מבול יתחיל המשפט

  שלי אבא אמר ".יותר קריר נהייה שבאמת להודות חייב שאני למרות הקיץ אמצע עכשיו ?לך יש מה"
  .זרועותיו את ושיפשף

  !ברררררר
  ?רעם ,היה זה

 !אור
 ?גשם עכשיו ירד ,מה אבל .ברק היה בטוח זה ,טוב

  .טפטוף לרדת התחיל .השמיים לי ענו 'כן'
  .השמיים אל הסתכלה המשפחה כל .והתחזק התגבר רק הוא ואז וחלש קטן בהתחלה

  !התעופף הוא ,האוהל היה זה .מרחוק נשמע !בום
  .בו לישון מקום לנו שיהיה כדי הלילה לפני הביתה לחזור חייבים היינו

  הגדולה הבוץ ומשלולית מהוואדי שיצאנו אחרי .לזוז והתחלנו ,האוטו לעבר רצנו .אבא קרא !"רוצו"

  הביתה חזרנו ונשיקות ליטופים ,דמעות ,בחוויות מלא שבוע של לסוף להתקדם התחלנו בה שנתקענו
  .בשלום

  .אמרתי !"בבית להיות טוב כמה"
 .אחד פה כולם לי השיבו "כן"

 משעליהראל / בין ארבעת היסודות המאבק 
 

  על ושפכו מים עם דלי לקחו ,המדורה סביב השהיה את סיימו הילדים ,כיתתית במדורה ,אחד ערב
  .אותה לכבות מנת על ,האש

  .המים על האש רתחה ,!"?עושים אתם מה"
 .המים השיבה ,!"אותך לכבות ,לעשות אמורים שאנחנו מה"
  אותם תפסה .לעברם ורותחות אדומות ,ארוכות זרועות ושלחה האש צעקה ,!"לא בחיים !לא ?מה"

  שפכו הם לכן ,נכבית לא שהאש ראו הילדים .נעלמו וכמעט התאדו חום מרוב ,המים .אותם ושרפה

  לכן ,מולם להתמודד יכולה לא שהיא והרגישה האדמה ואת המים את ראתה האש .אדמה עם דלי
  .הופיע והרוח  רעד הורגש לפתע .ארוכה שריקה שרקה .לעזרה קראה

קשה ,"הרוח ידידי ,לי עזור" ילחם לי עזור" ,האש בִּ   מיד ."אותי לכבות רוצים הם .ובאדמה במים להִּ
  .עוצמתה את והגביר האש על נשב הרוח
ילחם התחילו והאדמה האוויר ,המים ,האש בו המים אבל ,האדמה את שרפה האש .להִּ   האש את כִּ
  .אותו שרפה האש אבל , הרוח על בוץ העיפה האדמה .האדמה שעל

   .בשלום לחיות והחליטו זה את זה לנצח יכולים לא שהם ראו היסודות כל לבסוף

   הראל משעלי: צייר
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 רעות אורן/ היסודות וסוכות 

  
  .מים ואדמה, אש, רוח: ארבעת היסודות הם

 ?אז איך זה מתקשר לסוכות
  .רוח מתחילה להראות סימני חיים בדרך כלל בסוכות

 (.למרות שהיום יש סוכות במרפסות)הסוכה חייבת להיות על הקרקע 
  .לפני כמה שנים ירד עלינו גשם שאי אפשר לשכוח בסוכה

להם  והיו אנחנו חוגגים את חג הסוכות בגלל שבני ישראל הלכו במדבר  -כמובן 
  ,סכות ענן

 !והיה גם את עמוד האש
 …תחשבו על קשרים נוספים

  
  

 שיר/ אש אדמה אוויר ומים  -ארבעת היסודות 
 

 ...כשהתחלתי לחשוב מה לכתוב בכתבה על ארבעת היסודות יצאתי מבולבלת
,  מחול מייצרים זכוכית, אדמה מובילה למילה חול: לדוגמא. הכולכי בעצם אפשר לכתוב על 

 .וכך אפשר להגיע לכל הדברים בעולם, מראה עשויה גם ממתכת, מזכוכית מייצרים מראה
 ???אולי לכן חשבו היוונים בעבר שאלה היסודות שמרכיבים את כל החומרים בעולם

אני אתן לכם יסוד ועצם שאתם צריכים לנסות למצוא רצף שיחבר  , אפשר לשחק משחק
 ...תנסו להגיע מהיסוד אש לפלסטיק: דוגמא  . ביניהם

אולי בגלל שארבעת היסודות גורמים להכי הרבה אסונות טבע חשבו היוונים שהם אלה שמהם  
 .בנוי העולם

 ?היום כבר ידוע שהעולם עשוי מאטומים אבל אולי בכל זאת יש משהו בארבעת היסודות

 כרמל' ד, עדו מעלומי: צייר

 

 

  
 

 גנור נהוראי/ וארבעת היסודות  –של עכנאי תנורו 

 
  אליעזר רבי .וכשרות טומאה בענייני החכמים עם התווכח אליעזר רבי .המדרש בבית סוער ויכוח זה היה

  ממקומו ויצא החרוב נעקר מיד !יוכיח הזה החרוב כמותי הלכה אם :להם ואמר צודק שהוא בתוקף טען

  ואמר חזר .צודק אליעזר שרבי אומר לא זה ולכן לשיחה קשור לא שהחרוב טענו החכמים אבל .מטר 50
 לא שהמים אמרו החכמים עכשיו וגם .כיוון שינו המים ומיד !יוכיחו המים אמת – כמותי הלכה אם :להם

  בית כתלי – כמותי הלכה אם :להם ואמר חזר .צודק אליעזר שרבי מוכיח לא זה ולכן לשיחה קשורים

  :ואמר יהושע רבי בהם גער .החכמים על ליפול התחילו המדרש בית של הקירות מיד !יוכיחו המדרש

  ואמר חזר .נוטים נשארו אבל ליפול הפסיקו הקירות !בשיחה לנו תתערבו אל ואתם שיחה מנהלים אנחנו
  לרבי מקשיבים לא אתם למה :ואמרה מהשמיים קול בת יצאה !יוכיחו השמים – כמותי הלכה אם :להם

  אמרת בעצמך שאתה בגלל :יהושע רבי אמר ?שקורים הדברים  כל את רואים שאתם למרות אליעזר
 .צודק אליעזר שרבי בגלל רק החוקים את לשנות יכול לא אתה .לך מקשיבים ואנחנו רבים לפי לנהג

 :היסודות ארבעת כל את יש בסיפור
 החכמים של בליבם שבערה האש .1
 המים שבאמת המים 2
 החרוב עץ של האדמה .3
 הקול בת שזה האוויר .4
   הפתיע שהכי להוסיף רוצה אני 

   חשבתי ,שלהם בדיון השתתף ’שה אותי
��ידבר ולא יעשה הוא משהו יקרה שאם 💪. 
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 אלעזרירעות / חמשת היסודות של סין 

 
 

אבל  , העיתון הזה הוא על ארבעת היסודות שהפילוסופים מיון גילו

: יסודות והם 5הם חושבים שיש . הפילוסופים הסינים חושבים אחרת

 .מתכת ועץ, אדמה, אש, מים
 ?למה לסינים אין אוויר

הם פשוט לא חושבים שאוויר זה אחד היסודות  , זה לא שאין להם אוויר

 .החשובים ובכלל יסוד
הם . לפי הפילוסופיה הסינית חמשת היסודות הם גם חמשת התנועות

 :הסיבוב הולך כך. נעים בסיבוב מעגל החיים
 מים מצמיחים עץ    ·
 העץ הוא חומר גלם כדי ליצור אש    ·
 האש יוצרת אפר ואדמה    ·
 במעמקי האדמה נוצרת מתכת    ·
המתכת שבמעמקי האדמה מחזיקה את מי התהום     · 

 להמשך צמיחת העץ
 .וכך עוד פעם

הסינים חושבים שכל הקיים בטבע נשלט או מושפע ממצב   -לסיכום 

עולם  , עולם הצומח, עולם הדומם -הקשר האנרגטי בין השמים והארץ 

 .החי והאדם
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 ?למה בחרת להיות בצוללות. 1
 ,נורא רציתי להיות טייס. זה היה די במקרה

ושלחו לי כל הזמן הזמנות  , הטסתי מטוסים וטיסנים ומאד רציתי 

לי בעיה   היתהבאיזשהו שלה . לבוא לצוללות ולא כל כך רציתי

.  אז בדקתי מה עושים בצוללת, שבגללה לא יכולתי להיות טייס

זו הסיבה שבחרתי  , הציעו תפקיד מאד טכנולוגי ומאד סודי

חוץ מזה שלחו מישהו מהצוללות שיספר לנו ומאד  . בתפקיד
 .זה מקום עם אנשים טובים, התרשמתי מהבן אדם

 ?אתה אוהב לשחות ולהיות במים. 2
אסור  , מההמיםהצוללת היא דווקא שומרת עלינו ! ממש לא

אז דווקא צוללנים לא כל כך אוהבים  . שהמים יכנסו בלי רשות

,  אבל היה משהו מיוחד בהקשר של המים. מים באופן כללי

כאילו  , פעם בכמה חודשים היינו עושים תרגיל. שאותו אהבתי

עוצרת במקום שלא   היתההצוללת . מישהו נפל למים מהסיפון

ואז היו זורקים משהו למים ושולחים צוללן  , רואים את החוף

אני תמיד התנדבתי להיות השחיין והתגברתי על . שיביא אותו

קפצתי למים העמוקים ושחיתי להביא את  . הפחד שלי מהמים
     .הדבר הזה מהמים

 ?מה היה התפקיד שלך בתוך הצוללת. 3
הנשק בצוללת הוא  . התפקיד שלי היה אחראי על מערכות הנשק

אני הייתי אחראי על ". טורפדו"אקדח מיוחד שקוראים לו 
  .המערכת שיורה אותו ועל התפקוד שלו

 ?איזה עוד תפקידים יש בצוללת. 4
רוב  . אוייבההתעסקות בטורפדו היא רק בזמן לחימה בשטח 

אז בזמן הזה הייתי ההגאי  , הזמן הצוללת לא בתוך פעולת קרב

פעם אחת היינו כמעט  . של הצוללת לכוון אותה למעלה ולמטה
 .ארבעה שבועות בים

 .ספר על פעולה שהצוללת שלך עשתה. 5
אני יכול  . אז אסור לי לספר, לצערי כל הפעולות עדיין סודיות

 .להגיד שלא כל הפעולות היו בשטח ישראל
 ?איזה קשיים יש בצוללת. 6

קודם כל צריך להתגבר על הפחד מלטבוע ולפעול את הפעולה  
  .אפילו אם אתה מפחד , הנכונה

 ?האם נהנית כשהיית בצוללת. 7
היה צוות טוב וזה מה שהחזיק  . אהבתי להיות עם האנשים

  .אותנו בכיף כל כך הרבה זמן
 ?מה למדת על הים . 8

כמו מפלצת , הצוללת היא משהו שהוא כמו חיית ים כזאת

היא מגיעה לכל מיני מקומות ויש לה אוזן ענקית  . סתרים

היה חוף אחד עם   -נגיד . שאפשר לשמוע דרכה כל מיני דברים

ולפעמים היינו שומעים כל מיני ספינות סוחר  , הרבה סרטנים

  היתההצוללת . וגם הדולפינים אהבו לשחק אתנו. וספינות קרב

הם אהבו להשתעשע בזרמים שהצוללת  . כמו משחק בשבילם

היה גם  . שמחזה היה נורא יפה לראות את זה ועושה . עשתה

 פער  

 החופש של הדולפינים להשתובב אתנו  בין 
 .המשימה הרצינית והמורכבת של הצוללת לבין 

 ,יסעור מראיין את דודו רועי לבב
 לשעבר בצוללותלוחם 

 

 
 

 ?למה בחרת להיות צנחן. 1
רציתי להיות קרבי ומכל האפשרויות  

לא יודע  , שהיו לי העדפתי להיות צנחן
אולי בגלל , אולי בגלל האדום… למה

  .שלהםההיסטוריה 
ההרגשה  הייתה איך . 2

האם בפעם הראשונה    ?לצנוח
 ?שצנחת פחדת

גם בצניחה  . פחדתי מאדמאד , כן

בשלישית  וגם בשנייה וגם , הראשונה

ברביעית וגם בחמישית וגם  וגם 

אבל  . תמיד אני מפחד לצנוח. בששית

  -אחרי שעוברים את הפחד הראשוני 
 .מאד כיף להיות בשקט באוויר

 ?למדת דברים חדשים על האוויר. 3
לא חושב שלמדתי דברים חדשים על  

אני חושב שכיף להיות רק  . האוויר
  .זה אולי מה שלמדתי, באוויר

האם התגלגלת כמו ? נחתתאיך . 4

בסרטים או שפשוט נתת למה  
 ?שיקרה לקרות

,  כמעט בכל הנחיתות שלי התגלגלתי

זה עוזר לא לפגוע  . כי ככה לומדים

אבל בפעם האחרונה  . ברגלים

פשוט נעמדתי וזה ממש   -שצנחתי 
 .פגע לי ברגל

  ?איך זה לראות דברים מלמעלה. 5
כיף  , ממש יפה לראות דברים מלמעלה

זה החלק הכי טוב בכל . חיים
  .הצניחה

 ?האם אתה מתגעגע לצנוח. 6
האמת היא שאני לא כל כך מתגעגע  

אולי . כי זה מפחיד אותי מדי, לצנוח

 לאאבל אני , בצניחה חופשית פעם

 .בדיוק מחובבי הצניחה  
  .אבל אני לא, הרבה חברים שלי כן  

 אוויר

  שרשבסקי יהליאת דודו ענבר מראיין יסעור 

 הצנחן

 ובאדמה  במים , באש, באוויר -שלנו הלוחמים ראיונות עם 
 מים 
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 ?אם כן איזו? האם היית במלחמה

הייתי במלחמת לבנון השנייה  
 (.2006שהתרחשה ב )
  

 ?באיזו פלוגה היית 
 .הייתי בפלוגת רפואה

  
 ?מה החוויה שאתה הכי זוכר
טיל פגע במסוק חיל האוויר  

 .שהתפוצץ
  

 ?ספר חוויה שקשורה לאדמה 
במשך כמה ימים ישנתי בתוך שיח  

הרגשתי את הטל ואת הלחות  . פטל
 .הייתי חלק מהשיח. של האדמה 

  
איזה ביטוי מתקשר לך למילה  

 ?אדמה
אומרים שאחרי מלחמה האדמה  

.  זה ביטוי המתאר הרס. חרוכה

כשנכנסנו ללבנון דרך כפר שנקרא  

כשחזרנו  . הכפר היה ריק, קאוזה

הבתים היו  , חזרה דרך אותו הכפר

כל כבלי החשמל  . מחוררים מפגזים

בעלי חיים הסתובבו  , היו על הרצפה

  .בקיצור בלגן גדול. ללא רועה

  
רעות מראיינת את אבא  

 שלה
שהיה קצין   אלעזרירם   

 .בחטיבת הצנחנים

 אדמה

  מים 
 אביהראיון עם רועי גרבר בן דוד של 

 :נעמן שמשרת בחיל הים 

 
 -? אתה בחרת להיות בחיל הים.1
 .שירות בחיל הים הוא שירות התנדבותי. כן
  
 -? האם תמיד רצית להיות חייל בחיל הים.2

 .  חיל הים תמיד נשמע כמו משהו רחוק ולא קשור. ממש לא

אני בעיקרון באתי  . אותי כל פעם לחשוב שאני משרת שםמצחיק 
 .לא מאוד מחובר לים

  
 ?מה עיקר העשייה שלכם. 3

בים אנחנו אוכפים את  . שבוע ים ושבוע חוף: 2-השירות מתחלק ל

הרבה דייגים עזתים מנסים לחצות את  . הסגר הימי על רצועת עזה

אי אפשר לדעת מי סתם רוצה לדוג ומי  . הגבול ולדוג בשטח ישראל
 .רוצה חלילה לפגוע באזרחי ישראל ולכן אנחנו מרחיקים את כולם

,  הנשק מתלכלך בים מהירי. אנחנו עושים המון אחזקות -בחוף 

.  התחמושת מתלכלכת מהמלח והמכונה מתלכלכת משמן ופיח
 .בחוף אנחנו מכשירים את הספינה מחדש

  
 ?איפה אתה בדרך כלל ישן. 4

לי באופן אישי  . אנחנו תמיד ישנים בספינה. אין לנו מגורים ביבשה

שאר הלוחמים  . יש חדר ביחד עם שותף כי אני סגן מפקד הספינה
 .ישנים בחדר צפוף של ארבעה לוחמים

  
 ?עושה בחילה להיות כל היום על ספינה.5

כמובן שיש  . חלק מהאנשים רגישים מאוד לטלטולים וחלק בכלל לא

הטלטולים  . אני מאלה שממש לא מפריע להם. המון אנשים באמצע
 .אפילו מרדימים אותי כמו תינוק בעריסה

  
 ?על הספינה אתם עם מסכות. 6
אנחנו כל כך צפופים אחד עם השני שזה לא . אנחנו לא עם מסיכות 

לכן אנחנו מוגדרים  . הגיוני שנשמור על מרחק ועל ההנחיות
 .כקפסולה בפני עצמנו

  
 ?כיף לשרת בים. 7

הזריחה בים הגדול והכוכבים בלילה החשוך הם דברים . כיף חיים
 .מה גם שכל הזמן עושים צחוקים עם חברים. שלא אשכח

  
 ?גם בנות יכולות לשרת שם.8
אבל אנחנו  . בנות לא יכולות לשרת כלוחמות בספינות האמת 

 עםבקשר 

הן כמו תצפיתניות של חיל   שיות"הבק. בקריות השליטה כל הזמן 

 והן עושותהים 
 .צחוקים בקשר כל הזמן כאילו הן חלק מהספינה איתנו 

 מפקדותבנות יכולות לעבור קורס חובלים ולהיות , בלי קשר

 .  בספינות 

 .  שעברה המפקדת הראשונה סיימה את התפקיד שלהשנה 
 .כולם מפקדים אבל זה לא אומרעכשיו 
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  ?בצבא שלך התפקיד היה מה

  הטנק בתוך ישבתי אני .טנקים יש שבו - השריון בחיל הייתי-

  זה לתפקיד קוראים לכן - מהתותח הירי על אחראי והייתי

  .״תותחן״
  ?בטנק יש תפקידים עוד איזה

  הפגז את שמכניס - הטען ,המפקד :תפקידים ארבעה יש בטנק -
  .שנוהג - והנהג ,שיורה - התותחן ,לתותח

  ?פגז יורים איך
  .הטען עושה זה את .התותח לתוך הפגז את להכניס צריך קודם -

  .התותח את מכוונים שאיתו כזה הגה כמו - בקרים יש לתותחן

 הדקים על ולוחצים ,למטרה הבקרים בעזרת התותח את מכוונים
  .הבקרים על שנמצאים

  ?לאש קשור זה איך
 .נפץ חומר יש הפגז בתוך .אש הרבה יש פגז כשיורים -

 - חשמל ניצוץ נשלח ,הבקרים שעל ההדקים על לוחץ כשהתותחן

  של הראש את שמעיף - הפגז שבתוך הנפץ חומר את שמדליק

  במטרה פוגעים ואם ,מההדף אחורה קופץ הטנק כל ואז .הפגז
  .מרחוק אש של ניצוץ רואים
  .פגז שירית פעם על ספר

  ,התותחן בתא ישבתי .פגז שיריתי הראשונה הפעם על אספר -

 - ״קפלס״ ראשו על לובש בטנק צוות איש כל .הבקרים על היו וידי

  לדבר שמאפשר קשר ומכשיר אוזניות בקסדה ויש ,פלסטיק קסדת

 עם עכשיו נוח להיות היה יכול זה) הצוות אנשי שאר עם

  מכוון הוא שממנה עינית יש התותחן של העיניים ליד .(...הזומים

  .המטרה את ולמצוא בעינית להביט לי אמר המפקד .למטרה

  של במרחק שהייתה מברזל גרוטאה - מאוד קטנה הייתה המטרה

  יכול שאני לי אמר והמפקד ,הגרוטאה על כוונתי .קילומטרים כשני

  שזה - טעון״ ״טען אומר הטען את לשמוע צריך שיורים לפני .לירות

  אומר וגם ,עצמו את טוען שהטען כאילו נשמע שזה כיוון מצחיק גם

  מכה יקבל ולא להיות אמור שהוא איפה נמצא שהטען לתותחן
  .מהתותח
  .הבקרים על לחצתי - אש לי אמר המפקד

  מכה וקיבלתי קפץ הטנק .אבק התמלא והכל ,גדול בום היה

 בפעם לא או פגעתי אם זוכר אינני .כלום ראיתי לא .מהעינית

  שלא מניח אני .מהמטרה אש של ניצוץ רואים כשפוגעים - הזאת
  .כן אולי אבל ,שיריתי הראשונה הפעם הייתה זאת כיוון ,פגעתי
  ?הזה בתפקיד להיות אהבת

  .כן האמת למען -
  ולא ,הרבה יושבים בישיבה .בישיבה למדתי לצבא שהגעתי לפני

  אבל ,נוח נראה לא התותחן של הכסא .נוחים הכסאות תמיד

  לא הוא התותחן תא .מימי בו שישבתי נוח הכי כסא היה מדובר

  הייתי שבה התחושה את אהבתי אני אבל ,לוחץ קצת ואפילו גדול

  ,היריות של הקטע את גם יש .מסביב ברזל מאוד בהרבה ״עטוף״

  רק ומשאיר זה על מוותר הייתי אבל ,נצרך ולפעמים חשוב שזה
  .הבחינות מכל נחמד שזה ,בטנק הנסיעה את

 

 אש
 ,  שוורץחיים , אביההללי מראיינת את 
 חיל השריון, תותחן בטנק

 
 בן יונתן / בצבא היסודות ארבעת

  שחר
 יונתן של אחות עם ראיון

  
 של שונים בסוגים משתמשים האם

  בבטון משתמשים שרק או ,בצבא אבנים
  ?מסוימת באבן או

  משתמשים .בונים מבנה באיזה תלוי
  .אבנים של שונים בסוגים

  או רובים של שונים סוגים יש האם
 ?הדבר אותו שכולם

  .רובים של שונים סוגים כמה יש .כן
 ?לרובה אקדח בין ההבדל מה

 . מרובה קטן יותר אקדח
 נמצאים הצבא של הבסיסים כל האם
 ?לעיר שקרובים כאלו שיש או ,בנגב

 שונים במקומות נמצאים הבסיסים .לא
  .בארץ

 ?בנגב או ,פורה מעט באזור בסיסים יש
 . 1 ד"בה לדוגמה .כן

 של במכשולים משתמש הצבא האם

  שהוא או ,הבסיסים על להגן כדי הטבע
 ?בעצמו ההגנות את מקים

  חושבת המרואיינת אבל ,יודעים לא

  של במכשולים משתמש  גם שהצבא
  .הטבע
 חיל ,משקיע יותר הצבא חיל באיזה

  ?הים חיל או האוויר חיל ,היבשה
  .תקציב הרבה הכי יש האוויר לחיל
 כל של המודיעין את גם כולל זה האם
  ?חיל

  שיותר חושבת אבל יודעת לא המרואיינת
  .היבשה חיל של במודיעין
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 אילה מאלי: צילום
 ארז גולדשמידט: צילום

 אש

 דרור אמיתון: צילום

 סנדרסצורי : צילום תמר צברי: צילום

 יהודה טמסות: צילום אלגאוויישי : צילום
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 עידו פישר/ מהפכת השימוש באש 

  
אבל לא . החיה השולטת בטבע ובעולם, אנו רגילים לחשוב שהאדם הוא בראש שרשרת המזון

עם  , האדם היה בתחתית שרשרת המזון כשהוא חשוף לקור ולטורפים, למעשה. תמיד זה היה כך

איך הגיע האדם ממצב עגום כל כך למעמדו  , אם כך  .אפשרויות מזון מאוד מוגבלות ומצומצמות
 !?הנוכחי

  
סופות חול , ממש כמו הוריקן  ,האש נחשבה ככוח טבע בלתי נשלט. עד לפני כמיליון וחצי שנים

 :יכלמרגע זה ואילך האדם . עד שהאדם גילה ופיתח את יכולת השימוש והשליטה באש. ועוד
 .לבשל בשר וחלבונים שונים שעזרו למוח האנושי לגדול ולהתפתח

 .כך הוא קיבל תוספת של שעות פעילות בלילות, ליצור אור בלילה
 .להבעיר שטחים בשביל לבנות עליהם

 .להפחיד ולהרחיק חיות טרף, לצוד חיות
, למשל אם מניחים לפיד ליד הבית ולוקחים לפיד נוסף לדרך, למצוא את הדרך חזרה הביתה

 .כשאתה רוצה לחזור אתה רואה את הלפיד ויודע איך לחזור
 .בני האדם התחילו להתחמם בחורף סביב מדורות משותפות ולשוחח אחד עם השני

 .כגון הדלקת המשואות, אפשר גם לתקשר באמצעות האש
  

מי היה מאמין שמשחק בשתי  . המהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר  הוא, למעשה השימוש באש

 ?...אבני צור ישנה את העולם מקצה אחד לקצהו

  ראיונות עם כבאים 
 מראיינות את הכבאי אודי ארוך' מכיתה ה מחנימיאביה נעמן ואילת השחר 

  
   ?איך קוראים לך

  .אודי ארוך
  

   ?כמה זמן אתה במקצוע
  .10שנים כמעט  9
  

  ?ממה נגרמת שריפה
איתני  'או משהו שנקרא , ונופל לו גחל בוער' על האש'אם מישהו עושה , למשל רשלנות. יש כמה סיבות

  .למשל אם ברק פוגע בעץ והוא נדלק זה יכול ליצור שריפה גדולה', הטבע
  

    ?לא מפחיד להיכנס לתוך האש
עושים את זה  , אבל אחרי שעוברים את ההכשרה ולומדים איך האש מתנהגת. יש חששות, בהתחלה כן

  .כמה פעמים אז מתרגלים וגם שאתה יודע שיש לך חליפה שמגנה עליך אז כבר פחות מפחדים
  

   ?איך הגעת למקצוע הכבאות
.  גם יש הרבה חוויות. אין דבר יותר כיף ומספק מלעזור לבן אדם. אדם -בעיקר מתוך שליחות לעזור לבני 

 .ובנוסף גם ידעתי שהמקום הזה מתייחס טוב לעובדים שלו
  
   ?האם תמיד רצית להיות כבאי 

  .תמיד חלמתי להיות כבאי. מאז שהייתי ילד, כן
  

   ?כמה זמן לוקח בממוצע לכבאית להגיע למקום שריפה
  4-5אם זה קרוב זה יכול לקחת , דקות 7-8 לבערךאם זה רחוק זה יכול להגיע . תלוי אם זה רחוק או קרוב

  .דקות 5-6אז הממוצע הוא , דקות
  

   ?האם בתקופת הקורונה יש עלייה במספר הפניות
  .פחותדווקא 
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 :יסעור מראיין את הכבאי דניאל שמעיה

 ?מתי החלטת להיות כבאי
.  חשבתי שזה מקצוע שמעניין אותי, החלטתי להיות כבאי עוד כשהייתי ילד

כשהשתחררתי מהצבא עבדתי כדי להגשים את החלומות שלי ובסופו של דבר  

  .התקבלתי
  ?אבל באיזה גיל עלה לך הרעיון

  .בגיל שש
 ?אתה לא מפחד מאש

הם אומרים  . אני משרת היום בהדרכה ואני שואל אנשים למה הם מפחדים מאש

ברגע שאני  . אנחנו לומדים על האופי של האש ועל התכונות שלה. שהיא לא צפויה

אז אני מבין את ההתנהגות שלה וככה  , אני יודע איך היא מתנהגת -לומד אותה 

  .אני יודע איך להתמודד אתה
 ?יש תפקידים שונים של כבאים
ההתעסקות בתפקיד של שריפות זה רק . בהחלט, יש תפקידים שונים של כבאים

אלא גם מתעסקים  , הכבאים לא רק מכבים שריפות. מהעבודה שלנו מסוייםחלק 

שריפות זה פחות  … חילוץ מבורות, חילוץ ממבנים או מקריסה, בחומרים מסוכנים

  .מחצי מהעבודה שלנו
 ?האם בגלל הקורונה יש לכם לבושים מיוחדים

וכשאנחנו יוצאים לאירועים אנחנו  , הוירוסיש לנו חליפות שמגנות עלינו מפני , כן

אחרי  . וככה אנחנו עובדים באירוע, הזאת והמסיכהלובשים את החליפה הזאת 

מתקלחים  , פושטים את החליפה, שאנחנו מסיימים הכבאים חוזרים לתחנה

יש גם חוקים מיוחדים לשמירה על                                     .וזורקים אותה

.  כדי שהכבאים לא ידבקו, למשל שאף אחד לא יכנס לתחנת הכבאים, הכבאים

 .כדי שיוכלו לשמור עלינו, צריך לשמור עליהם בריאים
 ?אתה יכול לספר על שריפה שכבית

 ...יש שריפת, יש שריפת יער? איזה סוג שריפה. בוודאי, כן
  .בגלל שהקוצים נדלקו, שריפה גדולה

שהתחילה בעמק התימנים בעין כרם  , שריפה מאד גדולה בעין כרם היתה

.  והתפשטה ואיימה גם על יד ושם וגם על מרכז ציפורי ועל הבתים בשמריהו לוין

בינו את כל מערכות החשמל וכבינו  , מהדייריםאת המקום פינינו , כשהגענו, אנחנו כִּ

  .על ידי כבאיות מהקרקע ועל ידי מסוקים מהאוויר, את השריפה מכל הכיוונים
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 זוסמןגרן / נאה ִאש הק
 

  אבל ,ואלון רקפת ,אבא ,אמא לי היו זמן באותו ,נולד שלי כשאח ,אחד ביום התחיל הכול

  בחיבוקים אותי עטפו ,כך כל אותי אהבו ארבעתם .אותו פוגש לא כמעט אני לכן ,בצבא אלון

  וחצי 3 בן רק הייתי ,מאד שמנה נהייתה אמא אז אבל .נשיקות מלא עם הייתי יום וכול

  וראיתי חולים לבית ואבא רקפת עם הלכתי ,שמחתי ,קטן אח לי שיש לי אמרו ואז .ופחדתי

  ,התינוק של והמקומטות הקטנות הידיים את כשראיתי .התרגשתי ,שם כבר וסבתא שסבא

  ,הסתובבו וסבא וסבתא ואמא אבא מיד "?לו קוראים איך" ,שאלתי ,ואז ,יותר אותו אהבתי

  כך כל שלי השאלה למה הבנתי לא ,בציפייה ואבא אמא על הסתכלו וסבתא סבא כך אחר

  חמוד ,דרור" :בנעימות לי והסבירה אלי באה רקפת רק ,מהצומי שמחתי אבל ,דרמתית

 עוד רק נדע ,יודעת לא אני אפילו ,סוד שזה להבין כדי גדול מספיק שאתה חושבת אני ,שלי

 !"שנה אפילו אתאפק אני !כן" ,שאלה היא "?אז עד להתאפק תוכל אתה .חודשים כמה
 .התינוק עם ,הביתה חזרנו .בשמחה אמרתי

 סביב התישבה המשפחה כל ,בבוקר .הולך זה לאן להרגיש התחלתי ,הביתה כשחזרנו רק

  שני לגן לי הכינה רקפת .וגבינה לחם ,שקשוקה אכלנו .כרגיל ,בוקר לארוחת השולחן

  ,אבל ,כרגיל לגן אותי לקח אבא .כרגיל ,תמרים ממרח עם ואחד ריבה עם אחד :כריכים

  עם לשחק הלכה ,אלא ,שלי באוזן שלנו השיר את לי ולחשה אותי וחיבקה באה לא רקפת

  אז ,רקפת ושל שלי לשיר התגעגעתי כך כל לגן בדרך .כרגיל לא בכלל ,שזה ,בחדר שלי אח
 :לעצמי אותו שרתי
 ,המכשולים כל על להתגבר יכולים אנחנו

 .לכללים טוב טוב טוב ונקשיב
 ,אבירים בלהיות מאד טובים אנחנו

 !פעילים – אנחנו ,פסלים לא – אנחנו כי
  נורא שאני ילדים שיר של במנגינה השיר את עשתה היא ,הזה השיר את חיברה רקפת

  אותי מכירה הרי היא ?כשהלכתי אלי התייחסה לא היא למה ?לה קרה מה ,אבל .אוהב

  מה ?התינוק את יותר אוהבת שהיא להיות יכול .אותי אוהבת היא כמה יודע ואני זמן יותר

  ,לעשות מה יודע לא אני ,במתח אני ,בספק אני ?מזה גרוע יותר להיות יכול ?הלאה יהיה
 ברור ?שטויות חושב אני מה .אלי תתייחס שהיא כדי להתאמץ צריך הייתי לא עכשיו עד

 אני ?כאלה שליליות למחשבות נגרר אני למה .אלי מתייחסת שהיא ברור .אותי אוהבת שהיא
 שאני מה וזה ,אעשה שאני רוצה הייתה שרקפת מה זה ,עלי רק לחשוב ולא ,חיובי להיות צריך

  הבית ,למעשה ,במטבח לא וגם הבית בפתח לי חיכתה לא רקפת ,מהגן כשחזרתי .אעשה

  איפה או שלי ההורים איפה יודעים הם אם אותם ושאלתי ,לשכנים הלכתי .מאנשים ריק היה

  אנחנו" (שתיקה) "כן" :השיחה הייתה וזאת אליהם התקשרו הם אבל ,ידעו לא הם ,רקפת

  "אה" (מאד ארוכה שתיקה) "?לעשות מציעים אתם מה אז" (ארוכה שתיקה) "מבינים

 ניתקו השכנים לבסוף .(ארוכה שתיקה) "...רוצים שאתם מה זה אם ,טוב" (קצרה שתיקה)

  ביום יחזרו הם ,הדודים את לבקר הלכה שלך המשפחה ,דרור" :לי ואמרו השיחה את
 ?יותר או יומיים לבד בבית לשרוד אצליח אני איך !ראשון יום היום אבל ?מה" "שלישי

  הם איך" לבכי הפך והעצב לעצב הפך הכעס אט אט אבל ,בכעס אבל בהפתעה אמרתי "

  עושה הייתה לא לעולם היא ?לבד פה אותי השאירה רקפת איך ?פה אותי להשאיר יכלו

  מי ?השינה לפני סיפור לי יקרא מי .לבד להיות אוהב לא שאני יודעת היא ,כזה דבר

  מי ?שירים לי ישיר מי ?עצוב כשאני אותי ילטף מי ?ארדם שאני עד במיטה איתי ישכב
 .לדמעות מבעד שאלתי "?ומעולם מאז לי עושה הייתה שרקפת מה כל את יעשה
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  לפנות 4 הייתה השעה .השכנים של בבית במיטה ישנתי כי ,בכי כדי תוך שנרדמתי הבנתי ,בבוקר

  רקפת ,פה הייתה לא רקפת אבל ,רקפת של למיטה עובר אני כלל בדרך אני הזאת בשעה ,בוקר

  תינוק שיש היה אותי הכעיס שהכי מה אבל ,ואמא אבא עם רקפת ,החדש התינוק עם מבלה עכשיו

 ,שלי לראש להיכנס זמן לקח הזאת לידיעה ,ואבא אמא ושל רקפת של האהבה את לי שגונב קטן

  !שלהם העדיפויות בסדר מקומי את ולתפוס להתחבב מנסה הקטן השרץ ,זה את הבנתי עכשיו אבל

 שהעביר מי בין ,הזוג בין שיחה שמעתי ,קולות שמעתי אז אבל ,לשמיכה מתחת לבכות התחלתי

 אחד דבר רק לשמוע והצלחתי השקט בשיא הייתי .שלנו השכנים שני בין ,כשישנתי למיטה אותי

 של אשתו היא זיווה) בלחש זיווה אמרה "יודעת אני ,כן" :זה את שמעתי אני ,להלם שנכנסתי לפני

 גם הם ובמקרה ,שלי ההורים עם השיחה את אמש שעשה הנחמד הזוג הם וזילבר זיווה ,זילבר

  ,זיווה השיבה !"טירוף זה ,יודעת לא אני" זילבר שאל "?כזה דבר שוכח היה מי" ,(שלנו השכנים

 שההורים קל לא בטח ,דרור מסכן" ,המשיכה היא !"הדעת על מעלה היה מי ,שלך הבן את לשכוח"

 כלום שמעתי לא כבר פה .בעצב אמרה היא "זה את יודע לא עדיין הוא אם אפילו ,אותו שוכחים שלו

 ,אותי שכחו כולם !רקפת !אמא !אבא !אותי שכחו באמת שלי ההורים ,שלי הלב דפיקות מאת חוץ
 האהובים ההורים באמת האם ?שכזה נורא דבר לקרות יכול באמת האם ,לזוז יכולתי לא ,בהלם הייתי

 כבר הכתה האמת אבל ,לזה להאמין מסוגל לא אני !?אותי שכחה רקפת האם ?אותי שכחו שלי
 אני ,תוכנית צריך אני ,התעשתי מיד אבל .לחשוב הצלחתי שלא שאלות הרבה כך כל לי היו ,בראשי

 .לעולם אותי ישכחו לא שהם ברמה אותם להדאיג צריך אני .לתמיד אתי יזכרו שהם כדי תוכנית צריך
 הילד את ישכחו שהורים לזה לגרום יכול מה ,אותי שכחו הם למה להבין צריך אני ,הכול לפני אבל

 ,ילד כבר להם יש כי ...כי ...כי אותי שכחו הם ,במטרה חץ כמו בראשי הכתה התשובה ,ואז ?שלהם
 .במיטה ונרדמתי לחשתי "אותי רוצים לא כבר הם" .מדבר ופחות ,קטן ויותר חמוד יותר והוא

 ,עצוב מאד שאתה מבינה אני ,בוקר ארוחת עכשיו יש ,חמוד ,דרור" :זיווה של קריאותיה לקול קמתי

 ,שיניים צחצחתי ,התלבשתי "?טוב ,האלה ביומיים לגן ללכת חייב לא ואתה הגננת עם דיברתי

  רציתי לא ,יכולתי שאני שמח הכי אמרתי "תודה ,טוב" .המדרגות בגרם למטה וירדתי הסתרקתי

  עבדה שזיווה בטוח די שאני כך כל והרבה כך כל מהר אכלתי .שלהם לשיחה שהקשבתי יגלו שהם

 ומרב ,אמש ערב ארוחת אכלתי לא ,תבינו אבל ,שלה המתפלא המבט את להסתיר כדי מאד קשה

 קטן לא בית היה זה ,הבית על הסתכלתי המשביעה הבוקר ארוחת אחרי .מאד רעב נהייתי דאגות

  בקומה .והסלון המטבח ,האוכל חדר את היה הראשונה בקומה .קומות שתי עם יחיד בית ,גדול ולא

  מקלחת (לאומי בשירות היא ,זהר :שלהם לבת ואחד וזילבר לזיווה אחד) שינה חדרי שני היו ,השנייה

  :אותה ושאלתי ,כלים ושטפה במטבח שהייתה זיווה אל הלכתי .זהר של בחדר ישנתי אני .ושירותים

 ,גדול בחיוך השיבה היא "בבית תרגיש ,מותק כמובן !כן" "?ועט דפים כמה לקחת בבקשה יכול אני"

  התוכנית את הדף על לתכנן שהתחלתי לפני אבל ,ועט דפים 3 עם שלי לחדר והלכתי אמרתי "תודה"

 הקטן אחי מה ,חשוב ויותר עכשיו עושה רקפת מה דמיינתי ,לעולם אותי ישכחו לא שלי ההורים שבה

  דמיינתי ,ממתקים לו שקונים דמיינתי ,ונשיקות חיבוקים לו מביאים שכולם דמיינתי .עכשיו עושה

  אותו מלטפת שהיא דמיינתי ,נרדם שהוא עד במיטה אתו ושוכבת בלילות סיפור לו מקריאה שרקפת

  בדרך לי עושה שהיא הדברים כל את דמיינתי ,שירים לו שרה שהיא דמיינתי ,עצוב או בוכה כשהוא

 לחזור שאוכל כדי ארוכה והדרך ,שונים כך כל החיים עכשיו .לו אותם עשתה היא ,הפעם אבל ,כלל

  שמעתי ושם .לבד קצת להיות ,שלי לבית הלכתי אז .חשבתי ?לעשות מה ?לעשות מה .אליהם

  !"לשמוח כך כל הולך דרור" :ששמעתי מה זה ,להלם פעם עוד לי שגרמו .התרגשות של דיבורים

 של לליבה קרוב עדיין התינוק !לא אוי ,בוכה תינוק שמעתי !רקפת ,בבירור שזיהיתי קול שמעתי

 לחדר ונכנסתי להתאפק יותר יכולתי לא .מצחקקים ואמא אבא את שמעתי .בזה לחוש יכולתי ,רקפת

 המשפחה את – חשוב והכי נרות ,ממתקים ,מתנות ,שוקולד עוגת ,בלונים :לגלות הופתעתי שם ,שלי

  וגם לי אמרו הם !"שמח הולדת יום" ,אותי חיבקו והם כולם את וחיבקתי קפצתי ,שמחתי כך כל !שלי

  אני כי ,אותו גם חיבקתי .'הקנאה אשכ' ,מאוד הקטנטן באחי שקינאתי מודה שאני ולמרות !"הפתעה"

  :אחד דבר למדתי

    !אהבה זה לא לאבד אהבהלחלוק 
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 ורניק שטרנגראורי / אורי 
  .שמי אורי

המשמעות של השם שלי היא אור  

  .וחום
אור וחום הם דברים שקשורים לאש  

ובגלל זה אני בחרתי מכל היסודות  

  .את יסוד האש
האש היא משהו טוב בגלל שהיא  

  .עושה אור ומחממת

יונתן בנימין / ? להדליק מדורהאיך  
 חדד

  
 .למדתי להדליק מדורה לבד במהלך הסגר הראשון

 .בהתחלה צריך למצוא את המקום הנכון
  .או עצים, צריך מקום עם צמחים יבשים או עפר

עשבים  , טישו, זרדים: אחר כך צריך חומרים דליקים

 .ועוד
אחר כך צריך עצים ממש דקים אחר כך צריך  

להוסיף עוד עצים דקים ולחכות שהם נתפסים באש  

עוד עצים קצת יותר עבים   לאטואז מוסיפים לאט 

כך ממשיכים לשים עצים עבים  . ועוד קצת יותר

 .ודקים
  

הכי חשוב עם מדורה שלוקח זמן ללמוד איך להדליק  

  .אותה אבל אחרי שלומדים זה ממש כיף

 :שמות שקשורים לאש
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 אייזנמןיערה / מכשפה באוויר 

 דרור אמיתון: צילום יהודה טמסות: צילום

 אוויר
 סנדרסצורי : צילום

 אילה מאלי: צילום תמר צברי: צילום

 ארז גולדשמידט: צילום

 ארז גולדשמידט: צילום

 אלגאוויישי : צילום

 תמר צברי: צילום

 אילה מאלי: צילום
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 שאולאלה / אוויר 

כדי ? רע או רק טוב  ?רעיל  ?האם זה מסוכן? מה זה? זה חיוני? זה חשוב -אוויר 
  .לענות על השאלות האלה אנא המשיכו לקרוא

כלומר גם אם לא היינו נושמים אותו  ! בלי אוויר לא יכולנו לחיות, אז אנחנו נושמים אוויר

?  נכון. כי בסופו של דבר בכל דבר יש אוויר, לא הינו שותים אוכלים או שום דבר אחר -
 .אז אולי הגיע הזמן שנבין ממה זה מורכב

 .ועוד, חמצני-פחמן דו, (שאנחנו צריכים לנשום)חמצן , אוויר עשוי מגזים שונים כמו חנקן
אז יש זיהומי אוויר וביניהם יש מקורות    .אתם בטח שואלים" ?איך הוא מסוכן"אז 

 (.שנוצרו על ידי אדם)טבעיים וגם מלאכותיים 
 :מקורות טבעיים

גזים של בעלי חיים כגון פרות וכבשים וסופות חול  , אבק טבעי, התפרצויות הרי געש
 (.לשניהבגלל שהן סוחבות איתן חלקיקים קטנים של חול מנקודה אחת )

 :מקורות מלאכותיים
 .ומזוט, פחם, שריפות גדולות מדלק.1
 .מתכת ועוד, מפעלי פלסטיק.2
 .חומרי הדברה.3
 .פליטת אוויר מכלי תחבורה.4
 .אדי צבע בזמן צביעה.5

 .והרשימה עוד ארוכה
 ?אבל מה כבר יכול לקרות, אז יש זיהום אוויר
למעשה שבעה מיליון בני אדם מתים    .אפילו מתים, יש המון מחלות  :אז הנה התשובה

המחלות שזיהום אוויר גורם כוללות , על פי ארגון הבריאות העולמי  .בשנה מזיהום אוויר
 .מחלות ריאות כרוניות כמו אסטמה ועוד, סרטן ריאות, שבץ מוחי, מחלות לב כלליות

ומה תופעות הלוואי של זיהום  , מה גורם לזיהום אוויר, הסברתי איך מורכב האוויר, טוב

אפשר להפחית את זיהום  , אבל  !כן? אז האם נצטרך להיתקע עם זה לנצח  .אוויר
 .האוויר

 .את זה אסביר עכשיו  .אתם ודאי שואלים, "?איך"
להשתמש בתחבורה ציבורית או לנסוע באופניים או ללכת ברגל במקום לנסוע  מומלץ   ●

 .ברכב פרטי
או את המחשב בגלל /מהחדר או מסיימים במחשב מכבים את האורות כשיוצאים   ●

 .שעל מנת ליצור חשמל משתמשים בגזים מזהמים
ואם אין    .פעמי אקולוגי-מומלץ חד, פעמי-פעמי ואם משתמשים בחד-ברבמשתמשים   ●

 .או לעשות שימוש חוזר המיחזורכדאי לשים בפח ! למחזר -אפשרות 
אני אומרת שהאוויר הוא טוב אבל הוא  , לא  ?אז מה שאני אומרת זה שאוויר זה רע לא

עד  אז . בנוהיא כיפית אבל אם לא מטפלים בה היא עלולה לפגוע  -כמו חיית מחמד 

  !ביי ביי -לכתבה הבאה שלי 
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  אביה נעמן/  על ענן
 

  שלי אבא עם יחד ברכבת שהייתי זה יודע כן שאני מה אבל ,יודע לא עדיין אני קרה מה או קרה זה איך

  איזו עוד על מפריע באין לחשוב יוכל שהוא כדי ,לקטר אותי הביא והוא שלו בעבודה האב ליום בדרך

  לאבא הייתה בהתחלה .לו אפריע ולא הנהג עם אפטפט אני חושב שהוא ובזמן "גאונית" המצאה

  שאמרתי כמו אז ,"מגיעים מתי" השאלה על ובעיקר שאלות על לענות לו נמאס אז אבל ,אלי סבלנות

  שלו העבודה על שאלות כמה אותו לשאול רוצה שאני לו ואמר שלו חבר שהיה הנהג אל אותי הביא הוא

  לי אומרים תמיד ואבא ואמא שאלות לי היו לא בכלל כי ,זה את אמר שהוא מופתע הייתי ) והסתלק

  נמאס לאט לאט אבל ,שיתף הוא וגם פעולה שיתפתי בהתחלה .(לשקר שאסור הקטנה אחותי ,ולנורית

  כך כל" שאני העשן את אראה שאני כדי ,רגעים לכמה לגג לעלות לי מסכים שהוא לי אמר והוא לו

  של הגג על לעלות לילדים לתת אסור שבכלל לי ונראה מדבר הוא מה על מושג שום לי היה לא ."אוהב

  היכתה יצאתי כאשר .לגג סולם בעזרת עליתי .ההזדמנות את לקחתי אבל נוסעת שהיא בזמן הרכבת

  והתקדמתי השטוח הגג על נעמדתי .למעלה הגעתי אשר עד לעלות המשכתי אבל חזקה רוח בפני

  חזקה רוח התחילה כשלפתע העשן עם פנים מול פנים כמעט הייתי .העשן מעלת הארובה לעבר

 מה על ,לא ?...אולי ?במה אבל ,במשהו לאחוז חייב הייתי .מהגג נופל כמעט שאני הרגשתי .במיוחד
 ???זאת בכל אולי אבל !אפשרי בלתי זה ,בכלל מדבר אני
  יודע לא .מולי שהיה והלבן המיתמר העשן בענן לאחוז ניסיתי .המצב את יגרע לא לפחות זה ,אנסה אני

  .אותי יקח הוא לאן ידעתי לא .בענן לאחוז שאצליח חשבתי למה

 : כאן מתחילה שלי ההרפתקה
  .לעננים ,לשמיים ,כמשמעו פשוטו ,למעלה ?למעלה אומרת זאת מה .כמובן ,למעלה אותי הביא הוא

 .'גפן צמר ענני' הנקראים עננים סוג אותו ,לענן התקרבתי .יותר וגבוה יותר למעלה עף שאני הרגשתי

  ,לענן נגיעה כדי עד התקרבתי ?אז יקרה מה ,לענן להגיע אנסה אם מה חשבתי .באופק ענן ראיתי
  .קפצתי !הופ...ו

  של אינסופי שדה כמו עכשיו נראה קטן נראה שמרחוק הענן .מעט וקפיצי סמיך ,לבן עשן בתוך נחתי
  .לבן
  לא ,טוב .עננים על ללכת אפשר שאי להם מסבירים המבוגרים - קטנים כשילדים שתמיד יודע אני

  חושב לא אני .כוחם במלוא משקרים ,ששמעתם כמו ,כן .משקרים …הם ובכן …אבל להגיד לי נעים

  בטוח כך כל לא כבר שאני פעמים הרבה כך כל זאת עושים והם ,כן הם אבל לשקר מתכוונים שהם

  .בריא הוא שברוקולי

  שום מרגיש לא שאני ימים כמה כבר .מטרה ללא כך מתהלך שאני ימים כמה כבר .הענן על התהלכתי
  .אותי ומשקה מאכיל הענן על האוויר כאילו ,ושתייה באוכל צורך
  ?זה את אמר מי ?סליחה .סליחה .משמים .שומם .ריק

  ?להתעייף מתחיל אני אולי ?האלה ההזיות כל זה מה ??סליחהה
  ?הותו יהזוב שהני רוצה הדוני ההם ?ממני מתהלם הדוני ההם ??סליחהה

  !הגזמת באמת הפעם .לעצמי חשבתי !?קולות מדמיין שאתה בודד כך כל אתה !?השתגעת לי תגיד
 .בקול לעצמי אמרתי

 ".בשקט הותו יהזוב הני הז ממני מתהלם הדוני הבל ,רוח גס הדם נראה היה לא הדוני ובכן"
  .ענן ...היה הוא .לדמיין שיכולתי ומפליא מוזר הכי האדם את מולי וראיתי אחורנית הסתובבתי

   .ענן היה הוא ,כן ,כן
 .במיוחד בוהק ,בוהק לבן היה כולו כל קודם 

  מקטורן לו היו .עננים עשויים וקטנים לבנים פרחים בשלושה מקושטת מהודרת מגבעת לו הייתה

  יכול שהוא היה נראה .ורשמי מכובד נראה האיש .עננים עשויים מגוהצים ומכנסיים צחורים ועניבה

  ממשהו ביותר נעלב שהוא היה נראה אך ,מתלוצץ או מתבדח (ענן לומר עלי שמא או) אדם להיות
  .עליו או לו שאמרתי

  !"שלא באמת ,התכוונתי לא ,מצטער אני כן אם ?בך פגעתי האם"
  נראות היו ,שחיפש מה את מצא כאילו ,ולפתע ,ראש ועד רגל מכף אותי בחנו האיש של עיניו

  .עליזות
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  את אהבתי .ללחיצה ידו את והושיט האיש לי אמר ".פנים ומסביר נחמד לא קצת הייתי הים סליחה"

   הייתי כאילו ולא בוגר אדם הייתי כאילו אלי שהתנהג זה
  .להרגיש לי גרם לא פעם אף שלי שאבא מה ,גדול איש כמו חשוב שאני להרגיש לי גרם הוא .ילד

 לירהות יכול הני ובכן .לי קורהים שלי החברים כל כך ,ליהל לקרוא יכול התה הבל הייל הני"
  "?שלנו ההיר הת לך שהרה תרצה כך הים ,שלנו בהנן חדש שהתה

  להסתיר ניסיתי איך כשראה צחק הל .ראש בכובד אמרתי "היקר אישי כמובן ,כלומר" .קראתי !"כןןן"
  .התלהבותי את

  .והלכנו הלכנו  
  .הל את שאלתי "?בה מדברים שאתם השפה זאת מה אבל רוח גס להיות מתכוון לא אני ,תגיד"

 וגם הוריריהים שאנו מתוך גם זה .'בה 'וא ',ע ההותיות הת להחליף מחוייבים הנחנו המסורת לפי"

 אנו אבל הרגל מתוך כך מדבר היה הוא .היה שמו הנניה .הראשון להנן כבוד חולקים הנו אנו כך כי

  שלנו ההולם הת להפוך איך חשב הזמן כל .נהצל הנן היה הנניה .שלו המסורת את לשמר רוצים
  .שלו הסיום לפני יותר לטוב

 משמעותו הורונדו (שלנו השפה) בהנדולנית כלומר "הורונדו" לזה קורהים הנחנו .סיום יש הנן לכל
  .התפוגגות ,סוף

 מגיה שכשהנן בגלל וזה .הנחותים ,התחתון העולם נחשבים האדם בני ,אתם אצלנו הגב ודרך
  .'פנינה' בהנדולנית כלומר .עירי של שמה זה 'הילריני' .שלי להיר הגענו הנה
  .ימינה נפנה צהדים כמה והוד שמאלה נפנה פה
  ".פה בוא

   .ימינה פנינו
  .נשימה עוצר היה המראה

 הרחוב .רחוב 'סתם' ב עמדנו לא ,לא אבל ,חושבים ודאי אתם כך ?'לא ,רחוב בסתם עמדתם הכל בסך'
 .ממש מפליא היה הזה

  הרחוב .מעננים כולם עשויים היו אנשים מכל וחשוב חנויות ,מכוניות ,בניינים ,בתים .עננים ברחוב עמדנו

 ,עגלות .ותינוקות ילדות ,ילדים ,סבתות ,סבים ,גברים ,בנשים מלא היה הרחוב .וסואן רחב ,ארוך היה

 פיתות עם פלאפל חנויות ,נעליים חנויות ,בגדים חנויות .ואופניים ,אחת רכבת מסילת ,אוטובוסים ,מכוניות

 הומד התה מה ,בוא" .טוב מכל עמוס היה זה רחוב .מכולות ,ממתקים דוכני ,מעננים פרחים דוכני ,מעננים
  .הרחוב של ליבו לב אל התקדמנו ".רחוב רהיתה לא שלך בחיים פהם הף כהילו שם

 השוקק מהרחוב מוקסם שהייתי שמרוב ,צרה לסמטה איתו יחד לפנות לי אמר שהל עד קדימה המשכנו
  .שם בכלל שהיא לב שמתי לא ההוא

 ,יותר ביתי חלום ,חדש לחלום אותי והכניסה עכשיו עד בו ששהיתי מהחלום אותי הוציאה ההיא הסמטה

  אחרי שלהם לאמא חוזרים הילדים שאליה הסמטה כמו הייתה ההיא הסמטה .יותר חמים אך מציאותי

 הייתה ערב ארוחת בשביל אך מעט וחשוכה קצת צרה .ערב ארוחת לאכול החורשה מן לחזור להם שקראה
  .מספיק טובה

  .לבנה דלת מול ונעצרנו לולייניות במדרגות עלינו .ואפרפר מעונן לבניין צר מעבר דרך נכנסנו
  הל של הדירה .קסמים במפתח כמו ,נפתחה הדלת נוספת תנועה ובלי הל אמר "לינום הורמורקל"

  ועציץ קטנטן קפה שולחן ,לבנה ספה כמו יותר שנראה 'סלון' .סלון יש לדירה כשנכנסים .דלה הייתה

  מטבחון היה ימין ומצד .ומלוכלך גדול חלון היה שמאל מצד .יותר טובים זמנים שעבר היה שנראה אפור

  .הל של והאפייה הבישול כלי כל את שכלל התקרה בגובה וארון ,תנור ,כירה ,שולחן שכלל קטנטון

  בשנייה ,קטן ואמבט שירותים באחת ,דלתות שלוש ובו וקצר צר מסדרון היה מולך - נכנס אתה כאשר
  .עצמו הל של השינה חדר השלישית ומאחורי אורחים חדר

  .הותה היתך לחלוק מוכן והני חדשה תה קופסת קניתי מזמן לא" .הל אותי שאל "?תה תרצה"

  כך כל נראית הייתה לא שהיא למרות ,האפורה הספה על התיישבתי ".הספה הל לשבת מוזמן התה

  אפשר ומה ,שלה המרקם את זוכר אני היום עד .פעם אי בה שישבתי נוחה הכי הספה הייתה היא טוב

  היה נראה ענן שהיה שאפילו ומצומק מעוך קומקום מהארון הוציא הל ?מעננים שעשויה מספה לצפות
    .דופן יוצאת בצורה ישן
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  הכי החד שהייתי חשב הני .מפוהרות ותמונות הרוכים שטיחים לי היו .השיר היש פהם הייתי הני"

  הנהיר בגלל והכל ,עשיר כך כל לא כבר אני לראות יכול שאתה כמו .הייתי לפחות ,בהיר השירים

  כמו בהנן גהה היה לא ,שלנו הקדוש ההנן ,שהנניה חושב אני .מרושע הנן הוא הנהיר .הלינדורי
  ".שלו ובהתנהגות הנהיר

  .שאלתי "?שלך לסיפור קשור הנהיר איך אבל"
 הנהיר היה שמו ,מתחרה לי היה הבל ,בהנן טובים הכי החד ,צהיר דין הורך הייתי .ותראה חכה"

  והוא טובים שכנועים הבאתי שהני בזה קינא הזמן כל הוא .הכיתה בהותה יחד למדנו .הלינדורי

 וההחד החד משהו המר הליו הגן שהוא האיש .הימות לנו היה החד יום הז .טובים פחות הביא

 .נקמה ומרגש מכעס התפוצץ הנהיר ,ניצח שלי הצד לבסוף .החר משהו המר הליו הגנתי שהני

  התה החנות שם זה ',הנפלאוור' ל נכנס לתומי הלכתי .בו היינו עתה שזה ברחוב הלכתי החד יום

 פרחים לקנות ',הנפלאוור' ל נכנסתי הז .פרח זה ההנית בהנגלית הפילו ,פלאוור כי יודע
  הדומים ורדים עם זר היזהשהו לקחתי אז .למוכר התחפש שהנהיר לזה לב שמתי ולא מישהי…ל

 (שלנו הכסף של השם זה) הלן ושתיים שהשרים לי הנה הוא .הולה זה כמה הותו ושהלתי ויפים
  .הלן שלושים הולה שהוא כתוב הזר שהל הפתק שהל לו המרתי הז

 הזר הים מהחנות ויצאתי .הלן ושתיים השרים לו הבאתי הז משקר הוא שהפתק לי המר הוא

  מה הל יודע לא שהני לו המרתי .רמאי שהני והמר בריצה החרי בה 'מוכר' ה הז הבל ,שרציתי

 שהוא לו המרתי .לו להביא צריך שהייתי ממה כסף פחות לו שהבאתי לי המר הוא .מדבר הוא

  קנס שילמתי והני משפט לבית הלכנו בסוף .הפתק הל שכתוב ממה פחות הולה שזה לי המר

 .ונאנח הל המר ".למטאטא כסף לי היה שבקושי כסף מעט כך כל הים אותי שהשעיר גדול כזה

  הצדק שואפי הענניים הפנים את לראות יכול הייתי .הל של והנוגות העצובות בפניו ברחמים הבטתי
 .נושא לשנות ניסיתי אז עצוב ככה (שלי חבר היה די שכבר) הל את לראות עצוב לי היה .והאמת

  "?רעיון לך יש ,הביתה אחזור אני איך אז"
 לך יהיה ולנחיתה שלך לבית להשתגר תוכל וכך ומשגר מצנח היום לך שנכין שחשבתי האמת"

  "?הומר התה מה .מצנח
 .בהשתאות שאלתי "?פועל הזה המשגר איך"
 המקום הת לו להגיד צריך רק שהתה ומיוחד קטן הנן זה משגר ?משגר רהית לא פהם הף"

 מהננים הזה ההנן את מרכיבים .הזה למקום מהל הד הותך משגר והוא הליו להגיע רוצה שהתה
   .ושחור הפור ,לבן ,הצבהים שלושת בכלו

  יכול הני לבן ,שלי מהספה קצת לך לתת יכול הני הפור .כולם כמהט הת להשיג הפשר היפה יודה ואני

            תה כוס ולו לי הגיש הל אמר "להשיג היפו יודה לא אני...שחור אבל ,ממני קצת לך לתת
  .לצידי הספה   על והתיישב

 !"שחור מענן כולה עשוייה ביגליים של חנות ראיתי ההוא ברחוב כשהיינו" .קפצתי !"יודע אני"
 ".ההיא החנות הל ונצא התה הת נגמור בוא אז המקורות שלושת כל הת לנו יש הז .מהוד טוב ,טוב" 

  .במיוחד ורועשת גדולה לגימה ושתה אמר

  .הל של לבית וחזרנו אלינו לב שישימו בלי מהחנות השחור הענן פיסת את לקחנו
  טוב ,כן" .בהיסוס שאלתי "?ממך...ענן פיסת לקחת רק ונשאר מהספה לקחנו ,מהחנות לקחנו טוב"

  נשמע בקסם כמו ואז .שלו מהברך ענן חתיכת הוציא כאב או היסוס כל בלי ופשוט אמר ".קח הנה
 .עצמה את השלימה שלו והברך קטן 'פק'
  .לחשתי !"מדהים"

  ."מדהים בהחלט ,כן"
  מן והוציא הל אמר "קדירה הנה .קדירה צריכים אנחנו ועכשיו החתיכות כל את לנו יש טוב "

  לי סימן כך אחר .הגובה מחצית עד מים לקדירה ושפך הברז אל ניגש הוא .רחבה קדרה הארון

  ,לבן :הסדר לפי העננים כל את שם ובזהירות ולאט ,קטן פיצוץ לעשות יכול שזה לי אמר ,לבוא

  שפך הוא .וכתום סמיך נוזל ובה קטנה צנצנת משם והוציא קטנה למגירה ניגש הוא .שחור ,אפור

 אשר עד מעץ כף עם הכל את ערבב והוא ,קצר '!פוף' נשמע ,הקדירה אל טיפות שלוש בערך
   .וכתום מאוד סמיך נוזל התקבל

  .השולחן על תכולתו כל את ושפך בהנדולנית כנראה הל לחש "דיפרס ,דיפירוקו,רילקס ,נימירוקו"
  .וכתום קטן ענן נוצר ,פתאום
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 ".שלך הבית היפו לו המור"
 .בקול אמרתי  "12 החרצית רחוב ,ירושלים ,ישראל "
  וזיתים משמש ריבת ,חמאה לי יש .משהו נאכל בוא בינתיים ,מוכן יהיה הוא דקות 5 עוד ,בסדר"

  "?שלך הפרוסה על תרצה מה ,שחורים
  ולא לו שיש טוב הכי הממרח שזה חשבתי אבל חמאה שרציתי למרות אמרתי ".תודה ,ריבה רוצה אני"

  הבל זיתים הוהב לא בכלל הני למהשה .הריבה הת הוהב הכי גם הני .טוב ילד" אותו לו לגמור רציתי

 רק לי יש .לחם פרוסת הל לשים משהו בתור להצמי להרשות יכול שהני היחידים הדברים החד זה
  "?בסדר זה ,שחור לחם

 .העוני עם יפה מתמודד הל איך וחשבתי אמרתי !"בטח"
  ומסעירה מלהיבה הכי החוויה בהחלט זו עננים עשויי מישהו לצד מעננים ריבה עם שחור לחם לאכול

 וידיד נהמן חבר היית .כן" .הודיתי ".להיפרד קשה קצת...האמת" .הל של החצר אל יצאנו .לי שהייתה

 הוא שהדוני רוהה הני לבסוף ":ואמר שנפגשנו הראשונה בפעם כמו ידו את לי והושיט הל אמר ".טוב

  מתי הותי לבקר יכול הוא רוצה הוא והים .רציתי שתמיד בן כמו בשבילי והיה ,בכלל רוח גס הדם לא

  אל נפלתי בחזרה יד להושיט שבמקום התרגשתי כך כל אני ,מעט רועד בקול הל גמר ".רוצה שהוא

  ,התכוונתי לא ,מצטער אני כן אם ?בך פגעתי האם" :ואמרתי פרידה של בחיבוק שלו הענני הצוואר
  !"שלא באמת

  שאנחנו הרגשנו זמן הרבה ביחד היינו שלא ואפילו חזק בחיבוק אותי עוטפות שלו הידיים את הרגשתי 
  .ברק בינינו היה ,עננים שני כמו ,חברים כמו

 
 

  
   .אחד לאדם רק מקום בו שהיה לענן לעלות לי ועזר לי אמר הוא "הלה"
  "ילד בקרוב להתרהות"
 :ואמר הבדיחה את הבין הוא ,אליו חייכתי "הייל לומר עלי שמא או ,הל להתראות"
  שהתה לירהות יכול הני ,ובכן .לי קורהים שלי החברים כל כך הל לי לקרוא יכול התה הבל הייל הני"

  "?נהנת ההים ,נגמר שלנו הסיור אבל ,שלנו בהנן חדש
  ".במיוחד .מאוד"
 !"להתרהות .יצא והוא '!צא' לו להגיד צריך רק התה הכשיו"
  .סחרחורת לי שנהייתה גבוה כך כל במהירות וטסנו !"צא" אמרתי ולענן אמרתי !"להתראות"
  שלי למיטה נכנסתי שלי לחדר עליתי ,הדלת את נעלתי לבית בשקט נכנסתי בלילה ,הביתה חזרתי 

  לי אומר ,שלו המקטורן עם ,הל את רואה אני - לעננים מסתכל לפעמים אני אם היום ועד מאז ונרדמתי

  והוא "אותי שכחת שלא רוהה אני" או .לי וקורץ ".הל לי לקרוא יכול התה הבל הייל הני" :כמו דברים

  ."לא לעולם " :לו עונה כשאני אלי מחייך
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 ההוריקן

 הרבסטראיון עם אבא של אלה 
  

 הקדמה
  חזקה נורא והרוח נהרסים דברים הרבה .ומים מרוח כתוצאה הרבה שקורית טבע תופעת זו הוריקן

  אדם בן שאם כך ,ש"קמ 186 בערך היא הרוח שם ,ש"קמ 40 של לרוח רגילים אנחנו בישראל .ומהירה
 !עפות מכוניות אפילו .עף הוא הזאתי ברוח עומד

 !מהנה קריאה
 ?ההוריקן קרה איפה 

 .ב"בארה השוכנת אורלינס ניו בשם בעיר קרה ההוריקן
 ?היה ההוריקן זמן כמה 

 .ימים שלושה כמעט במשך אורלינס ניו של האזור את הכה ההוריקן
 ?הרוגים היו 

 .הוצפו שלהם הבתים כי בית בלי שנשארו אנשים הרבה ועוד שנפצעו אנשים והרבה הרוגים היו
 ?מההוריקן כתוצאה נחרבו מלון בתי 

  שההוריקן מה .הים של לאזור קרובים שהיו אלה כל ,במים הוצפו המלון בתי רוב שבעצם זה שקרה מה

 .מאוד חזקה רוח ידי על מים הרבה מציף שהוא זה עושה
 ?ההוריקן קורה ממה כתוצאה 

  בעצם .וגבוהה מאוד חזקה במהירות מתהווה הרוח שבהם במקומות המתרחשת טבע תופעת זו הוריקן

 מה כל גם מעיפה הרוח .מים של גדולות מאוד כמויות ומעיפה מעוגל משפך כמו של צורה מקבלת הרוח
 ,לשעה קילומטר 180 של למהירות שהגיעו הוריקנים ראיתי .דברים הרבה ועוד ,עצים ,מכוניות :שבדרכה

  ,עץ ,עמוד :כגון ,משהו באיזה ונכנסת לשעה קילומטר 180 כ שנוסעת מכונית כמו זה לעצמכם תארו
 !עושה הזאת הרוח נזק איזה מבינים לא אתם …וכולי

 ?נגמר ההוריקן איך 
  אחת עיר על לעבור יכולה הזאת הסופה ,להיחלש ומתחילה אחרים במקומות עוברת פשוט הרוח

  .עצום נזק ולהשאיר
 ?קרה ההוריקן ארצות באיזה 

  .קרה זה הברית שבארצות יודע אני אבל ,ההוריקן קרה שבהן הארצות כל את להגיד יודע לא אני
 .המזרח ובארצות בתאילנד וגם ,קורה שההוריקן מצבים הרבה יש במקסיקו

 ?בקיץ לקרות גם יכול ההוריקן 
  .בחורף וגם בקיץ גם לקרות יכול זה

 ?ההוריקן לפני ברחת אתה ,ההוריקן את חווית הרי אתה 
  להיות שהולך דיבורים מיני כל שמענו שם כשהיינו .אורלינס לניו הגענו ואשתי שאני זה קרה שבעצם מה

  לפני שבוע בערך לשם הגענו .חששנו לא לכן - יגיע ההוריקן לאן מדויק תמיד לא זה אבל ,הוריקן

  או קר היה לא ,בחוץ מאוד נעים והיה נפלא היה גם האוויר מזג .חששנו כך כל לא אז ,הגיע שההוריקן

  אז - "דבר שום פה אין גשם אין ?לקרות יכול מה ,טוב נו" חשבנו כישראלים שלנו מהנסיון .משהו

  לניו להגיע הולך שההוריקן מהטלוויזיה אזהרות לראות התחלנו ,הגיע שההוריקן לפני יומיים .נשארנו

  יום .העניין מכל הסטריה עושים סתם התקשורת שאמצעי חשבנו ,חששנו כך כל לא עדיין .אורלינס

  היה ,דבר שום היה לא עדיין מהמלון כשיצאנו .להתפנות מהמלון מכתב קיבלנו הגיע שההוריקן  לפני

  מרוב ,חזקה מאוד רוח מתחילה פתאום .ענקי גשם לראות מתחילים אנחנו שנסענו כדי תוך .רוח קצת

  את עזבו אנשים כי תנועה פקקי להיות התחילו .האוטו את לנו לנדנד התחילה היא חזקה הייתה שהרוח
  .אורלינס ניו
 ?ברחתם לאן 

 .זוכר לא אני ,הברית בארצות אחר לאזור ברחנו
 ?נפגעו שלך מהחברים אחד 

 אורלינס מניו אנשים מכיר לא אני ,לא
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  כנרת נעמןאביה / האיש שריחף בעזרת בלונים

  
  יכול שהייתי הלוואי' :וחשבתם מרחף אותו ראיתם ,אותו עזבתם ,בלון קבלתם פעם אי

  2.9.2020 בתאריך  .הקוסם בליין דיוויד שחשב מה בדיוק כנראה זה '?איתו יחד לרחף

  עשור במשך תכנן הפעלול את .ענק בלוני 52 בעזרת מ"ק 7.5 של לגובה המריא בליין דיוויד

  שבגבהים מכיוון .המדברית אריזונה של בשמיים כשעה ריחף הוא לפועל וכשיצא ,שלם

  לאצבעו המחובר קטן ומכשיר חמצן בלון מחובר היה לדיוויד - מספיק לא החמצן כאלה

  התהליך כל לאורך .לבלון התחבר נוסף לחמצן הזדקק וכאשר בדם החמצן רמת את שמדד

  שעה לאחר .ומיקומו שלו החמצן רמת אחרי שעקבו מקצוענים פקחים באוזנייה אותו ליוו

  פקח של באוזנייה עזרה מקבל כשהוא מטה וצנח הבלונים את בליין דיוויד עזב ,באוויר
 .מצנח עם ביצע הוא הנחיתה את .לנחות איפה אותו שמכוון

  זה את לעשות רוצה הייתי ולא מפחיד ממש גם אבל ,מגניב ממש שזה חושבת אישית אני

 .בעצמי

  
  אביה כנרת נעמן/ מצבי רוח 

 
  ?"רוח מצב" :המילים על לחשוב לכם יצא

  '?רוח' המילה את בזה יש למה
  יש :למשל ,שונים הרוחות סוגי כל .שלו הרוח את יש אחד שלכל בגלל שזה חושבת אני

  או ,שקטה רוח עם כאנשים מתגלים בסוף והם מבחוץ סוערת נראית שלהם שהרוח אנשים

  שהרוח אנשים ,ענקית סערה כמו ממש לפעמים הם אך רגועים שנראים אנשים - להפך

  אם ,הקו על שתמיד אנשים ויש ,מאוד מהר לסערה הופכת אך כלל בדרך שקטה שלהם

 חיבוקים עליך ירעיפו ישר הם טובה מילה להם תגיד ואם יתעצבנו ישר הם אותם תכעיס
  .ונשיקות

  או חלשה ,שוקטת או נסערת היא האם :האדם אותו של הרוח של המצב פירושו 'רוח מצב'

  אתה אם :למשל ,האחרים של הרוח את להרגיש יכולה שלך שהרוח חושבת אני .חזקה
  .עצובה שהיא שלו הרוח את להרגיש יכול אתה ,עצוב שלך וחבר שמח

  של רוח תמיד שמביאים אנשים יש נגיד ,איתך מביא שאתה הרוח להיות יכולה רוח לדעתי

  או ,שקט של רוח ,עצבות של רוח איתם שמביאים אנשים יש .שמחה של הרגשה ,שמחה
  .טובות הרוחות כל ולדעתי רוחות מיני כל יש ...אהבה של רוח

  .טוב רוח מצב לכם עשתה שלי שהכתבה מקווה
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 שוהםעלמה רוח / רוח היא מיוחדת 

 
 .שוהם רוח עלמה לי קוראים

  כתוב ולא כשנולדתי מיד קיבלתי שלא שם זה רוח

  משפחתי שני שם זה אלא ,שלי הזהות בתעודת

  והם קצת כשגדלתי לי נתנו ואבא שאימא ופרטי
 .[האינדיאנים אצל כמו קצת] יותר אותי הכירו
 ?רוח השם את לי בחרו למה
 .מסוים בכיוון אוויר של תנועה היא רוח

  לא וכמעט מלטפת להיות יכולה הרוח עוצמת

  לסופות לגרום אפילו יכולה שני ומצד מורגשת

  הרוחות נוצרות איך הסברים מיני כל יש .הרסניות

 כל את להסביר יודעים לא המדענים עדיין אבל
 .ומתי קורות הן ולמה הרוחות סוגי
  להיות יכולה אני משתנים רוח מצבי יש לי גם

 על פעם חשבתם) סוערת להיות יכולה ואני עדינה

  תמיד לא .(?לרוח קשור ושהוא "רוח מצב" הביטוי

  ולא משתנים שלי הרוח מצבי למה להסביר קל

  אני ומתי רגועה אהיה אני מתי לדעת קל תמיד

  בין בקלות עוברת אני לפעמים .עצבנית אהיה

  ערסל לי יש .זמן יותר לי לוקח ולפעמים רוח מצבי

  זה כי נרגעת אני עליו עולה וכשאני במרפסת
 .ברוח מרחפת אני כאילו לי מרגיש
  ועל הנוף על שמשפיעים מהכוחות חלק הן רוחות

  הן ,וההרים הדיונות החול את מעצבות הן .הטבע

  הזרעים את מעיפות הן ,בים וסופות גלים יוצרות

 לציפורים עוזרות והן להתרבות לצמחים עוזר וזה

 דברים הרבה ולעצב ליצור אוהבת אני גם .לעוף

  בזכות לטבע קשורה מאוד מרגישה אני .מחדש

  בבית וגם לטיולים אותי שלוקחים שלי ההורים

  אני ככה .הרבה לטבע יוצאים אנחנו הספר
 .לטבע שלי הקשר את משפרת

  ועכשיו .רוח לי שקוראים שמחה אני זה בגלל
 .למה יודעים אתם

  .פלדשטרן נגה לי קוראים ,שלום

  כי "נגה" השם את בחרו שלי ההורים

  :שלו המשמעות ואת אותו אהבו הם

  בשמים כוכב גם יש .אור הפצת

  הוא כי כך לו וקוראים ,נגה לו שקוראים

  -- כוכב סתם לא הוא נגה  .זוהר ממש

  מסתובב שהוא אומר זה .לכת כוכב הוא

 לפעמים אפשר ,זה בגלל .השמש סביב

  אחרי או הזריחה לפני אותו לראות
  .השקיעה

  ?מצחיק משהו לכם לספר אבל

  אני אז ”!נגה הנה ,הי" :אומר כשמישהו

  הוא אז ”.פה אני ,נכון ?מה" :אומרת
  .”הכוכב נגה התכוונתי" :אומר

 שמות שקשורים לאוויר

 נגה

  ,מעין 'ב מכיתה, ענבר יסעור שמי ,שלום

  אני כי האוויר ליסוד קשור שלי והשם

  לשני גם קשור אני .הליקופטר וגם ציפור

  ,ימית ציפור זה שיסעור בגלל ,יסודות

  את למצוא לספנים עוזרת יסעור וציפור

  לעזור התכונות את יש לי וגם ,הדרך

  כמו ,כוח המון לי יש וגם ,לילדים
– אני וזה ,וסערה מערבולת זה שיסעור

   .יסעור

 

 

 יסעור
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 אדמה
 דרור אמיתון: צילום

 אילה מאלי: צילום
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 גיאולוגיה

 אייזנמןיערה / אלחנן לבנה : ראיון עם הדוד הגיאולוג שלי

 ?גיאולוגיה זה מה :יערה
  בעצם זה האדמה .האדמה נוצרה איך ,האדמה עשויה ממה חוקרים שבו ,האדמה מדע זה גיאולוגיה :אלחנן

 .קילומטרים של בעומק להיות יכול ,האדמה שבבטן מה כל ,סלעים למשל ,הארץ כדור בנוי שממנו מה כל
 ?שבים החול מגיע מאיפה :יערה

  .ובאתיופיה בסודן למשל ,אפריקה ביבשת הרים יש .ישראל של הים בחוף החול מגיע איך אסביר אני :אלחנן

  לנהרות ומשם לנחלים הסלעים את סוחפים והרוח השטפונות ,ההרים את לאט לאט מפרק הגשם השנים עם

  לחלקים להתפרק ממשיכים הם ואז ,אבן חלוקי נהיה זה ואז גדולים לסלעים מתפרק זה בהתחלה .גדולים

 הם רבות שנים שאחרי עד בשני אחד מתחככים האבן חלוקי ,שזורם גדול נהר בתוך .קטנים ויותר יותר
 .קטנים לגרגרים הופכים

  לפני .ישראל של לחופים עד החול את סוחפים בים והזרמים התיכון לים הזה החול את סוחף הנילוס נהר

  מפסיק הנילוס .הים אל החול של ההולכה את עוצרים האלה והסכרים ,סכרים כמה בנילוס בנו שנים עשרות

 חול מאד הרבה עדיין יש .בו שיש החול את מאבד הנילוס של השפך לאט לאט .התיכון לים חול לספק
 .זה את ירגישו שנים אלפי או מאות בעוד אבל ,שלנו לחופים להגיע שממשיך

 ?סלעים נוצרים איך :יערה
 משפחות כמה על לך אספר אני .סלעים של משפחות יש :אלחנן

  גם לצאת יכול געש הר אבל ,הגולן ברמת שרואים כמו וחרוטיים גדולים להיות יכולים הם ,געש הרי יש

  כמו ,בזלת לו שקוראים לסלע הופך וזה ,ומתקשה מתקררת היא ואז ,לאדמה נשפכת הלבה .קטנה מגבעה
 .הגולן ברמת הרבה שרואים

  ואז מתקררת לאט לאט היא גם אבל ,האדמה בעומק נשארת אלא יוצאת לא שהלבה סלעים של משפחה יש
 .אילת בהרי הרבה שרואים ,גרניט כמו סלעים נוצרים

 עד ,ים או נחל של בקרקעית ששוקעים קטנים גרגירים אלה .משקע סלעי אלה סלעים של אחרת משפחה

  להיות יכול זה בים .לסלעים והופכים מתקשים לאט שלאט גרגירים של שכבות על שכבות ממש שנוצרות

  גיר סלעי למשל כמו ,קשה לסלע והופכות נדחסות לאט לאט השכבות .בים שחיו חיים בעלי של שלדים
 .דולומיטו

 סלע שנקראים סלעים יוצרות שלו השכבות ואז ,חרסית או חול כמו ,ששוקעים אחרים גרגירים יש בנהרות
 .חרסית סלע או חול

 ?איך זה הגיע להיות הר, אבל הסלעים נוצרים בקרקעית הים או בעומק האדמה: יערה
כדור הארץ בנוי מלוחות לוחות והם כל . היא בעצם כל הזמן זזה, זה קורה בגלל שבאדמה יש תנועה: אלחנן

זה תהליך  . הזמן זזים ולכן סלעים שקבורים עמוק באדמה יכולים לזוז עד שהם בסוף יכולים אפילו לצאת
 .שלוקח מיליוני שנים

 ?ממה נגרמת רעידת אדמה: יערה
כל . ואז פתאום יכולה להשתחרר תנועה, אחד ביחס לשני, הלוחות של כדור הארץ כל הזמן זזים לאט: אלחנן

וכל  , הלוחות קצת לוחצים אחד על השני כל הזמן. תהליך כזה של שחרור התנועה יכול ליצור רעידת אדמה

עד שיש כזה שחרור של התנועה ומרגישים את  , רוב הזמן אנחנו לא מרגישים את זה. אחד דוחף לכיוון אחר
 .האדמה ממש זזה

 ?איך נוצרות מערות: יערה
איפה שהיום אנחנו רואים מערה פעם  . יצירה של מערות היא קצת הפוכה מתהליך של יצירת סלעים: אלחנן

,  קצת חומצה היתהבמים האלה . והמים האלה המיסו חלקים מההר, הזה היה מכוסה במי תהום האיזור
 .וככה נוצרות מערות, והחומצה היא זו שהמיסה את הסלע ויצרה בו חללים

 ?מה זה מאובנים: יערה
.  מגרגירים שחלקם שלדים של בעלי חיים קדומים, המאובנים זה חלק מההסבר על איך נוצרו סלעים: אלחנן

רק  . והוא הפך להיות כמו הסלע שבו הוא שקע, מאובן זה שלד של בעל חיים שלא נמס אלא נשאר שלם
 .הצורה שלו נשמרה אבל הוא עשוי מאותו חומר של הסלע

 .מקווה שגם לכם, לי היה מעניין
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 נחוםבועז / סרטים על האדמה 

 
 האלו בסרטים .וקרשים מאדמה שבונים אנשים 2 על  סרטים על ממליץ אני

          הקישור בעזרת לצפות תוכלו
nlNRY50com/watch?v=rlaK.youtube.//www:https  
  מבנה כל או וילות כמו מבנים מהאדמה בונים הם כי לאדמה קשור הזה הסרט

  כיף הזה הסרט וגם מלמד סרט זה .בסינגפור חיים בסרט האנשים .אחר

 .ביוטיוב זה את מצא שלי אבא  .לצפיה
 !נעימה צפייה

  
 כאן הם חופרים כדי לבנות

 כאן אוספים בוץ מיוחד משלוליות
כאן הם מכינים מלט מהבוץ שהם אספו  

 מהשלולית

  
 כאן בונים לבנים מהמלט בוץ 

  

 כאן הם שורפים את הלבנים

 .כאן המבנה מוכן  
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 טריסטמןעילאי / ספורט הטיפוס 

 

 :טיפוס סוגי שני יש
 .לטיפוס שמיועד קיר על טיפוס -בפנים
 .צוקים על ,בטבע  -בחוץ

 .כושר וצריך להתאמן צריך בשניהם
  את שיאבטח מישהו צריך גבוה יותר טיפוס אבל .מטר 2,3 עד ,ציוד בלי ,לבד מקום בכל לטפס אפשר

  .'וכו מיוחדות נעליים ,קראבינר ,חבל ,ערסל :בציוד להשתמש איך ללמוד חשוב .בטיחות חבל עם המטפס
  .טיפוס בקיר אותו להשכיר ניתן אך ,יקר הציוד
 .לצוק הכבד הציוד את איתך ולקחת ,בציוד צורך יש בטבע

  לפעמים .מהשני אחד שונה טיפוס וכל ,להתלכלך ואוהב מהטבע נהנה אני  .בטבע לטפס אוהב הכי אני
 .מסוכן להיות יכול גם וזה בשמש מידי חם

  .אותי מלמד והוא הציוד כל את יש שלי לאבא
 .בקולורדו קיץ במחנה ,בצוקים לטפס גם למדתי

 .שעוזרים מדריכים ויש ,מסוכן לא ,מזגן יש ,הציוד כל את יש טיפוס בקיר
 .בשבוע פעמים לטפס ללכת שיכולתי הלוואי

 

 .לקטן מהגדול מסודר במערך לצוד יוצאים הקיפודים     .6

 . בשניה  2 של אדירה למהירות להגיע מסוגל רגליים קל קיפוד     .7

 .אסיה ובמזרח אמריקה בדרום מאוד מעט אבל התיכון ובמזרח באירופה קיפודים הרבה יש     .8

 !ן.בביתכם מצוין להסתדר ויכול לביות קל הננסי האפריקאי הקיפוד     .9

 ?הידעת

 !בעולם המהיר לקיפוד הופך הוא בכחול אותו וצובעים אדומות נעליים לו שמים ,קיפוד לוקחים אם

 

 

  

  

  

   

 ונסוברעברי אריה /   !כוח הנברנים
  מתאימות אלה חיות .באדמה מחילות בתוך ולחיות לחפור הנוהגים חיים בעלי המתאר מונח הוא נוברים

 ,חפרפרת ,ארנבת ,חולד ,גירית :ביניהם ,רבים יונקים למצוא ניתן הנברנים בין .קרקעיים תת לחיים

 !הקיפוד סוניק וכמובן דורבן

  הרבה .ועבים גדולים (צפורניים) טפרים עם מאוד חזקות קדמיות רגליים כלל בדרך יש אלה לחיות

  הראיה חוש ,זאת לעומת ,מאוד מפותחים ושמיעה ריח חוש בעלי הם הקיפוד גם וביניהם מהנברנים

 .עוורים אפילו וחלקם מאוד חלש שלהם

  כדי במחילות חיים וחלקם חמים באיזורים גופם חום את לווסת כדי במחילות משתמשים מהנברנים חלק

 .מזון ולאחסן טורפים מפני עצמם על להגן

 .הקיפוד הוא עלי האהוב הנברן

 :קיפודים על עובדות

 .זוחלים דוגמת קטנות ומחיות מחרקים הניזונים יונקים הם קיפודים     .1

 .סכנה בשעת ''התכדרר''ל ויכולת חדים קוצים לקיפודים     .2

 .הלילה בשעות רק פעילים האמיתיים הקיפודים     .3

  נחש פעמים 5 להגיד תצליחו האם :אתגר} נחשים לארס ביניהם שונים לרעלנים חסינים הקיפודים     .4

 ?{מהר נחש נשך

 .להגנה אותם ומשמשים שרירים בידי הנשלטים קוצים 7,000 -ל 5,000 בין לקיפודים     .5

 

 

40 



  
 אלעזרי רעות / לקניה משלחת

 
 .השני לצד ולעבור להמשיך חייבת הייתי אבל ,סדוקה גם הייתה זה ובגלל יבשה הייתה השני בצד האדמה

 צעד וכעבור הסדוקה לאדמה עברתי .הסדוקה לאדמה לעבור הייתה היחידה האפשרות ,חבל מצאתי לא

  לא בהתחלה ,התעוררתי .לחילוץ זקוקות אחותי וגם אני גם עכשיו ,אמרתי ,"לא אוי" .בור לתוך נפלתי אחד

 ומיד שם קרה מה נזכרתי עכשיו רק החולים בבית שאני הבנתי דקות כמה כעבור אבל ,אני איפה ידעתי

  המיטה על והצביעה ,"כן" :ענתה האחות "?כאן נמצאת דושלי רחל האם" :הקרובה האחות את שאלתי

 אספר ועכשיו .בסדר נראתה היא מזה חוץ אבל ,וצלקות פצעים כמה עליה והיו רחל ישנה במיטה .שלידי

  ביום קרה זה ',י בכיתה ואני דושלי אדר לי קוראים ?בו הייתי ולמה ?הזה המקום איפה ?לי קרה מה לכם

  אותי חימם המרק .נחמד היה מהקור חוץ ,מרק ושתיתי בשמיכה התכסיתי ,הספה על ישבתי .מאוד קר

 הוא אז אבל ,קל שיעול בהתחלה ,להשתעל התחילה אלומה פתאום .אלומה אחותי עם שחמט ושיחקתי

 וכעבור התרחקתי .להתרחק כדאי ולי לאמבולנס לקרוא שצריך אמר אבא .שלי ואבא לאמא וקראתי התחזק

 יצאו ואבא אמא דקות כמה אחרי ,החולים לבית אלומה את לקח האמבולנס .האמבולנס הגיע דקות 10

 חזרה לא אלומה ועדיין שבוע עבר .רחל הקטנה ואחותי אני בבית נשארנו ,החולים לבית ונסעו החוצה

 כי ,נבוא שאנחנו רצו לא הם .בבית השאירו רחל ואת ואותי ,אותה לבקר הלכו ואבא אמא יום כל .הביתה

 ,לברוח העזתי לא אבל ,זה את ושנאתי קורה מה לי אמרו לא ,להתעצבן התחלתי כבר .ממנה שנדבק פחדו

 לא בהתחלה .לקניה משלחת שיש הודיעו הספר בבית כשהייתי ,אחד יום .רחל על לשמור צריכה הייתי

 שהמשלחת למשל כמו ,דברים עוד שכתוב ראיתי אז אבל ,שם חם כך כל הרי ,לקניה דווקא למה הבנתי

 ללכת יכולה שאני בגלל התלהבתי מיד .שונות דתות על ללמוד יוכלו 'י - 'ז בכיתות שהילדים כדי מתקיימת

  גם .לה וסיפרתי רחל אל מיהרתי ,איתנו יבואו מורים שני גם הרי .הזמן כל עליה לשמור אצטרך ולא רחל עם

 .ארצות יותר ועוד גאוגרפיה שיעור את אוהבת מאוד רחל ,שונות מסיבות אבל התלהבה היא

  
  
    

 .הטיסה של היום והגיע שבועיים עברו .ורחל אני ובתוכם למשלחת וילדות ילדים 8 בחרו והמורים המורות

  הביטחוניות הבדיקות כל את עשינו ,נכנסנו .לתוכו נכנסו ובמהירות התעופה לשדה הגיעו המשלחת ילדי כל

  חיכו התעופה בשדה .לקניה הגענו שעות 8 כעבור .לזה התרגלנו אבל מאוד צפוף היה במטוס .למטוס ועלינו

 לא אבל ,נרדמתי ומיד בערב למלון הגענו .דקות 45 ,קצרה אבל ,מאוד יפה הייתה הדרך .מוניות שתי לנו

  התעוררתי .שאבוא ושכדאי ערב לארוחת יורדת המשלחת שכל ואמרה באה רחל כי זמן הרבה ישנתי

 יפה לא ליער והגענו לטייל הלכנו למחרת .ערב מאותו זוכרת לא אני השאר את .למטה רחל עם וירדתי

  ניסיתי .רחל את היה שראיתי היחיד הדבר .אני איפה ידעתי לא ,מעדתי פתאום ,עייפה הייתי .במיוחד

 היא כי ,הבינה רחל כנראה אבל ,"?משלחתקניה איפהקבוצה": ככה לי יצא אבל ,הקבוצה איפה לשאול

 אמרה היא ,מים לי ונתנה לקום לי עזרה היא .הקבוצה איפה יודעת לא והיא לאיבוד שהלכנו אמרה

 ,מהמים חצי שתיתי מזה וחוץ לשתות לי נתנה שמינית ועוד אותי להעיר כדי שלי מהמים ברבע שהשתמשה

  את לחפש ומיהרתי חזקה הרגשתי פתאום .(וחצי ליטר מבקבוק רבע) מים ל"מ 375 רק לי נשארו כלומר

 מ וחלשה סדוקה אדמה על דרכה רחל פתאום .ממני מהירה יותר הייתה עדיין כי לפני הלכה רחל .הקבוצה

 היא ,מדי מאוחר היה זה אבל אותה להציל מיהרתי ,מטרים 10 הלכה וקלה קטנה שהיתה בגלל .ד - ו- א -

 .מצאתי לא אבל ושמיכה מים ,חבל היה שבו שלי התיק את לחפש היער לתוך מהרתי .עמוק בור לתוך נפלה

 לא ואני חולים לבית הגעתי איך יודעת לא אני ,זוכרת שאני מה זה .ההמשך את יודעים כבר אתם ומשם

 לב שם המורים שאחד לי התברר ההם ובימים בקניה ימים 3 עוד היינו .אחותי ואת אותי הציל מי יודעת

 לשם והגיע וסדוקה חלשה אדמה יש היער של השני שבצד ידע הוא אותנו למצוא והלך חסרות ורחל שאני

  שתקועים אנשים עוד יש האם לבדוק והלכו אותי חלצו והם עזרה להזעיק והחליט בור ראה הוא שם .מיד
 .רחל את זה אחרי ושעה החולים לבית אותי הביאו  בינתיים ,בורות בתוך
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 שהם בירן/ מקור השם שהם 

  
,  ַהְבֹדַלחָשם ; טֹוב, ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא"...

 (ב"י' בראשית ב) ..." ַהֹשַהםְוֶאֶבן 
אני  , "שהם"  על השם שלי  מתי שאני חושב

כמו    יקר  כי יש לי הרגשה שאני  ,מתחזק

לפעמים אני אפילו  . השהםאבן 

,  מרגיע  כי זה שם  ,שקוראים לי שהם  גאה

ך וגם מנטרה הודית  "בגלל שהוא מהתנ

מנטרה זאת מילה שחוזרים עליה  . )עתיקה

בסנסקריט זה בעצם . בלב בזמן מדיטציה
 "(.אני הוא זה: "שתי מילים

ך המילה שהם מופיעה די הרבה  "בתנ

בדרך כלל במשמעות של אבן  , פעמים

על אפוד החושן של הכהן   שהיתה, יקרה
 .אבל גם במקומות אחרים, הגדול

,  שהם זאת גם אבן שקשורה ליוסף הצדיק

דרך אגב )  בגלל שיש בה את אותיות השם
  (.השם השני שלי הוא יוסף

: מפראג  המהרלאני אוהב את דברי         ·

לתלמוד בבלי  , (נא" )נצח ישראל"בספרו 

למים שוהם הגוון שלו דומה ( "בתראבבא )
 ."ומורה על חסד וטוב

אבל  , ך"מוזכרת בתנ השהםמכיוון שאבן 

יש מחלוקות לגבי איזו אבן  , לא מתוארת בו

,  יש אנשים שאומרים שזאת אבן בריל. זו

כל מיני  ,  כריזופרסיש הסוברים ששמה אבן 

תרגומים מתקופות שונות מביאים הצעות  

,  סרדוניקס,  איזמרגד: משלהם
  .וקדריליאן  אוניקס

  :לאוניקסרוב התרגומים מתייחסים 
קוורץ בעל , סלעסוג של זאת אבן חן שהיא 

נדירים   האוניקסכמה מסוגי . גבישים זעירים

יש לאבן מבנה בצורת רצועות בעלות  . למדי
 .והיא קשה מאד, צבעים מגוונים

הוא כנראה ממצרים   השהםהמקור של  

ולדעתי משם הכירו אותה בני  , העתיקה
 .ישראל

  
  

  
  
  

 סנדרסצורי / צורי 
כשקוראים לי צורי אני מרגיש  . צור זה סלע חזק במיוחד

 ' שהכוונה לה

אולי כשקוראים לי ככה זה נותן לי קצת  . הסלע החזקשהוא 

ח אני  . כוח פיסי וגם כוח נפש של התמודדות -יש לי כוחות . כֹּ

אבל אני כן אוהב  , לא מרגיש שיש לי קשר מיוחד לאבנים

מצאתי כמה פעמים ראשי חץ בטיולים של בית  . סלעים למצא

שמצאתי  , יש לי שני ראשי חץ ושני כדורי רובה. הספר
  .אחד בתעלה ואחד סתם על הרצפה, בגבעת התחמושת

משעמם לו  , אני חושב שסלע היה רוצה לזוז מהמקום שלו

מצד . הוא מאד אומלל, והוא סקרן לראות מקומות אחרים
  .אחד הוא יציב ונשענים עליו ומצד שני הוא רוצה לזוז

משה הכה  . בגלל סבא רבא שלי, השם השני שלי הוא משה

ובשם שלי משה משלים עם , בסלע במקום לדבר אליו
  .הסלע

.  הצלחתי פעם להוציא ניצוצות מאבני צור. צור זה גם אבן אש

אבל אז היא כבתה  , אש קטנהוהייתה הניצוצות פגעו בזרדים 
    .בגלל הרוח

 שמות שקשורים לאדמה

  
 גלעד חדד/ הרי הגלעד 

הגלעד הוא כינויו העברי של חבל ארץ בעבר 

 .  הירדן

בית ראשון היה גלעד חלק מממלכת  בתקופת 

כיום הוא נמצא  . ואף חלק בבית שני, ישראל
  .בגבולותיה של ממלכת ירדן
גם בגלל  , הרי הגלעד מופיעים הרבה במקרא

השפע שלהם וגם בגלל המלחמות שהתרחשו  

ויפתח הגלעדי  ( שופט), יאיר הגלעדי. בהם
 (.שופט)
אני חושב שהשם הזה  . אני אוהב את שמי

  .מאוד מתאים לי וגם משקף אותי
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 שפיראלביא / היורה 

 
  באיזוריםשיורד   היורה הוא הגשם הראשון

זה  , כשהיורה מגיע. שבהם לא יורד גשם בקיץ
 .סימן שעוד מעט יגיע החורף
 :בספר דברים, המילה יורה כתובה בתורה

 ".יורה ומלקוש, ונתתי מטר ארצכם בעתו"
 ?מה פירוש המילה יורה

היורה מלמד  . מלמד. יורה הוא כמו מורה    .1
 .אותנו להתכונן לחורף

של חץ שהולך   יריהכמו . יריהיורה כמו     .2

היורה  . ישר אל המקום שהוא צריך להגיע אליו
 .מגיע אל הצמחים והאדמה

היורה מרווה את  . יורה מלשון מרווה    .3
 .האדמה

אתם יודעים שהיורה מרטיב את כל הצמחים 

וגם את הפירות וגם את הזיתים ואז הם יותר  

בגלל זה כדאי למסוק את הזיתים  ? עסיסיים
 .אחרי שהגיע היורה

בא ענן אפור  . השנה היורה הפתיע אותנו

שני העננים התנגשו  . ועוד אחד אפור ענקיסטי

ושמענו רעמים חלשים ואז חזקים ופתאום ירד  

היינו אצל סבתא  . כל טיפה בגודל של פיל, גשם

לבית   להכנסכי אסור , וסבא שלי במרפסת
 –אז רקדנו במרפסת , שלהם בגלל הקורונה

לקחנו כוס וניסינו לתפוס  . אחותי ואני, אח שלי

.  כל אחד הצליח לתפוס כמה טיפות. את הגשם

.  היורה שימח אותנו מאוד. זה היה כיף

,  כשנסענו בחזרה הביתה היו נחלים בכבישים
 .כי היורה הזה היה חזק במיוחד

  
אני מצרף תמונות ממסיק זיתים שעשינו  

וצנצנות זיתים שהכנו ואנחנו מחכים שיהיה  
 .אפשר לאכול אותם

  
 בצלאלי ושירזיעל / מחזור המים 

  
מעגל התהליכים שבאמצעותם מים מסתובבים בין  

,  האטמוספירה והיבשה של האדמה, האוקיאנוסים

,  ניקוז בנחלים ובנהרות, הכוללים משקעים כגשם ושלג
 .וחוזרים לאטמוספירה על ידי אידוי ונשיפה

  
 (מים/ אש )מים עולים . 1

השמש מחממת את הים והופכת את המים לאדי מים  
 .בלתי נראים העולים לאוויר

  
 (מים)נוצרים עננים . 2

אדי המים החמים מתקררים כשהם עולים ומתעבים  
 .ענניםשיוצרות למיליוני טיפות מים זעירות 

  
 (אוויר)עננים נסחפים . 3

כאשר העננים נסחפים . רוח נושבת בעננים מעל הארץ

טיפות המים הזעירות מתחילות  , לאוויר קריר יותר
 .להצטרף יחד ליצירת טיפות גשם גדולות וכבדות יותר

  
 (מים)גשם יורד . 4

כאשר טיפות המים נהיות גדולות וכבדות הן נופלות  

אוויר קר מעל הרים גבוהים לעתים קרובות  . כגשם
 .שנופלים כשלג, מקפיא את המים

  
 (אדמה/ מים )נהרות זורמים . 5

מי הגשמים מוצאים את דרכם דרך הארץ לנחלים 

.  יש נהרות שנשפכים לאגמים. שזורמים בירידה, ונהרות

שם מתחיל המחזור  , אחרים נושאים את המים חזרה לים

 .מחדש
 

הייתי מעדיפה להיות   -לו הייתי בעצמי טיפת מים : "יעל 

 ". טיפת מים בגשם

 

  ".אני הייתי מעדיפה להיות טיפת מים בים: " שירז

  
 בצלאלי ושירזיעל : ציירו
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 שחריונתן בן / גשם 

 
לאחר מכן הרוח נושבת . כאשר המים מתאדים בגלל השמש, התהליך של הגשם מתחיל בים

והאדים מתמזגים והופכים לסוגים שונים של הדבר אותו אנחנו מכנים  , מכל מיני כיוונים
 ".עננים"

ומשקל  , ומספר מסוים של טיפול, אבל בכל סוגי העננים יש גם צורות שונות וגדלים שונים
 .שונה

שהם ענני סערה  , אבל נתמקד רק בשניים הכלליים, אבל יש הרבה מאוד סוגים של עננים

ענני  )אבל נתמקד באלה במורידים גשם . ועננים שאינם מורידים( כאלה שמורידים גשם)

 (.סערה
הם מורידים את כל הטיפות שבהם והופכים לדבר , כאשר כמה ענני סערה מתנגשים זה בזה

 ".ג ש ם"אותו אנו מכנים 

  
 סבתואורי / באשמתו של דלי מים 

 
,  תמיד לועג לאחרים ובז להם: אפשר לסבלו-אשר אי, אורן שמו, יש בכיתתנו ילד אחד

ממרר  , והלה הולך, וכשמעליב הוא ילד קטן ממנו. בני הכיתות הנמוכות, ומזלזל בקטנים

למי  : "ואורן עונה לה בקול מחוצף" ?מדוע עשית זאת: "היא שואלתו, אל המורה, בבכי

והמורה גוערת בו ". אפילו לכתוב ללא שגיאות אין הוא יודע, אכפת מפרעוש זעיר שכזה

,  אך הילדון בוכה ואיננו רוצה בבקשת הסליחה של אורן, להתנצל בפני הילד ומכריחתהו
 .שאיננה בקשת סליחה אלא מלמול קלוש וכפוי של מספר אותיות תפלות

 .כאשר ביצע קונדס שפל ובזוי באחת מבנות כיתתנו, שלו-אך לאחרונה שבר אורן את שיאו
,  מגיעה לבית הספר ראשונה: היא תלמידה למופת. ישנה בכיתתנו ילדה אחת ששמה מרים

מרים זו  . וכל מחברותיה מסודרות בכתב מהוקצע וברור, עושה תמיד את שיעוריה בזמן

על שתי צמותיה  , על הליכותיה ונימוסיה, תמיד מלגלג הוא עליה. שנואה על אורן

יום אחד קם . עד שהחליט לעשות מעשה, כה שנואה היא עליו. ראשה בצידיהמתנדנדות 

וקשר דלי מלא  , הוא נכנס בשקט לכיתה. אורן מוקדם והגיע לבית הספר ראשון מכל כיתתנו
 –ומשכה בידית הדלת , דקות לאחר מכן, וכשנכנסה מרים לכיתה! קרח לידית הדלת-מי

עד שהגיעה המנהלת והתקשרה  , ואורן צחק וצחק ולא חדל לצחוק! נשפכו כל המים עליה
 .ואז פנתה לאורן. להודיעם על סילוקו הסופי של בנם מבית הספר, להוריו

,  "אורן, אבל הפעם. וקיווינו שתסור מדרכך הרעה, עד עכשיו התייחסנו לתעלוליך בסבלנות"
 ".הגדשת את הסאה", אמרה לו
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 אורההללי / בארות 
 

 .התגוררה שבו הקיבוץ את מאוד אהבה רות
 הכלבים את ,הכנרת אל המשקיף היפה הנוף את ,לביתם הקרובה הגדולה הברכה את אהבה היא

  :ביותר אותה עצבן אחד דבר אך .השובבים תלתליה את שפיזרה הרוח ואת בחופשיות הרצים

 ,פעם כל ככה .זה את לסבול יכלה לא אך ,לכך התרגלה כבר רות אמנם .בקיבוץ שהיו המים הפסקות

  כמה שרחוקה למכולת ללכת צריכים היו הם לשתות ובשביל ידיים לרחוץ או כלים לשטוף אפשר אי

  ישבה היא שבהם לימים התגעגעה כבר היא .המינרלים המים מבקבוקי ולשתות מביתם קילומטרים
בנה הכיור מול  .הכלים את באטיות וסִּ

  על שכבה ,מהברז יוצאים מים לראות תזכה שלא והבינה לגמרי מיואשת הייתה כשכבר ,אחד יום 

  שסבתא ידעה היא .ברז היה לא פעם הרי ?פעם היה מה :שאלה בראשה עלתה ופתאום מיטתה
 .לה לענות תדע מרים רבתא

  של לבית ורצה שלה מהמיטה קמה רות .משפחתה של מהבית מטרים כמה גרה שלה רבתא סבתא 

  רות את כשראתה .בטלוויזיה וצפתה הכורסא על ישבה היא .ישר אותה מצאה היא ,מרים סבתא
 .לידה לשבת אותה והזמינה הטלוויזיה את כיבתה

  איך אז ,ברז לכם היה לא הרי פעם" ,הנוחה הכורסא על שהתיישבה לאחר רות שאלה ,"?סבתא"
 ."מהבאר מים שואבים הינו" :הצרוד בקולה אמרה ואז לרגע שתקה סבתא ."?שותים הייתם

 "?זה מה" רות שאלה ,"?באר"
  נכנסים ,לבאר הדלי את מכניסים אם .דלי יש החוט ובקצה חוט ממנו שמשתלשל בור מין זה באר"

  ומתקלחים מזה שותים היינו .מים לנו היו וכך ,אותם ולמלא כדים עם לבוא אפשר וכך מים הדלי לתוך
 ".זה עם כלים ושוטפים זה עם ידיים ורוחצים זה עם

 ."?קטן אחד כד עם רק דברים הרבה כך כל לעשות אפשר איך אבל ?סבתא ,מה"
 

 
פשה המגירות אחת את פתחה קמה היא ואז ."במועט הסתפקנו פעם " :ואמרה חייכה סבתה   שם חִּ

 :אמיתית באר של תמונה ,לבן בשחור תמונה והוציאה קצת
  אני עכשיו ...אחר בזמן אספר ההמשך את .מאוחר כבר ועכשיו ...שלנו בקיבוץ שהייתה הבאר זאת"

 ".לנוח צריכה
 "?התמונה את ממך לשאול יכולה אני ?סבתא"
 "?שכזו ישנה תמונה עם לעשות לך יש מה אבל ,רבה בשמחה"

  .המים בהפסקות גם מים להם יהיו כך אולי .כזאת באר גם לבנות לנסות רצתה היא .רעיון היה לרות

  ,טוב" .לסבתה משקרת שהיא האמינה ולא אמרה היא ,"למשפחה התמונה את להראות רוצה אני"

  יצאה רות .השינה לחדר קטנים בצעדים והלכה וקמה אמרה היא ,"היטב עליה תשמרי אבל .נכדתי

  הזמינו שלה ואמא אבא .לשולחן מסביב כבר ישבה המשפחה בבית .לביתה ורצה סבתא של מביתה

 במקום לשבת אותה

  הארוחה באמצע .באמצע התיישבה היא .ואביגיל שירה שלה הקטנות האחיות שתי ליד ,הפנוי

  ,"?זה מה ,הי" .המכנס בכיס תחוב שהיה הבאר של לציור לב שמה מימינה שישבה שירה אחותה

  !!"שקט" "?היסטוריה לשיעור צבע בלי מכוערות תמונות לאסוף מכם ביקשו ,מה" ,צרחה היא

   .לב שמה כבר המשפחה אבל ,רות עליה צרחה
  ניסו כולם .רות של המכנסיים כיס על והצביעה שירה אמרה ,!"זאת" .אבא שאל "?תמונה איזו"

  חשבה ,"אוף" .לחדרה ורצה הארוחה על להוריה הודתה ,מהשולחן קמה רות אבל ,להסתכל

  לגלות חייבת .בסוד זה את לשמור אוכל לא אני .התמונה את לי שיש ידעו כולם עכשיו" ,לעצמה

 ?לאמא אולי ,למישהו
 על ויחליט ישתלט אבא ,לא ?לאבא אולי ,שטויות סתם שזה ותגיד מהרעיון אותי תוציא אמא ,לא

  !אגלה אני למי רעיון לי יש .הכל

  את להטריח לי נעים ולא שנשארו אלו הן ,לעשות מה לי אין !ואביגיל שירה ,שלי האחיות לשתי

  היו כבר שלה האחיות בחדר .שלה האחיות של לחדר ורצה ממיטתה קמה היא ."מרים סבתא

  את ראו כשהן .השטיח על גלגלונים עשתה ואביגיל סיפור וקראה המיטה על שכבה שירה .עסוקות

   :ושאלו מעשיהן את עצרו לחדרן נכנסת רות
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 קודם אבל ,לכן לגלות סוד לי יש" ,רות אמרה ,"תקשיבו" ,"?לחדר לנו נכנסת למה ?עושה את מה"

  .אמרו הן !"מבטיחות" "?מבטיחות ,ואבא לאמא לא אפילו ,אחד לאף מגלות לא שאתן לי תבטיחו

פרה רות אמרה ,"בסדר"   לא ...בכיס מוזרה תמונה לך היתה זה בגלל אז" .באוזן בשקט אחת לכל וסִּ

  הייתה זאת מה" :הוסיפה ואביגיל ,שירה אמרה !"היסטוריה לשיעור כלום לאסוף צריכה היית

   ."אותה לי הביאה מרים סבתא ,באר של תמונה זאת" "?בכלל הזאת התמונה

  
  
  זה באר" .סבתא את רות ששאלה השאלות אותן את בדיוק והעתיקו שאלו הן "?זה מה ??באר"

  לתוך נכנסים לבאר הדלי את מכניסים אם .דלי יש החוט ובקצה חוט ממנו שמשתלשל בור מין

  מזה שותים היו הם .מים היו פעם וכך ,אותם ולמלא כדים עם לבוא אפשר וכך מים הדלי

  שסבתא התשובה על בדיוק חזרה ,"זה עם כלים ושוטפים זה עם ידיים ורוחצים זה עם ומתקלחים

 "?האלו הדברים לכל הספיק זה איך !קטן אחד כד רק היה זה הרי ?איך אבל ,מה" .לה אמרה

 האנשים פעם" .סבתא את היא ששאלה השאלות את שאלה פעם ושוב ,אביגיל אחותה שאלה

  אבל" ,שירה אמרה ,"טוב" .קטן חיוך וחייכה ,שלה סבתא כמו בדיוק ,רות אמרה ,"במועט הסתפקו

  נסתכל בואו" :ואמרה מכיסה התמונה את הוציאה רות "?הזאת הבאר את לבנות מתכוונת את איך

  כאן ויש" ,רות אמרה ,"כן" .שירה אמרה ,"ומקלות" ,אביגיל אמרה ,"וחוט דלי כאן יש" ."צריך מה

 כל בצהרים מחר .השעשועים גן ליד ,בשדה יש ולבנים מאבא בטון לבקש אפשר .ובטון לבנים גם

  מאבא אבקש ואני ,וחוט דלי תביאי את - אביגיל ,מקלות תאספי את - שירה .לאסוף תלך אחת

 אף אבל" ,שירה אמרה ,!"יופי" .אביגיל אמרה ,!"מעולה" ."הלבנים את לאסוף נלך וכולנו ,בטון

  ,לחדרה נכנסה אימא .המיטה על נשכבה היא  .לחדרה והלכה רות אמרה ,!"ואבא לאמא מילה

  בקלות נרדמה רות .ויצאה הנעים בקולה אמרה ,"טוב לילה" .האור את וכיבתה מצחה על נשקה

  .למכולת ללכת בלי מים לשתות יכולים הם סוף שסוף שמח הקיבוץ וכל גדולה באר שבנו וחלמה

  כריות מלחמת שיחקו והן התעוררו כבר אחיותיה שתי .בבית המולה כבר היתה התעוררה כשרות

  המלוכלכות הרגליים עם הספה על קופצות שהילדות אוהבת לא ממש אמא .הספה על וקפצו בסלון

  להכין הולכת אני .בבקשה הספות על לקפוץ לא ,בנות" :רות של האחיות לעבר קראה היא .שלהן

  בית אחרי היום" ,לאחיותיה רות אמרה "תשכחו אל" ,למטבח רצה והיא ,"הספר לבית אוכל לכן

  אחת כל .הבטון עם שם לכן אחכה אני .משחקים לגן ורוצו לכן שאמרתי הדברים את תביאו הספר

  לבית במהירות רצה רות הספר בית לאחר .למטבח ורצו אמרו הן ,!"בטח ,כן" "?להביא מה זוכרת

  במקרה לך יש" ,שאלה ,"אבא" .ערסל להתקין וניסה בחצר היה הוא .שלה אבא את וחיפשה שלה

קשו ...אהמ" "?בטון צריכה את למה" ,אבא שאל ,!"?בטון" "?בטון קצת  של דגם לבנות מאתנו בִּ

  וקחי ,בטון שלי בארון יש" ,אבא אמר ,"טוב" ."מקורי הוא שבטון וחשבתי מקוריים מחומרים מנורה

  של מהארון והכפפות הבטון את לקחת ורצה רות אמרה !!"אבא תודה" ."תתלכלכי שלא ,כפפות גם

  .אליה רצה אביגיל אחותה את  ראתה ואז דקה בערך חכתה ,המשחקים לגן רצה היא .אבא

  ,"אוי" ."אותי לתחקר והתחילה בכניסה אותי עצרה אמא פשוט" ,אמרה היא ,"שאיחרתי סליחה"

  אני גם .נורא לא ,טוב" ."ששיקרתי לומר אפשר ,סיפורים לה המצאתי" ."?עשית מה" ,רות אמרה

  והוציאה אמרה ,"כן" ,"?ממך שביקשתי מה את הבאת .הבטון את השגתי וכך לאבא שיקרתי

  אליהן שהגיעה שירה על הצביעה ,!"שירה והנה" ,רות אמרה ,!"יופי" .דק פשתן וחוט דלי ממעילה

   ,לבוא שצריך שכחתי" .מתנשפת

  אמרה היא ,"כן" ,"?מקלות הבאת !יופי" ,"נזכרתי וחוט דלי עם יוצאת אביגיל את כשראיתי אבל

  רצה אני .חפירה אתי להביא שכחנו ,אוי !לחפור נתחיל בואו !יופי" .מקלות מכיסה והוציאה

  התחילו כולן .חפירה אתי 3 כשבידה ,הגיעה דקות 2 ובתוך רצה רות ."כאן לי חכו ,להביא

  זה אבל ,חשבה ,"אבן איזו בטח" .קשה משהו הרגישה רות החפירה באמצע פתאום .לחפור

  ,בתמיהה אחיותיה שאלו ,"רות ,מה" .באר כמו ממש נראה היה זה ובסוף ולגדול לגדול המשיך

  כאן עברה ,מה אז" .רות אמרה ,"אני לא שזה לכן מבטיחה אני" ,"?מהר כך כל באר הכנת איך"

שפה מכשפה   לי מזכירה הזאת הבאר" ,אביגיל אמרה ,"שקט" .שירה אמרה "?באר לך וכִּ
  שהראת הבאר של התמונה את ,כן ,אה ...להיזכר לי תנו ,רגע"  .רות שאלה "?מה" ,"…משהו

  את שמצאנו להיות יכול .מופתעת קצת ,רות אמרה ,"כן" ,"?אצלך היא .מרים סבתא של ,לנו

  זה !ופלא והפלא התמונה את הוצאתי .בליבי חשבתי ,מרים סבתא של בקיבוץ שהיתה הבאר

  סבתא של בתקופה שהייתה הבאר את מצאנו !מאמינה לא אני ,יוהו" !דבר אותו בדיוק היה

  ,"זמן לעצמינו חסכנו ,אותה שמצאנו מזל" ,אביגיל אמרה ."מאוד עתיקה באר בטח היא !מרים

  התגלית על לכולם לספר נלך בואו ,יאללה" ,רות אמרה ,!"לגמרי" .שירה אחותה אמרה

  והם להורים סיפרנו הערב בארוחת .ביתנו אל ומאושרות שמחות רצנו כולנו .!"שלנו המדליקה
 .מתוקים זיכרונות העלתה היא תמיד וכמו סיפרנו מרים לסבתא גם .מאוד התפעלו

  .במוזיאון הזאת הבאר את תפגשו אתם שנים כמה עוד ואולי
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 פתאלשירי / ראיון עם הצוללנית יעל לוזון 

 
 ?איך התחילה הצלילה שלך .  1

אני ? מה אני קשורה לים"בעלי הציע לי להתחיל לצלול ואמרתי לו : תשובה

 .בסוף הוא שכנע אותי והתחלנו קורס". ומפחיד  מפחדת מדגים והים גדול
 ?מתי צללת בפעם הראשונה .  2
 .שנים 3בקיץ לפני : תשובה   
 ?את צוללת לבד או עם חברים ומשפחה .  3

 .עם בעלי: תשובה
 ?איפה את צוללת .  4

 .אני צוללת בים סוף: תשובה
 ?לאיזה עומק את צוללת .  5

 .מטר עומק 30עד : תשובה
 ?לכמה זמן את צוללת .  6

כי הוא נגמר ונכנסת שוב   המיכלהולכת להחליף את , אני צוללת שעה: תשובה

 .לעוד שעה
 ?מתי הפעם האחרונה שצללת .  7

 .לפני שבועיים: תשובה
 ?האם יש בך פחד כשאת צוללת .  8

אבל לימדו אותנו מה עושים בכל מצב שיכול לקרות , בהתחלה פחדתי: תשובה

 .והתגברתי על הפחד
   ?מה את רואה בצלילה .  9
  

 ...קיפודי ים ועוד, מורנות, אלמוגים, תמנונים,דגים : תשובה
 ?מה את מרגישה כשאת צוללת  .10

 .אני מרגישה שהמים עוטפים אותי: תשובה
 ?איזה יצור בים הכי מסקרן אותך  .11

 .התמנונים והקשר שבין הדגים לאלמוגים: תשובה
 ?מה חווית בזמן הצלילה  .12

 .ותחושה שאני יכולה להשתחרר, שלווה, חוויתי רוגע: תשובה
 ?האם זה תחביב יקר שלך  .13

 .הצלילה מאוד יקרה לליבי ואני מקפידה לעשות את זה הרבה: תשובה
 ?האם גילית בעקבות הצלילה כוח מיוחד למים  .14

 .עוצמת הגנה, כן: תשובה
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 דודארז /  האקסלוטל
 

 ".מפלצת מים", פירוש השם שלו במקסיקנית 
 .ממחלקת הדו חיים, הוא מין של סלמנדרה  המקסיקני האקסלוטל

בתנאי שהטמפרטורה במים  , כי הוא נשאר ראשן גם כשהוא גדל, החיה מיוחדת מאוד
  .לא משתנה ויש לו הרבה מזון

 .הוא נראה כמו איש קטן ומחייך
ישנם יותר פרטים  . אבל הוא בסכנת הכחדה חמורה, חי בטבע במקווי מים במקסיקו

 .מאשר בטבע, שמגדלים בבתים בתור חיות מחמד
  

 .היכולת להצמיח מחדש גפיים שנקטעו, המדענים חוקרים את התכונה המיוחדת שלו
אפשר יהיה אולי לגדל איברים אנושיים  , אם המדענים יבינו את התהליכים האלה

 .מחדש
והלוואי שהייתי יכול לקבל אחד  . כי הוא בעל חיים מעניין וחמוד, אני מאוד אוהב אותו

 .כזה
 ?ואתם

  ??האקסלוטלהאם אתם אוהבים את 

  

 אלעזרירעות / הברז הראשון 
המשרתים שלו  -כששמע זאת רב. הברז הראשון נוצר לאחר שחזר יוליוס קיסר ממסע ארוך והיה צמא

לתדהמתו  (. אך עשוי אבן, שהוא דומה למוביל הארצי)וראה באופק את האקוודוקט , הוא יצא החוצה

דקות להביא את   5בידיעה שיש לו . הוא גילה שחברת המים הרומית נמצאת בשביתה, ובהלתו הרבה

הוא התייאש ולקח יתד גדול , או שישלם על כך במאסר עולם בכלא ובהשפלה המונית, המים לקיסר

המים יצאו דרך , במקרה הוא פגע בזרם מים פנימי. ופגע בצלע הר, הוא פספס. וחלול ותקע אותו בעצמו

נהיה  , כשחילץ אבן שנתקעה ביתד החלול, דקות לאחר מכן 5-כ. וכך נוצר הברז הראשון, היתד החלול

והחל לעשות את  , יום לאחר מכן מתפקידו הקודם, פרש, המשרתים לאינסטלטור הראשון בהיסטוריה-רב

 .עבודתו החדשה
 :לפני הברזים היו

                                          . בארות מים שהעלו מי תהום -
 .ובורות מים שהיו בהם מי גשם -
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  גילי בר לבב/ דרך הבריכה 

 "?אפשר ללכת לים, אמא"
 .הוסיפה כשראתה את פניו המתחננים, "אתמול הלכנו לים", אמאאמרה , "לא"
 !"לבריכה, רגע... אוף"

 .נראתה עצבנית לחלקיק שניה מהאורות שנדלקו בעיניו של אורי אמא
 .צרחה נעמה!" כן"
 .לגלג אורי..." את ממש יוצאת מגדרך מרוב אושר"
!  כן! הם התאומים הכי שונים שראיתי! ווי... בטח בבית הספר מדברים עלינו? אולי תפסיק! אוי"

 !"ככה מדברים עלינו
הוא אזר  . נעמה, כעת גילה את האמת המרה על תאומתו, שתמיד חשב שהוא זה שצועק, אורי

 "?לבריכה, אז, טוב. "אומץ ושאל
 !"וקדימה"אמרה !" כן"

 .כעבור זמן מה כבר השתוללו בבריכה
 ."אנחנו פה איזה שעה, ווי"
 .היא אמרה כאילו לעצמה!" אני מאחרת! ?שעה"צרחה נעמה !" ?מה"
 .אבל היא כבר הייתה רחוקה, הוא צעק אחריה!" נעמה"

הוא צלל ואז רגל  . אבל בהמשך הוא די נהנה להיות לבד. הוא אף פעם לא היה בבריכה לבד

ומרוב כל המים אורי נשאב לתוך הצינור הרחב  , ואז הוא נדחף לכיוון משאבת המים. בעטה בו

נהיה חשוך ואורי הרגיש   הכלואז , הפחד החל לכרסם את אורי." המוות, הוא בא, הנה"וחשב 
 .את העייפות משתלטת עליו

* * 
 .אמר קול נשי" אני חושבת שהוא יתעורר בקרוב"
 .אבל גברי, אמר עוד קול!" אל תהיי כל כך בטוחה"

 .אורי מיהר לפתוח את עיניו

 !"הוא מתעורר! הו"
 !אבל במקום רגלים היה לה זנב של דג, אורי ראה אישה וורודת שיער

 !"בת ים... כן: "אורי נאלץ להשלים עם המציאות וחשב, טוב
אתה בטח נדהם מזה שאתה רואה בת ים ומזה  "היא שחתה לעברו של אורי ואמרה 

 ."אז יש לך שרשרת פנינים ובגללה אתה יכול לנשום. שאתה יכול לנשום במים
 .אמר אורי לאיטו..." כן"
 !"תפסנו שבויה", אמר בן הים, "ועוד דבר"
 .אמרה בת הים בחיוך שובב!" תפסת שבויהאתה "
 .אמר אורי בהיסוס קל  "?אפשר לראות... האם " 
 .הוסיף בן הים בשביעות רצון" אפילו כדאי ! ברור" 
 .מתעלמת מפניו הסגלגלים, היא אמרה " גאוותן, הוא תמיד ככה , אה"

,  "אתה מבין פשוט צריך אבטחה. "הם פנו לכיוון צדף עצום בגודלו ונכנסו לתוך הצדף

אורי תהה איך זה יכול להיות מקום לכלוא בו איזה  . אמרה שעה שנכנסו לתוך שירותים
  .מישהי

זה  , טוב. בעוד הוא חושב על כל הדברים שקרו היום הם נכנסו לתוך ארון מטאטאים ישן

עד  , הוא לא אמר את זה בקול אבל הוא צרח את זה בלב כל כך חזק. באמת מטורף

 .שהוא חשש שהיא שומעת את זה

 הצצה אל עולמם של בני ובנות הים
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הם עמדו בתוך  . אורי לא הבין מה הקטע שלה אבל כשהם יצאו הוא נדהם, "עכשיו צריך לצאת, טוב" 

היא שחתה קדימה במהירות  . מסדרון די גדול ואחר לגמרי מהשירותים שהיו בהם לפני רגע או שניים

היא פתחה " טוב תראה. שהיא איזה ילדה, פה יש את נטע! ממש לא! לא. "הוא שאל" ?פה. " אחריה  ואורי
.  דייסה ממש מגעילה –נעמה ישבה והביטה על קערה של מה שנראה כמו מרק ! כן ! נעמה .... את הדלת ו

.  מתעלמים מהבהלה של בת הים והתחבקו, והם רצו זה אל זה, שאגה נעמה!! " אורי", אורי שאג!!" נעמה"

סבתא  ! פרה!! טיפשה שכמוך: "הכעס השתלט על אורי והוא אמר!" אתה יפהפה ואת סתם טיפשה ! שקט"

רצו ופתאום הם היו שוב בבריכה ושוב  , רצו, רצו. והוא לקח את ידה של נעמה והם ברחו!" זקנה ורשעית

ואבא יושבים   אמאוראו מלא שוטרים ליד הבית שלהם ואת  לאטהם הלכו לאט . בשביל ורק אז הם האטו

נכנסה הביתה   ואמאגם השוטרים ממש שמחו ! שהתחילו לצרוח מאושר  ואבא אמאהם רצו אל . ובוכים

נשמעה צעקה . זקנה הציץ אשההם שמחו מאוד עד שחלון נפתח מעליהם וראש של . והביאה מגש עוגיות
 !!עכשיו אמצע הלילה !!! שקט"

 גילי בר לבב: איירה

  

 חדדיונתן / הקסום המסע 
 

שמעתי רשרוש בין   פתאם. זה היה ביער גדול מאד, הרגשתי ממש מפוחד. הלכתי בלילה בחזרה מהטיול
.  שכחתי להגיד לכם איך קוראים לי, סליחה, אוי… ראיתי את שמואל פתאם. השיחים ואז שמעתי צחקוק עליז

בוא נברח עם : "ואז הוא אמר לי, כשראיתי שזה שמואל נרגעתי: עכשיו בואו נמשיך, טוב. לי קוראים דוד

.  את המכשפה, ראינו אותה פתאם. שאלתי!" ?באמת, מה". "ראיתי מכשפה. "שאלתי, "?למה". "החמור שלי

.  ואז המכשפה אמרה לנו להגיד לכל העיירה שביער יש מיילדת מקצועית, ברזל בשלשאותהיא קשרה אותנו 

שפה המונים. ככה אמרנו לכל העיירה והיא מש התקדמה עד שפעם אחת אני ושמואל תפסנו אותה  , היא כִּ
  .והסגרנו אותה ותלו אותה, כך שהיא לא תוכל לכשף, באוויר

בת   יוחנישמענו אנשים מדברים על הצגה של הקרב של המכשפה  פתאם. כעבור כמה חודשים הלכנו לרומא

שפה כישוף   יולני. שהיא תפר את הכשפים רטיביבת  ליוחנישר הים אמר . נגד שר הים רטיבי אמרה שהיא כִּ
  .הפר את הכישוף' וה הכליכול לעשות ' שר הים אמר שה. שאי אפשר להפר

.  כשהגענו לעיירה קבוצה של אנשים בעיירה התכוננו לאיזה מסע. כעבור כמה ימים אני ושמואל הגענו לעיירה

בגלל שהתחילו לספר  , הם אמרו שהם הולכים לחפש בנות ים. אני ושמואל שאלנו אותם לאן הם הולכים

פשנו ימים  , התחלנו ללכת לים. הם אמרו, "כן. "ואז שאלנו אם אפשר להצטרף, שמועות על בנות ים שם חִּ

כששקענו בתוך המים  . הסירה שלנו התחילה לטבוע פתאם -עד שפעם אחת שהיינו על הסירה שלנו , שלמים

מלך בני הים ציווה על . אבל אז כל הפאר נהרס, ראינו עולם שלם של בנות ובני ים פתאם, אבל נשמנו

אחר כך איזה בן ים שנהיה חבר שלנו שחרר אותנו ואמר  . היינו שם שבועות. הלוחמים שלו לכלוא אותנו
 .כולנו ברחנו מעולם בני הים. שהמלך רוצה להוציא אותנו להורג
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 למיםשמות הקשורים 
 

  מעיין
 ו"פסוק ט' שיר השירים פרק ד –" מעיין גנים באר מים חיים"

 .מעיין -בחרתי לכתוב על מעיין כי זה השם שלי 
 .כך אוהבת מים-אולי זאת הסיבה שאני כל

מי הגשמים מחלחלים לתוך האדמה ועולים על פני  . מעיין טבעי נובע מתוך האדמה
 .השטח

 .והחצבניהדן , למשל נחלי הבניאס. יכול ליצור נחל, מעיין שופע במים
בני האדם חצבו בתוך המעיין והגדילו אותו  . יש גם מעיינות מלאכותיים שבני האדם יצרו

 .ובליפתא בסטףכמו המעיינות . ואז הזרימה שלו התחזקה
אלה מים  . יש מעיינות שאת המים שלהם אוספים בבקבוקים והם מגיעים אלינו הביתה

 .מינרלים
עין  , פשחהעין : אני ממליצה לכם לבקר במעיינות ונחלים בהם אני ביקרתי ונהניתי מאוד

 .ועוד סטף, לבן-עין, חמד-עין, הבניאס, דן-תל, גדי
 .הלוואי וירדו הרבה גשמים השנה ויתמלאו מעיינותינו לטובה ולברכה

     .מעיין שפירא, שלכם

                           גדימעיין בעין        

יובל הבר/ יובל   

אני מאוד אוהבת את השם הזה כי אני    . יובל זה כמה ערוצי נחל שמתחברים

גם ההורים שלי חושבים שזו מילה שמתגלגלת בפה  . מאוד אוהבת את הטבע

 .וזה שם שמתאים לי
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 שרמטר / מטר  
 

  .השם של המשמעות ואת השם את אהבו הם כי ,מטר לי לקרא החליטו שלי ההורים

  השם הרבה הוזכר ושם ,דברים בספר ,עקב בפרשת בשבת קראו בו שנולדתי בשבוע

  למטר ובקעות הרים ארץ"כ ישראל ארץ את מתארים 'יא פסוק 'יא בפרק :לדוגמא  .שלי
חלו שלי וההורים ,"השמים   .ברכה גשמי כמו אהיה שאני אזכה שאני כשנולדתי לי אִּ

  

  

  אביה כנרת נעמן/כנרת אביה 
 

 ?כנרת לי קוראים למה
  ולסבא שמואל קוראים אבא מצד שלי רבא שלסבא כזו 'מסורת' שיש בגלל כנרת קוראים לי

  ...בנימין קוראים שלי לאח ,שמואל קוראים שלי לאבא ,בנימין קוראים (ל"ז) אבא מצד שלי
  'שמואלים' הרבה כך כל אבא מצד שלי המורחבת במשפחה יש זה ובגלל  …סבא של ולאבא

            ...ננו ,מינו ,כינו :כמו ,כינויים מיני כל יש .כינוי המציאו אחד שלכל 'בנימינים'ו
  '?כינו'ה את הדגשתי למה

  .'כינו' היה שלי סבא של הכינויי
 .'כינו' לשם דומה כנרת השם

 הרגישו הורי .שנולדתי לפני חודשיים ,שנולדתי שנה באותה נפטר ,בנימין סבא ,שלי סבא 

 כי ,אבא כמו ,האבי ,שלי סבא שם על הוא שלי הראשון השם גם .שמו על אקרא שאני שראוי
  .שלו האבא היה שלי סבא שלי אבא בשביל

 :עובדות שתי
  (ל"ז) שלי לסבא מתקשר שזה בגלל סביון לי לקרוא חשבו שלי ההורים .1

 . סבא - וןסבי
  .שלי אמא ועל שלי אבא על האהוב הפרח כמו ,יסמין לי לקרוא חשבו גם שלי ההורים .2

  בכנרת אחת פעם רק הייתי .לכנרת וייחודי מיוחד חיבור איזה מרגישה כן אני מובן באיזשהו

  כשמזכירים תמיד אבל .זוכרת לא אני אז קטנה הייתי אבל (הגיוני לא נשמע שזה כמה עד)

  השם רק שזה למרות !"אני זאת ,היי" של בלב כזה אוטומטי ניצוץ איזה לי יש הכנרת את

  כנרת כשאומרים תמיד ספר בבית לא שעדיין הקטן שלי שאח בגלל קורה זה אולי .שלי השני

  שהשם לאנשים מספרת שכשאני בגלל קורה שזה או !"כמוך כנרת אביה ,היי " לי אומר הוא

  כן ,שתהה למי אבל !"יפה שם איזה ,וואו" ואומרים מתפעלים תמיד הם כנרת הוא שלי השני
  .לכנרת מחוברת מרגישה אני
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                          חידות                     

    
 פישרעידו / חידת מים 

 
. לפתע נתקעה רגל הנסיך באחד השלבים. לאונייתופעם אחת היה נסיך שטיפס בסולם 

לרוע המזל רב החובל לא הבחין בנסיך התקוע והחל  . השלב היה בגובה שני מטרים

כמה זמן נותר לנסיך  . החלה גאות בגובה מטר לשעה, נוסף על כל הצרות, ואז. לשוט
                                              ? לחיות לפני שיטבע

                                                עידו פישר/ חידת אש  
 .שדה קוצים מלבני מגודר שנפרש על גבי שטח סופי ענק: נתון

לפרוץ אותה או לטפס  , אי אפשר לשבור ממנה חלקים. הגדר היא גדר רציפה וסולידית
 .מעליה

 .במקום כלשהו בשדה נמצא איש
  

 .שריפה מתחילה מאחת הצלעות של השדה ומתפשטת עם כיוון הרוח לשאר השדה
 .ניתן לראות את צורת התפשטות כחומת אש שתעבור על כל השדה

  
,  השריפה, השדה, (בייחוד לא כלי חפירה או מים)לא נתון שום דבר אחר מלבד האיש 

 .הקוצים והגדר, הרוח
 .לא מסוגל לעוף או להיעלם וימות אם האש תפגע בו, כלומר. האיש הוא איש רגיל

ר יש אינסוף קוצים והוא  "כלומר בכל סמ, כמו כן יש לראות את הקוצים כקבוצה צפופה
 .שטח ולעמוד בו" לגלח"לא יכול 
 .הוא מסוגל לרוץ במהירות גבוהה בהרבה ממהירות התפשטות של האש, מה שכן

 ?מה הוא צריך לעשות כדי לשרוד
  
  

 עידו פישר/ חידת אוויר 
  

 ?מטוס מתרסק על הגבול בין סין לרוסיה היכן יקברו את הניצולים
 
את הפתגם הקשור ליסודותזהו                                

  
  השחראילת / זהה את הפתגם 

 אחד מארבעת היסודות+  א+אם

 
 

 עידו פישר/ זהה את הפתגם 

 העתונאיםקבוצת / זהה את הפתגם 
הכבאי + יבבו + אחד התווים ! + נהג תתקדם

 סופית' מ+ המפורסם 
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 (אוויר) שפירי יוהנה/  היידי

 אביטל להמן: ממליצה

 
 

  

 .שפירי יוהנה: מאת, היידי: אני ממליצה לקרא את הספר
,  מספר על ילדה שבגיל שנה מתו הוריה היידיהספר 

דודתה מוצאת   5בהיותה בת . ודודתה מגדלת אותה

עבודה בעיר פרנקפורט ואינה רוצה לקחת איתה את  

לסבה שגר בבקתה מבודדת   היידיהיא מוסרת את . היידי

למותר לציין שבאלפים יש אוויר נפלא  . בהרי האלפים
 (.ולכן הספר מתקשר ליסוד האוויר)
  

ודודתה מגיעים אליו הוא   כשהיידי. הסב מוכר כאיש קשה

לאחר  . מקבל אותם בקבלת פנים מאוד לא נעימה

,  רוצה לראות את הבקתה וסביבתה היידישהדודה הולכת 
 .היידיסביבת חייה החדשה של 

 .סבתו ואמו, באלפים היא מכירה את פטר רועה העיזים
חוזרת דודתה ולוקחת  8כעבור כמה שנים בהיותה בת 

 ...אותה איתה לפרנקפורט
 כדאי לכם לקרוא את הספר זה הוא ספר מרתק ושובה לב

 .אם תשקעו בו ולא תשימו לב למה שקורה סביבכם
כמו שאני נהניתי   היידיאני בטוחה שתוכלו ליהנות מהספר 

תשבה אתכם ולא תוכלו לעזוב אותה עד   היידי. ממנו
 ..לסוף הרפתקאותיה שתגיעה

לאור הנימוקים והסיבות שציינתי אני ממליצה לכם לקרוא  
 .את הספר

  המלצות ספרים ארבעת היסודות

  
  

 וורצל שטרייטאסתר / אליפים  

 (אדמה)
   אלעזרירעות : ממליצה

  ,גנות הספר בבית ללמוד שהולך רוני בשם ילד על מספר הספר

  רוני :למשל ,מעניינים דברים קורים שם שלו הראשונה השנה במהלך

  מסוכן קצת לטיול פיני שלהם המדריך עם הולכים ילדים כמה ועוד

  גם הסיפור .השכבה לועד נבחר והוא חזק ממש גשם שיורד בגלל
   .חקלאי ספר בית שזה בגלל אדמה ליסוד קשור
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 (מים)דבורה עומר / צוללים קדימה 
 להמן אביטל:ממליצה

  
 .דבורה עומר: מאת, צוללים קדימה: אני ממליצה לקרוא את הספר

הספר מספר על נער יהודי מרוקאי בשם טבול אשר רוצה לעלות לארץ ולהיות ביחידת 
 .הצוללים אך אביו לא מרשה לו

ארצה ואליה קבוצה של נערים ונערות בני גילו הוא מבין שזו  אונייהכשמתכוננת לצאת 

עולה   האונייהאבל עדיין חושש לבסוף הוא לא שואל את אביו ובורח אל . ההזדמנות שלו

כשמגלים אותו הם כבר בלב ים המלח שמצא אותו אמר לו שיורידו . ומתחבא האונייהעל 
 .אבל הוא נשאר בזכות מדריך הקבוצה עמוס( בתחנתם הבאה)אות 

בארץ עומדים לפניהם קשיים רבים ונוסף על כך מדריכם עמוס שהיה  . הם מגיעים ארצה

.  יר'עזב אותם כי היה צריך ללכת לשליחות באלגהכול בקיצור , ואמאאבא , בשבילם חבר
 .הקבוצה התפוררה כמה חזרו למרוקו ואלה שלו חזרו למרוקו התפזרו ברחבי הארץ

  
את התקופה שלאחר מכן אני לא אתאר אבל אני רק אגיד היו זמנים שבכלל לא היה לו 

 מקום ללון בו
האם התקבל ליחידת הצוללים. לאחר כשנה שנתיים הוא התגייס ושינה את שמו לשחר ?? 

  
המספר את קורות חייו מלאות  , כדאי לכם לקרוא את הספר כי הוא ספר מרתק ומעניין

 המהמורות של
 .מספר מרתק ומעניין זה להנותלסיום אני בטוחה שתוכלו  .טבול\שחר

 
 

 (רוח)צביה גרנות / גבורה באדום 
 ויגודהאלישע : ממליץ

  הבריטי המנדט בזמן היהודי הישוב של המרד  על מספר באדום גבורה הספר

  צבאי ארגון היה ל"האצ .ל"באצ ששרת גרונר דוב על מספר הוא .ישראל בארץ

  ל"האצ מטרת .ובערבים בבריטים בכח ובלחימה גלוי במאבק שהאמין לוחם

  דב ,החשאיים המבצעים באחד השתתף גרונר דב .הבריטים את לסלק הייתה

  המפקדה את לפוצץ בניסיון הואשם הוא .המבצע במהלך ונתפס נפצע גרונר

  .דינו גזר את יבטלו חנינה יבקש שאם לו הוצע .מוות עונש עליו ונגזר הבריטית

  את להם שיש הסכמה בעצם זו חנינה יבקש שאם חשב כי הסכים לא הוא אולם

  הפך שלו הסיפור .סרב והוא ושוב שוב אותו לשכנע ניסו .אותו לשפוט הזכות

  העבירו הבריטים בסוף .בעיתון כך על וכתבו זה על דיברו כולם ,לאומי לנושא
  בלי הלילה בחצות – יומיים ולאחר בירושלים הכלא לבית בעכו הכלא מבית אותו

 .הכלא בתא אותו תלו ידע שאיש
  .אנושית ורוח קרב רוח עם אדם ומתאר ומרגש עצוב מאד ספר זה
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 (אדמה ואוויר, מים, אש)דוד שחר / הרפתקאותיו של ריקי מעוז 
 יסעור ענבר: ממליץ

  לילד .השחרור ובמלחמת ירושלים על במצור ,הבריטים של בתקופה שחי ילד על מספר הספר

 היה ריקי של אח .מעניין ספר היה זה כי ,הספר את אהבתי .אהרן של קיצור שזה ,ריקי קראו

  הירדנים .אשל שקשורים פגזים שם היו כי ,ליסודות קשור הספר .השחרור ובמלחמת במחתרת

 ובזמן .המצור בזמן לירושלים שנסעו השיירות על שירו אש והיתה ,ירושלים על הפגזים את ירו

  מים שאבו רק ואז ,המים של הזרם את נתקו המצור בזמן - מים .אש להדליק קשה היה המצור

  מעפילים ראה הוא כי גם קשורים המים .משפחה לכל מים קצת רק לחלק צריך והיה המים מבורות

  הוא ובקיבוץ שלו דוד של למכונית פלש הוא .לקיבוץ מירושלים הגיע ריקי - אדמה  .מהים שהגיעו

  ריקי של סבתא אצל שגר אחד צייר היה - אוויר  .הים שליד החולות ואת אדמה עבודת ראה

  כי ,הספר את שתמצאו מקווה  .ריקי של סבתא של הרוח את וגם אנשים של רוחות וצייר ,במרתף
 .ממנו ושתהנו ישן מאד הוא

  

  יותם אלדד: ממליץ. הספר-אוואטאר
  

    .מכיל ספוילרים! אזהרה
 ...  אומת האש לצד ממלכת האדמה "

 "?בלרינה, באמת חושב שהם יסתדרו ביניהם טוב מספיק כדי למשול בעיר הזאתאתה 
 (הקרע ספר ראשון, אנג לאוואטאר ביפונגטוף )
  

 .אש, אדמה, אוויר, מים. דמיינו עולם שבו אין את היסודות שמרכיבים את כדור הארץ
בכל אומה יש כשפים שנלחמים  . כל אומה שייכת ליסוד אחר. מסופר על ארבע אומות, באווטאר

ליצור עולם שבנוי על ארבעת היסודות האלה   אווטארהבחירה של הסופר של . בעזרת היסודות

כי הם קרבות על הדברים הכי בסיסיים , הופכת את הסיפור ואת הקרבות לחזקים ומעניינים מאד
 .הם לא סתם קרבות על דברים קטנים. שיש בעולם

  
  שהאוואטארמה , חי כדי לעצור את המלחמה עם אומת האש אנג אוואטאר. יש יעוד אוואטארלכל 

 .רוקו היה צריך לעשות אבל הוא נעלם, הקודם
  

הורה לחייליו לשאוב כוח מכוכב השביט ולתקוף את  , סוזיןהמלחמה התחילה כששליט האש 
 .ואת ממלכת האדמה, שבטי המים, נוודי האוויר

  
 הכשפויות

של המים נתן  , צב אריה האש נתן כשפות אש. אריה-הכשפים הראשונים היו יצורים בשם צבי

 ...'וכו, מים
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הסיבה שבגללה אומת האש כמעט  . אש היא החלשה ביותר מין הסתםכשפות  אש

היא שצבא האש התחזק מאד אחרי ששאבו את הכוח של כוכב  , כבשה את העולם
 .סוזיןכוכב השביט של , הידוע בשם, השביט

 .החזקה יותר מאש רגילה, ולזמן אש כחולה, כשף אש מסוגל לשגר ברקים
 אוויר

כשהם היו רבים הם היו בעיקר נזירים  , כשפי האוויר, כשפות אוויר נועדה בעיקר להגנה

כשפיי האוויר הראשונים למדו . נדיר מאוד שכשף אוויר תוקף. שלוים שלא מרבים לתקוף

לכשפיי אוויר יש חולשה במקומות . הוא כשף אוויר אנג אוואטאר. מביזון השמיים
 .חוסר במהלכים קטלניים: עוד חולשה. פחות אוויר לכשף -,סגורים
 אדמה

כשפי האדמה הראשונים היו גיריות ענק ואז צב אריה האדמה נתן כשף אדמה גם לבני 

במהלך מלחמה בין שני הכפרים   ושוהאנושיים היו אומה  כשפי האדמה הראשונים. אדם
 .שלהם

 .הרגליים י''עכשפות אדמה מונעת . למדה מהגיריות ביפונגגם טופ 
 מים

 .מהשפל ומהירח, כשפי המים הראשונים למדו מהגאות
אפשר לעשות , בליל ירח מלא. כשפות מים היא מיוחדת כי היא גם הגנה וגם התקפה

 .שמאפשרת לשלוט באויב, כשפות דם
 אנרגיה

האהובה עלי כי היא מנטרלת   הכשפותזו . הכשפותאנרגיה מאפשרת לקחת לאחרים את 
 .את כל היתר

  
 :לסיכום אני מקווה שני דברים

 !שנהניתם ממה שכתבתי ושלא תיתקלו בעצמכם באף כשף
  

  המלצה על משחק האי הנעלם
  גפן פישר: ממליצה

אני ממליצה על המשחק בגלל שלא צריך 

 ,לריב על מי ינצח
  .כי המטרה היא שכולם ינצחו

המטרה במשחק זה לאסוף את כל  

ארבעת היסודות לפני שהאי מוצף  

 .ומטביע את כולם
אדמה  ,מים , אש: ארבעת היסודות הם

 .ואוויר
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 ארבעת היסודות -שעשועונים 

  
 רעות מעוז/ תפזורת 

 :מיליםמחסן 

ארבעת   ספינה אווירון

 היסודות

 מים אויר אדמה אש רוח עפר

 מטוס קרשים עצים זרועונים פרחים חול חמצן טבע חיות

בריאת   מעין נהר הר געש הרים ים דשא גשם שמים

 העולם

 עמליה שטרן/  המצוייריםמצאו את הפרטים 

59 



60 



61 



62 



63 

  
תשובות לחידות  עידו /  פישר   

  
תשובה לחידת  המים  הספינה : תעלה  עם  הגיאות  ולכן , הנסיך  לעולם  לא  יטבע  . 
תשובה לחידת  האש  האיש : ידליק  אש  בחלק  אחר  השדה של  וכשהאש , תכבה  הוא  יברח  לשמה  . 
תשובה לחידת  האוויר  לא : קוברים  ניצולים  . 

  
תשובות "ל  זהה את  הפתגם  ": 

אילת השחר  אמא -  אדמה   
עידו פישר  אם -  בארזים  נפלה  שלהבת  מה -  יגידו  אזובי  הקיר  ? 

קבוצת העתונאים  סערה -  בכוס  מים   



 ו ו   (י)


