
  

א לימודגליון בנוש  
"ףתש כסליוהניסויי הלל,   



 דבר המערכת:

 קוראים יקרים, שלום!

 אנחנו שמחים להציג בפניכם את העתון הראשון של השנה. 

 הנושא של הגליון הוא לימוד. 

זה תשמעו על רגשותיהם של ילדי בית הספר. יהיו בו כתבות,  בגליון

שירים, סיפורים, צילומים, ראיונות, ציורים, המלצות, שעשועונים ועוד 

 ם ומעניינים.דברים מפתיעי

 מהנה במיוחד להכין עתון משלנו, בבית הספר. זו היתה חוויה 

 .את העתון המופלא שלנואתם מוזמנים להעביר דף ולהתחיל לקרא 

ִאמרו לאחד  –אם תרצו להצטרף לעתון בית הספר ולכתוב גם אתם 

 מאתנו. 

 שלכם, 

 חברי המערכת:

 .  ה, מעיין, יונתן ואיתמריערה אייזנמן, גילי, רעות אורן, הללי אורה, עלמ

 

 חדד גלעד ויונתןציירו: 

  

 עלבון ופיוס.   התחדשות, בנושא התחלה, –ת ממרחב צילום מפוזרים תמונו עיתון*בעמודי ה

 בנושא!



  
 הכירו את הכתב

 חדשות:

 ן ואיתמרשוד / יונתומר והאיש החיעקב הש

 ההצפה / גילי

תעלומת פשעים מסתוריים בכתה ג' כרמל / 

 יערה אייזנמן

 התפילה החדשה / עלמה ומעיין

 כדורים חשודים / ישי אלגאווי

 תלונה נגד נתניהו / רעות אורן

 במסיבת הסידור / פליאה, טליה ומטר

  כתבות:

 עלמהמה אפשר ללמוד כשיש כלב בבית? / 

 איתמר/ יונתן ו מה אריה טורף?

 האוגרים שלנו / מעיין ועלמה

איך היה בית  –ראיונות של צוות המורים שלנו 

 הללי אורה ויערה אייזנמן / הספר שלכם?

 שתל / גילי

 יונתן ואיתמר / למה אנחנו אוהבים לצייר?

 יאנוש קורצ'אק / רעות אורן

רעות ראיון עם שחקני הכדורסל של שכבת ג' / 

 אורן

 שחריונתן בן  מצבי צבירה /

 חשמל / יונתן בן שחר

אופק / יותם, שיר, אילנה  –פעם בשבוע 

 ונהוראי

  שירים:

 אני כותב ספרים / הללי אורה 

 אמא היא כמו נס / גילי

 חלל / יערה אייזנמן

 לטרוף / איתמר

 בוקר בנהר / רעות אורן

 ענף כנף / יונתן

 אני אוהבת איילים / מעיין ועלמה

 קופצות לחלל / מעיין ועלמה

 שיר לנופי ישראל / טליה זעפרני

 הים הגדול / נהוראי

איך זה ללמוד בבית ספר שיש  –שיחה בקבוצת העתונאים 

 גים שונים?ם מסובו ילדי

 סיפורים:

אורן, הללי אורה, יערה אייזנמן,  סיפור בהמשכים / רעות

 גילי, יונתן, איתמר ומעיין. 

 סרטן מול סרטן / איתמר

 ציפורים בשמיים/ יונתן

 מהונגריה לישראל / רעות אורן

 הציפור והילדה / מעיין

 / יערה אייזנמן הרפתקה ביער

תן בן שחר, חירות, יונ –ראיון עם חברי מרחב בית מדרש 

 יילה, בצלאל, אורי ושושנה. בארי ספיר, ישי קדרון, גלעד, א

שיחה בין חסיד בבלי, תקיף ארצישראלי, דוד המלך, מלך 

 בבל ואטום קטנטן / יונתן, אוריין, ארז, יאיר, אלישע ורעי 

 לימוד ספר יהושע / צורי

 מחשבות על יצורים משונים / בארי ספיר

 צורי / גיבורים? האם הנפילים הם

 חלום של בית ספר / תמר צברי ואריאל ויגודה

  המלצות:

מוזיאון ארצות המקרא / רעות אורן, הללי אורה ויערה 

 אייזנמן

 ארץ האגדות / יערה אייזנמן –המלצת ספר 

 המסע אל האי אולי / עלמה ומעיין –המלצת ספר 

 הדרקון הראשון שלי / איתמר –המלצה על סרט 

 לי/ גי אילת –יול המלצה על ט

 קרובי ורחוקי משפחה בבית הספר / יערה אייזנמן

 שעשועונים

הצלמים הצעירים / כרם, גילי, טליה רוזנטל, מיה, אלישע, 

 ארז, יצחק, נוה, רעי, נדב, הראל, רעות מעוז, רעות אורן.

 להתחיל כתה א'  –שיחה בארבע עיניים 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלמה

 הספר האהוב   

 עלי: 

 האריה, 

  המכשפה

 וארון הבגדים. 

 ניוקי. י:המאכל האהוב על

 שיר השכונה. השיר האהוב עלי:

 מונופול. המשחק האהוב עלי:

 המקצוע שאבחר כשאהיה גדול: מתאמנת.

 סגול לילך. הצבע האהוב עלי:

שהייתי מחוקקת בכנסת: אסור החוק 

 למבוגרים לריב עם ילדים.

הכלב שמת לי,  זכרון משהייתי קטנה:

 שקוראים לו ציון. 

 הומור. תכונה חשובה בעיני:

 מעיין

 הספר האהוב 

ֵגש   עלי: ִנפָּ

ֵגש.   כשִנפָּ

 המאכל האהוב

 ספגטי. עלי: 

 לילה לילה מסתתרת הלבנה.  השיר האהוב עלי:

 לגו.  המשחק האהוב עלי:

 המקצוע שאבחר כשאהיה גדולה: בימאית. 

 .סגול עלי: הצבע האהוב

החוק שהייתי מחוקקת בכנסת: לעשות שהחופש 

 הגדול יהיה יותר ארוך. 

לשחק בפרעה ובת פרעה עם  זכרון משהייתי קטנה:

 אח שלי הקטן.

 לשמוח. תכונה חשובה בעיני:

 מה מצחיק אותי? שאני מחליקה. 

 הכירו את הכתב:

 יערה אייזנמן

 האהוב עלי:הספר 

 הארי פוטר + 

 אגדות.ארץ ה 

  האהוב עלי:כל המא

 שוקולד חלב. 

 אם זה טוב ואם זה רע.  השיר האהוב עלי:

 שם קוד.  המשחק האהוב עלי:

המקצוע שאבחר כשאהיה גדולה: מתעמלת 

 קרקע.  

 טורקיז +בורדו. הצבע האהוב עלי:

 החוק שהייתי מחוקקת בכנסת: אסור לעשן.  

 משהייתי קטנה: אין לי זכרון.  זכרון

 שלא ישקרו לי.  :ינישובה בעתכונה ח

 מה מצחיק אותי? שמדגדגים אותי. 

 יונתן

 הספר האהוב עלי: תורה. 

עם אבוקדו וכרכום לימון  פריכית המאכל האהוב עלי:

 ומלח.

 יאללה הפועל ירושלים.  השיר האהוב עלי:

 כדורסל.  המשחק האהוב עלי:

 המקצוע שאבחר כשאהיה גדול: כדורסלן. 

 שחור, אדום, לבן.  הצבע האהוב עלי:

שהורים פחות יכעסו על קק בכנסת: החוק שהייתי מחו

 ים. הילד

 ת. שהקאתי כל כמה שניו זכרון משהייתי קטן:

  תכונה חשובה בעיני:

 שישנאו את מכבי תל אביב. 

 מה מצחיק אותי? שמדגדגים אותי. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רעות אורן

 הספר האהוב

 עלי: שנה  

 אחת בכפר. 

 המאכל

  האהוב עלי: פסטה. 

 שלג על עירי.  השיר האהוב עלי:

 מירוץ סוסים.  וב עלי:המשחק האה

המקצוע שאבחר כשאהיה גדולה: רוכבת סוסים / 

 וטרינרית. 

 תכלת סגלגל. הצבע האהוב עלי:

החוק שהייתי מחוקקת בכנסת: שיתייחסו אל 

 אנשים מוגבלים רגיל. 

 זכרון משהייתי קטנה: שרכבתי על סוסים באנגליה. 

 . שאני יודעת לצייר יפה תכונה חשובה בעיני:

מספר את שאיתמר אח שלי  ק אותי?מה מצחי

 סיפור הנקניקיה. 

 הללי אורה

 הספר האהוב עלי: דוני.

 פסטה.  המאכל האהוב עלי:

 ילד של אבא.  השיר האהוב עלי:

 מגנטים.  המשחק האהוב עלי:

 המקצוע שאבחר כשאהיה גדולה: שחקנית. 

 כולם חוץ משחור.    הצבע האהוב עלי:

שיהיו יותר קת בכנסת: החוק שהייתי מחוק

 ר. הפסקות בבית הספ

 אני לא זוכרת.  זכרון משהייתי קטנה:

  תכונה חשובה בעיני: שמחה. 

 מה מצחיק אותי? שמדגדגים אותי. 

 גילי

 ילבי. : בהוב עליהספר הא

 שוקולד בפנקייק.  המאכל האהוב עלי:

 חורשת האקליפטוס.  השיר האהוב עלי:

 התעמלות קרקע.  המשחק האהוב עלי:

מתעמלת,   המקצוע שאבחר כשאהיה גדולה:

 אולי...

 טורקיז.  הצבע האהוב עלי:

החוק שהייתי מחוקקת בכנסת: שלכל אחד יהיה 

  שם או לא. חלק בעולם והוא יחליט אם לבנות 

שאבא שלי הלך להביא לי    זכרון משהייתי קטנה:

סינרים וצלחות, וכשהוא חזר אני זוכרת אותי 

מנפנפת לו בכף והדייסה השפריצה, והייתי נורא 

 מתוקה. 

 לא לשקר.  תכונה חשובה בעיני:

אותי? שאבא שלי מדגדג אותי עם מה מצחיק 

 האגודל. 

 איתמר

 הספר האהוב עלי:  הילד הזה הוא אני.  

 מלוואח.  המאכל האהוב עלי:

 אין לי.  עלי:השיר האהוב 

 . תופסת כיפים המשחק האהוב עלי:

 שאהיה גדול: מדען. שאבחר כהמקצוע 

 תכלת.  הצבע האהוב עלי:

החוק שהייתי מחוקק בכנסת: שיורידו מחירים 

 של משחקים ושל טלפון. 

 שיחקתי עם נהוראי כדורגל.  זכרון משהייתי קטן:

  תכונה חשובה בעיני:

 לא להעיר מי שישן. 

 אותי? שאבא שלי מה מצחיק 

 מדגדג אותי. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מר והאיש החשוד / השו יעקב

 יונתן ואיתמר

יעקב מספר: לפני שבוע הגיע 

אדם לבוש מעיל עבה מאד מאד 

ועל הראש שלו היה כובע עבה 

מאד, והיה באותו יום חם מאד 

ולכן האדם נראה לי חשוד. אני 

קודם כל שאלתי אותו למה הוא 

בא לפה עם כל כך הרבה 

הוא לא ענה והלך משם שכבות. 

 מהר.

 תמר.צייר: אי

 

 ההצפה / גילי

מצע המנוחה, וגיליתם ו הייתם באמה הייתם עושים איל

 יכם מוצפות מים? זה בדיוק מה שקרה לנו!ששתי רגל

 ביום ראשון, כ"ו חשון התש"פ, בחדר חקר וגילוי, היתה

ההצפה. בהתחלה חשבנו שמדובר במים מהביוב, אבל 

 גילינו שזו בעיה בצינור של הברז. 

 גילי, שהיתה במקום ההצפה, מיידעת ש:

נכנסו כמה ילדים לחקר הצגה, ואז היינו בזמן הכנות ל

ואחד הילדים משום מה פתח את הברז )יש שם וגילוי 

 ברז(. לא שמנו לה והמשכנו להתאמן. 

גלים שנו מוצפות מים. התברר שהמים פתאם ראינו שהר

לא יצאו רק מהפתח של הברז אלא גם מתוך הקיר. 

כנראה התפוצץ שם צינור. בסופו של דבר סדרו את 

 הצינור. 

 

 תעלומת פשעים מסתוריים בכתה ג' כרמל / יערה אייזנמן

 )מומלץ לקרא את הכתבה בליווי מוזיקת מתח ברקע(

בוקר אחד הגיעו ילדי ג' כרמל לכתה וגילו שמשהו השתנה בכתה: ִהדקו ספרים, נעלם ציוד, 

 וד. מהתאים וע נקרעו דפים מסידורים, שולחנות מקושקשים ומלוכלכים, הוציאו דברים

 התעורר כעס גדול בכתה והתעורר חדש לילדי הצהרון שנמצאים בכתה זאת.

הוציאו מתוכו הרבה דברים וקרעו לנו את עתון "טבע יונתן חדד מעיד שִבלגנו לו את התא ו

 הדברים", וִהדקו מכונית ללוח התורנויות. 

 כסא.  איתמר, שנמצא גם הוא בצהרון, העיד שילדי הצהרון כמעט שברו

 את מדריכת הצהרון היא הכחישה ואמרה שהם לא נוגעים בשום דבר בכתה.  אלוכשש

 בית הספר?...האם לדעתכם יש גמדים בלתי נראים בשטח 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 התפילה החדשה  / עלמה ומעיין

בזמן האחרון התחלנו ביום ששי תפילה חדשה. יש תפילה בנגינה, תפילה בריקוד, תפילה 

ה בנוסח עדות המזרח, תפילה אישית ותפילה עם שליח צירה, תפילבהתבודדות, תפילה בי

ר למצא בתפילה ציבור. אנחנו חושבות שהתחלנו את התפילה הזאת בגלל שלדעתנו אפש

 בות. דברים שלא ראינו, ככה אנחנו חוש

 ראיינו ילדים, איך הם מרגישים עם התפילה החדשה. 

יונתן חדד )תפילה בנוסח עדות 

 -המזרח( 

האם כיף לך בתפילה החדשה ביום 

 ששי?

 שילדות מהכתהחוץ מזה , כן -

 שם מציקות לנו. 

 האם אתה אוהב את הרעיון?

לא כל כך. אני מעדיף  -

להתפלל עם כל הכתה. מצד 

זה תפילה של עדות  –שני 

המזרח, וככה אני יכול 

 להתפלל בעדה שלי. 

 מה אתה עושה בתפילה שלך?

מתפלל "אדון עולם" של  -

עדות המזרח, ברכות השחר 

דר של עדות המזרח, זה בס

ושים את זה שונה וע

 בישיבה. 

האם אתה אוהב את המדריכה של 

 שלך? התפילה

היא קצת מאחרת, זאת  -

 הבעיה היחידה. 

האם אתה רוצה שיהיה שינוי 

 בתפילה?

כן, שנוכל לשנות תפילה ואני  -

 . אוכל לבחור משהו אחר

 -יערה אייזנמן )התבודדות( 

 האם כיף לך בתפילה החדשה ביום ששי?

להרבה נו הולכים כן, כי אנח -

עת החצבים, מקומות, כמו גב

קצת אחרי גן האבן, וזה כיף 

להתפלל בחוץ, וזה גם כיף 

לפעמים ביום ששי לא להתפלל 

את התפילה הרגילה, רק לנסות 

 להתקרב לה'. 

 האם אתה אוהב את הרעיון?

כן, כי זה כיף פעם בשבוע. אם  -

זה כבר היה  –זה היה יותר 

ה לא עם בשבוע זמעצבן, אבל פ

 וזה לא קצת. הרבה 

 מה אתה עושה בתפילה שלך?

לא מש מתפללים, רק הולכים  -

למקום שרק אתה מתקרב לה' 

ובלי תפילה ביחד, כמו תפילה 

 עם שליח ציבור, רק אתה לבד. 

האם אתה אוהב את המדריכה של 

 התפילה שלך?

 כן.  -

 האם אתה רוצה שיהיה שינוי בתפילה?

 לא.  -

 -אודליה )תפילה ביצירה( 

 ששי? החדשה ביוםהאם כיף לך בתפילה 

 לא כל כך.  -

 האם את אוהבת את הרעיון?

 כן, ממש. -

 מה את עושה בתפילה שלך?

אני עושה בתפילה יצירות עם אח  -

 שלי. 

 בתפילה?האם את רוצה שיהיה שינוי 

שיהיה מותר לעשות יצירה  -

 חופשית. 

 -עלמה )תפילה בתנועה( 

 דשה ביום ששי?בתפילה הח האם כיף לך

 כן. -

 האם את אוהבת את הרעיון?

אהבתי אותו בגלל שקצת משנים  -

את הדברים ולא רק מתפללים כמו 

 כל יום אחר.  

 מה את עושה בתפילה שלך?

מוריה בוחרת מראש שיר  -

מהתפילה שלנו שהיא רוצה, ואז כל 

ה אחת בתורה ממציאה תנועות לז

 שלם. וביחד יוצא לנו ריקוד 

 והבת את המדריכה שלך?את אהאם 

 כן, כי היא מורה שלי.  -

 האם את רוצה שיהיה שינוי בתפילה?

הייתי רוצה שזה יהיה קצת שירים  -

 . יותר ארוכים וחדשים

תפילה. ציירה: מיכאלה. 

 



  -מעיין )תפילה בשיר ובניגון( 

 האם כיף לך בתפילה החדשה ביום ששי?

לא הכי בעולם. יותר אהבתי את  -

תפילה שלי התפילה בכתה, כי ה

 למעלה ותמיד אני קצת מאחרת.  

 מה את עושה בתפילה שלך?

מנגנים בחלק מהתפילה בכל מיני  -

דרבוקות, קסילופון,  כלים, למשל:

 בוקה. יוקלייליי. אני ניגנתי בדר

 האם את אוהבת את המדריכה שלך?

 כן.  -

 האם את רוצה שיהיה שינוי בתפילה?

 לא, כי אני לא יודעת מה לשנות.  -

  -ות(ודדהתבן )אור רעות

האם כיף לך בתפילה החדשה ביום 

 ששי?

 כיף.  -

 האם את אוהבת את הרעיון?

 בסדר גמור.  -

 מה את עושה בתפילה שלך?

 אני מתפללת בבדידות.  -

האם את אוהבת את המדריכה של 

 התפילה שלך?

 כן, מאד.  -

 האם את רוצה שיהיה שינוי בתפילה?

 לא.  -

  – רעי )התבודדות(

ה ביום תפילה החדשהאם כיף לך ב

 ששי?

 בערך. -

 האם אתה אוהב את הרעיון?

 ככה ככה.  -

 מה אתה עושה בתפילה שלך?

 תפילה בהתבודדות.  -

האם אתה אוהב את המדריכה של 

 התפילה שלך?

 כן.  -

האם אתה רוצה שיהיה שינוי 

 בתפילה?

 לא.  -

 כדורים חשודים / ישי אלגאווי

 

בראש חדש כסליו נמצאו שני כדורי 

רובה בבית הספר. הכדורים עכשיו 

אצל המנהלת. המוצאים הם חבורת 

 ילדים משכבת ב'. 

אריאל משכבת ד' אומר שהם של 

ולי חבר שלו, שילה. שילה אומר שא

ם שייכים לו, כי היתה לו הכדורי

שרשרת עם כדורי רובה זהובים, 

שזה לא נכון, בגלל  אבל אני חושב

שהכדורים שנמצאו הם לא 

 מזוייפים!

 העניין ימשיך להיחקר!

 תלונה נגד נתניהו / רעות אורן

 מה שקורה בענייני הפוליטיקה זה ככה:

 וגשה תלונה ותביעה.נגד ביבי נתניהו ה

שאם מישהו מדברים על כרגע אין לנו ממשלה וגם 

אז בסדר, ואם מישהו  –מפורסם עושה משהו רע 

 אז זה לא בסדר. –פשוט עושה מעשה 

אבל הדעה של רוב האנשים שזה לא נכון, אך יש עדיין 

הרבה מצביעים לביבי, אך מטנפים עליו ב"ארץ 

 למצביעים לרדת ממנו.נהדרת", אך זה לא גורם 

ניהו הצביעה לנתיש אשה שאיימו עליה בגלל שהיא לא 

 והיא חלק מהתביעה שהפילו עליו.

 נשמע עדכונים בהמשך.

 במסיבת הסידור / טליה, פליאה ומטר

ה ילד/ה הרגיש שהוא מתחיל דרך חדשה, של תפילבמסיבת הסידור כל 

 מדנו כמה חשובה התפילה שבסידור שלנו.מרגשת ול

 הרגשנו משהו מיוחד והיינו מאושרים שקבלנו את הסידור החדש שלנו.

 באהבה,

 טליה, פליאה ומטר.



 כתבות

   

 

 

 

 

 

מה אפשר ללמוד כשיש כלב 

 בבית? / עלמה

 איך בכלל מגדלים כלב? -

ב זה שמגדלים כלאני למדתי שכ

שצריך להוציא  לא כל כך קל, בגלל

אותו פעמיים ביום. פעם בבוקר, 

 פעם בערב. 

איך יודעים את הרגשות  -

 של הכלבים?

יודעים אם הם צמאים בזכות האף 

הוא לא  –שלהם. אם הוא רטוב 

 אז הוא צמא.  –צמא. אם הוא יבש 

מה הקשר בין האדם  -

 לכלב? 

לב וא או איזה כתלוי איזה אדם ה

 הוא. 

 

 / יונתן חדד ואיתמר  מה אריה טורף?

 האריה טורף זברות, צבאים, נחש, איילים...

אנחנו חושבים שכשהאריה טורף הוא לא חושב שהוא 

 רוצח. הוא חושב שהוא טורף כדי לטרוף אוכל. 

בדרך כלל הלביאה היא זאת שצדה את האוכל, אבל 

ות ניות והאמהאצלנו בדרך כלל דווקא אבא עושה את הק

 מבשלות. 

 איתמר צייר:

 האוגרים שלנו / מעיין ועלמה

 אוגה, דקי, זיגזג.  –השמות של האוגרים 

 יש שתי בנות ובן. הבנות הן אוגה וזיגזג, והבן הוא דקי. 

 סיפורים על אוגה, דקי וזיגזג:

 פעם אוגה ניסתה שהשטח יהיה רק שלה, 

 ת אוגה והיא ניסתה לאכול את זיגזג. אז לקחנו א

נו לה כלוב אחר רק משלה. אחרי הרבה זמן זיגזג הבריאה ונהייתה בהריון, ומאז היא לא צאומ

 נושכת. 

לפני שמצאנו לאוגה כלוב חדש, אז שמנו אותה בתוך קופסה בלי מכסה, ואז היא הצליחה לברוח 

                       בלילה. כשקמנו בבוקר רצינו לבדוק מה שלומה ולא מצאנו אותה.                  

התחלנו לחפש ומצאנו תריסים אכולים ליד החדר של ההורים. אחרי הרבה זמן, בארוחת שבת, 

אמא שלו ראתה אותה מציצה מתחת לספה, אז אבא שלנו הרים את הספה, ואמא ניסתה לתפוס 

אותה אותה, אבל לא הצליחה. אז אמא הרימה את הספה ואבא הצליח לתפוס אותה, וכשהחזרנו 

 היא ניסתה לברוח, אבל לא הצליחה. ה פסלקו

 ועד עכשיו היא פחדנית. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איך היה בית הספר שלכם? / הללי אורה ויערה אייזנמן –ראיונות של צוות המורים שלנו 

 יולה
 

האם אהבת את בית הספר א. 

 שלך?

 יש דברים שזכורים לי מאוד לטובה ויש 
 דברים שפחות.

- 
 למה?ת? אהבאיזו מחנכת הכי ב. 

אני מתקשה לומר. הייתה לי מחנכת אחת  -
שנים  4בשם כרמלה שלימדה אותי 

ד, ויש לי זיכרונות רבים -ברציפות, מכיתה א
.ממנה  

 
 איזה מקצוע הכי אהבת? למה?ג. 

אהבתי מאוד מתמטיקה, טבע, מולדת,  -
תנ"ך ועברית. אהבתי ללמוד הרבה דברים 

.ובמיוחד לצאת לטיולים  
 

נים בבית תים היו נואילו עונשד. 

 הספר שלך?

היו מוציאים מהכיתה. פעם אחת בכיתה  -
חרתי בבוקר יא' החזירו אותי לגן אחרי שא

.כמה פעמים ברציפות. נעלבתי מאוד  
 

האם היו בבית הספר שלך ה. 

 דברים מיוחדים?

בית הספר שלי היה קטן מאוד. ליד בית  -
הספר הייתה תחנה מטאורולוגית ואני 

ריות למדוד את חלתי את האוכרת שקיבז
אוויר ולשלוח את הנתונים למרכז מזג ה

.הארצי בבית דגן  
היינו מטיילים המון בכל הארץ וברגל. 

בכיתה ב' יצאנו לטיול של יומיים, בכיתה ג' 
לשלושה ימים )טיילנו בנחל עמוד ליד צפת 
עד שעות הלילה ופחדנו מאוד מנמרים...(, 

.הלאהבכיתה ד' לארבעה וכך   
 

 ובים מבית הספר היסודי?חברים ט נשארו לך .ו

.נשארה לי חברה טובה אחת -  
 

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר?ז. 

.הכי חשוב שהילדים יאהבו ללמוד וידעו שזו המתנה הכי יקרה בעולם -  
 

 האם שלחו אותך פעם למנהל?ח. 

.כן. שלחו אותי למנהל. היו לי שיחות מאוד מעניינות איתו -  
 

 ת מורה?ת להיוהחלטלמה ט. 

האמת שלא ממש החלטתי. כשהקימו בתקוע בית ספר חיפשו מישהי  -
שתהיה מורה של הכיתה הראשונה. החלטתי לנסות וראיתי שאני מאוד 

עודת נהנית ללמוד עם הילדים. אחר כך למדתי בסמינר למורים כדי לקבל ת
.הוראה  

 
 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית?י. 

.אשבת שלאני חו -  
 

 שירה

 האם אהבת את בית הספר שלך? .1
 לא ממש.  -

 

 איזו מחנכת הכי אהבת? למה? .2
את המחנכת של כתה א', שקראו לה פרלה, כי היא תמיד  -

 מחבקת אותי ומנשקת אותי ועוזרת לי.  היתה
 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .3
 אנגלית, כי הייתי טובה בזה.  -

 

 לך?אילו עונשים היו נותנים בבית הספר ש .4
 ולהעתיק דברים. בפינה לעמוד  -

 האם היו בבית הספר שלך דברים מיוחדים? .5
 לא.  -

 

 נשארו לך חברים טובים מבית הספר היסודי? .6
 כן,  שלוש חברות טובות שהמשכתי אתן גם לתיכון.  -

 

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר? .7
 שתהיה אווירה טובה, שהילדים ישמחו ללכת לבית הספר.  -

 

 עם למנהל?האם שלחו אותך פ .8
 לא, אני תמיד הייתי ילדה טובה ופחדתי ממורים.  -

 

 למה החלטת להיות מורה? .9
 היו מורים. אני מורה, כי כשהייתי ילדה ההורים שלי -

 

 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית? .10

 כן, הילדים שלי רגילים לזה.  -

 / כרם צמיחה חדשה



  

 מורן החורש

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
 לא.  -

 

 מה?הכי אהבת? לזו מחנכת יא .ב
רגישה לכל  אהבתי הכי את המחנכת מיכל. היא היתה -

הילדים וידעה לעזור כשקשה וידעה המון דברים בהמון 

 תחומים. 
 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ג
 הכי אהבתי טבע, כי יכולתי לחקור דברים גם במעבדה.  -

 

 אילו עונשים היו נותנים בבית הספר שלך? .ד
להישלח הביתה, להישאר יך לעשות, היו עבודות שצר -

 הספר. י הלימודים ולנקות את בית אחר
 

 האם היו בבית הספר שלך דברים מיוחדים? .ה
 היה שיעור נגרות וקרמיקה.  -

 

 נשארו לך חברים טובים מבית הספר היסודי? .ו
כן, יש לי חברה טובה שנשארה איפה שאני גרתי  -

 כשהייתי ילדה. 
 

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר? .ז
 להתנהג טוב לאנשים אחרים. לעשות טוב לאנשים ו -

 

 האם שלחו אותך פעם למנהל? .ח
פעם אחת הבנים הציקו לבנות והיה קרב, ודאגתי להציל  -

שלחו  –בגלל שפגעתי בבן אחד  –את אחת הבנות. ואז 

 אותי למנהלת. 
 

 למה החלטת להיות מורה? .ט
כי רציתי להיות עם הילדים שקשה להם ולמצא יחד  -

 ות. נאתם פתרו
 

 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית? .י

 משתדלת שלא.  -

 

 יערה ענבר

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
כשהייתי ילדה אהבתי את בית הספר שלי, אבל  -

במבט עליו מרחוק, אחרי הרבה שנים, יש לי בקורת 

 עליו. 
 

 איזו מחנכת הכי אהבת? למה? .ב
 לי עד כתה ה' אהבתי כל פעם את המחנכת שהיתה -

באותה שנה ולא האמנתי שאוכל לאהוב מחנכת 

אחרת כמו שאני אוהבת אותה, אבל כשהיתה לי 

פתאם התחלתי לאהוב אותה אפילו  –מחנכת חדשה 

יותר. בכתה ה' היה לי קשר מאד חזק עם המחנכת 

שלי, עד כדי כך שכשהיא עזבה את בית הספר היא 

 סיפרה על זה לי לפני שהיא סיפרה למנהל. התכתבנו

 כך במשך תקופה ארוכה.  ראח
 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ג
הכי אהבתי ללמוד גמרא, כי זה תמיד מאד הסעיר  -

 אותי.
 

 אילו עונשים היו נותנים בבית הספר שלך? .ד
אולי לא כדאי שאני אספר, כי היו עונשים ממש לא  -

 נעימים, כמו למשל משיכות באזניים...
 

 ים?האם היו בבית הספר שלך דברים מיוחד .ה
היה שיעור חקלאות, שזה היה מיוחד באותה תקופה,  -

אבל המורה לחקלאות היתה אשה מבוגרת, שנראתה 

תמיד עצובה ומרירה, ואני ידעתי שזה בגלל שהיה לה 

בן שנפל במלחמת יום כיפור. לכן תמיד גם שתילת 

הצמחים היתה באווירה עצובה, כאילו משקים אותם 

 בדמעות.
  

 ת הספר היסודי?ימב נשארו לך חברים טובים .ו
כן, יש לי חברה שהיא כמו אחות בשבילי. הקשר  -

בינינו התהדק, כשִנגנו יחד במסיבת הסיום של 

 היסודי. 
 

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר? .ז
שנשמרת תחושה חיה מול מה שלומדים. שהדברים  -

 נוגעים באמת גם במורים וגם בילדים. 
 

 האם שלחו אותך פעם למנהל? .ח
עם המנהל שלי, שקראו לו  פעם באתי לפגישה -

אמציה, כי רציתי שיהיה לי חמור. אבא שלי אמר 

שיקנה לי חמור בתנאי שיהיה לי אישור חניה בשבילו 

בשטח בית הספר, שאוכל לרכב עליו הלוך וחזור. 

המנהל חייך ואמר שהיה מאד רוצה לאפשר לי, אבל 

א הוא ל –בגלל שקיבל בעיטה מחמור כשהיה ילד 

ות על זה. הוא הראה לי צלקת ייכול לקחת אחר

 שנשארה לו על האף מהבעיטה ההיא.
 

 למה החלטת להיות מורה? .ט
אני מורה כי התאהבתי בילדים של בית הספר הזה,  -

 ובאפשרות לחוות ִאתם הרפתקאות.
 

 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית? .י

 ...נראה לי שגם בבית הספר אני לא מדברת כמו מורה -

 



  

 

 יערה מור

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
 כן, אהבתי אותו.  -

 

 אהבת? למה?איזו מחנכת הכי  .ב
המחנכת של כתה ד'. אהבתי את איך שהיא מלמדת  -

אז בהפסקה היא  –ופעם אחת, כשלא היה לי כריך 

 לקחה אותי לבית שלה והכינה לי כריך. 
 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ג
 מדנו על תורשה. לאהבתי פיסיקה, כי  -

 

 אילו עונשים היו נותנים בבית הספר שלך? .ד
היו שולחים למנהל וזה היה מאד מפחיד.   -

 

 האם היו בבית הספר שלך דברים מיוחדים? .ה
כל יום ששי היינו עושים עונג שבת. זה שכל בית הספר  -

היו מתאספים ושרים שירי שבת. לא היה שום דבר 

 מם.עמיוחד חוץ מזה. היה לי בית ספר מש
 

 נשארו לך חברים טובים מבית הספר היסודי? .ו
לי חברה טובה מכתה א' ועד היום אנחנו  כן, בטח. יש -

 חברות. 
 

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר? .ז
 שהילדים יתנהגו יפה לתלמידים ולמורים.  -

 

 האם שלחו אותך פעם למנהל? .ח
 לא. הייתי ילדה ממש שקטה, שלא עשתה בעיות. -
-   

 ה?רלמה החלטת להיות מו .ט
כיף לי להיות עם ילדים. הם מצחיקים אותי וכיף לי  -

 ִאתם.  ללמוד
 

 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית? .י
 חס וחלילה.  -
 אני מקוה שאני לא מדברת כמו מורה בבית הספר! -
-  

 

 ןחוה סטרמ
 

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
 כן, אבל הכי אהבתי את הצהרון.  -

 

 איזו מחנכת הכי אהבת? למה? .ב
ו'. קראו לה צירי, כי היא היתה -של כתות ה' -

 מסקרנת וִלמדה אותי דברים מסקרנים. 
  

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ג
מחשבים ומוזיקה. אהבתי את זה בגלל  -

 שהצלחתי. 
 

 בבית הספר שלך? אילו עונשים היו נותנים .ד
 אני לא זוכרת שהיו עונשים. -

 

 האם היו בבית הספר שלך דברים מיוחדים? .ה
בית ספר די חדש. אני הייתי מחזור ד',  זה היה -

 אז הוא כל הזמן גדל והתפתח.
 

 נשארו לך חברים טובים מבית הספר היסודי? .ו
כן, יש לי שלוש חברות מאד טובות מבית הספר.  -

 ניה יום הולדת. שאנחנו עדיין חוגגות אחת ל
  

 מה הכי חשוב לדעתך בבית הספר? .ז
 אווירה מכבדת ונעימה.  -

 

 עם למנהל?האם שלחו אותך פ .ח
 אני לא זוכרת  -

 

 למה החלטת להיות מורה? .ט
זה משמח אותי ללמד ילדים ולראות אותם כל  -

 יום.
  

 האם את מדברת לפעמים כמו מורה גם בבית? .י
ות נלא יודעת. צריך לשאול את הבעל שלי ואת הב -

 שלי. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 שתל / גילי

 

 בבוקר, לפני הכל, אני שמה שתל. 

עושים ניתוח ואז אתה   ים, כלומר:שקודם כל תבינו מה זה! טוב... זה מכשיר קטן לחר

 שומע!!!

 כתבתי לעצמי כמה שאלות, כדי לספר לכם על השתל שלי:

 

 זה?איך את מרגישה עם 

 רגיל, התרגלתי. 

 מתי שנולדת, היית חרשת לגמרי?

 כן.

 מיד לאחר שנולדת עשית ניתוח?

 לא, שנה וחצי אחר כך. 

 את מסתדרת בבית הספר?

 חברים.  דכן, יש לי הרבה מא       

 איזה חוגים את לומדת?

 התעמלות קרקע. 

 

 

 שרי

 

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
 כן.  -

 

 איזו מחנכת הכי אהבת? למה? .ב
, היא תהדסה, כי היא עשתה אתנו הרבה הצגו -

 חווייתית.עשתה הרבה טיולים וִלמדה בצורה 
 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ג
 אמנות, כי אני אוהבת אמנות.  -

 

 אילו עונשים היו נותנים בבית הספר שלך? .ד
לפעמים החרימו דברים, ופעם החרימו לי  -

גוגואים צבעוניים שנורא אהבתי, ונורא כעסתי 

 שהחרימו לי את זה. 
 

 שלך דברים מיוחדים? האם היו בבית הספר .ה
כן. היתה פינת חי, היה שיעור חקלאות, היו  -

 הרבה הצגות וגם הרבה טיולים. 
  

 

 יהודה נזר

 האם אהבת את בית הספר שלך? .א
 לא כל כך.  -

 

 איזה מקצוע הכי אהבת? למה? .ב
 ספורט ומולדת.  -

     

 אילו עונשים היו נותנים בבית הספר שלך? .ג
 אני לא זוכר.  -

 

 שלך דברים מיוחדים? רהאם היו בבית הספ .ד
הצגה על השפה העברית ומשהו שקשור  –עשינו הצגות  -

 לט"ו בשבט. 
 

 נשארו לך חברים טובים מבית הספר היסודי? .ה
 לא.  -

 

 חשוב לדעתך בבית הספר?מה הכי  .ו
 אהבה והקשבה.  -

 וזה לא מפריע לך?

 לא. 

 את זוכרת אם הניתוח כאב?

 לא, הייתי קטנה.            

 את זוכרת משהו מתקופת החרשות?

 לא, אבל יש לי תמונה באלבום. 

 

אני חושבת שלא צריך שפת סימנים, כי יש 

 שתל!

 תודה, גילי!

 . לבב רנ.ב. קוראים לי גילי ב

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

למה אנחנו אוהבים לצייר? / יונתן חדד 

 ואיתמר

יונתן: אני אוהב לצייר, אבל אני לא יודע 

למה. אני מרגיש שזה כיף. לאט לאט 

למדתי לצייר הרבה יותר יפה ממה 

 שפעם ציירתי. 

אני אוהב לצייר נינג'ות, דרקונים... בכל 

יום אני נזכר בעוד משהו שיש לדרקונים 

ני תמיד מחפש מה עוד אשאפשר לצייר. 

ת לצייר לבבו –אפשר לצייר. תלוי מה 

ובובות זה משעמם. ציירתי גן דברים 

רובוטים משלי, טנקים  –שהמצאתי 

משלי, ולפעמים אני מצייר דברים שכבר 

 קיימים. 

אני לא מרגיש שלדמויות שאני מצייר יש 

חיים משלהן, רק לדמויות מצויירות שאני 

שיש חיים  רואה בסרטים אני מרגיש

 משלהן, כי הן זזות. 

באמצע שציירתי. איתמר: פעם נרדמתי 

זה כיף לצייר. אני חושב על סיפורים 

 . לציורים שלי

 

 צייר יונתן 

  

 צייר: איתמר

 חייל/ יונתן

 יאנוש קורצ'אק / רעות אורן 

חד עשיתי לי אבגלל שיום  והחלטתי לחקור על יאנוש קורצ'אק 9שלום, אני רעות אורן. אני  בת 

סדר בדברים ומצאתי את התיקיה על הנושא שעניין אותי: יאנוש קורצ'אק, ופתאם החלטתי 

להתיישב על הכתבה שאתם קוראים עכשיו. התחלתי לשבת על הכתבה.  –במקום לעשות סדר 

 יום ולילה חקרתי, הקלדתי, חשבתי וכמובן נחתי. 

שעשיתי:הפרטים הבאים הם בזכות כל מה    

1878; יביול 22  לידה:   

(, במחנה ההשמדה טרבלינקה64)בגיל  1942באוגוסט  7רצח:   

 עיסוק: רופא מומחה ברפואת ילדים, מחנך, הוגה חינוכי

 מקום לימודים : אוניברסיטת ורשה. 

1942-1898שנות פעילות:     

 זהותו של יאנוש קורצ'אק:

פולנים והיהודים. שפת האם שלו הקירוב לבבות בין קורצ'אק חש עצמו כיהודי פולני ופעל למען 

 היתה פולנית. 



 ראיון עם שחקני הכדורסל של שכבת ג' / רעות אורן

  צייר: יונתן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. למה בחרת להיות בקבוצת הכדורסל הזאת?1  

יונתן, קפטן הקבוצה: אני אוהב כדורסל, זה 

 ממכר.       

 איתמר: אני אוהב כדורסל. 

 אלישע: אוהב כדורסל. 

 ירין: אני אוהב כדורסל. 

 הראל: אני אוהב כדורסל. 

 רעות אורן: אני אוהבת כדורסל.

    

יוביל  –מאמן שלכם -מה אתה אומר על הקפטן. 2

 אתכם לנצחון?

יונתן קפטן הקבוצה: )על תפקיד הקפטן שלו( קשה 

כיף. זה כדורסל, אז לא אכפת לי  םמאד, אבל ג

 שקשה!

 איתמר: כן, הוא יוביל אותנו.

 אלישע: לדעתי הוא אחלה קפטן.

 ירין: קפטן אחראי וטוב. 

 הראל: הוא עמיד ואחראי. 

  רעות אורן: הוא אחראי וטוב בכדורסל. 

 

. למה נראה לכם ככה?3  

 איתמר: כי המאמן הוא עם נסיון. 

 אלישע: הוא חבר ויש לו נסיון. 

ירין: הוא חושב להביא את כולם לליגה ולא רק 

 אותו. 

 הראל: כי זה מה שהוא. 

 כי הוא עם נסיון.  רעות אורן:

 

. איזו תכונה שלך אתה חושב שיכולה 4

 לתרום לקבוצה?

 יונתן קפטן הקבוצה:  התקפה והגנה.

 איתמר: ריצה מהירה. 

 אלישע: אני נמוך וזה יתרון. 

 ירין: הטבעות גובה וזריזות ידיים.

  הראל: אני טוב בהתקפה. 

 רעות אורן: קליעות לסל. 

 

. האם יש שיתוף פעולה טוב בקבוצה?5  

יונתן קפטן הקבוצה:  יש שיתוף פעולה 

 מעולה. 

 איתמר: כן, לדעתי .

 אלישע: כן, לדעתי. 

 ירין: שיתוף פעולה מעולה.

  הראל: לדעתי כן. 

   : לדעתי כן. רעות אורן

 צייר: איתמרמגרש כדורסל. 

 כדורגל. צייר: איתמרמגרש 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופק –פעם בשבוע 

 

 

 להיות באופק

 יותם אלדד שאשא :מאת

 .נימצא בשכונת רמותשים מחוננים ,ת ספר לילדאופק זה בי

לי לדוגמא יש במחצית אנחנו מגיעים לשם בכל יום שני, ולומדים בחוגים שונים. 

לפי , שזה חוג שבו מלמדים אותנו איך לבנות צעצועים "המצעצוע פיזיקלי"הראשונה 

הם הוא חוגים. אחד מ 2חוק המשיכה. ויש לי עוד לפי חוקים של הטבע. למשל, 

 והחוג האחרון הוא ... מתמטיקה זה לא כל כך"מתמטיקה מזווית אחרת", למרות ש

  ."מבוכים ודרקונים"

ודרקונים זה משחק דמיון, לכל  מבוכים :למעטים שלא מכירים את זה אני אסביר

אחד במשחק יש דמות, ויש את מלך המבוך שאחראי לכל מה שקורה במבוך. ואם 

כמה  20ות, אתה אומר למלך המבוך וזורק קובייה של אתה רוצה להזיז את הדמ

  ? הצלחה כפולה!20יותר גבוה ככה יותר טוב. יצא ש

, מכל מני מקומות ובתי ירושליםרחבי ילדים מכל לשם צהרון, ובאים באופק אין 

 בין היתר בזכות זה אני אוהב כל כך להגיע לשם כל שבוע מחדש. .ספר

 . 

 מצבי צבירה / יונתן בן שחר

למצבי צבירה יש שלוש אפשרויות להופיע 

והן: גז, מוצק ונוזל. זה יכול לעבוד רק על 

ל לעבוד גם על כל ואדמה ומים. זה יכ

החומרים אבל אם הם הפכו לנוזל אז הם 

 לא יכולים לחזור אחורה בחזרה למוצק. 

באדמה מוצק זה סלע, בנוזל זה לבה, וגז 

 זה אדים. נוזל אצל מים זה מים, מוצק זה

 קרח, וגז זה  אדים, כמו באדמה.  

מה זה מצבי צבירה? זה בעצם סוג 

 להראות את עצמך פחות או יותר.

י לעבור בין שלושת המצבים צריך חום דכ

או קור. למשל: בלבה צריך לחמם אדמה 

בעשרת אלפים מעלות צלזיוס, ורוב 

הסיכויים שמאדמה לאדים צריך בערך 

 מאה וחמש מעלות.  

צריך מינוס ארבע מעלות, בין מים לקרח 

 ובין מים לאדים צריך מאה מעלות.

 חשמל / יונתן בן שחר

החשמל הוא זרם היכול לעבור בחוטי מתכת ומים, 

א גם ואבל במים הוא עובר הרבה פחות טוב. ה

אחד מחמשת הדברים שלא עשויים מאטומים, 

הוא עשוי רק מאלקטרונים. יש בימינו שלוש דרכים 

איך לייצר חשמל והן: טורבינה, לוחות סולרים 

 וחימום מים.

טריות. יש שתי דרכים לשמור חשמל והן: מצבר, וב

בטריות שומרות מעט חשמל, לעומת מצבר 

, םששומר הרבה חשמל. חשמל עשוי מברק ורע

הברק הוא האור וזה מה שצריך להיזהר, כי שם 

אותו אי אפשר  -יש את כל החשמל, והרעם 

לראות. הרעם הוא בעצם הקול שבא אחרי הברק. 

 הברק והרעם נוצרים ביחד ואז הם נפרדים.

ולה לעוף או לעבור חשמל הוא אנרגיה היכ

במהירות האור כי זה בעצמו אור. בחשמל יש וולט 

ידת המתח, והמתח זה דומתח. וולט זה מ

החשמל. עד שתים עשרה וולט זה לא מסוכן. מעל 

זה כן מסוכן. מעל שש וולט זה מתחיל  -זה 

 לדגדג. מתחת לזה זה לא מדגדג.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוויות מאופק / שיר

 י מחליפה בית ספר.נכל יום שני בשבוע, א

 השינוי הוא מאוד גדול.

 9-כשאני מגיעה לביה"ס בהסעה, אנחנו הילדים מחולקים ל

 ילדים.  16-כיתות, בכל כיתה יש כ

כל כיתה לומדת נושאים שונים ובמחצית השנה מחליפים את 

 נושאי הלימוד.

יש לכל כיתה מחנכת ליום אחד, היא מעבירה את השיעור 

 ת סיכום.נו נפגשים שוב לשיחאהראשון ובסוף היום 

 מה אני לומדת שם?

 שיעור ראשון אני לומדת "מדע ובילוש" עם מיכל המחנכת.

 שיעור שני הוא בנושא "אופטיקה ואומנות" עם המורה רחלי.

ושיעור שלישי הוא השיעור האהוב עלי ביותר, שיעור תיאטרון 

 עם המורה נטע.

 מה לומדים במדע ובילוש?

שנעשה בארכיון של ומה של שוד לאנחנו חוקרים תע

 החדשות.

 אנחנו הבלשים ומלמדים אותנו שיטות לפענח את התעלומה.

בשיעור האחרון למדנו על סוגים שונים שיש לטביעת אצבעות 

 )לולאה, קשת, מערבולת(.

 כל אחד מאתנו בדק את טביעת האצבעות שלו והיה כיף!

 מה לומדים באופטיקה ואומנות?

שקשורות למראות, זכוכית, עדשות  לומדים על תופעות

 ותאורה.

בשיעור למדנו שאם מניחים מראה מול מראה זה גורם למה 

 שנראה במראה להיות משוכפל מלא פעמים.

הכנתי קופסא שהדפנות שלה הן מראות, הנחתי במרכזה 

סירה מנייר וראיתי איך הסירה משוכפלת במראות מלא 

 פעמים.

 מאוד אוהבת. יואת השיעור האחרון, תיאטרון, אנ

 בכל שיעור נותנים לנו נושא ואנו צריכים לחבר הצגה בנושא.

בשיעור האחרון הנושא היה "כסף", בקבוצה שלי עשינו הצגה 

 על שתי ילדות שגונבות כסף מאמא שלהן.

משונה ללמוד על גניבות, תעלומות ובכלל על נושאים כ"כ 

 מוזרים.

 

 לימוד אופקי / אילנה

היא אחרת. השיעורים אחרים, המורים  דבאופק צורת הלימו

מלמדים אחרת, אפילו שכל מורה מלמד בסגנון אחר אני 

                                           מרגישה שהמורים באופק מלמדים אחרת. 

החופשיות באופק נותנת הרגשה של גדולים, הדוגמה היא 

 שכל שיעור הוא בכיתה אחרת אז בין כל שיעור הולכים

השיעורים מרגישים ממש לא  .למורה אחר/ת ,כיתה אחרתל

ם מכינים הכמו שיעורים אמיתיים כי לדוגמה יש שיעורים שב

משחק, פותרים חידות, לומדים שפת שומרים, אומנות, 

 מבוכים ודרקונים ועוד. 

 קצת חומר מאופק: תילבסוף הבא

דוגמה להתפתחות הכתב השומרי, השומרים הם בין 

ות ביותר בעולם.קיהתרבויות העת

  

 אופק / נהוראי

 באופק יש לכל כתה שלושה שיעורים משלה. לכתה שלי יש:
מתמטיקה מזווית אחרת, מבוכים ודרקונים והמצעצוע 

 פיזיקלי. 

במתמטיקה מזווית אחרת אנחנו פותרים חידות ותרגילים 

 ולומדים משחקים של חשבון. 

יני מבמבוכים ודרקונים אנחנו משחקים ויוצאים לכל 

 הרפתקאות וטיולים במשחק, 

וב'המצעצוע פיזיקלי' אנחנו לומדים על משהו, ובשיעור הבא 

 אנחנו ומכינים משחק שקשור לזה. 

 

 רםעלבון / כ



 

 

 

 

 

 גילי ציירה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציירה: יערה א.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני כותב ספרים / הללי 

 אורה

יושב ליד שלחן הכתיבה 

 וחושב

איזה סיפור אני אכתוב 

 היום

 בוחן על הדף הריק

 קוף? אולי אכתוב על

, חמוד כן, קוף קטן

 ושובב!

 לא, לא, כי אולי הוא יברח

 ויצא מהדף

 ואז חבל.

 אז אני אכתוב על זברה

 כן, זברה עם פסים!

לא, אבל אז היא לא 

 תסכים

 לפשוט את הפיג'מה...

 לא, לא זברה.

 אולי אכתוב על ילד קטן?

 כן, כן! אכתוב על ילד!

 אכתוב עלי!

 אמא היא כמו נס / גילי

 "חננה בננה! הורסת

 שחקי אתי תופסת!"

 "לא רוצה, ותהיי עצובה"

 אמרה וטרקה את דלת חדרה.

 נס! אמא בדיוק נכנסה!

 חמודה, מה קרה?""

 "רינה כעסה", אמרתי בלחישה

 "מה קרה, רינושה?"

 חלל / יערה אייזנמן

 ם להיות אסטרונאוטוהיה לי חל

 לטוס לירח

 ובדרך גם במאדים לבקר

 גם בצדק ושבתאי

 גם את שביל החלב לא שכחתי בכלל

 לעוף לי בחלל

 קליל כמו ענן

 ואם תענו לי, מעניין אותי לדעת

 האם יהיה לי פעם חבר חייזר?

 

 יונתןענף כנף / 

 ענף עם עלים

 מתחתיו יש פילים שרצים

 ענף עם כנף שעליו יש ציפור

 רה ושרה עם המקור.ש

 אני כותב ספרים / הללי אורה

 יושב ליד שלחן הכתיבה וחושב

 איזה סיפור אני אכתוב היום

 בוחן על הדף הריק

 אולי אכתוב על קוף?

 כן, קוף קטן, חמוד ושובב!

 לא, לא, כי אולי הוא יברח

 ויצא מהדף

 ואז חבל.

 וב על זברהתאז אני אכ

 כן, זברה עם פסים!

 לא, אבל אז היא לא תסכים

 לפשוט את הפיג'מה...

 לא, לא זברה.

 אולי אכתוב על ילד קטן?

 כן! אכתוב על ילד!כן, 

 אכתוב עלי!



 

 

 

 

  

 לטרוף / איתמר

 פעם היה היפופוטם

 במים בגן החיות

 ואז נמר טרף אותו

 ואז נחש טרף את הנמר

 עצמו הנמרלמה טרפו אותי? שאל את 

 רציתי לטרוף את ההיפופוטם בשקט

 אז ההיפופוטם ענה לו:

 למה באמת טרפת אותי?

 אני רציתי לשחות במים בשקט!

 

 בוקר בנהר / רעות אורן

 רעפעם אחת חמור נ

 על יד הנהר

 בבוקר שהיה בעבר

 ואחר כך התכסה בעפר

 ואחרי זה שטף את עצמו בנהר

 ידהרואז בא איש וסוס, בשביל שהאיש 

 ואז אמר החמור: לא אכפת לי שהוא מתפאר, טוב לי בנהר.

 אני אוהבת איילים / מעיין ועלמה

 אני אוהבת איילים מאד מאד, טּו טּו טּו

 וכשאני פוגשת אייל הלב שלי מתרחב, אּו אּו אּו

ה ה טָּ ה טָּ  שמספרים לי על אייל אני קורנת מאושר, טָּ

 פעם הלכתי למדבר וראיתי שם אייל קטן, אֹו אֹו אֹו

 ושמחתי מאד.

 ראיתי שם אייל רפעם שהלכתי ליע

 קופץ בין העצים

 ופעם שהלכתי לים ראיתי שם אייל

 קופץ בין הגלים

ה. ה בָּ ה בָּ  בָּ

 קופצות לחלל / מעיין ועלמה

 ל החלל, להתנדנד על הירחבא לי לקפוץ א

 ולאכול את הכוכבים

 בא לי לפגוש את השמש, להגיד לה בוקר טוב

 ומה שלומך

 לקחת תירס לדרך ולשרוף על השמש

 לי פופקורן אויצ

 לראות סרט על איך שהירח גדל...

 שיר לנופי ישראל / טליה זעפרני

 בים ובמדבר חם

 הרים ופרדסים עם נופים יפים

 במעיינות ונהרות כיף להשתכשך

 ביערות וגבעות כיף לטייל

 ובמערות להתחבא

 אני אוהב את ישראל מאד

 את הנופים והדברים

 כיף לי בארץ מאד

 ב.וולעולם אותה לא אעז

 הים הגדול / נהוראי

 בים הגדול

 יש סערות והכל

 גלים מתנפצים

 פרצים ורוחות

 יושב לי על החוף

 מסתכל על הנוף

אוהב אותו כל כך 

 ואוכל עוף.

 

 פיוס / כרם

 



  

 שיחה בקבוצת העתונאים

 איך זה ללמוד בבית ספר שיש בו ילדים מסוגים שונים?

 לא הייתי רוצה ללמוד בבית ספר שבו כל הילדים דומים.  איתמר:

 ככה אני יכולה ללמוד גם מילדים שלא דומים לי.  הללי אורה:

י החילונים מסכנים, שאין להם שבת, אין להם תיש ילדים חילונים ויש ילדים דתיים. לדע יונתן:
יש דברים גם כיפים מנוחה. ילדים בודדים גם מסכנים, אבל אני לא מכיר כאלה בבית הספר. 

 לחילונים, שהם כל היום רואים סרטים, אבל כל יום זה כבר הורס את העיניים...

כשכל אחד יודע משהו  דיש עדות שונות בבית הספר, אבל אין דת שונה. כיף ללמו רעות אורן:
 אחר ואז אתה לומד דברים שלא ידעת קודם.

 גילי: זה כיף ללמוד עם ילדים שונים!

 תמרסרטן מול סרטן / אי

פעם, כשהייתי בטיול בצפון, ראיתי שני 

סרטנים. הם היו קטנים וצהובים והצבתות 

שלהם קטנות. הם היו רחוקים אחד מהשני. 

 הם הלכו בתוך המים והתקרבו אחד לשני. 

 כשהגיעו הם התחילו קרב. 

חשבתי על מה הם רבים ואז ראיתי דג מנסה 

 מר הקרב ואחד מהם מת. גלברוח. ואז נ

ואז הסרטן החי נגע בסרטן שמת והסרטן 

המת הפך להיות דרקון וטרף את הסרטן החי, 

 וגם את הדג. 

פחדתי שהוא יטרוף אותי, אז שלפתי אקדח 

 והרגתי אותו. 

 ציפורים בשמיים/ יונתן חדד

באמצע הלילה נשמעו נקישות על חלוני. הרמתי 

את העיניים וראיתי להקה של ציפורים וטיגריס 

 רודף אחריהן. 

יצאתי החוצה ואז התחרטתי וחזרתי הביתה. 

לו מה יש בחוץ. הוא  הערתי את אבא וסיפרתי

 "לא, זה לא אמיתי", וחזר לישון.  צחק ואמר לי:

אבא שלי היה מדען והוא הכין חליפה מעופפת. 

לקחתי אותה ועפתי אחרי הציפורים ולקחתי 

בובה שנראית ממש כמו הציפורים האלה. 

זרקתי אותה ממש רחוק, למקום שהטיגריס 

יראה, ואז הוא רדף אחרי הבובה והציפורים 

 יחו לעוף. להצ

 הציפור והילדה / מעיין  

היה חזק מדי. לא  ןומע כלום כשאני באמצע ספר, אבל משק הכנפיים שנשמע מהחלובדרך כלל אני לא ש

יכולתי להתעלם ממנו. חשבתי שזאת להקת ציפורים. נסיתי להתעלם אבל לא הצלחתי. הסתכלתי לעבר 

החלון וראיתי ציפור ענקית, עם שש כנפיים וזנב גדול ומקור גדול. חיפשתי את אבא ונזכרתי שהוא הלך 

ביסיטר.  רציתי להגיד לה, אבל לא יאז חיפשתי את אמא ונזכרתי שאמא טסה לאמריקה ושאני עם בילעבוד, 

 מצאתי אותה ומאד נבהלתי. 

הציפור התקרבה מהר מאד. הרעש של הכנפיים היה חזק כל כך, שזה ניפץ את החלון. רצתי למקלט. גם 

יתן. נסיתי להמשיך לקרא אבל לא הצלחתי. הוא התחיל לרעוד. הציפור צייצה ולציוצים שלה היה רעש של לוו

. כשיצאתי מהמקלט שמתי לב שהמקלט עף! נבהלתי ונכנסתי שוב למקלט ולא ידעתי יהרעש היה חזק מד

 מה לעשות. הבית נפל ונשארתי על הציפור בלי לדעת מה קורה. 

 הבנתי מה קרה. היא בוודאי רוצה להיות חברה שלי. היא הורידה אותי בשלום.  פתאם

 הסיפור היא לא האמינה לי.  כשהם באו אמא שאלה אותי מה קרה וסיפרתי לה את כל       



 בהמשכים / רעות אורן, הללי אורה, יערה א, גילי, יונתן, איתמר ומעיין סיפור

ני לא התרכזתי אזה התחיל ביום רגיל, בבית הספר. הלכנו קודם כל לשיעור גיאוגרפיה. המורה הסבירה על הודו, אבל 

 וחלמתי לי. חלמתי שאני מקבל מאתיים שקל. 

 "אור"

 "מה?"

 "איזו שפה מדברים בהודו?"

 "הודדית".  "אוי, תפסיקי לשאול אותי את זה", אמרתי בלבי ביאוש, ובקול עניתי:

ואני מצוייר על קופסת  ,כולם צחקו ואני נעלבתי וחזרתי לחלום, ואז בחלום ראיתי שאני מייקל ג'ורדן ואני משחק באן בי איי

 קורנפלקס. ואז, מתוך הקורנפלקס יוצא ספר קסמים, ספר על מפלצות. 

הצלצול קטע את חלומותי והמשכתי לחלום בהפסקה, ואז הבנתי שאם אני רוצה שיקרה לי משהו מעניין בחיים האלה אחר כך 

 אני צריך להפסיק לחלום.  –

שלא היה לי בקבוק, פשוט לא היה לי כוח להוציא אותו מהתיק. הלכתי לקחת  אז רצתי אל המגרש ושתיתי מים מהברזיה, לא

 עה. את התיק ואז יצאתי אל ההס

כמעט פספסתי את ההסעה. התיישבתי על הספסל ליד החלון, כמו תמיד, ואז ראיתי קופסא קטנה מונחת לידי. בתוך הקופסא 

ה שלי שישבה לידי. "אני לא יודעת, תשאל מישהו אחר", היא רהיה שיקוי. התלבטתי אם לשתות או לא ושאלתי את שולי, החב

 ענתה. 

וט לשתות. שתיתי ופתאם מצאתי את עצמי בתקופת הדינוזאורים. לא ידעתי מה לעשות, החלטי לא להתייעץ עם אף אחד ופש

ת הפתק מהמקור אופתאם ראיתי ציפור מוזרה מאד מעופפת. הציפור ירדה אלי וראיתי שבמקורה היא מחזיקה פתק. לקחתי 

  שלה וראיתי שכתוב בו:

 אלותיך!" "ברוך הבא למועדון הדינוזאורים. כאן תוכל להגשים את כל מש

 "הצילו!", כי דינוזאור ענקי עם צוואר ארוך נורא התקדם לעברי.  צרחתי:

אותי לזמן שלי, אבל גיליתי  הדינוזאור הביא קופסא ובתוך הקופסא היה עוד שיקוי. שתיתי את השיקוי, כי קיוויתי שהוא יחזיר

 שאני לאט לאט הופך לטירקס ילד. 

אתי שום דרך לחזור להיות בן אדם רגיל. דמיינתי את עצמי מזדקן בתור טירקס. נבהלתי נורא. חשבתי מה לעשות ולא מצ

 לפחות כשאני עכשיו בצורת דינוזאור הדינוזאורים לא יטרפו אותי. 

ל חברי מועדון הדינוזאורים. בוקר אחד ראיתי את כולם מקיאים עלי משהו ירוק נוזלי, כאחרי כמה ימים התחלתי להתיידד עם 

 י את עצמי מסתובב בכמו חור שחור כזה, ולשמחתי חזרתי הביתה. ואז פתאם ראית

 נזכרתי איזה כיף היה לי בעולם הדינוזאורים. רציתי לספר למשפחה שלי, אבל ידעתי שהם לא יאמינו לי.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ה / מיהלהתחלה של נפי  
 התחלה של מסלול / טליה ר.



 
 

 / רעות אורן מהונגריה לישראל
 

ההורים כבר החליטו לעזוב את הונגריה ולעלות לארץ  ,הניה ידעה שאין לה ברירה

  .ישראל

העבודה ואת הבית?" שאלה הניה את הוריה בפעם כל החברים, את "מה, לעזוב את 

 המאה. 

"כן." אמר אביה. "מה לעשות, יש החלטות שלא הולכות בקלות בחיים. אבל למה 

  .את שואלת הרבה את השאלה הזאת? הרי את יודעת שתקבלי את אותה התשובה"

לך, אבל  דע שקשה"אני יו ."עתכם"אבל אני רוצה שתשנו את ד ,"נכון", אמרה הניה

נתחיל שם חיים חדשים. את בעצמך אמרת שאת רוצה  –תסתכלי על הצד החיובי 

. אמא התפרצה לשיחה: "הטיסה שלנו יוצאת עוד שש שעות, "להתחיל חיים מחדש

  !"ומה אתם עושים? רבים? למה לא ארזתם?

ם הגיעו לשדה הניה ואבא התחילו לארוז בלי להחליף מילה אחד עם השני. ה

הטיסה. הניה ניסתה לכתוב ביומן אבל היא לא הצליחה לכתוב תעופה ועלו על ה

 מילה. באסה. 

אבל כשהם  ,כשהם נחתו הניה הזכירה לאמא שלה שהיא הבטיחה לקנות לה משהו

 הגיעו לחנות הניה לא רצתה שום דבר כי לא היו שם דברים שהיא אוהבת. 

ל שהיא שונה, יצחקו עליה בגלר. הניה דאגה שאחרי החופש הניה יצאה לבית הספ

אבל למזלה ילדי הכיתה  ,יש לה מבטא בעברית והיא מתלבשת קצת אחרת מכולם

שלה למדו לפני כן נימוסים ואיך לקבל ילדים שונים לכיתה. היא הרגישה נעים וטוב 

"אני אומר לך הניה, יש לך המון מזל שיש לך כיתה כזאת : בכיתה שלה ואביה אמר

כולם בכיתה צחקו עליי ולמזלנו אנחנו  -נגריה רתי מפולין להוחמדה. כשאני עבנ

 ".אז את מבינה כבר את הילדים האחרים בכיתה ,מדברים בבית בשפה העברית

ובכל יום הניה שמחה ללכת לבית הספר והיא היתה ילדה מאד חברותית וכולם 

 אהבו אותה מאד. 

 

  

 

 

 

 צמיחה חדשה / טליה ר.
 התחלה של פרפר / אלישע



 יערה אייזנמן / תקה ביערהרפ

 פה.רי הגבעה גרה המכששמאחוכולם יודעים 

. לאחותי האומה קוראים אמילי, ולא תאמינו 2שלום, קוראים לי שירלי. אני בכתה ה
 אנחנו באותה הכתה! –

הטיול השנתי מתקרב. עוד כמה סידורים של הרגע האחרון ויוצאים. מקום המפגש 
 בכניסה לבית הספר. המחנכת קוראית שמות ומתחילים ללכת לכיוון היער. 

, והמחנכת הסכימה שנלך לשחק במחבואים, חוץ מווינטר, 4:15בערך בלמחנה ענו גה
 שרצתה ךקרא. 

מחנה. פתאם הרגשנו ידיים מושכות אני ושירלי החבאנו מאחורי שיח רחוק מה
 אותנו. נסינו להתנגד, אך ללא הצלחה. 

היתה זאת המכשפה! היא תפסה את שתינו ורכבה על המטאטא שלה אל בקתתה. 
 אותנו על הרצפה וטסה על המטאטא לחפש עוד קרבן. זרקה היא 

 זרקה אותה על הרצפה ואז ראינו שזאת מירנדה.  –כשהיא חזרה עם הילדה 

פה יצאה לקטוף פטריות וצמחי מרפא בשביל שיקויים. היא לא פחדה שנברח, המכש
 כי כל הבקתה היתה אטומה ומוגנת. הסתובבנו בבקתה כדי לחפש מוצא. 

עודדה אותנו להמשיך ולפתע ראינו דלת קטנה  ש, אבל מירנדההתייאהתחלנו ל
כה. ונמוכה מאחורי האח. פתחנו את הדלת וזחלנו דרכה אל מערה צרה וארו

 המשכנו בזחילה עד שגילינו יציאה אל קצה היער. 

 לא ידענו איפה אנחנו נמצאות ואיך נגיע בחזרה למחנה. 

נות נעלמו. הבנות החליטו לוש בבינתיים כל בנות הכתה והמחנכת גילו שש
קבוצה אחת שהיתה צריכה לחפש   ל קבוצה באזור אחר ביער.להתחלק לקבוצות, כ

לשטח ראייתה. הבנות לא שמו לב שהתקרבו  –באזור הבקתה של המכשפה 
המכשפה היתה עסוקה בגינתה עד שהבחינה בהן והתחילה לרוץ אחריהן.  הבנות 

לא שמה לב שבריצתה היא הגיעה לביצה, כשפה רצו מהר ככל שיכלו. בינתיים המ
 שבעבר הטביעה שם קרבן. רגליה התחילו לשקוע בבוץ. 

הבנות שמו לב שהמכשפה כבר לא רודפת אחריהן, ושמעו את צרחותיה. הן 
כבר היה בבוץ. הן דיברו ביניהן התקרבו לביצה וראו את המכשפה שחצי מגופה 

 האם להצילה. 

או שאת טובעת בביצה,  "יש לך שתי אפשרויות:  ו לה:אחרי התייעצות קצרה, אמר
או שתבטיחי לנו שלעולם לא תחטפי עוד אנשים!". המכשפה נשבעה שלעולם לא 

 תחטוף יותר אנשים. 

הן זרקו אליה חבל ומשכו אותה החוצה מהבוץ. המכשפה הלכה מובסת אל בקתתה, 
 ומאז לא שמעו ממנה יותר. 

     את דרכן אל המחנה. מצאו שירלי, אמילי ומירנדה חפשו ו

 

  

 התחלה של צמח / טליה ר.



 

 

 

 

  

 

 

 חברי מרחב בית מדרש:ראיון עם 

 מהו לימוד בעיניכם?

לימוד בשבילי זה להקשיב לדברים   חירות:

ם גשמעניינים אותי, וככה אני מבינה את זה 

יותר בקלות, כי זה מעניין אותי, ואז אני גם 

 רוצה לחקור את זה. 

לימוד זה בשביל שנלמד ונעשה את  יונתן: 

 –מה שכתוב שם. אם לומדים ולא מקיימים 

 אז מה הקטע?! לומדים בשביל לקיים!

תלוי מה לומדים. אם לומדים דברים  בארי:

אז זה מעניין,  ואם זה לא מעניין  –מעניינים 

משעמם, למרות שזה כן לימוד, כי  הז –

 לומדים, אבל דברים שלא אוהבים. 

 לוי גם מי מלמד. זה ת ישי:

יש אנשים שמספרים דברים שכבר  גלעד:

חוזרים עליהם, אבל יש אנשים, כמו רבנים 

 גדולים, או אנשים שאומרים חידושים. 

לימוד זה משהו שמרגיע את הלב,  איילה:

 לפעמים. 

י איך מספרים ואיך וזה גם תל חירות:

זה לא יהיה  –לומדים. אם אני סתם אחרבש 

 ק בעניין הזה. מעניין ולא נתעמ

נגיד אתה לומד משהו, אפשר  בצלאל:

"וכך אמר משה", ולהמשיך בלי  ללמוד:

להתעכב, ולעומת זה, אפשר גם להתעכב על 

 כל עניין עד שמבינים. 

לימוד טוב זה לימוד שהוא צולל אל   אורי:  

א, לא לומד קצת ואז מפסיק, אלא לוקח שהנו

 הרבה מקורות. 

  מיהו חברותא טוב?

מישהו שלא מתחיל לקרא לך ספרים לא  בצלאל:

קשורים, אלא מוצא פירושים, ואם לא מבינים משהו 

 אז בודקים, ולא ישר לוותר. 

ישהו שמספר סיפורים מחברותא טוב זה  חירות:

אז הוא  –מעניינים, ואם אתה רוצה להגיד משהו 

מקשיב ולא רוצה רק לעבור לדבר הבא. יש לו זמן 

 אליך להבין ולהקשיב. 

 מישהו שיודע להסביר.  שנה:שו

כשאתה בעצם מבין ולומד ולא רק יושב   איילה:

ומחכה שהחברותא תסתיים. שזה מישהו שמתעכב, 

 שזה לא לאט מדי וזורם. –י נשיש שאלות, ומצד ש

חברותא שיש לה נוכחות ולא מוותר לך, אם זה  אורי:

אז הוא עוזר לך ולא  –נושא שאתה לא כל כך מבין 

חשוב שהוא לא תמיד מסכים אתך. אם  –מדלג. וגם 

 יש דברים שהוא לא מסכים אתך אז הוא יודע לחלוק. 

ך תמישהו שעוזר לך ללמוד וכל הזמן מעודד או  יונתן:

להמשיך ללמוד גם אם זה לא כל כך מוצא חן בעיניך, 

והוא מכניס אותך לעולם המצוות. אלה התכונות של 

 החברותא. 

ף שחברותא טוב יודע אני גם רוצה להוסי  חירות:

להתמודד עם ויכוחים ולא רגיש מדי ונעלב אם לא 

 –אם יש משהו שהוא עובדה  –מסכימים אתו, וגם 

 להתווכח אתה.  אז הוא יודע שלא צריך

הוא צריך להיות בן אדם שהוא רגיש, אבל  בצלאל:

נכון, אתה  אם אתה אומר משהו הוא לא אומר רק:

מדובר בעובדות. צודק, אלא גם מתווכח, חוץ מכש

 הוא יסביר.  –ואם יש שאלה 

חברותא שגם יודע להסביר, כדי שאם אתה לא  אורי:

על  ןהוא יעזור לך, והוא יודע לפרג –מבין משהו 

הישגים, אבל לא מוותר לך אם אתה לא מצליח 

במשהו, וגם חשוב מאד שהוא יהיה מרוכז בלימוד 

 ולא יתעסק בדברים אחרים. 

 צעד ראשון / גילי



      

ספרו משהו אחד שלמדתם בחברותות שלכם 

  –במרחב שלנו 

שיעקב  חידושים על ר' מאיר בעל הנס. למשל: ישי:

לא רצה להרוג את עשיו, כי הוא ידע שמעשיו יצא ר' 

 מאיר בעל הנס. 

בגללם  –כולם חושבים שבר קמצא וקמצא  גלעד:

נכון. בסוף נירון קיסר  המקדש, אבל זה לאבית  נחרב

מי שהיה באותה תקופה ורצה להחריב, הוא בדק  –

כל מיני דברים, ירה חיצים לכל מיני כיוונים וכולם 

וון ירושלים, והוא לא היה בטוח שזה אומר נפלו לכי

שהוא ינצח, ואז הוא שאל ילד שחזר מהתלמוד תורה 

ם במי שיפגע ינקו מה למדת, ואז הוא אמר שבסוף ה'

בישראל. אז נירון קיסר לא רצה יותר והוא התגייר 

 וממנו יצא ר' מאיר בעל הנס. 

שכל אחד קרא עד  לספר איך למדנו?   בצלאל:

 הנקודה. 

למדתי שיש ארבעה ראשי שנים. חשבתי   תן:יונ

שראש השנה היחיד הוא ראש חודש ניסן, אבל גיליתי 

שי ק לראשראש חודש ניסן הוא ראש השנה ר

 החודשים, וראש השנה הוא לשנה. 

אני רוצה לצטט ממקרה שלמדתי שמאד עניין   חירות:

אותי. יש לי שני מקרים ממסכת שבת: אסור לשבת 

כינים, שמא חוששים שיטה את  לאור הנר ולהוציא

הנר וידליק פתילה נוספת. זה עניין אותי בגלל שלא 

קרה ידעתי שאסור. חשבתי שהאיסור הוא רק על המ

אסור לחזן המלמד את   נוסף שעכשיו אקרא:ה

הילדים לקרא לאור הנר, רק לילדים מותר, כי הם 

מפחדים מהחזן ולחזן אסור שמא יטה את הנר וידליק 

יע אותי שלילדים מותר. שדווקא פתילה. הפת

לצעירים מותר משהו שלמבוגרים אסור. ואז הבנתי 

ם מפחדישמותר להם כי בטוח שלא יזיזו כלום, כי הם 

 מהחזן שלהם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טקסט אתם אוהבים ללמוד?איזה סוג של 

מעניין אותי יותר סיפורים, כי יש שם יותר  חירות:

דרמה. אני בעקרון לומדת משנה, אבל סיפורים זה 

מעניין יותר, כי יש אפקטים והרפתקאות ולא רק 

ן של יסתם להגיד הלכות ולדון בהן. זה גם עני

 הרפתקה. 

לפעמים, אם אתה קורא ספר שתי פעמים  איילה:

קראת אין כבר את האפקט ואת הדרמה, כי כבר  –

את זה, אז זה כמו משניות. למדת את זה ואתה 

לא יכול ללמוד את זה שוב, כי כבר למדת את זה. 

 –למרות שלפעמים כשקוראים בפעם השניה 

 מבינים דברים שלא הבנו בפעם הראשונה.

 . אני אוהב ללמוד סיפורים מהתנ"ך י:שי

אני חושב שכל ספר הוא טוב למישהו  בצלאל:

או נביאים לא טוב לי, הוא  אחר. ואם ספר שמואל

יכול להיות טוב למישהו אחר. אבל אני אוהב 

 . סיפורים מהתנ"ך

אני אוהבת ללמוד כל מיני סוגי טקסט, אבל   אורי:

 דוגמא:ליש סוגי טקסט שהם לא כל כך מלמדים, 
לקרא הארי פוטר זה לא כל כך מחכים, אבל יש 

טקסטים שהם גם לא כל כך מלמדים, אבל כיף 

ספרי הרפתקאות. אבל יש  –אותם, נגיד לקרא 

ספרים שהם יותר ספרי מהות, יותר פילוסופיים, 

ויש גם סוג של ספרים שכן מלמדים ומחכימים 

במידע, אבל לא כאלה משעממים. תלוי את מי 

יך הם מציגים את הנושא שעליו הם אותלוי 

איך הוא  –מדברים. לפעמים יותר חשוב מהנושא 

 מועבר. 

 ים מהתנ"ך, משנה ופרשת שבוע.סיפור גלעד:

 התחדשות / נוה לקראת התחלה חדשה / יצחק



 לבד, בחברותא או בקבוצה גדולה? -איך אתם הכי אוהבים ללמוד 

 לכל לימוד יש את היתרונות שלו.   אורי:

בלימוד לבד אפשר להתמקד בנושאים שמעניינים רק אותנו אישית ולא להתעכב גם על נושאים 

ממים אותנו, וגם אין מי שילחץ עלינו שמשע אחרים שלא מעניינים אותנו , ואפשר לדלג על נושאים

ם אחרים שהם לא כל כך מעניינים בחברותא צריך גם להתמקד בנושאי –ויתווכח אתנו. אבל מצד שני 

הם יכולים פתאם להפוך למאד מעניינים. וגם החברותא  –אותנו, אבל אחרי שהתעמקנו בהם קצת 

 להסביר לנו.  – ביניםשלנו יכול לדחוף אותנו להישגיות, ואם אנחנו לא מ

ל כמה ובדרך ובקבוצה גדולה לפעמים יש בלגן, אבל יש ריבוי דעות. ובעצם, כמו בחברותא, אבל כפו

כלל גם עם יותר בלגן. יש מקצועות שמתאימים לסוגי לימוד מסויימים ונושאים אחרים שמתאימים 

 לסוגי לימוד אחרים. 

 וכאלה. רעות חברותא, כי זה לא יותר מדי, אז אין הפ ישי :

 גם אני בחברותא, כי זה כיף ללמוד רק שניים, אבל לפעמים גם שלושה, תלוי מי.  גלעד:

אני הכי אוהב ללמוד בחברותא, בגלל שאתה ביחיד אין לך ריבוי דעות, ושאתה בהרבה יש  ל:בצלא 

 זה השילוב המנצח.  –לך כל הזמן רעש, וכשאתה בשניים 

אין ריבוי דעות, אבל גם אפשר יותר להתמקד  –נם ביחיד ל! אמאורי: אני רוצה לחלוק על בצלא

לפעמים  –ולפעמים זה גם יותר אישי. ובקבוצה גדולה בנושאים שמעניינים אותנו, כמו שכבר אמרתי, 

ריבוי הדעות הוא  –אז אין בלגן, וגם אם יש בלגן  –יש בלגן, אבל כשלכל הקבוצה יש נכונות ללמוד 

 יכול להיות גם מאד מלמד. שזה  עוד יותר כפול ומכופל,

תר כיף ביחד, כי יש ויכוחים אני רוצה גם לענות לאורי. נכון שאין ריבוי דעות ביחיד, אבל יו  חירות:

ואפשר לחלוק ויש יותר עניין.  לי יותר מעניין ללמוד ביחד בחברותא, והיו פעמים שהחברותא שלי לא 

ני רציתי יותר את המחלוקות והעניינים שהיו לנו אבל אבאה, אז למדתי בליווי המורה, וזה היה כיף, 

אין לנו זמן יותר ללמוד ולחלוק ביחד, אבל אני  אז –בחברותא. ועכשיו, כשיש לנו את השיעור האחרון 

 חושבת שאפשר גם ללמוד בזמן ההפסקות, ולשאול את המורה, שהיא תעזור לנו. 

חברותא, כי לבד זה די משעמם אותי ללמוד  וד עםספציפית בלימודי משנה אני מעדיפה ללמ     אורי:

סביבה, או איזו מורה שמבינה בזה, שא כזה, שיכול להיות די משמים. אני מעדיפה שאבא היה בנו

 ושיוכלו להסביר לי ולחברותא שלי, אם שתינו לא מבינות, וזה קורה הרבה. 

י היה לי חברותות ולמדתי רש, כאני רוצה להגיד שהיה לי מאד כיף במרחב בית מד –חירות: לסיכום 

מאיזה ספר ללמוד,  יה מהנה, ולא מתוך חוברות וספרים. כאן בוחריםהרבה, והכי כיף ללמוד בחוו

 ואיזה פרק או משנה, וזו חוויה יותר מהנה. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחדשות / רעי

 התחלה / הללי אורה

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 קטנטןאטום , מלך בבל ו, דוד המלךארצישראליתקיף , שיחה בין חסיד בבלי

 בהשראת הסוגיא התלמודית בתענית כג ע"ב, וסיפורו של ר' יונה
 

י ז   ים, ב  א  בֹוא ר   :אָר פ  ַרב סָ א ל  יָק ר  ָאַמר לֹו ַרבִּ ים )ֲחָזקִּ יפִּ ין ַתקִּ ץ ה ָמה ב  רֶׁ ל אֶׁ ַח( שֶׁ י כֹּ ָעל 
ַ ל לח  ָרא  ש  ל בָ ידִּ סִּ יִּ  ל: ב  ים שֶׁ

ַ ל בָ ידִּ סִּ ח  ר ָהָיה נִּ  –א סדָ חִּ ב ָר א ו  נָ ָרב הּו – לב  ים שֶׁ ס ַק ז  ַכֲאשֶׁ ַכנ  ת  רּו: נִּ ם, ָאמ  גֶׁשֶׁ ק ָהעֹוָלם ל 
ה הָק  ַרצֶׁ ת  מִּ ָשר שֶׁ פ  ים. אֶׁ ש ַרֲחמִּ ַבק  יָ  ּואהדֹוש ָברּוְך ַיַחד ּונ  ם. בֹושֶׁ  א גֶׁשֶׁ

י י גֹון ַרבִּ ל, כ  ָרא  ש  ץ יִּ רֶׁ ל אֶׁ ים שֶׁ יפִּ י מָ ֹונָ ַתקִּ ל ַרבִּ יו שֶׁ ר ָהיָ אֲ כַ י, נִּ ה ָאבִּ ם, שֶׁ שֶׁ גֶׁ ָרְך ָהעֹוָלם ל  צ  ה נִּ
י ב   יא לִּ ָאבִּ ְך ו  ל  א  י ַשק ו  נּו לִּ ם: ת  ָאַמר ָלהֶׁ יתֹו, ו  ב  ָנס ל  כ  בּוָאה. זּוָהָיה נִּ א   ז ת  ר ָהָיה יֹוצ  ַכֲאשֶׁ

ָמקֹום ָעמֹּק, שֶׁ  ָעַמד ב  ים ק  כָ ַהחּוָצה, ָהַלְך ו  ַמֲעַמקִּ הִּ  יָךאתִּ ָר תּוב: "מִּ יםה'" )ת  קל א'(,  לִּ
ָהָיה ד ב   ו  ה ב  עֹומ  ַכסֶׁ ת  ָנע ּומִּ ם. ָמקֹום ֻמצ  ים ּוָבא ַהגֶׁשֶׁ ש ַרֲחמִּ ַבק   ַשק ּומ 

רּו לֹו: ַהב   יתֹו, ָאמ  ב  ר ָהָיה ָבא ל  בּוָאה! ַכֲאשֶׁ                                                  א ָאדֹון ת 
ר, הֹו י אֹומ  ם: ֲאנִּ ילָאַמר ָלהֶׁ ַוח הָ  אִּ ר  ָשו יִּ ם, ַעכ   עֹוָלם.ּוָבא גֶׁשֶׁ

 בבלי, תענית כג ע"ב(תלמוד )                                                                      
 

 שמעכשיו אני מתפלל עמוק עם שק!שמעתי את הסיפור על רבי יונה והחלטתי  )יונתן(:א' חסיד בבלי 

ם מגדל בבל עד שהוא יגיע לשמיים! ושמגדל בבל יפול על ם להמשיך עחייביכולם  אורין )מלך בבל(:

 כל העבדים שלי, שימותו, כי אני רוצה להיות מלך לבד!

אני דוד המלך. אני רוצה שהעבדים שלי יכינו בית כנסת ענקי, בשביל שהאנשים  דוד המלך )ארז(:

בוהה, ושהרבנים הכי גדולים ממש גיוכלו להתפלל בו בכל יום כמה שהם רוצים, ותהיה בו אבטחה 

 יוכלו להתפלל בו מתי שהם רוצים, כי בשבילי הכי חשובה התפילה ורק אחריה המלחמה. 

 ולם מתפללים, ככה אי אפשר לישון...זה מעצבן שכ אטום )יאיר(:

צריך להמשיך לשלב את שתי הדעות, ששני המנהגים יהפכו למנהג אחד.   חסיד בבלי ב' )אלישע(:

אבל ות קטנות ואז זה גם אישי וגם ציבורי. ואפשר גם להתפלל עם כולם באותו מקום, בקבוצנתפלל 

 כל אחד לעצמו. 

לבד ובסוד, כדי שאחרים לא יקנאושדווקא אני הצלחתי.  תקיף ארצישראלי )רעי(:לי חשוב להתפלל 

אחד ם כל כולם יחשבו שאולי זה בגלל החזן, כי הוא המוביל, אבל א –אם יתפללו בבית הכנסת 

 כל אחד ירגיש שזה בזכותו ולא יקנאו.  –יתפלל לבד 

 התחלה / הראל

 עלבון / הראל

 



 לימוד ספר יהושע / צורי

 ים למקומות שלמדנו עליהם. אנחנו לומדים את ספר יהושע, ולא רק לומדים, אלא הולכ

וראינו את יריחו, שהם הלכו לכבוש אותה והתחבאו אצל אשה אחת, למשל: היינו במצפה יריחו 

 תי יכול לדמיין את זה יותר. ו הייוכשראיתי את יריח

 . 2וראינו גם את נהר הירדן, איפה שהם חצו, שהיתה קריעת ים סוף 

 ביריחו ויש כאלה שעשו על הסיפור עם רחב.  עשינו שם הצגות. יש כאלה שעשו על המלחמה

 לא בארץ. היינו כבר  –ראינו ממש את הגבול. אם היינו עוברים מטר 

 ההבדל במדים. את החיילים שלנו. ראינו את נים וראינו את החיילים הירד

זה הרגיש די מסוכן, כאילו יכולה להתחיל מלחמה ושאנחנו באיזור הכי לא בטוח, גם היו שם מלא 

שדות מוקשים. ילד אחד זרק אבן לשדה מוקשים, אבל עצרו אותו. מזל! זה היה מטורף! היה יכול 

 להתפוצץ שם משהו...

 ותר כיפית ומהנה. ם הופך אותה לילה זה גם מחזק את הלמידה וגות האללמוד עם טיולים למקומ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחלה / ניגון

 עלבון / ניגון
 פיוס / ניגון

 התחדשות / נדב



 

 מחשבות על יצורים משונים / בארי ספיר

המפלצת היחידה שכולם יודעים שיש היא שד, כי לומדים כיף לדעת על מפלצות שקיימות. 

צה להיות מלך והתחזה י, שרהסיפור על שלמה המלך ואשמדאעל זה בגן. מספרים את 

 שבתי שיש עוד יצורים משונים...לשלמה. לא ח

יערה הציעה לי ללמוד על יצורים משונים עם עוד שלושה חברים והסכמתי. בינתיים למדנו על 

 ובת ים, על אריה עצום וגם על ה'. חד קרן וענק וגמד, 

גם האורך של הידיים לו. וייל מאשר לסוס, וגם הגודל שהפתיע אותי שחד קרן יותר דומה לא

עשר אמות. זה מעצבן ידיים כאלה, אתה לא יכול לשים אותן בשום מקום, הן  –של בת הים 

 יגררו לך על הרצפה. 

הפתיע אותי גם שאדם הראשון היה בגודל של כל העולם באורכו ומגובה האדמה עד 

חד היה הרבה יים אם הייתי חי אז, כי אם בעל חהשמיים. הייתי רוצה להיות בגובה כזה א

כל השאר היו הרבה יותר גדולים, כי לא יכול להיות שיהיה בעל זה אומר שגם  –יותר גדול 

 חיים שיגיע עד השמיים ובעל חיים אחר בגודל של נמלה. 

 היום יש פער בין ג'ירפה לנמלה, אבל זה לא אותו דבר, כי ג'ירפה לא מגיעה עד לשמיים. 

 יותר גדוןל מהכל. בגובה כזה, כי זה לא כיף להיות  להיותבזמן הנוכחי לא הייתי רוצה 

הגמדים בגובה אמה והכובע שלהם בגובה אמה, ויש להם כוח עצום. זה לא מפתיע שהם 

מציגים אותם כאנשים קטנים וחזקים שמשתמשים  חזקים, בגלל שהם קטנים וחזקים.תמיד

מה שמפתיע זה שהם  . אבלבכלי נשק כבדים, כמו קרדומי קרב וגרזני קרב במקום חרבות

יותר חזקים מענק, כי על הענקים לא ספרו שהם חזקים, חוץ משעוג מלך הבשן הרים הר, 

 ר מהגודל שלהם. שביל עוג הר זה כלום, וגמדים יכולים להרים משהו שהוא פי עשאבל ב

עים שקוראים לו יער דבי עילאי, שהוא יער שיש בו כל מיני יצורים מוזרים, ולא יודיש יער 

 יפה הוא. א

הייתי רצה לטייל בו. אני לא חושב שאריה דבי עילאי שגר שם תוקפני סתם, אלא רק כשה' 

 אומר לו. 

 –יות הם חסרי שליטה, ואלה אני מכיר יצורים משונים ממיתולוגיות, אבל היצורים מהמיתולוג

 . אפילו האלים נלחמים נגדם –ה' שולט בהם. כי היצורים המשונים במיתולוגיות 

י רוצה לגדל אריה כמו אריה דבי עילאי, כי הוא לא עם מחשבה כמו של בני אדם, כמו יתהי

שיש לבת ים, ענקים וגמדים. ככה זה לא כאילו שאני מגדל בן אדם מחמד... אבל בטח 

   רים שלי לא היו מסכימים.  ההו

 

 

 

 

 

 

 התחדשות של צמח / רעות מעוז



 

  

 הצצה אל מרחב בית משפט / אורי סבתו

מרחב בית משפט,  –השנה יערה פתחה מרחב חדש 

לכיתות ד'. במרחב, יערה מביאה כל פעם סיפור של מקרה 

בבית(. אחר כך  )לא מקרה שקרה, מקרה שהיא המציאה

צריך להתחלק לתפקידים, להתארגן על נאומים ושאלות, 

 ואז המשפט מתחיל

.              

 מקרה שהיה פעם בבית המשפט:

ר מקורי. הציור לאיש אחד, יחזקאל אהרונוב שמו, היה ציו

עבר במשפחתו כמה וכמה דורות, ולכן היה יקר מאוד 

 לליבו.

בבית, פרץ גנב לביתו.  לילה אחד, כאשר אהרונוב לא היה

הגנב גנב את הציור, אך במקום להניח לאהרונוב לחזור 

לביתו ולהרגיש בחסרונו של הציור )הוא היה תלוי באמצע 

 הסלון!(, הוא החליף אותו בחיקוי. 

שגנב את הציור, מכר אותו הגנב תמורת כסף רב  לאחר

לאיש בשם צבי חיימוביץ'. חיימוביץ', שכמובן לא ידע 

 גנוב, קנה אותו ללא היסוס. רשהציו

-לאחר זמן מה חשף אהרונוב את התרמית כאשר גילה אי

 דיוק קטנטן בחיקוי. 

  וזהו המצב: 

 אהרונוב, בעל הציור המקורי תובע לקבל את ציורו בחזרה,

ואילו חיימוביץ', שקנה את הציור הגנוב, טוען שלא ידע 

 גנוב.  –שהציור שנמכר לו 

ו אותו, הוא ברח למדינה טוהגנב? ברגע ששמע שקל

 נידחת והמשטרה לא מצליחה למצוא אותו. 

 

את הסוף לא אגלה. עכשיו חשבו: לו הייתם/ן שופטים/ות, 

 מה הייתם/ן עושים/ות?

קבוצה של חברים/ות ולקיים משפט בונוס: תוכלו לאסוף 

יחדיו. התפקידים האפשריים: אהרונוב, חיימוביץ', העו"ד 

יימוביץ', הפסיכולוג של אהרונוב, חשל אהרונוב, העו"ד של 

רואה החשבון של חיימוביץ', מומחה לאמנות, סבתא של 

 (שופטים/ות 3אהרונוב, האמן שיצר את החיקוי ו

 גיבורים? / צוריהאם הנפילים הם 

 )מחשבות בעקבות מדרש בראשית רבה

 (פרשה כו, סימן ז

' הנפלים היו בארץ בימים ההם" '

 :ת נקראו להםוז' שמ  -)בראשית ז, ד( 

 ,זמזומים ,גבורים ,רפאים ,אימים

 ..".נפילים ,עוים ,ענקים

במדרש אומרים שאחד השמות של הנפילים 

היה גיבורים, אבל אני חושב שאי אפשר 

קרא להם "גיבורים", כי גיבור זה מישהו ל

טוב, שמתגבר כדי לעשות דברים טובים, לא 

 דברים רעים. 

מינים את זהם היו מ –אם הם היו גיבורים 

עם ישראל, לא מבריחים אותם משם. צריך 

 לקרא להם "רשעים" ולא "גיבורים".

הם לא גיבורים גם לעם שלהם, כי גיבור הוא 

מישהו שונה מהשאר שבא ועוזר, אבל העם 

שלהם כולו הוא בול כמוהם, כולם נחשבים 

גיבורים, אז אין מישהו מתוכם  –נפילים 

 . שגיבור יותר מהאחרים

להם "נפילים", כי נולדו מזיווג של  קוראים

בני  האלהים ובנות האדם. בני האלהים הם 

כנראה יצורים עליונים, שהם לא מלאכים ולא 

אלהים. לילדים שלהם קוראים "נפילים" 

 בגלל שהאבות שלהם נפלו מהשמיים. 

לא הייתי רוצה לפגוש נפיל, חד משמעית! 

 הייתי מת...

 ייזנמןהתחלה / יערה א



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ל בית ספר / תמר צברי ואריאל ויגודהשחלום 

 שלום לקוראים היקרים, 

 היום נספר לכם על בית ספר מיוחד, זה בית ספר שאנחנו המצאנו. 

 מה מיוחד בו?

גילף, החלקה על הקרח, בייסבול, באלט, היפ הופ,  יש שם כל מיני סוגים של שיעורים, למשל: •

עברית, חשבון, תורה  ש גם שיעורים רגילים:יכדורגל, כדורסל ועוד הרבה. ג'אז, פופ, שחיה, 

 וספורט. 

בהפסקות יש לתלמידים מגוון של אטרקציות לכל הגילאים, למשל: לונה פארק, חצר קדמית,  •

 אגם ג'נגלי וחצר לקטנים. 

ם הלונה פארק הוא האטרקציה הגדולה ביותר וכדי לעלות על המתקנים צריך לשלם אסימוני •

 ובה.טשאותם מקבלים על התנהגות 

 חוזרים לחוגים.  –אם רוצים  4:00, ובשעה 2:30ונגמר ב 8:00יום הלימודים מתחיל ב •

הכניסה לבית הספר מיוחדת במינה. אתה עולה בסולם ומתגלש במגלשה )יש גם מגלשה  •

 לתיקים(, ואת אתה נוחת על מזרן קפיצי. 

 שיעורי השחיה.  יש גם בריכה חצי אולימפית שבה מתקיימים •
 

 ת הספר הרבה ואנחנו מקוות שהוא יבנה. יהשקענו בב

 בהצלחה לנו!!

 

 

מוזיאון ארצות המקרא / רעות אורן, הללי אורה 

 ויערה אייזנמן

מוזיאון  –יש מקום שבו אפשר לחזור לתקופה קדומה 

 ארצות המקרא. 

בקרנו שם עם בית הספר ואנחנו לומדים שם עכשיו 

ויות בעל התרבות המצרית, אבל גם יש שם תר

 אחרות, כמו התרבות השומרית. 

מדנו על הכתב המצרי. זה היה מאד מעניין ללמוד ל

על הפירמידות ועל הקבר ועל הדלת המדומה. הדלת 

המדומה היתה הדלת לעולם חיי הנצח, שזה העולם 

 שהמצרים האמינו שמגיעים אליו אחרי המוות. 

הדרכנו בעצמנו על הפפירוס, שהפפירוס היה דף 

טיח ב בו כל מיני לחשים וכשפים, כדי להבושהיה כת

 לאדם חיי נצח בטוחים וארוכים. 

הדרכנו גם על דגם הספינה, שהיו כאילו משיטים 

אנשים לעולם הבא. הספינה עשויה מעץ ומאבן 

 ומכוסה בטיח. 

הדרכנו גם על הדלת המדומה. הנשמה של הבן אדם 

היתה נכנסת דרך הדלת הזאת ועוברת לעולם חיי 

  הנצח.

קום, שהיה היה שם מאד כיף ואנו ממליצות על המ

 מאד מעניין.

  אילת! / גילי –המלצה על טיול 

 מומלץ מאד! –אם עוד לא הייתם באילת 

 הנה סיפור אחד של משפחה אחת, מאילת:

התעוררתי. מצאתי את עצמי שוכבת על המיטה. 
 נבהלתי. זאת לא היתה התכנית!

קחת את התיקים לאבא שלי היה אמור  התכנית היתה:
לאוטו בערב, אני הולכת למיטה, אבא שלי והאח הגדול 
שלי, אור, קמים בארבע בבוקר, אבא מרים אותי, אור 

 מרים את מעיין, האח הקטן שלי, לאוטו שלנו. 

 טוב, זאת רק ההתחלה. מולכם יש עולם שלם!

 אתם לא חייבים לעשות תכניות קלות! –וגם 

 לת?יכך כדאי לנסוע לא אז למה כל

  בכל מקום יש מים!

  נוף יפייפה!

  מבחר מסעדות מעולות!

  אנשים נחמדים!

וכמובן ים סוף, שבו יש אלפי אלמוגים באלפי צבעים, 
מבחר דגים ענקי, ויש אפילו את המצפה התת ימי, שזה 

איזשהו מקום שיורד מתחת למים, שבו אפשר לראות 
 רה למעלה.אלפי אלמוגים, כמו שכתוב בשו

 גם מלא מלא חופים שונים.  תיש באיל

 

 מומלץ מאד לנסוע, ולא לשכוח את המצפה התת ימי!



 

  

  

 

 ארץ האגדות. –המלצת ספר 

 כריס קולפר  / יערה אייזנמן  מאת:

לכל אגדה יש עולם משלה, אבל בארץ  

 האגדות הכל מעורבב. 

ה לבת פזהבה פושעת נמלטת, סינדרלה מצ

 ועוד מלא הרפתקאות. 

יש שישה ספרים בסדרה: קסם המשאלה, 

שובה של הקוסמת, אזהרת האחים גרים, 

מעבר לממלכות, מסעותיו של הסופר, 

 עולמות מתנגשים.  

 מותאם בעיקר לגילאי שמונה ומעלה. 

 

המסע אל האי אולי. מאת:  –המלצת ספר 

 מרים ילן שטקליס / עלמה ומעיין

וממליצות על הספר "המסע אל האי  ואנחנ

 אולי".

הוא ספר ממש טוב. הספר הזה ממש 

מרתק. הספר הזה מלא הרפתקאות. 

 המשיך לקרא ולדעת. לבספר הזה כיף 

אנחנו, לדוגמה, ממש אוהבות את הספר 

הזה, בגלל שהוא מרתק ומסקרן אותנו 

 מאד. 

הדמויות הן: דני, קוץ, רוץ, מוץ, אלישבע, 

הפרה השחורה, חיות הפרא, הציפור יפת 

 הרגלים, הלווייתן, הגמד. 

 

 קטעים מהספר: 

 

"לפתע נשמע קול בכי חרישי מאד מאד. 

 " ? מי שם בוכה כל כך?ץמה זה קרה, מו

 

"הנה אני מתלבש, אמר דני וקפץ מן 

מוץ, בבקשה ממך, אל  המיטה. דני אמר:

תשכח לא לכפתר שני כפתורים בלולאה 

 אחת". 

 

אנחנו מאד ממליצות על הספר  –בקיצור 

 הזה. 

 

 הדרקון הראשון שלי / איתמר –המלצה על סרט 

עולם  האני לא מאמין שדרקונים קיימים, אבל סרט ז

 שונה מהמציאות ושם יש קרב עם דרקונים. 

ראיתי את הסרט בגיל שלוש, לפני חמש שנים, ואני עדיין 

 זוכר אותו. 

 אני אוהב דרקונים, כי זאת חיה חמודה. 

אני חושב שזה לא סרט שמתאים לגיל שלוש, כי הוא 

והמון דרקונים מתים. מפחיד מדי, המון אנשים מתים 

רוג את הרעים, כי הם מנסים ההטובים בסרט מנסים ל

 לשרוף להם את הארץ. 

 לגיל שלי עכשיו זה כן מתאים!

 איתמר צייר:      

 

 

 עלבון / הללי אורה

 



 קרובי ורחוקי משפחה בבית הספר

 )חוץ מאחים(
 

  
איתמר ואביגיל 

גרינוולד ונעם 

 באט
איתמר ואביגיל 

 גרינוולד

 דליהווא

יערה ענבר 

 ויסעור

יערה אייזנמן 

הללי אורה  ועלמה

 ויהודה נזר

פלאי ונהוראי 

גנור  וגלעד 

 יונתן חדד

יערה ענבר 

 ויערה אייזנמן
ואביגיל  איתמר

 ועדין גרינוולד

יערה ויסעור ענבר 

 וגפן ועדו פישר

אביטל ונתנאל 

להמן ויערה 

 אייזנמן
ירין ועדו 

 בן חמו

בועז והדס 

שוקרון והללי 

 סף שוורץ

מיכאלה, 

ויעל שירי 

 לוזון

עדו וגפן 

 פישר

 ויונה דב

יונתן פלסר 

 ונעמי

בתאל 

 ועמית לבני

יולה 

אלה ו

ומיכל 

 הרבסט 

יולה 

ועמית  

 קטורפ



 / הללי אורה ויערה אייזנמן זהה את המקום ברחבי בית הספר

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
חידות על שמות ילדי בית הספר / הללי 

 אורה ויערה אייזנמן

 

 שיו בכתה א'. כהיה בתיבת נח וע .1
 חבר של ה' בכתה א'.  .2

 ה' נתן אותו, בכתה ב'.  .3
 גשם בכתה ב'.  .4

 עץ חזק במיוחד בכתה ג'.  .5
 ישראלי בכתה ג'.  .6

כפול בכתה ד', ויחיד  –מקור המים שלי  .7

 בכתה א'. 

 חופש בכתה ד'.  .8

 צפור מים בכתה א'.  .9
 מוסיקה בכתה ג'.  .10

 ציפור שלום בכתה ב'.  .11

 כתה ד'. בכפול  –אחד משמות ירושלים  .12

 חבר שלי בכתה ג'.  .13
 ציפור וחיה באותו ילד, בכתה ד'.  .14

שם של נביא, כפול בכתה ד', ויחיד בכתה  .15

 ג'. 

כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי, כפול בכתה  .16

 ב'. 

 שאלות מהספרים / רעות אורן

תוכלו למצא את התשובות בספרי 

 הספריה שבבית המדרש

 

למה קוראים ללי ואורה לי  .1

)אורה הכפולה, עמ'   ואורה?

41.) 
מרים כשהגיעה  מה שאלה .2

 (. 19לבריכה? )מרים והים, עמ' 
מי הוא קוץ? )המסע אל האי  .3

 (.5אולי, עמ' 

למה אמא של אליסיה  .4

מתגעגעת? )שלג במתנה, עמ' 

4.) 

 –למה קוראים למנה "סביח"   .5

 (.20"סביח"? )סבא סביח, עמ' 

 סיפור בהשלמה / גילי

 לפני שנים היה ילד ושמו ____________  . הוא אהב ____________ מאד! 

 )שם של פרי(                         )שם של כלי רכב(                                   

 יום אחד, כאשר נסע ב_____________, הוא ראה ערימת _______________. 

 בגד(                                 )שם של מתכת( )שם של                               

 של ה______________! הכלה כל... טראח!!! תהוא הרי אהב מאד את זה! הוא לקח את הכפי

 )שם של מעדן(                                                                         

 רים ולקחו אותו ועוד כמה ______________.הוא התנגש ב____________.  אחר כך באו שוט

 )פרחים(                                             )שם של בגד אחר(                                  

"מה קרה?", שאל השו[פט את השוטרים. "הוא", אמרו והצביעו עליו, "אכל באמצע נסיעה", אמר 

 , אמר השופט. "לא!!", צעק הילד. אחד השוטרים.  "ל_____________!"

 )שם של מקום בילוי(                         

 פט בשעמום.ו"מה?", שאל הש

 "אני אתן לך את כל המעדן שלי!". 

 "יאם... כן!!!". 



 

 הבדלים/ איתמר 4מצא 

 

 

 ועלמהתפזורת/ מעיין 

 

 מבוך/ איתמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יערץ חנוכה/ בתש

 

 

מילים: כורסא, מטבח, ספה, שולחן, שמיכה, חדר, חלון, וילון, מיטה, ארון, שטיח, 

 ריצפה, טלויזיה, כיסא, מדף, דלת. 



 ה א והללי אורה

  

 מבוך/ איתמר

 ן / רעות מעוזועלב

 עלבון / רעות מעוז

 התחלת מסלול



  

  

 מאוזן:

 . סוג מילוי של סופגניות.2

 . נלחמו ביוונים.4

 . שם החג מהסוף להתחלה.5

 יהודה המכבי.. אבא של 6

 ונך:אמ

 . מאכל של חנוכה.1

 . מי ששלט בארץ אחרי היוונים.2

 . היוונים פרצו כדי לכבוש את ירושלים.3

 הנוצה הנעלבת / רעות אורן

 

 

 פיוס / הללי אורה

 

 התחלה של חיים / ארז

 צמיחה חדשה / כרם

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קומיקס / 

 יונתן חדד

 

 

 

איזו חיה  –שאלון אישיות 

 אתה? / מעיין

 

 א. מה המאכל המועדף עליך?

 בשר .1

 פיצוחים .2

 ירקות .3

 

מה אתה הכי אוהב לעשות  .ב

 בזמנך הפנוי?

 לנמנם .1

 בטלוויזיהלצפות  .2

 להתרוצץ בחוץ .3

 

כי היית שמח האיזו מתנה  .ג

 לקבל ליום הולדתך?

 ארוחה במסעדה .1

 כרית .2

 קפיצי .3

 

 איפה אתה הכי אוהב לישון? .ד

 קמפינג בטבע .1

 מלון .2

 צימר קטן .3

 

 מה התכונה הכי בולטת בך? .ה

 חזק וגיבור .1

 חולמני .2

 חמוד .3

 וצה לדעת איזו חיה יצאת?ר

 נקודות: 1-8אם יש לך 

 
אתה שולט, חזק  אריה!אתה 

 וגיבור.

 

 :תנקודו 9-12אם יש לך 

  
אתה יכול לראות בת יענה! אתה  

 דמה.  מרחוק ובורח לא

 

 נקודות: 13-15אם יש לך 

 
אתה מהיר, פחדן ארנב! אתה 

 וחמוד!



 שיחה בהרבה עיניים

  להתחיל כיתה א'

 ללמוד בבית הספר?איך זה 

 כיף, בגלל שאני לומדת ואני עכשיו כבר יודעת טוב לקרוא ולכתב.אבישג: 

 דשים.ם, כשיש לי שיעורים חלפעמימרגיש לי מיוחד יסעור: 

 כיף שאני אוהב לקרוא שם.ארבל: 

 מה אתם אוהבים בבית הספר?

 .ללמוד תורה ֹצהר:

החזיר לנו את הנשמות בלילה, ושאני לומד אני אוהב ללמוד על תורה, שאלוהים ארבל: 

 לקרוא.

צת אה. קתמיד ביום שישי כיף לי בגלל שאחותי באה וגם לפעמים אמא שלי ב: .זאביגיל

 קשה לפעמים בלימודים אבל אני בכל זאת מתאמצת ומצליחה.

 אני אוהבת ללמוד עברית, בגלל שזה כיף לקרא.   רות:

אני אוהב קפוארה כי זה מלמד אמנות לחימה. זה סוג של אמנות לחימה וריקוד יסעור: 

' חונך יתה דשילד מכ -ותזוזה עם הגוף. אני מרגיש שאני שמח בגלל זה. אני אוהב גם חונכות

 אותך ומשחקים ועושים יצירות.

 מהגן?במה בית הספר שונה 

 בגן לא לומדים ובבית הספר לומדים.  רות:

 שיש שיעורים וזה כיף שלומדים יותר.ֹצהר: 

 ובגן יותר משחקים.תמרה: 

 בבית ספר יש מנוחות ובגן הרבה משחקים.אבישג: 

  

ללמוד על אני אוהב 

תורה, שאלוהים 

החזיר לנו את 

 הנשמות בלילה.

 אביגיל.ז ארבל

קצת קשה לפעמים 

בלימודים אבל אני 

בכל זאת מתאמצת 

 ומצליחה.

 

 



 

 וזה לא כזה כיף כל היום לשחק. ֹצהר:

 וצריך ללמוד, להיות חכמים.: תמרה

פינת מטבח,  -אין את אותן המורות והגננות וזה לא אותו העיצוב, ואין פינות לשחקיסעור: 

  פינת בובות וכאלה... ונראה לי שזה הכל.

 איזו עצה הייתם נותנים לילד שעומד לעלות לכיתה א'?

 להוציא את הפחד.תמרה: 

 ו.יע אותא ידאג, שהכל בסדר. לנסות להרג, ושלאז שכיף שם -שאם הוא מפחדיסעור: 

 קלמר חדש! רות:

 שיהיה לו תיק יותר יפה משל הגן. ֹצהר:

 יותר גדול! עמיחי:

 להקשיב למורה.תמרה: 

 שיצליח לעשות בכתב עגול ושיתנהג יפה, ושיצליח בחשבון.   אביגיל ז. :

 ונעזור לו. ֹצהר:

 פר?ית הסאיזה שיעור הייתם מוסיפים שאין עכשיו בב

 להכין ממתקים! -שיעור ממתקים  ֹצהר:

 שיעור שכל השיעור מכינים ממתקים ובשיעור הבא אוכלים את מה שהכנו!עמיחי: 

 שיעור ארכיאולוגיה.יסעור: 

  

 עמיחי אביגיל.ז

שיעור וסיף מהייתי 

שכל השיעור מכינים 

ממתקים ובשיעור 

הבא אוכלים את מה 

 שהכנו!

זה כיף שבבית 

הספר לומדים יותר 

 מבגן.



 

 להכין חרס. -הרבה יצירות ושיעור חרסאבישג: 

 שיעור על סרטים.ארבל: 

 ללמוד על הטבע.  רות:

ה במרחב, ולא שיעור רגיל, כי יש אמנות רק למי לנו רק אצל יער ת. יששיעור אמנו אביגיל ז.:

 שלא בקפוארה. 

  .שיעור שחייה ושיעור שכולו מתפללים. אני אוהבת לדבר עם ה'תמרה: 

 איזו עצה הייתם נותנים למורים שלכם?

 ללמוד דברים חדשים, לא לצעוק בקלות על ילדים.ֹצהר: 

ואנחנו בכלל לא פעמים יש לנו הפסקות קצרות  הרבה לצאת להפסקות מוקדם, כייסעור: 

 יש צלצול. –מספיקים וברגע שאנחנו יוצאים 

שהיא תהיה נחמדה ולא תצעק הרבה ושתתן לנו הפסקה יותר ארוכה, כי אביגיל ז. : 

 ההפסקה היא דקה. 

 יש משהו שקשה מדי בבית הספר?

 חשבון לפעמים. רות:

י ת וממש אוהב שיעורים? אני! קשה למנוחומישהו שמע על ילד שלא אוהב תמרה: 

 במנוחות, אני מתגעגעת לשיעור!

 שילדים מציקים לנו. אבישג:

 גם לי קשה במנוחות כי זה כיף להיות עם השגחה יותר, ולפעמים משעמם. ֹצהר:

 שום דבר לא קשה מדי!יסעור: 

  לא קשה לי בכלל.ארבל: 

  

אם יש ילד שעולה 

 -לכיתה א' ומפחד

שכיף שם  עאז שיד

ושלא ידאג, הכל 

 בסדר.

מישהו שמע על ילד 

מנוחות שלא אוהב 

וממש אוהב שיעורים? 

אני! קשה לי במנוחות, 

 אני מתגעגעת לשיעור!



 למה?איזו חיה הכי מתאימה לנהל בית ספר ו

 שיבוא בלי רשות לבית הספר.שור, כי הוא יתקוף את מי תמרה: 

כבש או תיש, אבל תיש מאולף. פעם תיש נתן לי בומבה ביד. הוא יכול לתקוף, מנהל  אבישג:

 צריך לדעת להגן.

 תוכי, כי הוא יכול לדבר הרבה ולהמציא שירים. רות:

 סכנה. אם ישפיל. בגלל שהוא יכול להסתיר את כולם מאחוריו  ֹצהר:

הוא נראה כזה כמו מנהל ונראה לי שהוא חיה טובה. בשביל לנהל צריך דביבון, כי יסעור: 

להיות טוב ולשפוט טוב מריבות כשבאים למנהל ולעשות שיהיה כיף בבית הספר ונראה לי 

 שדביבון מתאים לזה.

 מה הדבר שהכי חשוב לך בתוך הילקוט שלך?

 הקלמר. אבישג:

 הקלמר.רות: 

 רת.מחב :תמרה

מרקרים, כי אם לא יהיו מרקרים אני לא אוכל להשתמש כשנעשה דברים עם   אביגיל ז. :

 מרקרים, ועפרון ומחק. 

 מים.ֹצהר: 

 הפירות שאמא מביאה לי כל יום.ארבל: 

  הקלפים שלי.יסעור: 

 

    

  

הקלמר הכי חשוב 

 לי בילקוט.

 רות
 אבישג

פעם תיש נתן לי 

בומבה ביד. הוא 

יכול לתקוף, מנהל 

 צריך לדעת להגן.

 



 


