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פתח דבר
מכיוון ש תקופה האחרונה רו נו עושים כמעט הכול מה ית .מקום לצאת ל ית הספר –
ית ,מקום
אנחנו לומדים מה ית ,מקום להיפגש עם ח רים  /ח רות – אנחנו נשארים
לראות סרטים קולנוע – אנחנו רואים ית.
כל אחד חווה תקופה הזאת ד ר שונה ,א ל המכנה המשותף כל ה לגן הזה הוא – ה ית,
כולנו עשינו וחווינו כמעט את הכול מתוך ה תים .את מר ית זמננו אנחנו מ לים ית ,לכן,
חש נו שהנושא של העיתון יתרכז נושא ' ית' .תוך העיתון הזה תוכלו למצוא ד רים כגון:
כת ות ,שירים ,סיפורים ,צילומים ,שעשועונים ,ראיונות ועוד הר ה מע ר לזה.
אולי יש לעיתון הזה מסר סמוי – אולי הוא נועד לספר לנו שהמקום שאנחנו חיים ו כמעט לי
לצאת כ ר יותר משנה ,יכול להתפתח לכיוונים שונים ,מגוונים ומעניינים כל כך!
שאר העיתונאים ואני דאגנו שהעיתון הזה יהיה כמה שיותר מעניין כך שאנחנו מכירים לכם
נושא שתמיד חש תם שאתם הכרתם כל כך טו  ,א ל מעולם לא ידעתם שהוא יכול להתפתח
לכל כך הר ה תחומים שונים.
מקווה שתהנו.
הכת ת שלכם – גרן,
שם כל כת י הגליון :א יה נעמן ,יונתן ן שחר ,אילת השחר מחנימי ,עידו פישר ,אלה
הר סט ,נעם סלטר ,רעות אלעזרי ,חירות שמידט ,שי גלסמן ,עדינה יצחק ,גרן זוסמן.

הכירו את הכתבים

רעות אלעזרי
הבית שלי במשפט אחד :לא גדול
ולא קטן נעים ונוח.
מה הופך מקום לבית? כשאתה
מרגיש נוח לומר את דעותיך
ומרגיש שנעים לך שם.
איפה אני מרגיש הכי בבית חוץ
מבבית שלי? לא יודעת.
בית החלומות שלי :ית
החלומות שלי הוא ית עם גינה
ו ית ינוני גודלו.
כמה פעמים עברתי דירה? אף
פעם לא ע רתי דירה.
מה הייתי רוצה לשנות בבית
שלי? לא הייתי רוצה לשנות כלום.
אצל מי אני הכי אוהב להתארח
ולמה? אצל ס תא שלי יש לה
גינה עם עצי פרי.

עידו פישר
הבית שלי במשפט אחד :מקום
שגרים ו.
מה הופך מקום לבית?  -אם מישהו
גר מקום כלשהו זה ה ית שלו.
איפה אני מרגיש הכי בבית חוץ
מבבית שלי?  -לפני הר ה זמן
הת ודדתי אצל ס א וס תא ושם
הרגשתי ית.
בית החלומות שלי  -ית כמו שלי רק
קצת יותר גדול.
כמה פעמים עברתי דירה? -אחת.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי?
להוסיף עוד שירותים ועוד שני חדרים.
אצל מי אני הכי אוהב להתארח
ולמה? אני הכי אוה להתארח אצל
ס א וס תא שלי גלל שיש להם ית
גדול וכי אני אוה אותם.
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יונתן בן שחר

גרן זוסמן

הבית שלי במשפט אחד :ה ית שלי הוא
נחמד ,נעים וטו לי ו.
מה הופך מקום לבית? מקום שאתה מרגיש
שהוא שלך ולא איזה מקום צי ורי ,ושאתה
נמצא שם עם ההורים שלך ואתה מרגיש שזה
לא איזשהו אוטו וס רועש.
איפה אני מרגיש הכי בבית חוץ מבבית שלי?
ית של ס א וס תא ר תא שלי זכרונם
ל רכה ,הר והר נית נריה .ה ית שלהם
כפר הרא"ה.
בית החלומות שלי :ית גדול ,מרווח ,עם שתי
קומות ומרפסת ו ריכה וג'קוזי.
כמה פעמים עברתי דירה? ע רתי פעם אחת
דירה ,למעשה פעמיים ,פעם אחת למשך שנה
כשהיינו ארצות ה רית מגיל שנה וחצי עד גיל
שנתיים וחצי ,וכשהייתי כיתה ג' לשמונה
ימים.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? שהחדר
של האחיות שלי יהפוך להיות חדר אורחים וגם
החדר שיש ו את המדפסת ,וגם חדר
משחקים.
אצל מי אני הכי אוהב להתארח ולמה? אני
הכי אוה להתארח אצל ס א וס תא שלי
קרית שמואל ,כי זה שעתיים נסיעה ולא
נסיעה מאד ארוכה (זה לא כאילו שזה מאילת
עד מטולה) ,ויש שם גם ריכה ליד ואני אוה
ריכה .ויש שם גם טלוויזיה ו כללי
לשחות
טו לי שם.

הבית שלי במשפט אחד :קטן,
חמים ואוה .
מה הופך מקום לבית? האנשים
שגרים ו.
איפה אני מרגיש/ה הכי בבית חוץ
מבבית שלי? לא משנה איזה
מקום ,כשאני עם הח רות שלי אני
מרגישה ית (חוץ מ ית שלי).
בית החלומות שלי :שתי קומות,
ריכה ,שאני אהיה עם המשפחה
שלי והח רות שלי.
כמה פעמים עברתי דירה? אף
פעם לא ע רתי דירה.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי?
כלום ,הוא טו כמו שהוא.
אצל מי אני הכי אוהב/ת להתארח
ולמה? אני הכי אוה ת להתארח
ית שלה
אצל אריאל ויגודה כי
ת
מתייחסים אלי כאילו אני
משפחה ולא כמו אורחת ,שזה הכי
כיף.

עדינה יצחק

ית קטן

לי

הבית שלי במשפט אחד:
מספיק מקום פרטי!!
מה הופך מקום לבית? שזה מקום נעים!
איפה אני מרגישה הכי בבית חוץ מאשר
בבית שלי? ית של ס תא וס א שלי.
בית החלומות שלי :ארמון גדול עם מגלשת
מים וחדר כיף ,חדר ממתקים...
כמה פעמים עברתי דירה? פעם אחת.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? שתהיה
מספיק פרטיות!!
אצל מי אני אוהב להתארח ולמה? ס א
וס תא ,הם כמו הח רים הכי טו ים שלי.
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אילת השחר מחנימי
הבית שלי במשפט אחד :ה ית שלי מפוצל
לשניים ,אחד עם א א שלי ואחותי הקטנה
ואחד אצל ס תא שלי ,אנו שוהים שם הר ה,
אוכלים ,משחקים ,מד רים .אנחנו גרים מאוד
קרו אליהם,
חמש דקות הליכה וזו אחת הסי ות שאנו שם
הר ה.
מה הופך לפי דעתי מקום לבית? אור כתום,
שטיחים ,אנשים שאתה מכיר ,אוה  ,ר איתם
וסומך עליהם.
בבית
מרגישה
הכי
אני
איפה
חוץ מבבית שלי? אצל ס תא ,אמא של א א.
בית החלומות שלי :ית על עץ שהוא רק שלי,
עם פינת ישי ה נעימה ,מדף ספרים עם
הספרים שאני הכי אוה ת ,שולחן קטן עם כיסא
המשפחה
עם
שלי
תמונות
תואם,
והח רים וארון עם מגוון מתחלף של עוגות,
עוגיות ,ושוקולדים (של משי*) שאני הכי
אוה ת לזמנים הם אני צריכה פיסת אנרגיה
מתוקה...
כמה פעמים עברתי דירה? הר ה ,נולדתי
ית קריית יו ל ,אחר כך ע רנו לקריית
משה ,אחרי שמיצינו את השהות שם יצאנו
מירושלים וע רנו ליקנעם ,אחרי ה ית הראשון
שכרנו שם עוד
דירה ,ע רנו להר חומה ,לאחר מכן ע רנו
לרמות ועכשיו אנחנו גרים ממש ,ממש קרו
ל יה"ס ,כמה דקות הליכה .סה"כ  7דירות
ושישה מע רים.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? כלום!
אצל מי אני הכי אוהבת להתארח ולמה? אצל
דודה שלי ,משי ,שהיא אחות של א א שלי כי
יש לי שם הר ה ני דודים קטנים שכיף לי
איתם ואוכל טעים( .משי היא קונדיטורית)*...

אלה הרבסט
הבית שלי במשפט אחד :ה ית שלי נמצא
מקום שקט הוא ממוקם עם נוף לכותל
המער י.
מה הופך מקום לבית? איפה שאתה מרגיש
שיש לך פרטיות ושקט.
איפה אני מרגישה הכי בבית חוץ מבבית
שלי? אני מרגישה ית אצל דודה שלי כי אני
משתפת אותה הר ה ד רים ואני נמצאת
אצלה הר ה.
בית החלומות שלי :אין לי ית חלומות.
כמה פעמים עברתי דירה? ע רתי דירה פעם
אחת ,מנוקדים לא ו טור.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? אני לא
רוצה לשנות כלום.
אצל מי אני הכי אוהבת להתארח ולמה? אני
הכי אוה ת להתארח אצל הדודים שלי ,גלל
שהכי כיף לי שם ואני מרגישה נוח .הם
מארחים אותי יפה מאוד ואני אוה ת להתארח
מקומות שנחמדים אלי.

שי גלסמן

הבית שלי במשפט אחד :שלושה חדרי שינה ושני
שירותים ומט ח גדול.
מה הופך מקום לבית? אני חוש שחדרי השינה
והשירותים.
איפה אני מרגיש הכי בבית חוץ מבבית שלי?
חורשה ליד ה ית.
בית החלומות שלי :גינה שתי קומות וזהו.
כמה פעמים עברתי דירה? פעם אחת ,א ל אני
עוד מעט עו ר דירה.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? כלום .הייתי
ית שלי לש ע שנים ואני עדיין לא רוצה לשנות
כלום.
אצל מי אני הכי אוהב להתארח ולמה? ארז ,כי
אפשר לעשות המון ד רים וגם כי אנחנו ח 6רים
מאוד טו ים.

חירות שמידט

הבית שלי במשפט אחד :שתי קומות ,גדול
עם חצר וכיף לגור ו.
מה הופך מקום לבית? שכיף לגור ו
ושאתה רוצה רק להישאר ו ולא לצאת
ממנו.
איפה אני מרגישה הכי בבית חוץ מבבית
שלי? קרית גת ,כי נולדתי שם ושמה היו לי
את שלושת
ה תים הראשונים שלי ושם אני הכי מרגישה
ית אפילו יותר מ ית שאני גרה ו עכשיו.
בית החלומות שלי הוא :ה ית שאני הכי
רוצה זה ית עם  5קומות ,חמישה חדרים
כל קומה.
ה ית יהיה מצוחצח ,לא כי אני אנקה ,אלא כי
אף אחד לא י לגן.
כמה פעמים עברתי דירה?
שלוש פעמים ,אם מחשי ים את זה שהייתי
תינוקת.

אביה נעמן

הבית שלי במשפט אחד :נוח ,נעים ומוכר.
מה הופך מקום לבית? האנשים ש ו ,החפצים
ש ו ,הזיכרונות ששייכים לו /ו.
איפה אני מרגישה הכי בבית חוץ מבבית שלי?
ית של ס א וס תא שלי.
בית החלומות שלי :ית גדול ,שתי קומות
ויותר .תהיה לי אורווה משלי (כמו ן שאלמד
לרכו על סוסים) ,ל ית תהיה ריכה ,תהיה לי
חלקת אדמה גדולה שאותה יגדל גנן ,א ל גם
תהיה לי חלקת אדמה אותה אני אגדל עצמי.
יהיה אגם קרו  .זה מין ית חלומות כזה ,א ל
ס יר להניח שהוא לא יתגשם ,אז יהיה לי נחמד
גם אם יהיה לי ית עיר ,גם הוא עם ,נגיד ,שתי
קומות ,ליד הר ה חנויות .א ל שיהיה גם הר ה
ט ע ליד וש שום פנים ואופן לא יהיו ס י ה
מפעלים.
כמה פעמים עברתי דירה? .0
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? שיהיה יותר
גדול ושיהיה לי חדר משלי.
אצל מי אני הכי אוהבת להתארח ולמה :אין לי
מישהו שאני אוה ת מיוחד להתארח אצלו,
א ל אני אוה ת להתארח אצל ני הדודים שלי,
אצל ס א וס תא שלי ,אצל ס תא שלי ואצל
הח רות שלי.

מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? כלום.
אני אוה ת אותו איך שהוא.
אצל מי אני הכי אוהבת להתארח ולמה?
אצל ח רה שלי מקריית גת ,גם גלל שהיא
הח רה הכי טו ה שלי וגם גלל שהיא
נחמדה מאוד וכיף להתארח אצל מי שנחמד
אליך.

נעם סלטר
הבית שלי במשפט אחד :ה ית שלי אוה
לקרוא המון ,כולם!
מה הופך מקום לבית? מקום שנח ו.
איפה אני מרגיש הכי בבית חוץ מבבית שלי?
ית של ס תא שלי.
בית החלומות שלי  :אין לי ית חלומות.
כמה פעמים עברתי דירה? שלוש ,ואני עו ר
דירה עוד מעט.
מה הייתי רוצה לשנות בבית שלי? כלום.
אצל מי אני הכי אוהב להתארח ולמה? אצל
ס תא ,כי יש לה ית ענק עם ריכה וכל יום
אנחנו נכנסים ל ריכה.
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חדשות
חצרות לבית הספר  /עמליה דמב
ית הספר שלנו עו דים עכשיו על תכנון חצרות חדשות .צוות מ ית הספר נפגש עם אדריכלית שקוראים לה
יפעת גל .מה שמיוחד ה זה שהיא פיתחה את הרעיון שנקרא "גן משחקים ט עי" -ס י ה משחקית
שמשתמשת ט ע שיש ס י ה כדי ליצור את השטח המשחקי ומשתמשת חומרים מהט ע .המטרה של גן
כזה הוא להחזיר את הילדים והמ וגרים חזרה לט ע כדי שנוכל ליהנות מהד רים הר ים שהט ע נותן לנו.
יש הר ה דוגמאות ממש יפות לכל מיני חצרות .ית הספר שיתף אותנו והיינו צריכים ל חור את אלו שהכי
מצאו חן עינינו .אספר לכם על כמה מהם שאני הכי אה תי:

מתקני כושר
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גינות ירק ת לינים ו וסתן

אזורי ישי ה ייחודים

אמפי להופעות ולכיתות חוץ

האמת היא שהייתי רוצה את כל החצרות האלו ית ספר שלנו .אני יכולה
לדמיין איזה כיף זה יכול להיות לע ור מחצר לחצר כזו .אני מקווה שחלק
ממה שאנחנו רואים תמונות יתגשם .הצלחה!!!
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שירים ביתיים
מה שצריך שיהיה בבית  /הלל
בן עזרא
מה שצריך שיהיה ית
זה לא רק כורסה נוחה
מה שצריך שיהיה ית
זה לא רק שולחן ע ודה
מה שצריך שיהיה ית
זה לא רק ארון גדים
מה שצריך שיהיה ית
זה לא רק קירות מל נים
ית אתם גדלים
ית יש לכם הכול
ית אתם חיים
ואם הוא לא היה אתם הייתם רחו
מה שצריך שיהיה
זה אוכל ו ריאות
מה שצריך יהיה ית
זה הכנסת אורחים
מה שצריך שיהיה ית
זה הרגשה טו ה

בית  /עמליה שטרן

מחפשים בתים  /גילי בר לבב

מה זה ית? זה רכה.
זה כמו קופסה עם חלונות
ודלת
רק שיש פנים את
המשפחה.
יש פנים את אחיותיך
והוריך האוה ים
יש פנים חצי ממך.
יש הר ה תים
יש מכל הסוגים ומכל
הצ עים
א ל לכל ילד יש ית יחיד
ומיוחד רק שלו.

שיירה של גמדים מחפשים להם תים
ידיים כידונים!
וגמדה אחת צועדת
ומשמחה קורנת.
והאחד מוצא לו ית
ית תוך עץ הזית.
ואחד אחר אחד ,מוצאים להם תים
ין חולות ו ין הרים.
ורק גמדה אחת לא מוצאת לה ית
סֹופי – לַ יית.
ושם לה ,הרי הוא ִ
עצו ה היא הייתה
ועוד גמד ממרחק היא ראתה
ועמדה נדהמת
ולו נתנה אז נשיקה צוננת
"נקים לנו ית!" ,קראו אז השניים
וזו ילדה להם ילדה ושמה מים.
שם קצת מוזר,
אך אל לי לומר
מפני שזה סוף הד ר.

ית

ית אתם גדלים
ית יש לכם הכול
ית אתם חיים
ואם הוא לא היה אתם הייתם רחו
ית

מה שצריך שיהיה
זה אנשים שיגורו ו
מה שצריך שיהיה ית
זה שיאה ו אותו
מה שצריך שיהיה ית
שהוא יהיה נקי
מה שצריך שיהיה ית
זה שלא ירי ו ו
ית אתם גדלים
ית יש לכם הכול
ית אתם חיים
ואם הוא לא היה אתם הייתם רחו
ית
ית

מה שצריך שהיה
מה שצריך שיהיה
שיהיה חום ושמחה
מה שצריך שיהיו ו ספרים ומשחקים
והכי חשו שיהיו ו חיים.

הבית המוזר  /יסעור
ענבר
ית קריר ,ית חמים
א י  ,סתיו ,חורף
זה ה ית שלי ולא של
מישהו אחר
ה ית שלי.
זה ה ית שלי ולא יקחו
אותו ממני
הוא ישאר שלי
של א ות א ותיי הוא היה
ילדי הוא יהיה
ושל ַ
ה ית ,ה ית שלי.
אמנם יתי קצת מוזר
מ חוץ
אך מ פנים מ ינים שהוא
כמו כולם
ה ית שלי עגול ככדור
ו ית שלי יש אוורור
ה ית ,ה ית
שלי.

בית  /קובי אברבנאל
(אבא של אחינעם ונאדרי)
ציירתי רי וע
ומעליו משולש
נכנסתי פנימה
עכשיו יש לי ית.

ציירה :גילי ר ל

בית נקי  /אחינעם
ניקיתי את ה ית היום
וקר:
טאטאתי ,ה רקתי ,פיניתי,
זרקתי.
כשהכול היה מסודר ונקי
התייש תי על הספה
והרגשתי כי כשה ית נקי
גם אני נקיה
ואם ה ית מ ולגן
אז גם הראש לגן.
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מחשבות על בית
שאלות על הבית  /כרם אביב
הבית שאני הכי רוצה /
עדינה נדיה יצחק
יש אנשים שרוצים ית עם יותר מקום או
אה ה ,א ל לצערנו דרך כלל זה פשוט לתי
אפשרי להתחיל מייד זה!!
יש קו ע ה ין מציאות ל ין חלום ,א ל זה לא
מה שאנחנו מד רים עליו...
ואו נדמיין ית גדול עם המון מקום לזוז ו,
א ל אפילו עם כל המקום – זה כמו ש אמת
אין מקום שם כלל!! האם אתם חוש ים שזה
גלל שהאנשים האלה חנוקים ,גלל שמאד
מפונקים עם כל הכסף שלהם והם פשוט עולים
על העצ ים אחד של השני?
אני רוצה שעכשיו נדמיין ית קטן ,ש ית
הזה אין את המקום אפילו לנשום ,ערך ית
גודל של חדר קטן ,א ל שם יש את כל
האה ה עולם .הם עוזרים אחד לשני.
איזה ית אתם הייתם יותר רוצים?

חורף בבית  /יובל הבר

שלום קוראים לי יו ל .אני לא
כל כך אוה ת את החורף א ל
יש משהו אחד שאני כן
אוה ת חורף ,וזה להיות
ית ולשתות שוקו חם
וטעים .אני אוה ת את
ההרגשה הזו
חוץ
עיקר כשיורד גשם
ואפשר להת ונן מין החלון.
ואני מזמינה אתכם לנסות את
זה.

היי ,יש לי שאלה :אתם אוה ים את ה ית?...
אני לא יודעת מה אמרתם ,א ל אני לא תמיד.
אני מתל טת .כשאני כועסת אז א לי ללכת מה ית,
א ל מתי שאני קצת פוחדת אז אני לא רוצה ללכת או
לצאת מה ית שלי...
א ל לפעמים אין לי עיה עם ה ית ,לפעמים יותר כיף
ית כדי לצפות או פשוט ללכת לישון.
אני גם אוה ת את הרח ה של ה ניין שלנו .
אם אתם לא יודעים מה זה רח ה ,אני אס יר :הרח ה
אצלנו זה כמו גינה משותפת של כמה ניינים.
אני לא יודעת מה אתכם ,א ל אני לא יודעת אם אני
אוה ת את ה ית או לא.
🏡 בית  /אילנה קול
כשחש תי מה לכתו לעטון פתאום חש תי מהו עצם
ית?
לדעתי ית יכול להיות כמה ד רים -ית רחו … או
מולדת (המקום שממנו הגעת) ,המקום ש ו אתה מרגיש
נוח ,ועוד.
החלטתי לראיין כמה אנשים על הנושא מהו ית:
ראיון עם ס א שלי
אילו מקומות את/ה מרגיש/ה
טורונטו ,ירושלים.
למה זה מרגיש כך?
אני גר טורונטו עם המשפחה וכיף להיות עם משפחה
וכיף להיות ירושלים ומרגישים כאילו חופשיות .לא
לגמרי ית ,א ל זה גורם את ההרגשה שגם אם זה לא
מרגיש ית זה נוח ופוגשים משפחה וח רים.
האם את/ה חוש /ת שאפשר להפוך עוד מקומות ל ית?
אני חוש שאפשר .זה כאילו להיות מקום חדש ,חוויה
חדשה .לדעתי כשיש מקום עם תחושת יטחון ,ונוחות
אז זה מרגיש ית.
ית?

ראיון עם ס תא שלי
אילו מקומות את/ה מרגיש/ה ית?
ית שלנו ירושלים ו ית שלנו טורונטו ,קנדה .גם
קצת פריז ,צרפת.
למה זה מרגיש כך?
גרנו טורונטו כ ר עשרים וש ע שנים ,ו ירושלים תמיד
מרגישים ית.
האם את/ה חוש /ת שאפשר להפוך עוד מקומות ל ית?
כן .אם מ יאים את החפצים שלך ,את האנשים שאתה
אוה  .לדעתי ית הוא מקום אם אנשים וחפצים שאתה
אוה .
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כתבות
הרעיון הגדול של היהודים לבתים  /גרן זוסמן
תחילת התקופה העות'מנית שלטו התורכים ארץ ישראל ,אותו זמן היו להם
חוקים משלהם לאנשים שהיו תחת שליטתם .אחד מהחוקים האלה היה שאסור
ל נות ית אלא אם יש ל ית כ ר גג .אם יש ל ית גג אסור להרוס אותו ,א ל אם
אין ל ית גג מותר להרוס .מה שמוזר זה שהחוק הזה ע ר מתקופה לתקופה ,אפילו
כשהתורכים עז ו את הארץ ו או ה ריטים לשלוט ,חלק מהחוקים עדיין נשארו
ו תוכם החוק עם הגגות וה תים .תקופה של המנדט ה ריטי (אחרי שהתורכים
עז ו את הארץ) היו ארץ שני סוגי עמים – היהודים והער ים .ה ריטים לא רצו
שעם אחד ירגיש רצוי יותר מעם אחר ,לכן ה ריטים אסרו ד רים על היהודים ועל
הער ים ,הם לא נתנו את אותם החוקים לכל עם ,א ל הם לא נתנו ליהודים לעלות
לארץ כמויות גדולות ש יל שלא יהיו פערים גדולים מספר היהודים על מספר
הער ים .ה ריטים גם לא הרשו ליהודים להקים ישו ים או ל נות תים ,משום מה
חלק מן החוקים של התקופה העות'מנית עוד נשארו ארץ ,כגון – ניית תים
אסורה אלא אם יש גג .אז ,מנדט ה ריטי ,היהודים עשו מעשה חכם ,מכיוון
שאסור היה להם ל נות תים ,הם השתמשו חוק העות'מני לטו תם ,דרך כלל
היה להם לילה אחד ל ד ל נות את יתם (למרות שאסור היה להם לפי החוק
ה ריטי) עד שה ריטים היו מגלים שהם עשו זאת ,אז לילה הזה הם נו רק את
הגג ,ואז וקר הם נו את הקירות שמחזיקים את ה ית מתחת לגג שהם נו
אמש ,לכן כשה ריטים גילו שהיהודים נו ית – אסור היה להם להרוס את ה ית
גלל שהיה ל ית גג.

התפתחותו של הבית  /הראל משעלי
תקופת ריאת האדם ,האדם ,שלא ידע ל נות תים -
השתמש ט ע .הוא גר מערות תור מחסה ממזג
האוויר וחיות טורפות.
לאחר מכן האדם נה תים מחומרים שונים שהוא מצא
ט ע כמו מ נים מאדמה ששרפו אותה ,עצים ,קש
ואוהלים מעורות של חיות .מקומות קרים ה תים היו
עשויים קרח.
המשך האדם נה תים מא נים שהוא מצא והכין עם
כלים שהוא יצר.
תים של פעם לא היה חשמל ,מים ושירותים.
היום ,כשהאדם יודע לייצר חומרים כמו טון ,ל נים,
ו רזלים ליסודות  -אז ה תים של היום יותר מפותחים,
חזקים ,משוכללים ,ויש הם חשמל ,מים ,שירותים ,וכיף
לחיות הם.
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בניה  /אחיה קדרון
שלום קוראים לי אחיה קדרון ורציתי לשתף אתכם נושא שמאוד מעניין אותי:
התל טות מה יותר טו  ,נייה נמוכה או ג והה?
אפשר להסתכל על זה משני צדדים .מצד אחד ,ל נייה נמוכה צריך הר ה שטח וזה
הורס את הט ע.
מצד שני אנשים צריכים לגור איפה שהוא.
א ל יש פתרונות לזה .יש מקומות שאפשר ל נות תוך העיר וגם ל נות לגו ה .נייה
לגו ה זה ניין של הר ה קומות .אפשר ,למשל ,לקחת ניינים של שתי קומות ואז
מג יהים אותם ל ניין של ש ע קומות .קוראים לזה התחדשות עירונית.
יש כאלה אנשים שחוש ים ש נייה לגו ה יוצרת פקקים .הם חוש ים שיהיו יותר
פקקים כי יש יותר משפחות ואז יש יותר רכ ים ואז יש פקקים וזיהום אוויר
מהמכוניות.
א ל אם מתכננים נכון את השכונה ,נייה לגו ה לא חו ה שתיצור יותר פקקים .כי אם
יש נייה לגו ה ,אז אפשר לשים יותר חנויות מכולת וגם גן שעשועים וגם מעון ועוד כל
ִמיני ד רים שיהיו יותר קרו ים ל ניינים הג והים .ואם יש חנויות קרו ות אנשים ילכו
רגל או אופניים ,כי המכולת נגיד יותר קרו ה.
א ל אם ה ניינים נמוכים ,אז יש פחות אנשים שכונה ,אז המכולת ו ית הספר יהיו
רחוקים ואז יסעו אליהם אוטו ויהיו פקקים .כי אם יש נייה נמוכה תהיה יותר צפיפות
ואז יש נינים שרחוקים מהמכולת ואז הם ייסעו אוטו וזה יוצר זיהום אוויר .
לסיכום הכנתי כאן ט לה למטה.

בניה לגובה
בניה נמוכה
חסרונות
יתרונות
חסרונות
יתרונות
צריך יותר ציוד
יש יותר
שקט .בבניין אחד יש תופסת הר ה מקום
ואספקה
מקום ל נות.
ואז לא נשאר ט ע
רק קצת משפחות.
ועוד כל מני ד רים
ומקום ירוק
המכולת יותר קרו ה ,אם אין תח ורה
אם ה ניה נמוכה ,לא
צריך פחות ציוד
צי ורית טו ה וכולם
כל התשתיות יותר
ופחות ביובים ופחות משתלם ל נות כל
יסעו אוטו אז יהיה
מיני ד רים כמו מכולת קרו ות.
כסף ופחות צינורות
אפשר ללכת רגל או הר ה פקקים ,אם
או מתנ"ס למעט
ועוד .למה? כי
מצופפים את ה ניה
אופניים מקום
אנשים ,ואז אנשים
בבנייה נמוכה יש
אוטו וזה חוסך זיהום ויש הר ה קומות.
חיי ים לנסוע אוטו
פחות דירות ,ואז יש
אוויר.
למכולת או למתנ"ס
פחות.
ואז זה יוצר זיהום
אוויר.
מרו שאנשים ילכו
בשבת דתיים חרדים
רגל או אופניים יכול
שמירה על השטחים
וכל השאר ששומרים אם כ ר אנשים
להיות ש תח ורה
הפתוחים ועל הט ע
נכנסים לאוטו ש יל
שבת צריכים לעלות
ו עלי החיים ,כי נייה צי ורית לא יהיו
המכולת ,הם יעדיפו
פחות מדרגות וגם
וכמעט לא יהיו נוסעים
הדירות יעלו פחות כי כ ר לנסוע לסופר ואז לגו ה תופסת פחות
אז לא צריך הגזמה
מקום.
זה פוגע עסקים
בבניינים גבוהים יש
כל כך.
הקטנים.
נוף.

תודה שקראתם את הכת ה שלי.
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בית הגוג'ו  /חירות שמידט
יש סוג של ית מיוחד מינו ,ושמו הוא ית גוג'ו .תי הגוג'ו הם תים חזקים להפליא,
למרות שלא תאמינו ,א ל הם עשויים מקש ו וץ .אפשר למצוא אותם כפרים אתיופיה.
אז מאיפה אני מכירה אותם (את ה תים) כל כך טו ?
אני משתתפת קהילה שנקראת "הנני" .זו קהילה של אתיופים ולא אתיופים ,שגם אני
והמשפחה שלי לוקחים ה חלק .יש לנו שם מרכז מ קרים שם "כפר יתא ישראל" ושם
מכירים למ קרים ש אים ליום פתוח את התר ות והמורשת של קהילת יהודי אתיופיה .גם
אנחנו מגיעים לשם מירושלים (פעם היינו אים יותר ,כי היינו גרים קריית גת וזה היה
קרו לקריית גת) ואנחנו היינו (לפני הקורונה) עושים פעילויות והדרכות .ולמה אני מספרת
את זה? גלל ש אחת ההדרכות ונים גוג'ו אמיתי .כן ,כן ,כל שנה מוסיפים שכ ה ואולי
עוד כמה שנים זה יהיה שלם וזה מרגש מאוד.
עוד לא סיפרתי שכל פעם שהתקיימה חתונה כפר אתיופי אז כל הכפר היה ונה לחתן
ולכלה את ה ית וככה הם לא היו צריכים לדאוג לכסף ,כי אף אחד לא מ קש מהם לשלם,
זו מתנה ,וזה מאפיין מאוד את הקהילה האתיופית ,שהייתה תמיד מגו שת ,עם הר ה
עזרה הדדית .ה ית הזה מגן מהכל ,מחום ,מקור ולילדים שם ממש כיף ,כי ה תים קרו ים
לט ע ואז הם יכולים לטייל שם .חוץ מסתם לשחק יש להם עלי חיים  -עיזים ותרנגולות
ושדות ולפעמים הילדים עוזרים להורים לצאת לרעות עם העיזים.
גם אני נהניתי מאוד לצפות את ית הגוג'ו וץ .ה וץ נעים וקר והייתי יוש ת תוך גיגית
מכוסה וץ ומורחת להנאתי משך שעות לי להשתעמם .זה נתן לי הרגשה נעימה של
יתיות והרגשתי חלק ממשפחה גדולה.
אני ממליצה לכם ל וא ל קר שם!

חירות הקטנה ונה גוג'ו

ציירה :גילי ר ל
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ההרודיון  /יסעור ענבר
אני רוצה לספר לכם על מלך מאד מיוחד ש נה ד רים יפים מאד .למלך הזה קראו הורדוס ,והכינוי שלו
היה "המלך ה נאי" .הוא היה המלך של היהודים ,א ל הרומאים גרמו לו להיות מלך .הוא קי ל פקודות
מלמעלה .הוא היה מלך אכזרי שהרג המון אנשים ,אפילו את אשתו והילדים שלו ,שחשד ש גדו ו.
הקיסר הרומאי אוגוסטוס אמר" :עדיף להיות חזירו של הורדוס מאשר נו."...
ה"הרודיון" עצם דומה לשם של הורדוס ,ולכן הוא קרא לו ככה .זה המקום היחיד שהורדוס נה שקרוי על
שמו .הוא נה גם את מצדה ואפילו שיפץ את ית המקדש השני.
נסעתי מיוחד להרודיון ,כדי לכתו לכם את הכת ה הזאת .מה מיוחד הרודיון? הוא נוי תוך הר.
מרחוק הוא נראה כמו הר חתוך .כשנכנסנו הסתכלתי מלמעלה למטה וראיתי הר ה הרים קטנים יותר
מההרודיון .תוך ההרודיון ראיתי את השרידים של ית המרחץ ושל התיאטרון המלכותי .הייתי תוך
הארמון .היו שם המון מדרגות כדי להגיע ,המון! על הקירות היו כל מיני דוגמאות יפות של פרחים ועצים
ו כל הציורים היו חיות .כשה נאים הלכו למות אז הם חרטו חתימות שלהם .מישהו צייר ספינה תור
חתימה ,ומישהו צייר עיגול תוך עיגול תוך עיגול .היה גם מרו ע תוך מרו ע תוך מרו ע .אני חוש
שהם עשו את זה כדי שיהיה להם זכר ושיהיה להם משהו אחד אחרי שהם ימותו שישאר לנצח.
מי שמצא את ההרודיון הוא הארכיאולוג אהוד נצר שחפר שם ,א ל סוף הוא נפל ל ור מים ,קי ל מכה
ראש ומת מזה .כל החפירות האלה היו עצם מרדף אחרי הק ר של הורדוס .הארכיאולוגים רצו לגלות
אותו ,ויש עכשיו ויכוח איפה הוא .נו מגדל משוחזר אחת האפשרויות של המקום שלו .ראיתי גם את
המקום שממשיכים לחפור ולסנן את העפר.
התרגשתי מאד כשהייתי שם ,גלל שזאת הפעם הראשונה שהייתי שם וזה ממש מעניין לראות את כל
הד רים .אני לא ראיתי את כולם ,רק את הד רים העיקריים.
אני חוש שהורדוס היה די מחוכם ,גלל שהוא ידע מראש שאם הוא י נה משהו תוך המד ר לא יהיו לו
מים ,אז הוא ה יא מים כ ר מהתחלה מרחוק .אני חוש שהוא הרג הר ה אנשים לא צדק .הוא נתן
לעולם הר ה השראה ,מ חינת ה ניה ,שהוא נה ד רים יפים שאף פעם לא חש ו עליהם קודם.
לארכיאולוגים חשו להתמקד מטרה אחת מקום שיש הר ה עתיקות ולנסות למצא רק אותה .נגיד ,אם
אתה רוצה למצא שריד מסויים מ ית המקדש ,רק אותו  -אז אל תתייאש ותמשיך לחפש ,ו דרך תוכל
למצא עוד ד רים שלא צפית להם.

שחזור הק ר של הורדוס
המדרגות לארמון
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צרעת הבית  /שי גלסמן
איך ק לת ואיך ה ראת מן הצרעת?
קודם כל יש צרעת אחרת עולם ,א ל זה לא מה שאני מד ר עליו .אני
מד ר על צרעת הבית .צרעת ה ית היא ,ראשית  -מחלה רוחנית
(מחלה מה') ,ושנית  -לא ממש קשורה ל ית .כמו שאמרתי זו מחלה
רוחנית ,אז זה לא מד ק .היית מק ל את זה מלשון הרע ,מה שה'
אמר לא לעשות .אם קי לת את הצרעת  -היית צריך ללכת לכהן והוא
היה מטהר אותך .מה שהוא עשה זה שהוא זרק אותך מחוץ למחנה
והיה משאיר אותך שמה עד שאתה תתחרט על מה שעשית ורק אז
הצרעת נעלמה.
השל ים של הצרעת:
.1כשקי לת צרעת העור שלך נראה כאילו שה שר שלך חצי אדום ,חצי
צהו .
.2זה היה עו ר ל גדים שלך ,שזה נראה לי מגעיל טירוף.
 .3ואחרון  -זה עו ר ל ית ,למשל לרצפה ולקירות ,ו גלל זה קוראים
לזה "צרעת ה ית".
כי זה השל האחרון של המחלה.
מתי קי לו את צרעת ה ית?
אתם טח חוש ים :למה אף אחד לא קי ל את זה? וזה גלל שזה
קרה רק כשאנחנו היינו מד ר .אני חוש  :למה אין את המחלה היום?
כי אותו זמן ה' רצה לעשות מ חן ,אם הם יקשי ו לו ,ועכשיו הוא יודע
שאנחנו נאמנים לה'.

הבתים של פעם
בתקופת בית המקדש /
אלה הרבסט

פעם היו תים לא כמו של
היום ,כלומר :היום ה תים
יותר יפים ,יותר גדולים.
פעם ה תים היו די קטנים,
אפילו היו אנשים
שהתגוררו מערות .מי
שהיה מד ר יהודה היה
יכול לראות מערות
שאנשים היו גרים הם.
עיר דוד יש אתר ש ו יש
מסלול ו מסלול יש גם
הס רים .אחד המקומות
יש הס ר על ה תים של
פעם ואתם יכולים לראות
את ה תים .מי שהיה שם
וודאי יודע איך זה נראה,
זה די צפוף!
אז תחש ו :אם אתם
הייתם חיים ככה  -זה לא
היה לכם כיף כל כך ,נכון?
גלל זה כל יום אנחנו
צריכים להודות לה' שאנחנו
חיים כל כך שפע ו כיף.

בית המקדש  /אלה הרבסט
כולם וודאי יודעים מה הוא ית המקדש ,א ל למקרה שלא אני אס יר :ית המקדש היה מ נה מאוד
קדוש ,היו מקרי ים ו חיות לה' ,ועל ית המקדש אני היום כות ת.
ית המקדש היה על פי המקרא ,מקום השראת השכינה .מתוך כך שימש כמרכז הפולחן הדתי הק וע
של עם ישראל ,מן התקופה שמימי שלמה המלך עד למאה הראשונה לספירה .ית המקדש שכן הר
המוריה ירושלים ושימש כמרכז להקר ת קור נות ,עלייה לרגל ותפילה .ית המקדש היה מקום
שהיה ו את ארון ה רית ,ששכן חדר קודש הקודשים ,ששם שכנה רוח אלוקים .ית המקדש כיהנו
הכהנים והלויים עזרו להם פעולות שונות ,כגון :רחצו להם ידיים ורגליים ,סח ו את המשכן וכולי...
היו שני תי מקדש :ית המקדש הראשון ו ית המקדש השני .אני אתחיל לספר על ית המקדש
הראשון:
ית המקדש הראשון נ נה שנת  480ליציאת מצריים ,כלומר  2928ל ריאת העולם .הוא נחר על
ידי נ וכדנצר מלך ל .על פי המסורת היהודית היה זה  9993ל ריאת העולם ועל פי המחקר היה
זה שנת  586לפני הספירה.
ל ו ראשם זרו ל,
אחרי  70שנה לחור ן ה ית הראשון ,נ נה ית המקדש השני על ידי עולי
ראשית שי ת ציון ,עק ות הכרזת כורש .המלך הורדוס שיפץ והרחי את ית המקדש אופן יסודי.
עק ות המרד הגדול של היהודים רומאים ,על ידי טיטוס ,נו של
ית המקדש השני נחר
16
אספסיאנוס קיסר ,שנת  3830ל ריאת העולם ,היא שנת ש עים לספירה.

בתים באגדות  /אביה כנרת נעמן
מה ישר יעלה לכם כשאגיד לכם ' תים אגדות'? ה ית של סינדרלה יחד עם אמה ואחיותיה
החורגות הרשעות?
ה ית של ש עת הגמדים מ'שלגיה'? ה תים של שלושת החזירונים? ית הממתקים מ'עמי ותמי'
(הנזל וגרטל)?
טח לכל אחד מכם עלה ית אחר (לי אישית עלה ה ית של היפהפייה הנרדמת והפיות).
א ל האם הן ,הדמויות שגרו תים האלה ,הרגישו שם ית? אני מתכוונת ,הן תמיד חזרו לשם
אחרי טיול או משהו כזה ,א ל האם הן אמת הרגישו ית? האם אפשר להרגיש ית עם
משפחה שאתה לא אוה ? האם אפשר להרגיש ית ית עשוי ממתקים? ומה עצם הופך ית
ל ית?
לדעתי ית הוא מקום שאתה מרגיש ו יטחון .טח אחדים מכם עלולים לחשו 'מה ,א ל אם יש
למשל מלחמה ,אתה יכלו שלא להרגיש טוח ית שלך' .ו כן ,אני חוש ת ש יטחון יכול לא
להת טא רק מ נה ,הוא יכול להת טא חפצים ,אנשים הסובבים ואפילו לפעמים אווירה.
כשלילד קטן יש חלום רע או 'סיוט' הוא דרך כלל י וא להורים שלו ,זה אומר שה יטחון שלו
מת טא הורים שלו ,כלומר אנשים הסובבים אותו .אם ילד מח ק את הדו י שלו כשהוא מפחד,
למשל מהחושך ,זה אומר שכשהוא מח ק את הדו י  -הדו י נותן לו הרגשת יטחון .ככה ה יטחון
שלו מת טא חפצים.
ועכשיו ,ואו נחזור קצת אחורה ,אל האגדות שלנו .דרך כלל ית מהאגדות הוא קתת עץ
אמצע יער שופע שיחי פטל ,עצי פרי ,ארנ ונים ל נים ,איילות וסנאים ,א ל כשחוש ים על זה -
לא כל ה תים אגדות הם כאלה ,למען האמת רו ה תים הם ארמונות .כן ,כי כל הנסיכים גרים
ארמונות ולרו הנסיכות יש נסיך.
לשאלה ה אה :למה דווקא לנסיכים חיי להיות ארמון? כלומר ,למה להם צריך להיות ה ית הכי
גדול והכי נוח? אולי כדי לאפשר לנסיכים להציל את הנסיכות שלהם עם החפצים המתאימים? אולי
כדי שאחרי שיצילו את הנסיכות שלהם הם יוכלו לה יא אותם למקום נוח וגדול? נקודה למחש ה.

מגדל אייפל  /יונתן נריה בן שחר

הבית הלבן  /יונתן נריה בן שחר
ה ית הל ן נמצא וושינגטון די סי ,ה ירה של ארצות
ה רית.
ה ית הל ן הוא עצם ה ית ,פחות או יותר ,של נשיא
ארה" .
הוא לא משמש רק ל ית רגיל שפשוט אוכלים שם,
הולכים לשירותים או לישון .הוא גם זה.
א ל יש שם גם את כל שאר הד רים שהנשיא צריך.
יש שם עו דים שעו דים כל מיני ד רים ויש שם עצם
הר ה מאוד משרדים ממשלתיים.
ו עצם ,יש שם שני אזורים כלליים :האזור ה יתי ש ו
נמצא הנשיא
והאזור של הע ודה ששם יש את המשרדים
הממשלתיים.

מגדל אייפל הוא אחד מהאתרים המפורסמים
יותר עולם.
מדוע? כי תקופה ש נו אותו הוא היה המ נה
הג וה יותר עולם.
מגדל אייפל נ נה לפני  120שנה על ידי אדריכל,
תחרות של אדריכלים ,כדי ל נות מ נה כמה
שיותר מרשים.
אחד האדריכלים ש תחרות החליט ל נות מ נה
רזל ג וה שאם מורידים צלע אחת ,כל המגדל
נופל.
היו לו מתנגדים ר ים ואז הוא אמר :אוקיי ,סדר,
אז אני א נה אותו רק ש יל התחרות ,ואז אני
אהרוס אותו .ו סוף הוא זכה תחרות.
ולהפתעתם הר ה של הצרפתים אחרי התחרות
או הר ה אנשים מכל קצוות העולם כדי לראות
את מגדל אייפל .אז הצרפתים השאירו אותו.
ועד היום אפשר לראות את מגדל אייפל.
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בתים ובעלי חיים

חיות הבית שלי  /מיה הרטמן
חיות ה ית שלי מאירות לי את החיים ,הן
עושות לי טו ל  .כל וקר כשאני
מתעוררת ואני רואה אותן אני מרגישה
שמחה ,אה ה ,וחיים .כשאני רואה אותן
אני יודעת שאני לא ל ד .יש רגעים שאני
מרגישה ודדה ,שאף אחד לא מקשי לי,
ושאין לי ח רים א ל כשאני רואה אותן אני
יודעת שזה לא נכון .החיים שלי לא היו כמו
שהם עכשיו אם לא היה לי אותן .אני לא
הייתי מי שאני עכשיו אם לא היה לי אותן.
החיות שלי מאוד חשו ות חיי ואם לא
היה לי אותן הייתי ודדה.

בתים של בעלי חיים  /נעם סלטר
תים של חיות יכולים להיות כל מקום .הנה כמה
דוגמאות :לארנ יש מחילה ,לדו יש מערה ולציפור יש
קן.
מה מדהים זה?  -אפילו אם תקנו להם ית (משהו
שאני ממליץ לא לעשות לדו  - )!...הם יודעים ל ד ל נות
או למצוא ית משלהם ט ע .נגיד ,הארנ ונים שלי:
קנינו להם כלו  ,א ל הם נו מחילה חצר.
אני הולך להס יר על ה תים האלה .
ואו נתחיל ארנ  -הארנ חופר עם הרגליים הקדמיות
ומשליך את הא נים מאחוריו עם הרגליים האחוריות.
דו אין מה להעמיק ,הוא מוצא מערה ,ונה לעצמו
אצל ציפור  -צריך
מיטה עם א נים וזהו.
למצוא מקום טו  ,לכן הציפור צריכה למצוא מקלות אחד
ואז עוד אחד ,ולאסוף אותם רק מקור! והיא גם מניחה
אותם עם המקור צורה כמעט מושלמת.
יש גם חיות מים כמו סרטן ,דגים ,כרישים ותמנונים .אני
חוש שאלמוגים הם ד ר יותר גדול מסתם מערה תת
קרקעית מים .האלמוגים נוצרים מהמון ד רים קטנים
אוקיינוס .המים הנעימים נותנים להם מקום טו והם
מייצרים אלמוגים ,א ל גלל התחממות כדור הארץ
האלמוגים נכחדים ,גלל שהמים יותר חמים .וכן ,גם
הדגים לא מכינים ית משלהם...
הנושא הזה ענק ואפשר לחקור עד אין סוף (אני מאוד
ממליץ לעשות את זה).
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נחלת היגואר  /דניאל ברכה
שלום לכולם
אני ילד שמאוד מתעניין עלי חיים מאז גיל שנה . ,וחוקר עיקר על משפחת החתולים
החיה הספציפית שאני חוקר עליה היא יגואר.
כששמעתי שהנושא של עיתון ית הספר הוא" ית ",החלטתי לכתו כת ה על נחלת היגואר ,כלומר
ה ית שלו.
יגוארים חיים מערות אמריקה הדרומית  ,אמריקה המרכזית ו חלקים של אמריקה הצפונית.
דרך כלל נחלת היגואר היא יער טרופי (ג'ונגל)). .רק לעיתים נדירות הם חיים שדות ו מרח ים
פתוחים
יגוארים יוצאים לציד לילה ומ לים את שעות היום שינה עמוקה .גורי היגוארים חיים עם אימם עד
גיל מסוים ש ו עוז ים את אימם ומוצאים נחלה משלהם .לרו יגוארים מסמנים את נחלתם
שריטות ש עצי הנחלה שלהם ,או שתן .הטרף שלהם נמצא קרו לנחלתם ,ויש ליגוארים שיטה
זמן הציד הם נושכים את הטרף אזור המוח ,וכך נוצר פצע אנוש ראשו של הטרף.
הנשיכה נעשית קטלנית יותר ,והטרף מת יותר קלות.
היגוארים הצעירים נשארים מורחקים מהא א ונמצאים עם האימא.
לאחר שהגור עוז את האם ,האם גם נשארת מורחקת מהא .
זאת הייתה הכת ה שלי על נחלת היגואר.
מקווה שנהנתם.

עכבישים וביתם  /אלישע ויגודה
כשאנחנו רואים רשת  -הד ר הראשון שעולה דעתנו הוא עכ יש .אך לא לכל העכ ישים יש רשתות,
ולא כל הרשתות הן של עכ ישים .ישנם סוגים מסוימים של עשים שטווים גם הם קורים ,כגון דו ון
מנומר ,וסוגים אחרים של תולעי משי וחרקים אחרים .ישנם עכ ישים אחדים שרודפים אחר טרפם,
וישנם שאור ים ומחכים ס לנות לטרפם שיגיע אליהם.

ישנם עכ ישים דוגמת הזא ן שחופרים מחילות אדמה שישמשו להם כ יתם ,וישנם עכ ישים
שוכני רשתות .יש סוגים שונים של רשתות ,לדוגמא :משפכן שיש לו רשת מעגלית ש אמצע שלה
יש מנהרה ארוכה שמאפשרת למשפכן דרך מילוט נגישה מפני טורפים .ישנם גם עכ ישים כדוגמת
עכ יש כסופי דל פסים עם רשת גלגלית שמשמשת להם גם כ ית וגם מלכודת לחרקים שעת
מעופם .לפיגיונית הנחלים יש רשתות גדולות וצפופות מאד ,המשותפות להר ה מאד פגיוניות
יחד .היתרון של רשת זו הוא שנתפסים ה חרקים ר ים .ישנם עכ ישים חסרי ית הנודדים
ממקום למקום כמו משפחת הציידים .כשמם כן הם -צדים את טרפם ריצה או זינוק מהמאר .
פעם ה אה שאתם פוגשים עכ יש עק ו אחריו זהירות ומי יודע אולי תגלו את יתו.

19

העכבר שבקיר  /עברי אריה ונסובר
העכ ר הוא יונק חמוד וקטן ממשפת המכרסמים ,העכ ר הנפוץ יותר הוא העכ ר המצויי.
יש זן מיוחד של עכ רים ש יכולתם ליצר חשמל והם משתייכים למשפחת הפיקצ'ואים (הלא מצויים) ועליהם
ארחי המשך.
כול מיני העכ רים חיים ס י ת האדם
אורכם של רו העכ רים מגיע עד לכ 12ס''מ
צי עיהם -חום ,ל ן ,אפור ,שחור וסוג אחד מיוחד שצ עו צהו
יש כמות גדולה של עכ רי ית  .עכ רי ה ית חיים כוכים ומחילות תוך מ נים שנ נו ע''י ני אדם וניזונים
משאריות מזון ש ני האדם השאירו.
חוש הריח שלהם מאוד מפותח והם יכולים לרחרח ג ינה צהו ה ממרחק גדול.
חוש המישוש שלהם מפותח יותר וכך הם יכולים לעקוף מכשולים חשיכה
חוש הראיה שלהם אינו מפותח א ל הם רגישים מאוד לאור ולכן מסתדרים מצוין לילה וגם חושך ש ארונות
המט ח או המזווה ה יתי.
חוש השמיעה שלהם מפותח מאוד והם יכולים לתקשר ניהם תדרי ציף ציף ש ני אדם אינם יכולים לשמוע.
הם יכולים לכרסם קליפות קשות וקונכיות זכות שיניים שמתארכות כל יום!
עכ ר ה ית:
עכ ר ה ית מסוגל לטפס על קירות אנכיים (ישרים) ,ליקפוץ  30ס''מ לגו ה ו 2וחצי מטר למטה לי להיפגע
הם יכולים לרוץ על ח ליי כ יסה ולהידחק דרך פתחים גודל חצי סנטימטר ל ד ,למשל מתחת לדלת ,,,או
דרך פיה של ק וק
ין עכ רי ה ית ניתן למצוא סוג מיוחד מאוד של עכ ר ,הוא העכ ר האהו עלי מכל הסוגים וקוראים לו
פיקאצ'ו .ית שלנו חי פיקאצ'ו צהו וחמוד כ ר  4שנים
כשע רנו דירה פעם אחת הזזנו את הארון ומצאנו חור קטן ו תוכו היה גור פיקאצ'ו קטן וחמוד ,החלטנו לגדל
אותו ומאז הוא איתנו.

הידעת?
הזרם החשמלי של פיקצ'ו יכול להגיע עד  10מיליון וולט ו זמן הפסקת חשמל
יכול להאיר את כל ה ית ואפילו את כל ה ניין (זוהי עו דה מוכחת מהפסקת
החשמל האחרונה שהיתה אצלנו)
איזה חיות מעניינות מצאתם.ן אתם.ן ית?
כת ו כאן את התשו ה:
______________________________________________________
______________________________________________________
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בתי מסתור  -תקופת השואה  /אביה כנרת נעמן

כפי שאני מניחה שאתם יודעים ,זמן השואה ,הנאצים ,יימח שמם וזכרם ,רצו 'לצוד' את כל היהודים.
יהודים ר ים נתפסו ,והר ה אנשים אחרים שלא 'נחש ו' עיני הגרמנים הנאצים (נכים ,שחורים ,ועוד)
נתפסו .אנשים שלא היו יהודים ושהנאצים 'אה ו' אותם  -או שהם הצטרפו לנאצים ,או שהם עמדו מהצד ולא
עשו כלום ,או שהם נלחמו נאצים או שהם נרתמו להציל יהודים .הם ,אנשים שאחר כך נקראו 'חסידי אומות
העולם' הצילו יהודים ,הסתירו אותם עזרו להם להיחלץ ממחנות ע ודה ו עצם סיכנו את עצמם כי הם לא
הסכימו עם מה שהאנשים האחרים ס י ם עשו.
ית המסתור המפורסם יותר הוא של אנה פרנק ,משפחתה ,עוד משפחה אחת ועוד ג ר אחד ש א
להסתתר יחד איתם .ה' ית' שלהם ,עד כמה שאפשר לקרוא לו ית ,היה מתחת למפעל שא א של אנה
ניהל ,כשעוד היה מותר ליהודים לנהל מפעלים.
היו הר ה יהודים שנצרכו להר ה מקומות מסתור ,א ל לא כולם השיגו כאלה.
אלה שהיו להם ,דרך כלל הסתתרו מקומות כגון :חוות ,מרתפים ,עליות גג ,יערות ו ורות תת-קרקעיים
יערות.
ספרים שיש הם מקומות מסתור שקשורים שואה הם' :ילדה שלא מן העולם הזה' (מומלץ) ו'-היומן הגרפי
של אנה פרנק' (מומלץ).
לי אישית היה ממש קשה להסתתר יער ,לזמן לא מוג ל ,לנסות למצוא אוכל...
ספר 'ילדה שלא מן העולם הזה' מסופר על שני ילדים ש או להסתתר יער והקימו שם כמו מעין קן על עץ.
הם מנסים למצוא גרגירים של כל מיני ד רים שהם יוכלו לאכול ,עד שיום אחד הם רואים ילדה שמסתו ת
יער והם מ קשים ממנה שת יא להם קצת אוכל ,היא לא עונה ,א ל יום למחרת היא מ יאה להם קצת
לחם ופשטידה ויין .הספר מספר על ההתמודדות שלהם עם חיים יער .הספר לא נורא ארוך א ל הוא יפה.
ספר 'היומן הגרפי של אנה פרנק' מסופר על החיים של אנה .איך היא מרגישה שכל מי שחי מסתור יחד
איתה אומר עליה ד רים רעים ,נטפל אליה ואיך תמיד משווים אותה לאחותה .היא מספרת מה הם אוכלים,
את מי היא אוה ת ,מה היא מתכננת לעשות כשתיגמר המלחמה ,על הפחדים שלה...
החיים במערה -בר כוכבא  /יותם שאשא אלדד
שמו של מי שכולנו מכירים כ ר כוכ א הוא שמעון ן כוס א.
ית המקדש השני .מרד ,ר כוכ א
ר כוכ א הנהיג את המרד על הרומאים כמה שנים אחרי שנחר
ואנשיו תקפו את הרומאים ואז רחו למערכות של מערות .המערכות האלה היו עצם תעלות מתחת לאדמה
ש ר כוכ א והאנשים שלו חצ ו תוך הרים .התעלות נמצאות אזור שפלת יהודה ו גליל .היום גילו 300
מערות כאלו .לפעמים מוצאים תוך תעלה כזאת כד ש תוכו נמצאת סוג של מגילה.

תעלות המסתור גם היו מקום שממנו המורדים היו יוצאים להתקפות פתע על הרומאים ,א ל גם היו משתמשים
ה כמקום מסתור .המרד הסתיים כשנחש הכיש את ר כוכ א ,והוא מת .חכמים אומרים שזה עונש מאלוהים
על זה ש ר כוכ א מרד מלכות רומא .וגם כתו גמרא ":דינא מלכותא דינא" זה אומר שאסור למרוד
מלכות ,ומה שהמלכות פוסקת זה מה שיהיה .א ל לא כל החכמים חש ו ככה .ר' עקי א למשל ,חש
שהמרד של ר כוכ א מוצדק ,וש ר כוכ א הוא ממש המשיח.
יש הר ה תעלומות על ר כוכ א ,אולי אתם תצליחו לפתור אותן.
 1מאיפה הם היו משגים כלי נשק?
 2איך הם חצ ו כל כך מהר?
 3איך הם הרגו כל כך הר ה רומאים?
,
היום
עד
חוקרים
ולמשוך
לעניין
המסתורין של ר כוכ א ממשיך
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וממשיכות להתגלות עוד ועוד תגליות לג י האיש והתקופה המרתקת ש ה חי.

הסלע האדום  /יונתן נריה בן שחר
הסלע האדום הוא אחד מש עת פלאי ת ל
החדשים .הוא נ חר שנת אלפיים וש ע על
ידי כל העולם .הוא נמצא פטרה ש ירדן.
הוא חצו הר תוך סלע אדום ,אז אחרי
הכל ,קוראים לו הסלע האדום .התחילו ל נות
אותו שנת תשע לפני הספירה וסיימו ל נות
אותו אר עים אחרי הספירה .הוא גודל של
עיר של פעם וגרו שם כמה אלפי אנשים.

איגלו  /אילת השחר מחנימי
איגלו הוא מחסה ש נוי דרך כלל
צורת כיפה ,שעשוי ממל נים של
שלג והמטרה שלו היא לתת מחסה
חורף לאסקימואים (ולעוד כמה עמים
הנקראים יחד "האינואיטים") .כיום יש
פחות אסקימואים שגרים חורף
איגלו .ה ית נוי מגושי קרח חזקים
שנערמו ונדחסו על ידי הרוח .המיטות
איגלו עשויות מגושי קרח שכוסו
פרוות ועורות.

אחות חדשה בבית  /לביא בש
נולדה לי אחות קטנה ושמה זוהר.
היא הוסיפה שמחה ית ,זוהר נולדה
חנוכה.
קוראים לה זוהר שושנה ,על שם ס תא
ר ה שלי.
זוהר עשתה שינוי משפחה שלנו ,עכשיו
יש יותר נות מ נים !
כולם איתה ,משחקים ,כולם אוה ים אותה
ומטפלים ה .
כל המשפחה שמחה מזה שהיא נולדה.
לפני שהיא נולדה הרגשתי קצת רע גלל
שלא רציתי עוד אחות ,
עכשיו שהיא נולדה אני מרגיש שמח !

בבידוד :להיות בבית  /עלמה רוח
שוהם

ית זה מקום שכיף לנו להיות ו ,כי נעים לנו
ו ואנחנו רגילים אליו .כל מה שאנחנו מכירים
ואוה ים נמצא ו :המיטות שלנו ,האוכל
שאנחנו אוה ים ,ה גדים והמשחקים וגם
המשפחה וחיות המחמד שלנו.
ה ית שלי זה גם המקום ש ו אני יכולה
להוציא הכל -להגיד ד רים לא נעימים שקרו
פיג'מה,
לנו היום ,להתעצ ן ,להסתו
ואפילו לעשות גרפסים נוחות .מאז הקורונה
ית אז זה כ ר חוויה
אנחנו נמצאים המון
אחרת ממה שהיה פעם .אני חוויתי הר ה
ידודים אז אותי זה כ ר ממש מעצ ן ,למרות
כל הד רים שאפשר לעשות ו .חסרות לי
הח רות ,חסר לי ט ע ,ואני סגורה ית עם
האחיות ואמא וא א שלי שלפעמים יכולים
להיות ממש מעצ נים .א ל אנחנו מצליחים
כל זאת לחשו ולעשות כל מיני ד רים
נחמדים :א א שלי הכין ט לה של ד רים
שאפשר לעשות מהלך היום ,הוא כת סוגי
ספורט שאפשר לעשות ,הוא כת הר ה סוגי
משחקים שאפשר לשחק הם ,ועוד כל מיני
רעיונות וגם מטלות .אנחנו מתנדנדות
ערסלים שתלויים מרפסת שלנו ,יש לנו
הר ה משחקים חדשים ,והר ה אנשים אים
ל קר אותנו מרחוק מחוץ לדלת ומ יאים לנו
הפתעות ומשחקים ל ידוד.
אז לסיכום :מה שניסיתי לומר זה שלהיות
ית יכול להיות ממש כיף וממש מעצ ן וזה
תלוי נו איך זה יראה.
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אירוח בתרבויות שונות \ יערה אייזנמן
אירוח אצל ההולנדים (מבוסס על ראיון עם
סבתא שלי ,רות אייזנמן)

אירוח אצל הבדואים
ה דואים חיי ים לארח כל אדם שזקוק לכך למשך
 3ימים ,מ לי לשאול שאלות .אפילו את אוי יהם
המוש עים או ני ש ט ירי הם יארחו כראוי .יתנו
מקום לישון ,אוכל ומים .מסורת האירוח נחש ת
חו ה כמעט קדושה ,אין לש ור אותה ומי שמסר
לעשות זאת ייענש ח רתית.
הכנסת אורחים היא הכרחית לקיום ולהישרדות,
פעם אתה זקוק לעזרה ופעם אחרת תארח אדם
אחר .מסורת האירוח ה דואי התפתחה כתוצאה
מתנאי החיים מד ר גלל מיעוט המים והאוכל.
מי שנמצא דרך מד ר זקוק לק ל עזרה
מאחרים.
מנהג מהודר הוא לז וח יום הראשון צאן לכ וד
האורח ,שאר הימים האורח אוכל את מה
שהמארחים אוכלים .שתיית קפה עם האורח היא
טקס מיוחד  -מקו ל לשתות את הקפה לגימות
קטנות כדי להתענג עליו ו סיום השתיה למסור
את הספל לידו של המארח.
לאורח אסור ל קש ד ר גלל שהמארח מספק
את כל צרכיו גם לי שי קש .ה קשות היחידות
המותרות הן לשאול לכיוון העיר מכה כדי שיוכל
לכוון אליה תפילתו וכן לשאול איפה יוכל לעשות
את צרכיו .לאחר שנפרד מהמארח אמור האורח
לש ח את המארח ולהר ות את כ ודו ואת ערכו.

הולנד האירוח הוא לא כמו מזרח התיכון ,ששם
אנשים פותחים שולחן ,שמים מכל טו  ,יש יותר עניין
לעשות כ וד לאורח .הולנד מסורת האירוח היא שונה.
למשל ,אם א אורח הוא מק ל כוס קפה וחתיכת עוגה.
כל אחד מק ל פרוסה וזהו .יכולים להציע תוספת ,א ל
אף אחד לא ייקח לי שמציעים לו .יכול להיות שהיום
הולנד זה קצת שונה כי נכנסו עוד תר ויות ,א ל ככה
זה היה מקו ל עדיין כשא א שלי היה ילד והיה א ל קר
לפעמים הולנד .ס תא שלי חוש ת שעדיין הולנד
היום האירוח דומה יותר למה שהיא זוכרת מאשר למה
שמקו ל ישראל עיקר תר ות המזרח.
מתי מארחים?
הולנד שעה  11:00וקר זה נחש זמן קפה.
אמצע הש וע לא כל כך מקו ל להזמין אנשים אמצע
הש וע לארוחה ,רק ממש ש ת.
כשמזמינים אנשים אמצע ש וע לער זה ממש רק
מצומצם וצנוע .קפה ועוגה ,אולי קצת וטנים או אגוזים,
ו סוף הער מציעים אולי כוסית יין או שתיה אחרת
חריפה .אם מישהו רוצה להיות ממש נחמד הוא יכול
להכין גם סלט פירות או משהו סגנון.
ס תא שלי סיפרה לי שהם פעם או רק לקחת משהו
מח רים שלהם והם ישר הוציאו להם שולחן מלא
פיצוחים וד רים וכי וד ,כשאצלם אפילו מוצאי ש ת לא
פותחים כזה שולחן.
פעם אחרת הם היו מוזמנים ארץ אצל מישהו
מהע ודה של ס א שלי ,קצת אחרי שהם עלו לישראל,
והציעו להם אגוזים ו וטנים וכל מיני ד רים מלוחים ואז
אחרי חצי שעה פתחו את הדלתות ו חדר נוסף היה
שולחן שלם מלא סלטים ,ופשטידות וכל מיני מעדנים.
הם היו מאד מופתעים ,כי הולנד ער רגיל שמארחים
מישהו אף פעם לא יעשו כזאת ארוחה.
הולנד כן מקו ל לחגוג צורה מיוחדת את יום ההולדת,
גם אצל אנשים מ וגרים ,לא רק לילדים .א ל גם אז ,מה
שמקו ל זה להגיש קפה ועוגה וקר ואולי הכי הר ה
גם גלידה לקינוח.
ולסיום ,שאלתי את ס תא שלי מה היא יותר אוה ת?
היא אמרה לי שהיא אוה ת אמצע .למשל ,יש להם חוג
של ח רים מוצאי ש ת שכל פעם נפגשים ס י נושא
או הרצאה .התחלה זה היה ממש כי וד קל ,א ל זה
לאט לאט התחיל להיות ממש כי וד של כמה פשטידות
וסלטים וכמעט תחרות מי יעשה יותר ויכין יותר .ס תא
שלי אמרה שהיא חש ה שזה מוגזם .היא ניסתה משהו
אמצע ,היא ניסתה להגיד לכולם כמה פעמים :ואו
נצמצם שו  ,ונגיש רק פירות וקצת פיצוחים ואולי עוגה
וקפה סוף.
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אמצע  -ין מזרח למער .

פנג-שוואי  /מיכאלה לוי
ית .לפי האמונה

פנג שוואי היא שיטה סינית עתיקה לסידור ה ית כדי שיהיו אנרגיות טו ות
הסינית ,שיטה זו יוצרת הרמוניה עם הט ע.
פנג=רוח שוואי=מים.
הפנג שוואי מאפשר להכניס את הרוח ,שזו הנשמה ,ואת המים  -שזה המרכי המרכזי גוף
האדם.
הרעיון הוא שהאנרגיה צריכה להיות כל הזמן זרימה וללא תקיעות ,כדי שתיווצר תנועה.
הפנג-שוואי מת סס על העקרונות ה אים:
היין והיאנג
חמשת האלמנטים (מים ,עץ ,אש ,אדמה ומתכת)
 12החיות הסיניות
כללי פנג שוואי אופייניים:
ליצירת הרמוניה
לתלות וילונות יפים על חלונות אשר משקיפים לנוף לא-הרמוני.
ליצור מחיצה על ידי עצים או חומה ין ס י ה לא הרמונית מחוץ ל ית.
לא לחסום את האור לכניסה ל ניין או ל ית.
אסור לתלות מראה מול הכניסה ל ית.
פינות ה ית והרהיטים צריכים להיות מעט עגולים .אפשר להשתמש צמחייה או דים כדי
לכסות אותם.
למנוע אי-סדר ועומס
להימנע מעומס של פריטים ר ים חדר.
להימנע ממיקום המיטה מול הדלת.
יש לזרוק חפצים לא תקינים.
יש עוד כללים שמאפיינים את הפנג שוואי א ל חרתי את העיקריים.
למרות שהרעיון נולד סין ,הר ה אנשים משתמשים שיטה זאת רח י העולם כדי ליצור
תים עם אנרגיה טו ה וזורמת.

הבדל בין בתים בישראל לבתים בארה"ב \
ניתאי ברגמן
כשהייתי ן  ,8גרתי שנה וסטון ,וגיליתי שיש הר ה
ה דלים ין ה תים ישראל ל תים ארה"  .הנה כמה
ה דלים:
 .1ארה" ה תים נויים מעץ (ויש יותר סכנה
לשריפה).
 .2רו ה תים נהוג להוריד נעליים לפני הכניסה ל ית.
 .3חצרות ה תים מסתו ים סנאים ולא חתולות.
 .4יש יותר שטח ו מקום ל נות לגו ה ונים לרוח  ,ולכן
יש הר ה תים פרטיים.
 .5רו ה תים יש מרתף.
 .6וסטון סתיו נושרים הר ה עלים ,וכל ית אחראי
לגרוף את העלים שעל המדרכה מול ה ית ,ואם לא
גורפים מק לים קנס.
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אדריכלים יוצאי דופן  /רעות אלעזרי
חיים דותן:
חיים דותן נולד שנת  1954עיר ירושלים ,א יו עלה מאוקראינה ואמו
משנחאי .לאחר שירות צ אי נסע לארצות ה רית ,שם ע ד כפועל ניין
ו מק יל למד אדריכלות אוני רסיטת דרום קליפורניה .כשסיים את
לימודי האדריכלות הוא נה לעצמו קריירה יפן וארצות ה רית ,היה לו
משרד עצמאי מנהטן ומשרד אדריכלות תל א י  .שנות ה 90-חיים
דותן תכנן הר ה פרויקטים אשדוד .לאחר מכן החליט לשנות את אופי
יצירותיו והתחיל לתכנן תים ופרויקטים עק ות הט ע.
שנת  2010נפתח סניף של משרד האדריכלים שלו שנחאי ש סין.
אחד המ נים שחיים דותן תכנן היה "המשכן לאומנויות מה" ש אשדוד.
צורת המ נה דומה ללוויתן גדול .ה ניה של המ נה לקחה  13שנה
והמ נה נפתח שנת .2012
חיים דותן מתכנן עק ות הט ע ומתנגד ל נייה רגילה.

המשכן לאמנויות ה מה אשדוד
פרנק לויד רייט:
פרנק לויד ריייט נולד  8-יוני  ,1867עיירה חקלאית הנמצאת ויסקונסין
ש ארצות ה רית .כשהיה ילד אה לשחק קו יות פרו ל ,וקו יות אלה עשו עליו
השפעה תכנון .פרנק לויד רייט ע ר לשיקגו שנת  ,1887שם ע ד משרד
אדריכלים (הוא למד קצת הנדסה א ל לא סיים תואר) .הוא ע ד משרד  6שנים,
א ל עז אחרי רי עם מעסיקיו .אחרי זה הוא פתח משרד משלו לאדריכלים אוק
פארק ,אילינוי .פרנק לויד רייט תכנן עוד  8שנים לאחר מכן כ  50-פרויקטים ו תי
מגורים .לפעמים הוא תכנן " תי ער ה" שהתאימו לנוף שיקגו 1915 – .הקים
משרד אדריכלים טוקיו.
פרנק לויד רייט תכנן את ה" ית על אשד" .ה ית הוא וילה המתמזגת עם המפל
ליד ,ונחש ת לאחת מיצירות האדריכלות המפורסמות יותר מאה ו –  .20ה ניה
לקחה  3שנים ,עד שנת  .1937ה ית נ נה ש יל משפחה אמידה שהשטח עם
מפל המים היה רשותה ,הם יקשו מפרנק לויד רייט לתכנן את ה ית כך שיתמזג
ט ע מס י .
פרנק לויד רייט תכנן תים כך שיתמזגו עם הד רים שס י ם .ה תים שהוא
מתכנן לא כל כך נוחים לחיים שם א ל נראים כמו יצירת אומנות.
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ראיונות
ראיונות עם אדריכלים מקהילת "הלל"
ראיון עם דודה שלי מיכל בנושא "איך זה
להיות אדריכל"  /תומר פרייבורן וייס
בצלאל
רוזנהיים

מראיין

את

אביו,

אוריאל

שאלותיו של צלאל:
מה מושך אותך להיות אדריכל ?
מה השל הראשון שמתכננים את ה ית ?
מה אתה הכי אוה לתכנן ?
אילו מקומות תכננת עד היום ?
איזה תכונות צריך לדעתך כדי להיות אדריכל טו ?
ראשית ,צלאל ...השאלות מעולות ! ואשתדל לענות
עליהן..
מה מושך אותך בלהיות אדריכל ?
לצייר קו ולראות אותו הופך למ נה שאפשר לטייל
תוכו .כמו "אהרון והעפרון הסגול" רק "אמיתי".
מה השלב הראשון שמתכננים את הבית ?
ללמוד מהאנשים ומהס י ה .מה האתר (=השטח)
מספר לנו ? ומה האנשים אומרים לנו מילים ו ין
המילים ? ולהרכי מהכל את המשאלה שרוצים
להגשים.
מה אתה הכי אוהב לתכנן ?
מ נים או ס י ות חיים מורכ ות .פרוייקטים שהם
כמו פאזל מורכ  .לדוגמא :לתכנן הר ה פונקציות
(=שימושים) שונים מגרש קטן מיוחד .קיצור
לפתור פרוייקטים מאתגרים.
אילו מקומות תכננת עד היום ?
המשרד שלנו מתכנן קנה מידה מגוון .ית פרטי,
תי ספר ,ית מדרש וישו ים גדולים .כל פרוייקט
עם האתגרים המיוחדים לו .ממש כיף!
איזה תכונות צריך לדעתך כדי להיות אדריכל טוב
?
להיות קצת מהר ה ד רים :מנתח ,אומן ,פסיכולוג,
צניעות
מורה ,תלמיד ..ו עיקר להסתכל ולהקשי
וללמוד מהס י ה ומהאנשים שחיים ה.

ית ספר תכנון
אוריאל
רוזהנהיים ,ואדי
קדום ירושלים.
מיועד
לאוכלוסייה
ער ית מזרח
ירושלים.

מה זה בדיוק אדריכל?
מישהו שיודע לתכנן מ נים ,מכל מיני סוגים .גם איך
ייראו תים ,הוא יכול גם לתכנן משרדים ,גם קניונים ,גם
תי חולים ,מסעדות .אדריכל מתכנן מ נים .לא רק תי
מגורים ,אלא את כל המ נים שיש הוא יכול לתכנן.
האם זה כיף?
אני חוש ת שכן .זה מקצוע מאוד יצירתי ,מקצוע
שמתעסק אסתטיקה .אני אוה ת אסתטיקה ,אמנות
ויופי .ואני אוה ת להגשים חלומות לאנשים .כל אחד
אומר לי מה החלומות שלו ואני מדמיינת את זה
ומתכננת לו ית כמו שהוא אוה .
איך בית יוצא בדרך-כלל (איך הוא נראה)?
יש הר ה סוגים של תים ,אתה טח מכיר .איזה למשל
אתה מכיר?
תומר :בתים עם הרבה קומות ,בתים גדולים -
נכון יש גם תים שעשויים מחומרים שונים ,יש תים
מעץ ויש תים מ ד .למשל אוהל ,ה דואים חיים אוהל,
תים
תים מקרח – איגלו .גם
יש אנשים שחיים
הרגילים שאנחנו מכירים ,נניח הצמודי-קרקע שהם ני
קומה אחת או שתיים עם חצר – יש יניהם כאלה עם גג
רעפים או גג פתוח וכו'.
גם החומרים ,הצ עים והגדלים – שונים.
זה קשה להיות אדריכל?
קודם כול ש יל להיות אדריכל צריך היום ללמוד שש
מ חן.
לעשות
ואז
שנים
יש מקצוע הזה ד רים קשים ,כמו למשל לתכנן .הר ה
פעמים אתה עושה משהו ואתה מאוד אוה את זה
והלקוח לא אוה  ,ואז לפעמים צריך להתחיל הכול
מהתחלה וזה קצת מתסכל .לחשו מחדש ולפתוח
שו .
אותם
ולעשות
ד רים
אדריכל הוא גם מנהל שיש לו כל מיני יועצים .למשל יועץ
שנקרא מהנדס קונסטרוקציה ,הוא אחראי על החוזק של
ה ניין .למשל ניין עם  30קומות – שלא יקרוס .יש יועץ
תחום החשמל .יש יועץ שעוסק תחום השירותים
וה יו  ,ויש עוד הר ה יועצים .אז הוא צריך לה ין את כל
התחומים מידה מסוימת ש יל לד ר עם כל יועץ
שפה שלו.
אנשים שם נחמדים?
כמו כל מקצוע ,יש נחמדים יותר ויש פחות .אני לא
חוש ת שהנחמדות קשורה למקצוע.
את אוהבת את העבודה שלך?
אני מאוד אוה ת .אני כ ר  25שנה אותו מקצוע ואני
מאוד אוה ת אותו.
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ניצן אליה כהן מראיינת את אדריכלי
משפחתה – אבא אֹהד וסבתא גילה
1ץמדוע חרתם מקצוע שלכם ?
.2מה אתם אוה ים מקצוע שלכם?
.3מה אתם לא אוה ים מקצוע שלכם?
.4מה החלום התכנוני שלכם?
.5מה מיוחד תכנון של ית (דווקא) שונה מתכנון של
משרדים או חנויות ומפעלים?
.6איך מעצ ים ית? (איך מוסיפים ד רים ל ית כמו
מנורה למשל)
תשובות סבתא (כתב אבא ,ראיינה ניצן כהן)
.1שאלה מאוד רצינית ,ה חירה היא לא רק ית ,אלא
שילו של דימיון ויצירתיות ,ש א לידי יטוי צדדים
מעשיים ,גם יצירה וגם מחש ה ,והוא א לידי יטוי
פועל ,לדוגמה ,אם רוצים לעשות אמנות  -היא לא
שימושית כדוגמת רקמה או ציור ,לעומת אדריכלות
שהיא אה לעזור לאנשים.
 .2תים יכולים להיות שונים ומתאימים לכל אחד לפי
האופי שלו ,כולם עושים פחות או יותר את אותם
הד רים ,אולם לכל אחד יש ד רים אחרים שהוא אוה .
צריך לתת לכל אחד את הפן המיוחד שלו ית ,תים
שונים לאנשים שונים.
אוה ת לפגוש הר ה אנשים מגוונים והתחום נושק
להר ה תחומי ידע ,הר ה עלי מקצוע וחומרים ,יש
חדשנות וצריך להיות מעודכנים.
.3אין צדדים שאני לא אוה ת.
.4הייתי שמחה לעזור לך (ניצן) לתכנן את ה ית שלך
כשתגדלי ,פעם גם רציתי לתכנן יאכטה.
.5לא כל ד ר אשר המתכנן אוה גם מתאים ללקוח ולא
כל ד ר אשר נראה נוח אמת מתאים.
.6מקשי ים לרצונות של הלקוח ומתאימים לכל רצון את
הפרטים הנדרשים לו.
תשובות אבא (כתבה עפרי כהן ,ראיינה ניצן כהן)
.1אני לא מרגיש שאני חרתי מקצוע אלא המקצוע
חר י ,כ ר תור ילד התעניינתי ניית תים מלגו,
מחנות וד רים דומים.
כשגדלתי ,זה מה שעניין אותי ואיך לשנות את הס י ה
אמצעות התכנון.
.2אני אוה שהמקצוע מגוון ,שמתעסק תחומי חיים
נרח ים ואפשר אמצעותו להשפיע ולקדם את המרח
ס י נו.
.3את ה ירוקרטיה ,נדרשים יותר מדי תהליכים כדי
לאשר פרויקט אחד.
.4החלום התכנוני שלי הוא לייצר מקום הרמוני ונעים
שכולם ייהנו ממנו.
.5המיוחד תכנון ית הוא שצריך להיות נעים ונוח גם
כשל ושים פיג'מה וגם כשלו שים חליפה.
.6לעצ ית זה כמו לעצ שכונה או עיר ,צריך לשים ל
גם לפרטים הקטנים וגם לגדולים ,צריך להתחש
תוש י המקום ו כל המרכי ים ה ונים את הפאזל.

ראיון עם הקבלן ב .גיל  /בארי בן עזרא
מאיזה חומרים אתם בונים את השלד של הבית
כדי שיהיה חזק?
ונים את השלד של ה ית ממלט ו רזל ,אחר כך
ונים את הל נים מ טון ומלט כדי להחזיק אותם
מקום .אפשר גם לצפות את ה ית עם ל נים כמו
א ן ירושלמית.
כמה זמן לוקח לבנות בית?
תלוי גודל ה ית ש ונים .יכול לקחת חצי שנה או
שנה או אפילו יותר .הכל תלוי כמה משקיעים
פנים של ה ית .דרך כלל הפנים לוקח יותר זמן
מאשר החוץ.
איך אתם בודקים שהבנאים בונים בדיוק לפי
התוכנית?
לפני שמתחילים נייה ה נאים מודדים את השטח
והמהנדס שתכנן את ה ית נמצא מקום לוודא
ש ונים דיוק לפי המידה הרשומה תוכניות.
איך אתם מעלים את הלבנים?
או מנוף או ידיים .כשה ניין ג וה משתמשים
מנוף ולפעמים כשאין רירה מעלים ל נים עם
הידיים .תמיד מעדיפים מכשירים כמו מנוף .ה נאים
מטפסים על פיגומים הנמצאים מחוץ ל ניין שאותו
אנו ונים כדי ל נות את החלקים החיצוניים של
ה ניין.
תודה רבה שהקדשת לי מזמנך.
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אביה נעמן מראיינת את אודי שלזינגר,
עוזר למסורבי משכנתא:
 .1מראיינת :מה זה משכנתא?
מרואיין :משכנתא זה הלוואה .הלוואה זה שכשמישהו
צריך כסף עכשיו א ל אין לו ,אז הוא הולך ל נק ומ קש
שי יאו לו כסף .אם ה נק הסכים לתת לו כסף ,אז הוא
לוקח את הכסף ומחזיר אחרי זמן מוגדר .א ל כדי
של נק גם יצא מזה משהו אז יש משהו כזה שנקרא
'רי ית' .רי ית זה אם נגיד הלווית ,סתם ,סכומים
קטנים 10 ,שקלים  -אז אתה צריך להחזיר ל נק 13
שקלים .משכנתא זו הלוואה שלוקחים ש יל לקנות
ית.
 .2מראיינת :אז מיהם מסורבי משכנתא?
מרואיין :מסור י משכנתא הם אנשים שה נק סיר לתת
להם משכנתא מסי ה כלשהי .למשל אם הם היו חולים,
טיפלו מישהו חולה ,או שהם לא עמידים מ חינה
כלכלית ,אז ה נק חוש שהם לא יצליחו להחזיר את
ההלוואה והרי ית והוא לא מ יא להם משכנתא .את
המשכנתא אפשר להחזיר משך  30שנה קדימה.
 .3מראיינת :איך אתה עוזר לאנשים כאלה?
מרואיין :אני מכיר את התקנות של ה נק .אני מכין את
המסמכים שצריך להגיש כשמ קשים משכנתא ,וגם אני
נק שחוש ים שרק מי
מכיר אנשים .יש אנשים
ש מצ הכי טו אפשר לה יא לו משכנתא ,א ל יש
אנשים שמ ינים שיש כאלה שהייתה להם תקופה לא
טו ה אז הם לא מצ הכי טו  ,ואל האנשים האלה אני
פונה.
 .4מראיינת :כמה זמן אתה בדרך כלל שומר איתם על
קשר?
מרואיין :טווח של ערך  3חודשים – חצי שנה.
.5מראיינת :בעבודה ,יש הבדל בתקופת הקורונה?
מרואיין :לא ,האמת שלא כל כך.
 .6מראיינת :האם יש סוג אנשים שבדרך כלל פונים
אליך?
מרואיין :כמו שאמרתי מקודם ,אנשים שחלו או שטיפלו
מישהו חולה .אנשים שהעסק שלהם לא הצליח והם לא
כל כך שמו ל לתשלומים שהם צריכים לשלם.
 .7מראיינת :איך הגעת לעבוד במקצוע הזה?
מרואיין :ממש מקרה .ח ר שלי למד כלכלה ואני הייתי
צריך משכנתא .אז יקשנו מה נק וח ר אחר שלי שהוא
עורך דין עזר לי ואז גילינו שיש אנשים שלא מ יאים להם
משכנתא ורצינו לעזור להם.

תפות בדירה
ּ
ראיון על שוּ
אילת השחר מראיינת את הדוד שלה,
אמיתי
כמה זמן אתה גר בשותפות?
חמישה חודשים.
מ 1-עד  ,10כמה אתה אוהב לגור בשותפות?
.7
מה היתרונות והחסרונות בלגור ככה?
יתרונות :אני גר עם ח רים שלי וזה ממש כיף!
זה גם יוצא לי הר ה ,הר ה יותר זול מאשר
לגור ל ד.
חסרונות :לפעמים יש רעש שעות ש הן אני
רוצה לישון.
 מה אתה חושב שיש יותר ,יתרונות אוחסרונות?
 יתרונות ,דוק! יש לכם תורנויות בבית ,לדוגמא :בישולים,כביסה ,נקיון ,קניות וכו'?
כן ,יש לנו.
ואיזו תורנות אתה הכי אוהב?
ישולים ,קל!
מה קורה אם מישהו אחד רוצה לשמוע שירים
והשני רוצה לנוח ,או שהוא לא אוהב את
הסגנון הזה?
לכל אחד יש חדר משלו ,אז אנחנו לא ממש
נתקלים עיה הזו.
לכל אחד יש מקלחת משלו או שיש עומס
במקלחת הראשית ומתווכחים מי יהיה ראשון
עם הכי הרבה מים חמים?
לפעמים יש עומס א ל לא מתווכחים ,לא.
יש שתי מקלחות ואנחנו שלושה ,אז זה לא ממש
נורא ,אם אין אורחים (.ינינו ,גם אם יש אורחים
אין עיות).
בסך הכל אתה ממליץ לגור בשותפות או לא?
חיים
אני חוש שזה מאוד תלוי איזה של
נמצאים ,א ל של ש ו אני נמצא אני ממליץ
חום!
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ראיון עם שרית חזן-אברמסון – עובדת סוציאלית שעבדה עם דרי רחוב /
חירות שמידט
מתי שמעת לראשונה על דרי רחוב?
אז ככה ,תמיד ידעתי שיש הומלסים .כשהייתי תלמידה תיכון "פלך" ירושלים ,היה לי מנהג יחד עם
ח רה נוספת לכיתה ללכת יום ההולדת שלנו למרכז העיר ירושלים ולחלק אוכל להומלסים שהיו
שם רחו  .א ל לא אמת ה נתי מה זה אומר – דר רחו  .כאשר סיימתי את לימודי ע ודה
סוציאלית אוני רסיטה הע רית ירושלים חיפשתי ע ודה מקצוע ואז נחשפתי לאוכלוסיית דרי
הרחו .
האם הנושא הזה מעניין אותך? ואם כן – מה הכי מעניין אותך?
האוכלוסייה הזאת מאוד עניינה אותי וסקרן אותי מאוד לע וד איתה .ניסיתי לה ין מה גורם לאנשים
לגור רחו ? איך אנשים מגיעים למצ כזה? ולפעמים אפילו ל חור אופן מודע להישאר רחו
למרות שמציעים להם להתגורר מקום אחר .עניין אותי גם איך אפשר לעזור לאנשים שמגיעים למצ
כזה.
יש אנשים שחושבים שדרי רחוב הם אנשים מוזרים ושלא כדאי להתקרב אליהם .מה את חושבת
על זה?
זה אמת נראה מלחיץ קצת מ ט ראשוני ,לראות דר רחו  .אני חוש ת שזה עיקר מלחיץ כי
הר ה פעמים מדו ר אנשים שגם משתמשים חומרים ממכרים כמו אלכוהול וסמים או מתמודדים
עם מחלות של ריאות הנפש וזה יכול להרתיע .אני חוש ת שגם המצ הפיזי שלהם הר ה פעמים
מאוד מרתיע .א ל לרו מדו ר אנשים ,אנשים שסו לים ו רגע שמנהלים איתם שיח רואים שהם לא
כל כך מוזרים .שיש להם סיפורי חיים מורכ ים.
איך המקצוע שלך קשור לדרי רחוב?
אני עו דת סוציאלית מקצועי וע דתי שנותיי הראשונות מקצוע עם אוכלוסייה של דרי רחו .
עזרתי להם למצוא מקום מקלט ,להשתקם ,לק ל מענים גם פיזיים וגם רגשיים ולנסות לעזור להם
לצאת ממקום של דרות הרחו .
למה את חושבת שקוראים לדרי רחוב ככה?
"דרי רחו " על שם שהם גרים רחו  .הרחו הוא ה ית הזמני ולפעמים הק וע שלהם .הם מפתחים
ממש תר ות שלמה של חיים רחו  .איך מסתדרים ,איפה ישנים ,איך מנהלים תקשורת עם אחרים
ועוד.
אם היית רואה דרי רחוב שמבקשים כסף ,מה היית עושה?
לפעמים אני כן נוהגת לתת כסף ,עיקר כאשר דרי רחו קשישים מ קשים ממני .לפעמים אני וחרת
שלא .מתוך ה נה שהם צריכים עזרה יותר רצינית ושייתכן שישתמשו כסף הזה לקנות סמים או
אלכוהול .א ל גם אז ,לפחות הם לא יצטרכו לגנו ש יל זה....
מה את ממליצה לקוראים שלנו בנושא דרי רחוב?
אתמול ראיתי כת ה מקסימה על חור צעיר שיזם פרויקט עם עיריית ירושלים וראש העיר ,להצי
מרכז העיר תאים הם דרי הרחו יוכלו לשים את החפצים האישיים שלהם ,לנעול ולא לדאוג
שמישהו יגנו להם את החפצים .מאוד אה תי את זה .אני חוש ת שה חור הזה הצליח לראות את
דרי הרחו כאנשים ,שיש להם צרכים ואפשר לעזור להם מקום ו הם נמצאים .זה מה שהייתי
ממליצה לקוראים לעשות (:
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ראיון עם עזרא היידו שפונה מביתו בגוש קטיף \ אלה הרבסט ואילת השחר מחנימי
איך קוראים לך?
עזרא.
באיזה ישוב גרת?
מוש קטיף.
כמה שנים גרת בגוש קטיף?
מוש קטיף ,גוש קטיף.
גרתי שם  15שנה מאז שאני ואשתי התחתנו ע רנו לגור שם היינו צעירים ני .20 ,19
למה פינו את הישוב?
ממשלת ישראל קי לה החלטה לפנות את כל יישו י גוש  -קטיף.
יש ויכוח שקיים איתנו ועם הער ים מאז מלחמת ששת הימים ,ש עצם שחררנו את יהודה ושומרון ואת ח ל עזה ומאז יש
שמאל וימין ,עד נגד כל הד רים האלה .היה ראש ממשלה שקראו לו אריק שרון שהוא היה ראש הליכוד .הוא הקים את
מפלגת קדימה והוא יזם את חוק ההתנתקות ,חוק ההתנתקות זה חוק שמאפשר לפנות את גוש קטיף .אנחנו ממש נא קנו
על גוש קטיף.
לפני כמה זמן זה קרה?
 15שנים.
איפה היית כשהודיעו לך על הפינוי?
אני הייתי הר גילה שנת תשס"ג הייתי מילואים .מ 2003עד .2005
איך הגיבו אשתך והילדים?
היינו יחד כל הסיפור הזה .אשתי היתה מזכירות היישו  ,אז ממש ימים ולילות ...ממש היה לנו עצו .
מה הרגשת כשאמרו לך לצאת מהבית?
הר ה כעס ,הר ה אכז ה והר ה כא על העזי ה.
איפה גרת אחרי שכבר לא היית בבית הישן שלך? הלכת למשפחה? לחברים? או שגרת על ספסל בגינה
השכונתית?
ד ר ראשון הלכנו לכותל עם כל הישו  ,להתפלל .אחר כך הלכנו לאולפנת כפר פינס ,כל משפחה קי לה חדר או שניים לפי
גודל המשפחה .ואז הלכנו למלון הנקרא "המלך שאול" ואחרי שמונה חודשים של שהות שם הגענו לקרווילה.
כמה זמן לקח לכם למצוא דירה?
שמונה חודשים היינו שלושה מקומות :כפר פינס ,מלון המלך שאול ו כפר הנופש .הגענו לקרווילה ,שזה ית זמני ,זה
כמו קרוואן רק קצת יותר משודרג .קרווילה גרנו  12שנים עד שהקמנו את היישו החדש שלנו .לפני  5שנים ע רנו ל ית
החדש .היום למוש שלנו קוראים כרמי קטיף.
גם השכנים שלך עברו לכרמי קטיף?
טח ,כל הישו שלנו ע ר אתנו לכרמי קטיף לא נשאר אף יהודי ח ל עזה.
אתה מתגעגע לבית הישן שלך?
טח! מאוד מתגעגע ,גם היה שם אזור ממש יפה עם הר ה ט ע וגם ה ית היה יפה ומיוחד .היום אנחנו גרים אזור קצת
שונה ,אמנם יפה א ל לא כמו גוש קטיף.
כמה זמן לקח לך למצוא דירה חדשה?
שמונת החודשים ,כשהיינו כל שלושת המקומות ( כפר פינס ,מלון המלך שאול וכפר הנופש) התחלנו לחפש עם הקהילה
שלנו יישו  ,ניסינו למצוא מקום שיתאים לנו לכל הקהילה .רצינו לע ור יחד .היה צריך ל נות מוש חדש מאפס.
לא היו שם ילדים שהיה להם קשה?
להמון ילדים היה קשה ,המון .גם לי היו חמישה ילדים ,שהגדול היה ר מצווה .זאת הייתה ה ר מצווה הראשונה
והאחרונה .ואחרי זה היה לי עצם תינוק ן שנה וחצי .ה ן שלי אמר שהוא לא רוצה להיות חייל כשהוא יהיה גדול ,הוא
אפילו לא היה מרשה לי להעלות חייל אחד טרמפ ,והיום הוא צ א.
מה אתה הכי זוכר מהבית הישן שלך?
שהוא ית כמו שלמדתי לצייר גן ,הוא ית ל ן עם גג אדום .אשתי אמרה לי" :למה אתה רוצה גג אדום? כל גגות הרעפים
היום כאלה כתמתמים" ,אני אמרתי לה" :לא! אותי לימדו לצייר ית ל ן עם גג אדום!" ,והר ה אנשים היו רואים את ה ית
שלנו ,הוא היה כניסה ליישו  .היה ו הר ה מקום לילדים להשתולל.
האם את חושב שיש סיכוי לחזור לגוש קטיף?
כן ,יש לי הר ה תקווה .אני לא אומר שזה יהיה ממש קרו א ל אני ממש מקווה.
מה הופך מקום לבית?
האנשים ש ו והמשפחה ש ו זה מה שהופך מקום ל ית.

תודה שקראתם,
 30סט.
אילת השחר מחנימי ואלה הר
עזרא היידו

ראיון עם יולה שבנתה את הבית שלה בעצמה  /אביה כנרת נעמן
.1איך ידעת איך לעשות את זה?
 .1הייתי רק שותפה ניה ,את רו ה נייה עלי עשה וגם הילדים שלי ,הגדולים .ל עלי היה קצת
ניסיון נייה לפני כן ,הכיר חומרים וד רים שצריך לדעת.
 .2עם איזה חומרים עשית את זה?
א נים ,הר ה א נים .חלק מה ית יש ציפוי עץ על הא ן ,חלק ל נים ,ל ני טון מצופות טיח.
חלונות אלומיניום ועץ .תקרת עץ וגג פח.
 .3כמה זמן לקח לכם לעשות את זה?
לאט לאט ,של ים .א ל ערך  20שנה .מתחת למרפסת יש ור שמנקז את המים של הגשם השנה
הוספנו מרז שאוסף את המים מהגג וצינור שמ יא את המים מהגג אל ה ור .כל שנה אנחנו
מוסיפים משהו .התחלה היה רק קרוואן ,אחר כך הוספנו שירותים ומקלחת וחדר אחד ,אחר כך שני
חדרים ,ואז ה ת שלי התחתנה ו נינו את ה ית שלה ושל עלה צמוד ל ית שלנו .כשהם החליטו
לע ור ל ית לא צמוד ,חי רנו את ה ית שלהם לשלנו וה ית שלנו גדל מאוד .המשך פירקנו את
הקרוואן ונשארנו רק עם ה ית ש נינו.
 .4למה החלטת לבנות את הבית שלך בעצמך?
אנחנו אוה ים לעשות הר ה ד רים עצמנו ,יש לנו גם דיר כ שים ,גינת ירק ,ואנחנו אוה ים להכין
את האוכל שלנו עצמנו לגדל ירקות ,לחלו את הכ שים .זו חוויה מיוחדת ומעניינת .ית שאתה
ונה ל ד הוא שונה ומיוחד.
.5האם יצא לך כמו שרצית יצא?
לפעמים כן ולפעמים פחות .אני מאוד אוה ת את ה ית שלי ואני מאוד מחו רת אליו .אם יש חלקים
שאני לא כל כך אוה ת  -אנחנו משנים .ה ית כל הזמן עו ר שינויים.
 .6באיזה שלב בחיים בנית את הבית שלך? כשהתחתנת? כשהיו לך ילדים קטנים? גדולים?
כשהתחלנו הילדים הגדולים שלי כ ר היו ני  15ו נוסף היו לי גם הר ה קטנים .לפני ש נינו את
ה ית הזה ע רנו כמה תים ,א ל כשהגענו למקום שה ית שלנו נמצא ו היום החלטנו שהוא מרגיש
לנו שלנו ,ואז התחלנו ל נות.
 .7מי עשה את זה בפועל?
אני עשיתי מעט .ע ודות לא מאוד מקצועיות וקשות ,למשל טיח .את הרו עשו ה נים שלי ו עלי.
 .9איזה חלק בבית שלך את הכי אוהבת?
אני הכי אוה ת את תנור העצים שיש לנו ,שהוא מחמם גם את הקירות וגם את ספסל הא ן שלידו.
נינו מס י ו קשת כזאת וזאת פינה חמימה ונעימה.
 .10מה היתרונות של בית שאתה בונה בעצמך?
אתה מתקשר אל ה ית שלך .אתה גם יכול ל נות את זה איך שאתה רוצה .כמו ן שזה מתאים רק
למי שאוה לחלום ,לתכנן ול נות.
 .11מה החסרונות?
זה המון ע ודה ,לא תמיד מקצועי וכל הזמן יש מה לתקן.
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בית  /מאת מעיין שפירא
אני אוה ת את הפינה ית שמול הקמין.
כשהקמין דולק הוא נותן לי תחושה חורפית ,גם
כשלא אמת חורף חוץ .חורף זאת העונה
האהו ה עלי.
הקמין מפשיר לי את הקפאון רגליים.
אנחנו אוה ים לש ת מול הקמין ולשתות שוקו
חם ,או תה קינמון עם ד ש.
אנחנו גם אוה ים לש ת מולו ולפטפט או
לשחק.
אני אוה ת להסתכל על הלה ות המקפצות .הן
מהפנטות אותי.
זה מעניין שהקמין נותן לי גם תחושה של
חנוכה .זאת תחושה מיוחדת .חנוכה הוא החג
האהו עלי.

יצורים מסתוריים בתוך הבית  /יסעור ענבר
אני מכיר את היצורים האלה מהספר "ארתור ספיידרוויק
– מדריך שימושי לעולם הפיות והשדונים" .ארתור
ספיידרוויק היה גר אחוזה והכיר את היצורים האלה.
ד ר ראשון אני אספר לכם על "עוזרן ה ית המצוי" .הוא
יצור חמוד שאפשר לסמוך עליו .הוא מגן על ה ית שלך
ומנקה אותו ,והוא מצפה רק למתנות קטנות :קצת אוכל.
העוזרנים גרים ארונות ישנים שכ ר לא משתמשים
הם ,או תוך הקירות .איך העוזרן נראה? יש כל מיני
סוגים של עוזרנים ,א ל אני אספר לכם על אחד היום.
הכו ע שלו עשוי מעור עכ ר .שמו הוא נעצוץ .לנעצוץ יש
עיניים קטנות ועגולות ,שפם ,י לות על הידיים מרו
שהוא עושה ע ודות ית .החולצה שהוא לו ש היתה
שייכת ל ו ה של תו של ארתור ספיידרוויק .את
המכנסיים שלו הוא הכין מגר של ארתור ספיידרוויק.
ית שיש ן עוזרן לפעמים אפשר לשמוע צעדים
אמצע הלילה .עוזרנים מאד עוזרים ,א ל יש סכנה ,כי
הם יכולים להפוך לטורדנים!
טורדנים – אם סתם מ לגנים כדי שהעוזרנים יסדרו –
הם הופכים לטורדנים ,או אם הם כועסים .הטורדן אוה
להציק ולגנו ל ני ה ית ,שקודם עזר להם .אספר על
טורדן מסוג חטוטרון .יש לו כנפיים קטנות ומנוונות ,שאי
אפשר לעוף אתן .הוא נועל נעליים שגנ מ ו ה .הוא
נסה לגנו לארתור ספיידרוויק את המשקפיים ,והצליח
לגנו לו עפרון ,שתמיד נמצא כיס שלו.
הייתי רוצה שיהיה לי עוזרן ה ית ,א ל אני מוותר על זה,
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כי הוא יכול להפוך לטורדן!

סיפורים
סיפור משותף לכתבים הצעירים
(קצת מפחיד לילדים צעירים)...
החורבה המסתורית
קצה הרחו עמד ה ית ההוא .הוא עומד כ ר שנים כחור ה ,א ל כל פעם שמישהו מנסה לשפץ אותו ,או
ל נות מחדש – החידושים נעלמים אופן מסתורי עוד אותו הלילה .החלונות שלו היו מנופצים וצירי הדלתות
חרקו .אולי זה איכשהו קשור למלחמה שה ית היה תקופתה .היו הפצצות שהרסו את ה ית .אולי הוא
מכושף? יש אנשים שחוש ים שה ית רדוף על ידי רוחות רפאים .רו האנשים שנכנסו ל ית – לא יצאו כדי
לספר ,ומי שיצא חיים – ִא ד את שפיותו .היו ס ורים שזו טירתו של דרקולה ,משום שהוא נ נה תקופתו,
והוא היה טרנסיל ניה ,מגוריו המפחידים של דרקולה ,לפני שלוש מאות שנה .יום אחד זקן נכנס ל ית
וכשהוא יצא ראו אותו נופל ומת .הנכד שלו ,ג ריאל ,שראה את זה ,הרגיש עצו ומפוחד והחליט לגלות מה
הרג את ס א שלו.
הוא לקח מח ט ייס ול ועם פחד ל ו נכנס ל ית צעדים מהוססים ו ...רגע שנכנס רץ מהר החוצה .הוא
חש " :אני צריך עוד מישהו!" .הוא הלך ל ית של תותי ,הח ר הכי טו שלו ,ושאל אותו אם הוא מוכן ל וא
אתו .הח ר שלו הסכים ,א ל הוא אמר" :רק אם אני א וא עם אקדח" ,והוא ה יא אקדח ישן מאד ,נראה כ ן
שמונים שנה ,מימי מלחמת העולם השניה .ג ריאל שאל את תותי" :מה ,יש לך רשיון לאקדח?"" .לא" ,ענה
תותי" ,א ל אני כל זאת משתמש אקדח" .הם התחילו ללכת לכיוון ה ית וחמש שניות לפני שנכנסו פתח
הדלת הם שמעו יללה מלמטה .ל ותיהם נמלאו פחד עז .הם עשו עוד צעד אחד וגילו שהם דורכים על
קרקע לא יצי ה ,כשהסתכלו למטה ראו פתח מכוסה עש ים .הם הרימו את העש ים וראו גרם מדרגות צר,
שעל קירותיו היו לפידים .הם התווכחו יניהם מי יכנס ראשון והטילו מט ע שהיה מקרה לתותי כיס .תותי
זכה וג ריאל נכנס ראשון .ג ריאל נכנס לאט לאט והתחיל לרדת גרם המדרגות .הוא נסה לא לחשו על מה
שיכול להימצא שם .תותי א אחריו ,שואל את ג ריאל כל חמש שניות אם הוא עדיין חי .לפתע ג ריאל
פספס מדרגה והחליק לתוך ור עמוק .הוא קרא לעזרה ,ותותי שאל איפה הוא" .כאן ,למטה" ,ענה ג ריאל
כי ,כא ה לו הרגל מן הנפילה .ג ריאל ראה סימנים מפחידים על הקירות" .מישהו היה כאן קודם" ,הוא
חש  .לפני שהספיק להמשיך לחשו ראה מולו את הסימנים מתר ים .הוא קרא לתותי ו יחד נסו לה ין את
הסימנים .הם ה ינו שזו שפה לא מוכרת .תותי נזכר סיפור שא א שלו סיפר לו לפני השינה ,ו סיפור סופר
על טרולים גמדים כאלה ,שיורקים אש מהפה וה תים שלהם לא משתנים עד שמצליחים להשיג ח ר ,גם אם
מנסים לשפץ אותם .סופר סיפור שהטרולים נורא ח רותיים ,א ל כולם מפחדים מהם .פתאם הלפידים
כ ו .מהפתח נכנס טרול שנראה ממש כמו סיפור של א א של תותי .הוא ירק אש והדליק מחדש את
הלפידים .תותי וג ריאל ה ינו :ככה הוא מדליק את הלפידים! הטרול נראה עצו  .הוא שאל אותם מה הם
עושים פה ,א ל הם לא ה ינו כלום ,חוץ מנהימות וצעקות .הם פחדו נורא .ג ריאל התייעץ עם תותי אם
להר יץ לו עם המח ט ,א ל תותי אמר ש סיפור הם נשמעים דווקא נורא ח רותיים ,וכולם מפחדים מהם
לי סי ה .תותי נגש לטרול ושאל" :מה שמך?" ואז הטרול התחיל ל כות .ג ריאל ותותי נסו להרגיעו ,א ל
הוא רק הג יר את ה כי שלו .טיפות הנזלת שלו ירדו על רצפת המרתף והם חששו שהם עוד מעט הולכים
לשקוע ...א ל אז הטרול התחיל לד ר ין יפחות ה כי ,והם הצליחו לה ין" :סוף סוף מישהו מד ר אתי ולא
ורח מרו פחד!" .השיחה התפתחה והטרול סיפר איך הגיע ל ית הזה ,על משפחתו ומה הוא עושה כל
הימים .הוא סיפר להם דיוק את הסיפור המוכר שא א של תותי סיפר .הם נהיו ח רים ולמחרת ,כשנסו
לשפץ את ה ית – השינויים לא נעלמו ,וה ית הפך למועדון שמח ,ו כולם אים ל לות
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היה חושך ,היו רקים ורעמים ,והייתי רע  .אומץ (הכל ה שלי) ליקקה אותי ,כ ר דקות ספורות אני מנסה
להחליט החלטה קשה – האם פשוט ללכת לישון? או שארד למט ח לאכול משהו לילה חשוך כזה? לא
ידעתי ,ל סוף החלטתי ללכת לישון ולאכול מחר וקר ,הרי מי יצא מהמיטה לילה שופע רעמים ו רקים?
וקר ,קמתי לקול השעון המעורר שלי ,ירדתי למטה גרם המדרגות " ,וקר טו סלע" אמרה אמא שלי,
" וקר טו " אמר א א שלי " ,ו ...טו " אמר לי אחי הקטן שרק למד לד ר " ,וקר טו סלע הפחדן!" אמרה
אחותי לגלוג " ,וקר אור" הש תי לכולם ,כי לא היה לי כוח לענות לכל אחד נפרד .ארזתי את תיק ית
הספר שלי והתייש תי לאכול את ארוחת ה וקר.
דרך ל ית הספר שלי אחותי כל הזמן הציקה לי וניסיתי לא להתייחס אליה ,א ל – "סלע ,היום אתה הולך
ל ית ספר ,תוכל למסור ד"ש לכל הח רים הקטנטנים שלך? למשל לילד החנון הזה ,נו ...איך קוראים לו?
אהה ,נכון! סלע!" היא אמרה" .די!" הש תי רוגז" ,עינת ,אם את לא מפסיקה אני אגיד אותך לא א ואמא!"
המשכתי" .אם את לא מפסיקה אני אגיד אותך לא א ואמא" היא אמרה כשהיא מחקה את הקול שלי ניסיון
כושל .הגענו ל ית ספר ,היום א א לא היה יכול להקפיץ אותנו רכ כי יש לו ע ודה והוא חיי למהר ,אז
הלכנו רגל ,זאת לא דרך כזאת ארוכה ,ילד רגיל היה יכול ללכת את זה ר ע שעה מקסימום ,ואני הרי ילד
רגיל ,ה עיה הייתה שאני הלכתי עם ילדה מעצ נת שהיא מקרה גם אחותי ,ילד רגיל עם ילדה מעצ נת,
אתם מ ינים איזה שילו נוראי זה ללכת ל ית ספר יחד? גלל זה איחרתי לכיתה – שו .
מסכנה אומץ ,כמה שרציתי ללכת אליה ולח ק אותה חזק ,א ל אומץ ית ,ולא רק שאני לא יכול ללכת
ל ית ,אני לא רוצה ללכת ל ית ,כי ה ית שלי זה המקום הכי נוראי והכי איום שאפשר להעלות על הדעת,
הוא מ ולגן צורה יוצאת דופן ,אמא שלי לא שותקת לעולם וא א שלי יותר מדי שותק ,אחותי לא שותקת
יותר מדי וגם לא מד רת יותר מדי ,א ל כשהיא מד רת ,היא אומרת רק ד רים רעים ,המילים הרעות אף
פעם לא אוזלות לה ,הפה שלה מייצר אותן כל פעם מחדש .קיצור – קטסטרופה.
אז ,כמו שאמרתי ,אני ית ספר ,כיתה ו' שלוש ,ורק עכשיו אני שם ל שהמורה צועק עלי ,אוי לא! "סלע
גן-עדן!" המורה אמר (גן-עדן זה שם המשפחה שלי)" ,למה אני רואה אותך עומד אמצע הכיתה שעה
 9:45כשהלימודים מתחילים שעה  "?7:30הוא צעק עלי .הייתי צריך לספק לו תשו ה ,אני לא יכול להגיד
לו – 'המורה ,אחותי עצבנה אותי אז איחרתי' ,לא ,זה לא נשמע טו  ,למרות שזו הרי האמת ,א ל אף אחד
לא יאמין לזה ...אז אמרתי את זה" :המורה ,אני מצטער שאיחרתי ,רצתי ל ית הספר ואז סו תי את
הקרסול ,נאלצתי לנוח צד הדרך ואז לחזור וללכת ל ית הספר ,אך הלכתי לאט מאד גלל הרגל שלי"
אמרתי והלכתי צליעה למקום שלי כיתה ליווי פרצופים כוא ים ,זה הלך די טו כי המורה אמר "אתה
תלך לפנימייה עד שתלמד להתנהג!" אתם רואים? הלך ממש טו  ,רגע אחד! פנימייה?! אם המורה אמר
פנימייה אז לא הלך טו כלל! ואני מכיר את המורה הזה ,הוא לא צוחק אף פעם ,זה אומר שהוא רציני!
מה?! רק גלל שאיחרתי פעם אחת?! טו  ,סדר ,לא פעם אחת ,כמעט כל יום ,אז ?...אני מהילדים
שמאחרים כל יום ,זאת סי ה לשלוח אותי לפנימייה?! לא! שלא ת ינו לא נכון ,זאת הפעם הראשונה
שאמרו לי שאני הולך לפנימייה והפעם הראשונה שאני אהיה פנימייה ,לא הייתי פנימייה לפני כן ,רק
קראתי ספרים על פנימיות ,ולכן ,לא שמחתי ללכת לשם ,כמעט כל הספרים שקראתי ,פנימיות הן ד ר רע,
מתייחסים אליך נוראי ומרעי ים אותך! אני לא רוצה שזה יקרה לי! אז אמרתי למורה" :אני ממש לא הולך
לפנימייה! אפילו תשאל את ההורים שלי! הם לא ירשו לך לשלוח אותי לפנימייה ,שמעת?!" זאת נראה לי
הייתה הפעם הראשונה שתלמיד די ר אליו ככה ולכן הוא היה הלם מוחלט ,א ל מיד אחר כך הוא אמר:
"סלע! תזהר עם הדי ורים שלך! וחוץ מזה ,ההורים שלך נתנו לי אישור לשלוח אותך לפנימייה ,הם אמרו
שהם אוה ים אותך א ל רוצים שתדע איך להתנהג!" הוא המשיך "הרכ י וא עוד שעה ,אניח לך להיפרד
מהח רים שלך ,הכל ה שלך מחכה לך חוץ ,כדאי שתיפרד ממנה מהר!" הוא נ ח עלי ,לא היו לי הר ה
ח רים להיפרד מהם ,עצם ,לא היו לי ח רים כלל ,א ל לא היה לי אכפת ,זה רק אומר שיהיה לי עוד זמן
להיפרד מאומץ...
יצאתי ריצה החוצה ,אומץ חיכתה שם שקט ,זה לפחות מה שכל ילד היה רואה ,א ל אני ראיתי דמעות
זולגות מעיניה ,היא כתה ,אני הייתי היחיד שאוה אותה אמת ,עינת הייתה רק משוויצה ומתגאה ה
לפני הח רות שלה שיש לה כל ה ,ההורים שלי ראו את אומץ כמתנת לידה של ה ן שלהם ,שצריך להוציא
את המתנה לטיול ולהאכיל אותה ,רונן (אחי הקטן) ,ראה את אומץ כחיה מפחידה שאוה ת להרוס לו את
הצעצועים .אני ראיתי את אומץ כח רה היחידה שלי ועם זאת גם הח רה הכי טו ה שיש לי ,אני חולק
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איתה את כל הסודות שלי .היא משקפת אותי עיניים היפות ,התכולות והעדינות שלה .הכי היה לי קשה
להיפרד מאומץ ,זה כמעט כאילו אני נקרע לשניים ,כאילו אני ניפרד מעצמי .חי קתי את אומץ ו כיתי,
נישקתי אותה מצח ולחשתי לה מילים מעודדות ומרגיעות ,א ל יכול להיות ש עצם המילים הללו היו
מכוונות אלי ,יכול להיות שניסיתי לעודד ולהרגיע אותי .ל סוף הייתי צריך ללכת מאומץ ומי יודע מתי
אראה אותה שו  ,מי יודע אם אראה אותה שו .
הגעתי לפנימייה רכ שהמורה שלח לי ,הרכ הזה היה מונית ,זאת הייתה הפעם הראשונה שלי שהייתי
מונית ,זה היה קצת מפחיד ,א ל גם קצת מצחיק שאני אומר לנהג מה לעשות ש ילי .סוף הגענו
לפנימייה ,אם אפשר לקרוא לזה ככה ,הגענו לאוהל גדול מאד שניצ אמצע מד ר שומם ללא מקורות מזון
או מים" .זהו ,זה הסוף שלי!" לחשתי לעצמי שקט .נכנסתי לפתח האוהל ,הראיתי לשומר שיש על
הרצפה פתח של האהל את האישור של ההורים שלי (המורה ה יא לי אותו) כדי שאני אוכל להיכנס
לפנימייה ,השומר נראה כחוש וחלש מאד ,עם זאת הוא נראה מופתע להפליא ,לא ה נתי מה כל כך מפתיע
אותו ,גדיו היו קרועים ומאו קים ,פניו הראו על הע ר שלו רק רי ים וקטטות ,היו לו צלקות ושריטות,
פצעים חדשים וישנים ,נראה שהיה קשה לו להושיט את ידו כדי לקחת את האישור שלי ועוד יותר קשה
לאמץ את עיניו לקרוא את הכתו אישור ,סופו של ד ר השומר ,שנראה כ ן  ,85החזיר לי את האישור
וכיוון אותי אל המנהל שפתיים רוטטות.
יישנות ששלחו אותי לפנימייה שלו ,והוא אמר" :אותך? לפנימייה שלי?
הגעתי אל המנהל ואמרתי לו
אתה א ל נראה כמו ילד מנומס וטו ! כנראה אתה עשית ד ר מאד רע אם שלחו אותך לפנימייה שלי ,אני
מצטער ,א ל יו לות שאין פה תלמידים ,אתה תצטרך ללמוד פה ל ד ,לי ח רים או ילדים אחרים"' .מה?
איך יכול להיות שאין פה אף אחד?' חש תי לעצמי ושידלתי את עצמי לא לצעוק את זה קול רם .המנהל
נראה כחוש א ל מופתע דיוק כמו השומר ,עכשיו ה נתי למה שניהם היו כל כך מופתעים ,אני הילד
הראשון שלומד פנימייה מזה שנים .הלכתי ועשיתי סיור אהל ,זה לא לקח הר ה זמן ,האהל היה חדר
אחד גדול עם מקל אחד אמצע ,זה היה סוג של ית משונה יותר ,עמדתי אמצע האוהל ויכולתי לראות
את כולו ,ולא היה הר ה לראות ,הכל שטוח ,יש יריעת ד אחת שמפרידה ין שאר האהל ל ין ה' -משרד'
של המנהל .היה שולחן קטן מא ן שעליו הייתי אמור לכתו וסלע גדול של גיר עם כמה סוגי פחם לידו ,אני
מניח שהגיר היה הלוח ושהפחם היה כלי הכתי ה של הלוח .האהל היה שומם ,לא היה ו אף אחד חוץ
מהמנהל שהס יר לי ד רים כגון זה שהוא המורה היחיד כי כל המורים עז ו וד רים על אודות הפנימייה.
צפיתי לי עתיד מדכא מקום הזה .לאחר שישנתי על הרצפה לי שמיכה תנאי קור משוגעים ,הייתי צריך
להתחיל ללמוד .התייש תי על הרצפה ליד שולחן הא ן שהיה כלל לא יצי וניסיתי לדמיין כיתה שלמה
שורדת פה ,הייתי רע מאד ,כשהמנהל שהיה גם המורה קם סופסוף שאלתי אותו מיד" :מתי אוכלים כ ר
ארוחת וקר?!" והוא ענה" :אין ארוחת וקר ,יש ארוחת ער סוף היום ,תתמודד ".ואחר כך הוא הוסיף:
"אוי וא וי ,שכחתי כמה הילדים של היום מפונקים! ארוחת וקר! מי יעלה על הדעת!" .נראה שהייתי צריך
לחכות יום שלם כדי לק ל ארוחת ער  ,ואני מצפה לארוחה הזאת כל כך! חש תי לעצמי.
לאחר יום לימודים משעמם יותר ,ו למדתי שו את המספרים מ -אחת עד -עשר ,הגיע הזמן לארוחת
הער שחיכיתי לה כל כך הר ה זמן! כ ר הרחתי את הפסטה והרוט  ,אוי לא! אלה לא פסטה ורוט  ,אלא
שיש פה לארוחת ער דייסה סמיכה מאד .לא יכולתי לא לאכול ,הייתי כל כך רע שאכלתי את הכול וכמעט
הקאתי ,א ל זה היה שווה את זה ,אפילו שזה היה דוחה רמה קיצונית ,אם לא אוכל כלום אני אגווע רע .
היא ל
למחרת קמתי ידיעה שיש לי היום עוד לימודים על ד רים שלמדתי כיתה א' או גן ,א ל מה לעשות ,לא
יכולתי לשנות את זה .הרגשתי עכשיו ד ר שהרגשתי רק כלפי אומץ תמיד ,הרגשתי געגוע למשפחה שלי,
אני הרגשתי שאני רוצה לחזור ה יתה לאמא ולא א ,אפילו לעינת התגעגעתי כל כך! כמו ן שהתגעגעתי
מאד גם לרונן ,ו רור שהתגעגעתי ממש לאומץ ,א ל ,פתאום ה נתי שאני כל כך רוצה את המשפחה שלי
חזרה! אני כל כך אוה את ה ית שלי ,אפילו שהוא מ ולגן ,כי הוא לפחות ית ולא אוהל .ה נתי שעשיתי
טעות ,לא ידעתי מה יש לי עד שאי דתי אותו ,לא ה נתי שיש לי ד רים מופלאים כמו ית ,משפחה וכל ה,
עד שאי דתי אותם .ואז ,המנהל א פנים נפולות ואמר לי שההורים שלי משחררים אותי מפה כי הם
חוש ים שלמדתי לקח ,וגם אני חוש ככה .חזרתי מונית שההורים שלי הזמינו לי והגעתי ה יתה ,מיד
רצתי לתוך ה ית ,קפצתי וחי קתי את אחותי ,ולמר ה הפלא ,א התנגדה אלא חי קה אותי חזרה ואמרה
שהיא התגעגעה אלי ,חי קתי את אמא וא א ,את רונן ,וכמו ן שחי קתי גם את אומץ .כולם השי ו לי
חי וקים .כמה טו להגיד את המילה הזאת – ית .ד ר שהוא לא מו ן מאיליו לכולם ,ויש לי מזל שזכיתי
ו.
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בית העץ שלנו  /הללי סף שוורץ
סיפור אמיתי
פרק א׳  -ראשית בית העץ:
יום אחד החליט אח של גילי ל נות ית עץ .הוא הזמין אליו כמה ח רים והם התחילו מלאכה .ניסרו,
דפקו מסמרים ,שייפו ,ה ריגו קדחו ועוד… לאחר יום של ע ודה קשה נוצר סולם משונה למראה ,א ל
סולם .לאחר ימים אחדים ש ו הנערים לחצר וחפשו ד ר מה .שאלנו (הללי וגילי) אותם :״מה אתם
מחפשים?״ והם אמרו :״אנו מחפשים לוח עץ מל ני .ראיתם אותו?״ ועזרנו לחפש .חצר שחקו גם
ארי (אח של הללי) עם מנחם (אח של א יה) .פתאום שמענו צעקות .ארי ומנחם צעקו ״מצאנו
רפסודה של שודדים!״ שאלנו את ארי ומנחם אם הם יכולים להיות שקט ופתאום ראינו את
ה"רפסודה שלהם״ .זה היה לוח עץ מל ני תואם לתיאור של אור (אח של גילי)! שאלנו את אור :״זה מה
שחיפשתם?״ ״כן ,יופי!״ הם אמרו ,ואנו חש נו :״יש ,סוף סוף יש לנו ית עץ משותף״ .לאחר שהם
סיימו דקנו וראינו סך הכול קרש מונח על עץ שהם פינו מענפים .אבל בשבילנו זה היה מדהים!
התחלה קצת פחדנו לעלות א ל לאחר ימים אחדים התג רנו על פחדינו ועלינו .זה היה נחמד ,א ל לא
דיוק ית העץ שציפינו לו…
פרק ב׳ השיפוץ:
יום שישי אחד שעה ששיחקנו חצר א א של גילי תיקן משהו ,ואז גילי שאלה אותו צחוק :״אולי
תשפץ את ית העץ?״ והוא אמת שיפץ את ית העץ לתפארת .ראשית הוציא את לוח העץ ואחר ניסר
לוח אחר שיתאים שם .שם תומכות ,ו ערך שעה לפני כניסת הש ת סיים את המלאכה ,אך אנו לא
יכולנו לראות את ית העץ החדש כי הלכנו להתקלח ולהתארגן לש ת.
פרק ג׳ הסוף:
לאחר השיפוץ של אודי ,א א של גילי ,אנחנו משתמשים ית העץ לעיתים תכופות .נגיד :ש ת אנחנו
יוש ים על ית העץ ואומרים לאנשים העו רים רחו ליד ״ש ת שלום״ או שרים שירים כמו ״ש ת
שלום לך אדוני ,או ג רתי...״
אפילו פעם אחת אמרנו ליערה ענ ר ש ת שלום דרך ית העץ ,דרכה של יערה לחורשת הירח....

ציירו :רֹני סף שוורץ ומעיין ר ל
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הסיפור על בית הבובות שלי  /רבקה שרקי
קי לתי ית ו ות חדש ואני רוצה לדעת מה קורה כשאף אחד לא מסתכל על ית ה ו ות שלי .האם
ה ו ות שלי יכולות לזוז? אם ה ו ות ש ית יכולות לזוז  -מי יודע ...אולי זה אמיתי?! ומה הן עושות
שם? אז ככה :אולי הן משחקות מח ואים? א ל גם הסופרת מתח את מקום ק וע ודוגרת ,הכל כדי
שלא יראו את ה ו ות כשהן זזות .לילה הן הכי זזות ,א ל לפנות וקר ,כשהא א הולך לתפילה ,הן
נשארות קפואות כמו קרח ולא זזות .רק כשאני קמה ומזיזה את ה ו ות הן יכולות לזוז .א ל למה הן
מסתירות את זה מאיתנו? מה ,עשינו להן משהו רע? נכון פעם לא היו ו ות כאלה יפות? אולי הן
מסתירות כי הן נעל ו מזה? אולי גלל שהן חוש ות שאם הן יזוזו נמרח עליהן מין משחה דוחה? אני לא
יכולה אפילו לדמיין את זה מרו שזה מגעיל לעשות את זה ל ו ות שלי ,ולמה שאני אעשה את זה ל ו ות
שלי?! הרי אני אוה ת אותן מאוד! איך ה ו ות שלי חוגגות יום הולדת? נראה לי שפשוט הן חוגגות
לילה.
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאננננננננננננננננננניייייייייייייייייי
ממממממממממממממממאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווווווווווודדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
תתתתתתת
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאוווווווווווווווווווווההההההההההההה
ווווווווווווווווווווווווותתת.
וווווווווווווווו

ואלה אפילו לא כל ה ו ות שלי

ית ו ות ש נו עצמן ר קה ורות שרקי.

בית האוצרות  /אריאל פז
יום אחד מעמקי הג'ונגל ,טיילו צוות מטיילים .המטיילים טיילו וטיילו ,ולא מצאו שום
ד ר מעניין .לפתע הם ראו מערה גדולה ,גדולה ,גדולה ,שהייתה חשוכה מאד .אחד
המטיילים נכנס פנימה וצרח! שאר המטיילים נכנסו ,וכשהם נכנסו נדלק האור .ואז הם
ה ינו למה הוא צרח .הוא לא צרח מפחד ,הוא צרח משמחה! המקום היה מלא
תי ות אוצר מעוצ ות נחושת ופרווה יקרה .תוך התי ות היו :יהלומים ,מטילי זה
ו רזל ,גושי נחושת ,משא ים יקרים ונדירים ,נוצות יקרות ,לוחות שחמט מקושטים
זה טהור ,כלי נגינה מעוצ ים זה ונחושת ועוד ...ליד התי ות והשלל היה מקווה
עם מים חמימים ונעימים .הרצפה והקירות והתקרה היו עשויים מא נים מ ריקות
ויפיפיות ,ועל הרצפה היה מונח שטיח אדום ונעים .המטיילים היו עם פה פתוח מרו
תדהמה .הם לקחו הכל ו דקו שלא נשארו עוד ד רים .דיוק כשהם או לצאת
מהמערה ,אז המערה סגרה חוזקה את פתח היציאה .המטיילים לא ה ינו מה קורה
פה .הם ניסו לפרוץ את הדלת ולא הצליחו ,עד ש סוף הם שמעו קול מצמרר ומפחיד
שאמר" :עופו מה ית שלי ".....אחד המטיילים סו את ראשו וצרח מרו המראה
המחריד של האיש הזה .האיש אמר" :מי אתם?! ומה אתם עושים עם הד רים שלי?!"
זמן שהמטיילים די רו עם על ה ית אז אחד המטיילים הצליח לפתוח את הדלת
שהמערה חסמה ,ואז הם רחו עם כל האוצרות .אחרי שהם הלכו הם קי לו התקף
ל  ,וכל זה קרה גלל שהם גנ ו ולא התחש ו כלל על ה ית המסכן.
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משפחה שאינה משפחה  /אביה רבינוביץ
קוראים לי אורה ,אני אוה ת מאוד ללכת אל ח רים .לא ,זה לא טו ! ככה מתחילים סיפורים של ילדים
קטנים ,וחוץ מזה מה הקטע לכתו סיפור לי שאתה יודע אפילו על מה הוא יהיה?
רגע ,א ל עצם כן יש לי עלילה ...לא! לא! זה לא נחש לעלילה כלל.
״אורה ,אורה ,תפסיקי לפטפט עם עצמך ו ואי ,ההורים רוצים לומר לך ולי משהו ,אז ואי  ,מהר״.
״ סדר ,סדר״.
״הנה אמא וא א ,מה רציתם לומר?״
״אורי ואורה אתם יודעים שכ ר הר ה זמן אנחנו מחפשים דירה לגור ה ,נכון?״
״כן״.
״אז לפני ש וע אני וא א שלכם מצאנו דירה ירושלים ,ממש חמודה ,מה אתם חוש ים?״
״אמא! א ל אנחנו גרים תל א י  ,זה נורא רחוק ,מה יהיה ית הספר שלנו?
מה אם לא יהיו לנו ח רים חדשים? מה אם לא יהיו לי ח רים? זה נורא מלחיץ.״
״אנחנו מצאנו לכם ית ספר חמוד ויש שם הר ה ילדים חמודים.״
״הי ,אמא ,מה הקטע שלך עם לומר חמוד?״
״אה ,זה סתם חמוד.״
״רואה! את עוד פעם אמרת חמוד.״
״ ואו נרד מהעניין הזה חומד ונתמקד מה שחשו  ,סדר אורה חמודה?״
להש ע ,הייתי נש עת שאת האדם שאומר הכי הר ה פעמים מותק או חומד.
״ סדר ,א ל אם היה אפשר ִ
או קיי ,א ל כן״.
״אורי ואורה ,אנחנו רוצים שתלכו עכשיו לארוז ,סדר?״
״כן ,א ל כל כך מהר? ״
״כן ,אנחנו רוצים לע ור דירה עוד החודש״ ,אמר א א.
״איך נספיק להיפרד?״
״אתם תספיקו ,אני אומרת לכם״.
וא א הוסיף :״עכשיו יאללה ,לכו להתארגן ,מהר מהר.״
אורה הלכה לחדר שלה והתחילה להתארגן .רגע לפני שהיא הרימה את התמונה שלה ושל נורית היא
חש ה ,איך אני אחיה לי נורית? תמיד אנחנו יחד לתמוך אחת שניה .תמיד ספרים הילדים עו רים
דירה ואז הם מא דים את כל הח רים שלהם והחיים שלהם נהרסים והח רים מקום הקודם עז ו אותם
גלל שהם חש ו שהם וגדים ,וזה כלל לא נכון ,גלל שהח רים מקום החדש הם כלל לא ח רים,
והם כל הזמן מקניטים אותם ואומרים להם שהם סתם חדשים ולא שווים.
**
״יאללה ,תעלו למשאית ,ארגנו את הכל ,אנחנו רוצים לנסוע כ ר .אורה ,תאמרי שלום אחרון ודי .״
״ אורי ,אמא ,אתי!״
אורה נפרדה פעם אחרונה מהחדר היפה שלה ורצה למשאית .זמן שאורה רצה למשאית אני אספר לכם
קצת על אורה; אורה היתה יחסית נמוכה ודי רזה ,היה לה שיער שחור שמסתלסל עדינות ושפע נמשים.
אם היו רוצים להקניט אותה היו אומרים לה שמרו שהיא טיפשה הפרצוף שלה נהיה כתום לאט לאט ,ואז
היא הייתה אומרת להם ,שאם הם אומרים ככה ,הם עצמם טיפשים ,כי אם זה היה ככה  -גם הפרצוף
שלהם היה כתום ואפילו עוד יותר .א ל ואו נחזור לעיקר.
אורה רצה למשאית ,נכנסה ,טרקה את דלת המשאית וצעקה :״הגעתי״.
״כן ,אנחנו רואים ,אנחנו לא עיוורים ,אם לא ידעת ,ו ניגוד אליך אנחנו גם לא חרשים! לא שמעת שאמא
קוראת לך כ ר איזה חמש דקות? ״
״ כל ד ר אורי הזאת מתער ת ,איזה סיוט! נראה לי שקראו לה ככה גלל שהיא נראית נחמדה א ל היא
עצם כלל לא״.
״אורה ,מספיק ודי! וגם את אורי.....״
״או קיי אמא״.
**
״ יאללה ,תניחו את כל הארגזים מהר...לא ,האמת היא ,נראה לי  ,תלכו עכשיו מהר לישון ,כ ר ממש
מאוחר ,מחר יש ית ספר .את תראי שיש ילדים נחמדים ית ספר אורה חמודה״.
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רחוק מהבית  /רעות אורן
קוראים יקרים,
לפני שנתחיל סיפור ,אני רוצה לשאול אתכם :פעם הייתם צריכים לישון אצל ני דודים ,כי ההורים שלכם טסו או
נסעו למקום כלשהו? אם כן  -אז אתם ודאי תזדהו עם הגי ורה של הסיפור ,או מקרה הזה  -אמא שלי! אז כן,
אמא ישנה אצל נות הדודות שלה ,א ל לפני שנתחיל סיפור אכיר לכם את הדמויות:
יולי – הדודה
רוך  -הדוד
חני ,רותי ויעל – נות הדודות
נעמי – אמא שלי.
הנה קטע קצר מהיומן:
יום שישי ט"ו סיוון תש"מ 30.5.80
כשחזרתי מ ית ספר הרגשתי כא ראש והיה לי חום של  38.1מעלות.
ש ת ט"ז סיוון תש"מ 31.5.80
מעלות החום שהיו לי כי המשכתי להיות חולה:
וקר38.1 :
צהריים36.5 :
אחרי צהריים38.5 :
ער  37.5לילה37.4 :
נ .אותו לילה הלכתי לישון – 12:15
ינתיים לא הסיפור הכי מעניין ,נכון? זה סיפור קצת רגיל ,א ל תחש ו ,אם אתם הייתם כות ים את הסיפור
הזה  -איך הייתם ממשיכים אותו? לקחתם רגע? יופי! אני הייתי רוצה לשתף אתכם מה שע ר אותו רגע
ראש שלי .הנה:
וקר קמתי והרגשתי מצוין .המחלה נעלמה כלא הייתה ורצתי ל ית הספר .נפגשתי עם ח ורתי וק ענו
להפגש ארוחת הצהריים ושנעשה ארוחה משותפת אר עתנו:
להיפגש חורשה אר ע דיוק ,אך אני הצעתי ִ
להפגש ל סוף שתיים וחצי' לאחר ית הספר /הגעתי ה יתה ר ע לשתיים,
יפעה ,תמר ,גלית ואני .ק ענו ִ
לקחתי סלט וממרחים מיולי ,והלכתי לחורשה .פגשתי שם את ח רותי ,אכלנו ונהנינו וק ענו שנלך סוף הארוחה
ל ית של יפעה .דרך ל ית של יפעה פתאום ראיתי את רותי מתקר ת אלי ריצה ואומרת לי שלא מוצאים את
חני .דאגתי נורא ורצתי ל ית של רותי והתחלנו חיפושים .עד מהרה ראיתי שגלית ,יפעה ותמר עק ו אחרי כדי
לעזור לי לחפש ,ופתאום מצאנו פתק מתחת לכרית שלי ו ו היה כתו :

שלום לכל המחפשים את חני,
אני אעשה זאת בקצרה ,אני פשוט דואגת
שחבורת הבנות ישלמו טוב טוב על מה שהן

7644738

כל האנשים שהיו רגע זה חדר הסתכלו עלינו מ ט של 'מה עשיתן?!' מה שש ר את השתיקה הייתה האמירה
של יעל" :אולי היא מחסן הנטוש חורשה?" כל הילדות התקדמו ריצה למחסן הנטוש .היה חושך גמור .התחלנו
לחפש את חני ולפתע מישהו סתם לי את הפה והד ר האחרון שאני זה שהתעוררתי קשורה יחד עם רותי ,יפעה,
תמר וגלית ולחני לא היה שום זכר .לפתע ראיתי איש גדול מתקר אלי ,נ הלתי .ל סוף הוא אמר" :שלום ,אני
הוא  7644738או שמי – מלאכי הופמן " .נזכרתי לפתע מכת  .אם המכת זה היה מי שחטף את חני? הטלפון
של מלאכי צלצל .כ ר היה אחת לילה .יולי טוח מאוד דאגה .הוא ענה" :מתי אתה מגיע?" שמעתי עכשיו ,והאיש
שלא מזמן התגלה כמלאכי סגר את הטלפון .פתאום שמעתי רעש מ חוץ .פחדתי מאוד ,לא ידעתי מה יקרה ,שום
ד ר לא היה צפוי .מלאכי פתח את הדלת ולא היה שם כלום .מלאכי הסתו וקי ל קרש ראש והתעלף .לאחר
מכן הדמות שעשתה זאת התגלתה – חני! היא אה ושיחררה את כולנו!
התח קנו חי וק גדול ואני וח רותי התנצלנו פני חני ו פני כולם על הטירוף הזה ,למרות שלא ידענו מה עשינו.
כנראה שאת זה אף פעם לא נפתור  ...א ל אני מאמינה שאתם הקוראים תצליחו לדמיין כמו מקודם ומקווה39שעד
הגיליון ה א כ ר תהיה לכם תשו ה.

אין כמו בבית  /נהוראי גנור
היה זה עוד יום מעצ ן .יוני חזר ה יתה כעוס ומצו רח .היום ית הספר ,כמו כל יום ,הילדים כיתה של
יוני לעגו לו וצחקו עליו" :הנה א החנון יוני ,המועדף על המורה איז לה" ,כך היו אומרים ח ריו לכיתה כל
פעם שהתקר  .רו הפעמים הוא פשוט התעלם מזה ,אך הפעם הוא לא יכול היה לס ול זאת ,הוא
התנפל על אורי המעצ ן (לפי דעתו כמו ן) תפס צווארו והעיף אותו לקיר .אורי התנגש קיר חזקה ונפל
ארצה מחוסר הכרה .כל ילדי הכיתה רצו לספר למחנכת איז לה מה עולל יוני לאורי.
כע ור חמש דקות יוני כ ר היה משרדה של המנהלת יפעת חלפון .כע ור עשר דקות של שעמום והטפת
מוסר כגון "אני לא מאמינה" ו"אני ממש מתפלאה עליך" נשלח יוני ל יתו.
כשהגיע ל יתו הופתעה אמו לראותו ושאלה "למה אתה כאן יוני?" .יוני סיפר והחל לדמוע .הוא סיים
סיפורו ותיכף ומיד נזדעקה אמו" .מה עשית?! העפת את אורי לקיר?! לך לחדר מיד!!!".
הוא רץ לחדרו ואמר לעצמו "די ,נמאס לי! אני א רח מה ית ".הוא אירגן תיק ענק ושם תוכו :כמה
חטיפים ,מפוחית קטנה( ₪ 1073 ,אל תתפלאו ,הוא כ ר כיתה ז') ,ואת הקוף שלו ניקו .הוא יצא מה ית
למסע הארוך.
יום יום היה יוני יוש רחו ומנגן וניקו הקוף רוקד .אנשים היו עו רים ולא שמים ל  ,א ל חלקם ריחמו
על יוני ונתנו לו כמה שקלים ספורים .חלקם שאלו שאלות סגנון "איפה אמא שלך ילד?" ויוני ענה שאין לו
משפחה.
יוני התפרנס מהפרוטות שנתנו לו ו כל יום אכל מקסימום  5פרוסות לחם ונתן לניקו את הקשה של הלחם.
כשהיה ליוני קר הוא יקש ללון לילה אצל אנשים זרים .חלקם טרקו את דלתם פרצופו ,אך חלקם
הכניסו אותו .יוני חש שאיזה מזל שאמא שלו לא רואה שהוא נכנס ל תים של זרים.
ינתיים אמא וא א של יוני יקשו מהמשטרה לאתר את יוני ,אך הם לא הצליחו להיזכר מראהו ,כי ע ר
כ ר די הר ה זמן ולא היו להם תמונות ,אז למשטרה לא היה אף קצה חוט כדי להיעזר ו על מנת לאתר
את יוני .הוריו של יוני היו מיואשים ועצו ים מאד.
יוני לא אה את השם יוני אז הוא שינה שמו לניר.
ניר גדל והפך להיות נער ן  ,19חזק וג וה .הוא השתתף קר ות ג'ודו שהיו רחו  ,וניצח כולם.
מהקר ות הוא הרוויח את כספו.
ניר שמע על אליפות ישראל ג'ודו ונרשם אליה .אחרי כמה קר ות קשים יותר ,הוא זכה מדליית זה .
מארגני האולימפיאדה שמעו על ניצחונותיו של ניר והציעו לו להשתתף אולימפיאדה .ניר קי ל שמחה
את ההצעה ,וטס ליוון ,לאולימפיאדה.
אולימפיאדה ,היו לניר מאמנים טו ים ,ו זכותם הוא ניצח כל קר חוץ משתי הפעמים היחידות ש הן
ניקו הקוף חלה ולא יכול היה לצפות קר  ,וניר הפסיד .ויום אחרי שניר הפסיד ניקו עדיין היה חולה וניר
עוד פעם הפסיד .ויום אחרי שניר הפסיד פעם השנייה ניקו כ ר היה ריא ויכול היה לצפות קר וניר
ניצח .ומאז ניקו הוא הקמיע של ניר ,ומאז ניר ניצח כל הקר ות שהשתתף הם.
הוריו של יוני אה ו ספורט ורצו לצפות קר הגמר של אלוף ג'ודו חדש ועדיין לא כל כך מוכר שם ניר
,המתחרה ג'ודו .אז הם טסו ליוון לראות את קר הגמר.
הגיע הרגע הגדול ,ניר עומד להתמודד קר הגמר אולימפיאדה.
המשחק מתחיל !!! ניר התחלה כ ר ממש יתרון ,הירי כ ר שוכ על טנו אך לרגע אחד שניר הרפה
מעט  -הירי קם והפיל את ניר על הרצפה .הירי התנפל על ניר והחזיק ודחף את ניר לקרקע כשניר על
טנו .שתי דקות תמימות נמשך הקר עד שניר נכנע .כשניר כמעט יצא מהאולם הוא ה חין לפתע אמו.
האם זה יתכן? כן! הוא רץ אל אמו וראה גם את א יו .הוא חי ק אותם והם שאלו פה אחד "יוני?!" "כן,
זה אני" ענה יוני ,ושלושתם התחילו ל כות אחד על השני .חצות הלילה הם הגיעו ל יתם וכשיוני נכנס
הוא חש לעצמו "אין כמו ית ,אין כמו ית".

'ניקו הקוף'
צייר :יסעור ענ ר
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אדון זנגביל  /גרן זוסמן

'אם תנסו להיכנס ל ית של אדון זנג יל ,לא תוכלו לזוז מרו ספרים.
וזה לא גלל שהוא אוה לקרוא ספרים ,אלא – הוא אוה את ה ת שלו ,תכף אס יר :תו הקטנה של
אדון זנג יל ,שמה ניצן ,קוראת ,וקוראת כ-ל הזמן.
ללא הפסקה ,ולכן ,זנג יל ,שאוה כל כך את תו הקטנה ,נותן ספר אחר ספר מתנה.
ניצן ,מלאת דמיונות ,מדמיינת תמיד על הרפתקאות ,אך לא יפריע לה לקרוא גם ספרים קלאסיים,
היסטוריה או ספרים אחרים – העיקר שיהיו ו אותיות ומילים'.
"שלום ,אספר לכם היום את הסיפור של אדון זנג יל ,כפי שראיתם שיר ,הוא הס יר קצת על רקע
הסיפור ,א ל – אם אתם רוצים לדעת מהו הסיפור ,תמשיכו לקרוא"...
זה התחיל יום שקט כפר ,הציפורים מצייצות קול רם ,הקצ מכין את ה שר למכירה ,חנות הפרחים
מחליפה את השלט מ' -סגור ,ת ואו אחר כך' ל' -פתוח ,ואו כל יום' .עוד וקר נפלא כפר ללא שם ,איזה
וקר יפה .ג רת חנה ,השכנה ממול ,תולה כ יסה ,מכיוון שהיום הוא יום שמשי מיוחד ,ו ית ליד ,לא
קטן ולא גדול ,יש ה ילדה ,ללא אם ,יחד עם א א זקן שכל מה שרצה היה לשמח את תו .שניהם קראו
את אותו הספר ,אדון זנג יל לא ח ספרים כמו תו ,אך רצה שתרגיש שהיא אינה ל ד ,הרי הוא תוך
תוכו ידע ,יום אחד הוא לא יהיה כ ר עולם ,הוא כ ר ן  80וניצן ת  ,12יש לה עוד הר ה שנים של
אושר .זנג יל הצטער על כך שהשנים הללו יהיו לעדיו ,הוא לא יהיה איתה ,לא יהיה מי שיעזור לה ,מי
שייתן לה כתף .הוא הרי ידע גם שאין לה אמא ,כי אמה ,אשתו לשע ר ,עז ה למקום אחר .ניצן תצטרך
להסתדר עולם לגמרי ל ד ,לכן רצה שהיא תרגיש טו לפני שהוא ,זנג יל ,ימות .למר ה המזל ,זנג יל
היה איש טו  ,ולא רצה ש תו תחשו על זה ,הוא רצה שחייה אתו יהיו מאושרים ומלאי שמחת ילדות ,ולא
מלאים עצ ות על ידי מחש ה שהא א שלה ימות ...זנג יל התפלל ל  ,שקט ,פן ניצן תשמע,
" קשה ,אלוהים ,תן לי לחיות עם ניצן ולעזור לה לפחות עד גיל  ,20כי זמן הזה היא כ ר תחייה חיים
משלה ,קשה!" ואכן ,כע ור  8שנים ,כשניצן הייתה ת  ,20נשאר א יה חי ,ן  .88הוא נשאר חיים עד
גיל  ,115ואז  -מת ,א ל על פניו היה חיוך זעיר ,כי הספיק לראות את תו מת גרת ועו רת את כל
המכשולים ,הוא ראה את תו מתחתנת ,הוא ראה את הנכדים שלו! הוא היה שמח מאד ,והמילים
האחרונות שלו היו אלה " :תי הקטנה ,את הס ת לי אושר ר  ,המשיכי דרכך ,ולעולם לא תהיי ל ד ,אני
אוה אותך"...

איש הבתים והר הגעש  /פלאי גנור

בית הלגו הכי גדול בעולם  /אוריאל ליס

יום אחד מוישיק הלך לע ודה שלו –
הוא ע ד מקום גדול שיש ו הר ה מפעלים ומכונות
שמייצרים חומרים ומצרכים ל נות תים  -וחש לעצמו:
׳למה שלא א נה לי הר ה תים וככה לי יהיה הר ה
מקומות ללכת אליהם?!?׳
והוא נה ו נה ו נה עד שהגיע לעשרים תים ,וכשסיפר
לאשתו היא קפצה מרו שמחה.
אחרי שלושה ימים התפוצץ הר הגעש שהיה מרכז
העיר ושה תים של מוישיק היו קרו ים אליו והרס את כל
ה תים ס י ה ונשאר רק ית אחד נטוש ומוזנח,
מכוסה קורי עכ יש ורדוף רוחות קצה היער.
המשפחה של מוישיק ע רה לגור ית הנטוש .הם
פחדו ממש א ל שמחו שלפחות יש להם ית.

יש ל ית שתי קומות .והשתמשו שלושה מיליון
חלקים כדי ל נות אותו.
ן אדם ישן ו ללילה אחד.
נו ו כסאות ,כוסות ועוד מלגו.
ה ית נוי אנגליה.
הייתי רוצה לגור ית הזה!
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בתים ממוחשבים
הבית שלי ב"טוקה בוקה"  /שיר רוזן
מה מגני אותי משחק המחש "טוקה וקה".
 1אפשר לכ ות ולהדליק את האור להע יר ין יום ללילה ולכ ות נרות.
 2אפשר להל יש את הדמות שלך וליצור דמויות :ל חור גיל ,צ ע עור וכו' ...ויש גם ילדות קטנות שלהם
יש גדים מידה שלהן ואפילו יש כו עים שאפשר לשים.
 3ית יש אפשרות לשים את כל הד רים האלה :אמ טיה ,שירותים ,מט ח ,סלון וחדר שינה.
אמ טיה יש מים ויש מט ח רז שאפשר להפעיל .יש כוסות ,קומקום ,מיצים צ עים שונים ואפילו
אפשר לער מיצים עד שיצא מיץ צ ע שאתה רוצה.
 4יש תמונות ואפשר גם לצלם תמונות והכי חשו יש מתנה ש ועית.
כל ש וע מק לים דואר ש משחק מתנה .לדוגמא :הש וע קי לתי כיסא מתקפל וש וע שע ר קי לתי
מצלמה עם חצו ה.
 5כל מקום כמעט יש סודות .ממיטה שנפתחת למיטה נוספת ועד יהלומים כסף וזה שמוסתרים ויש
אתגר לאסוף את כולם.
(אני מצאתי רק  3יהלומים מתוך  100כי יש הר ה מקומות שעולה כסף להיכנס אליהם).
 6ויש גם חיות!!! לי יש עצלן ,דגים וחתול .אפשר להאכיל אותם הם משמעים
קולות מתוקים ,ויש להם ציוד מיוחד( .משחקים ,כדורים ,כלו ים ומיטות)...
 7משחק יש גם הר ה מוצרי חשמל ש לחיצה אפשר להפעיל .אצלי ית יש מנגל ,מאוורר ,טלוויזיה
עם שלט ,טלפון ורדיו שמשמיע סוגים שונים של מוסיקה לפי חירתי.
.8אפשר גם לגדל צמחים ,לזרוע ,להשקות אותם וגם להנות מהפירות והירקות שגדלים .אני הכנתי רסק
עג ניות ושיל תי אותו עם פסטה והאכלתי את הדמות שלי.
 9מצאתי משחק משהו מדהים שמוסתר על דופן הארון ית שלי .על הדופן היה חרוט ל ומגן דוד!!!!!
אז פלא שאני אוה ת את המשחק הזה? יש ו מלא פרטים קטנים ,יש ו עלי חיים ,יש ו צמחים
ואפילו ציונות!

המבנים שלנו במיינקראפט  /יאיר לית וארז דוד.
מיינקראפט זה משחק שהכול ו רי ועים ויש שם כל מיני ד רים.
יש שם שולחן ע ודה שמכינים אתו ד רים ויש תנור ש יל לחמם
רזל או אוכל ויש עוד הר ה ד רים.
יאיר :לי יש ית שנראה כמו יקתה קטנה .
א ל ,היא די גדולה ויש קתה מחסן יחסית גדול ואני מרוצה
ממנה.
ארז :ה ית שלי נוי משלוש קומות .
יש ית חדר שינה ושישה חתולים חמודים ,שאין להם שמות .
קומה השניה ,יש לי חדר תי ות ושאלקר וקס (ומי שלא יודע מה
הקומה השלישית
זה ..שישחק מיינקראפט).
היא הקומה האחרונה ורואים ממנה נוף מקסים.
יאיר :מציאות הייתי ונה את ה ית שלי הר ה יותר גדול ,א ל
מיינקראפט זה יפה שזה קטן.
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בית____
בית כנסת
שמעיה זילבר מספר על בית הכנסת שלו
בית הכנסת מזמור לדויד
ית הכנסת הוקם על ידי ח ורת תלמידים של הר שלמה קרלי ך ,רו ם
אנשים מ וגרים (הר קרלי ך נפטר לפני כ  25שנים) ,רו ם ממוצא אנגלו
סכסי ,עיקר מארצות ה רית ,כי הר קרלי ך ,או לשונם "ר' שלוימה" ,חי
רו ימיו ארצות ה רית.
ית הכנסת ידוע ק לות הש ת המיוחדות נוסח קרלי ך  ,ואף נקרא שמו
ית הכנסת,
על פי התחלת פרק תהילים מק לת הש ת .כל התפילות
עיקר ש תות וחגים מלוות מנגינות ולחנים המיוחדים שהלחין ר' שלמה.

ית הכנסת "מזמור לדוד" ,שיפוצים ,צילם :שמעיה זיל ר

בית הנבחרים – הכנסת  /נעם סלטר
בית נכות – מוזיאון  /עדינה יצחק
מוזיאון זה מקום מיוחד ,כמו ית לד רים יקרים
וישנים .כל ילד שהולך ל ית ספר רואה מוזיאון,
לפחות פעם אחת .מוזיאון רואים ולומדים כל
מיני ד רים על הע ר .לפעמים זה לא רק
ד רים על הע ר ,אולי המוזיאון יאמר לכם גם
משהו על מדע ,או יראה לכם ע ודת אמנות,
א ל כל מוזיאון מראה לכם משהו שלא תשכחו!
כל מוזיאון זה מוזיאון טו !

שלום אני הדגל של ית הנ חרים .ית הנ חרים
נראה מוזר ,יש זכוכית ליד כל מוש ולפעמים
פחות שומרים מגיעים ,טו  ,אולי לא לפעמים אלא
פעם יומיים ...אני משהו חשו ! אני שוויצר (סתם
צוחק) ,א ל אני אפילו יותר חשו מראש
הממשלה! (אוקי ,אולי אני אמת שוויצר) .ל ית
הנ חרים קוראים אצלנו "כנסת" ,כי מתכנסים שם
לדיונים והחלטות ,ונמצאים שם הנ חרים של
העם ,לחוקק חוקים ,להחליט ענייני המדינה
ועוד .דרך כלל אני למעלה משקיף למרחקים
א ל טקסי זכרון אני יורד לחצי התורן.
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צִ למה :מיכאלה

בית אבות  /שי גלסמן
ית א ות זה ית שיש ו המון ס ים וס תות.
זה גם איפה שהם עושים ד רים כמו לסרוג ,לקרוא ולנגן.
רו הפעמים יש חדר לכל ד ר :חדר שינה ,חדר אוכל ,חדר משחקים וחדר מרכזי.
יש כל מיני תי א ות כמו זה:

.
יש אנשים זקנים שיש להם עיה ,הם לא יכולים לחיות ית שלהם ,אז הם הולכים ל ית עם עוד
זקנים וקוראים ל ית הזה " ית א ות".
עוד ד ר זה שיש הר ה תי א ות ישראל ו טוח שיש לידכם ית א ות.
עכשיו אני לא ארצה לגור ית א ות ,א ל אני כן כשאני אהפוך לזקן.

בית חולים מפי מיטה  /גרן זוסמן
כן ,אני יודעת מה אתם חוש ים על תי חולים ,את טח
חוש ים – "איכס! מי רוצה ללכת ל ית חולים? מקום
דוחה! למה הוא כלל נוצר?!" .אז ואו ,אני אגיד לכם
למה הוא נוצר :תי חולים נוצרו כדי לעזור לאנשים עם
מחלות ו עיות גופניות אחרות .אם הייתם חולים ,א ל
ממש ,והייתם צריכים ,למשל לעשות ניתוח ,אתם הייתם
צריכים לשכ עלי ,כי אני מיטה! מטרתי היא – לתת
מנוחה לאנשים ,שישכ ו עלי ,יישנו ,יחלמו ,והעיקר –
שיהיה להם נוח .עם כל חולה מציעים אותי מחדש ,שמים
עלי סדינים חדשים ,מקפלים את השמיכות שלי ,מיישרים
את הכרית שלי ,פשוט – פנאן! תי החולים מנסים לעזור
לאנשים ,לשפר את הרגשתם ,לתת תמיכה ,לעזור עם
עיות פיזיות .ללא תי החולים ,אנשים היו חוזרים
ל תים עם פציעות חמורות ומחלות ,וללא עזרה מקצועית
תי חולים – אנשים יכולים להחמיר עם הפצעים
כמו
והמחלות ויכולים להיגרם מזה ד רים מאד לא טו ים...

ית חולים מ חוץ .צלם :נתאי רגמן

44

מנפלאות אנשי בתי החולים:
אניץ זמלווייס מציל האימהות  /עידו פישר
זמלווייס התחיל לימודי משפטים ולאחר שנה של לימוד
משפטים ע ר ללמוד רפואה .הסיפור מתחיל כשהוא
הפך למנהל מחלקת נשים ית החולים.
המחלקה שהוא ניהל היתה קרו ה לחדר מתים ,ו ה מי
שטיפל יולדות היו סטודנטים שלמדו מרופאים ,ואילו
מחלקה השניה אלה היו סטודנטים שלמדו מאחיות.
ו כל זאת אחוזי התמותה ,ממחלה שנקראה אותם
ימים "קדחת הלידה" (שהיום נקראת "אלח דם"),
מחלקה שלו ,היו ערך  10%מקרי תמותה ואילו
מחלקה השניה ,אחוזי התמותה ממחלה זו היו רק .4%
עק ות כך נשים ר ות העדיפו ללדת אפילו רחו ולא
מחלקה שלו.
לאחר זמן ,ח ר שלו ,שס ל מחתך קטן אצ ע לאחר
שלימד סטודנטים שיעור ש ו ניתח גופה ,מת כתוצאה
מהחתך .גופתו נמצאו תסמינים דומים ל"קדחת
הלידה" .עק ות כך ,זמלווייס התחיל לחשוד שיש קשר
ין המתים שהסטודנטים התאמנו עליהם ,ל ין המוות
של היולדות .הוא התחיל לומר לסטודנטים לשטוף ידיים
חומר מחטא ,כשהם עו רים מהמתים לחיים .כך הוריד
משמעותית את מקרי התמותה של היולדות ,לאחוז
תמותה שהיה אפילו נמוך יותר מהמחלקה השניה!
לאחר מכן ,העלים את "קדחת הלידה" ממחלקתו אופן
מוחלט ,כשדרש גם לחטא את המכונות .ית החולים
ש ו ע ד התנגד לכך נחרצות ,כי חש שזו אמונה
טפלה .עק ות כך זמלווייס כונה "הטיפש המטופש".
כשע ר לע וד ית חולים אחר ,התמותה מחלקתו
הקודמת קפצה שו  ,א ל הפעם ל !35%רו תי
החולים קי לו את שיטותיו וגם אצלם נעלמה המחלה.
כמו ן ש ית החולם הראשון עדיין התנגד נחרצות
לשיטותיו ורק לאחר מותו קי לו גם הם שו את שיטותיו
וזה סוף הסיפור על אניץ זמלווייס מציל האמהות

בית מלון  /גרן זוסמן
ית מלון זה מ נה שמאפשר לאנשים ללון ו
תי המלון מנסים
לזמן מה ,דרך כלל רו
לשרת ולתת למתארח כמה שיותר הרגשה
נוחה .לא מרגישים שם כמו ית ,לפחות לא
אני...
עכשיו אספר קצת על הקשר שלי עם ית
מלון ספציפי – 'מלון ארזים' .מטולה גרה ת
דודה של ס תא שלי ,השם שלה הוא עינה
לסקי .היא ו עלה יאליק הם נצר של
משפחות עתיקות מוש ה מטולה ,שנמצאת
הכי צפונית על ג ול ל נון .יאליק ועינה
הקימו ית מלון שנקרא – 'ארזים' על שם
ארזי הל נון שא א של יאליק יי א לפני
הר ה מאד שנים ,עוד ימים ש הם לא היו
לא מדינת ישראל ולא מדינת ל נון.
יש לי ולמשפחה שלי מסורת – כל שנה,
קיץ ,אנחנו הולכים למלון 'ארזים' ,אנחנו
מתארחים שם לכמה ימים ונהנים מהשירות
המעולה שיש שם ,מה ריכה הטו ה מהאוכל
הטעים ומהמשפחה עצמה.
אם אתם רוצים חופשה קטנה א ל מש יעת
רצון – לכו למלון ארזים עם המשפחה ,לא
נורא אם זה קצת רחוק ,אתם תראו ,זה יהיה
שווה את זה...

צלמה :תמר צ רי
ית חולים מ פנים .צלם :נתאי רגמן
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בית ספר
על בית הספר ,מפיו של לוח  /רעות אלעזרי
שלום ,זה אני ,הלוח .ית הספר הוא ה ית שלי .תמיד רציתי
לראות עוד מדינות ו ית הספר אני לומד עליהן.
יש יום חמישה שיעורים ושתי הפסקות .שיעורים כות ים,
עושים דפי ע ודה ומעתיקים מהלוח ו הפסקות משחקים .סוף
היום מסדרים את הכיתה ומרימים כיסאות ,לפעמים יש זמן
למשחק כיתתי.
אני לא יכול לד ר הר ה ,כי עוד מעט עומד להתחיל שיעור ,יש
לי שתי דקות.
אני אוה לקרוא את מה שכות ים לוח שיעור .וזה כיף
כשלפעמים הפסקות מציירים עלי .סך הכל די כיף להיות לוח.
ינתיים השתמשו י שתי כיתות .אחי הגדול ,שגדול ממני
שלוש שנים עו ד אותו ית ספר כמוני.
משפחה לוחות זה כל לוח שעשוי מאותו סוג עץ .המשפחה
שלי מאוד גדולה.
אני חוש שאפילו יותר מדי גדולה .
הפסקות אני מד ר שפת החפצים הדוממים עם השולחנות,
הכסאות ,המח רות ,הספרים ועוד.
הזמן יום שאני הכי לא אוה זה אחרי שכולם הולכים וכל כך
משעמם.
המורה דיוק הגיעה ועומד להתחיל שיעור ,אז להתראות.

בית כסא  /עדינה יצחק
שירותים עושים את מה שצריך לעשות .זה מקום
פרטי! וכשממש צריכים ללכת – כשעושים את מה
שצריכים – זה מרגיש טו !
לא אוה ים לד ר על זה סרטים ישראליים ,כי זה לא
צנוע ,ו סרטי דיסני ,כי זה לא הכי מתאים לילדים .ית
הכסא זה מקום אישי .ית הכסא ,דווקא אם חוש ים על
זה – זה מקום נהדר! הגוף שלם יכול לנקות את מה
ש תוכו שהוא לא צריך.
הידעתם ש ע ר לא היה ית כסא?! היו עושים את
הצרכים מהחלון!!! גלל ית הכסא יש לנו ס י ה נקיה!

בית ילדים בקיבוץ
אחינעם אברבנאל מראיינת
את אמא שלה
ית

אני  -עד איזה גיל את ישנת
הילדים? ואה ת את זה?
אמא – עד גיל  ,4ואין לי זיכרונות
מהלינה המשותפת ,כי זה גיל מאוד
צעיר ,א ל זה כנראה השפיע עלי.
אני  -היה לך ית ספר קי וץ?
אמא – היה ,א ל קי וץ ליד.
אני  -למה החלטת לעזו את הקי וץ?
היית רוצה לחזור לקי וץ ושאנחנו נגדל
שם?
אמא – מצד אחד ההורים שלי שם וזה
היה יכול להיות נהדר לגור לידם ,א ל
הרגשתי שחשו לגור עם אנשים
מגוונים מכל מיני סוגים ,שכל אחד
וחר לעצמו .אני קוראת לזה "מרח
אנושי".
ית הילדים חוץ
אני  -מה עשית
מלישון?
אמא – מגיל  4ישנו ית-הילדים רק
צהריים .עשינו עוד המון ד רים :היה
לנו טא ון ועשינו פיתות ,היו לנו חוגים
כמו מוסיקה ,חלילית ,וגם משנה.
שיחקנו משחקי כדור ,משחקי קופסא
וגם הכנו זה לזה תש צים ותפזורות,
והיינו רואים שם גם טלוויזיה יחד.
שעה  16:30הלכנו ה יתה.

46
ית שימוש (לחתולים) .צלם ועז שוקרון

צִ לם :נתאי רגמן

בניה  -שם הקשור לבית  /בניה זכות
מה משמעות השם בניה?

קוראים לי ניה גלל שתי סי ות.
סי ה אחת היא ניהו ן יהוידע .הוא מהגי ורים של דוד המלך ושר הצ א של שלמה
המלך.
" ְ ָניָהּו ֶ ן-יְהֹוי ָָדע בֶ ןִ -איׁש-חי (חַ יִל) ַר ְ -פעָ ִלים ִ -מ ַק ְ צְ אֵ ל"
הוא היה איש שעשה הר ה ד רים וזה מה שההורים שלי רצו שיהיה לי .הוא גם היה
חיל צ א וגם עושה שלום.
סי ה שנייה כי אני ן כור .ההורים שלי אמרו שאם מורידים אות אחת זה יוצא " נה"
וגם " ני" וזה מה שהם הרגישו כשנולדתי.
האם אני מרגיש קשור לשם הזה?
אני אוה כל שם .א ל אני לא מרגיש קשור לשם שלי .הר ה פעמים קוראים לי ית
ספר " נה" ולא ניה ולפעמים גם ֶ ָניָה ולא ְב ָניָה כמו שקוראים לי אמת.

בית כמולדת
ציור בהשראת השיר "עוד לא תמו כל
פלאייך"  /אריה ברקוביץ

47

המלצות ספרים הקשורים לבית

אני לא גנב מאת תמי שם טוב  /רעות אלעזרי
יאנק מגיע ל ית היתומים של יאנוש קורצ'ק .לפני כן הוא היה
גנ והיתרון שלו היה מהירות .א ל ית המחסה ה"מקלט"
ש רו לו את הרגלים .ית היתומים של יאנוש קורצ'ק הוא
מק ל חונך שם יוסק ,חולה חזרת ,נ חר להיות שופט
ית המשפט של הילדים ועוד .יאנק אוה עיתונאים וכות
כת ות לש ועון ית היתומים ו עיתון ארצי .שנה האחרונה
שלו ית היתומים הוא הופך לעורך של ש ועון ית
היתומים .הסיפור מ וסס על סיפור אמיתי.
הנושא של העיתון הוא ית והספר "אני לא גנ " מד ר על
ית היתומים.

המלחמה שהצילה את חיי ,מאת קימברלי
ברובייקר ברדלי  /אביטל להמן
אני ממליצה לקרא את הספר המלחמה שהצילה את חיי
מאת קימ רלי רו ייקר רדלי.
הספר מספר על איידה ,ילדה ת עשר עלת רגל קלוטה
(נכה) אשר אמה לא מרשה לה לצאת מה ית ,כי היא
מת יישת רגלה הנכה (ולא רק זה אלא גם מר יצה לה
אם מעזה לה יע את דעתה וגם סתם מתעללת ה וכו').
לאיידה יש אח ,ג'יימי .כשג'יימי (יחד עם ית ספרו)
מפונה לכפר מלונדון המאוימת על ידי הפצצות הגרמנים
מלחמת העולם השנייה ,איידה ורחת יחד אתו .כפר
הם עו רים להתגורר אצל אשה שם סוזן ש התחלה
אומרת שאינה יודעת לגדל ילדים ול סוף נקשרת אליהם
ומעניקה להם ית חם ואוה .
לאחר כמה חודשים ,לאחר שהם נקשרים למקום ונהנים,
איידה למשל מזה שהיא מק לת ק יים ,מרשים לה
לצאת מה ית ,היא לומדת לרכו על סוס פוני (שיש
לסוזן חצר) ,יש לה ולג'יימי מיטות רח ות ונוחות ,הם
נקיים ויש להם כמה גדים ולא רק שמלה אחת לאיידה
ומכנסיים וחולצה לג'יימי ,קיצור  -הם פשוט הר ה יותר
נהנים שם מאשר דירת החדר העלו ה ה התגוררו עם
אמם .אחרי כל זה אה אמם ודורשת אותם חזרה (ו לי
לדעת עצם מצילה אותם מאסון).
האם יחזרו לסוזן? מה יקרה המשך? על כל הד רים
האלה תוכלו לקרוא "מלחמה שהצילה את חיי".
כדאי לכם לקרוא את הספר כי הוא מרגש ,מעניין ,וכיף
לקרוא על מה שקורה לאיידה  -איך היא לומדת ללכת,
לרכו על סוס פוני וכו'.
לאור הסי ות שציינתי אני ממליצה חום לקרוא את
"המלחמה שהצילה את חיי" ו טוחה שתהנו ממנו.
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המלצות סרטים הקשורים לבית

שכחו אותי בבית  /נעם סלטר
אני ממליץ על הסרט "שכחו אותי ית".
זה סרט על ילד שהשאירו אותו ית.
שני גנ ים מנסים לפרוץ ,גלל שהם
משפחה עשירה ,א ל הילד עוצר אותם
עם מלכודת .זה ספר שהסוף שלו מרגש,
מאוד מרגש! יש גם את הסרט השני שגם
ממש טו .
למעלה  /עדינה יצחק
סרט "" – "UPלמעלה" – יש זקן שרוצה
לע ור מקום מגורים ,א ל עם ה ית שלו!
הוא משתמש לונים שיעיפו אותו יחד עם
ה ית.
יש שם רק כמה ד רים עצו ים ,א ל זה
דווקא קצת מצחיק .זה סרט מקסים ואני
ממליצה לראות אותו!

המלצות טיולים וסיורים הקשורים לבית
בית שי עגנון  /שי גלסמן
אם ראיתם את ית עגנון ,אתם טח חוש ים :למה ה ית של ש"י עגנון נראה קצת כמו ונקר? אחרי שאני
אספר לכם סיפור אתם ת ינו.
כמו שאתם יודעים ,ש"י עגנון הוא סופר שגם שנים האחרונות שלו כת סיפורים .גם כשהיה ש"י עגנון ילד,
הוא כת ספרים וסיפורים .יום אחד ית א יו של ש"י עגנון נשרף וכל הספרים תוכו נהרסו .יתו נשרף
שלוש פעמים נוספות .אז ש"י עגנון למד שני ד רים :אחד  -ל נות ית מ טון .ושני  -שלא לשים הר ה כסף
על ה ית.
אז לכו ל ית עגנון לראות את ההיסטוריה!
מרכז המבקרים בית לוי אשכול  /רעות אלעזרי
לוי אשכול היה ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל ,משנת  .1969 – 1963לוי אשכול גר רח יה
ש ירושלים .הוא כיהן כראש ממשלה במלחמת ששת הימים.
ית לוי אשכול שימש התחלה ל ית ראשי הממשלה .גרו ו דוד ן גוריון ,גולדה מאיר ולוי אשכול.
כשמגיעים ל ית לוי אשכול רואים סרטון על חייו ,לאחר מכן עושים תחנות על חייו.
אני ממליצה ל וא ל קר ית לוי אשכול! זה מקום כיפי לילדים ,גלל שלומדים ומשחקים טא לטים.
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המלצת טיול הקשור לבניה עתיקה
המלצה לטיול לקיסריה ,נמל הבית של הורדוס המלך  /גילי פייגנזון
היסטוריה על קצה המזלג:
לפני אלפיים שנה וקצת יותר ,קיסריה ,הנמל והעיר ,נ נתה ע"י הורדוס המלך .היא נ נתה החל מהשנה
 22לפני הספירה הנוצרית.
נמל זה ית – כך הספינות יוצאות ו....מגיעות ה יתה .הורדוס גם נה לעצמו ית – כלומר ,ארמון – עיר
קיסריה.
הרעיון של הורדוס היה ל נות נמל שיאפשר לספינות גדולות להגיע לישראל שאז נקראה "ארץ יהודה"
והיתה תחת שלטון רומי.
תהליך ה נייה של הורדוס היא מאד מעניין :ארכיאולוגים חוש ים שה נאים של הורדוס אפילו הניחו טון
מתחת למים כדי ל נות את הקירות של הנמל .ש יל ניית הנמל הורדוס ה יא כמויות גדולות של חומרי
נייה מאיטליה!
מה לקחת:
 3ליטר מים
תיק גדול עם הר ה אוכל
שרוולים קצרים  +מכנסים קצרים (גם חורף ,נעים מאד שם)
כו ע שמש (זה ליד הים!)
משקפי שמש ,מאד חשו !
מומלץ :משקפת
נעלי טיפוס
גד ים
מקומות חשובים:
הצילומים הם צילומים שלי ,מטיול עם א י ואחותי
אוקטו ר .2020
אמת המים בקיסריה:
חלק ממערכת המים של הורדוס ,שאת חלקו רואים לא
רחוק מ יה"ס שלנו

מקום נהדר ,על חוף הים.

נוף מקסים על הים מאיזור אמת המים,
חשו לנו כי אין לנו ים ירושלים!

גן לאומי קיסריה:
אם יש לכם "מטמון" (מינוי
לגנים הלאומיים) תוכלו
להיכנס חינם .אם לא ,זה
עולה כ ₪ 40-למ וגר ,וכ20-
 ₪לילד.
לא יזיק לטפס קצת!
ועוד קצת לטפס.....
אפשר למצוא הר ה הרפתקאות!

האמפיתיאטרון המרהי ,
לא כדאי לעלות ג וה מדיי,
כי תהיה לכם סחרחורת!
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צינור מים עתיק .מוצאים
ממצאים ארכיאולוגים ,עדיין שטח,
גן לאומי קיסריה
חלקים ארכיאולוגיים מהנמל,
שככל הנראה היו מתחת למים
והיו חלק מהמ נה
התת-ימי ש נה הורדוס

סוף ,אפשר לעצור למלא מצ רי כוח אחרי טיפוס
והליכה והר ה עניין

קישורים מעניינים על קיסריה:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%94
אתר ויקיפדיה על קיסריה :מאמר שכולל הר ה מידע מעניין ,וגם היסטוריה
https://youtu.be/cbmr9JScT3g
סרטון על שחזור נמל קיסריה ההיסטורי ,מאמץ שמתרחש עכשיו
https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%94
אתר רשות הט ע והגנים ,קיסריה
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בחן את עצמך  /ניגון לב סיני
א .מה את/ה מעדיף/ה...
לישון ית
לשחק כדור סל  /כדור רגל
להיות ית מלון
לקרוא ספר
ב .אם את/ה יכול/ה
לבחור בית איזה היית בוחר/ת?
ית מלון
ית שלי
אוהל
איגלו
ג .שלושה דברים שהיית
לוקח/ת איתך לבית חדש
המיטה שלי +שידה חדשה +ה גדים שלי.
הכרית שלי +טלפון שלי  +צלחת חדשה.
שידה חדשה  +תמונה משפחתית  +אוכל של א א.
ה גדים החדשים שלי  +אוכל של אמא +ספר חדש.
ד .שני דברים שהיית לוקח/ת
איתך לאי בודד...
אל ום תמונות+השמיכה האהו ה אליך
שמשיה ומחצלת
טלפון ומטען
צלחת וחליפה

ה .איפה היית מעדיף/ה להיות בזמן הבידוד
חדר שלי
ית שלי
מלונית קורונה
חוף הים
איפה היית מעדיף/ה להיות בחופשה
ים
אילת
אז עכשיו נראה כמה נקודות צ רת/ה
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
חו"ל
אם יש " 4-7א ל אני אוה להיות
ית

ית עם התה והלימון והספרים
הישנים כן ,אני אוה להיות ית עם
אותה האהו ה ואותם ההרגלים אוה
להיות ית" (:-
אם יש  8-16נעים לך ית א ל לא
מפחד לצאת ממנו מצוציין
אם יש  17-24לא יודעת אם זה קשור
לקורונה ולסגר א ל את/ה לא יכול/ה
לחכות לרגע וא תצא מה ית

חידות
זהה את הפתגם  /כל הכתבים
הצעירים
מילה ראשונה :תוכי  +משקה חם מעלים ה=י
מילה שניה :גוף שלישי
מילה שלישית :הסתכלות פחות ט ,ה ת
הקטנה של יולה
חידות הגיון  /עידו פישר
לילה גשום ,ית המלוכה ,נרצחה המלכה.
הליצן אמר שהוא ע ד על ה דיחות שלו.
הגנן אמר שהוא השקה את הפרחים חוץ
והמשרת אמר שהוא יש שירותים וקרא
עיתון .מי רצח את המלכה?

שני חשודים קנו ית חדש והגיעו לחנות של
מוצרים ל ית ,וזו השיחה שהשוטרים שמעו
ינם ל ין המוכר:
חשודים :כמה יעלה לנו אחד?
מוכר :אחד יעלה לכם דולר אחד.
חשודים :כמה יעלו לנו עשרים?
מוכר :עשרים יעלו לכם שני דולר.
חשודים :אז נִ קח מאה עשרים וחמש.
מוכר :מאה עשרים וחמש יעלו לכם שלושה
דולר.
מה הם קנו?
ית עגול אחד נגנ מטיל זה .
האורח אומר שהוא יש על השטיח פינה.
הילדה אומרת שהיא שכ ה מיטה וקראה
ספר,
והילד אומר שהוא יש להכין שיעורי ית.
מי גנ את המטיל?
***
מ ית הנכות נגנ ציור מפורסם,
אותו הזמן היו רק שלושה אנשים מוזיאון.
החשוד הראשון אמר שהוא יש לאכול
(ו אמת הפנים שלו היו קצת מלוכלכות)
החשוד השני אמר שהוא שיחק שחמט
והוציא חייל שחמט מהכיס,
והחשוד השלישי אמר שהוא דיוק נעל את
הקומה למטה ,והראה את המפתחות מי גנ
את הציור?
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מצא את ההבדלים  /עדינה יצחק

תפזורת בנושא בית  /אילת השחר מחנימי
א
ע
פ
צ
ק
פ
ר
ו
ג
ע
ק
צ
ק
ט
ה
ק

ת
ג
י
ו
א
ו
ק
ג
ת
ג
ז
ד
ח
ה
י

י
א
ו
ר
ח
מ
י
מ
ש
ר
ג
ז
כ
ש
ר

ת
מ
ט
ח

א
נ
ס
ל
י
ד
מ
ה
א
ו

ח
ו
ו
ע
ל
צ
ק
כ
מ
ת
ת
נ
צ
ט
כ
ת

פ
נ
ר
ר
ס
פ
י
ר
א
מ
ק
ת
כ
ל
ו

ש
י
ת
ו
נ
ו
ת
ש
ל
ק
מ
ש
פ
ח
ה

מ

ה
ג
מ
ו
ס
י
ק
ה
ו
ס
ל
ע
פ
ל

ה
ש
ז
ע
ר
ש
ש
ת
ו
י
ל
ו
ר
כ
נ

ח
ט
ג
ש
י
ט
פ
נ
ס
צ
נ
ק
ח
י
כ
מ

ו
ד
ט
א
י
ה
ח
ד
ר
י
ש
י
נ
ה
ט

ר
ת
ח
ח
ו
ח
ק
י
ה
ט
ג
כ
י
ז
ה

א
ר
כ
ד
ת
י
ד
ע
ה
ר
ת
י
ר
ח

ר
ה
ז
ס
ח
מ
מ
ו
ת
ו
מ
י
מ
ח
ט
ה

ח
י
ו
ת
מ
ח
מ
ד
ז
ש
פ
ת
ד
א
צ
א

מחסן מילים:
ית ,משפחה ,אה ה ,מרי ות ,רוגע ,אמון ,מוסיקה ,מט ח ,חדרי שינה ,חיות מחמד,
שטיחים ,קירות ,תמונות של המשפחה ,אור חמים ,כר וליות ,ארוחה משפחתית ,חמימות.
שימו ל  :המילים יכולות להופיע מאונך ,מאוזן ,אלכסון והפוך – מהסוף להתחלה.
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תפזורת  /שי גלסמן
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מחסן מילים:
ית ,ית המקדש ,ית א ות ,חדר שינה ,ית ספר,

ית כלא.
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מחסן מילים:
ית ,ארמון ,יגלו ,אהל ,ית רכ  ,מוזיאון ,ית מרחץ ,צימר ,מלון ,ית חוף ,ונקר ,דירה ,סוכה.
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מצאו את ההבדלים  /רעות מעוז

סקר
איזה ית הייתם מעדיפים לגור  -ית קש  /מערה ִ /אגלו  /אֹ הל  /קרון קרקס ?
בית קש
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קרון קרקס

מערה
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אגלו

אהל
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58

59

60

61

62

תשובות לחידות:
הפתגם " :יתי הוא מ צרי"
פתרונות חידות היגיון:
 :1הגנן ,גלל שירד גשם ולא היה צריך להשקות את
הפרחים חוץ.
:2מספר לדלת ה ית.
:3האורח ,גלל שהוא לא יכול לש ת פינה כי ה ית
עגול.
 :4החשוד השני ,כי לא היה מי שישחק איתו.

אני ביתך – אתה ביתי

