בס“ד

עיתון מס' -1
אלול –תשרי
התשע"ט ,

אהרון הרא“ה בנים-היום!

אוקטובר
*8112

משולחנו של מנהל בית החינוך

צוות המערכת:

משפחה יקרה ,שלום וברכה!

אלינור אוחנה ,מחנכת כיתת חזון ורכזת השפה .צוות

בסייעתא דשמיא ,אנו גאים להציג בפניכם את הגיליון
הראשון לשנה"ל התשע"ט של העיתון הבית-ספרי,

תלמידי סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ג'-ו' :דביר

"חמ"ד אהרן הרא"ה בנים -היום!"
העיתון החודשי מסכם את אירועי החודשים אלול-תשרי,
תוך הבאת דיווחים אותנטיים מהשטח ע"י תלמידי
סיירת האינטליגנציה הלשונית מכיתות ג'-ו',
בהובלת המורה אלינור אוחנה ,רכזת השפה ומחנכת כיתה
ה' -חזון.
אנו מזמינים תלמידים נוספים להצטרף לסיירת האינטליגנציה
הלשונית,ולבטא את יכולותיהם הלשוניות -בכתב ובעל-פה.
השנה עלינו קומה נוספת ומידי חודש יוצגו הדיווחים
באמצעות סוגת כתיבה שונה ,ובהלימה לערך החודשי של
מפתח הל"ב (החינוך לחיים בחברה) מתוך אמונה.
חודשים אלול ותשרי מוצגים לפניכם באמצעות דיווחים,
הנוגעים לערך "שיתוף והשתתפות".
העיתון כולו הוא פרי עמלם של התלמידים המוכשרים -ישר
כוח גדול על המחויבות והאיכות!
חודשים אלול-תשרי היו עשירים בעשייה פדגוגית-חינוכית
ענפה .הצלחנו לבטא באופן מגוון ואיכותי את
ריבוי האינטליגנציות ולהוביל ללמידה חווייתית ורב-גונית,
לאור חזון בית החינוך.
תודה גדולה למורה אלינור אוחנה על ההובלה וההתמדה,
במשך ארבע שנים .תודה מיוחדת לבת השירות הלאומי ,דסי
לאופר ,על העיצוב המרשים והאסתטי.
אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ,מלאת חוויות ובעיקר...
זמן איכות משותף של כל תלמיד עם משפחתו.
יהי רצון שנמשיך למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.
יחד ,אי"ה ,נמשיך להוביל למצוינות!
בברכת משפחה שבוחרת בך!

רונן וייס,
מנהל חמ"ד אהרן הרא"ה בנים

כהן ,שקד אזוגי ,יגל יוספי ,איתי ברחד ,עידו בנימין ,רועי
דיאמנט ,ינון אמר ,לביא חיון ,גלעד סופר ,ישראל סטרול  ,יניב
זאבי ונועם חורי .גבאירל מיקל ,אייל אלקיים ,יהונתן טסלר,
איתן שולחני ,מנחם ש .רוזנטל ,אלישיב דהן ,נדב אורזך.
עיצוב :דסי לאופר ,בת שירות לאומי ,קומונרית סניף עזרא

אירועי החודש:
רצף הדיווחים:
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט -כינוס חגיגי.
אמירת סליחות ברוב עם.
אסיפת הורים.
ערב סליחות בבית הכנסת המרכזי לשכבות ה'-ו'.
חברותות רב גיליות -צום גדליה.
כנס "תשובה מאהבה" לשכבות ב'-ד' באודיטוריום חיפה.
סוכה מארחת.
תערוכת סוכה מהחלומות.
לימוד ליל הושענה רבא.
פעילות פתיחת הנושא השנתי-
אחדות וייחודיות.

בס“ד

מסע במילים
יום פתיחת שנה"ל התשע"ט /לביא חיון ,תלמיד כיתת כבוד בהובלת המחנכת חלי לוז
שלום קוראים לי לביא חיון ואני תלמיד בכיתה ג .1בשעה טובה ומוצלחת נפתחה שנת
הלימודים התשע"ט .ביום ראשון כאשר הגעתי לבית הספר ,התרגשתי מאוד! שמחתי כאשר
ראיתי את תלמידי כיתה א' נכנסים לבית הספר ולמגרש .התכנסנו יחד למפגש חגיגי,
והשתתפנו בקבלת תלמידי כיתה א' במחיאות כפיים .המנהל בירך אותם ,אותנו ואת הצוות
החינוכי ,שמענו דברי תורה וחיזוק מפי רב בית החינוך ,משה אמינוב וסיימנו באמירת סליחות.
שמחתי לראות את המורה הקודמת שלי ,המורה טל קיס  .היה לי כייף גם להיות בכיתה
ולפגוש שוב את כל החברים .מאוד סיקרן אותי לראות מי המורה
החדשה שלי וממש שמחתי לגלות שזו המורה חלי לוז .גיליתי שהשנה יש

אמירת סליחות ברוב עם  /נועם חורי ,תלמיד כיתת נריה בהובלת

המחנכת מירי בן חמו
בבית ספרנו במהלך חודשי אלול ותשרי התקיימה אמירת סליחות ברוב עם .תלמידי בית
החינוך

מכיתות ד-ו השתתפו באמירת הסליחות .בעשרת ימי תשובה שיתפנו באמירת

הסליחות גם את השכבות הנמוכות ,וכך בלב אחד השמענו את קולנו בתפילה .רב בית
החינוך חילק לכל תלמיד דף עם פיוטים שונים מתוך הסליחות כגון :עננו ,אבינו מלכנו ועוד...
תלמידים בעלי שופרות תקעו בשופרות בתקיעה רמה ,ועוררו את לב כל התלמידים
לתשובה .אחרי אמירת הסליחות ותקיעת השופרות חזרנו לכיתה להמשך יום מבורך" .מי ייתן

בס“ד

מסע במילים
היום הראשון של תלמידי כיתות א' בבית החינוך /רועי דיאמנט ,תלמיד כיתת נריה
בהובלת המחנכת שירן קורש
בבוקרו של היום הראשון ללימודים ,ליוו הורי תלמידי כיתה א' את ילדיהם הנרגשים לכיתות.
ביניהם היו גם הוריי אשר ליוו את אחי אלעד ,והמתינו איתו עד לבואה של המחנכת .המחנכת
חילקה לתלמידים מחזיק מפתחות בצורת חייכן ,כדי ששנת הלימודים שלהם תהיה מלאה
בחיוכים ...יום הלימודים נפתח בתפילתם הראשונה של ילדי כיתה א' בכיתה .לאחר מכן,
נערך במגרש מסדר חגיגי ,ובו עברו ילדי כיתה א' מתחת לשער ,עליו היה כתוב" :שלום
כיתה א'" .את השלט החזיקו תלמידי כיתה ו' ,שקיבלו את פני תלמידי כיתה א' בשמחה .זו

הייתה ההזדמנות הראשונה של תלמידי כיתה א' לראות את כל תלמידי בית החינוך ,וקבלת
הפנים החמה שימחה אותם .במהלך המסדר ,שמענו דברי תורה מפי רב בית החינוך ,הרב
אמינוב ואמרנו סליחות .בהפסקת עשר הכירו תלמידי כיתה א' את חצר בית הספר ,את
מתקני המשחקים ושיחקו עם חבריהם .התלמידים שמחו על ההזדמנות להוציא אנרגיה,
לשחק ולצבור כוחות להמשך היום .בסוף יום הלימודים ,הורי התלמידים
חיכו להם בשער הכניסה ,והתלמידים סיפרו בשמחה על חוויותיהם

מהיום הראשון ועל החברים החדשים שהכירו.

בס“ד

ראיון בנושא אסיפת הורים ראשונה לרגל פתיחת שנה"ל התשע"ט/
שקד אזוגי ואיתי ברחד ,תלמידי כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה

שאלות הראיון:
מה הנושא העיקרי שהמורה דיברה עליו?
איך המורה התחילה את האספה?
באיזה חלק של האספה המורה נתנה לכם את השי שהכנו לכם?
האם אהבתם את המתנה שהכנו לכם?
מה היה יותר -אבות או אימהות?
האם פרט למחנכת הוצגו מורים נוספים?

האם המורה דיברה בהקשר ללימודים למרות שהייתה רק תחילת שנה?
האם היה לכם נעים בכיתתנו?
האם התקשיתם להבין על מה המורה מדברת?
האם ניתנה להורים האפשרות לשאול שאלות?
תשובות של הורי התלמידים ,שקד אזוגי ואיתי ברחד:
המורה שיתפה את ההורים במה שעומד להתרחש
השנה מבחינה לימודית וחברתית.
המורה הציגה את עצמה וביקשה מההורים להציג
גם את עצמם.
השי המתין להורים בתחילת האספה על שולחן בנם.
כן ,הברכה היתה מרגשת.
מספר האבות והאמהות היה פחות או יותר זהה.

בס“ד

פרח של ברכות /שקד אזוגי ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
בשבוע הראשון של השנה עוד לפני חגי תשרי ,הכינו תלמידי שכבת ה' פרח של ברכה.
מדובר באיגרת ברכה לכבוד השנה החדשה ,אשר הוענקה באופן אישי לכל הורה ,עת
הגיע לאספת ההורים הבית ספרית .האיגרת כללה ברכה אישית ,אשר נכתבה על ידי
תלמידי השכבה ,כל תלמיד עבור משפחתו.

תרגיל רעידת אדמה /ינון אמר ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת פורת פופר
לפני חופשת סוכות ,עשינו תרגיל לכל בית החינוך ,כדי לדעת איך להתנהג ולפעול
במקרה של רעידת אדמה .הפעילו אזעקה חזקה ולאחריה פינו את כולנו מהכיתות לחצר
האחורית .היו כמה צוותים ותפקידים שונים של תלמיד כיתת נריה בהובלת המחנכת שירן
קורש .היינו צריכים לשבת לפי כיתות ולהקשיב להנחיות .אחד הצוותים עשה סימולציה
של טיפול בפצוע -מספר תלמידים היו אחראים על פינוי הפצוע ואחד
הילדים שכב על אלונקה .אני חושב שהתרגילים האלה מאד חשובים,
כי צריך לדעת איך להתנהג בלי לחץ ולהקשיב להנחיות מסודרות

עונג שבת /גלעד סופר ,תלמיד כיתת כבוד בהובלת המחנכת חלי לוז
בכל יום שישי ,בשעה השנייה ,כלל תלמידי בית החינוך מתכנסים במגרש לעונג שבת.
עונג השבת נפתח בהנפת הדגל ובשירת אני מאמין והתקווה .בכנס זה כולנו משתתפים
בשירה ובריקוד לכבוד השבת .בחודש זה הוספנו אמירת סליחות ברוב עם ותקיעה
בשופרות .כמו כן אנו שומעים מפי רב בית החינוך הרב אמינוב דבר תורה על פרשת
השבוע לכבוד שבת .בסיום הכינוס מתקיים טקס חלוקת תעודות הצטיינות בהתאם
לערך החודש של מפתח הל"ב מתוך אמונה .הערך החודשי לחודש תשרי הוא שיתוף
וההשתתפות ועל כן קיבלו תלמידי כיתות ו' תעודה על השתתפותם בטקס תלמידי כיתה
א .תלמידים נוספים שקיבלו היו תלמידים שהשתתפו בערב התעוררות שנערך בבית
כנסת המרכזי .אני אוהב לקחת חלק ולהיות שותף במפגש של עונג שבת ,כי האווירה
שמחה ונעימה.

בס“ד

ערב התעוררות וסליחות קהילתי לתלמידי כיתות ד' -ו'  /דביר כהן ועידו בנימין,
תלמידי כיתת חזון בהובלת המחנכת פורת פופר
ביום רביעי התכנסנו בבית הכנסת המרכזי והשתתפנו בערב סליחות ברוב עם .הערב
היה בשיתוף ישיבת בני עקיבא ותלמידים מבית החינוך שלנו ,חמ"ד אהרן הרא"ה בנים,
משכבות ד'-ו' .במהלך הערב שרנו ,שמענו דברי תורה ואמרנו סליחות .התלמידים
שהשתתפו קיבלו תעודה על שלקחו חלק בערב קדוש זה .אני וחבריי לכיתה שמחים
שהיינו שותפים בערב זה.

כנס חמ"ד מחוזי" ,תשובה מאהבה" באודיטוריום חיפה לתלמידי כיתות ב'-ד'/
משה ישראל סטרול ,תלמיד כיתת מצוינות בהובלת המחנכת טובה מנדל
האירוע התחיל בדברי תורה של הרב ענזי ובדברי תורה של הרב שמואל אליהו .הרב
ענזי בירך את כל תלמידי בתי הספר בחיפה וכל התלמידים התרגשו והקשיבו בקשב רב.
לאחר מכן הרב שמואל אליהו סיפר לנו סיפור על אביו רבי מרדכי אליהו זצוק"ל .אחר כך
הגיע הרגע שכולם חיכו לו -ההצגה .בהצגה זו השתתפו שחקנים מוכרים ואהובים על
התלמידים .ההצגה סיפרה על ילד שהתמודד עם בעיית גמגום ,אך בהמשך התגלה
שכאשר הוא שר הוא לא מגמגם כלל .לבסוף הוא השתתף במחזמר וכל הקהל מחא לו
כפיים .ההצגה הייתה מעניינת ומלמדת .לבסוף ,הרב ענזי אמר פסוק ובירך אותנו בברכה
אחרונה .יצאנו נרגשים מהכנס ושמחים שהשתתפנו פעם נוספת בכנס זה עם שאר
תלמידי החמ"ד.

בס“ד

"סוכה מארחת"  /רועי דיאמנט ,תלמיד כיתת נריה בהובלת המחנכת שירן קורש
לקראת חג הסוכות ,יצאו תלמידי כל הכיתות של בית החינוך להתארח בסוכה של אחד
התלמידים מכיתתם ,יחד עם המחנכת והמלמד .כל זאת ,על מנת להיות שותפים
ללמידת דיני חג הסוכות .אני ושאר תלמידי כיתתי ,יצאנו עם המחנכת שירן והרב גבי
לבקר בסוכה של שלום אורי שניר .כאשר הגענו לסוכה ,הרב גבי אמר לנו דבר תורה
בנושא חג הסוכות ,ולאחר מכן השתתפנו בחידון בנושא הלכות סוכה .לסיום ,שלום אורי
חילק לנו קרטיבים שקיררו את גופנו מהחום ששרר .כשחזרנו לבית החינוך ,חילקו לנו
עוגה טעימה .נהנינו מאוד והייתה חוויה מצוינת ומאוד כיפית.

''סוכה מארחת'' /איתן שטרית ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה
כמו בכל שנה ,תלמידי כיתתי ואני יצאנו להתארח בסוכה של אחד מהחברים לכיתה.

השנה יצאנו לבקר בסוכה של מנחם שי רוזנטל ,בליווי המחנכת אלינור אוחנה ורב בית
הספר משה אמינוב .משפחת רוזנטל קיבלה אותנו ברוחב לב וכיבוד עשיר .הרב אמינוב
לימד אותנו על הלכות סוכה ,ועל חשיבות המצוות שמתקיימות בה .בסיום ,מנחם שי כיבד
אותנו בכדורי שוקולד טעימים מעשה ידיו .הסוכה הייתה מרווחת ומקושטת והיה נעים
לשבת בה ולהשתתף בלמידה .תודה רבה למשפחת רוזנטל על האירוח ותודה לרב

סוכה מארחת  /משה ישראל סטרול ,תלמיד כיתת מצוינות בהובלת המחנכת טובה מנדל
אנו תלמידי כיתה ד 1יצאנו בזוגות-זוגות לבקר בסוכתו של התלמיד אלימלך גודמן .בהתחלה שמענו
דברי תורה מפיו של הרב גבי .הרב הסביר שמצוות סוכה זו מצווה חשובה .לאחר מכן התחלקנו לשתי
קבוצות והרב שאל אותנו שאלות בדיני סוכה .אחר כך שיחקנו משחקים וקיבלנו
פרסים .בסוף ,אמא של אלימלך חילקה עוגה טעימה לכבוד יום ההולדת של
אלימלך וכולנו יצאנו שמחים .זכינו להשתתף בלימוד הלכות סוכה וכן לחגוג את יום
הולדתו של אלימלך ונאחל לו :מזל טוב!

בס“ד

סוכה מארחת /יניב זאבי ,תלמיד כיתת נריה בהובלת המחנכת מירי בן חמו
ביום שישי שלפני חג הסוכות הסתדרנו בזוגות ויצאנו להתארח בסוכה של אחד מחברי
הכיתה .כשהגענו לסוכה התיישבנו במעגל ,והרב בני נעמד באמצע ואמר דבר תורה.
הילדים השתתפו וענו לשאלותיו של הרב .דבר התורה היה מעניין ,והילדים ישבו מרותקים.
בסיום האירוח הנפלא נתנו מתנה לסוכת משפחת החבר ,שרשרת ארוכה שכולנו הכנו
ביחד.

''סוכה מארחת'' /איתן שטרית ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה
כמו בכל שנה ,תלמידי כיתתי ואני יצאנו להתארח בסוכה של אחד מהחברים לכיתה.
השנה יצאנו לבקר בסוכה של מנחם שי רוזנטל ,בליווי המחנכת אלינור אוחנה ורב בית
הספר משה אמינוב .משפחת רוזנטל קיבלה אותנו ברוחב לב וכיבוד עשיר .הרב אמינוב
לימד אותנו על הלכות סוכה ,ועל חשיבות המצוות שמתקיימות בה .בסיום ,מנחם שי כיבד
אותנו בכדורי שוקולד טעימים מעשה ידיו .הסוכה הייתה מרווחת ומקושטת והיה נעים
לשבת בה ולהשתתף בלמידה .תודה רבה למשפחת רוזנטל על האירוח ותודה לרב

ליל הושענה רבה  /יגל יוספי ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
בליל הושענה רבה כל הילדים ואבותיהם התכנסו בבית המדרש בבית החינוך .כל ילד
קיבל דף לימוד ליל הושענה רבה מהמנהל ,ולמדנו בחברותות בהובלת הרב קליין .לאחר
כל קטע ,הרב קליין שאל את הילדים שאלות וכולם השתתפו וידעו לענות היטב על
שאלותיו .לאחר מכן שמענו דברי תורה מפי מיכאל שניר על שמחת בית השואבה ועל
חשיבות ליל הושענא רבה ,בו ב"ה נחתם לחיים טובים "בפיתקה טבא" .לבסוף כל
הילדים לקחו חלק והשתתפו בריקודים של מצווה מתוך שמחת החג .אלו היו שעות
מיוחדות עבורי בלילה זה.

בס“ד

יום גיבוש -פעילות חווייתית לפתיחת הנושא השנתי" -אחדות וייחודיות" בסימן
"יחד שבטי ישראל"  /יהונתן טסלר ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה
במסגרת "שנת האחדות והייחודיות" וחודש תשרי בסימן שיתוף והשתתפות ,התקיים
בבית הספר יום גיבוש חוויתי לכל התלמידים .ביום הגיבוש היו תחנות מגוונות ,כגון:
מתחם פיינטבול ,קיר טיפוס ,מסלולי מתנפחים ,מתחם קרבות סומו ,פעילות  odtועוד.
התלמידים אהבו מאוד את הפעילויות ונהנו מהתחרויות ,שבדקו את שיתוף הפעולה של
כולם ,על מנת שנוכל לקבל את הגביע .כולנו חזרנו עייפים אך מרוצים!!! הרגשנו כאיש
אחד בלב אחד.

בס“ד

פינת סיפור בהמשכים
ברוכים הבאים למסע יהדות והיסטוריה על רש"י  /איתן שולחני ,תלמיד כיתת חזון
בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
רש"י -ר' שלמה יצחקי ,חי במאה ה .11רש"י היה רב מלומד צרפתי בלתי רגיל ,שחי בימי
הביניים ,ממש לפני שלטון הטרור של מסעי הצלב .רש"י הינו מהפרשנים החשובים ביותר על
התורה והתלמוד .רש"י היה דמות מופת ביהדות ובהיסטוריה של עם ישראל.
רש"י חי בצרפת ,הוא נולד בשנת  1101לספירה ,בתקופת שלום בין היהודים לנוצרים
בצרפת .בגיל  8הוא עזב את עיר הולדתו טרואה ,ועבר ללמוד בישיבות וורמייזא ומיינץ
בגרמניה ,שם היו מרכזי לימוד יהודיים.
הוא התחתן ונולדו לו שלוש בנות ,ובעת לימודיו חי בעוני .לאחר מכן חזר לטרואה ,עיר
הולדתו כדי להנהיג את הקהילה היהודית שם .הוא עשה זאת ,לא לפני שביקר ונפרד
מחברו מון-סניור לוטין הבישוף.
כשחזר לטרואה הקים בה ישיבה ,שם למד ב"חבורה" עם תלמידיו והחל לפסוק הלכה
ולחבר את חיבוריו על התורה והתלמוד .הוא לא הסכים לקחת כסף על פסיקת הלכה ,אלא
עבד במסחר ובבציר .הוא היה דיין בבית הדין הרבני וקיבל גם שאלות מכל רחבי העולם
היהודי.
רש"י היה אדם עניו מאוד וגם איש אמת .כאשר לא ידע או לא
הבין משהו ,לא התבייש וכתב בפירושו "איני יודע" ,ועל כך
נאמר "לא הביישן למד" .את פירושיו של רש"י אנחנו וכל עם
ישראל לומדים עד היום ,כפירוש הראשון לתורה.

בס“ד

משימה עולמית /יגל יוספי ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
יום אחד היה ילד עם חיים רגילים לגמרי .הוא היה הולך לבית הספר כל יום ,משחק עם
חברים וקראו לו דנסון .דנסון אהב מאד לשחק במשחקי מחשב .יום אחד חזר דנסון מבית
הספר והוריו שאלו אותו" :דנסון יש שיעורים?" .דנסון השיב" :אמא ,יש שיעורים בחשבון .אני
עולה לעשות אותם"" .טוב חמודי" ,אמרה אמא .אבל כמו כל ילד דנסון שיחק במחשב לפני
שהתחיל את שיעורי הבית .הוא התחיל לשחק ועל צג המחשב הופיע כתב מוזר שבו היה
כתוב" :האם אתה רוצה להיות במשימה עולמית ,לטוס למקומות בעולם ולעזור לילדים
ולאנשים שקרה להם משהו וצריך להציל אותם? אם אתה רוצה להשתתף בפרויקט לחץ
אנטר" .דנסון התלבט כמה רגעים ולבסוף לחץ על מקש האנטר .לפתע הופיעה על צג
המחשב דמות של אדם שאמר לו" :שלום ,קוראים לי בועז אני מנהל המשימה .לפני שאסביר
לך הכול ,אצרף לך מישהי שתעזור לך ותהיה איתך בכל משימה .קוראים לה נועה אופיר.
אם אינני טועה ,דנסון ,היא איתך בכיתה ,נכון?" .דנסון גמגם ואמר לו" :בועז ,איך אתה יודע
שהיא איתי בכיתה?"" .יש לי שיטות מיוחדות ,אמר בועז ,עכשיו אתה מבין?"
דנסון אמר לבועז" :כן הבנתי ,אבל איפה ומתי תהיה המשימה הראשונה? בועז ענה" :את

דני חסר המזל /יהונתן טסלר ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
יום אחד קם דני בבוקר ,כמו כל ילד רגיל ,והתארגן לבית הספר .דני נפרד לשלום מאימו
והלך .באמצע הדרך ראה דני משהו שמשך את תשומת ליבו -איש בגודל לא רגיל ,לבוש
בגדים שחורים ומחטט בפח הזבל .מיד עלתה במוחו של דני המחשבה להביא לאיש המוזר
את הכריך שלו .התקרב דני אל האיש והציע לו את הכריך .האיש הסתובב אל דני ,אך דני
התקשה לראות את פניו .זאת משום שהיה לאיש כובע גדול שהסתיר
אותו .לפתע ,אמר האיש לדני" :עכשיו אתה תהיה חסר המזל!" וחבט
בו בעוצמה .דני התעלף.

בס“ד

הפצצה /מנחם שי רוזנטל ואלישיב ,תלמידי כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור
אוחנה
חלק א'
אני סתם ילד רגיל כמו כולם ,אבל מהיום כבר לא בגלל שאני מפורסם .מכנים אותי
"הפצצה" ,ואני אספר לכם מה קרה .לפני כמה חודשים קראו לי ליחידה מיוחדת וסודית.
אמרו לי שאני ילד מיוחד ,לא כמו כולם ושאני יכול לעשות דברים אדירים .שכחתי לספר לכם

שיש לנו חופש נצחי מבית הספר .הכול התחיל כשיום אחד רגיל כמו כל הימים ,התעוררתי
מוקדם ,נטלתי ידיים ,צחצחתי שיניים והתארגנתי במהירות ,כדי לא לאחר והלכתי לבית
הספר .בדרך שמעתי תקתוק מוזר .חשבתי לעצמי שאולי זה השעון שלי .קרבתי את השעון
לאוזן ,אבל לא שמעתי שום רעש .חיפשתי בתיקי אבל לא מצאתי שום דבר ,חוץ מהמחברות
והספרים שלי .לפתע שמתי לב לאור בין השיחים .הלכתי להסתכל מה יש שם ,וראיתי שם
חבילה .שכחתי לספר לכם שקוראים לי יהודה ועל החבילה היה כתוב" :יהודה ,תפתח את
החבילה" .פתחתי את החבילה בלי היסוס ובשמחה ,ומצאתי פצצה .רציתי להתקשר
למשטרה אך כבר יצא מתוך הפצצה קול....

שליט האש  /איתי ברחד ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
פרק ראשון
זהו סיפור על ילד ,שונה מאחרים .יש לו דיסלקציה והפרעת קשב ובכלל ,הוא לא אנושי .הוא
בן של אל ,אל הנגרות ,שם האל הוא הפייסטוס{או ברומאית ,וולקן} .שם הילד הוא ליאו ,ליאו
ואדלס .עוד כשהיה קטן ,אמו של ליאו הייתה מוסכניקית .יום אחד הוא צייר בחדרו ,ולפתע
שמע צרחה .הוא מיהר לרדת למוסך של אמו ,וראה שהוא בוער ,וראה את אמו מוטלת על
הרצפה .הוא שמע קול והסתובב בבהלה .מולו ראה אישה חומה ירקרקה ,שעיניה עצומות
והיא אמרה לו בקול מפחיד יותר מהפחד עצמו :״תיזהר ,ליאו ואדלס ,גורלך עלול להיות
כגורל אמך״ ומיד נעלמה .ליאו רץ בבכי ליער .רק מה שלא ידע הוא ,שביער הזה ,חייו
עומדים להשתנות.

משימה בצבא  /נדב אורזך ,תלמיד כיתת חזון בהובלת המחנכת אלינור אוחנה
לפני עשר שנים ,אני ,נדב ,וחברי הטוב אורי ,שירתנו בצבא.
הכול התחיל כשהמפקד שלנו אמר" :אתם יוצאים למשימה סודית ,כדי להשיג את אבן
אטלנטיס מיערות פרו .לאחר מכן תצטרכו להחזירה לאטלנטיס ,ואטלנטיס יעלה על פני המים".
יצאנו לדרך עם רכב שטח וכלי נשק רבים .הגענו ליערות פרו ,התקרבנו וראינו שיש ערפל
גדול שמכסה את היער .שמענו צחוק מפחיד וראינו שמדובר בלוליינים ,שאמרו לנו " :אנו
התאומים דיוטי פור" .הם הוציאו סכינים ואיימו עלינו שלא נעבור את הגשר .לא הייתה לנו
ברירה ,והתחלנו להילחם בהם .נטלנו לידינו אקדח וירינו לעברם .פגענו באחד מהם והוא נפל
לתהום .השני ,תקף את אורי עם חרב ופגע בו בכתף .נמלטנו מהם תוך כדי שאנו עוברים את
הגשר לעבר הצד השני ,והתקדמנו.
הגענו ליער ושם פגשנו טרול ענק ברוחב  11מטר וגובה  81מטר .הטרול הושיט את היד והעיף
אותנו למרחק רב .בנוסף ,הוא שלף אקדחים ,ירה בנו אבל החטיא .לקחנו את הנשק שהיה
בידינו ,ירינו לעברו ,אבל לא הצלחנו לפגוע בו .לעומת זאת ,הוא הצליח לפגוע ברכב השטח
שאיתו הגענו ליער .נשארנו רק עם אקדחים .בכוחותינו האחרונים ,קפצנו על רגלי הטרול .הוא
ניסה לירות בנו ,אבל פגע בעצמו .טיפסנו עליו ,הגענו עד לידיו והצלחנו להפיל את נשקו.
בעודנו קופצים עליו ,כיסינו את עיניו על מנת שיפול ארצה ואכן הצלחנו להפילו .כך ,הצלחנו
לקחת את כלי הנשק שהיו בידיו ,ירינו לעברו והוא התפוצץ.
המשך יבוא...

בס“ד

הרגע המביך הזה
שאתה מגיע לסוכה של
טבעונים עם לולב
והמארחת כזה "אוי נו,
לא הייתם צריכים ,יש
מלא אוכל".

איך נסע
האתרוג לאילת?
דרך כביש
הערבה

בס“ד

בס“ד

חודש אלול ,תשרי
בית חינוך ללמידה חוויתית ורב גונית

קבלת תלמידי כיתות א' החדשים! וטקס של שכבה ו' לכבודם ):

אמירת סליחות ברוב עם -תלמידי כיתות ד-ו

יום הערכות לצוות
החינוכי לקראת פתיחת
שנת הלימודים תשע“ט

ערב
התעוררות

עונג שבת והענקת תעודות

חברותות איכותיות" -איש את רעהו יעזורו" -צום גדליה

כנס ”תשובה מאהבה“ באודיטוריום בחיפה

למידת עמיתים  -אלעד דיאמנט
על מפת העולם

מירי בן חמו מחנכת כיתת ו‘ ”נריה“
בפעילות ייחודית לקראת ראש השנה

מברכים את מחמ“דית ,הגב‘
ירדנה אלון לרגל יום הולדתה

סוכות מארחות

פעילות ייחודית לקראת סוכות ,הכנת מובייל ברכה לסוכות
בהנחיית המחנכת טלי סניר  -מחנכת כיתת ”אחריות“

תערוכת ”סוכה מהחלומות“

ואירוח גני החובה ”פאר“
ו“רימונים“

לימוד ליל הושענא רבה -אבות ובנים

תעודות ”עין טובה“ לשתי הספרניות המתנדבות -
גב‘ יעל איילנדר וגב‘ רחל הולצר

תעודות ”עין טובה“ לתלמידים שהשתתפו בלימוד
ליל הושענא רבה

תפילת ראש חודש חשוון חגיגית!

כיתת ”מצויינות“ בהובלת המחנכת זהבה פרץ בחברותות ואפיית
עוגיות לכבוד ר"ח חשוון.

ישיבת ועד הורים מוסדי ראשונה לשנהל תשע“ט בהובלת המנהל

לימוד בחברותות
 -ראש חודש חשוון

פעילות פתיחת הנושא השנתי-
"אחדות וייחודיות"בסימן "יחד
שבטי ישראל".

