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שיפוץ חדר מייקרס
כיתה ה’1 והמחנכת נירית נעים

חדר  בשיפוץ  התחלנו  החודש 
מייקרס לקראת השנה הבאה. כיתה 
ה’1 חולקה לצוותים, וכל צוות לקח 

אחריות על חלק אחר בשיפוץ.
צוות התכנון נפגש עם גלי שרון ועם 
דפנה עשת דגן, אימהות שהתנדבו 
והתלמידים  הפרוייקט,  את  ללוות 

החלו למדוד ולתכנן את החדר.
צוות  גם  בעבודתם  יחלו  בקרוב 
החומרים  מיון  צוות  הצביעה, 

וצוותים נוספים.
אנו נדאג לעצב את החדר באופן כזה 
לחוות  יוכלו  הספר  בית  שתלמידי 
ומשמעותית  שונה  למידה  חווית 

בהתאם לצורכי המקצוע.
על  שמחים  אנו 
לנו  שניתנה  ההזדמנות 
מעיצוב  חלק  להיות 
אנו  הספר.  בית  חלל 
יעזור  שהדבר  יודעים 
ככיתה,  להתגבש  לנו 
שהתוצאה  ובטוחים 

תסב לנו גאווה גדולה.

הפסקה בין שיעור שלישי לשיעור רביעי
בעד או נגד?
מאת: מאיה אורון

דקות   25 של  אחת  הפסקה  התקיימה  שישי,  מידי  השנה,  תחילת  מאז 
האם  התלמידים  מועצת  נציגי  בקרב  דיון  התעורר  הספר.  בית  לתלמידי 
כדאי לפצל את ההפסקה הגדולה לשתי הפסקות קטנות, כלומר רבע שעה 

בשעה 9:40 ורבע שעה בשעה 10:55.
על מנת לקבל החלטה ערכו נציגי המועצה משאל בכיתות ושאלו -  בעד או 
נגד פיצול ההפסקה הגדולה? לאחר ספירת הקולות ביום שישי ה-9.3.18 

הוחלט כי בימי שישי יתקיימו שתי הפסקות.
ומה אתם חושבים על פיצול ההפסקות?

zrakor@kfar.info כתבו אלינו

איך שם נולד?
מאת: בן לוקר

ביום שלישי ה-15 למאי, בהפנינג שבועות, התקיימו הבחירות לשם החדש 
לבית הספר שלנו. הבחירות נעשו באופן דמוקרטי בין המצביעים: תלמידי 

בית הספר, הורים, צוות בית הספר וחברי קהילה נוספים.

השם שנבחר הוא  גש”ר . שם זה משקף חזון משותף וגם תקווה שבית הספר 
וכפר  רשפון  ים  גליל   – הישובים  שלושת  לתלמידי  קהילתי  מרכז  ישמש 
התפלגות  להלן   – משתתפים   377 עצמו  באירוע  הצביעו  סה”כ  שמריהו. 

הקולות לשמות השונים:
1. גש”ר 215
2. שבילים 59
3. אופקים 43
4. החממה 27
5. גוונים 17
6. אמ”ת 9

7. מרחבים  7

כעת נותר לעצב לוגו חדש. אנו מזמינים אתכם לשלוח הצעות. 

אז ברוכים הבאים לבית ספר גשר.

התרגיל הארצי ללמידה מרחוק
מאת: יונתן אלכסנדרוביץ ונועם דרורי
ביום חמישי ה-22.2.18 נערך תרגיל ארצי “למידה מרחוק”.

התרגיל הוא הכנה למצב חירום, כלומר במידה שפורצת מלחמה והתלמידים 
לא יכולים לצאת מבתיהם, הם לומדים מהבית. 

המשימה הייתה להיכנס ל-outlook  ושם היה קישור לאתר בית הספר.
באתר היו 2 משימות.

במהלך התרגיל התבקשנו לענות על משימות בפורום הכיתתי, באתר בית 
הספר, באתר “אלנט” ובאתר “אופק.”

בפורום הכיתתי כל אחד היה צריך לכתוב מה חידשה לו המשימה הכיתתית.
התרגיל עבר בהצלחה בדומה לשנים קודמות.

יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?
zrakor@kfar.info  :כתבו לנו

טיול שנתי 
מאת: טום רחמינוב ומאיה אורון

שנתי.  לטיול  ו’  שכבת  תלמידי  יצאו  ה-23-24.4.18  שלישי   – שני  בימים 
הטיול התקיים באזור חיפה. ביקרנו בכפר הדרוזי עוספיא, והתארחנו אצל 
משפחה דרוזית, אשר לימדה אותנו על החיים והמסורת של העם הדרוזי. 
בגשרים  הבהאים,  בגנים  היינו  עצמה:  בעיר  טיילנו  חיפה.  באכסניית  ישנו 
התלויים, במחנה המעפילים בעתלית, במנזר סטלה מאריס וירדנו במסלול 
וכולם ענו פה אחד  שעובר דרך מערת אליהו הנביא. שאלנו כמה מחברינו 

שהם נהנו.

צילומי ספר מחזור
מאת: טום רחמינוב ועלמה שנקרמן

החודש התקיימו צילומי ספר מחזור לשכבת ו’. הספר צולם בעזרת מספר 
הורים  שהתנדבו לצלם ולערוך אותו. הקונספט של הספר הוא זריקת דליים 
התהליך.  בזמן  וצילומם  המצטלמים  הילדים  על  גועש  עם  במים  מלאים 
הצילומים  המדורות.  באזור  הספר  בית  לשטח  מחוץ  התקיימו  הצילומים 
לוו בהמון צחוקים במיוחד ברגע שבו שפכו דליי צבע על המורים, הסייעת, 
הסגנית והמנהלת. ועד ההורים ארגן ויזם את הרעיון, ואנו מודים להם על 

היוזמה ועל שיתוף הפעולה.

מאת ועדת עיתון תשע”ח 
בהנחיית נירית נעים ויונית בדיאן
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יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?
zrakor@kfar.info  :כתבו לנו

יום העצמאות
מאת: ליהיא שטרן ושירה גינסברג

ה-70   העצמאות  ביום 
היפ  קבוצת  ישראל   למדינת 
הופ מסטודיו נילי הופיעה על 
שמריהו  בכפר  הגדולה  הבמה 
עם השיר “פתאום קם אדם”  ועם השיר  “הכי ישראלי” של “התקווה שש”. 
הופיעו  שכולם  אחרי  למוזיקה.  ספר  בית  של  תלמידים  הופיעו  מכן  לאחר 
עלתה קרן פלס לשיר שירים של יום העצמאות. כמובן שהיו גם דוכני אוכל, 
שתייה ודוכן של צעצועים ליום העצמאות ומתנפחים לילדים והמון פעילויות 

מהנות לכל הגילאים. 

צעדת הבנים
מאת: יונתן אלכסנדרוביץ

צעדת הבנים מתקיימת מדי שנה לזכר הבנים, תושבי כפר שמריהו, שנפלו 
במלחמות ישראל.

בצעדה היו מקצים שונים: 
מקצה 1: שניים וחצי קילומטר  מקצה 2: שישה וחצי קילומטר 

מקצה 3: שמונה וחצי קילומטר.
יש  והארוך  הבינוני  במסלול 
לתצפית  לעלות  אפשרות 
כל  האזור.  כל  על  מרהיבה 
במועדון  הסתיימו  המסלולים 

הספורט שבכפר שמריהו.
הפנינג  התקיים  הצעדה  בסוף 
הייתה  לכולם.  ספורטיבי 
בית  שכבות  כל  בין  תחרות 
המשתתפים  כמות  על  הספר 

גביע  ואת  ספורטיבי  פרס  קיבלה  שניצחה  השכבה  שכבה.  מכל  שהגיעה 
הקהילה  למען  ולתרום  לעזור  התנדבו  ו’  כיתות  זו  בפעילות  ההצטיינות. 
בתפקידים שונים. כל משתתף קיבל חטיף אנרגיה, תעודה וכרטיס כניסה 

מתנה למועדון הספורט.
השכבה שזכתה במקום הראשון בזכות ריבוי משתתפים היא שכבת ג’.

כל הכבוד!

יזמות הכיתות לקראת שבועות
מאת: ליהיא שטרן ובן לוקר

לכבוד חגיגות 70 שנה לישראל, כל שכבה בבית הספר הציגה יוזמה בהפנינג 
שבועות, עליה עבדה במהלך השנה.

חדשים  -עיצובים  א’  שכבת 
לעטיפות של במבה 

עיצבו  א’  שכבת  ילדי 
עטיפות חדשות לבמבה 
כל  ישראלי(.  )חטיף 
ומייצגת  שונה  שקית 

משהו ישראלי. 
שכבת ב’ - סטיקרים 

הילדים בשכבת ב’ ציירו על 
סטיקרים ציורים שקשורים לנושא ‘ישראל זה הבית’. 

שכבת ג’ - חיבוק ראשון
ביום שלישי בהפנינג שבועות כיתות ג’ מכרו צעצועים שילדים לא צריכים 
והם במצב טוב. את הכסף שנאסף יתרמו לעמותת “חיבוק ראשון”. עמותה 
זו נותנת כסף לילדים שההורים שלהם נטשו אותם או לא יכלו לגדלם עקב 

בעיות כספיות.
שכבת ד’ - קערות לחתולים

מקרמיקה  קערות  מייקרספייס  שיעורי  במסגרת  יצרו  ד’  שכבת  תלמידי 
לחתולי רחוב וכלבי רחוב נטושים כדי שיוכלו לשתות ולאכול. בנוסף, שכבת 

ד’ תקפיד למלא את הקערות באוכל ובמים מדי יום.
שכבת ה’ - קירות ספורט

עליו  להבקיע  שיוכלו  כדי  שער  הספרייה  קיר  על  ציירו  ה’  שכבת  תלמידי 
כדורים. בנוסף יש רשת טניס מצוירת לשחקני הטניס. כמו כן, יש עיגולים 
שני  עוד  ייצבעו  בקרוב  כדורים.  לזרוק  ניתן  שאליהם  הקיר  על  צבעוניים 

קירות בנושאים מעניינים.
שכבת ו’ - שיפוץ בית הנוער הנטוש 

תלמידי שכבת ו’ שיפצו את בית הנוער הנטוש בכפר שמריהו על מנת ליצור 
והביאו  המקום  כל  את  ניקו  הקירות,  את  צבעו  הם  ומזמין.  חדש  מקום 

רהיטים, צעצועים ומשחקים. 

המנצחתהשכבה 

הספורטהפנינג במרכז 

לזכר הבנים

מאת ועדת עיתון תשע”ח 
בהנחיית נירית נעים ויונית בדיאן
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יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?
zrakor@kfar.info  :כתבו לנו

כוכבי חודש אפריל
א’1 מיכאל שרון   א’2 מיכאל בן דב

ב’1 שיילי בלוך   ב’2 עמית צרפתי
ג’1 נועה מסטר    ג’2 ענבר שקד

ד’1 הילי אלכסנדרוביץ’    ד’2 ג’ון ג’ון ברגר
ה’1 הראל עובד   ה’2 איתי וולפרט   ה’3 איתן מוסטר

ו’1 אלונה דוד   ו’2 נועה רפאלי
ברכות לזוכים.

החודשכוכבי

מופע תלמידי בית הספר למוזיקה 
מאת: ספיר גינסברג, מיקה ברכה, הראל עובד

של  ויחידים  להקות  מופע  הספר  בבית  התקיים  ה-22.2.18  חמישי  ביום 
הילדים  מוטי אטיאס.  בהובלת  למוזיקה בכפר שמריהו  בית הספר  ילדי 

שהשתתפו היו מכל כיתות בית הספר וביניהם גם הרכבים מוזיקליים.
המופע התקיים בשני סבבים: סבב ראשון לתלמידי כיתות א’-ג’-ו’. סבב 

שני לתלמידי כיתות ב’-ד’-ה’.
הרכב  הופיעו  אחריו  בפסנתר.  בנגינה  המופע  את  פתח  ישראלי  איתי 
“החיות”, הפסנתרנית שנטל, הזמרת הראל, הזמרת לי, הפסנתרנית הילי 
יהלי. בנוסף הושמע קטע עוצר נשימה של כל נגני  והגיטריסטית סולנית 

התופים. 
לסיום הופיעה הלהקה של ‘נועה והפטישים‘ )אלעד, מייקי ונועה( בשיר 

מדהים ומעורר השראה שהם יצרו.

צעדת חוף השרון
מאת: רועי גלוברמן ויהונתן דנקנר

ביום שישי ה- 16/2/18, יצאו שכבות ד’-ו’ לצעדת חוף השרון.
ביום זה צעדו כל תלמידי המועצה מבתי הספר: וייצמן, חוב”ב, אדם וסביבה 

וכפר שמריהו חוף השרון.
מים  צומח,  חי,  מורשת,  חקלאות,  בנושאי  תחנות  הוצבו  המסלול  לאורך 

וקרקע.
והמורשת  הנוף  הטבע,  לערכי  המועצה  תלמידי  את  לחבר  נועדה  הצעדה 

הייחודיים של חוף השרון ולעודד לטיילות מקומית ואחראית.
הטיול התקיים בשמורת בני ציון.

בשיתוף  שהפעילו  ספרנו  בית  של  הירוק’  ‘הפרלמנט  בתמונה: תלמידי 
עם הנציגים מבתי הספר השכנים את כלל התלמידים בתחנות השונות

מעשה שהיה...
מאת: קול רייניש

כשאמי הייתה צעירה, היא מספרת שביום הולדתה ה 22- היא נסעה מחיפה 
לתל אביב.

הכיסאות  אחד  על  ישבה  היא  פנויה.  הייתה  הרכבת  לרכבת,  עלתה  כשאמי 
והניחה את תיקה על הכיסא שלידה ונרדמה.

בתחנה הבאה, הרכבת התמלאה בחיילים. חייל אחד ניגש אל אמי ואמר לה 
שהוא מזיז את תיקה על מנת לשבת. אמי הביטה אל עיניו הכחולות וחייכה.

החייל ישב ליד אמי, והם שוחחו כל הדרך מחיפה לתל אביב.
כאשר הגיעו לתל אביב, התנצל החייל ואמר שהוא חייב למהר כי הוא מאחר 

לבסיס בקריה.
אמר ונעלם בין החיילים.

את   לה  השאיר  שהחייל  גילתה  אז  אבל  נעלם,  שלה  שהחייל  התעצבה  אמי 
כרטיס הנסיעה ברכבת ועליו מספר טלפון והמילים “בבקשה תתקשרי”.

אמי.  של  בארנקה  מצוי  הזה  הרכבת  כרטיס  שנה,   20 לפני  התרחש  הסיפור 
החייל הזה הוא אבי.

הסנדביצ’ון
מאת: בן לוקר ובן ניסנסון

ביוזמת מועצת תלמידים, החל פרוייקט ‘’הסנדביצ’ון’’. פרויקט זה פועל למען 
ילדים שהגיעו לבית הספר ללא אוכל מסיבות שונות.

הילדים האלו יכולים להגיע לדוכן “הסנדביצ’ון” הממוקם ליד חדר המנהלת.
“הסנדביצ’ון” פתוח בימים א’-ו’.

הילדים יכולים לקבל סנדוויץ’ בממרח לבחירתם מתוך מספר אפשרויות.
יש לציין שהסנדביצ’ון אינו תחליף לאוכל שההורים מכינים בבית, אלא רק 

לילדים שאין להם אוכל.

מאת ועדת עיתון תשע”ח 
בהנחיית נירית נעים ויונית בדיאן



13 מס’  גיליון 
2018 מאי 

מאת ועדת עיתון תשע”ח 
בהנחיית נירית נעים ויונית בדיאן

עמוד 4

יש לכם כתבה לזרקור? תגובות ורעיונות?
zarkor@kfar.info  :כתבו לנו

ביטול מדורות ל”ג בעומר 
מאת: ירדן ציוני ה’1

מדורות.  הדלקת  על  האוסרת  הנחייה  יצאה  השרבי  האוויר  מזג  בעקבות 
בית  ל”ג בעומר של  כך בוטל אירוע  בעקבות 
בחניה  להתקיים  אמור  היה  האירוע  הספר. 
שטח  הוקצה  שכבה  לכל  הספר.  בית  ליד 
אש.  ומופע  ישראלי  אוכל  למדורה,  משלה 

במקום זה, במושב רשפון התארגן הפנינג 
שהיה  פתוח(  ציבורי  )שטח  בשצ”פ 

הספר.  בית  תלמידי  לכל  מיועד 
אש,  ומופע  פיקניק  היה 
ובסיומו הוקרן סרט לשכבת 
מאוד  היה   .”2 “פדינגטון  ה’ 

כיף וכולם נהנו.

ספורטמטיקה 
מאת: טום רחמינוב, מאיה אורון ועלמה שנקרמן

ג’-ד’.  לשכבות  הספורטמטיקה  פעילות  התקיימה  ה-2.5.18  שני  ביום 
המתאים  במקום  אותו  ויישמו  הרעיון  את  שהגו  ו’  שכבת  היו  המפעילים 
לפעילות שלהם. כיתות ו’ התחלקו לקבוצות וארגנו פעילות של 5 דקות לכל 
קבוצה, לאחר 5 דקות הקבוצות עברו תחנה. פעלו 11 קבוצות, לכל קבוצה 

היה ראש קבוצה שתיעד את ההישגים. 
מטרת הספורטמטיקה הייתה ללמד את התלמידים לחשב תרגילים של כפל, 

חילוק, חיבור וחיסור. כל התחנות התפרשו על פני מגרשים בבית ספר. 
הדשא.  ובשטחי  המקורה  במגרש  לרוחק,  הקפיצה  באזור  פעלו  התחנות 

בפעילות ראינו שרוב התלמידים נהנו ולמדו המון.

נבחרת הכדורשת שלנו
מאת: מיקה ברכה  ה’ 1

מענפי  אחד  כל  הילדים.  אולימפיאדת  התקיימה  ה-3.5.18  חמישי  ביום 
האולימפיאדה התקיים במקום אחר. תחרות הכדורשת הייתה בנתניה. 

הקבוצה שלנו שיחקה 4 משחקים והגיעה למקום השלישי. 
בנות הנבחרת:

טליה  שמע,  אניק  אלמלם,  עלמה  ברכה,  מיקה  עובד,  הראל  ה’:  כיתה 
מיצ’וניק

לינוי גני,  מאיה אורון,  אלה ניב,  אריאלה הודסמן,  ליבי אוחיון,  כיתה ו’: 
רומי זיידנר, הוד עובד, שחר הורבט 

וזכתה הרצליה  בטורניר  שלנו  הנבחרת  שחקה  החודש   בהמשך 
במקום הראשון!

כל הכבוד לבנות הנבחרת ולמאמנת האלופה אמה שחר.

יום פתוח בבית הספר 
התקיים סיור להורי ילדי גן החובה אשר יעלו בשנה הבאה לכיתה  ב-23.2 
א’. מטרתו של היום הפתוח הייתה להכיר שאת ההורים  החדשים ולאפשר 
להם להכיר את בית הספר. ספרנו להם על הפעילויות השונות, השיעורים 
בטוחה,  הרגשה  להורים  להעניק  רצינו  הספר.  בית  של  מאמין’  ה’אני  ועל 
ביננו. את  ולחזק את הקשר  כשהם שולחים את הילד שלהם לבית הספר, 
הסיור ערכו שלושה מתלמידי שכבת ו’ עם מיכל, מנהלת בית הספר. ההורים 
קיבלו הסבר על הנושאים החשובים ביותר בבית ספרנו. הצגנו את מרחב 

כיתות א’, את “הסלון”, את המגרש הסינטטי, את פינת חי ואת הספרייה.

סדנת כתיבת סיפורים
של קבוצת דוברי האנגלית 

החודש הציגו תלמידי שכבת ו’ 
הבוגרים המשתתפים בשיעורי 
הדוברים את הספרים שכתבו 
הקהל  האחרונים.  בחודשים 
שכבות  תלמידי  היו  השומע 
סיפורים  לשמוע  שנהנו  א’-ב’ 
האנגלית.  בשפה  מקוריים 
הדוברים  לנבחרת  הכבוד  כל 

ולעומדת בראשה רוזלין כהן. 

יום טכנולוגיה 
מאת: קול רייניש

ה’2.  כיתה  כיתתי,  תלמידי  ביוזמת  טכנולוגיה  יום  התקיים  ספרנו  בבית 
במהלך היום,  הותר לתלמידי השכבות הבוגרות )ד’-ו’( להביא לבית הספר 

טלפון נייד ולהשתמש בו ובמחשבי בית הספר במהלך ההפסקות.
תלמידי בית הספר עברו הדרכה על התפתחות הטכנולוגיה ועל התפתחות 
הטלפון מאז המצאתו על ידי גרהם בל ועד לטלפון הנייד החכם בימינו. את 

ההרצאות העבירו תלמידי כיתה ה’2.
כמו כן שוחחו התלמידים על שימוש מושכל ומכבד בטלפון ובמחשב.

ליום זה הוגדרו כללים ברורים: מותר להשתמש במכשיר הנייד רק בהפסקה, 
המכשיר צריך להיות במצב ‘השתק’, אסור להטעין את הטלפון בבית הספר 
ואסור לצלם ילדים ללא רשותם. לפי סקר דעת קהל, רוב הילדים נהנו מאוד 

מיום הטכנולוגיה.


