ז ְַרקוֹר

פָּ נָּס גדול המקרין
אלומת אור חזקה
ומֵ איר למֶ רחַ קים.
בדרך כלל הזרקור
מותקן כך שניתן
לסובבו לכיוונים
שונים ,לשם הארה
של עצם או אזור
מצומצם מסוים .

הצצה לשגרת בית ספרנו
מפרי עטם של הילדים
עריכה :שרון לוי-מיכאלוביץ'

עברית שפה אלופה

השנה התקיים חידון 'אלוף העברית' בפעם
החמישית בבית הספר .כמדי שנה ,התחרות
מתנהלת בשלושה שלבים :בשלב הראשון
התמודדו כל תלמידי ד'-ו' במבחן בכתב ,לשלב
השני עלו חמשת הילדים עם הציונים הגבוהים
ביותר והוא התקיים בעל פה .השלב השלישי
התקיים בבית וייל כאשר הצופים הם תלמידי
ג'-ו' וכל כיתה שלחה שני נציגים .בקהל עודדו
משפחות המתמודדים ואף ראש מועצת כפר
שמריהו ,דרור אלוני .השופטות בתחרות היו
מצוות מורות החינוך הלשוני :שירי אביב ,מיכל
הופמן ,אסנת סלע ונירה חגי .המורה מיכל שי
הנחתה את החידון ועשתה זאת במקצועיות
רבה .במהלך השלבים המתמודדים היו צריכים
להתמודד על הנושאים :איות ,שם המספר,
ניבים ופתגמים וחידושי מילים .בנוסף ,היו עוד
שני פרקים שהמתמודדים לא יכלו להתאמן
עליהם :השלמת משפט בעזרת שורש נתון
ושאלת ראש המועצה .מניסיוננו ,מלחיץ מאוד
לעמוד על במת בית וייל ,במיוחד כשצריך לענות
על שאלות שמאמצות את החשיבה .גם הלחץ
וגם האולם המלא בקהל אתגרו אותנו לזכור
את התשובות ,אך למרות זאת כל המתמודדים
הצליחו לעמוד בלחץ ולהשתתף יפה בתחרות.
בסופו של החידון כל
זכו
המתמודדים
תעודת
לקבל
השתתפות והייתה
הרגשה של הקלה,
אבל גם סיפוק
והנאה.
יאיר בן ישעיה
הולין
ואודליה
(בתמונה) שזכתה
הראשון
במקום
משכבת ו'

לומדים את היסודות

במהלך החודש האחרון עברה שכבתנו סדנה
מיוחדת שנקראת 'סדנת יסודות חברה'.
מטרתה של הסדנה היא לעזור לילדים לראות
את מקומם בחברה ולשפר אותו כדי שיהיה
יותר שוויון בתוך קבוצה .בסדנה לומדים איך
מדברים בנימוס אחד לשני ואיך מגיבים
למצבים שקשה להתמודד איתם .במשך
הסדנה עוברים התלמידים שלושה מפגשים
שבהם מתפצלים לבנים ובנות .באחד
מהמפגשים שהיו בכיתתנו ,כל אחד
מהמשתתפים היה צריך לסמן על בריסטול
טריטוריה וראינו שהרבה ילדים לקחו מקום
קטן בצד והשאירו באמצע מקום גדול ,לאחר
מכן כל אחד היה יכול להציב הגנות ולהקטין
או להגדיל את השטח שלו .בסוף המפגש דיברנו
על כך שצריך שכל אחד ינסה לפתוח את עצמו
לחברים חדשים שלא הכרנו טוב לפני כן.
לדעתי סדנת יסודות חברה היא סדנה מאוד
חשובה שצריכה להיות בכל השכבות .למדתי
בפעם הראשונה שיש דרכים להתמודד עם
מצבים מעצבנים וגם שלכל אחד יש דעות
גל כפיר ,ה'2
חכמות וחשובות משלו.

[ש"ע]
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*לחצו על התמונה למעבר לסרטון

צעדת הבנים שלנו

ביום שבת התקיימה צעדת הבנים
בכפר שמריהו .הצעדה מתקיימת מדי שנה
לזכרם של בני כפר שמריהו שנפלו במלחמות
ישראל.
הצעדה יצאה מגן הזיכרון שליד בית וייל עד
למרכז הספורט בכפר שמריהו .בצעדה היו כמה
מסלולי ריצה והליכה 2.5 :ק"מ 6.5 ,ק"מ ו10 -
ק"מ .משתתפי הצעדה היו הורים ,מורים,
תלמידים וילדי הגנים .לאחר הצעדה כולם
לקחו חלק בהפנינג גדול וכל המשתתפים קיבלו
תעודות עם שובר מתנה לבריכה .בהפנינג נהננו
מתחנות מפנקות של מתנפחים ,בריכה ,טניס,
דוכני אוכל ועוד .היה כיף מאוד לרוץ וללכת
כולם ביחד .חלק מהילדים בכו מפני שהיה להם
קשה במסלולים אבל אחרים רצו לרוץ כדי
להתחזק וליהנות מהספורט.

החודש התקיים בבית ספרנו יום
כוחות הביטחון .הגיעו אלינו שוטרים
שהסבירו לנו על פעילויות המשטרה
השונות והציוד הנדרש לעבודתם.
באחת הפעילויות הראו לנו השוטרים
איך כלבי גישוש מוצאים חומר נפץ על
פי חוש הריח המפותח שלהם והסבירו
לנו איך מאלפים כלבי משטרה
למיומנות הזו .חבלן משטרתי הדגים
שליטה ברובוט ע"י שלט ומסך שנמצא
בניידת ,ואיך הוא יכול לנטרל פצצות,
לירות או לפוצץ אותם אם צריך.

במקום אחר בבית הספר הציגו שוטרים
רכיבה על סוסים מבלגיה ומהולנד .הם
הסבירו לנו על מבנה הסוסים והדגישו שזהו
סוס מסוג שונה מזה שיש בארץ .השוטרים
הסבירו שבגלל שבבלגיה ובהולנד קר יותר
אז מבנה הגוף של הסוס מותאם למזג אויר.
בהמשך היום הגיעה אלינו יחידת החילוץ
וההצלה של כפר שמריהו ורשפון ,והם
הסבירו על הכלים שבהם הם משתמשים כדי
לחלץ אנשים מבתים שקרסו או משרפות.
בסוף הראו לנו איך מחלצים אדם (בובה)
מבית שקרס עליו ואיך סוחבים אותו
לאמבולנס .במיוחד התלהבנו מיעל חסון
המנהלנית שלנו שהדגימה .תודה רבה
למורים איתי וברי שארגנו את היום המעניין
עומר ניצן ,ו'2
והמהנה.

אנחנו אוהבים לעשות ספורט והיה מאוד מהנה
לרוץ ביחד עם החברים והחברות .לדעתנו,
כדאי שצעדת הבנים הבאה תתקיים באותו
המקום בישוב שלנו מפני שזהו אזור טבעי ויפה.
כיף לצעוד בישוב וזה מחזק מאוד את השרירים
טליה מיצ'וניק ויואב שרביט ,ד'.1
והלב.

אני פורים

בבית ספרנו חגגנו את פורים בכיף גדול .כל
שכבה הייתה צריכה לחשוב על תחנות הפעלה
והיו הרבה תחנות מיוחדות .אהבנו במיוחד את
התחנה המפחידה ששכבת ו' הפעילו .הנושא של
התחנה היה זומבים בכיתת הפחד .בהתחלה
התחנה הפחידה אותנו ואחר כך כשנכנסנו שוב,
הזומבים הצחיקו אותנו .במהלך כל היום ,כל
ילדי בית הספר התחפשו בתחפושות צבעוניות
ומעניינות .השנה אנחנו התחפשנו לערפדית
ולפופי מהסרט טרולים .מאוד אהבנו לראות
את המורים מחופשים במיוחד את שירי
שהייתה ציפי מאלישע ,עוז הקאובוי ,והמורה
דורית שהתחפשה למלאכית.
בבוקר מוקדם יצאנו לעדלאידע ברחובות
הכפר .המכוניות לא נסעו ברחובות ויכולנו
ללכת על הכביש וזה היה מהנה ביותר .במיוחד
אהבנו את הילדה שהתחפשה לרובוט ענק
והלכה אתנו כשהיא על קביים .אנחנו ממש
אוהבות את פורים כי הוא חג שמח והתחפושות
תמיד מגניבות .תודה למורה עוז שתכנן את
אירועי פורים ושימח אותנו.
שנטל גואוק ומאיה לוי ,ג'2

סדנת אימא ובת

בשלושת ימי שישי שבין פורים לפסח נפגשנו,
תלמידות שכבת ו' והאימהות שלנו לסדנה
בת שעתיים .בסדנה נפגשנו עם שחקנית
מתיאטרון "הבמה" בשם ירדנה .במהלך
הסדנה חשבנו מחוץ לקופסה ושיתפנו את
האימהות והילדות האחרות במה שעבר
עלינו .היינו צריכות לשתף פעולה וליצור יחד
תוצר משותף פרי דמיוננו .התוכנית עזרה לנו
להכיר זוויות אחרות ,להתחבר יותר אל
האימהות שלנו ואל ילדותן ותוך כדי כך
התחברנו גם יותר לחברותינו .שמענו
סיפורים של נשים ,חלקם היו על גיל המצווה
ועל תהליך ההתבגרות ,וחלקם היו על נשים
מעוררות השראה ,לדוגמה שרה גיבורת
ניל"י ,דבורה הנביאה ,אליס מילר וכו'.
יעל הלמן ונועה ישראלי ,ו'1

