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עריכה :שרון לוי-מיכאלוביץ'

אנחנו אוהבים לטייל בישראל בגן גורו
שבצפון ולעשות קמפינג בחופים.
אריאל רחום והראל ניר ג'2
הראל קינן ב'1
אני מאחל למדינה שלי שיהיה שלום
עם מדינות אחרות .הראל קינן ב'1

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 .

עריכה :שרון לוי-מיכאלוביץ'
מס'46
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מאי 2017
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אב הבית שלנו
ליאור הוא אב הבית שלנו מזה  7שנים .ואנחנו
פוגשים אותו בבית הספר יומיום .בחרנו לראיין
אותו כדי להכירו טוב יותר.
שאלה :האם אתה נשוי? ואם כן ,האם יש לך
ילדים?
תשובה :כן ,אני נשוי לליאת ויש לי שתי בנות;
ליהי ,בת  16ומיה ,בת .12
שאלה :מה אתה עושה כחלק מתפקידך?
תשובה :אני דואג לרווחת התלמידים ,בטיחותם
וביטחונם וחוץ מזה ,אני גם עוזר לתלמידים
ולמורים לשמור על ציוד בית הספר תקין.
שאלה :האם אתה אוהב את העבודה שלך?
תשובה :מאוד .אני מאוד נהנה בעבודתי
ובמיוחד אני נהנה לעבוד עם הילדים.
שאלה :למה אתה משתדל כל כך לשתף
ילדים בעבודתך?
תשובה :לדעתי ,כשילד משתתף בעשייה או
בתיקון של חפץ הוא מעריך יותר את המאמץ
ואז הוא פחות הורס .סיבה שנייה היא ,שיש
ילדים שקצת קשה להם לשבת בכיתה זמן
ממושך ולכן הם עוזרים בעבודה פיזית יותר
שמפיגה את המתח ועוזרת להם להירגע.
שאלה :האם יש משהו שמכעיס או מעציב
אותך בעבודתך?
תשובה :כן .מעציב אותי כשילדים שוברים
או הורסים בכוונה ציוד של בית הספר.
לדוגמא ,כשילדים מעיפים כסא ושוברים את
הריהוט ולא רוכשים כבוד לרכוש ולסביבה.
שאלה :מה משמח אותך בבית הספר?
תשובה :משמח אותי לעבוד וליצור .אני אוהב
לעזור לילדים ולשתף אותם .והכי חשוב ,משמח
אותי לראות את הילדים כשהם מצליחים
ומספרים לי על הציונים וההצלחות שלהם ,ממש
כמו שכשהילדה שלי מגיעה הביתה עם ציונים
טובים ,כך גם אתם משמחים אותי.
שאלה :מה אתה עושה בשעות הפנאי?
תשובה :בשעות הפנאי אני מסיע את בנותיי
לחוגים שלהן ,עוזר בבית לאשתי וכמעט בכל ערב
אני הולך גם לשיעור תורה.
שאלה :מה רצית להיות כשהיית קטן?
תשובה :כשהייתי קטן רציתי להיות עורך דין.
שאלה :איזה תלמיד היית בבית הספר?
תשובה :הייתי תלמיד מצוין .אהבתי מאוד
ללמוד וללכת לבית הספר.
שאלה :במה שונה בית הספר של ילדותך מבית
הספר של היום?

[ש"ע]

הבול של המדינה
אני מאחל למדינה שלי שהיא תהיה חזקה
יהונתן לימן הדר ב'1
ושלא ילכלכו אותה.

תשובה :כשאני למדתי הדבר שהיה הכי מהותי
היה הכבוד למורה ולבן אדם מבוגר בכלל .היה
נהוג לקרוא למורה "המורה" ולא קראנו
למורים בשמם הפרטי .לא היו לנו מחשבים או
סמרטפונים ובמקום זה ,כולם היו משחקים
יותר בחוץ במשחקי חברה .שיחקנו הרבה
כדורגל ,מחבואים ותופסת.
גאיה סלע ,רומי טיסונה ובן זילבר ,ד'1
והילי סמולר ,ה'1

לרגל יום העצמאות ה69 -
של מדינתנו ,התקיימה
תחרות יצירת בולים בנושא
מדינת ישראל .התלמידים
נתבקשו לעצב בול דואר עם
סמלים ונופים הקשורים
למדינה.
הבולים שיצרו התלמידים,
הוצגו בהפסקה לכולם
והמראה היה חגיגי במיוחד.
היו
הזוכים בתחרות
הבולים של עידו גבאי
מכיתה ב' 1ויעל הלמן מ -ו'.1
צוות השגרירים

הם רוכבים ושרים

אני אוהבת לטייל במדינת ישראל שלי,
לעשות פיקניקים בשדות ,לשבת בין
שטיחי פרחים ,לשכב על הדשא ולראות
אילי מיכאל ,ג'2
עננים בצורות.

נפגשים בשבילים
אנחנו רוצות לספר לכם על פרויקט "נפגשים
בשבילי חוף השרון" שעברנו בבית ספרנו .זהו
פרויקט מיוחד במינו והוא בנוי מכמה מפגשים
מרתקים וחווייתיים שבהם אנחנו לומדים על
הסביבה הטבעית שבה אנו חיים.
במפגש אחד יצאנו לחורשה בסמוך לבית
הספר .בחורשה ,קיבלנו רשתות פרפרים,
מגדירים ,זכוכיות מגדלת וצלחות פטרי וביחד
בחנו את החי מקרוב יותר .במפגש אחר למדנו
על בריכות החורף .הבנו למה הן חשובות לחי
והצומח ושמענו על ההרס שאנו בני האדם
גורמים להן.
באחד המפגשים נסענו גם לבית הספר "אדם
וסביבה" והתארחנו בבריכת החורף הסמוכה
לבית ספרם .באחת מהתחנות שעברנו בבריכת
החורף ,התלמידים המארחים הראו לנו איך
אפשר לפסל בחימר שאותו מוצאים בתחנת
החיים במים .בסוף המפגש אירחו אותנו
התלמידים בבית ספרם והראו לנו את פינת
החי .מאוד נהנו ללמוד על סביבתנו בדרך של
יהלי שחר ולי עוזיאל ,ד'3
התנסות וגילוי.

ביום שישי בבוקר יצאו ילדי שכבות ה-ו
לרכיבה ביער בן שמן .אורכו של המסלול היה
כ 12-ק"מ ולרכיבה הוזמנו גם הורי
התלמידים .תלמידי הכיתות רכבו ביחד את
המסלול המאתגר ותוך כדי אף מצאו זמן
לדבר ביניהם וליהנות .חלק מהילדים
השתמשו באופניים משלהם וחלק קיבלו
בהשאלה אופניים מבית הספר ,אבל כל אחד,
בלי יוצא מין הכלל ,חבש קסדה למען
ביטחונו .בשל היום השרבי החריג המסלול
היה מורכב מהרגיל ,גם לילדים וגם להורים,
אבל כולם עמדו באתגר ועברו את המסלול
בהנאה .במשך המסלול היו מהמורות והוא
לא היה מסלול מישורי אך רוב הילדים
הצליחו לעבור מבלי ליפול אפילו פעם אחת,
ואלה שנפלו התמודדו יפה מאוד עם הנפילה.
הסיבה לרכיבה הייתה לתת לתלמידים זווית
ראייה חדשה ללמידה באווירה אחרת לעומת
האווירה המוכרת בכיתה .תודה רבה לאיתי
דקל על ארגון הטיול המאתגר והמיוחד הזה.
יעל הלמן ויאיר בן ישעיה ,ו'1

אני מאחלת למדינה שלי שתמשיך
להתחזק ושאם יהיו מלחמות ,אז שננצח
הללי מזרחי ב'1
ושיהיה מזל טוב.

