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 דבר העורכת

 לירז מדר

 לירז מדרעורכת ומעצבת ראשית: 

 עמיקם רגב, ואתר הקיבוץארכיון: 

הדסה ראובני, עתליה אייל, חוה קאליפה, אריה מערכת: 
 שלמון, ליזה בוחסירה.

 בית ברל—דפוס יוסידפוס והפקה: 

 מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

banir2018@gmail.com 

 111או לשים בתא דואר 

 נשמח לשמוע מכם.

 חברים יקרים, 

העלון יוצא אחרי פגרה של חודש, בה יצאנו  כולנו לחופשה קצרה, מערכת החינוך נכנסה לימי היערכות והכנות 

 פ וזכינו לזמן איכות עם הילדים שלנו. “לשנת תש

החודש הסתיימה הקדנציה שלי בתרבות, ארבע שנים של עשייה קהילתית שנהניתי ממנה מאוד, הסיבה שביקשתי 

לסיים הינה מחשש למיאוס, ולא ממקום של מיצוי... הרגשתי שאני בשיא העשייה ואוהבת מאוד את התפקיד ונכון 

 לסיים משהו בטוב גם במחשבה עתידית שאולי ארצה לחזור לזה...

לצערי ולצערנו כקהילה אף אחד לא ניגש למכרז ואפילו לקריאות שלנו ליצור צוות לקיים את חגי תשרי לא הייתה  

א (מנסים לחשוב על פתרון יצירתי, אנחנו לא חושבים שקהילה יכולה “היענות. בימים אלה אנו )יאיר, מיטל וצוות מש

להתקיים ללא תרבות. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל החברים שפנו אליי ופרגנו, חיבקו ודאגו להגיד מילה טובה, 

 מעריכה מאוד את המילים. 

בינתיים אני עדיין הכתובת לענייני תקציב וציוד למי שצריך, את חגי תשרי נחגוג כל אחד בביתו בתקווה שיימצא 

 פתרון לוואקום שנוצר.

 ומה בעלון הפעם? 

ל; נועה מאירי )אמא טריה “מציינים את זכרם של שישה מחברינו, אריה שלמון כתב קטע מרגש לבתו ריקה שלמון ז

י חגית רון רבינוביץ', תודה לעמיקם על התמונות מהיום “שיתפה במכתב למחנכת שנכתב ע‘( לילדים שעלו לכתה א

הראשון של ילדי כיתה א, ו וכיתה ז. קרן תשבי שלחה את שמות הילדים בחלוקה לכיתות ובתי ילדים. לבקשת הדסה 

ראובני אני משתפת אתכם בסיפור המסגרת להרצאה שהעברתי בבית אליהו שעסקה בשנה הראשונה שלי בחינוך, 

מתן רפפורט בריאיון מרגש ומעורר השראה במיוחד, יונה עם בקשה מהספריה וחדשות מבית אליהו מאת עתליה 

ז המאוד צפוף שלה להתראיין לעלון ואני שמחה על הזמן שהקדישה, “ו, שירז לביא מצאה חצי שעה בלו‘ולנצ

בחודש שעבר טרם התאוששה מהחגיגות ולכן  05משפחת אמיתי עם תפזורת אומנויות לחימה,  ליזה שחגגה 

התחלף במדור ברכות ואיחולים, מחכה שתחזרי, ניצן אלמוג בשיתוף של זיכרון ילדות מרגש עם סנונית “ רכיליזה”

 ראשונה לברכות לקראת החגים המתקרבים. 

עמיקם מסכם עבורנו את תוצאות הבחירות בהשוואה לבחירות הקודמות, בר שניצר עם מתכונים טבעוניים שהוגשו 

 בשוק האוכל בשבועות, וענבל מימרן לנגשטטר עם המלצה על ספר ילדים עם מסרים מעניינים וחשובים. 

 מזמינה אתכם לשלוח כתבות / הצעות / רעיונות / חידות / ראיונות לעלון ותודה לכל מי שכבר כותב  ומשתף.

 קריאה מהנה ושנה טובה,

 לירז
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 נחמן מברסלב“  היום לפני שנים, החליט העולם שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיך”

 צדפי רמי 

 אהרון מזל

 רוזנבלום איז'ו

 הורביץ הווארד

 פינבלט דינה

 רוסו אריק

 גלילי זוהר

 אבישי ליזה-בוחסירה 

 ביוקאורל אלי

 קרומן מרים

 אייכלר עירד

 גולן ענבר

 כרמלי קארין

 ביוקאורל נטלי

 זוהר קרן
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 הורביץ דור

 רוזנבלום אבישי
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 קציר תבל

 שר לירון

 עציון צדפי שחר
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 מכתב למחנכת: 

מחר אני מפקידה בידייך את היקר לי מכל. את תהיי מאוד עסוקה בעוד הרבה יקרים־מכל להוריהם ולכן אני 

מקדימה. יש לי אלייך כמה בקשות, משום שאת חשובה ומשמעותית לא רק עבורו אלא גם עבורי, ואני מקווה 

  שאת מבינה עד כמה.

רציתי לבקש ממך לאהוב את הילד שלי. פשוט לאהוב אותו. פרידריך פרובל, מחנך גרמני שייסד את גן 

והוא כה צדק. נכון, היקר לי  -הילדים הראשון, אמר את זה קודם לפניי. הוא אמר שחינוך הוא דוגמה ואהבה 

מכל אינו יוצא חלצייך ואת לא אמורה להיות אמא שלו, אבל במהלך השנה הרי יהיו ימים רבים שאת תראי 

ותשמעי אותו הרבה יותר ממני, ואני חושבת שהכל מתחיל ונגמר שם. באהבה. ואני יודעת כמה זה לא 

פשוט, וכמה הכיתות גדולות, ואיך אינטנסיבי ומורכב היום שלך, אבל זו השפה שהיקר לי מכל מבין הכי טוב. 

 הוא ירגיש שאת אוהבת אותו ואז הוא יהיה כחומר ביד המחנך. מבטיחה.

רציתי לבקש ממך להסתכל לו בעיניים, לדעת באיזה כלי נגינה הוא מנגן, איזו חיית מחמד יש לו בבית, ואם 

הוא אלוף במבוכים ודרקונים. אני לא מצפה שתדעי זאת כבר מחר בבוקר, גם לא מייד אחרי החגים. קחי את 

ומי יודע כמה יקרים־מכל. אבל במהלך השנה, כשתיכנסו לשיגרה  65הזמן שלך, התקבצו לך בכיתה אחת 

ותתיישבי לידו קרוב כדי לסמן לו "וי" על התרגיל בחשבון, הייתי שמחה אם תסתכלי לו בעיניים ותשאלי 

 לשלומו, לא משנה אם הן תהיינה כבויות חלילה או בורקות.

רציתי לבקש ממך לחנך אותו, ואת שאר היקרים־מכל בכיתתו לומר בוקר טוב לשומר שבשער. לחייך אליו, 

לראות אותו. משם הכל מתחיל וזה מה שהוא באמת יזכור אחרי שהחוקים, התאריכים והנוסחאות יתפוגגו 

בשנים שאחרי. הוא יזכור את השיעור לכבוד, לשוויון ולקבלת האחר, ואני יודעת שאת יודעת, עצם בקשתי 

 הזו ממך מחייב אותי להקפיד איתו על העניין גם כן, כדי שתמונת ערכיו תהיה שלמה וברורה.

רציתי לבקש ממך לשמור על עצמך. תזדקקי להרבה כוחות ותעצומות נפש. מבחינתי, המקצוע שבחרת בו 

נושק לאלטרואיזם של ממש, בהתחשב בתמורה הלא רבה שאת מקבלת בסוף החודש, ולכן אני מפרגנת לך 

על כל ימי החופשה הגדולה ועל כל הימים שעוד יבואו. נוחי לך, נצטרך אותך במיטבך שנה תמימה. את מי 

 שיעז להלין על ימי החופש שלך, הזמיני לשעה תמימה בכיתתך עם כל היקרים־מכל. נראה אותו.

אל תיתני להורים דורשניים, עם תביעות מוזרות יותר או פחות, לטלטל לך את הביטחון העצמי. גם הם, בטח 

כמו ילדיהם, זקוקים לגבולות ורציתי לבקש ממך להציב אותם בפניהם, כמו גם בפניי. את לא אמורה להיות 

שעות ביממה, יש לך חיים משלך וילדים משלך, ולא, את לא צריכה לשאת באשמה אם הסמכות  18זמינה 

 ההורית לא מופעלת אצל כמה יקרים־מכל שכאלה.

רציתי להגיד לך תודה. מראש. עכשיו, בתחילתה של השנה  -ורגע לפני שפותחים את הדלת לגן או לכיתה 

 ולאו דווקא בסיכומה. אני סומכת עלייך, ואני בטוחה בך, ואת, המחנכת של היקר לי מכל, יקרה גם לי. מאוד.

 

 תודה לנועה )אייל( מאירי  על השיתוף.

 בואי מתוך אהבה

 

 חגית רון רבינוביץ'  
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 )מימין לשמאל(‘ עולים לכיתה א

שקד רגב, טל זוהר, כרמל ברזלי, רוני הלפרין, תמר גולד, 

חופית זר, יעלה לב ארי, יובל עציוני, תומר מאירי, דפנה 

 הרץ, שירה שניצר, שירה פרי, איתן גלילי, עומרי מאירי. 

 )לא נמצאות בתמונה: נועם אשד, אביגיל גרין(.

 

 )מימין לשמאל(‘ עולים לכיתה ו

איתי עציוני, אורי בן סימון, אביב ברזני, נמרוד יונה, 

עילם ויינברג, תום פרי, אביב תישבי, עופרי לב ארי, 

 יהלי ברמן, סתיו שר, אלעד רז, אילון קורדובה.  

 )לא נמצא בתמונה: איתן גרין(.

 

 )מימין לשמאל(‘ עולים לכיתה ז

שחר הברי, ליאם זוהר, שחף זר, יובל קוויטל, תמר 

יונה, מאיה זוהר, יערה רפפורט, עופרי ביוקוראל, 

נטע גולן, איתמר בר שאן, עילי נחום, יואב אמיתי, 

 אביתר ברזלי, נרי בוחסירה. 

 )לא נמצאים בתמונה: איתמר, הדר ועלמה ראובני.( 
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 כיתה ג' כיתה ב' כיתה א'

 אמיתי אברהמי אביגד תלם אשד נועם

 אלון אלמוג אייכלר מעין ברזלי כרמל

 רועי בר שאן בוזו גלי גולד תמר

 אלה הרץ גולן יותם גלילי איתן

 עוז ויינברג מדר רותם הלפרין רוני

 נואל זוהר מורנל יואב הרץ דפנה

 עמרי נחום סלע ניתאי זוהר טל

 איתי עציוני ראובני יואב זר חופית

 אורי צדפי שר עידן לב ארי יעלה 

 עמית קויטל קוטלר יהלי מאירי עומרי

 מיכל רז  מאירי תומר

   עציוני יובל

   פרי שירה

   רגב שקד

   שניצר שירה

   אביגיל גרין

 כיתה ו' כיתה ה' כיתה ד'

 אורי בן סימון רומי סלע אור עציון צדפי

 יהלי ברמן נגה הברי ארבל ברזלי

 עילם ויינברג נבו גולן בר ביוקוראל

 נמרוד טמיר ליאור כרמלי גל כדורי

 עופרי לב ארי לוטם אלמוג דריה קליפא

 יואב עציוני יוגב ברק נגה ברמן

 תום פרי יואב בוזו סהר מדר

 אילון קורדובה יאיר אמיתי עופרי אשד

 אלעד רז איתי זהר אדיר ברזני

 סתיו שר אגם רוזנבלום 

 אביב תשבי עומר שניצר 

 אביב ברזני נדב אברהמי 

 איתן גרין  

 כיתה ח' כיתה ז'

 גילי אייכלר יואב אמיתי

 גיל ביוקוראל עופרי ביוקוראל

 הלן ביוקוראל אביתר ברזלי

 אוהד כדורי איתמר בר שאן

 עמית כרמלי אלה בוחסירה

 עפרי מדר נטע גולן

 צדפי–שחר עציון  שחר הברי

 עפרי צדפי מאיה זוהר

 איתן קורדובה שחף זר

 רום רוזנבלום תמר יונה

 נטע רגב עידו לביא

 שני רגב עילי נחום

 יעל רגב יובל קויטל

 יובל רז איתמר ראובני

 גל שניצר הדר ראובני

  עלמה ראובני

  יערה רפפורט

  ליאם זוהר

 כיתה י"ב כיתה י"א כיתה י' כיתה ט'

 נויה ברלס עמית שר שני מדר עידו ברלס

 אגם קציר שגיא ברק ליאור אייכלר עמית בר שאן

  זואי בוחסירה כפיר זר עידו ויינברג

  תמר רגב תמיר ברק עופר זר

  זיו בן סימון אלה גרין מיה מויאל

    לירון שר

    שי תשבי

 נקר כחל

 עורבני

 נעורים

 פ“ילדי בית הספר שנת תש
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 איך פחדתי מחרות

 

 
"אדם שבוחר לעסוק בחינוך הוא כנראה אדם מאמין. אדם שמאמין בבני אדם, ביכולת שלהם לחולל שינוי, לעצב 

מציאות ולצעוד בדרכים חדשות. אדם שאינו מרפה, גם כאשר האמונה והחלום נקברים תחת אבק השגרה והיום יום, 

 גם כאשר הזיעה הניגרת ממליחה את העיניים וקשה לראות את הדרך" )חילי טרופר, "מקום בעולם"(.

 

עם המשפט הזה יצאתי לדרך כשהגעתי ל"חותם" )תוכנית להכשרת מורים ללמד בפריפריות גאוגרפיות או 

המיונים, ההכשרה והכניסה לכיתה. נראה “ , טבע”חברתיות(, בדיעבד הכל עבר ממש מהר, ההחלטה לעזוב את 

שהכינו אותי להכל אבל בעצם אף אחד לא הכין אותי למפגש עם חרות, ילדה בכיתה ה' שבמפגש הראשון שלי איתה 

זכיתי לשמוע ולראות בכל דרך אפשרית את הכעס שלה על העובדה ששוב הגיעה מורה חדשה לכיתה שבטח לא 

תחזיק יותר משנה בדיוק כמו כל המורות לפניי, וכי היא כאן מאחר ואין לה ברירה ואני רק מבזבזת לה את הזמן, ובכלל 

כל עניין הילדות הוא בזבוז זמן וצריך כמה שיותר מהר לגדול כדי להתחיל לעבוד, ו"מה כבר יש לי ללמד אותה? היא גם  

 “ככה גרועה בכל מה שקשור לבית ספר...

 

בנתניה( זכיתי לליווי צמוד של מאמנת שפה והמנטורית שלי )שהייתה גם המקבילה “ נורדאו”בכניסה לכיתה )ביה"ס 

  שלי(, בכיתה שלי פעלו לשני מודלים:

מטרתו היא מתן עזרה לקהילות מקופחות  -מודל אחד הקיים בבית הספר הוא "המודל המשולב" של "קרן מוריה" 

הנמצאות בשוליה של החברה הישראלית כצורך לפתח את יכולתן בהשגת עצמאות ושליטה על חייהן, ולהכשרת 

ס הינם בני קהילת יוצאי אתיופיה. המודל פועל בכמה “מתלמידי ביה 956-מנהיגות מתוך אוכלוסיות אלה,בנורדאו כ

  מישורים:

המורה מקריאה ספר / סיפור ללימוד  –חשיפה לספרי קריאה כדרך למידה, פעם אחת בקריאה קולית  •

אסטרטגיות שונות או לפיתוח ויצירת שיח, ישיבה במליאה וניהול שיח כיתתי ושיח עמיתים ופעם שנייה בעידוד 

ספרי קריאה מחולקים לרמות קריאה, כך שכל ילד קורא ספר  155-קריאה אישית. בכיתה ישנה ספרייה עם יותר מ

 ברמה האישית שלו.

הלמידה אינה פרונטלית אלא מתבצעת בהקניית מיומנויות במליאה )ישיבה בקדמת הכיתה על ספסלים / שטיח(  •

: שלב ראשון המורה מדגימה, שלב שני הילדים עושים, שלב שלישי הילדים נשלחים To – With – By  בשיטת

 למקומם )ישיבה בקבוצות( ומתמודדים עם המשימה.

 

"מודל הנבחרת" )הכיתה כנבחרת( מודל זה מדבר  -מודל נוסף שאימצתי לכיתה שלי הגיע מתוכנית "ערי חינוך" 

מטרה משותפת ולמען השגת מטרה זו, )כמו במשחק כדורגל(, מקבל כל אחד תפקיד המתאים לכישוריו, מנצל   על

את חוזקותיו, ונותן ביטוי ליצירתו. ראיית והעצמת היחיד היא תנאי הכרחי להצלחת הנבחרת, והיחיד מצידו, מחויב 

לרוח הקבוצה ולהגשמת מטרותיה, וכמו במשחק כדורגל ובספורט בכלל, נוצרת אנרגיה מרוכזת, משמעותית, 

 ועוצמתית, שביכולתה להגשים כמעט כל משימה.

 

המטרה המשותפת נמדדת ושקופה לנבחרת כאשר כל המשתתפים מחויבים להשגתה. אין ביניהם תחרות אלא 

שיתוף פעולה ועזרה הדדית. כל נבחרת בונה כלי מדידה שמאפשר לה להיות במגע שוטף עם תוצאות פעולותיה. 

התוצאות )הממוצע הקבוצתי, לא תוצאות הפרטים( כאשר יצאתי לדרך עם מודל הנבחרת היה עלינו להחליט ככיתה 

על מטרה משותפת, ערכתי בכיתה מבחן מיצ"ב בכדי לבצע מיפוי כיתתי כבר בחודש הראשון של שנת הלימודים עוד 

 ס“השנה הראשונה שלי בביה -לירז מדר 
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, רוב הכיתה התקשתה בחלק של 81, והציון של חרות במבחן היה 95טרם לימדתי, ממוצע הכיתתי ככלל עמד על 

  הבעת דיעה לרבות חרות והחלטתי שזה היעד שלי לעבודה במקביל לתרגול לשוני.

 בשפה. 80העלאת הממוצע הכיתתי לממוצע של  –המטרה המשותפת של הכיתה נקבעה 

 

לא הצלחתי בעזרת שני המודלים האלה לגעת בחרות ובעצם כמעט בכל שיעור נתקלתי בהתנגדויות ואי שביעות רצון 

ואני שיננתי את הציטוט של חילי טרופר, אני "אדם מאמין", אני בטוחה   מצידה, בעיקר מתסכול שלה וחוסר מסוגלות,

שאצליח לפצח את החידה הזו: ניסיתי בכל דרך אפשרית ובכל הכלים שהיו לי לעודד, לשבח ולחזק תמיד, אך הונעתי 

 מתוך פחד ממנה, פחד מהמילה, פחד מהתגובה שלה, פחד מעימות ופחד מהמקום שלא אוכל לחזור ממנו.

חרות הסתובבה עם פלסטר מאוד גדול על הלחי, לעיתים בצבץ הפצע המאוד מוגלתי מהפלסטר, לעיתים הפצע דימם, 

"מה קרה לך בלחי?". באחת מהשיחות שלי על  –חודש וחצי מתחילת השנה ואני לא העזתי לשאול, שאלה כ"כ פשוטה 

חרות עם המלווה שלי מחותם, היא העלתה את השאלה הזו, ואני חשבתי לעצמי, "איך זה שאני לא יודעת מה יש לה?" 

 והבנתי שאני מפחדת מהתשובה, מפחדת לגלות מה יש לחרות על הלחי.  

 

בכיתה ישבה איתי ועם חרות מאמנת השפה שמלווה אותי ואת הכיתה כבר כמה שנים, וכאילו קראה את המחשבות 

שלי, ופתאום זרקה לאוויר "מה יש לך בלחי?" וחרות, רק חיכתה שמישהו ישאל אותה ומייד הסבירה שבשנה שעברה 

הייתה לה דלקת בשן ואחר כך הדלקת עברה ללחי ומאז יש לה פצע מאוד גדול ומטפלים בזה... בנוסף לזעזוע שחשתי 

מהסיפור לפתע הילדה שכ"כ פחדתי ממנה נתגלתה כייצור קטן ופגיע, פיזית היא התכווצה בעיניי וראיתי מולי ילדה 

קטנה שפשוט לא ראו אותה, חשבתי על כאב השיניים שהסתובבה אתו לתקופה כ"כ ארוכה בבית, בבית הספר ואף 

אחד לא שאל אותה שאלה פשוטה אחת, מה כואב לך? פתאום הבנתי את חוסר האמון שקיים אצל חרות במבוגרים 

סביבה שאמורים לדאוג לכל צרכיה. היה ברור לי שאחד ממנגנוני ההגנה של חרות הם התקפה כדי להסתיר את 

 שהיא  כל כך מתביישת בו ואף הסתירה אותו עם פלסטר. “ הפצע”

 

את חרות והיא ראתה אותי, הזמנתי אותה לשיחות דיאלוג, והשיחות הראשונות היו עליה, על  ראיתימאותו יום 

המשפחה שלה, האחים, ההורים, החברים, היא שיתפה אותי בהכל והיתה צמאה לשיחות האלה.  בשיחות הבאות 

הסתכלנו על המבחן הראשון שלה יחד ולמדנו מה הן נקודות החוזק שלה וכהתחלה עבדנו על משימות הקשורות 

 לנקודות אלו, במחשבה לקיים אצלה חוויות הצלחה ולהגביר את תחושת המסוגלות.

 

 פעמים בשבוע . 6-8 -דקות עבודה בתחילת שיעור ל 0-1בה קבעתי ‘ , הכנתי תכנית מיקוד אישית לעבודה עם ח

קיבלה ממני משימה שעליה היא עבדה עד למפגש הבא, המשימות היו קטנות וברות השגה, .בתקופה זו ‘ בכל מפגש ח

עלתה פלאים, היא הצליחה להתגייס לכל המשימות והייתה נכונה להצליח, שיתפה ‘ המוטיבציה של ח -של כחודשיים 

 פעולה והייתה מאוד חיובית בכל הנוגע למשימות בכיתה.

במקביל לקחה על עצמה תפקידים בכיתה שנוגעים לכתיבה, לדוגמא, בכיתה ישנו עיתון שבועי שבו סיכמנו את השבוע 

בכל שבוע התנדבה לכתוב כתבות לעיתון, השקיעה בכך זמן רב גם ‘ והילדים כותבים את הכתבות. ח -שעבר עלינו 

 מעבר לשעות הלימודים.

הקשר האישי שנוצר בינינו גרם לה להיות מגוייסת, פעילה ומוכנה לתפקד בתוך המודלים הנהוגים בכיתה ואפילו 

 להסיר את הפלסטר ולתת לפצע להגליד בלי מחסומים.

סיפרה לי על הקשיים בבית והקשיים ‘ המפגשים שלנו שולבו בשיחות מוטיבציה מבחינתי ושיחות אישיות שבהן ח

 איתם היא מתמודדת בבית הספר.

לכל אורך השנה פעלתי בשני צירים, ציר אחד שהיה הציר הפדגוגי, והציר השני שעבד על הגברת המוטיבציה ותחושת 

  המסוגלות.
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"לרוב, הדינאמיקה האנושית בעבודה עם תלמיד שכושל ומתקשה היא להוריד את הרף, הפער הגדול בין הנקודה 

שבה הוא מצוי לבין הנקודה שבה מצויים בני גילו מרתיע לרוב, ועל כן מקובל לגשר על הפער ולהוריד את הרף אל 

 מקומות של התלמיד המתקשה"

"בעבודה נכונה עמם הם ידביקו את הפער וישתלבו בתחום הנורמטיבי של החברה, אנו מאמינים בזכות שלהם לקבל 

הזדמנות אמיתית לעמוד ברף המקובל ובחובה הערכית שלנו להעניק להם את ההזדמנות הזו"...)חילי טרופר, "מקום 

  בעולם"(

 

הבטוח" “במהלך הדרך שעשינו יחד היו גם ירידות, אקרא להם "משברים קטנים בדרך", חרות חזרה למקום המוכר ו

 של חוסר המסוגלות, "למה זה חשוב?", ייאוש, בשלב הזה היה צורך להגביר את העבודה בציר המוטיבציה.

אירוע שיא ביחסים של חרות ושלי היה כאשר הזמנתי את הכיתה לבקר בניר אליהו, חרות מאוד התרגשה מהחשיפה 

ומלדעת איפה אני גרה ואפילו פגשנו את רותם בטיול שגרתי בגן, הביקור הזה חיזק את הקשר בינינו והרגשתי  

 שביססתי עוד יותר את האמון ההדדי בינינו.

 

יומיים לאחר יום ההורים שהיה מלא עוצמות ורגשות וכל הילדים ניגשו  11/0/10מבחן סוף השנה התקיים בתאריך 

העלאת הממוצע  –למבחן חדורי מוטיבציה כאשר היעד / המטרה המשותפת שלנו תלויה על הקיר  וההורים שותפים 

 .80-הכיתתי ל

במבחן המיצב,  99 -בתחילת השנה ל 81-כל הילדים בכיתה שיפרו את הציונים שלהם לרבות חרות  שעלתה מ

 !41וככיתה עמדנו ביעד ועלינו לממוצע של 

חרות ניגשה אליי עם המבחן ואמרה לי שהיא רואה שהיא עלתה מתחילת השנה אבל זה לא מספיק וכיעד לשנה 

 הבאה היא רוצה להצליח יותר !

 

התהליך שעברתי  עם חרות חיזק אצלי את הידיעה שהקשר האישי מהווה בסיס איתן בדרך להגיע אל הילדים, יחד עם 

לצד ציר  -זאת ילד צריך לחוות חוויות הצלחה ותחושת מסוגלות ולכן הפעולה בשני צירים מקבילים, ציר פדגוגי לימודי 

היא זו שפעלה נכון בקשר עם  -מוטיבציוני שבו האחריות להצלחת הילד אינה של המורה בלבד אלא הילד שותף מלא 

   חרות. 

בניית תכנית המיקוד לחרות, הינה הנחייה מהמודל המשולב, בתחילת השנה לא חשבתי שחמש דקות בשיעור יעשו 

 הבדל ושמחתי לראות שזה בהחלט מספיק, גם לי כמחנכת זה עשה סדר, בכל שלב ידעתי מה אני אמורה לעשות .

 

 

בהצלחה לכל העובדים בחינוך  והילדים במערכות 

 השונות , 

 שתהיה שנה מלמדת ומשמעותית, לא פחות.  

 לירז מדר.
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 בן משק ששווה להכיר

 מתן רפפורט

, בנם של קטי ודרור, אח של אורן ואלה, 19מתן רפפורט בן 

 ל, אחיין של דני ואיריס. “נכדם של נירה ובנימין ז

, 6מתגורר בבית מוגן של בית אקשטיין, ברחוב שבזי 

 בראשון לציון. ‘ נחלת יהודה ב

לפני שהתחלנו את הריאיון, מתן ביקש, שבמידה ולא יהיו 

 נעזור לו. -לו מילים  

 איפה אתה עובד?

אני עובד במפעל מוגן של בית אקשטיין, שם אנחנו אורזים 

שוקולד, קליק, אוראו ומארס, אבל אסור לנו לאכול 

 מהשוקולד.

 כמה מתמודדים עובדים במפעל?

 עובדים, כולם מבית אקשטיין. 65אנחנו 

 ספר לי קצת על סדר היום שלך?

, לבד בלי 0:80אני מתעורר הכי מוקדם בבית, בשעה 

אני יוצא לעבודה, ונוסע בעצמי  1:55שעון. בשעה 

עד לאיזור התעשייה בראשון לציון, יש  11באוטובוס, קו 

 עוד דיירים שנוסעים איתי.

אוכלים ארוחת בוקר, אנחנו  15:10—15:55בשעה 

מביאים מההוסטל שלנו כריכים, לפעמים אני מכין 

 ולפעמים מכינים לי.

 יש לי עוד הפסקת כריך. 11:15—11:55בשעה 

 איזה מן עובד אתה?

אני עובד מצטיין, )מתן ניגש להביא את התעודה, שהוא 

מאוד גאה בה, ומסביר למה הוא קיבל אותה(: אני עובד 

חרוץ, מגיע כל יום לעבודה, מתנהג יפה, מקשיב ועוזר 

 לאחרים, אפילו כשאייל בכה, אני נתתי לו חיבוק. 

בטי המנהלת שלנו 

אמרה לי, שאני 

בדרך לקבל עוד 

תעודת הצטיינות, 

 אני היחיד שקיבלתי.

אני מסיים לעבוד ונוסע חזרה באוטובוס,  16:80בשעה 

 לארוחת צהריים.

 מי מכין ארוחת צהריים?

 מזל מכינה לנו, היא אם בית.

 כמה דיירים גרים בדירה שלכם?

)ליאור הוא הכי מבוגר(.  80ועד  11בנים, מגיל  11אנחנו 

 יש לנו גם מדריכים בהוסטל.

 ליאור ואייל הם החברים הכי טובים שלי.

קומות, בכל חדר גרים שניים, אני בחדר  6בדירה שלנו יש 

 לבד.

 אפרת היא מנהלת ההוסטל, גם שלנו וגם של נס ציונה.

 מה אתה עושה אחרי שאתה חוזר מהעבודה?

אני נח, רואה טלוויזיה ואחרי הצהריים יש פעילות, אני 

עושה שיעור ספורט, הולך על הליכון ואופניים. החוג שלנו 

 נקרא ספורט וטבע. פעם היו לנו יוגה ואומנות.

 מי מנקה את ההוסטל?

 אנחנו, בימים ראשון ורביעי, שוטפים ומנקים את החדר.

 ומי עושה את הכביסה?

כל אחד עושה לעצמו, אני מפעיל לבד את מכונת 

 הכביסה, בלי עזרה.

את מתן אני זוכרת תינוק קטן, כשקטי מטיילת איתו ועם 

אלה. הייתי בת גרעין בקיבוץ, ושני הראשים הצבעוניים 

שלהם, כאשר עמדו בעגלול, היו הדבר הכי מתוק שראיתי. 

הראש של אלה זרח כמו השמש בצהרי היום והראש של מתן 

 היה אדום כמו צבע השקיעה הכי מרגיעה ונעימה ...
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 יש לכם פעילויות מחוץ להוסטל?

אנחנו לפעמים יוצאים לקולנוע, לבאולינג, לים, פעם היה 

 לנו שיעור ספורט בים. 

 אם אני צריך בגדים, אני קונה וגם הולך להסתפר.

 מה התחביבים שלך?

אני אוהב לראות טלוויזיה, אוהב לראות כדורסל וטניס, 

 המירוץ למיליון וגולסטאר.

יש לי בבית של ההורים, אני אוהב  FIFA 16אוהב לשחק 

לשמוע מוסיקה, שירים ישראלים וגם לועזיים, חוץ מאייל 

 גולן, אמא לא מרשה לי לשמוע אותו.

קטי מצטרפת לראיון ומציינת את האהבה של מתן לבעלי 

 חיים, ומתן מאשר.

לפני שהוא אומר שלום לאמא, הוא אומר שלום לחתולים 

 ולכלבים סקוטי ויו יו.

עוד מוסיפה קטי, שמתן מאוד אוהב לעזור בבית, עושה כל 

 דבר שמבקשים ממנו ברצון ובשמחה.

מתן מזכיר לי, שהוא הקריא בטקס יום הזיכרון בקיבוץ 

ומוסיף, אני לא מתבייש באוטיזם, אני מתן ויש לי אוטיזם 

 אבל אני גם אח של אלה ואורן, אני גם עוד הרבה דברים.

לירז את יודעת, הכי קל להיות במיטה ולישון, אבל אני לא 

מוותר וקם כל יום לעבודה, ובגלל זה קיבלתי תעודת עובד 

 מצטיין ואני עומד לקבל עוד אחת.

קטי שואלת את מתן: מה הם חמשת הדברים שעוזרים לך 

 לשמור על הבריאות?

 ומתן עונה...

 יש לי כח רצון ואני לא מוותר. -אני  .1

 אני לוקח את התרופות בזמן ובכל יום. -תרופות .1

 יש לי סדר יום קבוע .6

 ההוסטל והחברים .8

 אמא ואבא. .0

 מתן מצהיר: זה סוד ההצלחה שלי !

 מה אתה מאחל לעצמך?

מתן מבקש להתחיל בלאחל לי, הרבה אושר ובריאות 

 ומבקש חיבוק.

לקיבוץ, מתן מבקש לאחל הרבה פעילויות תרבות וחג 

 שמח ושיהיו הרבה בתים חדשים.

 למשפחה הוא מאחל גם אושר ובריאות. 

 ועכשיו לעצמך?

שאני אהיה עוד יותר עצמאי ואעבור לגור בדירת הכשרה 

 משלי.

לפני שאני הולכת, מתן לא מצליח להסתיר את 

ההתרגשות שלו מהעובדה, שכולם בקיבוץ יקראו את 

אני מעורר השראה, אני שגריר של ”הכתבה עליו, וקובע, 

בשלב הזה אני כבר לא יכולתי שלא לבקש “, האוטיזם

 חיבוק לעצמי, מתן נענה לבקשה.

 ומסכם, המדריך שלי דין אמר לי:

 אתה לא גדול מהחיים, ”

 “אתה ענק ועצום מהחיים!

  

ולי לא נותר אלא להסכים ולהתפעל, הן מהיכולת של מתן 

לדבר ולבטא את דרכי הטיפול שהוא עובר, והן מיכולת 

ההכלה של קטי ודרור, ההורים המדהימים שלו, שהם 

חלק בלתי נפרד מהתהליך אותו מתן עובר. ואני לא 

מצליחה להימנע מלחשוב כמה מתאים ונכון המשפט, 

 שילדים מיוחדים נולדים לאנשים מיוחדים.

הוא רוצה לעבוד במפעל של טילים  -למתן יש חלומות  

בליסטיים ויש לו שאיפות, הוא רוצה לעבור לדירת 

 הכשרה, ופועל בנחישות לעמוד במטרות ובחלומות שלו. 

בנוסף יש לו חברים גם בהוסטל וגם בקיבוץ, מציין בגאווה 

את עדי ושחר, וסיפר לי איך שחר הביא לו במיוחד יוגורט 

 שהוא אוהב מהמחלבה.

הלב שלי התרחב מהשיחה עם מתן, שהתחילה בחשש 

 גדול מצד מתן, והסתיימה בגאווה גדולה וחיבוק ענק.

מאחלת לך שתצליח להגשים 

את החלומות והשאיפות שלך, 

 אתה אכן גדול ועצום מהחיים.

 לירז
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 עדכנו אותנו —רוצים להצטרף למאגר 

 
 

 

 בית אליהו

      
 

 

 

 ספריית ניר אליהו

בזמן האחרון התעשרה הספרייה בכמה וכמה ספרים לבני הנוער, אך חלק מהספרים שהחברים והילדים שחררו 

 מספרייתם הפרטית הם חלקי סדרות.

נשמח לקבל את הספרים המופעים ברשימה מטה, הם מיועדים להשלמה של סדרות,  כך שאפשר יהיה ליהנות 

 מסדרה בשלמותה. 

 אנו מחפשות  את הספרים הבאים:

  6ו 1ספר  -תיכון לילה של סי, ג'י דיהרטי                                      . 

   של פטריק נס                                      1השקט והשאל חלק  -כאוס מהלך 

     ,ספרים של: פול סטיוארט וכריס ראדל: רודפת עשרה 

  .חצות מעל סנקטפראקס, קללת הגלואמגלוזר 

 .טבעת הנצח של ג'יימס דשנר 

   החיים שלי בקומיקס,  החיים שלי כליצן. -ספרים של: דרק פאלון 

  של ג׳ף קיני. -המלחמה הקרה  - 16יומנו של חנון 

  קאזו קיבואישי.   -של  6הקמע 

 נשמח תמיד לקבל ספרים חדשים וישנים, אך לא אנציקלופדיות.       

 חברים יקרים, 

מקוות שיצא לכם כבר לראות את השיפוץ  בבית אליהו       

 והספריה, כולל זיפות ואיטום הגג. 

בשבוע הקרוב ירכשו גם כסאות חדשים, ובהמשך       

 תתקיימנה  עוד עבודות צביעה מחוץ למבנה. 

אי לכך יעודכנו המחירים לשימוש החברים במקום החל             

 מהחודש )פרטים ישלחו במייל(.

 

 .עמית ויינברג, רווית קושיצקי, ניר מורנלתודה לצוות שעזר  לנו בחשיבה ותכנון השיפוץ במקום: 

 שתמיד נענה לכל בקשת עזרה. לאריה קזמירסקי תודה נוספת 

 בברכת חג שמח, 

 ו ולירז‘עתליה, לנצ

 
 הידעתם? 

הבלתי מוכתר"  היה "המפקד  אליהו גֹולֹוְמּב

כוח המגן  של ארגון "ההגנה", ממעצבי

המנדט .  בתקופת היהודי בארץ ישראל

 ועל שמו קרוי בית אליהו כמו גם קיבוצנו

 00-חג ה-בקרוב

 חדשות מהיונה )פלג(
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 שירז לביא 

 שפיץ או עציץ

 שנים בחדר האוכל 1ברור שבבית, למרות שעבדתי  חדר אוכל או אוכלת בבית

רפואה אלטרנטיבית או  

 רפואה קונבנציונלית

 לא זה ולא זה... תה עם דבש פותר הכל!!

 rebarיפס ובעיקר ‘שניצל וצ שווארמה או סושי

 בר בתל אביב, אבל לא מפסידה את פורים בקיבוץ, בעיקר בלארגן. מסיבת טראנס או  פוך

 לא נחה דקה!!  -ספורט  ספורט או ספה

טרקים בהימליה או בטן גב 

 בתאילנד

טיול עם הטנדר של אבא ברחבי הארץ, ובעיקר ברחובות תל אביב, או סיור בסוללת כיפת 

 ברזל בארץ.

 טכנולוגית, בכל זאת חלק ממערכת כיפת ברזל, לא יכול להיות יותר טכנולוגי מזה , לא? טכנולוגית או טכנופובית

 אוהבת מתוק אבל לא אוכלת ... )יוגורט עם גרנולה הכי מתוק שלי( מתוק או מלוח

כבר שנים לא אוכלת קרמבו, אבל כשאכלתי אז זה הסדר: אוכלת את השוקולד, אחר כך  קצפת או עוגייה-קרמבו 

 הקצפת ואת העוגייה זורקת.

 אלגנט , מחויט שחור לבן. שוק או שיק

 הפועל תל אביב !!! -כדורגל  כדורגל / כדורסל / אחר

 לא זה ולא זה. ממחזרת או מחנטרשת

 שבת בשבילי זה ישיבה עם חברים באיזה בר טוב,  או שאני בכלל  סוגרת שבת. שבת: בריכה בעדן או ים

 ברור שמורחת! בורחת או מורחת -וק ‘ג

 “אל תלכו להיכן שיש דרך, לכו להיכן שאין דרך ותשאירו עקבות...” מוטו בחיים

שלושה דברים שאנחנו לא 

 יודעים עלייך

קצינה במערך ההגנה האווירית במערכת הנשק כיפת ברזל ומתכננת להישאר  .1
 בקבע .

 נר.‘שנים בגיטרה, המורה שלי הוא  נרי לנצ 1מנגנת כבר  .1

 כשהייתי קטנה חלמתי להיות זמרת. .6

 סיכום המערכת: 

 שפיצית לכל הדעות

 

ל והשאלון הנוכחי “ל כך חשבנו כשהתגייסה לצה“שירז שלנו בדרך להחליף את הרמטכ

רק מחזק את החזון, שירז הצהירה שהיא מתכננת להישאר בקבע ומתקדמת בסולם 

הדרגות בהצטיינות יתרה. ולעניינינו שירז נמצאה שפיצית  ללא כל עוררין, גם בשל 

הצניעות שלה  )חלמה להיות זמרת ולא מעידה על עצמה שהיא כבר זמרת(, וגם בשל 

ל ובכלל, אני ישנה בשקט כשאנשים כמו שירז בתפקיד “החריצות והנאמנות שלה לצה

 ששומר עלינו, ואתם? 
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 תפזורת 

 

 משפחת אמיתי -אומנויות לחימה 

 קרב מגע   אייקידו   קרטה   טאי צ'י

 טאקוואנדו   קפוארה   ג'ודו   סיף

 קיודו   נינג'יצו   קונג פו   ג'יו ג'יצו

 קנדו   אראניס   איגרוף

 

 

 

 ה ט ר ק ל י צ י א ט

 א ג ל ו ד י ק י י א

 י י ת נ ש ק ט א ג ח

 ג ו ע ג מ ב ר ק ר ז

 ר ג ז פ ט א י ל ו ב

 ו י ח ו נ ו כ ש פ ס

 פ צ צ י ד ס ו ד ו ג

 ע ו ס ו צ י ג נ י נ

 ב ה ר א ו פ ק נ ד ו

 ט ו ד נ א ו ו ק א ט
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 ליזה בוחסירה

 ברכות ואיחולים

 

 

 וזאת לעדות ...

 מזל טוב לדרור ושרון ירושלמי שבאו בברית הנישואין

 ברכות חמות ולבביות 

 לסמדר ובני וכל משפחת ירושלמי

 בתינו הומים ...

 מזל טוב להולדת התינוקות 

 בתם של עידית וינון ואחות לשגיאעומר בורנשטיין 

 בנם של ליטל ונרי ואח לאריאל ויהלינר ‘נבו לנצ

 בנם של מורן ויגאל ואח ליהלי וקרניים קוטלר 

 קרבס בתם של קרולינה ואורירומי  פילר 

 מאחלים לכם 

 אושר גדול בגידול הקטנטנים

 ומזל טוב ענקי לכל הסבים והסבתות הגאים.

 

 ומשפחתורמי צדפי משתתפים בצערו של  

 ל“רותי פיין זעל מות האחות 

 שלא תדעו עוד צער
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 יש שני זיכרונות ילדות שעולים בי בכל שנה בעונה הזו, של ילקוטים חדשים, ויומנים שמחכים למערכת שעות חדשה.

סבתא יפה היתה לוקחת אותנו לבית כנסת בתל אביב. בדרך היתה חותכת לנו תפוח עץ, ודודה טלי היתה הולכת 

 בנעלי ספורט ומחליפה לעקבים בפינת הרחוב, לפני שהיינו מגיעים.

ֵראּון, ִמי בְ  ה ִיּבָּׁ ה ַיַעְברּון ְוַכמָּׁ ֵתמּון, ַכמָּׁ ֵתבּון, ּוְביֹום צֹום ִכּפּור ֵיחָּׁ נָּׁה ִיכָּׁ ּצֹו ּוִמי לֹא ְבִקּצֹו״ ואני, ִק החזן התפלל ״ְּברֹאׁש ַהשָּׁ

 ילדה קטנה, הסתכלתי בדאגה על אישה אחת שבכתה.

 

דודה טלי סיפרה, שאמא שלה נפטרה השנה, ואני הזדעזעתי שאישה מבוגרת בוכה ככה. היא נראתה לי האישה הכי 

 עצובה בעולם ורציתי שהחזן יעבור לתפילות קלילות יותר ושהיא כבר תפסיק לבכות.

שנה או שנתיים אחרי, עדיין ילדה, אותו בית כנסת, סבתא חתכה לי תפוח, ואני התיישבתי עם אבא שלי. המתפללים 

מכים בחזה ומתפללים לסליחה "על חטא שחטאנו לפניך בדעת ובמרמה. ועל חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב. ועל 

 חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה. על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתים..." ועל עוד ועוד ועוד.

השתעממתי וביקשתי מאבא שלי לצאת החוצה, אבל אבא שלי אמר: "אל תחשבי שזה לא קשור אלייך. אולי אמרת 

לחברה משהו לא יפה על חברה אחרת? אולי עשית השנה משהו שידעת שיעצבן את חן למרות שהוא קטן יותר?" 

קרץ לי, והמשיך להתפלל, והמשכתי להשתעמם, וחשבתי לעצמי שאני ילדה ממש טובה ולא מגיע לי העונש 

 המשעמם הזה. 

 

סבתא שלי כבר לא הולכת לאותו בית כנסת, גם דודה טלי לא, ואני כבר ילדה גדולה מכדי לשבת עם אבא שלי בבית 

 כנסת, אבל בימי כיפור, זיכרון הילדות הזה חוזר אלי.

וכשהחזן שואל ומתפלל ״מי בקיצו״ אני תמיד מפחדת, ומבקשת שאף פעם לא נבכה כל כך כמו שהאישה ההיא 

 בכתה. שהשנה יהיו צרות קטנות וקיטורים רגילים, כי לפעמים צרות קטנות הן בעצם מתנות גדולות. 

וכשהחזן מונה את החטאים, אני שוקעת קצת, ומנסה לא להקשיב למילות התפילה, אבל בראש עולה רשימת 

חטאים, כמו רשימת מטלות ארוכה: לבן הזוג ולילדים, שצעקתי עליהם בערב רק בגלל שבבוקר התעצבנתי בעבודה; 

לאמא ולאבא, שטרחתי להתקשר אליהם לבכות כשהיה לי רע, אבל שכחתי לעדכן למחרת כשכבר היה לי טוב; 

לחברה הכי טובה מהיסודי, שעניתי לה כשידעתי שהיא רק רצתה שאשתוק ואקשיב. לחברה שביטלה פגישה ברגע 

האחרון וכעסתי עליה, למרות שברור היה שמשהו קרה אצלה; לשכנה שלי, שנעצתי עיניים; לאמא מהגן שהערתי 

לה, ואחרי שנה גיליתי שהיא עברה תקופה נוראית ולא באמת הייתה צריכה את ההערות שלי; למורה, שהתאכזבתי 

כשלא טיפלה מספיק מהר, כשלמעשה היא פשוט עשתה תעדוף ופתרה קודם כל את הבעיות האקוטיות יותר בכיתה; 

לחברת הוועדה, שהייתי חייבת להגיד לה שלדעתי חברי הוועדה צריכים לעשות אחרת, ולא חשבתי להגיד לה גם "כל 

 הכבוד" שהסכימה להתנדב לעבודה כל כך חשובה. 

 

עוד מעט שנה חדשה, ולמרות שאבא שלי יסכים שאני ילדה מספיק טובה, גם השנה אשגה ואטעה ואפגע. הלוואי 

 שאדע לעצור מספיק מהר, לבקש סליחה ולתקן. 

 

 שהשנה תביא איתה רק צרות קטנות ושמחות גדולות, לקיבוץ, ולכל אחד ואחד מאתנו. 

שנסלח בקלות, שנאהב בקלות, שנקשיב בקלות, שניצור, שנתקן ונשפר, גם לבד וגם בביחד שלנו. שנבכה רק 

 מהתרגשות, שנצחק, שנצליח.

 שנה חדשה
 

 ניצן אלמוג 
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 עומר, עדן, אורן ואיתי היקרים, -ברכה למסיימי י"ב 

כשנסענו בחופש הגדול לטיול נעורים, אף אחד לא חשב שנסיים אותו בכפר האומנים עין הוד, ישובים כולם בסטודיו של 

אמנית מקומית, ומנסים ליצור קערות מחימר...כשכמה ילדים סטו מהוראותיה של האמנית )וקערתם נראתה יותר כמו 

צלחת(, היא יצאה מגדרה, ולא הבינה מדוע הדור של היום לא מכבד, והוסיפה: "ואתם עוד קיבוצניקים"... אבל כמו 

היינו גאים בכם על שהלכתם בדרככם. האמת שזה לא משנה  שיצחק קלפטר שר: "הקערה שלי היא לא הקערה שלו..."

אם זה ביקור בכפר אומנים, בריכה בקיבוץ שמתארחים בו, או מסלול הליכה במדבר... העיקר החוויה של להיות ביחד רק 

 ילדי הנעורים, לצחוק ביחד על אותם הדברים, לאכול ביחד, ואחרי שיחות אל תוך הלילה להירדם ביחד.

אבל טיול נעורים הוא לא רק להיות ביחד... אלא גם הזדמנות אחרונה להיות עם הידבתניקים ולהעלות איתם זיכרונות 

 מתוקים )וגם פחות(, רגע לפני שהם עוזבים אותנו וממשיכים בדרכם.

אנחנו מאחלים לכם שכל אחד בדרכו יאסוף חוויות חדשות אבל תזכרו את הישנות, שתהיו נאמנים לעצמכם, אבל גם 

 תכבדו את האחר באשר הוא.

אורן, אתה הפז"מניק שבחבורה, התגייסת לתותחנים )תמיד אמרנו שאתה תותח( אנחנו מאחלים לך שתמצא את 

 דרכך.

עומר, מד"א היא אצלך בדם, תמשיך לתרום לסובבים אותך, בהצלחה בגיוס הקרב, אנחנו בטוחים שעוד נשמע עליך 

 רבות.

איתי, חובב מושבע של ״נינג'ה ישראל', שומר על סודיות, אבל דלפו ידיעות שיש לך גיבוש ליחידה מובחרת )שאת שמה 

  לא נגלה(, אבל בוא נגיד שאם תיפול למים במסלול נינג'ה, תדע איך לצלול. 

עדן, תמיד עם סטייל משלך, את אמנית בנשמה, תמשיכי ללכת בדרך שלך ולצבוע אותה כמו שרק את יודעת... 

 בהצלחה .

 אוהבים, מתן ואיה  ולממשיכים בנעורים, תשמרו על הגחלת שלא תכבה,

 1.8.2011הבחירות הקודמות  שינוי באחוזים 10.1.2011הבחירות הנוכחיות 

      לעומת מועד א':     

1.696- 198 פה -כחול לבן   196 פה -כחול לבן  

8.166- 91 גשר -מפלגת העבודה   15 אמת -מפלגת העבודה  

 1   גשר        

 65  מרץ 96.666 86 המחנה  הדמוקרטי

 10 מחל -הליכוד  ללא שינוי 19 מחל -הליכוד)עם כולנו(

 1  כולנו        

 1 ישראל ביתנו 6556 4 ישראל ביתנו

 1556 1   ימינה
הימין 
 1   החדש

      1 הרשימה המשותפת

 0   זהות     

 1 אזרחים ותיקים     

 1   גל הירש  1 זץ למינהל -צומת 

         

 161 סה"כ קולות כשרים: 6.156 654 סה"כ קולות כשרים:

 : 11-עם הבחירות לכנסת ה 11-מועד ב',  השוואת תוצאות הבחירות לכנסת ה 1516תוצאות הבחירות 
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 מתכון חודשי

 

 

 כל הממרחים הוגשו בשבועות בשוק האוכל שלנו. 

 

 מתכון לגבינת לבאנה טבעונית

 מצרכים:

 שעות, ומסוננים )או כחצי שעה במים רותחים( 8-כוסות קשיו מושרים במים לכ 1

 כוס מים מסוננים 1/6

 כוס מיץ לימון טרי 6/8

 כפית מלח 1

  

 אופן ההכנה:

 לטחון יחד את כל המרכיבים הרשומים מעלה בבלנדר עד לקבלת מרקם קרמי אחיד.

 לקשט עם שמן זית וזעתר.

 

 -סלט ביצימלס 

 חבילת טופו מעוכה במזלג, ביד, או טחונה קלות במעבד מזון.

 בצל לבן קצוץ דק מאד/בצל ירוק/שמיר/כל דבר אחר שאוהבים בסלט ביצים.

 טבעוני/-מיונז/http://tivonim-blog.co.il מיונז טבעוני לפי הטעם )אפשר להכין לבד בקלות לפי המתכון הזה:

  vegaאו לקנות בסופר, ממליצה על של חברת 

להוסיף קצת כורכום בשביל הצבע הכתמתם, וחצי כפית אבקת קאלה נמאק )מלח הודי שחור(, שנותנת לאוכל טעם 
 ביצתי. 

 

 גבינות קשיו :

 הבסיס לכל הגבינות:

 שעות )או כחצי שעה אם משרה במים רותחים(. 8-קערת קשיו טבעי מושרית במים למשך כ

כוס מים, מיץ לימון )אפשר משומר או טרי( ומלח. הכל לפי  5.0-1לאחר ההשריה יש לטחון בבלנדר יחד עם בערך 
  הטעם.

מכינים את הבסיס, ואז לאחר שהגבינה מוכנה ועדיין בבלנדר, מוסיפים פנימה זיתים לטחינה קצרה וגסה, כחצי 
 קופסת שימורים.

מכינים את גבינת הבסיס ולאחר שמעבירים לכלי  -אם גבינת עגבניות מיובשות/גבינת בצל ירוק/גבינת שום שמיר 
 מתאים, מוסיפים פנימה את התוספת, מערבבים, ומכניסים למקרר.

 

 בתאבון.

 שניצר -בר גפן 
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 המלצת החודש מאת ענבל מימרן לנגשטטר
 אלכס ג. גריפיתס )ספר מתורגם( -אספן החרקים  

 

על הספר: ג׳ורג׳ הקטן יוצא עם סבא לביקור במוזאון הטבע, נחשף לקיומם של החרקים השונים 

ומתאהב. הוא מחליט להפוך לאספן החרקים הטוב בעולם! הוא מחפש וצד חרקים שונים בדרכים 

יצירתיות, ויוצר אוסף עצום של חרקים בצנצנות, אבל אז לומד שהחרקים לא נועדו לחיות בצנצנות 

ומקומם בטבע. הוא לומד על חשיבותם ליקום, וביחד עם סבא הוא לא רק משחרר אותם לטבע, 

אלא גם מטפח גינה שבה הם יוכלו לשרוד ולהתרבות, והוא יוכל להנות מצפייה בהם במקומם 

 הטבעי.

 נושאים שעולים מהספר לעבודה חינוכית:

 עולם הטבע -

 קיימות ואחריות האדם כלפי הטבע וכלפי בעלי החיים -

  זו לא משמעות האהבה( -אהבה )אם אני אוהב מישהו, אני לא צריך שהוא יהיה בבעלות שלי  -

 לקיחת אחריות והיכולת לתקן טעויות - 

  0-0הספר מתאים לילדים בגילאי 

  התאהבתי בספר במבט ראשון בזכות האיורים היפיפיים, שהופכים את הקריאה בו לחוויה מהנה לילד ולהורה.

כשקראתי אותו, התאהבתי גם בתוכן שמתחבר מאוד למסרים שחשוב לי להעביר לבנותיי: קיימות, אחריות האדם 

 חמלה, ואהבה לבעלי חיים., כלפי הטבע והחי


