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02
כיתות ו' בפלנתניה

תלמידי כיתות ו' ביקרו בפלנטריום
"הפלנתניה" לסיור לימודי.

כתב: איתן שינקר
02

סיכום מחצית א'
תלמידי ותלמידות מטמון מסכמים

ומסכמות את המחצית הראשונה במרכז.
כתבו, איתן שינקר, יונתן אלבכרי שרגל

03
תלמידי מטמון מאמצים חיה

תלמידי ותלמידות מטמון מאמצים ומאמצות
חיה ביום הולדתם.ן ותורמים.ות לה סכום

כסף על מנת לשקמה.

יצאנו לדרך - תשפ"ב
העמקת הטיפול בפרט, המשך התמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים,

תרומה לקהילה - צוות מטמון גיבש מספר יעדים מרכזיים לשנה"ל תשפ"ב
עמית רומנו

עמ' 03

ואיך כל זה ישפיע עליכם?

תלמידי שכבה
ד' חונכים את

תלמידי ג'
יוזמה מקסימה לקליטה מהירה של תלמידי שכבה ג'

עמ' 03שם הכתב: תו רובין

התחדשנו בציוד
תקשוב

תקציב מיוחד אפשר לנו להתחדש
בציוד ותשתית חדש.

עמ' 03שם הכתב:

תלמידי ה'-ו'
במסע בזמן

רעיון שהועלה בשנה שעברה,
נמשך גם השנה!

עמ' 03שם הכתב: עדו גולן

שעורי בחירה
בשכבה ז'

צילום, שחמט או אומנות תלת
מימדית- במה בחרו?

עמ' 04שם הכתב: יונתן אלבכרי שרגל
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סיכום שליש א'

לרגל סיום שליש א' צוות מטמון
סיכם לכם, את האירועים המרכזים

שחווינו.
צילום: יונתן אלכברי שרגלסיור ילדי כיתות ז', ח', ט'

סיור כיתות ו'
בפלנתניה

בתאריך 10/11 יצאו ילדי כיתות ו' לסיור
מרתק בפלנתניה.

האתר של פלנתניה

שם הצלםשם הצילום

המצטיינים בסיור
ובלב במוח

תלמידי תוכנית המצטיינים יצאו לסיור
בטכנודע שבגבעת אולגה לביקור

בתערוכה על גוף האדם

לומדים על אינדיקטור
ועל חומציות ובסיסיות
ומדדים בעזרת מקלות
מדידה ושימוש במיץ

כרוב

צלליות יפניות
לכבוד חג
האורים

חודש דצמבר
בהיסטוריה

1. ב- 15 לדצמבר מצויין
ברחבי העולם יום התה

הבין לאומי

2. ב- 6 לדצמבר 1927
קיבלה פינלנד עצמאות,

והתאריך הפך ליום
העצמאות הפינלנדי

3. ב- 4 לדצמבר נולדה
רוזה פארקס, פעילה
בתנועה האמריקאית

לזכויות האזרח, וברחבי
אמריקה נחגג התאריך

לכבודה.

אנו מסיימים בשעה טובה שליש
פורה ומשמעותי שבו יצאנו לכמה

סיורים.
שכבות ו' יצאו לסיור פלנתניה

ובחוות החופש, בהם העמיקו את
הידע שלהם בתחומים שונים והיו
חלק ממסורת ארוכה של שיתוף
פעולה בין חוות החופש למרכז.
בנוסף לשכבת ו', גם שכבת ה'

יצאה לחוות החופש.
כל כיתות המצטיינים יצאו לסיור

במדעטק, חדרה. מוזיאון המדעטק
העשיר בתערוכות שונות בתחום

המדעים התקשר לכמה וכמה
נושאים שלומדים ולומדות

התלמידים והתלמידות במרכז
בקורסים השונים. המוזיאון הוא גם

מרכז המחוננים והמצטיינים של
חדרה.

שכבות ז', ח', ט' יצאו לסיור במוזיאון
ארץ ישראל בתל אביב, שם סיירו

בתערוכות אומנות שונות ולמדו על
שתיים מהתערוכות המתחלפות

החשובות ביותר - פוטומנטה ועדות
מקומית. תערוכת פוטומנטה כוללת
תמונות ממדינות הים התיכון מתוך

חיי היום יום של האזרחים
והאזרחיות. תערוכת עדות מקומית

כוללת צילומי חדשות ועיתונאות
מהשנה האחרונה ומכל האירועים

שקרו בה: מבצע שומר החומות,
הבחירות, מגפת הקורונה ועוד.

שליש א' התחיל איתו יוזמות
ופרוייקטים חדשים: שיעורי בחירה
בכיתות ז', המשך שיתוף הפעולה

עם חוות החופש "להתחיל מחדש"
והפלנתניה ופרויקט מעניין נוסף

שבמסגרתו במקום הסוכריות

המזיקות שכל תלמיד ותלמידה
קיבלו ביום הולדתם מהמרכז, הכסף

לסוכריות ייתרם בכל חודש לחיה
אחרת בחוות החופש.

בנוסף, לילדי כיתות ה', ו' התקיימה
הרצאה בנושא של חג הסיגד

שמצויין ע"י העדה האתיופית.
עם תחילת שנת 2022 בקרוב, נצא

לסיורים נוספים לכל השכבות
והמשך העמקת הלמידה במגוון

הנושאים. בנוסף, זהו המקום לציין
כי גם העיתון ימשיך את פועלו ובזמן

שאתם ואתן קוראים וקוראות את
שורות אלו, הצוות שלנו כבר מתחיל

לעבוד על הגיליון הבא ועל
הנושאים אליו. בהמשך השנה,

בשני השלישים שנותרו, יגיע גם
תאריך סיום המחצית בו יתחלפו

תלמידי כיתות ז' בשיעורי הבחירה,

שהם יוזמה נוספת שהתחילה
בשליש זה כאמור. מלבד זאת,
תחילת השנה וסיכום השליש

משמשים אומדן ופרספקטיבה
ליעילות הלמידה במרכז והמשכיות

פרויקטים שונים.

לשמחתנו, ובלי לפתוח פה לשטן...
לא היה אף מקרה של הדבקה

בקורונה במרכז! זאת תודות
לאחריות התלמידים והצוות כאחד.

לסיכום, אנחנו מאחלים לכל תלמידי
ותלמידות המרכז המשך שנה פורה!

בתאריך10/11 יצאו ילדי כיתות
ו' לסיור בפלנתניה, בסיור זה

למדו הילדים על גלקסיות
קיימות ועל כאלו שאולי

קיימות. התלמידים הרחיבו את
הידע שלהם בנוגע לחלל

והקשיבו להרצאה מרתקת
באולם בנושא על גלקסיות

אבודות וכיצד מוצאים אותם,
יצאו ובילו בפארק ניוטון
שבחוץ ויותר מכל, נהנו.
הסיור היה ממש מעניין,

והילדים הקשיבו והשכילו.

אנחנו במרכז מטמון רואים את
הקשר עם פלנתניה

כהזדמנות מיוחדת שיש לנו
להעניק לכם למידה חווייתית
בנושאים של חלל והגלסקיה

שמסביבנו.

ליה מכיתה ו'2:" אהבתי הכל,
היה כיף ומעניין. נורא אהבתי
את החלק של המופע האור

קולי הפלנטריום".
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תלמידי מטמון
מאמצים חיה

ביום ההולדתם
יוזמה חברתית חדשה - כחלק משיתוף

הפעולה שלנו עם חוות "להתחיל
מחדש" נעביר כל חודש תרומה צנועה

בשם ילדי החודש
שם הצלם: רויטל טופיולשם הצילום: חמי התיש (אתר

התחדשנו בציוד מחשוב
ותשתיות תקשוב

בעזרת תקציב מיוחד ממשרד החינוך
רכושנו מחשבים חדשים ואינטרנט אלחוטי

חדר מחשבים "חממה"

שם הצילום: מהסרט "בחזרה
" ל

תלמידי ה'-ו' הפכו
ל"טיימונטים"

הטיימונטים (Time (זמן) +
אסטרונאוטים) יצאו במסע בזמן

סיור ו' בחווה

ערב בנושא:
"מאפייני הילד
המחונן" להורי
מחוננים ג'-ד'

הרצאה מקצועית ומרתקת
ניתנה להורי מחוננים ג'-ד'

בנושא: מאפייני הילד
המחונן" ע"י יועצת

המחוננים הגב' ליאת עמית.
בהרצאה שולבו אנקדוטות

מחיי המחוננים בבית
ובביה"ס וגם קצת הומור.
מספרת ג' אמא לתלמידה

מחוננת במרכז: "ההרצאה
תרמה לי להבין טוב יותר את
עולמה הפנימי של הבת שלי

וגם את עצמי כאמא. אני
מודה לליאת על הערב ולכל
הצוות על העשייה המבורכת

במרכז"

SAVE THE
DATE

אנו שמחים להזמין אתכם לערב מרתק
בנושא: "פיתוח האינטליגנציה הרגשית

של הילד המחונן ושלנו". 
מחקרים עדכניים גילו דבר מדהים.

האדם שלכאורה נחשב כדמות
רציונאלית משתמש בחיי היומיום
באינטלקט רק ב-20% מהמקרים

לעומת 80% מהמימד הרגשי. תחום זה
של האינטליגנציה הרגשית פותח צוהר
לעולם מרתק המציג כיצד יכול האדם

להכיר ולהתמודד עם רגשותיו
ורגשותיהם של אחרים באופן שימקסם

את סיכויי הצלחתו בכל תחום בחיים, גם
האישיים וגם החברתיים . 

את ההרצאה יעביר יואב יוכפז, סופר
ומרצה בתחומי" איכות וכישורי חיים",
מתמחה בייעוץ ופיתוח אישי וארגוני.
נושאים הנמצאים בחזית המחקרים

העולמיים מתחומי הניהול, הגנטיקה,
הפסיכולוגיה, החינוך, חקר המוח ומדעי

ההתנהגות. 
ההרצאה תתקיים בזום, ביום רביעי,
29/12/2021, בין השעות -20:00

21:30:00. נא לדייק. 
לינק למפגש:

https://edu-

חמי הוא תיש ותיק מאד בחוות
"להתחיל מחדש", הוא הגיע

לחווה יחד עם אמו בשנת
2017, כששניהם סובלים
ממחלת עור קשה בה חלו

בדיר שממנו חולצו. חמי הוא
תיש חביב, ערני וחברותי

שאוהב לשחק ולהשתולל עם
חברים ועם צוות החווה. כיום

חמי ואימא שלו, ליב, חיים
בשלווה במתחם הצעירים
בחווה ונהנים מאוכל טוב

וטיפול מסור ואוהב כפי שמגיע
לכל בעלי החיים!

את חמי מאמצים התלמידים
שיום הולדתם חל בחודשים

ספטמבר ואוקטובר.

מספרת תו הרכזת החברתית:
"רצינו לציין את יום הולדתם

של התלמידים בדרך שתשקף
את רוח מטמון ואחד מהערכים

המרכזיים שלנו שהוא ערך
הנתינה. חשבנו שעדיף לנצל
את התקציב שיועד לכך בדרך
ערכית כתרומה לחווה במקום

במתנה קטנה ולא
משמעותית".

על פי התוכנית, כל חודש
יפורסמו שמות ילדי יום הולדת
ותמונה של בעל החיים אותו

הם מאמצים על לוח בכניסה
למרכז.

שיתוף הפעולה של מרכז
מטמון עם החווה החל לפני
מספר שנים בעזרת רויטל,
המורה לצילום, שמתנדבת

בחווה מזה זמן רב. רויטל:
"החווה היא עמותה ללא

מטרות רווח העוסקת בחילוץ
והצלה של בעלי חיים. המקלט

מטפל ומשקם בעלי חיים
שחולצו מהרחובות ומתעשיות

החי. במקלט מתגוררים בעלי
חיים אשר הגיעו מכל רחבי

הארץ לאחר שעברו

התעללויות אכזריות, הזנחה
קשה או נטישה, מהרחובות או

מתעשיות החי, ובמקלט הם
מקבלים הזדמנות לחיי חופש,

אהבה, שלווה, ובעצם
להתחיל מחדש. מבחינתנו

החווה היא זירה חינוכית
לתלמידים להתמודדות עם

רגשות ותחושות, לעיצוב
תפישות עולם והשנה גם

לחקר וללמידה".

בעזרת תקציב מיוחד על סך של
120.000 ש"ח שהגיע מהאגף

למחוננים ומצטיינים למרכז מטמון
חידשנו את הציוד ותשתיות

התקשוב במרכז.
בתקציב שניתן רכשנו 17 מחשבים
נייחים חדשים, 10 מחשבים ניידים

ועגלת הטענה, לוחות גרפים,
תשתית WIFI בכל הכיתות, לוח

מודעות ממוחשב ועוד...
ציוד זה, יחד עם הציוד הקודם,

יאפשר למורים ולתלמידים להביא
לידי ביטוי ולתרגל מיומנויות

מחשוב ולמידה מתוקשבת בצורה
יעילה ומהירה. כל התשתיות

עומדות בתקני הבטיחות
המחמירים של משרד החינוך.

רוני המורה לגרפיקה: " הציוד
החדש, לו חיכיתי זמן רב, יאפשר לי

לפתוח בפני התלמידים צוהר
לתוכנות גרפיות חדשות ולתת

להם אפשרות לפתח את החשיבה
היצירתית והדמיון.

הציוד ישרת גם את תלמידי ביה"ס
שז"ר כחלק משיתוף הפעולה שלנו

עם ביה"ס המארח.

סדנת ה"טַיְמוֹנָאוּטִים" - במסגרת
"משחקי המטמון" יצאה לדרך!
הסדנא שמיועדת לשכבות ה׳-ו׳

מחוננים נועדה לגבש את
התלמידים ולהקנות להם מיומנויות

עבודה עצמאית בצוות. הסדנה
מבוססת על הפעלות התלמידים

ללמידה עצמית בקבוצות קטנות (-5
4) תלמידים על פי עקרונות הלמידה

.(P.B.L) המבוססת פרויקטים
הסדנה מחולקת למספר פרקים
שלכל אחד מהם מוקצים מספר
מפגשים בני שעה כאשר סיפור

הרקע הוא מסע בזמן, ברובו חזרה
לעבר ולערש התרבות

במסופוטמיה, אך גם לעתיד. סיפור

המסגרת הוא בעל ערך לימודי
היסטורי והוא מתבסס על מחקרים

וידע ארכיאולוגי והיסטורי. נושא
מרכזי נוסף בסדנה הנו נושא

הקיימות. סיפור הרקע פותח לאחר
סקר נרחב עם התלמידים, משולבים

בו עקרונות לימודיים ועקרונות
ממבנה משחקי מחשב וסדרות. בכל
פרק מתקדם סיפור המסגרת ומציג

דילמה, אתגר או בעיה שהתלמידים
צריכים לפתור. 

סיפורנו מתחיל בשנת 2043 במתקן
מאיץ החלקיקים ב CERN (סרן)

גבול צרפת שוויץ. התלמידים
מצטרפים לקבוצת חלוצי המסע

בזמן. המסע מתבצע באמצעות כלי
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סטודנטים
מתלמדים
במטמון

ארבעה פרחי הוראה ממכללת
לוינסקי החלו בהתנסות
מעשית במרכז מטמון

שם הצלם: עמית רומנורותם, אדוה, רומן וליאת הסטודנטים

שיעורי בחירה
לשכבה ז'

בעקבות בקשות של תלמידים במסגרת סיכום השנה הקודמת,
בתחילת השנה, התבקשו תלמידי ותלמידות מטמון, שכבה ז', לבחור בין

כמה שיעורי בחירה שונים: צילום, שחמט ואומנות תלת-מימדית. על
התלמידים והתלמידות היה לסמן את העדיפויות שלהם, והצוות החינוכי

שיבץ את התלמידים בשיעורים תוך השתדלות לכבד את ההעדפות
שצוינו. ההעדפה הראשונה של כל אחד ואחת תשובץ למחצית

הראשונה וההעדפה השנייה למחצית הראשונה. המהלך מאפשר
לתלמידי ותלמידות המרכז גיוון בקורסים שילמדו וחופש בחירה

שמאפשר לוותר על קורסים מסויימים שמעניינים את התלמיד או
התלמידה פחות. עם זאת, התלמידים נאלצים ונאלצות לוותר על קורס
אחד מתוך השלושה, דבר שלעיתים גרם לאכזבה ותחושת החמצה. עם

זאת, ההחלטה התקבלה ברוב המקרים בשמחה.
ראינו שלחופש בחירה יש יתרונות רבים אך גם חסרונות.

מה אתם חושבים?

במטמון מציינים
את חג הסיגד

ילדי כיתות ה'-ו' מחוננים השכילו ולמדו
עוד על חג הסיגד.

יום המודעות
לאנשים עם
מוגבלויות

פותרים תרגילי
מתמטיקה בסינית

אצל דינה

עיתון מטמון
מחפש כתבים

וכתבות!

רוצים.ות לעזור לעצב
ולפרסם את העיתון?

לכתוב ולהתנסות
בכתיבה עיתונאית?
אתם.ן מוזמנים.ות

להצטרף אלינו! דרושה
מוטיבציה וזמן פנוי, יכולת

עבודה בצוות ועמידה
בלוח זמנים. ניתן ליצור
קשר לפרטים נוספים
והצטרפות במספר

הטלפון
.054-9445179

רותם, אדוה, רומן וליאת
סטודנטים להוראה מצטיינים,

ממכללת לוינסקי, הלומדים
בתוכנית ההתמקצעות בהוראת

תלמידים מחוננים ומצטיינים,
החלו את ההתנסות שלהם

במרכז מטמון.
הסטודנטים יגיעו במהלך

השנה, מפעם לפעם, בימי
שלישי להכיר את עבודת
ההוראה ודרכי ההוראה

הייחודיות לתלמידים מחוננים
ומצטיינים. הסטודנטים יצפו

במורי המרכז, יקחו חלק
בשיעורים כעוזרי הוראה ואף

יעבירו שעורים בעצמם.

עמית רומנו, מנהל מרכז מטמון:
"אני רואה בהכשרת סטודנטים

להוראה שליחות חשובה
ובמיוחד לאור המחסור במורים
איכותיים. אני חש זכות גדולה

לתרום לעיצוב עתידם
המקצועי של פרחי ההוראה.
פגשתי חבורה של סטודנטים

נלהבים ורציניים אשר
מתעניינים מאד בעולמם של

התלמידים המחוננים. אני גאה
בצוות מורי מטמון שהסכימו

ללוות את הסטודנטים ולצרפם
לשיעוריהם בחפץ לב
ובתחושת שליחות".

"תמיד ראיתי את עצמי הולכת
לכיוון של הוראה" מספרת

רותם, סטודנטית להוראה,
"לאורך השנים התנסתי בעבר
בהדרכה והוראה ואף שמשתי

כמורה מחליפה והדבר אף
הגביר את המוטיבציה שלי".

"מרתק אותי ללמוד על
המאפיינים השונים של

התלמידים המחוננים ועל צורת
הסתכלותם על החברה

והעולם". "כל הסטודנטים
הלומדים בתוכנית

ההתמקצעות בהוראה מחוננים
ומצטיינים הם סטודנטים

מצטיינים שרואים אתגר בצד
זכות גדולה ללמד אוכלוסייה

זו", "פגשתי מרכז נעים מאד
עם צוות לבבי ומקצועי,

תלמידים סקרנים ושיעורים
שהלוואי ואני הייתי זוכה להם

בימי בביה"ס".

ליאת עמית, יועצת המחוננים:
"אני בטוחה שהמרכז ייתרם

משיתוף הפעולה עם
הסטודנטים לא פחות מהם.

כיועצת, אני מקווה שהם יפנימו
שהעבודה עם אוכלוסייה זו

צריכה לפנות גם לחלקים
החברתיים והרגשיים ולא רק

לקוגניציה וזאת מתוך ראיה
כוללת של התלמיד המחונן".

חג הסיגד של העדה האתיופית
נחגג בתחילת כל חודש נובמבר.

כמרכז שיושב בליבה של שכונה ובה
רבים מיוצאי הקהילה ובבית-ספר

שבו רוב של תלמידי הקהילה ומתוך
רצון להעמיק את ההיכרות עם

סיפורה של העדה בחרנו ציין השנה
את החג במופע של עלמו אישטה

"מוזיאון במזוודה". בתאריך11\3
הועברה ההרצאה המרתקת בנושא
של חג הסיגד של העדה האתיופית

לילדי כיתות ה'-ו' מחוננים. בהרצאה
סיפר עלמו על עדתו, תרבותם

ומנהגיהם. עלמו סיפר על עדתו
בצורה אינטרקטיבית. הראה איך

וכיצד רקדו באתיופיה, איך התלבשו,

סיפר שיש לא פחות מ-82 שפות
מדוברות באתיופיה, הראה את

האלף בית האמהרי שכולל לא פחות
מ351 אותיות! משמעות החג, כיצד

נחגג החג באתיופיה, על הפיכתו
לחג לאומי בארץ. מרגש במיוחד

היה לשמוע אותו מספר על המסע
של יהודי אתיופיה לארץ והסיפור

האישי שלו.
עילאי מכיתה ו3:" אני חושב

שההרצאה הייתה מאוד מעניינת
וגם לשמוע על יהדות אתיופיה וחג

הסיגד והשפה שלהם, הייתי מופתע
לגלות שיש כל כך הרבה אותיות

בשפה האמהרית!
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חנוכיות מוזרות

ישנן חנוכיות גדולות, חנוכיות
קטנות, חנוכיות ארוכות וחנוכיות
קצרות. היום, נביא לכם.ן את 5

החנוכיות המוזרות ביותר שמצאנו!
אתר printime.co.ilחנוכיית בירה - המקום הראשון

בונים יחד אמת
מים (אקודוקט)

במסגרת השיעור "על שביל ישראל" למדו
התלמידים על קשתות במבנים עתיקים

ויצרו יחד אמת מים

שרה לויןעבודת צוות בשיעור ארכיאולוגיה

תו רוביןתמלום אישי במוזיאון ישראל

פינת אומנות
לכבוד החורף והגשם (המועט מדי)

פינת האמנות תעסוק ביצירה שהקשת
במרכזה

תודות

תודה רבה לצוות העיתון
בהוצאת הגיליון.

תודה למאיה מיידן, מאיירת
העיתון.

תודה רבה לירדן ולעמית
בוצ'ן, כתבות העיתון.

תודה רבה גם לעורכי העיתון,
איתן שינקר ויונתן אלבכרי

שרגל.
תודה מיוחדת לעמית רומנו,

מנהל המרכז והאדם
שהתחיל את הפרויקט
הנפלא הזה ולתו זמיר,

המורה לאומנות והרכזת
החברתית של המרכז על

התמיכה העצומה והעבודה
הנמרצת בעיתון ובכל הקשור

למרכז באופן כללי.

"סביבון ניוטון"
סביבון שהצבעים

מתערבבים ויוצרים חזרה
את ה"צבע" הלבן (שהוא

למעשה ערבוב כל
הצבעים)

חידה - ספרות
רומיות

המטרה שלכם: 
להוכיח לי איך הופכים את
IX (ספרות רומיות) לשש

בעזרת קו אחד.

ניתן להיעזר באתר
וויקיפדיה או במקורות
מידע אחרים על מנת

לפתור את החידה. בגיליון
הבא יופיע הפתרון הנכון.

ניתן לשלוח תשובות
למייל של מרכז מטמון
עבור מערכת העיתון

לרגל חג החנוכה שחל לא
מזמן, אספנו בשבילכם.ן את 5

החנוכיות המוזרות ביותר
שהצלחנו למצוא. תוכלו למצוא

חנוכיות העשויות מחומרים
מיוחדים ובלתי שגרתיים,

חנוכיות המספרות סיפורים
היסטוריים ועוד. אז בואו

נתחיל!

במקום ה- 5, חנוכיית עץ
החיים!

אחת מהאגדות המעניינות
ביותר בעולם, היא סיפור עץ

החיים - יגדיריסל. על פי
האגדה, העץ הוא מרכז החיים
ומקורם. החנוכייה הזו פוסלה

כגבעול עץ עבה בצד השמאלי,
אשר בקצהו העליון עומד

השמש, ומשמאל לשמש ישנו
גבעול עץ ארוך הנושא את 8

הנרות האחרים.
במקום ה- 4, חנוכיית תיבת

נוח!
אחד הסיפורים המוכרים ביותר
מהתנ''ך הוא סיפור תיבת נוח.
בסיפור מסופר כי ה' אזהיר את

אחד מבני האדם על מבול
שהוא ייצור על מנת לנקות את
האנשים הרעים מהעולם. הוא

ביקש מנוח לבנות תיבה,
ולהכניס עלייה עד קץ המבול

זוגות, זכר ונקבה, מכל חיה.
בחנוכייה מוצגת תיבת נוח

כאשר החיות משרבבות את
ראשן מהחלונות, כאשר השמש

במרכז והנרות מצדדיו.

במקום ה-3, חנוכיית החתולים!
חנוכיית החתולים מורכבת מ-
10 חתולים העומדים בשורה.

כל חתול מחזיק נר, כאשר
השמש מוחזק על ידי שני

החתולים האמצעיים.

במקום ה- 2, חנוכיית נעליים!
החנוכייה מורכבת משורה של

9 נעלי עקב, כאשר בקצה של
כל עקב בנעל עומד נר. הנעל

האמצעית מחזיקה את השמש.

כל אחת מהנעליים פוסלה
בצורה שונה ובעיצוב שונה.

במקום הראשון, חנוכיית בירה!
החנוכייה מורכבת משורה של
בקבוקי בירה ממותגים שונים
מחול. בקצה כל בקבוק, מעל
המכסה, עומד הנר. הבקבוק
במרכז נושא את השמש. יש
לציין כי כל אחד מהבקבוקים

הוא בקבוק אותנטי ואמיתי
לחלוטין.

לאחר שעברנו על החנוכיות
שמצאנו, גם אנחנו היינו

מופתעים. לקראת כתיבת
הכתבה, קיבלתי מגוון תמונות

במסגרת השיעור "על שביל
ישראל" של המורות שרה ותו למדו

התלמידים על הקשת העתיקה
שנבנתה בתל דן כחלק משער

העיר מתקופת הברונזה התיכונה
(לפני כ-5000 שנה) ונבנה כולו
מלבני טיט. התלמידים גם ניסו
לבנות שער דומה בעצמם וכך

נחשפו למושג "אבן ראשה"
ותפקידה המכריע ביציבות הקשת.

טכניקת הבנייה של הקשת
העתיקה מופיעה במבנים

ובמבצרים לכל אורך ציר הזמן
כמעט, וניתן למצוא את אופן

הבנייה הזה גם במקומות שונים

בארץ כגון בית שאן, בית גוברין
ואתרים היסטורייה וארכיאולוגיים

נוספים. הקשת שימשה כחלק
חשוב ביציבות הבניין והכניסה

אליו. בנוסף, התלמידים למדו על
אמת המים שהייתה הדרך

העיקרית בעבר להעביר מים
ממקום למקום ולספק את המים

לצרכים כגון בישול או רחצה.

את פינת האמנות שלי 'יצירת
אמנות מדי פעם' התחלתי לכתוב
בסוף הסגר הראשון של הקורונה
ומאז אני מציגה בכל פעם יצירה

אחת עם תמונה, תיאור ופרשנות
משלי ...

היום יש לה עמוד אינסטגרם ודף
פייסבוק ...'והיתה הקשת' אולאפור

אליאסון, 2010, מוזיאון ישראל,
300 חלקי קנבס בגודל 5 על 250

סמ'. העבודה נמצאת בסוף
המעבר המקורה במוזיאון ישראל
המחודש. מדובר בעצם בביצוע

מושלם בידי אדם של תופעה
פיזיקלית (או אלוהית ...תלוי איך

תרצו לראות אותה ;) המעבר בין
הצבעים שערבב אליאסון מרתק
ומפריד למעשה את כל סקאלת

האור הנראה לפרטים ובכך מייצר
את האשליה - מעבר לפן הסמלי

של הקשת כאור בקצה המנהרה -
נוצר שם פיזית אגם של אור-קשת.

כזה שנעמי רוז הבת שלי היססה
רגע לפני שדרכה בו ... זו עבודה

קסומה ומצד שני גם מעלה שאלות
מדעיות ממש, וגם תרבותיות.
ממליצה מאד לבקר במוזיאון

ישראל בירושלים ולראות.
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פינת קפה עם מורה: והפעם עם ניר שני המורה שלנו למנהיגות

קפה עם מורה
והפעם: ניר המורה

למנהיגות
ניר הסכים בטובו להתראיין
לעיתון בפינתנו הקבועה:

"קפה עם מורה". הוא מלמד
במרכזי מחוננים רבים. מלמד
שנה חמישית במרכז מטמון
ואחרי השיעורים עם ניר,

הילדים יוצאים עם עוד חומר
למחשבה, מחשבות על

מנהיגות וחיוך על הפנים.

מה התחביבים שלך?

"התחביבים שלי הם קריאה,
ספורט כמו ריצה ושחייה
ובנוסף אני לוקח קורסים
באוניברסיטה על נושאים

שמעניינים אותי"

ידוע לי שהיית
בהרבה מדינות. איזו
לדעתך? מעניינת הכי

"המדינה הכי מעניינת עבורי
הייתה יפן בגלל שלמדתי יפנית
וגם את התרבות ויש שם אוכל

טעים מיוחד"

איזה תלמיד היית?

"מצד אחד תלמיד טוב, ההורים
שלי היו גאים בי מאד, מצד שני
הייתי די שובב אבל לא הענישו

אותי"

מורה שהשפיע
עלייך?

"היה בתיכון בבלגיה מורה
שהשפיע עליי מאוד, הוא לימד

לכתוב חיבורים ודי אהבתי את זה
והוא היה מאוד משמעותי עבורי"

תלמידים מפורסמים
שלימדת?

"יש, נגיד יערה שפירא מערוץ
11, וגם כמה קצינים בצבא"

אתר מטמוןשם הצילום

תשובה - ללמוד אצל ניר

צילום: יונתן אלבכרי שרגלניר בטיול שכבות ז', ח', ט'

שם הצלםשם הצילום

אתר printime.co.ilחנוכיית נוח - מקום 4

אתר יויושם הצילום:חידת גפרורים

אתר printime.co.ilחנוכיית חתולים - מקום 3
l

אתר printime.co.ilחנוכיית הנעליים - מקום 2
l

בשעה טובה אחרי עבודה שמשלבת
סבלנות והתמדה סיימנו את אריגת

שטיחון הטריקו בקורס 'מלאכות
עתיקות, חומרים חדשים'

שנת 2022 מתקרבת
אלינו בצעדי ענק!

משפט חכם

בסוף זה לא ישנה כמה נשימות
נשמת אלא כמה רגעים עצרו לך

את הנשימה 

כלשהו נושא על קצרה כתבה

כותרת של סיפור
קצר על 2 שורות

כתבה קצרה על נושא כלשהו

הידעתם?
בבוקרו של ה-14 לדצמבר 1903
הצליחו לעשות מה שרבים אחרים

חלמו וניסו: האחים רייט חיברו
מנוע לדאון עשוי בד ועץ וטסו
באוויר למשך 12 שניות ששינו
את החיים על פני כדור הארץ.

בכך נכנסו האחים רייט
להיסטוריה

בדיחה
“מה תפקידה של הזרת בכף

הרגל?”

תשובה: “לוודא שכל הרהיטים
בבית נמצאים במקומם הנכון…”

😂😂😂


