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-'משפחת חטיבה ב, הורים ותלמידים יקרים
של  סיומה מציינים את אנו , הביתית שלנוהחטיבה 
.  הראשונההמחצית 

ואירועיםמחצית הוא רגע המזמן סיכום תהליכים סוף 
".  הקורונהגל "של בימים מאתגרים אנו נמצאים . שעברנו

לזה בתחומי  זה הרבה מחשיפת תלמידים לדאגה ערים אנו 
אך חשוב שתדעו כי אנו רואים חשיבות  , לאור העלייה הארצית בתחלואהס "ביה

פנים ובהיותנו בית וכתובת -אל-במפגש פנים, רבה בשמירה על בית ספרנו פתוח
הן  מענה מיטבינותנת להם , ס"בה התלמידים מגיעים לביה, שיגרה. עבור הילדים

.  אי של בטחון במים סוערים, היא עוגן' חטיבה ב. רגשי-לימודי והן חברתי
אנו רואים  . הפעילות הענפה שאת חלקה תראו בעיתון זה משקפת את תפיסתנו זו

ערכית  והשתדלנו לקיים כמה שיותר  -חשיבות רבה בקיום פעילות החברתית
.פעילויות תחת מגבלות הקורונה 

בחובה הזדמנות לקיום  טומנת תעודת המחצית . היום הילדים מקבלים תעודות
חשוב לשוחח על מידת המאמצים שהוקדשו . ערכית עם הילדים-שיחה חינוכית

ולדון בדרכים למימוש ', ובד בבד להציב מטרות למחצית ב, ללמידה ולהליכות
. מטרות אלו

על  , ס ימשיך לשקוד על קידום לימודי של התלמידים"במחצית השנייה צוות ביה
עידוד מוטיבציה וסקרנות תוך שימת דגש רב על פעילויות  , למידה משמעותית

נמשיך להקפיד על נורמות , כמו כן.  ערכי-ערכיות במסגרת החינוך החברתי
ההתנהגות המקובלות ועל הסדר הטוב במטרה לשמור על תחושת מוגנות של 

. תלמידינו ולמנוע התנהגויות אלימות

המסור שעושה רבות על מנת להיות  בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות החינוכי 
אתם עובדים השנה בתנאים מאתגרים במיוחד ונותנים , עבור הילדים" המגדלור"

לצוות  , תודה לסייעות. כתף לכל משימה המתרחשת עלינו חדשות לבקרים
.המזכירות והמנהלה על מסירותכם והיותכם שותפים נאמנים לדרך

,  ס ושיתוף הפעולה"על האמון בביהלקהילת ההורים והנהגתהתודה מיוחדת 
אתם השותפים לדרך החינוכית ואלו שעוזרים לנו לקיים את היציבות אליה אנו 

.  חותרים
נעזור להם לפתח את החוסן  , חשוב שכולנו נשדר לילדים רוגע ובטחון

חשוב לנו  . נחזק אותם  וניתן להם דוגמא אישית, להתמודד עם כל אתגר
שתהיה לילדים היכולת להסתכל על חצי הכוס המלאה והיכולת לעשות  

".מלימון לימונדה"
הורים  , ס“צוות ביה-שנמשיך, אני מאחלת לכולנו המשך שיח פורה והקשבה

.  ולצלוח את ההתמודדות עם כל מצב לחץ ומשבר, ותלמידים לפעול ביחד
הפייסבוקהספר ועמוד -בהזדמנות זו אנו מזמינים אתכם לעקוב אחר אתר בית

השופכים אור על  חלק מהפעילות הענפה והמגוונת  (  אתאקריתב רוגוזין)שלנו 
.ס"שמתקיימת בביה

.בהצלחה במחצית השנייה ובריאות איתנה

הוא יעשה את המרחק שבין חייו , מי שיש לו אמונה בכוחותיו ובעצמו"
".  לחלומו

)יורם טהר לב)
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המועצהקול
ליכטנברגמירי

,לימודיםשנתכלבראשית,שנהמידיכ

מועצתלנציגותבחירותמתקיימות

.התלמידים

מקיימות,הבחירותקיוםלפניעוד

מנהיגותבנושאחינוךשיעורי,המחנכות

,תלמידיםמועצתשלחשיבותהובנושא

.ס"ביהתלמידיכלאתהמייצגכקול

להיותשמעונייניםהתלמידים,מכןלאחר

בפנישלהםהמצעאתמציגים,מועמדים

נערכותלבסוף.כיתתםתלמידי

.עצמןהבחירות

בצורה,הצביעוס"ביהתלמידיכל

שהובאובקלפיות,ודמוקרטיתחשאית

.לכיתתם

ועדתידיעלהקולותספירתלאחר

המודעותלוחותעלפורסמו,הבחירות

התלמידיםשמות,בשכבותובכיתות

.במועצההכיתותכנציגישנבחרו

נערכו,הראשוניםהמועצהמפגשיבשני

לבעליחשאיותפנימיותבחירות

.התפקידים

:הנבחריםשמות

6/'ט-מחיים-ברשחר-רית"היו

2/'ט-מבאזובנורן–רית"הסיו

5/'ט-מלויפורת-המבקרת

6/'ח-מפורטנויגיא-הגזבר

5/'ז-מעובדיהטליה-והמזכירה

התלמידיםמועצת,לדרךלהיצאהוכך

לפעולהחלהאשר,ב"תשפל"לשנה

ובמגבלותהתלמידיםלטובתבמרץ

.הקורונה

ס"ביהמנהלת,השלישיהמועצהבמפגש

הנציגיםאתלברךבאה,חןענת'הגב

,שלה"מאמיןאני"האתבפניהםוהציגה

.ס"בביההמועצהשללחשיבותהביחס

המועצהמפעילויותהמזלגקצהעל

:כהעד

-החינוךבמערכתאלימותנגדיום

ידיעלהוכרזבנובמבר11-התאריך

ההולכתהאלימותנגדכיום,החינוךשרת

מועצת.החינוךבמערכתוגוברת

עםסרטוןוצילמההתכנסההתלמידים

."לאלימותדי"-המסר

נציגי,המורהיוםלקראת-המורהיום

והכינולמוריםתודותכתבוהמועצה

אתקדמהאשר,התודותכלעםקוליסה

.הספרלביתבכניסההמוריםפני

ברכה,חייםברשחר-רית"היוכןכמו

כלבשם,להםוהודתההמוריםאת

הספרביתתלמידי

שימורהלכלחלקו,הנציגיםמכןולאחר

.המועצהבכספישנרכש,צנוע

חודשבמהלך-להנהלהבקשותמכתב

בקשותאתריכזו,הכיתותנציגי,דצמבר

לשיפורים,לשינוייםבכיתתםהילדים

המועצהמפגשבמהלך.וליוזמות

הבקשותנבחרו,דמוקרטיתובהצבעה

הוגשאשרלמכתבורוכזוהראויות

.ס"ביהלמנהלת

נציגי,בשבטו"טלקראת:הירקגינת

,הדראסתישלכיתתהעםיחדהמועצה

המוגנותמדריךנאורשלובהדרכתו

,הירקגינתאתלשקםיצאו,ס"בביה

נוקההשטח.הסגריםבמהלךשניזוקה

נרכשואשר,חדשיםשתיליםונשתלו

שתיליםנרכשוכןכמו,המועצהבכספי

מסדרונותלאורךבאדניותשהונחו

.ס"ביה

הבהחטיחדשות 4



5 המועצהקול 

אתבוחרתהמועצה:הצלצוליםמערכת

עלנבחרהשיר,כצלצולשישמש,השיר

לאירועיםובהתאםהתקופהרוחפי

מתנגניםאלהבימים.ולחגיםמיוחדים

שהלך,טהרלביורםשלשיריו,בצלצולים

.לעולמו

נציגי,לראשונההשנה-"שפיץ"תוכנית

.מפגשים12בתסדנהעובריםהמועצה

לחיזוק,הפועלתייחודיתתכניתזו

שלוהמסוגלותהעצמיהביטחוןתחושת

,מוביליםבוגריםללהפיכתם,תלמידים

כושרולפיתוחומעצימיםמקדמים

.שלהםהמנהיגות

התלמידיםבמועצתשלנציגים,ספקאין

והכישוריםהתכונותכלאתיש,שלנו

גילםבניאתלהובילכדי,הנדרשים

ס"ביהלתלמידיהתורמתלעשייה

.ולקהילה
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!?המחציתאז מה היה לנו 

טיול גיבוש סובב  
שמשית ולפארק  
הרכבת באלרואי  

הצגה  
"ורדן'השיטה של ג"

ניסויים לכבוד 
חג החנוכה

ערב אומנות הורים 
תלמידים

2'כיתה ז

, טורניר כדורעף
1'הורים תלמידים ז

הפסקות פעילות

מניעת פגיעה  "פעילות 
לשון -ברשתות החברתיות

"הרע לא מדבר אליי

"  יום ההליכה"צעדת 
ל"הבינ

בוקר של כדורעף

כיתתהוריאתהרתיעלאהעזהגשםםג

עםכדורעףבאימוןהשתתפואשר,1'זהספורט

.ס"בביהילדיהם

שלכמוכמעט,טובותיכולותהפגינוההורים

.ילדיהם

ורדן'גשלהשיטה
8'ז'ליפוביץומורןבניסתהרון

'זשכבתצפתהנובמברחודשב

בבית"ורדן'גשלהשיטה"בהצגה

.ספרנו

ברנשטיןהדרידיעלהמגולמת)ירדן

היא,בהצגההמרכזיתהדמות,(לוי

וריכוזקשבהפרעתבעלתילדה

.למידהוליקויי

שיטתעלמספרתירדן,בהצגה

היאשבה,שלההייחודיתהלימודים

הלמידהבזמןכדורסלמשחקת

ילדיםמעודדתההצגה.למבחנים

באומץולהתמודדבעצמםלהאמין

העומדיםוהקשייםהמכשוליםעם

.חלומותיהםלהגשמתבדרךבפניהם

שכדאי לדעת לבקש      ?  למדנוומה

כלפי  לגלות סבלנות,עזרה

,  עצמנו             וכלפי אחרים

להתחשב

בזולת

מחוץולחשוב

.לקופסא

,שנונההצגה

,מצחיקה

בחוםומומלצת

.בהצפושלאלאלו

*

...הכלוזה לא * 

סיור לימודי בנצרת  
2'למגמת אומנות ז

יום  "טקס כיתתי לציון 
"הזיכרון לרצח יצחק רבין

פעילות כיתתית
יום השפה  "בנושא 

"העברית

הרצאת שוטר

תעשיידע
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יום נגד אלימות
8'זבניסתהורון בניסתהזיו , זבריאנסקיאסף 

החינוךבמוסדותהאלימותבמקריהעלייהשלב

יוםאתלעצורהוחלט,הארץברחביהספרובבתי

בחטיבהגם."אלימותנגדיום"ולצייןהרגילהלימודים

כרזותתחרותקיימנו,החשובהלמטרהנרתמושלנו

,כרזותמספרהכינהכיתהכלשבמהלכהשכבתית

בתום.השכבתיתלתחרותנשלחהביניהןשהטובה

מסדרונותברחבינתלוהכרזותכלל,הפעילות

:מספר8'זכיתהתלמיד,שמעוןבןיניר.השכבה

השיעוריםבמהלךרבותפעילויותהתקיימוזהביום"

חדשותמיליםלמדנו,שוחחנואנגליתבשיעור.בנושא

No"הכותרתעםשלטיםוהכנולנושאהקשורות

violence".

'זחדשות בשכבות 

שמשיתסובבגיבושטיול
8'זכרמלעומר

שלביותרהמתסכלותההשפעותחתא

בשנתייםהטיוליםהיעדרהיאהקורונה

כמהלשעררקניתןלכן,האחרונות

יוםלקראתהייתהוהתרגשותציפייה

.'זבשכבתהראשוןהשדה

8:30שעה

,האוטובוסיםעלעולים,לדרךיוצאים

לחידותועוניםצוחקים,מדברים

.ח"השלמורהשלמאתגרות

נוףעםנקישביל,ללכתמתחילים

עלהסברומקבליםעוצרים,מרהיב

שלהמיקום

ועלהמגוריםצורתעל,הקהילתיהישוב

.הרחבהשטחכל

ואפילוחטיפיםבעיקר..והרבה,אוכלים

שלאכמובן,לכיתהחברינועםחולקים

הלכלוךאתאחרינולאסוףשוכחים

.נקיהמקוםאתומשאירים

היערלקרחתשמגיעיםעדהולכיםשוב

חבלמשחקי,"הרוצח":משחקיםושם

.פעולהשיתוףשלומשחקים

למקוםםומגיעיללכתממשיכים

.ייןבעברהכינושבו"גת"לושקוראים

חמוריםעםלגתבאושבעברהידעתם

הכרםמןענביםאשכולותהיוועליהם

כדיהענביםעלדורכיםהיוואנשים

כלאתסננוהםמכןלאחר,ייןלייצר

אותו,ייןויצרוהענביםשלהפסולת

מי,למכירתועדסגוריםבמקומותשמרו

ייןלהכיןלהתחיליכוליםאתםאולייודע

!?בעתידעשיריםולהיות

אבלממתקיםשבעים,עייפים,סיימנו

רוחבקוצרמחכיםוכברמרוציםבעיקר

אניות/הקוראיםן/ולכם.הבאלטיול

עוקףבמסלוללבקרמאודממליץ

.שמשית
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נצרתאתנוצרים
2'זפוטובאליה

,משמעותיתלמידהעלמדוברבותר

למידה,חוויה,התנסותדרךלמידה

למידהכזו.בזיכרוןאצלנושתיחקק

סיורבאמצעותהתקיימהבדיוק

לימודיביןהמשלבתחומירבלימודי

,יצאנו.ההיסטוריהולימודיהאומנות

,2'זמכיתה,אומנותמגמתתלמידי

סביןהמחנכתעםיחדנצרתבלסיור

.אפלחיהלהיסטוריהוהמורהקידר

מדריכה,ראדהאתפגשנו,שם

בכנסייתאיתנושסיירה,מקומית

בנצרתבשוק,הלבןבמסגד,הבשורה

עללנווסיפרה,"ראדהשלפינה"וב

.המקוםשלגילגולו
אתהדגישאשרמפגשלנוזימןהסיור

שלושביןהשונהואתהמשותף

המונותאיסטיותהדתות

הראשכיסוי,השוקשלהריחות

למסגדבכניסהלחבוששהתבקשנו

בנותבקרברבההתלהבותשעורר)

מהדרךוהקולותהמראות,(הכיתה

בנושאהפרסיםנושאחידון,וכמובן

אתהפכוראדהלנושהעבירההסיור

למוחשיהזהההיסטוריהשיעור

.וחוויתי

רשמינואתסיכמנו,המפגשבתום

אתוציירנואומנותיבאופןמהסיור

.שעברנוהיום

הייתההחוויה

מרתקת

.ומעניינת



9 'זחדשות בשכבות 

היום הראשון ללימודים

בטיול סובב שמשית3'ז

2'ערב אומנות הורים ילדים ז

1'הורים ותלמידים ז, יום ספורט

5-1/9'שלום כיתה ז

"לא לאלימות"אומרים 6'ז

טקס רבין כיתתי

מטיילים8'ז

"יום ההליכה הבינלאומי"צעדת 



הבהחטיחדשות 10

!?אז מה היה לנו המחצית

מבצע 
"הקש בדלת"

ערב אומנות  
הורים תלמידים כיתה 

2'ח

פרויקט פעמונים  
ל"בשיתוף רפא

ת"מופסדנאות הפגתיותפעילויות טיול לנחל כלח
7' כיתה ח

הצגה  
"החברה הטובעים"

"  יום ההליכה"צעדת 
ל"הבינ

*

...הכלוזה לא * 

"הטובעיםהחברה"

לא',בבחטיבהאנחנו,אומיקרוןבעיתותםג

המניעהתוכניותבמסגרת.תרבותעלמוותרים

שכבהצפתה,באלכוהולהשימושכנגדוהפעילויות

ההצגה.״הטובעיםהחברה״הנפלאהבהצגהח׳

במקוםזוכהשורציניאחראינער,באסיעוסקת

מגיעהההצלחה.צעיריםכישרונותבתחרותהראשון

אסורהלהתנהגותאותומובילהאךלילהבין

.נוראלאסוןגורמתיוםשלשבסופוומסוכנת

,חברתילחץהםההצגהמןשעוליםהנושאים

.ועודחברות,אחריות,באלכוהוללשימושהמניעים

השחקניםעםשוחחוהתלמידים,ההצגהבתום

זוהצגהשלהאדירהבחשיבותאותםששיתפו

.ממנההעולההחשובהמסרעלובעיקר

2'חאומנותערב

וההוריםאומנותמגמתתלמידי,התכנסנו,שנהמדיכ

פסיפס"בסימןהיההערבהשנה.מקסיםיצירהלערב

פסיפסריבועי,מעץחמסותקיבלנו."ערכיםשל

אתויצרנוליבנואלשמדברערךבחרנו.לדרךויצאנו

.לאורושלנוהחמסה

טקס כיתתי לציון  
יום הזיכרון לרצח "

"יצחק רבין

פעילות כיתתית
יום השפה  "בנושא 

"העברית
רואים את האופק  "רוכבים רחוק

"בים



11

ונתרמיםתורמים
7'ח,דהןוליאלאלמלחאוריאן

שלהנוער"במיליםשמתחילשפטמ

כלפיבביקורתמסתייםלרוב,"...היום

,אנחנו.צקצוקובקולותהנוערבני

הראנו'חשכבתותלמידותתלמידי

מלא"היוםשלהנוער"שלכולם

!והתגייסותאהבה,בנתינה

ספרנובביתהתרמותנערכותשנהמדי

מתנדבת,תחילה.השנהגםהיהוכך

"בסרטןלמלחמההאגודה"מטעם

אותנוושיתפהספרנולביתהגיעה

התחלקנו,האגודהשלהחשובבפועלה

ופנקסלבנהשקיתקיבלנו,לזוגות

בשל,הפעםאך,לדרךויצאנוקבלות

רקהתרמנו,הקורונהמגבלות

.לנוהקרובהמהסביבה

תלמידים,אדירההייתהההתגייסות

למחנכותוהגיעוהפנקסיםאתסיימו

700₪בסך)נוספיםפנקסיםלבקש

.כמובןוקיבלו(?כן

כסףכמהלעצמכםמתאריםאתם

?השגנו

ביום20,000₪-כהתרימה'חשכבת

.זההתרמה

שנאסףביותרהגבוההסכוםזהו

האחרונותובשניםבפרטזובשנה

העניקההאגודהזאתבעקבות,בכלל

לראותאפשר-הצטיינותתעודתלנו

שלנוהפייסבוקבחשבוןנוסףמידע

."אתאקריתרוגוזין-'בחטיבה"

הכלחעליואבדלא

לנוזימןהשנהימותכלהירוקהרה

ובעיקרמאתגר,כיפימסלולהשנה

.מחליק

,ונעיםשמשיביום,בנובמבר17-ב

.כלחבנחלהכרמלבהרלטייליצאנו

החורשעציאתהכרנוההליכהבמסלול

גםשנקרא"אצילער"העץ:תיכוניהים

,בשרתבשילימתבליםאיתו,"דפנה"

,בחידוניםלמנצחיםכתרמעליוהכנו

בתחרויותבעברשעשוכמוממש

.היווניותהספורט

שנקראאדוםגזעעםעץראינו

איךשמסבירהאגדהושמענו"קטלב"

cut)האהבהנקטעה love)נתנהאשר

היבשיםבמפליםירדנו.שמואתלעץ

עזרנואך,מאתגראמנם.הנחלשל

.בשמחהלשניאחד

לחניוןחזרהטיפסנוהמסלולבסוף

טבעתופעתדרךהאוטובוסים

חציכמושנראהסלע."צניר"שנקראת

לשכבניתןשבו,קעורמצוקאוצינור

.מהדרךולהירגע

'חחדשות בשכבות 



הבהחטיחדשות 

ם"פעמוניצלצולי

רויקטפהוא"פעמונים"רויקטפ

וערנלטכנולוגיתודעיתמצמהעה

בשכבתהמתקייםדעמודעישוחר

שיתוףשלתוצרהיאהתוכנית.'ח

מחלקת,ל"רפאמכוןביןפעולה

.הספרוביתאתאקרייתשלהחינוך

בהתנדבותמנחיםהתוכניתאת

ל"מרפאמחקרואנשימהנדסים

ביתשלהמקצועיהצוותבליווי

יחשפוהפעילותבמהלך.הספר

בתחוםשוניםלנושאיםהתלמידים

והטכנולוגיההפיסיקה,הכימיה

,כןכמו.שגרתייםבלתיבאמצעים

במכוןפעילותיוםלהתקייםעתיד

.ל"רפא

"שליוהגלשןאנירקזה"
היא"ביםהאופקאתרואים"

בגלישתהמשתמשת,חינוכיתתכנית

.להעצמהחינוכיככליהגלים

תלמידיעבורהוקמההקבוצה

ידיעל',ברוגוזיןבינייםחטיבת

מועדוןבשיתוףואתאקריתעיריית

בקרית"אלמוגגל"הגלישה

לימודכוללת,הקבוצהפעילות.חיים

,הגליםגלישתתחוםשלוהכרה

,ביםנכונההתנהגות

,גליםגלישתוביצועהגלשןחלקי

צוותועבודתמנהיגותתכנילצד

עםלימודמתהליךכחלקנוספים

בפניהניצביםהיומיוםאתגרי

.התלמידים

"רחוקרוכבים"
,חינוכיתתכניתהינה"רחוקרוכבים"

חינוכיככליבאופנייםהמשתמשת

למעןפועלתהקבוצה.להעצמה

קידומם',ברוגוזיןחטיבתתלמידי

עירייתמפעילותכחלק,והעשרתם

״עמותתבשיתוףלנועראתאקרית

פעילויותהמפעילהמרחבים״

פעילות.לנוערומנהיגותהעצמה

שלוהכרהלימודכוללת,הקבוצה

היסודותמשלב,השטחרכיבתתחום

בטיחות,בשטחקבוצותלהובלתועד

אופנייםעלנווטים,השטחברכיבת

נוספיםומנהיגותשטחותכני

12



13'חחדשות בשכבות 

הפסקה פעילה

טיול גיבוש נחל כלח

7'בח" יום העברית"פעילות 

טיול גיבוש נחל כלח יום הזיכרון ליצחק רבין

7'סדנת ניהול זמן ח

פעילות גיבוש והפסקה פעילה

1'ח" יום ההליכה הבינלאומי"צעדת  הפסקה מוסיקלית

חוגגים יום הולדת לילידי 
7'החודש ח



הבהחטיחדשות 

!?אז מה היה לנו המחצית

יום שדה זיכרון יעקב

הפסקות פעילות

סדנת אומן עם השחקן 
בן אדם למגמת תיאטרון

"  יום ההליכה"צעדת 
ל"הבינ

ערב אומנות הורים תלמידים
2'כיתה ט

יום שדה חוף הבונים

יום השפה הערבית

הצגה  
"שניים על גג אחד"

לחוףמחוף

שדהליוםנכוןיותר,יצאנוטיולל

רגליתהליכהשכלל,משימתי

.הבוניםלחוףדורמחוף

הנמלעירעלשמענוהדרךבמהלך

הבנו,הפניקיםעל,העתיקה

הארץלחופיהחולמגיעמאיפה

סלעינוצריםואיך

.הכורכר

בתופסתשיחקנו,בנוסף

עלענינו,כושרתרגיליועשינוצבים

מנתעלבחולחפרנוואפילוחידות

שהתבררו,ים-צביביצילמצוא

המוריםשהטמינופונגפינגככדורי

המפרציםשלהנוף.מראשלשל״ח

ומפרץמדהיםהיההחוףלאורך

מרוציםחזרנו.גםהצדפים

.ושזופים

מפגשים עם התיכון

יום  "טקס כיתתי לציון 
"הזיכרון לרצח יצחק רבין

פעילות כיתתית
יום השפה  "בנושא 

"העברית

2'טאומנותערב

נפגשו2'טהאומנותכיתתותלמידיוריה

והתלמידיםההורים.משותפתלפעילות

נופיםציירו

פינותעלמרהיבים

ואדניותישיבה

תלמידינושבנו

השונותבכיתות

הכוחותשילוב.טכנולוגיהשיעוריבמסגרת

פינותיצרתלמידינובקרבוהכישרונות

.ס"ביהתלמידילרווחתואדניותישיבה

לזמןנהדרתהזדמנותיצרהערבהמפגש

כיתתוהוריתלמידיבקרבואומנותיאיכותי

.האומנות

*

...הכלוזה לא * 

"ניקיון המיליון"יום  ת"מופסדנאות 
7' כיתה ט

14

נאמני זיכרון שואה



הערביתהשפהיום
العربيةاللغةيوم

6'טקרןבר

יום"מצוין,בדצמבר18-ב,שנהכלב

.העולםברחבי"הערביתהשפה

החליטערביתצוותהשנה

מיוחדבאופןאותולציין

.בשכבתנו

בהצגהבצפייההתחלנו

"אחדגגעלשניים"

חייליםשנישלסיפורםאתשמספרת

עצמםאתשמוצאים,צבאותמשני

מנסיםהםתחילה.אחדגגעללכודים

.גוברלחיותהרצוןאך,בזהזהלהילחם

הםאך,זהעםזהלתקשרמנסיםהם

האחד:השפהאותהאתמדבריםלא

.ערביתוהשניעברית

יצירתייםפתרונותבמציאתהצורך

השנייםאתהובילוהאנושיתוהרוח

האחראתולהביןלנסות

!הפרידהלרגע...עדלהתקרבו

,מצחיקה,מדהימההייתהההצגה

.מאודושנונה

הבנושבהםמרגשיםרגעיםהיו

,משותפתשפהלנואיןאםשגם

יצירתיתדרךלמצואיכוליםתמידאנחנו

.זהעםזהלתקשר

הלכהקבוצהכלההצגהבתום

פעילותועברהלכיתתה

,ערכיםבנושאמאודמעניינת

ההצגהעללשוחחכיףהיה

.בתחושותולשתף

!אדםבןרקאני?אנימה
2'טאמינפורמעיין

התקיימהנובמברחודשמהלךב

כיתותלכלאדםבןהשחקןעםהרצאה

הואאדםבן.הספרבביתהתאטרון

לאומנויותהספרבביתשלמדשחקן

למשחקהספרובביתילין״״תלמה

נוערבסדרותהשתתף,נתיב״״ניסן

בהצגותשיחקובנוסףנבחרות

.״הבימה״הלאומיבתאטרון

שאלותממספרבנויהיההמפגש

בתחילתצעירשחקןכלשמכוונות

קורהמה?לשחקןההגדרהמהי:דרכו

ביןההבדליםמהם?הקלעיםמאחורי

משחקלביןהתאטרוןבמתעלמשחק

עדבתהליךקורהמה?בטלוויזיה

?בהצגההתפקידלקבלת

שאתומעניינותרבותשאלותועוד

הופנווחלקןלתלמידיםבןהפנהחלקן

נתןהמפגש.אליוהתלמידיםידיעל

בןביןשיח-דושלתחושהלתלמידים

הידעאתוהעשירזרםהמפגש.לבינם

.התאטרוןכיתותתלמידישל

15 'טחדשות בשכבות 



הבהחטיחדשות 

"כהלכהתנועה"סימולציית

להוציאבגיללאעדייןאנחנומנםא

,לתיאוריהלגשתאונהיגהרישיון

חלקלאשאנואומרלאזהאבל

,רגלכהולכיאם,הדרךממשתמשי

חשמלייםלא)אופניםכרוכביאם

,ולכן.ברכבכנוסעיםואפילו(כמובן

הפעילותחשיבותאתלצייןמיותר

אחריות"נושאבבהשהשתתפנו

שיחהכללההסדנה."בכבישאישית

נהיגההמדמה-בסימולטורוהתנסות

.בכביששוניםבמצבים

הבינלאומיההליכהיום

יום"אתציינושלנוהספורטיתותכ

ספורטיביתבצעדה"העולמיההליכה

.לוקילטיילת

וברכותאינספורחיזוקיםקיבלו,בדרך

אשראתאקרייתמתושבירבותשלום

.בצעדההתלמידיםאתעודדו

הנדיבברמתמשימתישדהיום

בעקבותהשדהיוםשלדחייהאחרי

השדהיוםכיחששנוכבר,האווירמזג

!לפועליצאהואלשמחתנואבל,יבוטל

צפינו,הנדיבברמתהיוםאתהתחלנו

ותרומתורוטשילדהברוןעלבסרט

בגניםטיילנו.ישראלבארץליישובים

הזוגבניהקברנחלתאתהמקיפים

.שלהםמהיופיוהתרשמנורוטשילד

שלהעיצובמאחוריהחשיבהעללמדנו

,יעקבלזכרוןנסענו,מכןלאחר.הגנים

בעזרתעצמאיבניווטהתנסינושם

עצמאותלגלותלמדנו.עירוניתמפה

.השטחדרךנתוניםולהפיק,ואחריות

המחתרתעללמדנוהחוויהכדיתוך

.ניל״י

ואכלנוהסתובבנוהניווטבסוף

מאודמ"ישהיה.זכרוןשלבמדרחוב

.ומענייןחוויתי

16



17 'טחדשות בשכבות 

זיכרון יעקב ורמת הנדיבמ"יש

חוף הבוניםמ"יש

חוף הבוניםמ"יש

הפסקה פעילה

מעבירים  7'ט-הדרכת עמיתים
תחנות מדעיות לחג החנוכה  

'לתלמידי שכבת ז

"ניקיון למיליון"יום 

יום ההליכה  
1'הבינלאומי ט

8'תלמידי ט-יוצרים ותורמים 



הבהחטיחדשות 

חיינועלהקורונההשפעת
8'זסלמוןונועם'ליפוביץמורןמאת

בקיצוראואומיקרון,AY4.2,דלתא,ביתא,אלפא

מאודמורגשתולאחרונה,כאןעדייןהקורונה

?עושיםמה.במחוזותינו

ודאות-איהמוןעמההביאההקורונהנגיףתפרצותה

להסתגרנאלצנו:משמעותיותלהשלכותגרמהואף

אסור,מהכיתהחברנועםנפגשנולא,רבזמןבביתנו

עוד.המרשתתדרךלמדנוואףמהביתלהתרחקהיה

ובניהילדים,עלינוהקורונההשלכותעלידובררבות

.החברתיוהריחוקהבדידותעםשמתמודדים,הנוער

הבנתלשםרביםמחקריםנערכוהמגפהפרוץמאז

.השפעותיהואתהזוהתקופהאתחוויםאנושבוהאופן

שכמותמדווחתלמשלבישראלחייםבעליצעראגודת

והאמת,משמעותיבאופןגדלה2020בשנתהאימוצים

,גדולהשמחהעמומביאחייםבעל,זהאתלהביןניתן

111111111111111111111111.וחברהתעסוקה

פחותמרגישיםילדיםכיגםעולההמחקריםמתוך

אסורלהםהיהשבהםהסגריםתקופותבגללעצמאיים

אותנומביאוזהלחבריםללכתאומהביתלצאת

.בדידות-הקודםלנושא

חרדים,עצוביםמרגישיםאתםשאםשתדעורוציםאנו

אתלפתוראפשר,האחרונהבתקופהבודדיםאו

,מורים,הורים-בובוטחיםשאתםלמבוגרלכו!הדבר

.עזרהמהםובקשומשפחתכםאוהספרביתיועצת

!הכללפתורנוכל,ביחד

המתחיללמבודדעצות
7'חעדיויובלעוזבןאלה

מכךיותרואפילוליוםמאומתיםאלףשלושיםעם

,המתחיללמבודדמדריךלהכיןהחלטנו,בידודים

.האחרוןהבידודיהיהשזהבתקווה

אומהלבדלכםנמאסאם,יקריםבודדיםמ

.בשבילכםהיאהזאתהכתבהמהבידודשהתייאשתם

הבידודאתלנצלאיךאתכםילמדוהבאיםהטיפים

:המיטביתבצורה

נותןהחדרסידור-הבידודבתחילתהחדרסידור

ותבלוחדריכםאתתסדרו.ומרעננתנעימההרגשה

אתבלעשותזמןויותרדבריםבלחפשזמןפחות

.עליכםהאהוביםהדברים

עםודברוהבידודאתנצלו-חבריםעםוידאושיחות

ואלעליכםעוברמהאותםשתפו,שלכםהחברים

.איתםמהגםלשמועתשכחו

תמנעו-רמהשיותרכמההשיעוריםאתהשלימו

יותרשלכםהמשימותאתשתעשוככל,מדחיינות

אחריםלדבריםזמןיותרלכםיהיהיותרמוקדם

.שקטובראש

שגרתשללהתחלההבידודאתתנצלו-ספורטאימוני

בזמןגםבריאחייםאורחעלותשמרו,חדשהספורט

.הבידוד

בשגרהלעשותהספקתםשלאדבריםעשו

איןלרוב,לנושישהתמידיהעומסעקב-היומיומית

-אישיבאופןלנושחשוביםדבריםלעשותזמןלנו

!לכךהמושלםהזמןהואהבידוד

,לנוחזמןלנואיןלרובהלימודיםשלבלחץ-תנוחו

מהשגרהזמןפסקלקחתכדיהבידודאתתנצלו

.חדשיםוכוחותאנרגיותולצבורהמפרכת

בשבילהבידודאתנצלו-בנטפליקססדרהעל'בינג

ולאזמןהמוןלראותרוציםשאתםסדרהלראות

.כהעדהספקתם
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,לחדרנכנסיםשאתםלעצמכםתארו

קרשיםערמתועליושולחןמולכם

על,בנייהוכלייחיתוךמכונותולידם

מחומריםבידשנבנורהיטיםהקירות

הקירועלמכפיותשעון:כמוממוחזרים

בצורתריקותקפהקפסולותמודבקות

שזהמאמיניםהייתם,סולותוגיטרה

?ספרביתבתוך

,שלנוהספרבביתנמצאהזההחדר

מתקיימתשבוהחדרהואהזההחדר

.ספרנוביתשלהנגרותסדנת

,חדשיםלספסליםלבשמתםוודאיב

המעטריםהקטניםולשולחנות,לאדניות

ברחביוהמבואותהשכבותמסדרונותאת

כל,ותהיתםלמקרהאז.הספרבית

שליצירתםפריהואהחדשהריהוט

,חלינאורבליוויהספרביתתלמידי

,כהןודניהספרבביתהמוגנותמדריך

דרךעלחשבואשר,לטכנולוגיההמורה

,ליצירתיותלהביאמקורית

פעולהושיתוףיזמות

.התלמידיםמצד

,הספרביתשמנהלת,כמובן

הרעיוןבפיתוחשותפההייתה,חןענת

אנחנו".החומריםובמימון

שיותרכמהלשלבמנסים

הספרמביתתלמדים

תלמידיםכולל,הזהבפרויקט

הכיתות,הקטנותהכיתותמ

מגמתותלמידיהרגילות

התוצריםאתצובעיםאשראומנות

התלמידים“,נאורלנומספר”הסופיים

אלההם,מאודמהתהליךנתרמים

רעיונותלמצואלנוועוזריםשבאים

עושיםהם,בוניםאנושאותםלמוצרים

אתאיתומביאאחדוכל,העבודהאת

שלוהצבעואתשלוהייחודיהרעיון

התלמידיםשארשכלכמובן.”ליצירה

לשימושנשארותשהיצירותמכךנהנים

בשערישיגיעוהתלמידיםולשארהיומיומי

.הספרבית

,ספסלים:הםמכיניםשאנוהמוצרים“

,ישיבהפינות,נויספסלי,זולהספסלי

,מדפים,למטריותמתקן,אדניות

מצמיגיםכורסאות

לכדורגלושער

טני'קמצליאור.”להפסקות

אנחנו":מספר9'חמכיתה

מתחילתונאורדניעםעובדים

להכיןהספקנווכברהשנה

מהכששאלנו."מוצריםהמון

בכלביותרהאהובההפעילות

–משמעיתחדהייתההתשובה,התהליך

."והרכבההברגה"

ברורכבר,הראשונההמחציתאחרי

לשוםהולכתלאהנגרותשסדנתלכולם

עם.הקרובותבשניםאותנוותלווה,מקום

,יצירתיות,כפייםעבודתשלערכים

.המסוגלותתחושתוהגברתהתמדה

כאן בונים בכיף
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הקירותעלמטפסים

7'חבאריוירדןעדייובל

,טוקיובאולימפיאדת,שעברהשנהב

הראשונהבפעםהטיפוסענףנכנס

.אולימפיכספורטבהיסטוריה

במטרההתחרוהעולםמכלמטפסים

האולימפיתהמדליהאתלהשיג

.למדינתםכבודולהביאהנחשקת

:ענפיםלארבעההתחלקוהתחרויות

נמוכיםקירותי"עהמאופיין,בולדרינג

.בטיחותרתמתללאאךיחסית

קבועהמסלולבואשרמהירותטיפוס

המהירותעלנמדדיםוהמתחריםמראש

.אותומטפסיםהםבה

מאובטחיםהמתחריםבואשררופטופ

.הקירלראשהמעוגןחבלי"ע

אתמעגניםהמתחריםבהאשרוהובלה

.הטיפוסכדיתוךהקיראלעצמם

תלמידיםישנםספרינובביתגם

:שאלותכמהאותםושאלנו,מטפסים

:2'חמכיתהרחמיםאליאב

,בערךוחצישנהכברמטפסאני"

שליטובהמידידההטיפוסעלשמעתי

ולכןאהבתי,בעצמילנסותוהחלטתי

ב.התמדתי

היכולתאתלישיפרשהטיפוסמרגישאני

מרגישאניהקירעלכשאני.הגופנית

שאני,ביטוילידיבאותשליהיכולותשכל

כשאני.ומנטליתפיזיתעצמיאתבונה

ובשליטהחזקמרגישממשאניהקירעל

".אמיתיה'נינגכמו

ראיתםאולי,ה'נינגעלמדבריםכברואם

לאחרונהשיצאההחדשההעונהאת

קהלאחריהסחפהעונהכלוכמו

קירותלשלללהגיערחבמטפסים

1111111111111.בארץהשוניםהטיפוס

המתחריםמשתתפיםזובעונהגם

האחים,חזנובאלכסכמוביותרהגדולים

כלפוןישי,קלפפרטל,לויןוגבערם

.שמלאיובלמכולםהגדולוכמובן

מקצועימטפסהוא23-הבן,שמלא

פעמייםזכההוא.ההובלהבענףישראלי

הישראליהיהו,זהבענףישראלבאליפות

בתחרותלגמרשעלההראשון

.בקטגוריהבינלאומית

.ואקשןתחרויותרקאינוהטיפוס,אולם

להקדישישבתחוםלהתפתחמנתעל

ירדן.מפרכיםלאימוניםארוכותשעות

הטיפוסאל":כימספר7'חמכיתהבארי

,נקעים,עורקילופיכגוןקשייםגםנלווים

כלאך.הגוףעלועומסשריריםמתיחות

לעומתמתגמדיםוהמהמורותהקשיים

עםבידידשבאותוהטובותההנאה

למרותלכולםממליץאניולכןהטיפוס

הטיפוסלמכוןלבואהקשייםכל

".ולהתנסות

ואינטנסיביקשהענףהואהטיפוס,לסיום

שמיבטוחיםאנואך,לכולםמתאיםשלא

ירצהולאבשניותבויתאהבינסהשרק

.אותולעזוב
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והמלצותטיפים 

סדרות

פרודיהשלסוג,מצוירתקנדיתסדרההיאשרדות-יא

הפופולריתהתוכניתועלריאליטיתחרויותעלמאוירת

נרקיסיסט,מקלייןכריסמנחההסדרהאת.'הישרדות"

אחריםבאנשיםלצפותאוהבהיתרובן,עצמועלשחולה

שף-המחנהשלהשףנמצאהאיעלאיתויחד.סובלים

,ט'האצ

להםויספרוהמתמודדיםאתיפגשופרקכלוכריסוהוא

היאהמתמודדיםשלהמטרה.שלהםהאתגרמה

לא,שכמובןמה,דולרבמיליוןולזכותמהדחהלהימנע

.קליהיה

:כלליתביקורת

הסדרהאתיגדירוישראנשים,הפוסטרעלאחדממבט

הסדרה.נכוןלא-משמעיתחד,וזה,"קטניםלילדים"כ

המצחיקההסדרהלאאםהסדרותאחתהיאהזאת

עם,בהשנתקלתיביותר

,רגש,בגידות,אקשן

כאבומלא

(כמובןלמשתתפים)

כלעםלראותמומלץ

סתםאוהמשפחה

בשבילחבריםכמהעם

אלאז.ליהנותבאמת

הזמןאתתבזבזו

אתלראותולכושלכם

.הזוהמדהימההסדרה

אוטופיההמהוות,סמוכותעריםבצמדמתרחשתרקייןא

צמדשלקורותיהןמתוארות,הסיפורבמרכז.ודיסטופיה

מלחמהשללבה-בלבעצמןאתהמוצאותאחיות

מבוססתהסדרה.ומזימותאינטריגותמלאת,אידיאולוגית

מהמשחקדמויותעל

האנימציה:כלליתביקורת

המשכנעותהדמויות,ההורסת

כל,המוצלחוהסיפור

-הדרמטייםהקונפליקטים

סדרהויוצריםיחדמתגבשים

הולכת,לגמריאבל,שלגמרי

.בהשיצפהמיאתלהפתיע

קולנוע

שלזהותו,ספיידרמןשלהקולנועיתבהיסטוריהראשונהל

יכולאינוכברוהואנחשפתהחביבהשכונתיהגיבור

היותואתהמלוויםהסיכוניםלביןהרגיליםחייוביןלהפריד

',סטריינגר"מדעזרהמבקשהואכאשר.עלגיבור

יותראףגבוהיםנעשיםהסיכונים

אתלגלותאותוומאלצים

להיותשלהאמיתיתהמשמעות

.ספיידרמן

מהכל:כלליתביקורת

אין:ספיידרמן":נכוןששמעתם

,מרגשתחוויההוא"הביתהדרך

ציפיותעםתבואו.להפליאומהנהחכמה,מצחיקה

תתאכזבוולא-פרועות
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הבהחטיחדשות 

פומדורו
2'חזמירסיוון

יכולהשאפייהחשבתםפעםאיאםה

מעולםשחפץאו?בלמידהלכםלסייע

אתשעורלאיןלשפריכולהבישול

ולבצעזמןלנהלשלכםהיכולת

.לכםלעזורליתנואז?משימות

להיותעלולהלמבחןלמידהלכםידועכ

,ללמודחומרהרבהישלפעמים.קשה

ולפעמיםלהתרכזלנוקשהלפעמים

יכוליםאנוכיצד.מטלותעומסישפשוט

?לחץבלימסודרתבצורהזהאתלעשות

נקראתלכםממליצהשאניהשיטה

Pomodoro,במסעדהשביקרלמי

פסטהעלשמעבטח,בחייואיטלקית

הזוהשיטהאת.עגבניותפסטה,פומדורו

Sarahאצללראשונהראיתיזמןלניהול

Lavender,השיטה.מוכרתיוטיוברית

העצרשעוןשםעל,פומדורונקראת

מטבחבכלשישעגבנייהבצורת(טיימר)

שהיאשלהבסרטוןמראהשרה.איטלקי

5-ליוצאתולאחריהןדקות25לומדת

.הפסקהדקות

עזרממששזה?והאמת,ניסיתי,ראיתי

.לי

?זהאתעושיםאיךאז

.התרשיםאחריעוקביםפשוט

פעםעושיםהמטלותהכנתשלבאת

.פעמים4חוזריםהשלביםיתרועלאחת

5-ולמידה'דק25שלמחזורים4לאחר

חצישללהפסקהלצאתיש,הפסקה'דק

.שעה

:וחשובותנוספותהמלצות

אתםשבוהמקוםאתלארגןחשוב

.בוללמודנעיםלכםשיהיהכך,לומדים

.ברקערגועיםשיריםשומעת,למשלאני

מהכלאו,אהובבריחנרלהדליקאפשר

.דעתכםעלשעולה

בעיקר,בצדדעתהסחותשימו,כןכמו

לכםאיןאם.יעזורממשזה,הטלפוןאת

לאאתם,המטבחשלהעצרשעוןאת

מחוץטלפון)בטלפוןהטיימראתחייבים

,ליוטיובהיכנסופשוט,!(?זוכרים,לחדר

pomodoroכתבו timer,משללובחרו

.מוכניםאתם,והנההסרטונים

ההפסקותבזמן–שליהמלצהעוד

שלכםהטלפוןאתלבדוקיכוליםאתם

שיתנומוטיבציהמשפטיקצתולקרוא

.ללמודכוחקצתלכם

מתאימהאינההזאתהשיטה,לצייןחשוב

יכול.לנסותלגמרישווהאך.לכולם

.בשבילכםהנכוןהצעדשזהלהיות

אישיתאניאבל,קלדברלאזהללמוד

.להצליחיכולאחדשכלמאמינה

!!בהצלחה

מכינים רשימת . 1
מטלות מסודרת

-מכוונים טיימר ל. 2
דקות25

עובדים בריכוז  . 3
מלא עד הישמע 

הצלצול

לוקחים הפסקה  . 4
'דק5של 

האופנהמדור

התלבושתכיחשבתםפעםאםה

הדמיון,היצירתיותאתעוצרתאחידה

זובכתבה?תלמידכלשלוהייחודיות

לאזהאחידהשתלבושתלכםנראה

,יצירתיותמלהפגיןאותנושיעצורמה

.ולהפך

התלבשותשדווקאשאומריםיש

דווקאהיצירתיותאתמגבירההאחידה

זובמסגרת.לנוהנתוניםהגבולותבתוך

צבעלבחורהיכולתאתלנוישעדיין

ותכשיטיםנעליים,מכנסיים,חולצה

.שלנוהמיוחדבסטיילאוהביםשאנחנו

.לשילוביםהצעותשתילפניכם
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שיחות אישיות
,ביוםרבותשעותאיתנומבליםםה

,איתנומשוחחים,אותנומלמדים

עלינוכועסיםלפעמים,איתנוצוחקים

להכירהזמןהגיע.אותנוואוהבים

!שלנוהמורים,מקרובאותם
2'חרזומעייןהרטמןספיר

אתתפסנו,"אישיותשיחות",בפינתנוו

ומורה,4'טכיתהמחנכת,דייןאורית

.צפופהלשיחה,למתמטיקה

?שלומךמה,אוריתהיי

"גמורבסדר"

בבית"?מלמדתכבראתשניםכמה

,שנים14כברמלמדתאנישלנוהספר

"בחיפהת"בוסמבתיכוןלימדתיכןולפני

?ההוראהבמקצועאוהבתאתמה

מאודאני,מורהשאהיהידעתי״תמיד

אוהבתואני,האלההגילאיםאתאוהבת

קשרלייש,התלמידיםעםהקשראת

בגובהמדבריםאנחנו,איתםטוב

."העיניים

אחד"?מורהלהיותהחלטתלמה

מורהלהיותלרצותלישגרמוהדברים

,בחטיבהכשלמדתישעברתיהחרםהוא

שגדולהילדה,בנוסף.שקופההייתי

הרבהלילקח.יוםמדיביהתעללהממני

אתלפתורמנתעלהפהאתלפתוחזמן

גרמההזוחוויהשהחושבתואני,העניין

שאנישלילדים,מבפניםלשנותלרצותלי

שונהחוויהתהיהאיתםעובדת

״.יותרוטובה

מורהלךהייתההאם

המורה,״כן?עליךשהשפיעה

האמינההיא.ג׳בכיתהלחשבוןשלי

״.ביתמכהותמיד,בי

אני"?ביתשיעורילגביעמדתךמהי

זהשש״במאמינהשאניכיווןש״בנותנת

.להעמיסצריךלאזאתעםיחד,תרגול

,מפריעתלמידאם"?עונשיםלגביומה

אבל,היוםלסדרכךעלאעבורלאאני

מאמינהמאודאני.אענישמידלאאני

ה/התלמידאם.הבעיהמהלהביןו,בשיח

שהערתיאחריגםלהפריעממשיכים

״.אענישאז,ושוחחנו

?לדעתךהלמידהאתלגווןאפשראיך

עםאחרתללמדשצריךחושבת״אני

כדימעניינתבצורהללמדשצריך,עזרים

,וסקרנותענייןיגלהשהתלמיד

ביתשלשתפקידוחושבתאנילכךמעבר

להקנותאלאללמדרקלאהואספר

״.ערכים

מה,אחרמקצועללמדיכולההייתאם

״.המחשבשמדעיכנראה״?היההוא

לתלמידיםשלךהמסרמה,ולסיום

?כיתהמחנכתבתור

למצואחדשההזדמנותהיאשנהכל"

,אלופיםאתם.בכםהטמוניםהכוחותאת

אחדכלהשנהשבמשךבטוחהואני

.אחריםאוכאלהלהישגיםלהגיעיצליח

,להשיגרוציםשאתםחשובמשהוישאם

,מאודקשהלהשגתושהדרךלכםונדמה

מדיחשוב.להתמידותמשיכותוותרואל

במהולהתבונןבדרךלעצורפעם

ההצלחות.כהעדלהשיגשהצלחתי

ויובילומאודחשובותהןגם,הקטנות

ביתבקיצור!גדולותלהצלחותאותנו

."החייםשלהספרביתהואהספר

מוריםחדר 

ארדיטיתהילה 
משרתת במשרד  

הביטחון

:בללובשירז
מפיקת אירועים

:ליאת סנדל
עורכת דין

:ונטורהעדן 
ס"קצינה בשב

:דניאל גווילי
זמרת

:סרוגומיטל 
קלינאית תקשורת
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24 הבהחטיחדשות 

זהו את המורה
1 . יעל סגל  2 . ורד ראובן  3 . נורית וקנין  4 . יעל סדן  , 5 . סבין קידר  6 . ליאת  פורקוש


