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מנהלת השש שנתי

דבר

.רציפהוללמידהלימודיתלשגרהחזרנובהמאתגרתשנהלההסתיימה

הצלחנוהקורונהמגיפתבשלהלימודייםוהפעריםהמורכבתהשנהלמרות

.המכשוליםרובאתלצלוח

.וטקסיםטיולים,החברתיותהפעילויותכלאתקיימנוהשנה

הגיעוהעליונהובחטיבההבינייםבחטיבתקלהאתלטיקהמגמתתלמידיכןכמו

ראשוןבמקוםזכוהספורטאיםרוב.ובינלאומיתארציתברמהבספורטלהישגים

.מקצועותבמגווןהארציושני

.וחיאסף,בןשלהםולמאמניםלתלמידיםכחישר

!יקריםוהוריםעובדים,מורים,תלמידים

פעילויותספוראיןהיוהעליונהבחטיבההשכבותבכלהשנהכןכמו

כחישר.עירוניתלהצטיינותזכוותלמידיםבקהילההתנדבותשל

סיגל'גבחברתיתמעורבותולרכזתחלקשלקחוהרביםלתלמידים

.מיטלמןגרינפלד

–יקריםתלמידיםולכם

גםבושישמרגשמעמדהואתעודותוקבלתלימודיםשנתשלסיומה

.שתבואוהשנהשחלפההשנהעלוהרהורנפשחשבון

שכלכדיהבאההשנהלקראתמטרותלסימוןהקיץחופשתאתנצלו

.אישיתלמצוינותלהגיעיוכלמכםאחד

!בכםרקתלויהכלמההצלחותוגםמהכישלונותתלמדו

ברצינותתשקדוהעליונהלחטיבההעולים'טשכבהלתלמידיהצלחהברכת

לתמוךכדיכאןנהיהאנחנו,לימודייםפעריםלסגירתהקיץחופשתאתונצלו

.ולעזור



מנהלת השש שנתי
דבר

המוןהמוןלימודיהםחוקאתהמסיימים'יבשכבתלתלמידיוהצלחהפרידהברכת

,שעשיתםהדרךעלבכםגאהאני,משמעותיבשירותשרתו.הצבאיבשירותהצלחה

השתמשולכםהעניקהחינוכישהצוותוערכיםהשכלהעםחדשהלדרךיוצאיםאתם

.וערכייםאכפתיים,תורמיםאזרחיםלהיותכדיבהם

!חילעשו!לגאווהמקורשתהיובטוחהאני,עצמכםעלשימרו,בשלוםלכו,והצליחועלו

למשענתהייתם,הספרביתשלהחינוכיהצוותלכללבמקרבלהודותמבקשתאני

אתשכחתםלאבבדובדלהישגיםהתלמידיםאתהבאתם,התלמידיםעבור

לתלמידיםקשבתאוזןהייתםואחראיםמשמעותייםוכמבוגריםכמחנכיםתפקידכם

.לכםתודתיכךועל

עלוסייעותספרנים,לבורנטיות,מזכירות,הביתלאבותהמנהלהלצוותתודות

.הספרביתתלמידילמעןהמסורהעבודתכם

.גינתמירב'גבהועדר"ליומיוחדתתודה

ענייןבכלולעזורלסייעמוכנהתמיד,הדרךכללאורךואמיתיתכנה,ישרהשותפהאת

.ובנעימותבסבלנותעונהתמיד,בקשהוכל

.הבאהבשנהמחודשיםכוחותעםוחזרובחופשהעצמכםעלשימרויקריםתלמידים



מנהלת השש שנתי
דבר

בהערכה רבה
הירשפלדרויטל 

ברלבש חיים "מנהלת קריית החינוך השש שנתית ע

שירסמדר /אם יש לך חלום 

כל חלום נובט בלב

כמו ניצן של פרח

הוא גדל ומלבלב

רוצה לחיות לנצח

איתךהוא תמיד 

עוטף בריגושים

ונותן לך כוחות

לעבור ימים קשים

אם יש לך חלום

אל תיתן לו ללכת

לך אחריו כל הדרך

אם יש לך חלום

אל תיתן לו ללכת

כל עוד אתה נושם

רוץ אחריו עד שיתגשם



מנהלת חטיבת הביניים
דבר

,יקרצוות

.באירועיםמלאהשנה.שנהעודלההסתיימהוהינה

:לנוהיהומה

לצוותתודותוזאתהספורטבתחוםרבותבהצלחותזכינו.נישואין,לידות:שמחותחגגנו

.ובןחי,אסףהמסורהמאמנים

.ממשהאלההימיםעדואופקיתמשכיתשינויי,מערכתשינוייסוףבלי

תכניםביטוילידילהביאהזדמנותלנוניתנת.ניהוליתפדגוגיתגמישות-הגפןלמילוןלנונכנס

.לנוהייחודיםומענים

,סיורים,טיולים,ותיכוןיסודי-כיוונייםדוברצפיםעסקנו.שכבות3באמיריםתוכניתאתמיצבנו

.לאומהמיפויים

עםהתמודדנובעיקר.ועודמשבשתלמידה,ץ"קמתוכנית,ה"ההצלחבמרכזהמשכנו

.הסגריםלאחרללימודיםפשוטההלאהחזרה

.

,ללמוד ולעולם לא להתמלא

.זו חוכמה

,ללמוד ולעולם לא להתעייף

.זאת אהבה

עלמכםואחתאחדלכללהודותמבקשתאני,סיוםלפנירגעוכעת

עשייהלהמשךקדימההחשיבה,האחריות,הנתינה,האכפתיות

.ובונהמאתגרת

על.הצוותוכללההורים,התלמידיםעםבקשר,שלובתחוםאחדכל

.וההקשבהההכלהיכולת,הנתינהיכולת



מנהלת חטיבת הביניים
דבר

רכזת,דופןיוצאתבצורהמחויבותיועצות,מדהימותשכבהרכזות,להןשניותשאיןסגניות

ומופתדוגמהשהםמחנכים,פדגוגיוחזוןמעוףבעלימקצוערכזי,מחויבתחברתית

,בלימודיםהתלמידיםהתקדמותעלהשוקדיםמקצועייםומורים,קץאיןעדלמסירות

ההצלחהכאשרוערכיםידעלהקנייתמתמדתחתירהכדיתוך,ומחנכתיוצרתבאווירה

.כולםלעינייעומדתתמיד

.כולנולמעןיחדוההליכההשותפותעלרויטללךתודה

פזית,הספרנים,הלבורנטיות,המזכירות,הביתאבות:המסורהמנהלהלצוותתודה

.והאישיותהכיתתיותוהסייעותהשומרים,התקשובעלאשראייל,היקרה

המתכוןזהו–הילדיםאתהאוהב,אכפתי,מחויבצוות!לושנישאיןבצוותהתברכתי

!!להצלחה

נעמה,ורד,אפרת,גלית:חדשהלדרךפוניםאשרמוריםממספרהשנהנפרדיםאנחנו

.ומיכל

.לאדווהנפלאהשבתוןשנתמאחלת

.שלנולרינהומשמעותיתמהנהפרישה

,חדשיםלמחוזותהחטיבהאתלהצעידלישניתנההזכותעללהודותמבקשתאני

.והיעדיםהמטרותאתהמקדמתחדשניתעשייהבהרבההשזוריםמאתגרים

.תכירועודאותםחדשיםמוריםקולטיםאנו

,  .אוהבת ומעריכה מאוד
דרורית אטלסמן

חטיבת הבינייםמנהלת 

.קדימהבתנופההספרביתאתלהצעידנמשיךיחד

.אתכםהסובביםעםוכייףחופשהשלקיץ,מהנהקיץלכםמאחלתאני

.ונפשבלבשותפים,לכולכםתודה



למידה

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



והגבורההשואהיום

קינסטליךאלוןקרןמאת

יאשכבתתלמידיבושיאיוםהתקיים28/04/22-הב"תשפהשואהביום

נושאיםמבחרמתוךלהעמיקת/מעונייןהיא/הואבונושאלעצמםבחרו

.הספרביתמוריצוותשהעבירומרתקים

שואתשלשוניםהיבטיםלתלמידיםנכירשאנוהיההיוםשמאחוריהרציונל

לא,המלחמהאתלא,ההיסטוריהאתלאהשנייההעולםבמלחמתהיהודים

…מכיריםשכולנוהעובדותאת

בהובלת הצוות החינוכי של , היבטים שונים של שואת היהודים-שברי זיכרון "

"'מקיף ח

"  …כל זמן שאנו מזכירים אותם הם כאן"...

שהתגייסומהמוריםואחתאחדלכללהודותברצוניהספרביתהנהלתבשם

.ומרתקייחודיבנושאתלמידיםקבוצתוהובילולפרויקט

פלדמןמשה|בשואהמצילותנשים.1

כדוריריטה|פלאשובבמחנהבאויוסףהאסירשלסיפורו,באפלהאורקרן.2

"...לעשותשרציתימהאתהשלמתיאבל,מהמוותמנוסליאין".3

ביביטקומירה|1942באוגוסט1,ורשהגטו,זקשטייןגעלעשלהצוואהמתוך



והגבורההשואהיום

קינסטליךאלוןקרןמאת

ידידגלעד/ח"בתששלחמוהשואהניצוליעל:"דברלכלכמונו".4

קריגראיב|מבלגיהואוזרובקריגרמשפחתשלסיפורה,"השואהאתלשרוד".5

קונסנסורד|לוימניהשלסיפורה,לילהאותיהלינו".6

אלפסיאורלי|.בשואהיהודיםשהצילואלבניםמוסלמים.כבודשלמילה.7

פריקרן|"?בשואהאלוהיםהיהאיפה".8

וולפסוןמשה|בגיהנוםמשמעותמציאת|בגטורעבמחקרי.9

שלתחילתהשזונראה)זהייחודילפרוייקטההתגייסותעללכםרבהתודה

(...לב-ברחייםש"עהחינוךבקרייתמסורת

ביבטקומירה-הפרוייקטאתשהגתהלמיומיוחדתענקיתתודה

השיבוציםעבודתעלידידוגלעדיחזקאללגולןתודה,כןכמו



והגבורההשואהיום

קינסטליךאלוןקרןמאת



.יבשכבתצוותבהובלתטקס–והגבורההשואהיום

קינסטליךאלוןקרןמאת



בלפרחייםשלהרצאתו"קורצקיאנוששלמשנתו"

קינסטליךאלוןקרןמאת

"לנינגרדניצולי"נודדתתערוכה



ופרחנר

קינסטליךאלוןקרןמאת

"ופרחנר"בפרויקטהשתתפנוהשנהגם

משפחותשלרשימהמקבליםתלמידיםבועירונימיזםהינוהמרגשהפרויקט

תלמידכל.הספרביתבסביבתהמגוריםבאזורמתגוררותאשרשכולות

לחלליהזיכרוןיוםשלפניבימיםלבקרזוכההואאותהמשפחהשלשםמקבל

.האיבהפעולותונפגעיישראלמערכות

.אישיבאופןמשפחהלכלופרחנרמעניקיםהתלמידים

.ליעדיבהובלת8יכיתהתלמידיהשתתפוהשנה

11-באישיבאופןביקראיתי,5יבמכיתהנתנאלאיתי–מיוחדתלמידלצייןברצוני

עלהשכולותלמשפחותוהפרחהנראתוהעניקראשוןמערבבאזורשוניםמקומות

.עובריםשהםהקשיםבימיםאותםמלוויםשאנותדעמשפחהשכלמנת



האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזיכרוןיום

קינסטליךאלוןקרןמאת

האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזכרוןיוםאתמצייניםאנושנהמידי

.חינוךושיעורישכולותמשפחותעםמפגשים,טקסיםבהןפעילויותבמגוון

.הספרביתחללימשפחותעם"בסלוןזכרון"מפגשיהתקיימוהזכרוןיוםשלפניבשבוע

ולאשנתיהששתלמידיעםזוםמפגשקיימה,ל"זיפרחטלשלאחותו,יפרחנוי

אתיותרמקרובלהכירהזדמנותלנווהעניקמרגשהיההמפגש.יבשהעיןאףהותירה

.משפחתוואתהצבאישירותובעתשנפלהבוגר



האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזיכרוןיום

נוןבןוטלקינסטליךאלוןקרןמאת

יוםבטקסהשתתפואשרהצוותואנשיהמורים,התלמידיםלכללהודותברצוננו

.האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזיכרון

.העריהונציגותשכולותמשפחותבנוכחותםאותנוכיבדובטקס

:וקרייניותקריינים

סתיוהדר

נתנאלאיתי

אברךרוני

גולובנויה

אילןטליה

ארדיטיליעוז

ריינדלנדב

כהןגליה

:זמרלהקת

כריכליליהשני

פרץשילת

קמחגימתן

מועלםעוז

שפיגליואב

:בטקסשהשתתפוהמוריםצוות

דנינולימור

מיכאלובגלית

וענונושלום

רחמניאורית

כלפוןרונית

כהןנועה

איטחעליזה

מנשההילה

.ל"זיפרחטלעללהקריאבמיוחדשהגיעהעזרשמחה

:הספרביתצוות

וענונושלום

סבןאייל

,מוסיקלימעבד-סוטושלום

קורמןפזית

ורותםדוד,שלומי:הביתאבות

.ההגברהאנשיוצוותאלכריףליאור

עםאבלגלגללנווהכינההספרבביתשעבדהכהןלטליהמיוחדתתודה

.הנופליםשמות



.



.



.



האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזיכרוןיום

קינסטליךאלוןקרןמאת



האיבהפעולותונפגעיישראלמערכותלחלליהזיכרוןיום

קינסטליךאלוןקרןמאת



השואהביוםוצעדהלבניםידביתעירונייםזכרוןטקסי

קינסטליךאלוןקרןמאת



.



SKILLZ–הישראליוהמתמטיקההסייבראליפות

וענונושלוםמאת

מקיף ח׳ על מפת התחרויות הארצית

סקילזלהלן התוצאות הסופיות של גמר תחרות הסייבר 

ברכות לתלמידים המשתתפים

5יפרץ שילת, 1יקריכלישני ליה ,5ידמסקידין , 5יפפיסמדובמיכאל 

מנחה ומלווה מיכל חייטמורה 



SKILLZ–הישראליוהמתמטיקההסייבראליפות

וענונושלוםמאת



.כתיבהתחרות–הגמרלשלבהעפלה
הספרביתצוותמאת

.

,היקרספרותצוותאתלברךברצוננו
תלמידיםמחמישהפחותלאעם,יצירתיתכתיבהתחרותלגמרהעפלהעל

!'ימשכבהשונותמכיתות
,היקרותוורדיפעת,דלית

!רבההערכה
.ביוני20בשיתקייםבגמרהצלחהוהמון

3יגרינברגהילה/אמא

,מחייכתכשאתמחייכתאני

.מיוחדתכךכלאת

,הכללעשותאומץלינותנת

.ליפולגם,וכשצריך

,לגדוללמדתיאיתך

,להתעקש,לטעות

שישמהאתלהעריךאותימלמדת

להתביישבלילךלומררוצהאניאז

,אמא

גדולההכיהמתנה

.לישיש

,הראשונההבחירה

,תודהלהגידקשהאםגם

.מילהלהגידבליאותךאוהבת

,אמא

,כשקשהתהייתמיד

אותךלישיששוכחתכשאניגםאיתיתישארי

איתךרקלהיותרוצהואני

,נשארתאתעוזביםכשכולם

.מאושרתאהיהשאנירוצה

,מוותרתלאאתעליי

,קדימהחושבת

,פנימהחושבתאנימהיודעת

.אמאלךקוראיםסתםשלאכנראה

,קשיםבימיםגם

לפעמיםליכשנמאסגם

,פהתמידאת

.בשבילי

,רבותכשאנחנוגם

שבסוףיודעתאני

לחיותיכולהלאבלעדייך



.כתיבהתחרות–הגמרלשלבהעפלה
הספרביתצוותמאת

.



תרבותשלבמסגרת"לבןפנתר"הסרטהקרנת

קינסטליךאלוןקרןמאת

את סיפורו של אלכס  הסרט מספר ". לבןפנתר "צפו בסרט ' תלמידי שכבת י

-נער שמשתייך לחבורה גזענית אנטי, (אורלובבגילומו של יבגני )ציטלין

אלכס נלקח  . המורכבת מנערי רחוב שהחברה הישראלית דחתה, ישראלית

מאמן אגרוף טברייני  , (הלוא הוא זאב רווח האגדי)תחת חסותו של דוד אוחנה 

רומן  . הלוקח אותו למסע לאליפות ישראל באגרוף, בהווה ופנתר שחור בעברו

מעורר מורת רוח אצל  , בתו של המאמן, (מיטל גל)שמתפתח בין אלכס ליסמין 

.הרואים בקשר ביניהם בגידה במנטליות הרוסית, אביו ואחיו של אלכס

ועם  , רייספלדדני , בסיום הצפייה בסרט התקיים מפגש עם במאי הסרט

.אורולוביבגני , השחקן הראשי

התלמידים זכו לשאול את השחקן שאלות בנוגע לסרט ובעיקר להתעניין האם  

.קיימת גם במציאות הישראלית( אלכס)הגזענות ממנה סבלה הדמות בסרט 
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.החומריםאיסוףעלהדלמןליפעתתודות

בדרוםטולוזבעירחייתי.עשרהששבןאזהייתי,השנייההעולםמלחמתבאמצע1944הייתההשנה

מדיםעםאנשיםאלההיו,הראשיתהדלתעלחזקותדפיקותנשמעו,אחדיום.משפחתיעםיחד,צרפת

ולצאתכולםאתלאסוףבדיוקדקותשתילכםיש":אמרומהאשכחלאלעולם.לביתנושהגיעוונשקים

כלאתולקחפעמייםחשבלאאביבעוד,קורהמההבינהלאהדלתאתשפתחה,שליאמא."החוצה

לטיולשיוצאים,ותשעששבני,הקטניםלאחייהסבירהוא.שיכלמהרהכיבסלוןלשיחהבביתהמתגוררים

ליסיפרכךאחר.החוצהולצאתלהםהחשוביםהדבריםאתרקלקחתוהורה,שבדלתהאנשיםעם

אותנולוקחיםהם,לצרפתגםהגיעוהגרמנים,נכונותהשמועות":האמתאת,בביתאיתנושגרה,ולסבתי

והחיילים,דבריואתלסייםהספיקלאהוא".-המשפחועלעצמכםעלתשמרויקרהשלאמה,רכבתעל

כלשלתמונה,תהיליםשמתיבו,קטןתיקולקחתילחדרירצתי.להזדרזעלינוצעקוהקדמיתבחצר

אתולקחולביתנוהתפרצוהגרמניםמהחייליםשנייםכאשרלמטהבדרכיהייתי.ובגדיםאוכלהמשפחה

אתעזבנו,ככהממש.אקדחועםבוהכההחייליםואחד,להםלהתנגדניסהשליאבא.בכוחהחוצהכולם

מספרכל.מועדותפנינולאןבנוגעבלבדהשערותעם,הרכבתעלהמשפחהרקהיינו.מאחוררכושנוכל

Jude"הכיתובעםצהובטלאיהיהחלקםעל,יהודיםעודלרכבתעלושעות לנוהסבירוהםבדרך".

הם.מעמדםאתידעושאחריםכדיהטלאיאתלענודהיהודיםכלאתמכריחיםהגיעושהםשמאיפה

כוונהשוםבלי.לנוללעוגבשבילרקמגיעיםוהיוברחובהטלאיאתמזהיםהיואנשיםלפעמים":הסבירו

."אחרת

היהודיםשארכלעללרחםהתחלתיפתאום,אלייבשכנותבמדינותהמצבשזהומושגליהיהלא

באלימותאותנוהורידוהגרמנים,הסופיתלתחנההגענוימיםכמהכעבור.המלחמהחזיתבאזורישנמצאים

אותולחלוקנאלצתי,בתיקאיתישהבאתיממהאוכלשוםלינשארלאכבר.וצמאיםרעביםבעודנוובכוח

לא.אליומחובריםרכבתופסיקומותשתיבעלמאודרחבבנייןהיה,מולי.ברכבתהנוסעיםשארעם

.ארוכיםטוריםלשניוהילדיםמהנשיםהגבריםכלאתהפרידושהגרמניםעדרבזמןבסביבתיהתבוננתי

.מהשניאחדלהיפרדזמןלנונתנולאאפילו

כפיהחייםמשבועבפחות.מהרכךכלקרהכאילוהרגישהכלימיםכמהברכבתהיינושכולנולמרות

עלהתלחששויותשמעתימסביבי.לגמריחדשיםלחייםלהתרגלצריךוהייתיממנינעקרואותםשהכרתי

היובאוזנייתפסתישכןהדבריםמתוךאבל,מהןהרבהלהביןהצלחתילא.לנולעשותשעלוליםהדברים

למקוםנשלחהגםשליחברשלהמשפחה"וגם"אסיריםכמוממש,קטןבתאכולנואתיכלאוהגרמנים"

משםחזרולאהםהיוםעד,דומה



יצירתיתכתיבהלגמרשעלתהיצירה קדםעידומאת-השיחה

.

הם.מביתנואותנושאספולאלהבדומה,ורוביםמדיםעםכולם,חייליםשמונהבערךאלינויצאו,פתאום

שמאחורילבשםאני.להתקדםמתחילהטור,לאטלאט.האנשיםכללכיווןהפניםעם,הטורבראשנעמדו

לאהםלמה","?השנילצדעברוהאלוהאנשיםלמה".אנשיםשלקבוצותלהתאגדמתחילותהחיילים

הרבהכךכלליהיולאבחיים.אביאתשאלתי"?קבוצהכלשלהמטרהמה","?אחתבקבוצהנמצאים

.ככהאותוראיתילאפעםאף,מודאגממשנראההוא.שאלות

נעריםשלקטנהלקבוצה,הצידהאותיהפנוהחיילים.תוריהגיעשלבסוףעד,לאטלאטהתקדםהתור

הםשםלתאאותנולקחומהםושניים,כולםאתלמייןסיימוהחיילים.מפחדומתים,שריריים,חסונים

.האסיריםשארכמואלינויתנהגוהם,לאאםאך,טוביםחייםלנויהיוטובהלעבודהשבתמורהלנוהסבירו

חשבתישלאדבריםלעשותצריכיםוהיינו,לעבודהתחלנולמחרת.החדראתועזבו,אמרו"מחרנתחיל"

בתנאיםלחיותהזכותבשבילרק.זהאתשווההיהזה,אותישואלאתהאםאבל.יעשהפעםאישמישהו

...תורנוגםשיגיעעדלפחות,מהאחריםיותרטובים

סיפרהמהןאחת.הקודמיםלצוותיםבנוגעשמועותכמהאלייהגיעווכבר,שבועותכמהבצוותהייתי

להילחםהעתובבואמהנאציםנשקלגנובתוכניתלנוהייתה,לכן.חודשים4כלצוות״מחליפים״שהנאצים

להתנגדכדינשקמספיקאספנו.איתנוביחדלברוחלהםולעזוראסיריםשיותרכמהלשחררבמטרהבהם

הביתאתשעזבתיביוםאיתישהבאתיהתהיליםספראתלקחתי.בגדרפרצהיצרנוואפילו,לנאצים

,השקט.שיבואובדממהוחיכינובהםשעבדנוהבנייניםבאחדכולםהתאגדנואחדיום.החולצהבכיסושמתי

.הסערהשלפני

התפתחה.מהאחריםעזרהלהזעיקהספיקומזלנולרועאך,אותםלנטרלוהצלחנובדלתנכנסוחייליםשני

קבוצה.המתאיםברגעחזרהולהתאחדקבוצותלשתילהתפצלהחלטנובמהלכה,וארוכהגדולהמערכה

יהודיםאסיריםלשחררלנסותיצאה,שליהקבוצה,השניההקבוצהבעודבבנייןלהתבצרנשארהאחת

הנאצים.האסיריםלשארלהגיענוכלשלאכשהבנו,הדרךבמחציתהיינו.לברוחלהםולעזורמהמחנות

שאראתמרחוקראיתי,קורהמההבנתיסוףכשסוף.הדרךאתאיבדתיולכןעשןבפצצותהשתמשו

,שליהעמיתיםאת,האסיריםאת;מאחורהכללהשאיר,לברוחהחלטתי.הרצפהעלמתים,שליהצוות

שליההבטחהואת
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חיילמולישהגיעעדזה.אותיראושלאפלאאין,והגופותהיריות,האזעקותכלבין,בגדרהפרצהלעבררצתי

.בחזרהעלייהסתכלוהואבעינייםלוהסתכלתי,במקוםקפאתי.כלפיישירותמכווןבידואקדחעם,גרמני

.לרצפהונפלתינלחץההדקאתשמעתי,פתאום

וחזרזזתישלאבזההסתפקכנראההחייל.אזעקהעודנשמעה,לפתעאך,באיטיותאלייהתקרבהוא

.גופיאתלהזיזהעזתיאזורק,הלךשהחיילוידאתי.הקרקעעלשרוע,שםנשארתי,אניאך.לקרב

.קודםרגעיםמספרעליינורהשוודאי,גרמניקליעזההיה.בחזהחדכאבחשתי,האדמהעלכשהתיישבתי

התהיליםספרידיעלנבלםהוא-לגופיחדרלאכללהקליעכילבשמתיואז,הכאבלאזורידיאתשלחתי

אתשכחתילאועדיין,שניםהמוןעברומאז.בדרכיוהמשכתילעצמיחשבתי,"מזלאיזה".איתילקחתיאותו

הצלחתי.תיעלםלאהיא,חיאניעודשכלונשבעתי,התחזקהביהאמונה.מלמעלהשקיבלתיהמתנה

.ספרבביתשרתבתורנוחהעבודהלמצואואפילומשפחהלהקים,ישראלבארץלהתיישב

ולא,ברובםנחמדיםהיוהתלמידים.המבטיחהעתידבדורצפייהלביןהמסדרונותשטיפתבין,טובהיההכל

.75'שנתשלהשואהביוםשקרהאחדמדברחוץ,במיוחדמרגשתתקופההייתהלאזו.בעיותהרבהעשו

המאולתרתהבמהעל.ההתעמלותבאולםהכיתותכלאתכינסו.שנהכלכמו,הספרלביתהגעתי

התלמידיםאחדשלאבאעלהלבמה.תילוגדרותריכוזמחנותשלשמותעם,שחוריםבריסטוליםהדביקו

,מהצוות,הזכרונותכלאלייצפופתאום.קומנדובזונדרןלושהיוהחוויותועלאושוויץעללספרוהתחיל

.במחנהבישירה,גרמניחיילואותו,מהמשפחה

משתףשאניבמהאותולשתףיכולתילא,אלייניגשהתלמידיםאחד.הדמעותאתלהחזיקהצלחתילא

חצראליצאתי,לעבודכשסיימתי,הצהרייםאחר.בעבודתיוהמשכתילכיתהשילךביקשתי.כרגעאותך

חשבתי,שליהאופנייםאתגנבמישהוודאי,והמנעולהשרשרתרקשםנשארו.נעלמוואופנייהספרבית

הכבודמחוסרנדהמתי.האופנייםלהיעלמותאחראיהיההתלמידיםשאחדלינודעימיםכמהלאחר.לעצמי

,נערלאותושישלרכוש

היוםאבל".לידיישמגיעהלחםפיסתכלעלמברךבעודי,אחראדםשלאופנייםלקחתלעצמומרשההוא

צורךהרגשתיפשוט".השולחןעלשהייתההמיםמכוסלגמתי,"בעברנמצאיםהאלהוהדברים,67בןאני

אחתפעםאלייחייךהוא.היציאהדלתאלבדרכיאמרתי"?דוקטורמביןאתה,למישהוזהאתלספר

:ואמראחרונה

."אלילילקרואיכולאתה"



האמהותאחתששלחהתודהמכתב החינוכילצוותתודות
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הינהכותרתוגולתאשראיכותינוערהינו,לציוןבראשון'חמקיףשלהנוער.4

הנאותהההשתלבות,הנתינהאתרואהאניאוטיזםעםלנערכאם.לזולתונתינההתנדבות

ואיןהספרביתמטעםהנוערפעילויותבכל'חמקיףשלהנוערבניעםאלעדבנישל

הדדיוכבודרצוןמתוךבקהילהושילובהאחרבקבלתונתינהרחבלביש'חשלמקיףספק

.!כמוהומאין

מנהלתלרוויטללהודות6יבכתה'חבמקיףשלומדתלאלהכאםאנימעוניינת,כןועל

ומכלמעצמהונותנתלהוריםקשובהאשרההוריםוועדר"יוגינתלמירב,הספרבית

מעניקהאשרהכתהמחנכתאביטללמאיה,לזולתוסיועמעמיקבחיבורהספרלביתכולה

וכמובןכמוהמאיןובאיכפתיותרבהברגישותוזאתלכתהשלההרבהמקצועיהידעמכל

בחשיבה,מצבבכלההוריםעבוריינושםתמידאשרהשכבהרכזתקסקוסלאורליגם

וילדהילדלכלבאשרפורהודיוןהתייעצותתוךפתרונותובמתןרחבהבראיה,חדשנית

.הספרבבית

לציוןראשוןועיריית'חמקיףספרשביתספקאין.מאליווברורמובןזהאין***

ונוערלתפארתספרביתמטפחיםהחינוךומשרדהפיקוחוכןהגבוההעירייהסגלכולל

.החינוךלפרסגםבעינייבהחלטשראוילדוגמהאיכותי

,ובסימן דרך לבאותכחיישר 

צרור תודות והערכה עמוקה

אמא של אלה, קרדשטובה 



מעורבים

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



מצטייןפעיללנוערהוקרהטקס

הספרביתצוותמאת



מצטייןפעיללנוערהוקרהטקס

הספרביתצוותמאת

פעיללנוערהוקרהטקסהתקיים13/6/22בתאריך

140-כהשתתפובטקס.העירראשבמעמד,מצטיין

התנדבותפעילויותמגווןעל,ומצטייניםמצטיינות

.במיוחדפעילחלקבהןשלקחו

.השנהכלשהתנדבווהמוריםלתלמידיםכחיישר

כלהרבההעשייהעלגרינפלדלסיגלמיוחדתתודה

.השנה



'חבמקיףבעומרג"ל

קינסטליךאלוןקרןמאת

ירושליםויוםבעומרג"ללקראת

תלמידותעםחינוךשיעורקיימנו

.'ישכבת

נבחריםקטעיםהוקרנולתלמידות

הייתםאתםמה":התכניתמתוך

"?עושים

כללוהנבחריםהקטעים

:לדוגמההיומיוםמחייסיטואציות

בחנותגילובןי"עמאויםאשרילד

לאשהשלועגתמוכרת,צעצועים

קטןוילדגמגוםמוגבלותבעלת

פלאפלבדוכןלמוכררעבשניגש

.אוכלומבקש

סיטואציהכלהקרנתלאחר

התלמידותבהשיחהנערכה

.לנהוגישכיצדדעההביעו

לעזורשונותדרכיםשישנםלהביןהתלמידותאתלעוררנועדוהחברתייםהמצבים

.עקיףבאופןוגםישירבאופןגםולתרום

.ישראללחגיהחברתיתהסולידריותביןהקשרועל"חינםאהבת"שלבחשיבותהדנו



פסחלקראתמצותאפיית

.



'חבמקיףירושליםיום
–השרותבנותמאת



רצפיםמפגש

.



חינוך גופני

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



בספורטמרשימיםהישגים
הספרביתצוותמאת

.

(18גילאיעד)לקדטיםישראלאליפותיוסףבהדרהתקיימהכשבועייםלפני
(20גילעד)נועראליפותו

:הישגיםמעטלאלנוהיותתפלאו,חלקולקחוהתחרותתלמידנומעטלא

:הבנותהישגי
.מטר2-100מקום,לרוחקקפיצה-1מקום,משוכותמטר1-100מקום-לוילינוי
קפיצה-3מקום,משוכותמטר2-100מקום,מטר1-100מקום-קרניבסקישיר

.לרוחק
.ברזלכדורהדיפת-3מקום,כידוןהטלת-2מקום-נבטלובניקול

כידוןהטלת-2מקום-דוסוכריסטין
דיסקוסזריקת-3מקום-להבאריאל

:הבניםהישגי
כדורהדיפת-1מקום,משוכותמטר110-חדשישראליושיא1מקום-עוזיאלאייל

.מטר3-100מקום,מטר2-200מקום,ברזל
ברזלכדורהדיפת-2מקום-אליהועידו

לרוחקקפיצה-2מקום,משוכותמטר2-110מקום-סופראליאור
.משוכותמטר1-400מקום-אלאלוףילין

:לסיכום
!'חבמקיףישראלאלופי6
!ישראלאלופיסגני8
!ארדמדליותזוכי4

!מדליות18כ"סה



בספורטמרשימיםהישגים
הספרביתצוותמאת

.

?הלאהמה
.משוכותמטר100תרוץשם18.6בלבוגרותהבלקןלאליפותיוצאתלינוי
4.7בגאלהוניור'גהיוקרתיתלתחרותלגרמניהתצאנהולינוישיר
4.7בבירושליםשתתקייםלקדטיםאירופהבאליפותיתחרוואליאוראייל
יוליבסוףכברבקולומביהשתתקייםלנוערהעולםלאליפותתצאנהולינוישיר

.אמריקהלדרוםומשםבצרפתאימוןלמחנהיצאו,המכביהמשחקילאחר
בהטלתלקדטיםהאירופאיתלמשחקיםהקריטריוןאתקבעאשרדוסוכריסטין

.בתחרותאותנולייצגלסלובקיהיוליחודשבסוףתצא,כידון

,  ברצוננו לברך ולהודות לכולנו
.משותף של סגל המורים וההנהלה מניב הישגים אלומאמץ 

:ותודה ענקית למאמנים האישיים 
דוקטור דורית נאור

בן יעקובי
חןמנחם 

.אגודת מכבי ראשון לציון -גדולה לבית השני של הספורטאים האלו תודה 



3'טכיתהאתלטיקהמגמתגיבושטיול

מיעקוביבןמאת

.

מוצלחממשטיולהיה
.וואופשוטשהיההירדןבנהררפטינג,וקלילרטובסיור

.במסעדהצהריםוארוחתמצטייניםטקס
.הטיולותכנוןבארגוןעזרההאלופהלנירהתודה

!!!!בטירוףנהנוהילדים



חגיגיתכוסיתהרמת

.



התיכוןלמוריגיבושערב

.



שבועותערב

...וטעיםמהנהערבעלהמוריםלוועדתודה



שבועותערב



יבשנה שכבת סיום 



ב"סיום שנת הלימודים תשפ



!מהנה וטעים, תודה רבה לוועד המורים על ארגון ערב סיום שנה מרגש

ב"מצגת סיכום שנת הלימודים תשפ, להנאתכם

https://drive.google.com/file/d/1To0tmf23iwgz4hpEZ9Dc2J6B4WI9-Z3T/view
https://drive.google.com/file/d/1To0tmf23iwgz4hpEZ9Dc2J6B4WI9-Z3T/view


חופשה

ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח



ש חיים ברלב"שש שנתי ע' מקיף ח


