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 יעל אריאל-פסיפס אנושי
חוגגים את  חג הפסח בו אנו

יציאת מצרים מסמל את הפיכתנו 

 לעם.

הבדלים רבים יש בין סתם 

. אחד ההבדלים עםלבין  קבוצה

הוא שקבוצה הוא אוסף של 

יחידים שיש להם מכנה משותף 

אחד. יש מקרים בהם יכולה 

הקבוצה לקבל החלטה להוציא 

את אחד מחברי הקבוצה 

משורותיה. הדבר יכול לקרות 

מתנהג באופן בגלל שאותו יחיד 

הפוגע או סותר את המכנה 

המשותף של הקבוצה, זה יכול 

להיות בגלל שסתם כך חברי 

הקבוצה לא אוהבים את זה 

 שהיה עד עתה חלק ממנה.

כאשר אנחנו מדברים על עם 

קשר הרבה יותר  מדובר על

מת הקשר עמוק. במידה מסוי

בין החלקים בעם הוא כמו 

גם אם מישהו  הקשר במשפחה.

חן בעינינו אנחנו לא  לא מוצא

זורקים אותו ולא שונאים אותו. 

כמו במשפחה כך גם בעם, אפילו 

זמן ויכוח חריף ומחלוקת קשה ב

בים אנו להמשיך ולהתייחס מחוי

זה לזה באהבה וכבוד. דווקא 

יש יותר מקום לאמונה  כך,מתוך 

ותקווה שיחס חיובי זה ישפיע על 

אנו  הצד השני השפעה חיובית.

ר ש"ישראל אף על פי רגילים לומ

 שחטא 

 

מהמשפחה המצומצמת וחלק  חלק

מעם מישראל, אותה נשמה טהורה 

תחזור ותתגלה.  ,שנתן ה' בו

ביציאת מצרים הפכנו לעם. בעם 

ישראל ישנם גוונים רבים שלפעמים 

ם מתנגדים זה לזה. אך עדיין ג

בים אנו לשמור על תחושת מחוי

היחד והמשפחה האחת. מותר 

וכח ואפילו באופן חריף, לבקר ולהתו

עשות מתוך יאך הדברים צריכים לה

אהבה גדולה ומתוך כבוד לזה 

העומד מולנו. אם ננהג כך יש יותר 

 סיכוי שהוא יקשיב ויקבל.

גם בכפר הקטן שלנו יש גוונים 

רבים, זכינו ובכפר שלנו אנו חווים 

את "יציאת מצרים" ממש בעינינו 

תקבצנו מארבע וגאולת ישראל. ה

ות הארץ ויש בנו גוונים רבים כנפ

ודגשים שונים. אני רוצה שנדע 

לראות את הצד היפה שיש בפסיפס 

אנושי זה. שנדע לקבל ולהכיל את 

השוני בין כל אחת ואחת בכפר 

ונאמין ששוני זה מבטא את האוסף 

המיוחד והמאפיינים השונים מהם 

בנוי עם ישראל. גיוון זה הוא מקור 

פת מתוך ח. עבודה משותולעצמה וכ

אהבה גדולה לכל אחת ואחת 

צמה ולה להביא את העמאתנו יכו

 הזו לידי ביטוי.

 חג כשר ושמח 

 

ישראל הוא".  יהודי גם אם עשה את  -

המעשים החמורים ביותר, עדיין הוא 

חלק מעם ישראל והקב"ה מחכה בכל 

 רגע ורגע לתשובתו.

תחושה זו של משפחה אחת, 

ה האוהבת ומחבקת ללא תנאים, בא

 לידי ביטוי גם בליל הסדר:

"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה: 

חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד  אחד

ו יודע לשאול". כל אחד מארבעה שאינ

בנים אלה יושב בליל הסדר. אפילו 

הבן הרשע יושב ליד השולחן וסועד 

יחד אתנו. גם לו אנו נותנים פתחון פה 

לבטא את תחושותיו למרות שאינן 

לאוזנינו. אנו מאמינים נעימות 

שדווקא שיח כן וישיר פותח פתח 

 .להקשבה והתקרבות

אנו מאמינים שמתחת לקליפה 

 של כל אחד מישראל יש החיצונית 

גרעין חיובי ואם נקפיד לצרף גם את 

הבן הרשע לשולחן הסדר, יש סיכוי 

גדול שבסופו של דבר הוא יחזור 

נמשיך להאמין בו ולחזק אם למוטב. 

 וב שלו ולראות בו דות הטאת נקו
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 "מקץ שבע שנים תעשה שמיטה."
 שמיטתהשנה אנחנו בשנת שמיטה. 

 בשנת העיקרית המצווה – קרקעות

 כל מעשיית המנעות היא השמיטה

 כל והפקרת האדמה מלאכות

 הצומחים והגידולים השדות

 ההלכה מבחינת. בשביעית

 כנסילה אדם לכל מותר בשמיטה

 לעצמו ולקחת מטע או שדה לכל

 השביעית השנה של מהיבולים

 .  הפקר והכל מאחר

 השנייה המצווה – כספים שמיטת

 בשנה כי קובעת השמיטה בשנת

 ולכן  בטלים החובות כל השביעית

 חובות לתבוע יכולים אינם מלווים

 על. השמיטה שנת עליהם שעברה

 השמיטה שנת בסוף, זו מצווה פי

 הכספיים החובות כל על מוותרים

 . נפרעו שלא

 מלאכות – שמיטה מלאכות

 השביעית בשנה האסורות האדמה

 בצירה, קצירה, זריעה: הן מהתורה

 מלאכות על הוסיפו חכמים. וזמירה

, ההברכה, הנטיעה: את גם אלו

 כמעט ולמעשה הדישון, החרישה

 .הקיימות האדמה מלאכות כל את

 וירקות פירות – שביעית פירות

, השמיטה בשנת גדלו או שנטעו

 אסור. מיוחדת קדושה עליהם חלה

 כסף להרוויח) בהם לסחור

(, הפקר והם מאחר ממכירתם

 או נזק להם לגרום) אותם להפסיד

 מרקיבים הם בו למצב אותם להביא

 בחוסר בהם לנהוג או( אכילה ללא

 גדולה מצווה ישנה מאידך. כבוד

 . השביעית פירות את לאכול

 של מיוחדת תקנה – דין בית אוצר

 פירות חלוקת להסדרת חכמים

 מבלי, דין בית באמצעות שביעית

 בפירות המסחר איסור על לעבור

 תופעה למנוע נועדה התקנה .אלו

 באופן שריכזו שביעית סוחרי של

 פירות של גדולה כמות אסור

 למכור ומנסים מהשדות שביעית

 אוצר פירות חלוקת אמנם. אותם

 תשלום אך, תשלוםב נעשית דין בית

 םהפועלי הוצאות עבור רק ואה זה

 – מכירה היתר.רווח למטרת ולא

 השמיטה איסורי לעקיפת שיטה

 לגוי הקרקע מכירת באמצעות

 את למעשה מפקיע ההתר,בשמיטה

 באותה שמיטה לנהוג הצורך

 גוי של וקרקעותיו מאחר הקרקע

 בשנת לשבות צריכות אינן

  האדמותפי ההיתר  על. השמיטה

 

 שטר על חתימה באמצעות וזאת

 הנהיגו חכמים. פרוזבול בשם מיוחד

 בו מצב למנוע כדי" פרוזבול"ה את

 בשנים מלהלוות ימנעו אנשים

 שלא מחשש, לשמיטה הקרובות

 .כספם את חזרה יקבלו

 קופסה ליחדיש  – פח שמיטה

 מאכל וכל שמיטה", פח'ל וכדומה

 מפירות וירקות שביעית יש  שנותר

 שקית בתוך אותו לקחת ולקשור 

 הקופסה בתוך ולשים אטומה ניילון

 ולא שירקיב הפח המיוחד עדאו 

 .למאכל ראוי יהיה

איך אנחנו מקיימים את שנת 

 שמיטה ?

שומטים את בשנת שמיטה אנחנו 

הקרקע . יש לשמור את השמיטה 

בגינה שלנו אפילו בעציצים של 

 הבית.

לתחזק את מה שכבר שתלנו מותר 

ולגזום רק במידת הרצוי לקיום 

 העץ .\הצמח 

 לכל אחד צריך לאפשר

לקטוף את פירות העץ 

 שלנו.

 מוצר שכתוב אם קניתם

 עליו "נקי מחשש שביעית"

זה אומר שהמוצר רגיל ואינו 

מותר לזרוק שאריות ו קדוש

 . ממנו לפח רגיל

 שאריות מפירות וירקות

שביעית אסור לזרוק כך 

סתם לאשפה ויש לשים 

אותם בפח שמיטה לתת 

להם להירקב ורק אז לזרוק 

 אותם . 

 לסיכום :

מצוות השמיטה מזכירה לנו את 

ומי  –התלות שלנו ברבונו של עולם 

יתן שבזכות קיום שנת שמיטה נזכה 

 לשפע . 

 

 נמכרות ישראל ארץ של החקלאיות

 וכל השמיטה שנת למשך לגוי

 המכורים בשדות הגדלים הפירות

 ועל שמיטה בקדושת קדושים אינם

 המכירה היתר. בהם לסחור ניתן כן

 מבחינה כולם על מקובל איננו

 .הלכתית

 של מאוחרת תקנה – פרוזבול

 גביית זאת בכל המאפשרת חכמים

  השמיטה עליהם שעברה חובות
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 . הרגלים משלושת אחד הוא - הפסח חג

 - שביניהם והימים, שבתון ימיהם  החג של האחרון ויומו הראשון יומו. בו א"כ עד בניסן ו"מט ימים שבעה נמשך הפסח

 . אדם של ברשותו להשאירו ואין חמץ לאכול אין בפסח, ההלכה לפי. מצרים ליציאת זכר נחוג הפסח. המועד חול

ן  של מקובל קיצור גם הוא פסח ח] ָקְרבַּ ח[ ֶזבַּ  . הסדר ליל הוא - טו בליל ונאכל ניסן יד ביום נשחט שהיה ֶפסַּ

 עוד כמה דברים שכדאי לדעת על החג:

 

 פירורי חיפוש טקס - חמץ בדיקת

 יש. הבית נקיון לאחר, חמץ

  ונר בנוצה להשתמש הנוהגים

 הטקס. הפירורים לחיפוש פנס או.

 לחג הקודם בערב חשכה עם נערך

 לזרוק יצטרכו שלא מנת על, - חמץ מכירת

 עסקים ובעלי סוחרים בעיקר, בפסח חמץ מלאי

 מרשות ומוצא לגוי מאורגן באופן החמץ נמכר

 שילם משלא החג בסוף. הפסח למשך היהודי

 . לבעליו החמץ מוחזר, חובו את עדיין הגוי

 

, ל"חז מדרשי קובץ  - פסח של הגדה

 מזמורים ברכות, המקרא מן קטעים

 מצריים ביציאת לספר כדי שנערכו ושירים

 להתעצב החלה ההגדה. הסדר בליל

 . שני בית חורבן לאחר המשנה בתקופת

 

 משלוש האמצעית המצה של הגדולה המחצית - אפיקומן

 לצידה כזכר מוחבאת בציעתה לאחר. הסדר צלחת מצות

 את מניחים יש. ממצריים בצאתם ישראל בני שצררו

 נהוג. מצריים יציאת זכר את להמחיש הכתף על האפיקומן

 תמורתו ודורשים האפיקומן את לגנוב מנסים שהילדים

 .מתנה

 

 של הראשון בלילה מתקיים - הסדר ליל

 ביציאת השימורים לליל זכר החג

 שולחן סביב מסיבה המשפחה. מצריים

 מעבדות מצריים ביציאת ומספרת ערוך

 .ישראל בני של לחירות

 משמשת - הסדר קערת

 וזוכה קדושה כתשמיש

 עליה, אמנותיים לעיצובים

 פריטים מספר מונחים

 סמליים. 

 

  – חמץ ביעור

 וכל החמץ שרידי כל של ניקיון

 החמץ. בבית מאפה פירורי

 בבוקר לשריפה מובא הנמצא

 פסח ערב של

 

 מקמח מאפה - מצות

. תפח או החמיץ שלא

 הספיק שלא הבצק לזכר

 היציאה בחיפזון להחמיץ

 .ממצריים

 - כלים הגעלת

-מהיום אוכל כלי

 בהם יום

 משתמשים

 עוברים בפסח

. והרתחה צחצוח

 ישנה רוב פי על

 יהודיים בבתים

 פסח כלי מערכת

 מיוחדת

 משך המאוחסנת

  השנה

 

 או קמח - חמץ

 שהחמיץ מאפה

 ותפח

 שפסח הפסיחה לזכר – הפסח חג 

 אבותינו בתי על הוא ברוך הקדוש

 המצות חג  בכורות מכת בעת במצריים

 ישראל. בני שאפו המצות לזכר –

 .האביב בתקופת חל- האביב חג 

 ישראל גאולת את מבטא.- החירות חג 

 . לחירות מעבדות

 

 "...אביב הגיע פסח בא..."
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 ליה סילבר -מבט מקרוב
 איילנש טקלה

 

 מסורת מסדנו שעברה משנה

 טקס יש התעודות שביום בכפר

 כל - נותהצטיי ותתעוד קבלת

 שלוש בוחר הכיתה צוות

 . מצטיינות

 אחת,  הלימודי בתחום אחת

 ותלמידה ארץ הדרך בתחום

 שינויתהליך או  על נוספת

 . משמעותי

 קבלה יב מכיתה סילבר ליה

 שינוי על הצטיינות תעודת

 איתה נפגשתי ולכן משמעותי

 לומדת את זמן כמה. לראיון

 ?בכפר

 שנתיים 

 ? בכפר אוהבת הכי את מה 

אני הכי אוהבת שכולם פה 

בשבילי ותמיד יש למי לפנות 

 וכולם דואגים לכולם .

 ? בכפר לך קשה הכי מה

רק  השחרורים , שמשתחררים 

 אחת לשבועיים הביתה 

 שהגעת מאז השתנת במה

 ? לכפר

לפני שהיית בכפר אף פעם לא 

כפר נגשתי למדתי , מאז שאני ב

באמצע שנה שעברה  לבגרויות . 

לגשת לבגרויות קבלתי החלטה 

ואכן נגשתי , גם התבגרתי מאוד 

 מאז שהגעתי לכפר . 

 ספרי על העלייה שלך לארץ

עלית מקנדה מהעיר טורונטו אני 

. גרנו בבית שמש ואח"כ 9בגיל 

 עברנו לקצרין. 

מה היה לך קשה כילדה חדשה 

 בארץ ישראל?

 היה קשה לי להתרגל לאוכל, 

לי לעזוב את החברות קשה וגם 

גם שלא היו את החנויות מקנדה ו

 שאני רגילה אליהן.

 פדיחה שהייתה לך?

הסתכלתי בחלון של רכב בשביל 

את השיער ואחרי כמה זמן לסדר 

 גיליתי שיש אנשים בתוך הרכב!

מה היית ₪ליון ימאם היה לך 

 ?עושה 

הייתי טסה לדיסנילנד עם כל 

 .הדודים

 

 ? הצטיינות תעודת קבלת מה על

על  –קבלתי תעודת הצטיינות 

עשיתי  –עשיית תהליך משמעותי 

עם עצמי כל מיני שינויים בלימודים 

ובכלל , ועל זה קבלתי תעודת 

 הצטיינות . 

 תעודת שקבלת הרגשת איך

 ? הצטיינות

הרגשתי שמחה , הייתי גאה 

בעצמי שעשיתי שינוי והבנתי שלא 

רק אני רואה את השינויים שעשיתי 

 אלא גם האחרים .

 מעט ועוד,  יב בכיתה כבר את

 את מה,  לאומי לשירות הולכת

 לחיים איתך מהכפר לוקחת

  החוצה

למדתי בכפר לא לשפוט אנשים , 

וזה משהו שאני לוקחת איתי 

ואחת   ומשתדלת לקבל כל אחד

 , ללא שפיטה .  כמו שהם

 לתת רוצה את הצעה\ טיפ איזה

 ? בכפר שלומדות לבנות

, לא לחכות  לא לוותר , זה מנסיון

לרגע האחרון , לגשת למבחנים 

ולא רק לבגרויות . לא להגיד "אני 

תמיד שאמרתי "אני . לא יכולה " 

לא יכולה " בעצם הייתי יכולה 

 והצלחתי . 

 שתעזבי תתגעגעי הכי  למה\ למי

? 

 לבתיק ! לחברות !

 להגיד רוצה תשא משהו עוד יש

 ? לנו

ליפעת ותודה לכל הצוות , למורים 

רו עלי ובזכותם שלא וית, לכולם 

 הגעתי רחוק !

 

 איפה היית רוצה לבקר בעולם?

ברצלונה כי שמעתי שזה מקום 

 יפה.

 מה התחביבים שלך?

 לכתוב.התעמלות קרקע ו

 אדם שאת מעריצה?

בכללי את אחותי ומהכפר את 

 בתיק.

 מקום בארץ שאת אוהבת?

 אילת בגלל שזה מקום יפה ונהנתי

 מאוד כשטיילתי שם.

 

6 

 . עצמך על ספרי

היום אני במקור ממעלה גלבוע , 

גרה במושב יונתן , מסיימת אני  

תואר ותעודת הוראה בחינוך 

, יש לי גופני ונשואה לאיש קבע 

אחות בכורה  , וחמשה אחים 

 בנים , ואני השישית במשפחה . 

 ? בכפר ךשל התפקיד מה

מורה לחינוך גופני של כל 

 הכיתות ,  וסייעת אישית . 

 ? הכפר על חושבת את מה

הכפר בעיני מקום מדהים ! 

ללמוד פה , וללמד פה .  מדהים

הצוות יוצא מן הכלל , לא ראיתי 

ת שמאפשרים ככה הרבה מקומו

ויש פה גם  הזדמנויות למידה 

נתינה הרבה מעבר ללמידה , אני 

 מאוד אוהבת את הכפר . 

 ? שלך התחביבים מה

פעילות  –יש לי הרבה העיקרי 

צה , אוהבת לרוץ גופנית , אני ר

שים מגוון האנבמרוצים גם בגלל 

וגם בגלל הפעילות עצמה 

 והאורח חיים שאני מאמינה בו . 

 יודעים לא בכפר האנשים מה

 ? עליך

הראשונות שלי אחת העבודות 

בחיים הייתה לחלוב פרות , אני 

קיבוצניקית גאה , עבדתי 

בחקלאות , באדמה בבקר ומאוד 

נהניתי ! אני אפילו טיפה 

דבר נוסף הייתי  מתגעגעת לזה ..

 –מעריצה מושבעת של מכבי תל 

אביב , היו שנים שהייתי הולכת 

למשחקים בהיכל נוקייה ואפילו 

קראנו לחתול שלנו  על שם שחקן 

 פרקר "." –מהנבחרת 

 

 

דרך משחק דרך פעילות , זה 

שאנשים מפסיקים לעשות זאת , 

זה לא  טוב בעיני . דרך משחק 

דרך פעילות , זה שאנשים 

מפסיקים לעשות זאת , זה לא  

 טוב בעיני . 

 בעולם לטוס רוצה היית לאיפה

? 

היתה לי מסורת לטוס כל שנה 

בחגים , הייתי כבר בהמון 

 מקומות . 

רוצה  הייתי חוזרת לנאפל , ואני

להשלים חלום מתוק ולטוס 

לדרום אמריקה , ניוזילנד 

ולויטאנם בעז"ה אגשים זאת 

 שבעלי ישתחרר .

 ?שלך המקצוע את למדת איפה

 במכללת אוהלו שבקצרין . 

 שאת במקצוע אוהבת את מה

 ? מלמדת

אני אוהבת להקנות  . אוהבת הכל

 ידע על גוף האדם זה ידע חשוב , 

שכואב לי שאנשים לא יודעים 

אותו . אני אוהבת להפעיל את 

הבנות ולפעול עם הבנות . אני 

אוהבת לאתגר את הבנות עם 

משימות , וכייף לראות את 

חלק מנסות  ,  –התגובות שלהם 

 חלק מתייאשות 

 שקלים מיליון מקבלת היית אם

 ? איתם עושה היית מה

חוסכת , משקיעה ונותנת גם 

סכום יפה לתרומה לעמותה 

 חבר בה של פצועי צה"ל שבעלי 

 לבנות לתת רוצה שאת טיפ

 . הכפר

ואוו .... המון טיפים ! לא 

להתייאש , ותמיד לנסות גם שזה 

  נראה בלתי אפשרי . 

 

 איזה דמות את מעריצה ?

את אבא שלי , הוא אדם הכי  חכם 

והגון שאני מכירה  , דמות למופת 

 בעיני . 

 איזה תלמידה היית ?

לא כדאי לכם לדעת ,הייתי תלמידה  

היפראקטיבית , נעזרתי המון בספורט 

כדי להצליח לשבת על הישבן , 

תלמידה שעברה את כל האבחונים כדי 

 להצליח . 

 

 שאת במקצוע אוהבת את מה

 ? מלמדת

 ידע להקנות אוהבת אני!  הכל אוהבת

 מאוד חשוב ידע זה האדם גוף על

.  אותו יודעים לא שאנשים לי שכואב

 ולפעול הבנות את להפעיל אוהבת אני

 את לאתגר אוהבת אני.  הבנות עם

 את לראות וכייף,  משימות עם הבנות

 חלק , נמסות חלק – שלהם התגובות

 ... מתייאשות

שלך לספורט מתי התחילה האהבה  

? 

מאז ומתמיד , ספורט זה משהו שלא 

יכולתי בלעדיו , זו תרפיה בשבילי , כל 

בני האדם נולדים עם אהבה לספורט , 

 . פשוט זה משהו שאנשים לא משמרים

 ,בתור ילדים  למדנו 
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 לבן-שהנאוה  -מבט מקרוב
 הבטם וורקו

 



 
  26.3.15  ו' בניסן התשע"ה  I      Iאיילות   26.3.15  ו' בניסן התשע"ה  I      Iאיילות 

 

  

 ערב כשרונות צעירים

 ערב" על נדבר השבוע ככה אז טוב

 כפי) בכפר שעשינו" צעירים כישרונות

 מאוד מאוד בנות יש לנו לכם שידוע

 !!( מוכשרות

 תחומים במגוון  עסק הכישרונות ערב

 התעמלות ,ריקוד ,בישול ,שירה: כגון

  אפ.-וסטנד ,קרקע

 מההתחלה. נתחיל אז !אוקיי

 הודיעה חיילת המורה נטלי י"ז טבת  -ב

 הצעירים לכישרונות אודישנים שיש

 התחלנו רובנו.  בט' בשבט שיערכו

 את שהשאירו בנות היו, להתאמן

 למרות לפני לשבוע או לסוף ההכנות

וההשקעה.  החזרות על גם היה שהניקוד

 התחילה המגניבה מאירה בזמן בו

 !!( פצצה שיצאה) התפאורה על לעבוד

 

 :תודות ועכשיו

 היפה הערב את שארגנה לנטלי תודה

 הזה.

 התפאורה. על למאירה תודה

טניה , איילת  : שלנו לשופטות תודה

 השחר , אליאור , נחמה , אילנה ,ודינה.

: מיכל, סיון, נעמי, למשתתפות תודה

, ישי, בתיה, חוה, מלכה, פייגי, אלין

מולועלם, אזנו, טירואנט, אנגודאי, שרה 

סוליי, שרה אזולאי, אפרת, תהילה, 

 אביב, אור, איילה, אבישג, חן, אמונה.

 תודה לצוות המדריכות.

  האולם. את לנו שנתן למושב תודה

 !! עולם לבורא ותודה

 

 ויפה יצירתי משהו חיפשנו" :העוגה

 לעשות כדי להכתרה גם קשור שיהיה

 והיו למצוא קשה היה בהתחלה:(   פרומו

 יום של בסופו אבל חיכוכים קצת

 מוסיפות שרקדו וסיון ישימבטהסתדרנן. 

 קשה מאוד זה על עבדנו כיף היה"

 מי אגב" ) שעשינו ממה שמחות ואנחנו

 מוזמנת הריקוד את ראותלי שרוצה

 שרונותיכ" ולחפש ליוטיוב כנסילה

 "( השחר איילת פנימיית צעירים

 מיני כל על התגברו הבנות !לציין חשוב

 פחד ,לקה פחד זה אם להם שהיו פחדים

 והם עליהם הפוקוס שכל פחד, במה

 שהם לא רגילות להם דברים. במרכז

 מגיע זה ועל בגבורה בזה עמדו .הבנות

 ( תודה!!! ) סוערות כפיים מחיאות להם

 

 

 =( ענו הם מה ניראה בואו

 היה" :אמרה ששרה' ט מכיתה אלין

 ברגע!  זה את שווה היה אבל מתיש

 לא אמנם!! כיף ממש ממש היה זה עצמו

 ניצחתי הפחד את אבל בתחרות ניצחתי

 !! " ובגדול

 וטירואנט נגודאיא ,אזנו ,מולועלם

 על שמענו בהתחלה: "סיפרו שרקדו

 לא אבל רקודל ממש רצינוו הזה הערב

 לאט אבל הריקוד, את להמציא הצלחנו

 והתאמנו תנועות לחבר התחלנו לאט

 ממש היינו יום באותו הרבה. עליהם

כולם,  מול לעלות התביישנו כי לחוצות

 זה על התגברנו בסוף אבל קשה היה זה

 ! " זה את שעשינו שמחות ואנחנו

:(  השווה ב"י מכיתה ברקת בתיה

 במופע וגם עוגה בהכנת גם שהשתתפה

  בהכנת משתפת אפ-סטנד

כולנו התכנסנו באולם תרבות של 

. כמעט כולם היו 20:00המושב בשעה 

שם, אפילו הגיעו כמה משפחות 

מארחות לתמוך בבנות שמתארחות 

 אצלם.

מוריה מכיתה י"ב ונועה, המורה חיילת, 

יו המנחות של הערב )זו עבודה קשה ה

הן  -אל תראו את זה בתור משהו סתמי

( היו צריכות לאלתר את מה שהן אמרו

מכן המתמודדות עלו אחת אחת לאחר 

ועשו את מה שהן לבמה }להוריד הבנות {

יודעות לעשות הכי טוב, כל אחת בדרך 

 שלה.

בסוף הערב גם המדריכות הראו את 

 בנות פרמס אלתיהכישרון שלהן. ש

 ,לבשל, להתאמן היה איך שהשתתפו

 הם איך גם ושאלתי הגרון את לחמם

 לבמה לעלות להם שקראו ברגע הרגישו

. 

 סיון נאוה
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  26.3.15  ו' בניסן התשע"ה  I      Iאיילות   26.3.15  ו' בניסן התשע"ה  I      Iאיילות 

 

  

הכל התחיל בשאלה האם בכלל 

לעשות הכתרה?! לא אהבנו את 

הרעיון של הכתרה ורצינו לעשות 

משהו יותר משמעותי לפורים )שלא 

אחרי  .(כולל אותנו עולות על במה 

התלבטויות ושכנועים החלטנו 

שבועות  השנעשה... זה היה שלוש

 לפני ההכתרה.

ו לנו ת שלנו( הביאטלי ושירי )העוס"יו

ר סוס "אם יוצאים את הסיפור של ד"

מגיעים למקומות נפלאים" והחלטנו 

ללכת על זה כי זה מסמל את דרך 

החיים של כל אחד. ברקת וסיוון 

איך להפוך את  לחשובהתחילו 

הסיפור להצגה והגיעו לרעיון של 

ילדה שחולמת חלום על כל מיני סוגי 

אנשים שנותנים לה עצות לדרך 

חשוב להציג סיפור שלה. היה לנו 

 שיגע בכולם ולא רק בבנות הכפר.

 

שבועיים וחצי לפני ההכתרה 

התחלנו חזרות עם הבמאית 

ההורסת מירב מולדובן )!!!( ועד 

שלושה ימים לפני ההכתרה עוד 

הצגנו עם הטקסטים. החזרות 

היו עם עליות וירידות אבל בסופו 

דבר היה שיתוף פעולה ומי  של

 !ראה מה יצא.. שהיה 

הגיע היום הגדול. במהלך היום 

 ,היה רגוע ללא מתחים מיותרים

אך כשכבו האורות באולם 

 והבמה הוארה היינו צריכות 

 

לדחוף אחת את השנייה  כדי 

שיעשו את חלקן בהצגה! אחרי 

יהיה  חיבוקים ושכנועים שהכל

בסדר כולן עלו לבמה ופחות או 

יותר לא פישלו... אבל רק אם 

הייתם יודעים את הטקסטים 

המקוריים הייתם נקרעים מצחוק 

)שלא לדבר על איש האורות 

שהשתגע בטענה שכל קשר בין 

הטקסט המקורי למה שאמרנו 

 על הבמה היה מיקרי בהחלט(.

לכל אורך השבועות התעקשנו 

 אאללא לקרוא לזה הכתרה 

פורים כי הרי אין אף אחת הצגת 

שמוכתרת לרבנית. המחנכת 

המהממת שלנו עשתה לנו 

הפתעה, קנתה לנו כתרים 

ושרביטים והכתירה את כולנו 

 למלכות..

לסיכום הייתה לנו חוויה של 

שלושה שבועות מטורפים 

. ומה שנשאר לומר זה פיםיוכי

תודה לכל מי שעזר לנו וסליחה 

   לשיעורים.למורים שלא הגענו 

 הכתרה כיתה יב
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 נגסו אבווה קדסט סיסאי
  

 .""משנכנס אדר מרבין בשמחה

 בורגאר ראנץ  בנושא  ארוחת ערב –כיתה ט 

 סיפרנו בורגר ראנץ . חשבנו על הרעיון, המבצע היה ארוחת ערב בנושא"כרמית : 

לבנות והם ממש התלהבו . היה כייף לראות במהלך המבצע את הבנות מתנהגות 

החדר אוכל ממש היה נראה כמו בורגר ראנץ  כך יפה!-יחד בצורה כל ופועלות יפה

והארוחה הייתה טעימה מאוד , עשינו גם משחק מצחיק , כל מיני שאלות על 

עם   smsלשלוח   צריכותו את התשובה היו  השולחן שידע,בנות הצוות והבנות 

 ".התשובה 

"היה לי קשה לסדר לפני ארוחה את השולחנות ואת הכיסאות וגם אחרי -תבלט

להחזיר  את הכול למקום שלו . היה לי כיף לראות את  חייבותהארוחה כי היינו 

הבנות שעוזרות אחת לשנייה ושמחתי שכולם הגיעו למבצע שלנו והקשיבו למה 

  שאנחנו אומרות להן.

  מסיבת פוריםהכינו  –כיתה יא 

. ראינו כמה סרטונים ושירים מהתקופה הזאת  70-בחרנו את נושא שנות ה" :רותם

וראינו איך הם התלבשו ומה היה מיוחד בתקופה . למדנו שירים של צביקה פיק ועוד 

חה ומוזיקה טובה . כל שירים מהתקופה . למדנו שזו הייתה תקופה של אהבה , שמ

שלא הייתה קלה והיו קצת משברים פעולה למרות הדרך  ושיתפו תרמוהבנות 

 "!!!וד מהמםוהצוות עשה ריקומעניינת  מאוד יפה היצאהמסיבה .

בהתחלה המבצע היה מעצבן כי כולם לא רצו לעזור , אבל בסוף היה טוב "אזאנות : 
! 

 . " הכי מצחיק היה שהצוות עשה את הריקוד ובמיוחד המורה מירב הצחיקה אותי

  רגשותארוחת ערב בנושא עשו  2כיתה י

מתחילת השנה עבדנו ולמדנו על נושא הזהות , הרחבנו על כך "יפעת : 

שלנו עשינו על  מבצע שונים . את ה רגשות ושלכל אחד יש אופי שונה 

 רגשות רצינו להביע את מערך הרגשות השונה שיש בכל אדם ואיך כל

. הבנות היו שותפות פעילות להכנת  יםשונאחד מרגיש שונה לגבי מצבים 

עם ההבנה ו במבצע הדברים והוסיפו רעיונות משלהם . התקדמנ

רואה  ועל זה שצריך לקבל כל אחד ואת הדרך בה הוארגישות החשיבות ב

 . "את העולם

 "היה כייף לראות שכולם מתחפשים ורוקדים" -הבטאם

 .הפורים השונים על מבצעי מהצוות והבנותלשמוע  נוהלכבחודש אדר היה לנו מבצעים של הכיתות 
 

 שוק פוריםעשו  1כיתה י

. חשבנו על המבצע  "שוק פורים לילדים של מושב יונתן"היה  מבצע ה": ליאורק'ה

הבנות הסכימו והמדריכה שאלה את הבנות מה דעתם המבצע. בערך שבועיים לפני 

חלקו ביניהם אחראיות מי תהיה בכל עם הרעיון שלה . זה היה הרבה עבודה , הבנות 

תחנה ומה היא תעשה . הם רצו להרוויח כסף ולתרום אותו לבית ספר "דקלים " של 

במבצע , והיה שיתוף  הבנות התלהבו.יכים עזרה ילדים עם צרכים מיוחדים שצר

פופקרון ומכרו מקל על סוכר , הבנות הכינו אוכל , פיצות , עוגות ו !פעולה מקסים

ובאו הרבה אנשים מהמושב עם  נות תחעוד איפור ותסרוקות ונה של יתה תחהי

 ". הילדים שלהם והיה שמח !

היה קשה לסדר  "היה לי כייף להיות עם ילדים ולהפעיל את התחנות .-שרה אזולאי

 את כל התחנות אחרי המבצע."
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החל מהשנה התחלנו להוציא 

עיתון בכפר. פגשתי את יעל 

מנהלת הכפר, לשאול על אריאל, 

 עיתון להוצאת הרעיוןהתהליך: "

 שבו מהרגע עלה הכפר של

 .הכפר את לנהל נכנסתי

 מאד הרבה שנעשים ראיתי

 ליצור חשוב לי והיה בכפר דברים

 על לספר אפשר שבה במה

 ולכתוב על דברים בכפר הנעשה

 .הבנות את שמעניינים

 הרעיון יצא לפויל כשמצאנו

שולחים את הכתבות שלב חמישי: 

עם התמונות  ליפעת והיא מעצבת  

את הכתבות והתמונות יפה , 

של הכתבה  החיצוניות חשוב שגם

 תזמין את הקוראים לקרוא.  

שלב שישי ואחרון: שולחים את 

הכתבות, התמונות והעיצובים 

 והעיתון מוכן!!! להדפסה.

הלכתי לראיין את חוה אחת  

 מכותבות העיתון וגם הגרפיקאית

 שלו . 

 מה העבודה שלך בעיתון?

 

תהליך בניית העיתון כולל כמה 

 שלבים:

שלב ראשון: יפעת היזמי 

האחראית הראשית של העיתון 

מוצאת נושאים מעניינים וחשובים 

 הקשורים לבית הספר.

עיתון יש מס' עמודים לשלב שני: 

( כך שלא כל 16)מוגבל ל

הנושאים יכולים להיכנס לכן 

 חשוב ומעניין. בוחרים את ההכי

להם ש כמובן שיש כתבות קבועות

  שמור מקום בעיתון. 

 

של יעל אריאל  למשל הטור 

בתחילת העיתון, הגלריה של 

התמונות...שלב שלישי: מחלקים 

את הנושאים בין הבנות והן 

 הנושאים אחראיות לכתוב על

כתבה קצרה ומעניינת, הצוות של 

העיתון כמו יפעת ונחמה עוזרות 

 ל לבנות עם הכתבה שלהן.במקבי

 –שלב רביעי: עריכה לשונית 

שולחים את הכתבות לנחמה מור 

 והיא בודקת אם יש טעויות לשון.

 

בעיצוב הגרפי יפעת מביאה לי 

תמונות ואני צריכה לעשות אותם 

ברורות יותר . ברוב הפעמים 

התמונות לקוחות מפלאפונים ואני 

מעבדת אותם בתוכנת פוטושופ 

ברורות יותר , ואז אני  כדי שיהיו

 שולחת ליפעת לאישור . 

העיתון דורש הרבה עבודה אבל 

 בסוף כולנו שמחות עם התוצאה.

 

 

חווה סוליי: "אני אחראית 

( 1 –על שני דברים בעיתון 

( על 2על כתיבת כתבה, 

עיצוב גרפי. בכתיבת 

הכתבה יפעת צריכה להביא 

לי נושא ואני בודקת איך 

הוא קשור לכפר ולאחר מכן 

בונה את הכתבה שתהיה 

מדי ולא  ארוכה מעניינת לא 

 משעממת . 

 

את ההזדמנות שמישהי 

מהצוות הייתה מוכנה 

להוביל צוות של כותבות 

ועורכות צעירות וראתה 

 כך חשיבות גדולה.ב

 שהעיתון לנו חשוב היה

 מבחינת הן איכותי יהיה

 בתכנים והן שלו המראה

 .הכתיבה וברמת

הפקת העיתון הוא כלי 

נוסף להעצמת הבנות, 

 ליצירת תחושת שייכות

וגאוות יחידה וכן להזכיר ולהנכיח 

לבנות את השפע והטוב המורעף 

 גם משמש העיתוןעליהן כל הזמן. 

 בין משמעותי תקשורת כערוץ

 למדים ההורים. להורים הכפר

 .בכפר המתרחש על הרבה ממנו

 ועזרה שדחפה שמי לציין יש

 הייתה, לפועל העניין את להוציא

 .שלנו החינוכית הרכזת, נחמה

 ניתן גיליונות שני הוצאת לאחר

 ואף בציפיות עומד שהעיתון לומר

 ."..לכך מעבר
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 איך נולד עלון?
 סוליישרה 

 דרושים: 

 דרושים כוסות זכוכית בחדר

 אוכל ,

 אחרי שהבנות לקחו אותם

 לחדרים . 

 מנהלת פנימייה , עקב

יציאתה של מורן לחופשת 

 לידה . 

 מישהו שינקה ויסדר את

 החדר אפייה . 

 בת שתסכים לברך גם את

ברכת המזון לכל אורכה ביום 

 ופלאפל .שאוכלים פיתה 

 . חצאית שאי אפשר לקפל 

 דרושה תחפושת ליעל אריאל 

 

 לפסח"  והיא הוא" חידון

 משמים  שהומטר  הלחם  .   הוא1

–  

  - בארוחה  החלקים  אחד  היא       

   - משפט,  אמירה  הוא.   2 

 החג  בליל  הנקרא  ספר  היא       

-  

  ישראל  מבני  אחד  הוא.   3 

 - במצרים

 - עְמָלה  היא       

  - בהגדה  הבנים  אחד  הוא.    4

  - הסתיימה  היא       

 - ֶמֶרד  הוא.    5

 - משה  אחות  היא       

  לאחר  שנקרע  הים  הוא.    6

  – ממצרים  היציאה

  - סערה  היא       

  - שב  הוא.    7

 הסמלים  אחד  היא       

  - הסדר  בקערת(  המאכלים)

  - שלי  האבא  הוא.    8

  יצאנו  בה  העונה  היא       

  - ממצרים

  - פח  טמן  הוא.    9

  – בגוף  תנועה  איבר  הוא.  10

  לנוזל  הפרי  את  נותנת  היא       

 - הכוסות  שבארבעת

 

 י פ ר מ ז ה ס ג ש ו ש ס ס ה ר ה

 צ י ד ז ט ק ב ל ד ז מ ד מ ה ז ס

 י ר מ כ ד ר ל ח ע ר נ ת ק נ ו ל

 נ מ נ ס ב ר נ ג ב ג ב ט י ק ה ש

 ז י ר ח ל ב ב ו ז ה י ג ל ש ת ה

 ע ד ו י י מ ד ח א ו ע א ה ק ס ט

 ט ו ר כ ל ס ח ס ז צ ו ק ה א ל ס

 נ ת ה כ ה צ י ב א ש ר מ ס פ ר כ

 ת י כ ש ס ו ב א פ נ ח צ ש י ט א

 ר ג ח מ ד נ ט ע ת ע מ ע ס ק ט ה

 א ב ר ו ר מ מ מ י ר צ מ ת ו כ מ

 ה ת ו ס ק ש מ מ ב צ י ה ס מ ס ר

 ל ח ס פ ב ה ד ג ה ל נ נ י נ ז כ

 פ ה ת ק ר ב ה ק ו ז ז ש ס צ ק ח

 ר ח ז כ ס ס י צ ו ג ע ת ש נ ב ו

 ל ז ו ח ב ו י ע ג ד צ נ ל ו י ח

 ר ז ת ק ח ש ל ל ק ט ו ה צ מ א כ

 

 הבאה בתפזורת

 המילים מסתתרות

 :הבאות

 תיבה, משה,  פסח

, מרור, אפיקומן,

,  פירמידות, חרוסת

 יל, להגדה,  מצה

 חמץ ביעור, הסדר

 מצרים מכות,

 ביצה, כרפס, מצרים

 מי אחד, נשתנה מה,

 יודע
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 לוח הכפר 
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הפסקה מתוקה 

שהכינו צוות 

 המדריכות

 תחרות  הוקי קרח

תחפושות פורים של 

 הצוות
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 גלריה

אסיפת 

 הורים

 מחסן בגדים, בית אבות ובית התבשיל -התנדבות תעודות הצטיינות

יום תאומות 

 בכפר
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