תשבץ בית ספרי\

הכיתה של נועה

בדיחות\ הכיתה של פארלי

מורה :כשאני הייתי בגילך ידעתי את
השמות של כל הנשיאים ושל כל
ראשי הממשלה!!!
תלמיד :נכון ...כשאת היית בגילי היו
רק שני נשיאים וראשי ממשלה...

אבא :בן לך קנה לי שתייה
ילד :קולה או נסטי ?
אבא :קולה
ילד :דיאט או רגיל ?
אבא :רגיל
...ילד :פחית או בקבוק ?
אבא :בקבוק
ילד :בקבוק קטן או גדול ?
אבא :לעזאזל! קנה מים וזהו!
ילד :מינרלים או בטעמים ?
אבא :מינרלים!!!!
ילד :קרים או חמים?
אבא :אני הולך להרביץ לך עם מקל!
ילד :מטאטא או קרש?
אבא :אתה בהמה!!!!
ילד :פרה או חמור? (;

פינת מועצת תלמידים
בתאריך  81//1//נפגשנו כל חברי מועצת תלמידים
לארוחת בוקר משותפת עם מנהלת ביה"ס .אנחנו
ושולמית המקסימה הכנו את כל הארוחה .קילפנו ,סחטנו,
חתכנו ,פרסנו ,הגשנו ,אכלנו ו..שבענו.
תוך כדי הארוחה לא הזנחנו את המטרה החשובה והיא
העלאת רעיונות לשיפור החוויה בבית הספר.
העלנו רעיונות כמו :קישוט בית הספר ,הפעלת משחקים,
אזכור ימי הולדת ,הפסקות פעילות ועוד..

חברי המועצה הם :שי ,יהל ,ליאור ,לינוי ,חנה,
אביאור ,יצחק ,רונה וליעד

מדור הספורט\

הכיתה של אסף

בן מדווח מהאימונים :היום ,הנבחרת
עשתה אימון בעיטות לשער ,ועוזר המאמן
קבע את שלושת הבועטים החופשיים של
הנבחרת .הבועטים הם :רותם ,שלמה ,ואולי
גם בן גבאי .המוזמנים לאימוני הנבחרת הם:
שלמה ,אדיר ,רזיאל ,רותם ,טדילו ,דוד,
גבריאל ,איתי ,הדר ,שי פישמן ,ברוך ,טום
ידידיה .בן גבאי? בן גבאי כנראה לא יפתח
בהרכב הראשון ,מכיוון שהוא מתעצבן על
השופטים בבית הספר ועל שחקנים
מחר ייערך
שמשחקים נגדו ואף איתו.
הדיון על השחקן בן גבאי על והתנהגותו
המחפירה כלפי השופטים והשחקנים .בעוד
שבועיים ייערך הטורניר הראשון של אבן
גבירול בקרית אתא.
אדיר מסכם את הטורניר :יום שישי היה
מרתון חיפה בחוף דדו .בתקפה שלפני
המרתון ירדנו להתאמן בפארק הכט ליד הים
רצנו  088מטר היו מלא בתי ספר ,ורצים.
היו עמדות של קפה ומים קרים.
רזיאל השוער :אני שוער בכדורגל ומתאמץ
בכל ליבי .השחקנים הם :איתי ,יצחק ,בן,
שי .אני מקווה שנצליח וננצח! אני מתאמן
הרבה לנבחרת כל לילה ולמחרת בהפסקות.
לפעמים עם הקבוצה אנחנו מנצחים!!
יצחק שמסביר מהם החוקים במשחק:

רוצים

לשתף \...הכיתה של מרגלית

תלמידי הכנה לחיים יוצאים פעם בשבוע,
בימי רביעי ,להתנסות בבזקטק.
"העבודה שונה מכל מקום עבודה אחר שהתנסו בו".
"אנחנו חלק מהעובדים ולכל אחד מאיתנו עמדת
עבודה אישית" .ההרגשה היא טובה ש 'אני יכול ומסוגל
לעזור ולתרום' .העבודה מפתחת אכפתיות ,אחריות,
במיוחד את הביטחון העצמי ומלמדת המון.

אסור לקלל אחד את השני .
אסור להתעצבן על השופטים כמו בן גבאי
שעובר על החוק והיה מורחק אף כמה
פעמים .אסור לריב עם שופטים והשחקנים .
טיול בעקבות לוחמים\ לא לריב מכות .אנחנו צריכים לשחק הוגן.
הכיתה של חיה ח
מי שמורחק מהמשחק שילמד לקח למשחק
הבא.
\

"מחכים לבואנו"" ,מקבלים אותנו בשמחה".

,

כיף להיות במקום שמעריכים ומכבדים.

תכנונים לחופשת

.
!

חנוכה\ הכיתה של חיה ס

בחופשות חנוכה קורל מוריה,טלי טליה ושיראל הולכות
לפסטיגל.

הודיה -אנחנו הולכים כל המשפחה לבית מלון
בנהריה ואז אני אוכל לבקר את החברה שלי קורל
בנוסף אני אנצל את החופש להמשיך לעשות ספורט..
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קורל  -אני הולכת לעזור לאחותי מיכל לטפל בתינוק
החדש שנולד.
טליה – אנחנו נוסעים לת"א לבקר את האח שלי .
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יהל  -בחופשת חנוכה אני אהיה אצל אבא ואטפל
בכלב שלי אמיגו.
מירה -בחופשת חנוכה אנחנו עושים ארוחה
משפחתית וחגיגית ומדליקים נרות חנוכה .

איתי מסכם על הרוח הספורטיבית בטיול
השנתי :בטיול השנתי שהתקיים בשבוע
שעבר היה קצת קשה אבל התגברתי על
העייפות שלי .היה לי כייף לשמוע את
אביגדור קהלני וגם נהניתי מהמופע אש
עם הטנקים וגם משירים של החיילים שהיו.
ביום הראשון היה לי קל וביום השני קצת
קשה המסלול.
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הכיתה של ורדית

איפה נולדת?
כמה שנים את מנהלת בבית הספר?
נולדתי בחיפה ,למדתי בביה"ס רמב"ם ואח"כ בעירוני ו' .מאוד 6שנים.אהבתי את ביה"ס שלי.
מה עבדת לפני שהיית מנהלת?
איך את רואה את ביה"ס מבחינה חברתית ולימודית?
הייתי יועצת בבית הספר כאן  32שנים.אני רוצה שהתלמידים יהיו כמה שיותר פעילים בתוך ביה"ס .גםאיך זה להיות מנהלת?
חברתית וגם לימודית .כשהתלמידים יוזמים ועושים בעצמם
זאת עבודה קשה אבל מאוד חשובה.משימות זאת הדרך הטובה ביותר ללמוד.
היכן למדת כדי להיות מנהלת?
עברתי קורס אבל זה לא מספיק.את עבודת הניהול לומדים כל הזמן .איפה למדת הוראה ומתי?למדתי להיות יועצת באוניברסיטת חיפה והוראה למדתיאיזה דברים חדשים הכנסת לבית הספר?
באורנים.
ביה"ס נקי ומטופח עם קירות מקושטים .כל מיני שינויים במערכתשאלת סיכום :איך ההרגשה שלך להיות מנהלת ביה"ס?
כדי שהלמידה בביה"ס תהיה טובה יותר.
אני מאוד אוהבת את ביה"ס.איך ההרגשה שלך להיות מנהלת ביה"ס?
ולכבוד יום המורה אני רוצה לומר תודה לכל צוות ביה"ס
אחריות מאוד כבדה .יש ימים שאני דואגת אבל יש הרבה סיפוקהמקסים שמלמדים אתכם דברים מעניינים וחושפים אתכם בפני
לראות את התלמידים מתקדמים ומתפתחים והופכים להיות
חוויות חדשות ומסקרנות.
אנשים בוגרים וטובים.

מתכון

לספינג'\ הכיתה של אוריאן

סופגניות מרוקאיות מטוגנות,
בצורת טבעות .את הבצק מכינים
בידיים.
אנו מכינים מאכלים מטוגנים
בשמן בגלל נס פך השמן.

חוויות מהטיול

השנתי\ הכיתה של אורטל

אבטמו :הינו ברמת הגולן וראינו את ההרים ,הכינרת והיינו בעקבות
לוחמים .הינו גם במקום של הרי געש והסבירו לנו על מגמה ואש רותח
והינו במתחם בעיר קצרין שנקרא קסם הגולן .ראינו את סרטון של
מעינות ,דיברו על מקורות של טבע הגולן ומים .השפריצו לנו מים בתוך
האולם .אכלנו ארוחות צהריים והגענו לאכסניה בחיספין הינו בחדר אני
רותם ושלמה איתי ויצחק .
רותם :ישנו באכסניית חיספין ,אכלנו שם ארוחת ערב ובוקר .ישנתי
בחדר עם שלמה ,אבטמו ,איתי ויצחק .ביקרנו בפארק המעיינות בית
שאן ,שמענו הרצאה של אביגדור קהלני הוא סיפר על מה שהוא היה
בצבא והוא ניצל במלחמת יום הכיפורים.
בארו :ביום הראשון היינו בהר בנטל ,ראינו את אביגדור קהלני והוא סיפר
את סיפור חייו .אח"כ היינו בחיזיון על קולי וראינו תרגיל צבאי .הייתי
בחדר באכסניה עם דוד וטדלו .יום למחרת היינו בעמק המעיינות ,היה
כיף מאד.
שלמה :היינו בפארק המעיינות ,ראינו את הכנרת ,את הנוף של רמת הגולן,
הר הגעש .בעקבות לוחמים התפללנו תפילה מנחה  ,ערבית .היינו
באכסניה חיספין .אביגדור קהלני סיפר על מלחת ששת הימים .
ליעד :היה כיף בטיול השנתי .היינו בטיול בעקבות לוחמים ראינו טקס
של חיילים .ביקרנו בפארק המעיינות בבית שאן מי שרצה הלך במסלול
הרטוב ומי שרצה ביבש הלך ביבש .ישנו באכסניה בחיספין אכלנו
ארוחת ערב והתפללנו תפילת ערבית  .ביום הראשון שמענו הרצאה של
אביגדור קהלני הוא סיפר לנו על מה שהוא היה בצבא והוא ניצל ממוות
במלחמת יום הכיפורים .

חומרים
1קילו קמח
1שקית שמרית
1/2כוס סוכר
1/2כפית מלח
800מ"ל מים פושרים
לטיגון
 5.1ליטר שמן (בסיר רחב
ועמוק)
לציפוי
סוכר או סירופ סוכר
אופן ההכנה
מכינים את הבצק ומתפיחים:
.5בקערה גדולה מערבבים יחד
קמח ושמרית.
.2מוסיפים סוכר ומלח
ומערבבים לתוך הקמח.
מוסיפים חצי מכמות המים
ומתחילים ללוש את הבצק.
.3בהדרגה מוסיפים את יתרת
המים וממשיכים ללוש עוד
דקה .אסור ללוש את הבצק
הזה יותר מדי .הבצק צריך
להיות נוזלי.
.4מכסים את פני הקערה
בניילון נצמד ומתפיחים עד
להכפלת הנפח.
 .1לשים ומתפיחים שוב :
מערבבים את הבצק בידיים
להוצאת האוויר ,מכסים
ומתפיחים שוב .

לקראת סיום התפיחה
מחממים את השמן.
 .6מטגנים ,טובלים בסוכר
ומגישים:
טובלים את הידיים בקערית
עם שמן (או מים) וחופנים
פיסת בצק בגודל קלמנטינה.
מושכים כלפי מעלה (הכדור
ימשוך איתו את כל הבצק)
וצובטים ביד השנייה (גם היא
משומנת) כדי לנתק את הכדור
מהבצק.
יוצרים חור בכדור באצבעות
ומותחים את השוליים
לצדדים ,לקבלת צורת
בייגלה ,מיד מניחים את
טבעת הבצק בשמן הלוהט.
ממשיכים למלא את הסיר
בזריזות (טובלים את הידיים
בשמן מדי פעם) ,מטגנים כ2-
דקות מכל צד עד להזהבה.
מוציאים מהשמן לנייר סופג
ומיד טובלים בקערה עם סוכר
משני הצדדים לציפוי.
מגישים מיד.

בתאבון.
כתבו :איילה ורינה

