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 ואיזו התחלה! -בשעה טובה, היום מתחילים הלימודים בשנת תשע"ה 
ברקים, רעמים וגשם שוטף, שניקה עבורנו את אבק הקיץ ואנו תקווה ששטף עמו שאריות 

 שהיה וכך מתאפשרת לנו התחלה רעננה ונקייה.מכבידות מהקיץ 
 מי יתן והשנה תהיה מרובת גשמים, מרעננת, רוויה ומאפשרת צמיחה ופריחה.

 

 תקופת גיאוגרפיה בחבורת "מרחיבי היכולות"
 ילדי חבורת "מרחיבי היכולות", כיתה ו' לומדים בתקופת גיאוגרפיה על ארצות הים התיכון.

 ל מאפייני הים עצמו.בין יתר הדברים למדנו גם ע

 "ראיתי חוף סוער..." לחבר שיר או סיפור המתחיל במיליםאחת ממשימות הבית היתה 
 

 הילדים: יצירותלהלן כמה מ
 

 ראיתי חוף סוער

 שים שוטף, סוחף, חוטף ומסחרר
 אוסף אליו דברים ובמקומם מביא אלינו אחרים.

 עולים גלים, עולים יורדים
 מתפרצים.שוצפים קוצפים כמו כעסים ש

 כועס הים, כועס מאד
 אבל מחר הוא יירגע ונוכל על חולו שוב לצעוד.

 שתק

 
 ראיתי חוף סוער.

 הגלים היו גבוהים,
 החוף היה ריק מאדם,

 אפילו סוכת המציל היתה ריקה.

 ואני יושב לבדי על חוף הים
 מסתכל על הסערה הגדולה

 בלי אף אחד.
  מסתכל על הגלים נשברים

 בקול רעם גדול.
 הסתכלתי על השעון שבידי,

 בלילה. 11השעה היתה 

 מידי פעם מתזים של מים עפו עלי
 כשהגלים היו יותר חזקים.

 לא היה שום סימן לאדם
 מלבד שאריות של ארמון חול,

 כמה שמשיות שבורות

 וזבל שהיה זרוק.
 ראיתי באופק, באמצע הים,

 ספינה די גדולה.
 ראיתי אותה, אך אותי היא לא ראתה.

 ם הרגשתי עייפות.פתאו
 הסתכלתי על השעון שבידי

 .11וראיתי שהשעה 

 השעה מאוחרת.
 הייתי עייף ורציתי לישון,

 שכבתי על החוף ונרדמתי.
 

 איתי

 
 

 

 
 

 



 ראיתי חוף ים סוער

הדגל היה אדום והגלים היו חזקים. בגלל שאני אוהב לגלוש, נכנסתי. הגלים היו מעולים ולא הייתי צריך אפילו לדחוף 
ת עצמי עם הרגלים כדי לתפוס גל. זה היה ביקור מאד כיפי בים ואפילו הבנתי באותו יום למה בור זה מסוכן, כי א

נכנסתי לאחד כזה! בסוף היום אכלנו, אני, חבר שלי והמשפחה במסעדה שנקראת פלאפל החוף... אבל לא היה שם 

 פלאפל.
 אסף

 
 

ראיתי חוף סוער. על סוכת המציל היה דגל שחור. זה היה היום האחרון של החופש הגדול והיה כבר מאוחר מדי ללכת 

 לחוף אחר. 
הייתי עצוב, מאד רציתי להיות בים כי לא הספקתי לנסוע לים ביופש. הרגשתי מאוכזב שצריך לחזור הביתה, ואז 

 ה.ההורים שלי החליטו שכדי לשמח אותי נלך לבית קפ

 אבינועם
 

 

 ראיתי חוף סוער. הגלים היו גבוהים ובמגדל המציל התנופף דגל שחור.                                                       
         הים שצף קצף והגלים התנפצו על הסלעים.                                                                                         

 באופק התרומם גל גדול. הוא התקרב במהירות, התנפץ על החוף והשאיר תיבה גדולה.                                
 התקרבתי לתיבה, פתחתי אותה והתעלפתי...

 המשך יבוא...

 יובל
 

 
 
 
 
 
 

יצירה משותפת של חבורת 
 מרחיבי היכולות )ו'(: 

 
מובייל שנוצר בשנה 

עם ושעברה בהדרכת נ
ונתלה עכשיו  –ברנהיים 

 מול הכיתה

 
 

 

 



 
 

 
במהלך הקיץ וגם השבוע נעשה במעלה צביה ניסיון חדש של "שבוע ההתנדבות" 

מעלה בשבמהלכו צעירים וצעירות מרחבי הארץ באים למשך כשבוע לשהות 
צביה. בבקרים הם תרמו  בהשתלבות בעשייה בישוב ובערבים הוזמנו למפגשים 

 בנושאים שונים.  עם אנשים מהקהילה
 

גם בקיץ וגם השבוע הם התגייסו לעזרה בעבודות התחזוקה של בית הספר, 
כאשר השבוע, בניצוחו של אורי, התגייסו גם המורים וגם המתנדבים ושדרגו מאד 

 את הספריה וחדר המשאבים של התבנית. 
 

זוהי הזדמנות לומר תודה למארגני השבוע המיוחד ולאורי שהניע את תהליך 
 ממש כיף להיכנס לספריה! -שדרוג ה
 

 


