
 
 

 
 

 

   ' טבת תשע"הג  25/12/2014     4מס' גיליון   -עיתון בי"ס תבנית החינוך המוזהב 

 

 –במספר  16הבזאר ה  – 2014 בזאר החורף
 .הסתיים בהצלחה גדולה

שבת , בהיר ולא מאד קר קידם את פנינו בחלון נדיב של יום שמשי שמזג האוויר אוהב אותנו!נראה ראשית, 

 כמו שבקשנו מעצמנו ומהילדים לבקש: "גשם לפני הבזאר, גשם אחרי הבזאר, שמש בבזאר"! בדיוק –בבוקר 

וזו תחושה נהדרת, שאנחנו לא  –ההכנות התקדמו בקצב טוב, פגשנו נכונות ורצון לתרום כמעט מכל מי שפנו אליו 

 לבד, שיש כאן שותפות.

ה מיוחדת מלווה בבאזז של בימים חמשי וששי, ימי ההקמה, הייתה אויר

התרגשות ובית הספר הפך לאתר של בזאר עם המון תשומת לב לפרטים 

 הקטנים.

 וגשם בששי בערב...

והתקבלו  האורחים, כבר כמה דקות לפני עשר התחיל זרם בבוקר שבתו

, מופעים של הורים ושל סדנאות יצירה שונות ומגוונות ,מוסיקה נעימהב

  !והרבה אוכל טעים תלמידים

ילדי בית הספר וההורים הפעילו את התחנות השונות במסירות רבה, עם 

 חיוך ואהבה.

 ,כיתה ה' – "איתנים"אחד השיאים של היום היה מופע של חבורת 

השיר "עניין של זמן" למילותיו של בריקוד של פרויקט הלכידות לצלילי 

 אהוד מנור והלחן של רמי קליינשטיין.

ושמחות יינו גאות הנית החינוך המוזהב ול תב 17-השנה היא השנה ה

 להיות חלק מקהילה נפלאה של עשייה, תרומה ונדיבות. 

 :שכתב וציטט אסף שדה 13-הנסיים בדברים מתוך ההזמנה לבזאר 

פעם אנו במצב של קבלה ופעם בנתינה וחוזר חלילה, אך רגעי המלאות "

 ."והאושר הגדולים מגיעים עם הנתינה

דה ענקית על כל העבודה הנפלאה שנעשתה לפני, בזמן אנו רוצות לומר תו

תודה לכל המתנדבים מקרב ההורים והילדים שהתגייסו  –ואחרי הבזאר 

 למען הקהילה.

 וגשם בשבת בערב....

 

 בהערכה ובכבוד,

 בשם כל הצוות ,שפרה ולי

 

   



     
 
 

 פרויקט הלכידות תשע"ה
 כתבה: דרורה, מחנכת החבורה

, בעולם בו אנו חיים? מה זו לכידות? 11נים לכידות בקרב קבוצת ילדים וילדות בני איך בונים או מזמי
 איך עוזרים לכל אחד להצליח ולרצות לשתף פעולה עם משימה משותפת לקבוצה?

רצופות בתבנית, אותו שנים  כבר עשרמתקיים השאלות אלה עלו גם השנה בפרויקט הלכידות, פרויקט 
 ופני ועושה זאת בהצלחה, במקצועיות ובקסם הטבעי שלה.מקדמת קרן, המורה לחינוך ג

. מסתבר שהם חיכו לו מאז כיתה א', )כתה ה'( התגייסו לפרויקט ילדי חבורת איתנים המקסימיםהשנה 
כך אמרו לנו. מאוד מיוחד בעיני שיש דברים בתבנית שילדים יודעים שמחכים להם והדבר יוצר בם 

 אתו. המתנה וסבלנות ומשהו להתכונן לקר
העבודה הייתה מיוחדת מאוד. ליוויתי את קרן והחבורה בכל התהליכים וברוב החזרות. הושקעו הרבה 
מאמצים, רצון ללמוד ולהתקדם, ימי שישי מרוכזים, עידוד, תמיכה, עבודת צוות, פרגון זה לזה, ארוחות 

 י בכל הדרו. התיאטרון האנוש –משותפות, התגברויות, התמודדויות, רגשות שצפו ועלו ועוד 
אני מאוד גאה בם על המאמץ הרב שהשקיעו, על כך שלא ויתרו לעצמם, על השמחה והגאווה שראיתי על 
פניהם ובחיוכיהם בזמן שרקדו בבזאר החורף. לפני כמה שנים הבנתי שבאירוע הזה הילדים רוקדים את 

 עבור ההורים. העתיד שלהם והם גאים להיות במקום הזה. היה מרגש עבורי, עבור קרן וגם 
 בהחלט עוד רגע גדול בהיסטוריה של החינוך המוזהב.

 
 

 



 דברים שילדים מהחבורה כתבו בסיכום פרויקט הלכידות:
 .פרויקט הלכידות בשבילי הוא כמו משפחה 

  הוא כמו עץ כי הוא איתן כי הוא מתמודד עם רוח ושלג וגם בפרויקט היינו איתנים והתגברנו על
 דברים. 

 מעצמי. הוא כמו חלק 

 !הוא כמו חוויה לחיים 

 .הוא כמו שמלה שלאט לאט תופרים אותה ובסוף היא יוצאת מפוארת ונקייה 

 .הוא כמו פרח סביון שנשפו בו ונשאר אצלי הגבעול האיתן שלי 

 .הוא כמו ספינה גדולה כי בונים אותה המון זמן ומספיק שקרש אחד לא במקום, היא תטבע 

 חברים יחדיו.הוא כמו קשת בגלל הצבעים שמת 

 כשנשאלו אילו יכולות חדשות התפתחו בך או השתפרו התשובות היו:

  התפתחה בי היכולת לעמוד מול קהל ולא להילחץ. כשאני והבנות התלבשנו היינו בלחץ והתרגשנו אבל
 כשעליתי לבמה הרגשתי שאני בכלל לא לחוצה, הרגשתי נעים ובטוחה בעצמי.

 האחר. להתחשב באחרים ולראות את הצד של 

  אני מרגישה שאני יותר נפתחת לילדים שאני לא כל כך מכירה, שעכשיו גיליתי המון צדדים שלא
 ידעתי עליהם. היום אני כבר חושבת קצת אחרת על ילדים שלמדתי להכיר אותם.

 .יש לי הרבה יותר חברים ואני מסתדר יותר עם אנשים 

 וף שלי יותר ויותר משוחררת עם עצמי ועם הרגשתי שבכל יום שחולף מאז רגע מסוים, רקדתי עם הג
 אחרים.

 .אני חושבת שחיזקתי את תחום ההתמודדות שלי ואני מרגישה שזו הכנה טובה וגדולה לחיים 

 .אני חושבת שהיכולות הגופניות שלי השתפרו מאוד 

 .השתפרתי בריקוד ובתנועות ולמדתי לעבוד בעבודת צוות 

 שיעבדו על הפרויקט בשנה הבאה: באילו עצות היית מצייד את ילדי החבורה

 .תישנו ותתאמנו הרבה הרבה. הריקוד קשה, אל תוותרו 

 .לא להבהל מדרישות כי הכל אפשרי, וגם להיות פתוחים ללמידה 

 .שהם צריכים ליהנות מהדרך ולא רק מהתוצאה. לעזור אחד לשני ולתרום לחבורה 

 וחד. שיידעו שגם אם המורים כועסים, הייתי מציעה להם לשמוח שיש להם כאלה מורים ובית ספר מי
 הם לא שונאים.

 .שיחייכו גם בגנרלית וגם במופע, וגם שישקיעו כי זה כדאי 

 .שתהיו סבלניים וגמישים לשינויים, תאספו הרבה כוח לחודשים של הפרויקט 

 

 
 ...דור העתיד מתחיל להתאמן

 



 תודה.... - 2014זאר חורף ב
 ברצוננו להודות למעגל הולך ומתרחב של גופים ועסקים בסביבה, 

 ת להגרלה, לחנות, לסדנאות ובכלל:על תרומותיהם הנדיבו
 מנוי שנתי.  -מועדון כפרי משגב 

 סריגת יד                        –"יש מעין" 
 יוכי סבאג    

 פארק המשפחה
 סדנת בישול –כרמית אלקיים 

 זו חרקים
 צימר תמוז

 גלישה במערת היונים   –ומר קלוגמן ע
דהאן ירקות                                     

 צוק מנרה 
 קארטינג חיפה
 מדעטק  חיפה 

 "בית מעיינארט" מנדלה יחודית   
 ניר דויד  –גן גורו 

 "קפה ספר"    
 

 מחבת –פונדו 
 טקס חוטי הזהב –פיילם גל
 מפה אסטרולוגית  -קרני צור

 עיסוי מסורתי –ענת גביש 
 אופניים -שמוליק מרוזן מינץ  

 ריקושט 
 טיפול במים –עדי רודן 

 ענבל לוזיה  "יד וחומר"
 קריאה בכף יד –מעין בן אריה 

 סינמטק ראש פינה 
 לב עיסוי-דיאנה בר

 מנדלות -אורלי שעיה 
 תכשיט–דרורה אוסיה 

 קיבוץ יגור  –"באלגן" 
 עיסוי -שלומית קסטנר 

              

 יודפת -ער הקופים י
 אמירים –מסעדת דליה 

 "עזבה" ארוחה זוגית  
 משה בר  –אופטיקה אור 

 סושי בר–"אצה" 
 קונדיטוריה "אסיף" בכרמיאל 

 דרך העץ
 טכס שמאני –נגה גל 

 ג'ינס ספורט              
תספורת  -מספרת הבית הכתום 

 וצבע
 רכיבה על סוסים –עדינה איסטון 

 כרמיאל גרג קפה 
 כרמיאלמה ארו

 פומליותעל ה –קיבוץ לוטם 
 

 
  

 
 

 ותודה לכל מי שעזר לבזאר להתממש:
 המודעה לעיתון ולפוסטרים.עיצוב  לנעה גולד על

 לדנה קרן על מופע תיאטרון  עם תלמידי חבורת מוצאי העצמיות.
 ת איתנים.על מופע לכידות בתנועה של חבורודרורה אוסיה לקרן בוגנים 

 הרצאה למבוגרים בנושא חינוך. למרים אברמסון על
 . על המחזת הסיפור ה"דרקון שבקרטון"אור לענת הר לב 

 , קרן קלעי וגאורגי שצו'פק על ההצגה ה"דרקון שבקרטון"אור לב-לענת הר
 לתלמידי תבנית החינוך המוזהב על הכנת החנוכיות.

 עות ליכטמןלחבורת מאמצי הכבוד על הכנת העוגיות הטעימות ותרומתן לבזאר בהדרכת ר
 לחבורת מחברי הפסיפס על הכנת זיתים כבושים ועציצי פקעות חורף בהדרכת עדית דגן .

בי היכולות וברי לבב על הכנת העוגיות הטעימות ועל הכנת המארז לעוגיות מקיפולי נייר, בהדרכת נועה ית מרחולחבור
 כהן ורונית כרמל.

 פות והתחנות.לחבורת מוצאי העצמיות על קטיף הפמליות ואיוש הקו
 האמון על העזרה באיוש התחנות.מבקשי לחבורת  

בהקמה ביום חמישי, סידור הכיתות, העברת השולחנות, העברת שקיות לכל תלמידי תבנית החינוך המוזהב על העזרה 
 ים מהמטבחון לחנות יד שנייה ואיוש התחנות ביום הבזאר.הבגד

 
 יה, שאיישו תחנות ופעילויות במשך הבזאר.תודה לכל ההורים, התלמידים ולחברינו ממעלה צב

  הפעלת בית הקפה והמסעדה. לענת ויובל גלעד על ההקמה,
לסמדר אבידן לצוות הכנת החומר לפלאפל:  ביום שישי. הכנת המליתתחנת הפלאפל ו לגידי כהן על הקמה ותפעול

 בנטוב, אבינועם גלעד.תומר , בן שצו'פק, אבידן-דני גולן, יובל  ואיתי בנטובעידו שחר,  בנטוב, 
למשפחת איסטון על הנכונות והמאמץ הרב להביא את הסוסים כדי לאפשר לילדים להנות ולחוות התנסות ברכיבה על 

 סוסי פוני.
 על העזרה בהפעלת תחנת הסוסים. וענבר איסטון צמח בר , נירהלרונן כרמלי
 מעבר מכשולים אתגרי. תוהפעל העל הקמלאסף שדה 

 .איוש עמדת המוסיקה במהלך כל היום  מיכה מצליח עלל
 על הפעלת הטאבון. –לרובי טוויג 
 קטיף הפמליות.  ללאדוארד ע

 שטות.ומק קטנות ותלגילי כמון על סדנת הכנת עוג
 כיות.וליעל שושני על סדנת החנ

  לדיאנה בר לב על סדנת לוכד חלומות.
 לשגית פלד על הפעלת תחנת צמות עם חרוזים.

 י פנים וגוף .פור וציוריאעלת תחנת הפעל  לאנה דותן
 לליאורה ברוך על הפעלת סדנת הכנת כפפות מגרביים.

 על הפעלת סדנת ריקועי נחושת. –לליאורה ברוך ויעל לוי חופשי 
 על סדנת החרבות. למיכאל רש"ל

 על תחנת שיגור רקטות –לנצר פלד 
  בכף היד. למעין בן אריה על קריאות אישיות

 גל על הכנת השלטים.לנוף אדות ופיילם 



 גרלות.על עזרה בגיוס תרומות להפלאי  דנהוקרן קלעי, ג'נט פלג  ,מיכה מצליחשגית פלד, טליה מרום, ל
  על הקמת חנות יד שנייה. לעדנה מצליח 

כה ויסאבידן , אפרת דרורי, פזיה טוויג, סיגל רוסל, נוף אדות, איילה גולן, שירי קרון, סמדר זהר יב שונפלד, מוריהאבל
 יונים ובהקמת חנות יד שנייה.על העזרה במ בוחניק

 לאלון שמריה, רותם כרמלי, ונהר דויטש על הפעלת מערכת ההגברה מוקדם בבקר יום הבזאר.
 הכריזה בהגרלות. לליאיר עובד ע

אסף שדה, שלמה רווה, ענת ויובל גלעד, תומר בנטוב, משה אפיק עובד,  – ובפרוק לאנשים שעזרו בהקמת הבזאר
אילה ודני גולן, פאזיה טוויג, אפרת נגה גל,  שחור, עודד מאירי, יואב רודן, גלעד מרמרי, יאיר כמון, רוסל  פביאן,

איר עובד, נוף אדות, איתמר י, נבט , נגה גל, פיילם גל, עופרובטשצ'ופק, עדנה מצליח, סמדר בנ אירהקרני צור, דרורי, 
 קלעי, רונית בו רובי, טליה מרום.

 על איסוף הכספים. לרון קרן
 אייל חמד, שחר ברגמן ושמואל מזר.  –לשומרים בשער הכניסה למעלה צביה 

 אריה חכם, אייל כהן, שי הופמן, יניב שרעבי, טרוור גלאור ורוני לוי.לאד יונקמן האחראי ול –לסדרני החנייה 
 .ל דגן אחראי הבטיחותלשאו

קמה, הפעלה ופרוק של יום חשוב זה. וסליחה אם שכחנו לציין ושוב תודה לכל ההורים אשר עזרו בתכנון, חשיבה, ה
 שם של משהו.

 
 עמכם הסליחה.  –שהו יואם שכחנו בטעות לציין שמו של מ

 
 ...להתראות בחגיגת האביב

 אחוות המתנדבים
 
 
 
 
 
 
 
 


