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הטוב שנובע 
מתוך הקושי

 נטלי פרנקל, אמא של אגם בת 6, 
באר שבע

היום הראשון בכיתה א' היה מלא התרגשות וחששות 
הרא בפעם  ההורים, ששלחנו  לנו,  וגם  שלי  בלילדה 

שונה את בתנו הבכורה לבית הספר. 
לא היינו בטוחים איך אגם תסתגל בכיתה מבחינה חברתית, 
כי היא מאוד ביישנית. אגם התרגשה לפגוש את המורה ושיתפה 
אותנו בחששות שלה יום קודם: האם המורה תהיה חמודה? האם 
שלפני  בלילה  מקבלים?  בית  שיעורי  כמה  הרבה?  תצעק  היא 
היא לא הצליחה להירדם, התעוררה כל שעה והרגישה כאבים 
של התרגשות בבטן. אגם מאוד שמחה להתעורר בבוקר, ללכת 
עם התיק החדש לבית הספר וללבוש תלבושת אחידה, לפגוש 
חברים ולשחק איתם. בבית הספר היה טקס מיוחד לכבוד כיתה 

א'. הילדים התקבלו בשירים, ריקודים והמון מחיאות כפיים. 
הילדים  רוצה לאחל לכל  אני  בנות מקסימות,  כאמא לשתי 
הכביש  את  חצו  מים,  המון  שתו  הספר.  בבית  או  בגן  הצלחה 
רק במעבר חצייה, הקשיבו למורים ותכירו המון חברים, תהיו 

תלמידים טובים והכי חשוב שימרו על עצמכם. 
ילדים, דעו שבכל דבר, טוב או קשה, תוכלו תמיד לשתף את 

ההורים שאוהבים אתכם.

כמה מן הילדים במחלקה התחילו השנה ללמוד בבית הספר † מה הם מספרים?

קוראים יקרים, 
החוויה  של  מורכבותה  על  אותנו  ללמד  בא  זה  עיתון 
להתעלות  ילדים  של  יכולתם  על  ובייחוד  האנושית 
במצבים שאינם פשוטים - באישפוז, במחלה ובניתוח.

ומבית  מהבית  בניתוק  בכאבים,  הכרוך  הקושי  כל  עם 
בהספר, ילדים לא מעטים בחרו לראות גם את הטוב שנו

בע מתוך הקושי, והכתבות בגיליון זה הן ההוכחה לכך. 
כתבינו הצעירים שיתפו אותנו בחוויות כמו "אישפוז 

בשל כיף" ו"קייטנה" שעשו בחופש הגדול בזמן האיש
פוז, משחקים ושירה בכיתת החטיבה הצעירה, רובוטים 
לעודד,  ובאו  קשר  על  ששמרו  חברים  שבנו,  מגניבים 
לכל  שתישאר  מדהימה"  ו"חוויה  שמצחיקים  ליצנים 
לקרוא,  הוא   – המבוגרים  לנו   - שנשאר  ומה  החיים, 

להתרשם וללמוד מהילדים.

החדשות של שירה | שירה לוי, בת 6, באר שבע

יש לי חדשות טובות: עליתי לכיתה א' וכיף לי מאוד! 
אני לומדת ב"רימונים" בא'/3 של המורה הכי טובה - אפרת. יש לי שתי 

חברות חדשות, יוליה וטדי, ואני משחקת איתן בהפסקות. 
אני לא מפטפטת בשיעורים, כי זה אסור, ואני לומדת אותיות ומספרים ומשחקת 

בהרבה משחקים מעניינים. 
בבית הספר למדנו על ראש השנה ואני רוצה לברך את המורה שלי, את החברות 
שלי, את כל הילדים בכיתה, את אמא ואבא ואת אחותי וגם את כל המשפחה - שתהיה 

לכולם שנה טובה ומתוקה, שנה של כיף. אני רוצה שכולנו נהיה מאושרים!

פותחים שנה במרכז החינוכיחדשות

שחר וייס וניקול סגל

דבר העורכים
שלום כיתה א' )גם להורים(

מהדורה לבתי הספר | עורכים: ניקול סגל ושחר וייס 
 מערכת "ידיעות אחרונות בתי ספר": 03-608�5�4 | 

דוא"ל: yt@yedioth.co.il | כתובת: רח' נח מוזס �, תל־אביב

בזכותכם נרגעתי | עומרי ביטון, בן 8.5, מצפה רמון

התחלתי את שנת הלימודים בדרך מאוד לא שיגרתית. הכל התחיל בכאבי בטן 
חזקים שהופיעו פתאום, דווקא ביום הראשון של שנת הלימודים. 

בהתחלה קצת התבאסתי כי רציתי מאוד ללכת לבית הספר, לפגוש את החברים 
ולהכיר את המורה החדש. חשבתי, מה אני עושה בבית חולים? ולמה זה קורה דווקא לי? 
באתי  כמובן שמיד  לימוד.  כיתת  יש  חולים  בבית  - שגם  ידעתי  דבר שלא  גיליתי  ואז 

לכיתה ושם לימדו אותי על הניתוח והכינו אותי אליו, כך נרגעתי קצת. 
אחר כך הלכנו לחדר מדעים, ושם הכנתי מכונית מעץ, שנוסעת מהר, וגם צילמו אותי 
לעיתון "ידיעות אחרונות" ול"ידיעות אחרונות סורוקה". בבית הספר לא הייתי, אבל גם 

כאן נהניתי.

 לשבת בכיתה כמו הגדולים | סמדר סוויסה, אמא של 
מיכאל מאיר בן 6, מושב צוחר

אתם בטח כבר מכירים את הילד המקסים שלי - מיכאל מאיר. אנחנו 
עלה  מיכאל  משמחת:  בשורה  לו  יש  הפעם  אך  מעט,  לא  פה  מבלים 

לכיתה א'.
כי  א',  לכיתה  יעלה  לא  שהוא  פחדתי  שמחה.  מאוד  אני  גם  מתרגש,  מאוד  הוא 
כמו  האיבחון  את  עבר  שלי  הילד  אך  בשנה שעברה,  בגן  לימודים  הרבה  הפסיד 

גדול. הוא הלך ליום הראשון בבית הספר קורן מאושר, שמח וכיפי. 
מיכאל נהנה לסחוב את התיק, לשבת בכיתה "כמו הגדולים", לדבריו. בבוקר גם 

באו וצילמו אותו לעוד עיתון. 
את הימים הראשונים של פתיחת השנה מיכאל מאיר חילק בין שתי כיתות לימוד 
- אחת בחטיבת הילדים ואחת בבית הספר החדש שלו. את שתיהן הוא אוהב, אך 
כבר מחכה לחזור לבית הספר, כי זאת מסגרת חדשה ומלהיבה. אני רוצה לאחל לו 

רק בריאות ושימשיך להיות ילד מקסים וטוב לב, כמו שהוא.

שנת הספר | היתאם אלרג'ילאת, בן 16, משגב שלום 

כבר התחילה שנת לימודים ואני מתרגש, אני צריך לעלות לי"א. 
השנה אני רוצה לקרוא הרבה ספרים ולהצליח בלימודים. אני רוצה לאחל לי ולמשפחה שלי 

בריאות ושמחה. 

ספסיבה, סורוקה
6, הגעתי לארץ מהעיר נוב  קוראים לי מנוק, אני כבר בן

בורוסייסק שברוסיה כדי לקבל עזרה רפואית בסורוקה. 
אני כאן כבר שבעה חודשים ולא פוחד מבדיקות, זריקות 
ובדיקות דם בכלל. אני מאוד אוהב ללמוד ולשחק בכיתה 

של בית החולים, אפילו בתוכנות בשפה העברית.
אני רוצה להודות לכל הרופאים שלי ולצוותים האחרים 
הקשה,  בתקופה  איתי  שהיו 
על יחס חם, על תמיכה ועל 
תשומת הלב, כי גם בגלל זה 

אני מבריא.
בעוד מעט ראש השנה האזר

חי, אז אני ואמא רוצים לאחל 
לכם הרבה בריאות וימים של 

חו אני  ישראל.  בשקט לארץ 
זר הביתה אבל מבטיח לבקר 
אני  שנה.  בחצי  פעם  אתכם 

אתגעגע, כי גם עם המחלה היה לי כיף. 
נוק צ'רפיקיאן ואמא בלה, רוסיה 
)תירגמה מרוסית: נטליה סבג(
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שקד יוסף, בת 9, באר שבע

באני אוהבת לשחק במחשב, לרקוד ריקודי בטן, לעשות ספורט ולשחק עם חב
רות. עכשיו אני מאושפזת בבית החולים, וכבר מתגעגעת לחברות שלי ולבית 

הספר, אבל לפחות לא היה לי משעמם. 
היום היתה פעילות של המשטרה. פגשנו שוטרי מג"ב שהראו לנו את הציוד המעניין 

שלהם. הם עשו איתנו יצירות יפות, וגם הכינו לי בלון עם צורות. 
חוץ מזה ראיתי הצגה מצחיקה ומלמדת. הזכירו לנו כמה חשוב להסתכל ימינה ושמאלה 

כשחוצים את הכביש, וגם במעבר החצייה, וכמה חשוב לחבוש קסדה. 
תודה לכל השוטרים המתנדבים שחשבו עלינו.

בין ישראל לאתיופיה עליתי לארץ עם אמא והאחיות שלי במטוס לפני שבעה חודשים, 
והגעתי ישר לבאר שבע. אני גר במרכז הקליטה קלישר. אני אוהב את ישראל יותר מאתיופיה. זו ארץ יפה 

ומתקדמת. פה עבדתי במחשב בפעם הראשונה, אני מאוד אוהב את האינטרנט, כי אני יכול לראות שירים, 
סרטים וכתבות מעניינות באמהרית. אני מאחל לעצמי קליטה קלה ונעימה, ושאלמד לדבר עברית טוב 

ומהר. דרג'ה אסימאצ'ו, בן 17, באר שבע )עזרה בהכנת הכתבה: אלינור לסרי, מורה במרכז החינוכי(

מבזקמבזקמבזקמבזק

מכוחות הביטחון באהבה

אושר ואהבה
אבי ויעל היקרים

לרגל האירוע והחתונה שהיתה, 
רצינו להוסיף עוד ברכה נחמדה:
שתדעו אושר ואהבה אינסופיים

שתלוו אחד את השנייה בכל המובנים 
ותזכרו, הנישואים אינם רק טבעת וכתובה, 

תדעו להיות זה עם זה גם בשעת צרה )שלא תבוא!(
בכל מקרה, מאחלים לכם רק טוב ואהבה

והמון הצלחה בדרככם המשותפת 
צוות המרכז החינוכי

שיר ומתנה
דליה ושחר היקרים,

מזל טוב, הורי שיר המקסימה
שלאוויר העולם יצאה כמו מתנה 

ארוזה בהמון חום ואהבה 
מאחלים לכם המון רגעים של נחת, 

אושר ושלווה
ופינוקים  חיוכים  בצחוק,  מלווים 

לקטנה 
אוהבים המון,

צוות המרכז החינוכי

אמא, אמא שלי
התחילה שנת הלימודים ובמקום להיות עם כל החברים בבית 
הספר, אני בבית החולים. טוב, הייתי קצת חלשה, אבל אין מה 
לעשות, זה יעבור, לא נורא. בכל מקרה אני מאחלת לעצמי 
הרבה הצלחה בלימודים, שאני אעבור אותם בדרך הכי כיפית 
שיש. בינתיים פה בבית החולים למדתי צילום. צילמתי תמונה 
ממש יפה והוספתי ברכה: לאמא הכי אמא בעולם, האמא 
החולים.  בבית  הימים  כל  איתי  שהיית  על  תודה  שלי, 
אני מאחלת לך שנה טובה. תמשיכי להיות האמא הכי 

מדהימה. אוהבת מלא, יעלי
יעלי נתניה, בת 16.5, באר שבע 

אני יותר בכיוון של F16 | יריב אליאסי, בן 13, קרית גת

כשבאו לבקר אותי פרחי טיס )חיילים שלומדים להיות טייסים( מבית הספר לטיסה, 
גילינו שסרבל הטיסה דווקא יושב עליי טוב. לימדתי אותם לשחק משחקים בפייסבוק 
ואיך להרוויח הכי הרבה נקודות. הראיתי להם את הרובוטים שבניתי והסברתי להם 

קצת על איך הם פועלים. כמובן התעניינתי בעיסוק שלהם, ושאלתי אותם כמה שאלות.
טסתם פעם במטוס?

"כן, טסנו 15 טיסות, שמטרתן למיין אותנו להמשך הקורס". 
באיזה מטוס טסתם?

"טסנו בסנונית, מטוס לימוד גרמני, יחסית חדש". 
בינתיים הם הראו לי תמונות של המטוס, שנראה קטן ומצחיק, בצבע אדום-לבן. אני יותר 

 .F16 בכיוון של מטוסי קרב, כמו
איך עובד כיסא המפלט במטוסי קרב? 

"כשיש תקלה במטוס ומפעילים את כיסא המפלט, החופה, כלומר הגג של המטוס, נשברת 
והכיסא עף מחוץ למטוס. אחר כך נפתח מצנח, שבזכותו צונחים בבטחה". 

דיברנו עוד קצת, ואז לבשתי סרבל וקסדה של טייסים והצטלמנו. היה ממש נוח בסרבל 
אבל המסיכה קצת הציקה. בקיצור, נהנינו מאוד.

ותודה לחיילים | מתן אסף, בן 11, באר שבע

לכבוד חיילי מג"ב, היחידה המובחרת 101, תודה שאתם שומרים עלינו ונלחמים בשבילנו כל רגע, בלי מנוחה. 
רק שתדעו שגם אני רוצה להיות חייל מובחר במג"ב בדיוק כמוכם, ואפילו מפקד חשוב. 

למרות שזה נראה לפעמים מגניב להילחם, וגם אם מאוד התלהבתי מהדוגמאות של הנשקים שהבאתם, עדיין הייתי 
רוצה שלום בעולם. 

נקצור פירותינו
שנה טובה שנה באה

יהי רצון שתהיה נפלאה
תחל שנה וברכותיה
תכל שנה וקללותיה

נעטוף כל ילד כתפוח בדבש
נקצור פירותינו בכל יום מחדש

שירבו זכויותינו כרימון
ושנעניק לזולת המון, המון, המון: 
אהבה נתינה, איכפתיות ורגישות.

בשם כל הצוות החינוכי, מאחלת לכם הילדים:
הרבה בריאות, אושר והצלחה בלימודים

אלינור לסרי, המרכז החינוכי
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אישפוז בכיף
ת ו ע ש

 הקייטנה של ליאור 
| ליאור אברג'יל, בת 9, אופקים

חשבתי  בקיץ,  החולים  בבית  כשהייתי 
דברים  אעשה  ושלא  משעמם,  שיהיה 
בסוף  בחופש.  ילדים  שעושים  כיפיים 

בגיליתי שממש כיף לי פה. שיחקתי במשחקי קופ
סה ובתוכנות מחשב, בניתי יצירות אמנות ולמדתי 

מדעים עם מיכל, בקיצור עשיתי קייטנה. 

 המנופאי והכבאי בפעולה | סמדר אמא של מיכאל מאיר סוויסה, 
מושב צוחר, ואושרית, אמא של רותם אמזלג, באר שבע

6 ורותם המנוב -בכיתת החטיבה הצעירה נפגשו שני חברים, מיכאל הכבאי בן ה
פאי בן ה-7. מיכאל בנה תחנת כיבוי עם הרבה כבאיות, ורותם בנה מנוף משוכלל. 
בזמן העבודה קרה דבר נורא, אחת הכבאיות של מיכאל התקלקלה, אך אל דאגה, 
רותם יצא לעזרה. במעשה חברי למופת, הוא גרר את הכבאית למוסך ויחד הם תיקנו אותה. 

אחרי העבודה הקשה הם יצאו להפסקה קצרה, אותה הנעים תומר בזמר ושירה.

מלך הרובוטים | יריב אליאסי, בן 13, קרית גת

בכל פעם שאני מגיע לפה, כולם יודעים שאני הולך לבנות רובוט חדש. 
דבר  שעושה  רובוט  בוחר   ,nxtprograms.com הרובוטיקה,  לאתר  נכנס  אני 

במגניב ובונה אותו. המיוחד ברובוטים הוא החיישנים, אלה החלקים, שיודעים לק
ברוא נתונים מהסביבה. החלקים האלה משדרים לרובוט נתונים, ואחרי שהם מתקבלים, הרו

בוט עושה פעולה מגניבה. בניתי מלא רובוטים, 
לכדורים.  מסלול  לעשות  שיודע  רובוט  למשל 
כשכדור מגיע ליד חיישן המרחק, הרובוט נותן 
עולה  שהכדור  ואחרי  לרדת,  לרמפה  פקודה 

עליה, הוא ממשיך את המסלול. 
בניתי גם רובוט "סגווי", שיודע לאזן את עצמו 
בעזרת חיישן שמודד כמויות של אור. הרובוט 
גיטרה,  רובוט  או  לבן.  משטח  על  רק  עובד 
שיודע לנגן אקורדים של גיטרה בעזרת חיישן 
שזז(  )החלק  הסליידר  של  המרחק  את  שמודד 
שיודע  מלגזה,  רובוט  בניתי  אפילו  מהחיישן. 
להרים משטחים ולהניח אותם על מקום גבוה. 

הרובוט משתמש בחיישן מרחק. 
אז נתראה ברובוט הבא.

מפחיד? כיף! | דנה בולטיאן, בת 8, מושב כמהין

ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים הלכתי לטייל ביישוב 
שבו אני גרה, בכמהין שליד ניצנה. 

הגעתי למועדון של היישוב והיו שם המון ילדים קטנים ששיחקו 
וגם אני הצטרפתי אליהם. קפצתי ממסלול למסלול,  במשחק המסלולים 
ואז נפלתי על היד ושברתי אותה, אחחחחח, זה כאב! הגעתי עם אמא ואבא 

לבית החולים, שם שמו לי גבס ושלחו אותי הביתה.
אחרי שבוע עשיתי צילום ואז התברר שהעצמות לא התאחו כמו שצריך. הרופא החליט שאני צריכה לעבור 

ניתוח. מאוד פחדתי מהניתוח, וזה בסדר, מותר לפחד. 
במחלקה פגשתי ליצן שהיה כל כך מצחיק עד ששכחתי מהפחד. הלכתי גם לכיתת הלימוד ושם קיבלתי 
ובניתוח עצמו. החוברת  הניתוח  יעל", שסיפרה על כל מה שצריך לעבור עד  "הניתוח של  את החוברת 

נתנה לי המון מידע שמאוד עזר לי. 
גם אחרי שלמדתי על הניתוח, נשארתי בכיתה ופגשתי את קמילה, ילדה שמאושפזת בדיוק כמוני. הפכנו 
לחברות טובות. גיליתי שגם אם בהתחלה זה מפחיד, בסוף זה יכול להיות כיף. כל זה קרה כי בחרתי לצאת 

מהחדר במחלקה וליהנות מהדברים הכיפיים שיש לעשות באישפוז- הכיתה, החברים והליצנים. 

הכל זה מלמעלה | רבי דוידוב, 
בת 14, דימונה

המון  עם  בסוכות,  בבית  הייתי 
מת אך  החופשה,  לכל  בתכנונים 

לי  תיכנן  מלמעלה  שמישהו  ברר 
תוכניות אחרות. 

נו בטן  כאבי  לי  התחילו  המועד  בבחול 
לא  שהם  לאחר  למטה.  ימין  בצד  ראיים 
עברו, לקחו אותי למרפאת חירום בדימונה, 
לאפדנציט.  חשד  ואיבחנו  בדיקות  לי  עשו 
לסורוקה,  באמבולנס  נסיעה  כלל  ההמשך 
עוד בדיקות, ובבוקר הרופא החליט לאשפז 
אותי בכירורגית ילדים, מה שאמר שכנראה 

אעבור ניתוח. 
זה,  רציתי את  ולא  בכיתי  בהתחלה פחדתי, 
אך למזלי, היו לצידי חברים מדהימים לאורך 

כל הדרך, שעודדו, תמכו ושימחו אותי. 
לק הארץ,  מכל  חברים  אותי  לבקר  בהגיעו 

כיסא  עם  החולים  בבית  לטיולים  אותי  חו 
ובילו  אותי,  צילמו  אותי,  הצחיקו  הגלגלים, 
איתי  לישון  נשארה  מאילת  חברה  איתי. 
מצחיק  ליצן  גם  היה  חולים.  בבית  יומיים 
איתו.  כיף  ממש  שהיה  לושה,  לו  שקוראים 
זה  הפעם  אך  לבכות,  הפסקתי  לא  בזכותו 

היה מרוב צחוק. 
ביום  וכבר  ימים,  ארבעה  להם  עברו  ככה 
חמישי לאחר מלא בדיקות, החליטו שכנראה 
זה רק וירוס ואין צורך בניתוח, כך שאני יכולה 

להשתחרר הביתה. סוף טוב הכל טוב. 
אני מאוד מאושרת שעברתי את זה, למרות 
שרוב הזמן סבלתי מכאבים, היה לי ממש כיף 
חוויה שלמדתי ממנה המון על עצמי,  וזאת 

על החברים שלי ועל החיים בכלל. 
זה  זה.  על  לחזור  אפחד  לא  הבאה  בפעם 
מוזר, אבל יפה שדבר שנראה קשה ורע כמו 
אישפוז בבית חולים, הופך לחוויה מדהימה. 
היא  זה  מכל  המתבקשת  שהמסקנה  כנראה 

לפ הם  ממעלה  לנו  שמתכננים  בשהתכנונים 
עמים יותר טובים משלנו, גם אם בהתחלה זה 

לא נראה כך. 

חגיגה של חברות | פתחייה אבו אלטייף, בת 11, רהט, 
ודועא ארגילאת בת 11, שגב שלום

עי במחלקת  בהכרנו 
לחברות  והפכנו  ניים 

טובות. 
הלימוד,  בכיתת  אנחנו  בינתיים 

אנח עכשיו  ומשחקות.  בלומדות 
ומחכות  יותר  טוב  מרגישות  נו 
מעט  עוד  כי  הביתה,  להשתחרר 
)חג  אדחא  אל  עיד   - חג  לנו  יש 

בהקורבן(. אנחנו מאחלות לכל היל
דים המאושפזים בריאות, וחג שמח 

לכל מי שחוגג. 

אישפוז בכיף | אופק תורגמן, בן 6, מצפה רמון

אני לומד בבית הספר במצפה רמון, שהוא הכי טוב שיש. עליתי 
אנחנו  יחד  כיף.  וזה  בגן,  איתי  שהיו  החברים  כל  עם  א'  לכיתה 

לומדים אותיות, קריאה ומספרים. 
זהו, אני כבר קורא לבד! אני גם אוהב לשחק בהפסקות כדורגל וכדורסל 
עם החברים שלי. כשאני לא לומד אני אוהב לצייר, לבנות מגדלים, ללמוד 

דברים חדשים ולשחק באתר "מיקמק".
שישי  ביום  לסורוקה  הגעתי 
היה  הכל  כי  משעמם  לי  והיה 

לע התחלתי  שני  מיום  בסגור. 
עושים  איך  למדתי  כיף:  שות 
סרט מצוייר ואפילו הכנתי סרט 
בקריאה,  התאמנתי  בעצמי, 
וצילמתי  המצלמה  על  למדתי 
ומגדלים  שונים  חפצים  בעצמי 

בשבניתי. אחר כך שיחקתי במי
קמק שלי, וקראתי עם עדי את 
הסיפור "צעצוע של סיפור 2". 
בסוף היה לי אישפוז של כיף. 
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מפחיד? כיף! | דנה בולטיאן, בת 8, מושב כמהין

ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים הלכתי לטייל ביישוב 
שבו אני גרה, בכמהין שליד ניצנה. 

הגעתי למועדון של היישוב והיו שם המון ילדים קטנים ששיחקו 
וגם אני הצטרפתי אליהם. קפצתי ממסלול למסלול,  במשחק המסלולים 
ואז נפלתי על היד ושברתי אותה, אחחחחח, זה כאב! הגעתי עם אמא ואבא 

לבית החולים, שם שמו לי גבס ושלחו אותי הביתה.
אחרי שבוע עשיתי צילום ואז התברר שהעצמות לא התאחו כמו שצריך. הרופא החליט שאני צריכה לעבור 

ניתוח. מאוד פחדתי מהניתוח, וזה בסדר, מותר לפחד. 
במחלקה פגשתי ליצן שהיה כל כך מצחיק עד ששכחתי מהפחד. הלכתי גם לכיתת הלימוד ושם קיבלתי 
ובניתוח עצמו. החוברת  הניתוח  יעל", שסיפרה על כל מה שצריך לעבור עד  "הניתוח של  את החוברת 

נתנה לי המון מידע שמאוד עזר לי. 
גם אחרי שלמדתי על הניתוח, נשארתי בכיתה ופגשתי את קמילה, ילדה שמאושפזת בדיוק כמוני. הפכנו 
לחברות טובות. גיליתי שגם אם בהתחלה זה מפחיד, בסוף זה יכול להיות כיף. כל זה קרה כי בחרתי לצאת 

מהחדר במחלקה וליהנות מהדברים הכיפיים שיש לעשות באישפוז- הכיתה, החברים והליצנים. 

 ממדוב הכי טוב | נתנאל ממדוב, בן 9 וחצי, 
באר שבע

אני אוהב לשחק כדורגל, אבל האהבה הכי גדולה שלי היא חיות. 
בבית יש לי כלב פינצ'ר קטן ונבחני ותוכי ג'אקו מדבר. לכלב שלי 
ספורטיבי,  אנרגיה,  מלא  הוא  הפינצ'רים,  כל  וכמו  צ'ף  קוראים 
מאוד חברותי והכי נאמן שיש! מצחיק שלמרות שהוא קטנצ'יק, יש לו אומץ 

והוא נובח ולא מפחד אפילו מכלבים גדולים. 
הגעתי למחלקה כי כאבה לי הבטן מאוד, והרופא אמר שאני צריך לעבור 
אך  נעים,  לא  מאוד  היה  זה  זונדה,  לי  הניתוח שמו  אחרי  בהתחלה  ניתוח. 

בהמשך התרגלתי, ועוד מעט אני משתחרר הביתה. 
בין לבין עשיתי כיף במחלקה ואפילו ייצרתי משחת שיניים חדשה שקראתי 
לה "ממדוב הכי טוב", כי ממדוב זה שם המשפחה שלי. למדתי על היגיינת 
למדתי  הזה  מהאישפוז  לצחצח.  חשוב  ולמה  אותן  איך מצחצחים  השיניים, 
שגם ברע אפשר למצוא את הטוב, כי עם כל הכאבים שהיו לי, מצאתי דרך 

ליהנות ולהעביר את הזמן בכיף או בקיצור - לקחת את הבאסה בסבבה.

קסם של טייסים | אוראל פרץ, בן 7, מצפה רמון 

היי חברים, אתם בטח שואלים לאן נעלמתי בזמן האחרון? 
באני לא בחופשה באילת וגם לא טסתי לחו"ל, אני מאושפז בס

רוקה במחלקת כירורגית ילדים בגלל התוספתן שלי. עברתי 
ניתוח שבו הוציאו לי אותו. בהתחלה נורא פחדתי אבל היום אני מרגיש 

הרבה יותר טוב. תודה לאל ולד"ר יוליה שניתחה אותי. 
אני נמצא כאן כבר שבועיים וזה לא היה קל, אבל בכל זאת יש לי הרבה 
חוויות. הגיעו אלינו פרחי טיס יום אחד וביחד שיחקנו במכונית על שלט, 

בעשינו קסמים, שיחקנו במחשב והפרחנו בועות סבון. הכי כיף היה להצט
לם עם הסרבל טיסה ועם הכומתה שלהם. 

באותו בוקר כאב לי, וגם עשו לי כמה טיפולים 
שגרמו לי להיות עצוב, ברגע שהחיילים נכנסו 

לחדר שלי, כבר הרגשתי יותר טוב. 
תודה לכל הצוות הרפואי לפרופ' זהבי, מנהל 
המחלקה שהצטלם איתי, לכל האחיות שדאגו 
גדולה  תודה  חשוב,  הכי  הטיס.  ולפרחי  לי 
שלי  האישפוז  כולם,  בזכות  שלי.  למשפחה 

הפך להיות סוג של חוויה.

רופא וגם חבר | אריאל קדושאי, בן 11, באר שבע 

הגעתי לבית החולים עקב פרכוסים. במשך כמה שעות הייתי בשמירה 
צמודה, ובדקו אותי ודקרו אותי כמה פעמים בשביל לשים את הלוק.

ביקשתי מד"ר מוראד עודה, רופא שמומחה לילדים, לספר לי קצת על 
בית החולים. "סורוקה הוא בית החולים הגדול בדרום. הוא עוזר לאנשים רבים 

ואני שמח שאני עוזר גם בריפוי חולים", אומר ד"ר עודה.
אתה נהנה בעבודה? 

"אני אוהב את מקצוע הרפואה ואוהב לעסוק ברפואת ילדים. אני גם אוהב את 
הילדים שאני מטפל בהם. אני רואה ילדים שזקוקים לעזרה ורופאים שמטפלים 

בהם בכל יכולתם".
יש לך חברים מבין הרופאים כאן?

"יש לי הרבה חברים ולא כולם רופאים. יש גם אחיות, כוח עזר, סניטרים ומשפחות 
שהתיידדתי איתם".

לסיכום, רופאים הם בני אדם כמו כולם, אז גם אנחנו צריכים להבין אותם ולא 
להתעצבן עליהם.

תלמיד חכם ו...שמח | צוריה ברינר, בן 7, שומריה  

אני לומד בגן תאנה, שבשומריה. היישוב שלי מיוחד, כי יש בו פרות, כרם גפנים וזיתים. בחממות שלנו מגדלים 
פלפלים ועגבניות. אני אוהב להאכיל את הארנבות בגזרים. אני מאוד אוהב ללכת לבית הכנסת ולנשק את ספר 
התורה. כשאהיה גדול, אני רוצה להיות תלמיד חכם. יש לי עוד אחים שקוראים להם דויד, מתניה, רננה וידידיה. 
היום בבית החולים היה יום של שוטרים. ראינו רובוט של שוטרים וכלבים חכמים שיודעים פקודות, ואפילו ישבתי על אופנוע 

וסוס אמיתי של משטרה. היה לי כיף והייתי שמח. תמיד תהיו שמחים. אישפוז בכיף | אופק תורגמן, בן 6, מצפה רמון

אני לומד בבית הספר במצפה רמון, שהוא הכי טוב שיש. עליתי 
אנחנו  יחד  כיף.  וזה  בגן,  איתי  שהיו  החברים  כל  עם  א'  לכיתה 

לומדים אותיות, קריאה ומספרים. 
זהו, אני כבר קורא לבד! אני גם אוהב לשחק בהפסקות כדורגל וכדורסל 
עם החברים שלי. כשאני לא לומד אני אוהב לצייר, לבנות מגדלים, ללמוד 

דברים חדשים ולשחק באתר "מיקמק".
שישי  ביום  לסורוקה  הגעתי 
היה  הכל  כי  משעמם  לי  והיה 

לע התחלתי  שני  מיום  בסגור. 
עושים  איך  למדתי  כיף:  שות 
סרט מצוייר ואפילו הכנתי סרט 
בקריאה,  התאמנתי  בעצמי, 
וצילמתי  המצלמה  על  למדתי 
ומגדלים  שונים  חפצים  בעצמי 

בשבניתי. אחר כך שיחקתי במי
קמק שלי, וקראתי עם עדי את 
הסיפור "צעצוע של סיפור 2". 
בסוף היה לי אישפוז של כיף. 



ידיעות אחרונות | סורוקה   דצמבר 2012, כסלו תשע"ג6

אחמד עוקבי, בן 13, חורה

בבית  מבחנים  לי  היו  מזמן  לא  ללמוד.  אוהב  אני 
בהספר, כדי לבדוק מי הולך למצויינות. נבחנו בעב

רית, חשבון, ערבית ומדעים. התוצאה שלי היתה 97 
והתקבלתי לכיתה של המצויינים. 

גם בבית החולים למדתי, גיליתי כיתה גדולה ולמדתי הרבה 
בחשבון וגם מוזיקה. אגיע מוכן לבית הספר אחרי האישפוז. עכ

שיו יש לי מחשבות לשנה הבאה: אני רוצה לשחק ולהתאמן 
בבית ספר לכדורגל בנתניה. 

חשוב ללמוד בשביל להצליח בחיים, ושיהיה לכם בהצלחה. 

אלוף הלימודים

נסאסרה ראפת, בן 17, כסייפה'

אני גר ביישוב כסייפה, הקרוב לערד. בבית שלנו שלושה סוסים 
מגזע ערבי בשם עביאן. זכר בצבע חום אדמדם, ושתי נקבות, אחת 

לבנה והשנייה כסופה. 
פעמיים בשבוע אני מקלח את הסוסים בסבון מיוחד ומבריש אותם. את הזנב 

אני מסרק ומסדר בקפידה.
אני נפגש עם חברים בכל יום, גם להם יש סוסים ואנחנו יחד מוציאים אותם 
לטיול בחורשת ערד. הסוסים מטיילים בשטח, ואנחנו עושים פיקניק ושותים 
תה. כאשר נערכת בכסייפה חתונה, אני וחבריי מביאים את הסוסים ועורכים 

מופע רכיבה לאורחים.
לפני שנתיים היתה לי סוסה שהמליטה סייחה קטנה וחמודה. את הסוסה הכיש 
נחש והיא נפטרה. אני גידלתי את הסייחה הקטנה, נתתי לה חלב מבקבוק 
ובניתי לה בקתה קטנה, שם ישנתי איתה בלילות במשך חצי שנה. כיום היא 

סוסה גדולה ובוגרת והיא הסוסה האהובה עליי.
אני מאוד נהנה לרכוב על הסוסים שלי, הרכיבה נותנת לי הרגשה של חופש.

סוסים של חופש

ת ו ע ש

מספרת 
הסיפורים
חנאן מחמד אבו סייח, בת 16, כסייפה

אני אוהבת לשמוע ולספר סיפורים. אני רוצה לשתף אתכם 
בסיפור חכם שאמא שלי סיפרה לי פעם:

היה היתה ילדה יפה מאוד, שאין כמוה בעיר. שמה היה דלית, 
היא היתה חכמה ואוהבת את כל האנשים שמסביבה. אבל דבר 

אחד הפריע לה, וזאת ילדה שגרה בעיר ששמה היה סנא. 
סנא לא אהבה את דלית וכל הזמן היתה עושה לה מעשים 
לא טובים. דלית לא היתה מתייחסת לסנא, כי היא היתה 
טובה וחכמה ממנה. יום אחד סנא עשתה מעשה רע מאוד, 
היא אמרה שדלית גנבה את השרשרת שלה. אף אחד לא 
האמין שדלית עשתה את זה, אך סנא אמרה להם שילכו 

ויחפשו בחדר של דלית. 
בחדר באמת נמצאה השרשרת. למזלנו, יש מי שראה את 
סנא שמה את השרשרת אצל דלית בחדר, והנפש שלו לא 
היתה שקטה בגלל זה. הוא פנה לאנשים וסיפר את המעשה 
של סנא. כולם האמינו לו, כי דלית לא כזאת. בסוף דלית 

נשארה הילדה החכמה והיפה, ואת סנא לא אהבו.
ומה המסר שלי? תהיו טובים לסובבים, אל תסתכלו מה יש 
לאחרים ואל תקנאו בהם, תהיו מרוצים ממה שיש לכם, ואל 

תשקרו, כי את השקר תמיד מגלים.

חמישה 
חמורים 
ועוד אחד

אופק גוריה, בת 6, גבעות בר

ביותר  המצחיקים  "הסיפורים  הספר  את  אבא  עם  קראתי 
של שלומיאל", שכתבו שלמה אבס ומישל קישקה. אהבתי 

מאוד להקשיב לסיפורים המצחיקים בספר.
סיפור אחד אהבתי במיוחד: "שלומיאל וחמשת החמורים" 
- שלומיאל יצא לשוק למכור חמישה חמורים. הוא עלה על 
אחד מהם, וכל האחרים הלכו אחריו בטור ארוך. בדרך הוא 

התחיל לפחד שהוא איבד חמור או שניים, אז 
וספר: "אחד, שניים,  הוא ישב על החמור הראשון, הסתובב 
שלושה, ארבעה!". הוא נבהל, כי חשב שחסר לו חמור אחד, אז 
הוא קפץ מהחמור שלו כדי לחפש את החמור שאבד. הוא לא 
מצא אותו, אז מה עשה השלומיאל? ספר את החמורים, והם היו 
חמישה! שלומיאל שמח, עלה שוב על החמור והמשיך לשוק. 

שוב חשש שלומיאל שאבד לו החמור, והחליט לספור את 
החמורים, ושוב ספר ארבעה חמורים. הוא החליט לחכות 

לחמור שאבד, והמשיך לשבת על החמור. 
בדרך עבר השכן שלו ושאל אותו: "מה אתה עושה כאן?". 
שלומיאל סיפר לו את כל הסיפור, והשכן אמר לו: "אני 

אעזור לך לספור, ואתה תראה שיש כאן שישה חמורים! 
השכן ספר: "אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה חמורים 

ו... החמור השישי זה אתה, שלומיאל!".

רתכות, לא מה שחשבתם!
ט', בן 20, רהט

לבאר שבע, תדעו  הכניסה  הירוקים שמקשטים את  פרחי המתכת  ראיתם את  אם 
שאני עשיתי אותם. המקצוע שלי הוא רתך צנרת. ברתכות מתעסקים בהלחמה בין 
שני צינורות. לרתך דרושים כלים שונים, כמו משחזת לחיתוך, רתכת, אלקטרודה 
שמשמשת להלחמת שני חלקים שבורים, מסיכת ריתוך שמגינה על העיניים וכפפות שמגינות 

על הידיים מהאש של האלקטרודה ומונעות כוויות.
בחרתי במקצוע לפני 10 שנים, כשעבד אצלנו בבית רתך. הסתכלתי בו עובד, ואהבתי מאוד את מה 
שהוא עשה. התחלתי ללמוד את המקצוע בשנת 2006, והיום יש לי כבר תעודות של רתך צנרת 
עד 250 אינץ' ותעודת הנהלת עסק. התחלתי ללמוד גם הוראת רתכות במכללה הטכנולוגית, 
אבל נאלצתי להפסיק בגלל האשפוז. אני ממליץ לכם ללמוד את המקצוע, כי הוא מבוקש מאוד 

ומרוויחים בו המון כסף, אבל חשוב להיות זהירים ולהשתמש באמצעי בטיחות.

ציור 
לנשמה

יוֵבל לוגסי, בת 12, קרית גת

כישרון  לי  שיש  גיליתי 
לצייר  אוהבת  אני  לציור. 

בצב בעיפרון,  בתמונות 
בשבילי  בגואש. הציור  או  פחם  עי 
עצבנית  אני  אם  וכיף.  רגיעה  הוא 
מזה,  לצאת  רוצה  ואני  עצובה  או 
אני מציירת. אני הכי אוהבת לצייר 
אחד  את  סרקתי  בגדים.  או  אנשים 

הציורים שלי כדי שתתרשמו. 

שפית הבית
לאה ספיאשווילי, בת 9, באר שבע

בכיתה  לומדת  אני  הספר.  בבית  להיות  אוהבת  אני 
קוראים  שלי  ולמחנכת  "אלומות",  ספר  בבית  ג'/2 

באביגיל. יש לי הרבה חברות, אנחנו משחקות בהפ
סקות ונפגשות אחר הצהריים. אנחנו צופות בסדרה "סווינגס" 
ומשחקות לפי הסדרה. אנחנו גם צופות בסדרה "פיג'מות". אני 
ועוד חברות הולכות לחוג בישול. המדריכה לימדה אותנו להכין 

בכדורי שוקולד וארוחת בוקר עם חביתה וסלט. בוקר אחד הפת
עתי את אמא ואבא, והכנתי להם ארוחת בוקר. הם התלהבו ואמרו שזה היה מאוד טעים.

בסיפרתי בכיתה שאני הולכת לבית החולים כדי לעבור ניתוח ברגל. החברים איחלו לי בהצ
לחה ואפילו קיבלתי מתנה – קופסה גדולה של סוכריות שוקולד.

אני מאוד מתרגשת לקראת הניתוח. אני מצפה שאוכל ללכת טוב ושלא יכאב לי.



יופי של שיניים

רואן אבו עגינה, בת 14, משגב שלום

אני נמצאת בבית חולים, כי הבטן שלי כואבת כבר שנתיים ולא יודעים למה. עכשיו באתי לכיתת לימוד כדי לא להיות סתם 
בחדר ולעשות משהו עם עצמי. 

למדתי איך אני יכולה לשמור את עצמי יפה, לפחות בכל מה שקשור לשיניים. למדתי כמה שיניים יש לילדים )20( ולמבוגרים 
)32(, והכי חשוב למדתי איך צריכים לנקות את השיניים וכמה )לפחות פעמיים ביום, בבוקר ובלילה(. חוץ מלצחצח כל יום, חשוב מאוד ללכת 

לרופאי שיניים כל חצי שנה. אחרי שלמדתי את כל זה הכנתי משחת שיניים מאבקת אבן גיר ומגליצרין.
אני שמחה שלמדתי על השיניים, כי אני יפה ולא צריכה שיהיו לי בעיות בהן. 

המשחה שלי
עומרי ביטון, בן 8.5, מצפה רמון

בכיתה של יפה עשיתי דברים ממש מגניבים, אבל הדבר הכי מגניב היה שרקחתי, אני 
מתכוון שהכנתי, משחת שיניים. 

עירבבתי יחד חומרים שמנקים, כמו אבן גיר, עם חומרים שנותנים ריח וטעם ועם חומר 
מחטא, ובסוף יצאה משחת שיניים שחבל על הזמן! 

כדי שהמשחה שלי תהיה יפה ולא יהיה לי משעמם לצחצח שיניים, תיכננתי גם ציור עם כיתוב על 
השפופרת. כמו שאתם רואים בתמונה נתתי למשחה שם מקורי: "משחת השיניים של עומרי". טוב, 

אני צריך ללכת להתארגן כי אני הולך הביתה!

אדם אבו ג'ראד, בן 10

כשהייתי מאושפז, הכנתי בכיתת הלימוד משחת שיניים בעצמי 
וגם למדתי איך לצחצח שיניים נכון:

מצמידים את המברשת על החניכיים ומברישים בתנועה עגולה 
על כל שלוש שיניים יחד, וכך מאחור ומלפנים ועל השיניים. בסוף שוטפים 

את הפה במים. 
חוץ מזה, היה לי ממש כיף, קיבלתי כמה מתנות יפות וגם נהניתי מאוד 

בזמן שהייתי בבית חולים.

מברישים בתנועה

נזהרים 
בדרכים

קסדה בראש טוב
איתי מוניטין, בן 15, באר שבע

אך  שלי,  הפעלולים  אופני  על  רכבתי  אחד  שישי  ביום 
כשלא שמתי לב התהפכתי איתן. הכידון הסתובב באוויר 

ונפלתי על ידית האופניים. 
במיד קמתי על הרגליים, הרמתי את האופניים והלכתי הבי

תה כאילו כלום לא קרה. בדרך הרמתי את החולצה כדי 
לראות מה קרה לי, 
איזור  שכל  וראיתי 
הנפילה התנפח. לא 
גם  אבל  לב,  שמתי 
וירד  ברגל  נפצעתי 

המון דם. 
הגעתי עם אמא שלי 
עשו  שם  לסורוקה, 
סי.טי,  צילום  לי 
לי  שנקרע  וגילו 
אותי  לקחו  השריר. 
ניתוח  לחדר  מיד 

ותפרו לי את השריר הקרוע במשך שלוש שעות. אחר כך 
עברתי להתאוששות והשגחה בכירורגית ילדים. 

במחלקה השתתפתי בפעילות של פרחי טיס, שהיתה ממש 
כיפית ומהנה. הם הראו לנו סרט על הדרך שהם עוברים 
כדי להיות טייסים ועל החוויות של טיסה במטוס. בהמשך 
הכנו מטוסים מנייר ופלסטלינה וחבשנו את קסדת הטיסה 
של אחד מהם. למחרת בבוקר הרופאים הודיעו לי שאני 
משתחרר הביתה. הם אמרו שהיה לי מזל גדול שהכידון 
לא פגע בחלקים יותר חשובים בגוף. זיכרו שבכל רכיבה 

על אופניים חשוב לחבוש קסדה ולהיות זהירים.

מורן חזן והחבר רון מיטלר, בני 15, באר שבע

יום אחד נסעתי עם אמא באוטו לשיעור פרטי עם מורה 
ללשון. אחרי שחשבנו שהגענו למקום הנכון ואמא החנתה 

את האוטו, גילינו שאנחנו צריכות לבוא מהצד שני.
החגורה.  את  הורדתי  אז  מהאוטו,  יוצאים  שכבר  חשבתי 

בבינתיים אמא בדיוק יצאה ברוורס מהחנייה, וכשהסתכל
תי מהחלון ראיתי טנדר שנוסע לעברנו במהירות. הטנדר 
נכנס בנו והדלת של האוטו עפה. נפלתי מהאוטו והוא עלה 

לי על הבטן והיד. 
אחרי כמה שניות קמתי לראות שאני לא משותקת. נורא 

איבד בפחדתי, 
ההכרה  את  תי 
אחר  והתעלפתי. 
וראיתי  קמתי  כך 

אנ מסביבי  בשהיו 
שמתי  אבל  שים, 
במיוחד לאמא  לב 
שנלחצה  שלי 
לבכות.  והתחילה 
מיד  לי  הזמינו 
שלקח  אמבולנס, 
אותי לבית חולים, 

שם עשו לי בדיקות וצילומים, ומצאו שיש לי קרע בטחול 
ודימום בריאות. היו לי גם המון שפשופים והייתי מחוברת 
לחמצן.  שכבתי שבוע שלם במיטה, לא דבר קל. לפחות 

בחברים שלי באו כל יום לבקר אותי והביאו לי מתנות. עכ
שיו, לאחר שבוע במיטה סוף סוף יצאתי ממנה, אבל הדבר 
הכי טוב הוא שמשחררים אותי הביתה.  אני ממליצה לכולם 

לא להוריד את החגורה, עד שיש עצירה מלאה. 
לא פגע בחלקים יותר חשובים בגוף. זיכרו שבכל רכיבה על 

אופניים חשוב לחבוש קסדה ולהיות זהירים.

חגורה עד הסוף
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ידיעות אחרונות
המרכז החינוכי 

סורוקה

אורי גולדשטיין: "אני מרגיש 
בטוח ורגוע ליד אמא".

יאיר סבג: "ציירתי הרבה ציורים, 
וזה עזר לי לשכוח מהאזעקות".

טליה קרוואני: "האמונה בקדוש 
ברוך הוא והתהילים שאמרתי, 

שמרו עליי".
ניר אלפסי: "הפעילויות שעשינו 

בקייטנה בסורוקה היו כל כך 
כיפיות, עד שכבר שכחתי למה 

אני פה".
עידו גונן: "הרגשתי כאילו הכל 
כרגיל, בגלל כל הכיף והצחוקים 

של הילדים שהיו סביבי"
מאיה, גיא ונועם בוטבין: 

"באזעקה היה חשוב לנו לדעת 
שיש איתנו הרבה אנשים, 

שאנחנו לא לבד ושאנחנו מוגנים. 
מאוד אהבנו גם לראות סרטים, 
כי ככה היינו 'בתוך הסרט' ולא 

בחיים האמיתיים". 

אתם אמרתם

ירוקים
זהירות, בולע----ן!

לכבוד יום המיחזור הכייפי, קבלו תפזורת מיחזור

נחמן מנחם ביטן, בן 10, נתיבות

בולענים, כמו מה זה נשמע לכם?! לי זה נשמע כמו אנשים או 
חיות שבולעים דברים, אבל היום גיליתי שהבולענים הם בכלל 
בורות באדמה. רובם נמצאים בצפון ים המלח והם נוצרו בגלל 

הרבה שיטפונות וסחף. 
הבולענים הם סכנה למטיילים, כי הם נפערים בפתאומיות, זאת אומרת 

בשאפשר ללכת על אדמה שמתחתיה יש בולען בלי לדעת, ואז ליפול. הבו
לען הגדול ביותר שנמצא עד עכשיו מגיע לעומק של 11 מטר ולהיקף של 
25 מטר. ארבעה אנשים נפלו לתוך בולענים, אבל כולם בסדר. אתם יודעים 

שהיום יש 1,200 בולענים כשכל שנה נוספים להם עוד כמה עשרות?!

הבולענים נוצרים בגלל ירידת מפלס ים המלח, כלומר בגלל שכבר אין 
הרבה מים בים המלח כמו פעם. זה קורה ככה: מים מתוקים שמגיעים מתהום 
האדמה ממיסים שכבה של מלח תת קרקעי )שנמצא מתחת לאדמה(, שנמצא 
שם בגלל שפעם היה שם ים. המים ממיסים את המלח והתערובת זורמת 

בלמקום אחר. כך נוצר בור תת קרקעי )בולען( באדמה במקום שבו היו המ
לחים. 

ומי אשם במצב? אנחנו, בני האדם, משתי סיבות, כי עצרנו את זרימת המים 
מהכנרת לים המלח ואנחנו קוצרים )מוציאים( מלח מתוך ים המלח. אם 
אתם הולכים לטייל באותו אזור אז כדאי שתבדקו ותשימו לב שלא נכנסתם 

לאיזור של בולענים, כי אחרת אתם יכולים ליפול לבורות עמוקים. 
אני מקווה שהאדם יום אחד ידע לשמור על הסביבה שהוא חי בה. 

גם הקורנפלקס ירוק
שחר פנקר, בת 6, באר שבע

סיפרו לי שבבית חולים יש "יום ירוק". 
בהתחלה חשבתי שמתכוונים לזה שצובעים היום רק בצבע ירוק, אבל המורה דליה הסבירה 
לי שזהו יום מיוחד שעושים בו יצירות מכל מיני חומרים. במקום לזרוק דברים לפח אנחנו 
יוצרים יצירות יפות ולזה קוראים מיחזור. מיחזרתי קופסה של קורנפלקס - הפכתי אותה לתיק, זה 

היה כיף.

לקח ירוק
לין שעבי, בת 14, באר שבע

ביום ירוק יצרתי יצירות תוך 
דב מיני  כל  שמיחזרתי  בכדי 

מדריכות  גם  אלינו  באו  רים. 
מחווידע ולימדו אותנו כמה זמן עובר עד 

שחומרים מתכלים. 
בנוסף, עשינו ניסוי מגניב - המסנו קרח 
שמדמה את כל הקרחונים בעולם, וראינו 
שאם הוא יימס, כל האדמה תוצף במים. 
זהו בעצם לקח לנו, בני האדם, שאם לא 
נשמור על כדור הארץ וניתן לו להתחמם, 

בסוף זה יפגע בנו.
אם לא נזהם ואם נמחזר הכל יסתדר! 

תפזורת מיחזור
אופק אוקנין, בת 9, באר שבע

מיצאו את המילים: מיחזור, נייר, פלסטיק, שקיות, בקבוק, אורגני, קרחון, שטפון, זכוכית, 
ירוק, זיהום, אקולוג, כדור הארץ, טבע, חיים

והפעם: "עמוד ענן" ואנחנו

ג ו  ל  י  ד  ה  ע  א  ג  צ  ז 
ת י  כ  ו  כ  ז  ק  ל  א  נ  ש 
ב ח  ג  ט  י  ו  מ  י  ב  ט  כ 
א י  ט  ה  ל  ח  כ  ר  פ  ב  ד 
ת י  ו  ו  ז  ה  ש  ו  ה  ע  ו 
כ מ  ג  ו  ד  ק  נ  ק  ז  מ  ר 
ב ח  ר  י  י  נ  ת  ר  מ  נ  ה 
ק ב  א  ו  ס  ש  ק  ח  ו  ר  א 
ב ש  ת  י  נ  ג  ר  ו  א  פ  ר 
ו ר  פ  ע  ד  ק  צ  נ  ט  ח  צ 

ק י  ט  ס  ל  פ  ע  כ  ח  ו  ז 


