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לכבוד חודש הספר

לכבוד חודש הספר, הוחלט ליצור עמוד
במיוחד לנושאים הקשורים בספרים,

המלצות ועוד...
03

מסכמים שנה במטמון
אחרי שנה הזויה במיוחד- אפשר בהחלט

04לומר שלמדנו הרבה דברים חדשים
יום שיא במשחקי המטמון

יום שיא המסכם שנה שלמה של למידה
ובניית מודלים של תחנות על המאדים

מסכמים שנה במטמון
אין ספק ששנת הלימודים תשפ"א הייתה שונה ומשונה והציבה בפנינו
אתגרים רבים - כיצד מסכמים אותה בקהילת מטמון - בכתבה הבאה

כתב: איתן שינקר

עמ' 03

הפוך על הפוך... מה הרווחנו מהריחוק החברתי ? האם למדנו גם דברים
חשובים בקורונה ? בכתבה בעמוד 5

כיף היה לחזור
ללמידה

פנים אל פנים
עד שהמצב הביטחוני החזיר אותנו שוב לזום

עמ' 03שם הכתב: איתן שינקר

בונים תחנות חלל על מאדים

עמ' 05שם הכתב

האם יש סיכוי למצוא חיים בחלל?

עמ' 04שם הכתב

תלמידי כתה ד'1 חקרו
דמויות מעוררות

השראה
ויצאו מעוררי השראה בזכות

עצמם
עמ' 03שם הכתב: תו זמיר

רון וגל מציגים עבודת חקרנפרדים מהבוגרות שלנו
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תלמידי ח' מציגים
את החקר שביצעו

D.N.A בנושא

במסגרת הקורס על:
"נפלאות הסליל הכפול"

בהדרכת ד"ר אירית זורר בבאי

לקראת החופשה ובעיצומו של
חודש הספר שאלנו תלמידים
ומורים על הספרים איתם הם

ממליצים לבלות את הקיץ
"אם תאכל שלוש ארוחות ביום תהיה שמן,
אם תקרא שלושה ספרים ביום תהיה חכם"

חפשו ונחשו של מי הציטוט...

קית' הרינגכרזה 1988 קית' הרינג

שם הצילום: סליל די אן איי

המלצת קריאה
"החופש הגדול וצרות אחרות", 

מאת דני רווה, 
ממליץ: איתן שינקר

תרגיל זוויות צילום -
שרה תלמידת תכנית

"הדרך החדשה",
בהדרכת רויטל המורה

לצילום

נעמה ברסקי, ה2:

הספר שאני ממליצה עליו
"דברים שלמדתי היום"
הוא ספר ממש מעניין

שמדבר על מדע. כאשר
אתה קורא אותו יש

הרגשה שאתה גאון
שמגלה עכשיו בעצמו

דברים חדשים. אני ממש
אוהבת אותו וממש

ממליצה עליו לכולם.

"החופש הגדול
וצרות אחרות",
מאת דני רווה

תלמידיה של המורה ד"ר
אירית זורר בבאי הציגו בכנס

סיום השנה את המחקרים
שביצעו במסגרת הקורס:
"נפלאות הסליל הכפול".
גל סובול ורון יאבנל הציגו

מחקר פורץ דרך שעסק
בדרכים לריפוי גנים

באמצעות בקרה על ביטוי
הגנים בגוף האנושי. השנים

הציגו את הדרכים הקיימות
לריפוי גנים פגויים והציעו

גישה מקורית שלהם לריפוי
בעתיד באמצעות השתלטות

על אזור בקרת הגנים.

נעם ארטשטיין ושאיין אלוביץ
חקרו נושא אקטואלי - חיסון

MRNA הקורונה בשיטת
והעשירו את הידע של הקהל
בהבדלים בין שיטות החיסון

השונות.

תלמידי ד'1 יכולים לנחש בקלות
מהו הספר שאבחר להמליץ עליו
משום שקראנו אותו לאורך כל

השנה שעברה- והוא באמת אחד
מספרי הילדים האהובים עלי ביותר

- מדובר בספר סאטירי בשם
'מטילדה' מאת הסופר רואלד דאל.
הוא מספר על ילדה בעלת יכולות
יוצאות דופן, שנולדה למשפחה,
איך לומר, קצת פחות מפרגנת,

הוריה מעדיפים שתצפה בטלויזיה
במקום לקרוא ספרים ואין מה

לדבר על טיפוח יכולותיה, אם זה
לא מספיק היא גם ונקלעת לבית
ספר נורא ואיום ...אבל לא ילדה

כמו מטילדה תוותר ויחד עם מורה
מיוחדת היא מעוללת תעלולים

רבים ומצחיקים ומצליחה להתקדם
בעצמה .. הספר הזה עובד גם

לסרט ולמחזמר ואני ממליצה מאד
למי שהמורה שלו לא הקריאה אותו
בכל שבוע (וגם להם) לקרוא אותו

בחופש הגדול.

המלצתה של שרה לוין

אני מניח שכמה מכם מכירים את
הסופר:" דני רווה". אני רוצה

להמליץ לכם על אחד מהספרים
הטובים ביותר שדני רווה כתב:"

החופש הגדול וצרות אחרות":
איתן הוא ילד יחיד שגר בקיבוץ ויש
לו אבא חד-הורי, יחד עם חבר שלו,
דניאל הם עושים שטויות וכותבים

ביומן שהוא הספר הזה, בספר
מתוארים שטויות ודברים מצחיקים

שהילדים עושים יחד.

בתחילת החופש הגדול, אבא קונה
לאיתן יומן ודורש ממנו לכתוב בו כל

יום את מה שהוא מתכוון לעשות

בחופש הגדול. אבא יודע שהחופש
הגדול מביא איתו רק צרות ואומר:"
שרק אם כותבים את השטויות לפני

שעושים אותן , לא עושים אותן".
אבא חושב שבזמן שכותבים-

חושבים. וגם אם אנחנו לא
חושבים, אז יש לנו אבא שחושב

בשבילנו, וכשהוא יקרא ביומן
ששטויות גדולות עומדות לבוא,

הוא יחסל אותן עוד כשהם קטנות.
איתן כותב ביומן ומצליח להוכיח
שיחד עם חברו, דניאל ,הוא לא

מספיק לכתוב את השטויות אלא
גם לעשות אותן."

הספר מושלם לילדים שאהבו את



3מרכז מטמון נתניהחדשות היום

סיכום שנת
הלימודים
תשפ''א

שנה זו הייתה מאוד מבלבלת. הנה
הסיכום של השנה שבה רוב הזמן

ישבנו בבית ולמדנו בזום.
שם הצלםשם הצילום

נפרדים מהבוגרות
שלנו

ביום האחרון ללימודים נפרדנו
בהתרגשות מבנות שכבה ט':

יעל, נוי שחר ועדי

שם הצלם: ליאת עמיתנפרדים מבנות ט' - חדות הקרן והתובנות

צילם עמית רומנומתוך הפרזנטציות בקורס

תלמידי כתה ד'1 חקרו דמויות מעוררות
השראה ויצאו מעוררי השראה בזכות

עצמם בפרזנטציות בסגנון TED שהציגו
את מחקריהם

בקורס ייחודי בחרו התלמידים את מושאי
המחקר והציגו בסופו פרזנטציות ברמה

גבוהה
ראיינו את המורה ד"ר אירית זורר על הפרויקט :

"הרעיון היה לחדד כישורים של חקר, ללמוד איך ובאילו צורות אפשר
ללמוד ולחקור אבל לעשות זאת מתוך עניין אישי אמיתי –וגם אפילו לנסות

לחשוב איך אנחנו נוכל בעתיד להיות מושפעים בפועל מהדמויות
שחקרנו" מספרת ד"ר זורר. "הכרנו דמויות מופת של ילדים ששינו את

העולם וחשבנו גם אילו דברים התלמידים יכולים לעשות כדי לשנות את
העולם- כחוקרת היה לי חשוב לחבר כבר בגיל צעיר אתך התלמידים

לעולם של מחקר ולעשות זאת מתוך חיבור אישי ורלוונטיות לחיים של
התלמידים" היא מוסיפה.

עמית רומנו מנהל המרכז מספר "היה לנו חשוב לחבר את הילדים לרוח
של עשייה ושינוי, במרכז מאד חשוב לנו הפן החברתי ולצד הלימודים

היצירתיים והמעמיקים שילדים גם יראו כל הזמן את היכולת שלהם לשנות
ולהשפיע" אירית הוסיפה גם כי "עמית ערך להם הרצאת אורח על

מיומנויות עמידה מול קהל. מיומנויות אלו באו לידי ביטוי בפרזנטציות
התלמידים. בסופו של דבר הצטערתי ממש שבתקופת הקורונה לא יכולנו

להזמין הורים או שלא נערכנו לצלם אותם כי הם היו פשוט מרתקים"
עמית הוסיף : היום במאה ה-21 הצורך להציג מחקרים חשוב ומשמעותי

החלה ההרשמה
למרכז לשנה"ל

תשפ"ב
ניתן לבצע את ההרשמה

באתר מטמון שם גם תמצאו
את המידעון החדש:

ww.matmonetanya.com

אנא מהרו להרשם!

תעשו חיים
בחופשה ושמרו

על עצמכם!

שיר *
מאת עידית ברק

בשנה זו למדנו רוב הזמן בזום,
בגלל המצב של מגפת

הקורונה, המורים למדו
מיומנויות חדשות וגם 

התלמידים. 
וכשסוף-סוף חזרנו ללמידה
מקרוב, זה היה רק לשלוש

מפגשים.
לאחר שבועיים הוחלט לקיים
טיול לחוות "להתחיל מחדש"

לכיתות ה'- ו'. 
 שתי השכבות התרגשו מאוד
מהטיול, עד שארגון החמאס

התחיל לתקוף אותנו ובעקבות
כך התבטל הסיור לחווה.

שתי השכבות היו בהלם, והיו
כאלה שיום אחד מספרים

לחבריהם מבית הספר שיש
להם טיול והכל טוב - ואז אחרי

יום אחד מתבטל הטיול.
באותו יום בו היה אמור
להתקיים הטיול, למדו
התלמידים בזום. שוב.

יונתן גוטגלף מכיתה ה'2:
"השנה הזו היתה מאוד מוזרה.

היא מרגישה טיפה כמו חיקוי
של השנה שעברה, אבל מהצד

השני לגמרי שונה. לי השנה
הזו היתה קשה יותר משנה

שעברה, כי השנה הרקטות של
חמאס הגיעו לנתניה וזה גרם

לי להרבה לחץ. אבל יש גם
הרבה דברים טובים. לדוגמה,

הקורונה עוד מעט נגמרת,
ואפשר סוף סוף לצאת החוצה

בלי מסכות.
לסיכום, השנה הזו לא היתה

טובה וגם לא רעה."

 עמית רומנו, מנהל המרכז:
"השנה הזאת הייתה שנה

מאוד מורכבת, בגלל הקורונה.
אבל בגלל שהיה לנו ניסיון

בסוף שנה שעברה, אני חושב
שהגענו אליה מוכנים הרבה
יותר טוב, גם מבחינת המרכז

וגם מבחינת המורים אני חושב
שזה גם בא לידי ביטוי במספר
התלמידים שהשתתפו באופן

מלא בפעילויות שהיה גבוה

ואפילו מעל למה שציפיתי.
שנה מאוד מאוד מאתגרת

שאם נפעל נכון נדע לקחת
ממנה את הדברים הטובים

שכדי להטמיע אותם במערכת
החינוך בכלל ובמרכז שלנו

בפרט.
יש קללה בסינית שאומרת

שיהיו לך חיים מעניינים. ואני
חושב שהשנה הזאת הייתה

שנה מאוד "מעניינת" ואני
מאחל לכולם,  גם לתלמידים

וגם למורים וגם להורים ששנה
הבאה תהיה שנה הרבה הרבה

יותר "משעממת".

לאחר שבילו שש שנים במרכז
נפרדנו מבנות שכבה ט'. בשיחת

משוב על התקופה אמרו הבנות את
הדברים הבאים: "אחד הדברים

הטובים ביותר שהיו לי במרכז
מטמון זה תחושת השייכות! יש לנו

הרבה נושאי שיחה משותפים.
לעומת בכיתות שלפעמים אנו

נתפסים כ"חנונים". "אני זוכרת את
ההלם שהגעתי למרכז וגיליתי שיש
לי חברים! הייתי מופתעת בטירוף.
כי בביה"ס היסודי שלי תמיד הציקו

לי בהפסקות ופה מצאתי המקום
שלי והיו לי חברות." "הזיכרון החזק
שהוא ממש משמעותי לי הוא זיכרון
מכיתה ג'. זה היה בשנה הראשונה

שהגעתי למרכז ובסוף השנה הייתה
מסיבת סיום. אני זוכרת שהבוגרים

עלו לבמה הם נראו לי כל כך גדולים
והדבר היחידי שעלה לי בראש שגם

אני אהיה שם בסוף". 
איך היה לכן ללמוד במרכז מטמון?

"מקום מנחם שכיף להיות בו", "פה
אני מרגישה הכי בבית", "המקום

הזה הרים אותי מבחינה חברתית",
"הרגשתי שאני שורדת את השבוע

בשביל יום שישי" מקום שאפשר
להפעיל את הראש במנוחה ולא

להיות מוטרדים מהמצב החברתי"
ספרו משהו טוב אחד שאתן לוקחות

מכאן:
"את המורים המדהימים גם אלו



4מרכז מטמון נתניהחדשות היום

איך מוצאים כוכבי
לכת שיש סיכוי
שיהיו עליהם

חיים?
תלמידי תכנית המצטיינים בביקור

מרתק בפלנתניה

פינת השראה
מאת תו רובין

והפעם פינה לכבוד חג השבועות 

2017 אלי שמיר שמן על בד פשתן.'דיוקן הדדי בנוף עם מראם סירחאן'
ל

שם הצלםשם הצילום

יום שיא למחונני ה'-ו'
במשחקי המטמון

טנגרם אישי שיצרו
תלמידי ג' מצטיינים

בשיעור של אייל. סקרנים
לדעת מה זה? חפשו

ברשת

תלמידי כתה ד'1 חקרו
דמויות מעוררות השראה

ויצאו מעוררי השראה
בזכות עצמם בפרזנטציות

שהציגו את מחקריהם

סדנאת מדפסות
תלת מימד

לתלמידי החטיבה

ידעתם שמדפסות תלת
מימד הומצאו על מנת
לאפשר לאסטרונאוטים

בתחנת החלל להדפיס כלים
וחלפים נדרשים?

עובדה זו ועוד מידע רב
ומרתק קיבלו תלמידי

החטיבה במסגרת סדנא
שעברו בנושא.

התלמידים ראו איך עושים
שימוש בטכנולוגיה הזו

ברפואה, באומנות, באופנה
ועוד ודנו בשאלה: האם

בעקבות המצאה זו נעבור
מעולם של "יצרנים

וצרכנים" לעולם של "יצרנים
שיתופיים"?

תלמידי תוכנית המצטיינים
יצאו לביקור לימודי בפלנתניה

שכלל סדנאות ופעילויות
שונות בנושא חלל

ואסטרונומיה. בין יתר
הפעילויות למדו על רובר רכב

השטח שסוקר את המאדים,
ערכו חידון בנושא מחזוריות

המים בכדור הארץ ובחלל, צפו
בסרט על תקרת הפלנטריום

העגולה בנושא תעופה
ופלנטות אחרות. 

תלמידי שכבוד ד'-ו' קיבלו
הרצאה בנושא: "דרכים

למציאת כוכבי לכת שיש סיכוי

למצוא בהם חיים". במסגרת
ההרצאה נחשפו התלמידים
לשיטות מחקר שונות אשר
מרמזות על הימצאות כוכב
לכת ב"רצועת החיים" של
כוכב מרוחק. רצועת החיים

היא אזור המרוחק מספיק
מכוכב (המפיץ אנרגיה בצורת
חום ואור) כך שלא חם מדי אך
גם לא מרוחק מדי וכך קר מדי

להיווצרות חיים. 
שי המרצה, ציין שלוש שיטות

לאיתור כוכבי לכת שקשה
מאד, עד בלתי אפשרי לראות

אותם בטלסקופ בגלל המרחק
והסניוור מהכוכב של מערכת

השמש שלהם. הדרך הפשוטה
ביותר היא באמצעות מדידה

רציפה של האור שהכוכב
מקרין וזאת בעזרת טלסקופים

המוצבים בחלל או כדור הארץ.
כאשר מנתחים את התוצאות
ניתן לראות אם יש מצבים של
ירידה בעוצמת האור שמרמזת
על כוכב לכת "שמסתיר" חלק

מהאור. מופעים חוזרים של
אותה תופעה יכולים להיות
עדות מהימנה להימצאות

כוכב לכת. נדהמנו לשמוע
שיש מערכות שמש עם שנים
או שלוש שמשות. דמיונו איך

נראה שם יום מבחינת זריחות
ושקיעות...

התלמידים נהנו לפרוק אנרגיה
בגן המדעי ובמתקניו השונים

כמו מתקן ליו-יו האנושי,
מתקניה העברת קול, מראות

משבשות ומתקני האמרת
אנרגיה.

סיכם איתן את הביקור: "נהנתי
מאד ולמדתי דברים חדשים.

היה כייף שאפשר היה גם
להפעיל את הגוף ולצחוק בגן
המדעי. אשמח לחזור לכאן גם

שנה הבאה לסדנאות
נוספות"

חיפשתי אזכורים של חיטה באמנות
הישראלית, והיה לי ברור שאלי

שמיר יהיה חלק מפרי החיפושים
אבל על אף ציורי שדות מרתקים לא
בהכרח ברור לי באף ציור כמעט שזו

חיטה, שדות מוריקים מצהיבים
לעת מאי -יוני נראים לי חיטה, זו

הצומחת שוב. 
כותבת בערב את הפינה לפרסם
מחר בבוקר לחושך של דיווחים
מזעזעים על לינצ'ים בבני אדם

משני העמים- בציור הגדול הזה,
בשדות העמק שני אנשים, שני
עמים עומדים ומתבוננים, הוא

המורה, אבל זה לא מוזכר בשם
העבודה- זה דיוקן הדדי. מעניין

לראות את הדיוקן של מראם, ומרגש
לראות את העמידה של שניהם,

בדיאלוג כפול כזה - מציירים אחד
את השניה, כל אחד והבד שלו/ה

ומול השני/ה. על רקע שדה
החיטה- אחד הצמחים שיותר מכל

יש בו משמעויות של בית, וארץ
ביותר מתרבות אחת, על האדמה

הזו: יש כאן מקום - לראות, להקשיב.
מתי נתחיל לעשות זאת ? מזעזע

אותי לחשוב שאנשים מסתכלים על
בן אדם שמולם ותוקפים פנים מול
פנים. בלי להקל בפחדים ובקושי

של אף אחד- 'אם נדע, להשקיט את
זעמינו...איך להרגיע את האיבה, אם

רק נדע' מ.המר

לאחר שנה של עבודת צוות
ולמידה בשיטת "למידה

מבוססת פרויקטים" במסגרת
הפעילות "משחקי המטמון -

הבריחה מארכדיה פלניטיה",
בנו התלמידים מודלים של
תחנות התיישבות במאדים
אותם תכננו לאחר למידה

מעמיקה, דיונים והחלטות. לא
תמיד היה קל לתלמידים

שעבדו לראשונה במודל זה
להתמודד עם משימה צוותית
כה מורכבת וזאת פחות בגלל
התכנים אלא בגלל מיומנויות

לא מפותחות מספיק של
עבודת צוות כמו חלוקת

תפקידים, קבלת החלטות,
תכנון וניהול זמן, מנהיגות

והובלה. יחד עם זאת, מרגש
היה לראות כיצד רוב הקבוצות

מתפתחות לאורך השנה,
משתפרות ומתגבשות

חברתית. בסיום כל פרק עשו
התלמידים ריפלקציה לעצמם
והבינו במה שגו וחשבו כיצד

לשפר בעתיד.
תודה לעדו על פיתוח והובלת

הסדנא!
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מחונני ג'-ד'
בטיול מהנה

לרמות מנשה
בין המפגשים בזום לאזעקות
והטילים הספיקו תלמידי ג'-ד'

לצאת לטיול אמיתי בטבע
שם הצלם: גנאדי ביגרשם הצילום: מתבוננים ומציירים בכייף בטבע

הפנים אל הפודיום
באולימפידה?

זכייתה של אנסטסיה באליפות והמבט
אל אולימפיאדה טוקיו הקרבה

ATTILA KISBENEDEK - AFPעל הפודים בהונגריה

ציורים לחופש הגדולטליה יונה ג3

טיפים לחופשה
עמית רומנו נותן עשרה טיפים לחופשהמשמעותית

משמעותית

1. עשו לעצמכם רשימה של דברים שאתם רוצים לעשות. השתדלו
שאלו יהיו דברים שתלויים בכם ולא באחרים.

2. ברשימה שלבו לפחות שלושה דברים שלא עשיתם מעולם.
3. על לוח דו חודשי רשמו מתי תעשו כל דבר והקפידו גם לבצע
4. הקדישו זמן איכות עם היקרים לכם, במיוחד עם סבא וסבתא.

5. הקפידו לקרוא - כל ספר זה מסע לעולמות אחרים
6. הצטרפו לאבא ו/או לאמא ליום עבודה. תגלו עליהם כך דברים שלא

ידעתם
7. חישבו איך תוכלו להרוויח קצת כסף ועשו זאת!

8. פגשו חברים שכבר המון זמן לא נפגשתם איתם
9. סעו לבקר במקומות חדשים - למה לסוע עוד פעם לת"א כשאפשר

לגלות את חיפה?
10. שמרו על בריאותכם וביטחונכם והכי חשוב תנוחו. 

כך נראית ישראל
מתחנת החלל
הבינלאומית

שחור לבן -
צילום של נדב
ממצטיינים ג'

טכניקות צילום
אורי קירה -
מחוננים ז'

התלמידים נסעו לטיול ביער אלונה ופארק
מי קדם. אם לא שמעתם על יער אלונה

אז דעו שמדובר ביער ושמורת טבע בצפון
מערב רמות מנשה, שריד ליער אלונים

שכיסה לפני כמאה שנה את צפון השרון
ואת רמות מנשה.

בשמורה חורש ים תיכוני של אלון התבור
ואלון מצוי, ובו שפע של פריחות בעונות
החורף והאביב. זהו חורש קסום. אז מה
אפשר לפגוש ביער אלונה בחודש מאי ?

תגית מצויה, מוצית קוצנית , חבלבל
השיח, קיפודן מצוי, עולש גזר קיפח ,
חוטמית זיפנית וכמובן נמלות הקציר.

בנוסף, עשו התלמידים פעילויות לבחירה
כמו מדיטציה לצלילי קערה טיבטית, ציור

טבע רגוע ויצירת מנדולות מחומרים
טבעיים.

בהמשך ביקרו התלמידים והמורים בנקבת
"מי-קדם". זו נקבת מים עתיקה

מהתקופה הרומית – ביזנטית, שהובילה
מים לקיסריה. הסיור כולל הליכה בנקבה

במים קרירים שגובהם עד כ-70 ס״מ.
נקבת המים שאורכה כ-280 מטרים

ובעבר הייתה חלק ממפעל המים העתיק
ששרד עוד מהתקופה הרומית ביזנטית.

בתקופה הזאת כתוצאה מגדילה
משמעותית באוכלוסיית קיסריה נוצר צורך

משמעותי במים ונקבת המים שימשה
להובלת מים לשתייה ומים עבור

החקלאות המקומית. לאחר חפירות
במקום מטעם רשות העתיקות נפתח

האתר המטופח לציבור.
מפעל המים מתפרש על כעשרים

ושלושה קילומטרים, ברשת של מנהרות

ואמות מים, חלקם מתחת וחלקם מעל
לפני האדמה. המנהרות מאפשרת הליכה
בקומה זקופה בתוך מים שעומקם בין 40

ל 70 ס"מ. הטיול בנקבה עובר מתחת
לאדמה, בחשכה בתוך המים וצריך פנס

ואומץ לב (במיוחד כשעמית משמיע קולות
מפחידים...). יצאנו רטובים אך מרוצים. 

ְּבִָרים יָפִים: יֵׁש בְּעוֹלַם הַָרבָּה ד
וִּמי ׁשֶיֵּׁש לוֹ עֵינַיִם פְּקוּחוֹת 

ְּבִָרים נִפְלָאִים  רוֹאֶה יוֹם יוֹם ֵמאָה ד
לְפָחוֹת!
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קפה עם מורה - והפעם עם תו זמיר
איזו תלמידה היית?

הייתי תלמידה די טובה,
אותרתי כמחוננת בכיתה

ב' והשתתפתי ביום
שליפה אבל תמיד

חשבתי שאולי אני שם
בטעות.

לאן היית רוצה
לטוס?

מצד אחד אני ממש אוהבת
את פריז יש שם המון אמנות

ואוכל שזה שני הדברים
האהובים עלי, מצד שני
בפריז כבר הייתי ואשמח

לטוס למקומות שעוד לא
ביקרתי בהם, אולי כאלה
שאפשר לצלול בהם או

לוונציה לראות את הביאנלה
לאמנות.

מה התחביבים שלך?

אני מאד אוהבת לשיר, לבשל
שפעם זה היה גם ממש

מקצוע שהתפרנסתי ממנו
וגם לצלם.

קיץ או חורף?

אביב!

מורה שהשפיע
עליך?

הייתה לי מורה לתנועה
בתיכון (למדתי תיאטרון)

שאמרה לי שאחרי שהיא
מכירה אותי היא מציעה

לי תמיד לרשום את
ההארות הטובות

והמחמאות שנותנים לי
ולאו דווקא את ההערות –

עצמי עם קשה אני כי
תלמידים מפורסמים

שלימדת?

גיליתי רק לאחרונה
שתלמידה שלי מביה"ס הדו

לשוני השתתפה בביה"ס
למוסיקה ושרה את ההמנון

של תנועת כנפיים של
קרמבו – ביסאן אבו לאבן

וגם עוד תלמידה שחינכתי
שנה אחר כך השתתפה

בבית הספר למוסיקה מיה
קציר. בשיעור מדע במטבחאתגר הספגטיפרנקל

מורה גנאדי ביגרשחמט

סדנאת טיסנים

לתלמידי ז'-ט'סדנאת רחפנים

שם הצלםשם הצילום

שם הצלם: רויטל המורהיחי החופש הגדול
ל ל

שם המאיירת: מאיה מיידןשם האיור: שיעורי חופש

המלצת טיול לחופשה
של טל המורה

המורה טל ממליץ על עין איה
שהוא מעיין מקסים בדרום רמת

הגולן. מי המעיין הצלולים
ממלאים בריכת בטון, שצופה אל

הנופים המדהימים של משולש
הגבולות ישראל-סוריה-ירדן. ליד

הבריכה ישנם כמה ספסלי עץ וכן
עץ שיזף גדול. המעיין נקרא על

שם אילון יעקב הורביץ ז"ל שנהרג
בתאונת אימונים. שימו לב: אין

פינוי זבל מהמקום. אנא איספו את
האשפה אחריכם ושמרו על הניקיון

המלצת טיול של
המורה שרה

טיול ליום קיץ בנחל בניאס תחתון.
הליכה במים עמוקים. אפשר גם

עם אבובים. לרשום בוויז חניון
האקליפטוס ליד קיבוץ שדה

נחמיה. אני אוהבת את המסלול
הזה כי הוא זורם בעוצמה נמוכה
יותר ורגועה הרבה יותר. מתאים

במיוחד לימים חמים כי הולכים
במים. מחניון האקליפטוסים ניתן

לצאת למסלול הליכה, אופניים,
מסלול רטוב במים או סתם למצוא

פינת חמד ולשבת ליד הנחל

המלצת טיול של
המורה תו

עין דיבשה הוא טיול קצר ומקסים
בעליות לרמת הגולן. תגלו בריכות

קסומות ומוצלות בסבך ירוק.
הליכה קצרה ונוחה.

עיתון מטמון מחפש
כתבים, צלמים

ומאיירים לתשפ"ב
מעוניינים? שלחו מייל למרכז

מטמון וניצור אתכם קשר.
תודה - מערכת עיתון מטמון

רעיונות לדברים
שאפשר לעשות
בחופש הגדול

1. להתחיל אוסף של משהו - אוסף מחקים,
מדבקות, בובות מיוחדות וכו'.

2. ללכת לחפש חרקים/ציפורים/פרחים בטבע
עם ספר מגדיר מתאים. תהנו מהחיפוש

וממציאת הדברים המיוחדים שיש במגדירים
ובנוסף, זוכים בידע נוסף וזמן של טבע.

3. בלו בים או במזרקות מים בחוץ - כל דבר
שיקרר ויצנן את החום.

4. לכו ביחד להתנדב עם ההורים בעמותות
למען חיות. טיילו עם הכלבים, האכילו את

החיות ותרגישו את החשיבות שבנתינה ועזרה.
5. עשו משהו שאף פעם לא עשיתם!

המלצת התנדבות!
מאת דינה היימן

אמנם צריך ללכת עם ההורים, אבל אפשר
להתנדב בכלביה של נתניה. מאד זקוקים שם

לעזרה בהוצאת כלבים לטיול ובניקוי תאים. אם
תמיד רציתם כלב וזה לא מסתדר תוכלו לעזור
לכלבים הנפלאים שנמצאים שם. כדי להתנדב

בעמותה יש למלא טופס שתמצאו באתר
העמותה.

הפעילות היא 7 ימים בשבוע לאורך כל השנה.
אין צורך בהתחייבות ויש גמישות גדולה

בלוחות הזמנים ובסוגי הפעילות. גם תרומה
של שעה-שעתיים בשבוע מהווה עזרה אדירה

ומצילה חיים.
תחושת הסיפוק והאהבה ללא תנאי שתקבלו

מהכלבים ילוו אתכם לכל אורך הדרך
ההתנדבותית בנתניה אוהבת חיות.


