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דבר

המנהלת
בוגרי מחזור כ' -כוכבים יקרים,
בלי להאמין ,בלי לשים לב ,עברו להם שש השנים שלכם ,בבית ספר "שקד”.
בכל שנה מסיים מחזור שיש בו ייחודיות ומיוחדות וכל מחזור שמסיים משאיר בליבנו זיכרונות וגעגועים.
זוכרת את יומכם הראשון בכיתה א' ,היום בו הצטרפתם למשפחת שקד ומתקשה להבין איך הזמן עבר
לו כל כך מהר ואנו לפני פרידה.
יחד עם רגעי העצב והגעגוע שכבר החלו ,אני חשה התרגשות ושמחה כיוון עומדים להיפתח בפניכם
פרקים חדשים ,מאתגרים ומרתקים לא פחות.
במהלך לימודכם בבית הספר ,השתדלנו להכיר כל אחד ואחת מכם ,את היחיד והמיוחד שבכם ולהוסיף
לכם עוד כלים שיעזרו לכם בדרככם החדשה.
ליווינו אתכם באין ספור חוויות לימודיות וחברתיות כאחד ,מידי פעם נתנו חיבוק ,ניגבנו דמעה ובעיקר
נסינו להיות למענכם בכל צורך ובקשה.
רכשתם ידע רב ומיומנויות חשובות ,אך חשוב מזה אתם יוצאים מצוידים באהבת האדם באשר הוא
אדם ,אתם מכירים ומעריכים תרבויות ומנהגים חדשים ,אתם מלאים בחדוות הנתינה ובאכפתיות וכבוד
לאחר ,לאדם באשר הוא אדם.
ראיתי אתכם אוספים מוצרי מזון ואורזים עשרות חבילות לחג הפסח ,תומכים וחונכים את ילדי השכבה
הצעירה ,מקשטים את בית הכנסת השכונתי ,עוזרים לקשיש ,מקבלים בחיבוק את ילדי אגם ,מושיטים
יד לילדי אלמג'ד מטירה ,מתנדבים בגני הילדים ובלקט ישראל .
אני יודעת ובטוחה כי ערכי הנתינה ,העזרה לזולת וקבלת השונה ילוו אתכם בכל דרך בה תצעדו.
דעו כי בעתיד יפתחו בפניכם דרכים רבות ומגוונות ועליכם יהיה לבחור בתבונה בדרך הנכונה.
זכרו ,שלהצליח אין זה אומר שלא נכשלתם אף פעם! להצליח זה לדעת ,להבין ,לקום ולהמשיך קדימה
כפי שכתוב בחזון בית הספר ,בית ספר שקד תמיד יהווה בית עבורכם ודלתנו תהיה פתוחה לרווחה .אצפה
לכם כאן ,לשמוע ולחלוק בחוויות ולהמשיך להיות חלק מתהליך התבגרותכם.
ברכות רבות לכם ,הורים יקרים ,ואיחולי נחת ואושר מילדכם המקסימים.

שלכם באהבה,

אסנת שניידר
מנהלת בית הספר.

דברי

התלמידים
בסיום שש שנים בשקד
לצוות שקד הנפלא,
לפני שש שנים ,התחלנו את שנת הלימודים
עלינו לכיתה א' עם ילקוט ,קלמר ,מחברת וספר.
נרגשים  -הורים וילדים ,מתחילים את הצעד הראשון בלימודים.
הכרת אותיות האלף בית ,חיבור ,חיסור וגם הפסקות מעת לעת.
בכיתה ב' זה כבר היה אחרת ,כולם התרגלו למסגרת.
את החשש מחליף הגעגוע ,לחברים ,למורים ולכל מה שמוכר וידוע.
לומדים לתרגל ומעמיקים ביסודות ,שיעורים ,מבחנים וגם עבודות.
כך עבר לו הזמן ולכיתה ג' הכל כבר היה מוכן.
גדלנו והפנמנו שללמוד זה חשוב ויכול להיות מהנה אפילו אהוב.
שיעור חשבון ,עברית ,תורה ועוד ,ולא פחות חשוב לתת לזולת כבוד.
כיתה ד' אף היא מרתקת ,הרבה עשייה מורכבת ומאתגרת.
ממשיכים הלאה ולכיתה ה' עולים ,ולומדים להתגבר על כל המכשולים.
והנה הגענו לכיתה ו' הכיתה של הבוגרים ובשנה זו הספקנו המון דברים.
יצאנו למסע בו גילינו דברים מרתקים  ,ספגנו דרך ארץ וערכים.
הגיעה שעת פרידה
בלב נרגש ועם המון אהבה,
יתחיל כל אחד דרך חדשה.
זה הזמן לומר להתראות
ולהשאיר מאחור המון חוויות וזיכרונות,
שילוו אותנו עוד שנים רבות.
ולכן ,מורות וצוות יקר
תודה על כל העזרה ברגעים הקשים,
על תחושת הביטחון שהענקתם מבפנים.
על התמיכה והייעוץ המתמיד,
שיהיו משמעותיים בחיינו בעתיד.
המשיכו להיות הזרקור שמנחה את דרכם של הילדים.
לסיכום רצינו להגיד שוב תודה.
תודה על שש שנים מדהימות בהן התבגרנו ופיתחנו הבנה.
מעריכים כל צעד ,רגע והקשבה.
אוהבים ולא שוכחים שום רגע שחווינו איתכם במהלך השנים.

באהבה אינסופית ילדי שכבת ו’.
מחזור כ' – תשע"ט

דבר

היועצות
בוגרים ובוגרות יקרים,
רגע לפני שמסתיימת שנת הלימודים חשוב להשתהות,
לבדוק ,לסכם.
אתם מסיימים שלב בו השקעתם ממרצכם
למדתם כהלכה ,גדלתם והחכמתם.
כאשר שכבה עוזבת ,בית הספר לא נראה כמו קודם.
אך עולם כמנהגו נוהג ,והגיע הרגע להיפרד.
לאורך הזמן צעדנו יחד .
חווינו למידה ,חברויות ,זכרונות מרגשים עצובים ושמחים.
למדנו לחיות יחד כקבוצה ,לכבד אחד את השני ,לפרגן ולהושיט
יד לעזרה .

“צריך שכל איש ידע שבתוך תוכו דולק

נר"(הרב קוק)

אנו מאמינות באור הפנימי שטמון בכל אחד מכם,
ובעזרתו תצעדו בדרך הטובה עבורכם.
מאחלות שדרככם החדשה תהיה משמעותית ומהנה
האמינו בעצמכם וביכולתכם,
ולעולם אל תוותרו.

שלכם באהבה,

סימונה וימית
יועצות בית הספר.

כתה ו'  1המדהימה
"סוכנים סמויים"
בנשמה

דבר

המחנכת
תלמידים אהובים שלי,
זכיתי .זכיתי בכיתה מדהימה ויוצאת דופן .ילדים מיוחדים שכמותכם כשכל אחד מכם כבש פינה
בליבי.
תחילת הכרותינו היתה בכיתה א' ,כמה קטנים ומתוקים הייתם אז .שנתיים נהדרות היו לנו ביחד
וכשנפרדנו בסוף כיתה ב' היה נדמה שזה מוקדם מידי ולכן ,לא היתה שמחה ממני כשחזרתם
להיות שלי בכיתה ה' לעוד שנתיים משמעותיות של למידה ,צבירת חוויות מדהימות ובעיקר
לתחושת הביחד שלנו שאין שניה לה .שיתפתם אותי בענינים אישיים שלכם ,חלקתם איתי חוויות
וחלומות והייתם קשובים לכל אותם הדברים בהם ציידתי אתכם להמשך הדרך.
אני יודעת שהגיע הזמן ,למרות שכואב ועצוב ,להיפרד ולומר שלום לאחר ארבע שנים של ביחד.
אך גם מרגישה שמחה ,גאה ומאושרת לראות אתכם גדולים כל כך ,פורשים כנפיים ועוברים
לשלב הבא בחייכם.
אתם יוצאים לדרך חדשה .השתדלו ללמוד ,להשכיל ולהפיק מעצמכם את המירב ותמיד לעשות
את המיטב בכל תחום בו תעסקו .הפעילו שיקול דעת נכון ומחשבה ,וכשצריך ,עצרו לרגע לחשוב
– ורק אז לפעול .ולפני הכל זכרו ,השאירו תמיד את לבכם פתוח אל האחר .היו רגישים לסביבה,
תנו באהבה והיו בני אדם טובים ,בדיוק כמו שכיוונו אתכם בשקד שש שנים.
אני בטוחה שכל אחד מכם ידע לבחור את הדרך המתאימה לו ויגיע להצלחה .אני יודעת שבכל
מקום שאליו תגיעו תדעו להפיץ את הטוב שבלבכם ובמעשיכם ותטביעו את חותמכם עמוק
בלב הסובבים אתכם.
אני רוצה להודות לכם על השנים הנפלאות שעברנו ביחד ועל כל הטוב שהענקתם לי ומבקשת
שתזכרו ,תמיד בכל מצב ובכל רגע אני כאן ,שומרת בליבי פינה חמה עבורכם.

בהצלחה לכולכם
באהבה ענקית
אילת

דבר

התלמידים
אילת מורתנו היקרה,

רגע לפני שנפרדים,
רצינו לומר עד כמה אותך אנחנו אוהבים.
קשה לנו לתאר בקצרה
אישה כמוך במלוא הדרה
אישה יקרה ומורה נהדרת
שעיצבה את חיינו לתפארת.
בכיתה א' זכינו בך ,וישר נכנסת ללבנו.
לימדת אותנו הכל והפכת אותנו למי שאנחנו היום.
בכיתה ב' כבר ידענו קרוא וכתוב,
אבל את תמיד הזכרת לנו:
“הכי חשוב לקבל אחד את השני ולאהוב”
אותך אנחנו אוהבים נורא ,בשבילנו את המורה הכי טובה .
את יודעת תמיד להרגיע ,עם הקול השקט והנעים שלך
כל שיעור איתך זאת חוויה מיוחדת במינה.
את מורה עם כוח ורצון רב בעולם,
אם תהיה בעיה את תעזרי לכולם.
את מלאת הומור ושמחה,
תמיד מסודרת וחרוצה.
מכבדת כל איש ואשה ועוטפת אותנו באהבה
ובדיוק בגלל זה אנו אוהבים אותך נורא.
נותנת ועוזרת ולא מצפה לתודה,
תמיד תומכת ולא מוותרת ,כמוך לא תהיה לנו אחרת.
מכל תלמיד אכפת לך מאוד,
וערך חשוב אצלך זה כבוד.
תודה על החוכמה ששאבנו ממך,
ההקשבה ,הנתינה וטוב ליבך.
המשיכי להיות "מורה לחיים" כפי שהנך
ודעי ,שהרבה מההצלחות היפות שלנו ,הן בזכותך!

באהבה,
תלמידי כיתה ו1
התלמידים
האוהבים והאהובים שלך

שאיאק ליה

סיידון מאי

הגיעה אלינו :אחרי שיצאה ממגזין אופנה.
לא נרדמת בלי :לכתוב לילה טוב בשידור
תכונות :רגישה ,חברותית ,מקשיבה וחברה של כולנו הכי טובה.
כשהיא תהיה גדולה :דוגמנית מסלול.
משפט מחץ :היא לא באה אל המסלול ,המסלול בא אליה.

הגיעה אלינו :אחרי שצעדה על המסלול וכואבות לה כבר הרגליים.
לא נרדמת בלי :להעלות סטורי לאינסטה
תכונות :חכמה ,מהממת ותומכת.
כשהיא תיהיה גדולה :דוגמנית מספר אחת.
משפט מחץ :היא דגמנה בשושי זוהר בגלל שהיא זוהרת!

קמחי רועי
הרוש עמית
הגיע אלינו :מקריפטון
לא נרדם בלי :פרק של סופרגירל.
תכונות :חכם ,תחרותי ,נאמן וחבר טוב של כולם.
שיהיה גדול יהיה :המנכ"ל של המנכ"לים
משפט מחץ :נטפליקס זה דרך חיים.

הגיע אלינו :אחרי שנאבד בשלג
לא נרדם בלי :לראות נטפליקס
תכונות :חברותי ,משמח את כולם ודואג
שלאף אחד לא יהיה משעמם.
שהוא יהיה גדול :יהיה סנובורדר מקצועי
בטים של רד בול.
משפט מחץ :יום בלי לראות סנובורד ביוטיוב,
זה כמו לשבת בכיסא שיעור שלם.

ימיני עילאי

ארבל יובל
שם :יובל
שם קוד :ארבל 512
נשק מיוחד :אופניים
משימת חייו :שיצחקו מהבדיחות שלו
משפט מחץ" :תן חיוך והמצב יהיה הפוך”
תכונת אופי :ילד מגניב ,טוב לכולם
ומאוד אדיב.

שם :עילאי
שם קוד 563 :ימיני
נשק סודי :נעלי ריצה
משימת חייו :לרוץ לכל מקום בעולם
משפט מחץ" :אנחנו על המפה ונשארים במפה”
תכונת אופי :ספורטאי מעולה ,חבר נאמן
שאפשר לסמוך עליו כל הזמן.

בכור עומרי
שם :עומרי
שם קוד :בכור 779
נשק מיוחד :מפתח עגלת מחשבים
משימת חייו :לנצח בפורטנייט
משפט מחץ :יכולת יכולה להביא אותך לשיא ,אבל
דרוש אופי בשביל להישאר שם איתי
תכונת אופי :טוב במחשבים ובעיקר בצחוקים בכולם
הוא תמיד מתחשב ומשחק במחשב.

אילוז עמרי
שם :עמרי
שם קוד 854 :אילוז
נשק מיוחד :סנפירים
משימת חייו :להתחרות בטריאתלון בכל העולם
משפט מחץ" :גב או פרפר ,העיקר הדבר”
תכונת אופי :סקרן ,נדיב והכי אדיב

חולי ליאור
שם  :ליאור
שם קוד  011 :חולי
נשק מיוחד  :נעלי פוינט
משימת חייה  :להיות רקדנית בינלאומית מצליחה
משפט מחץ " :יש קיצורי דרך לגן עדן ריקוד הוא אחד מהם”
תכונת אופי :יצירתית וחברה של כולם ואין כמוה בעולם!

איצקוביץ סיון
שם :סיון
שם קוד 058 :איצקוביץ
נשק מיוחד :בגד גוף
משימת חייה :להיות הרקדנית והאופה הטובה בעולם.
משפט מחץ" :בישול זה בשביל לאכול ,אפייה זה בשביל לחלום”
תכונת אופי :ילדה חייכנית,מתוקה ואוהבת
תמיד מסודרת מאורגנת ומתוקתקת.

עמרם אופק

פרומקיס אנני

שם :אופק
שם קוד 119 :עמרם
נשק מיוחד :בגדי ריקוד
משימת חייה :להיות בבראץ קרו (קבוצה מתקדמת
בסטודיו שלה)
משפט מחץ" :מחול הוא השירה של הרגליים”
תכונת אופי :ילדה מושלמת ,בריקוד היא מהממת,
מצטיינת בלימודים ואהובה על כל החברים.

שם :אנני
שם קוד  865 :פרומקיס
נשק מיוחד :התלתלים שלה.
משימת חייה :לרקוד בבמות הגדולות בעולם
משפט מחץ" :ריקוד הוא השפה הסודית של הנפש”
תכונת אופי :חברה ממש טובה ,רקדנית נהדרת ,אוהבת
לעזור לכולם וכיף להיות בחברתה.

מלצקי יובל
שם :יובל
שם קוד636 :
נשק מיוחד :אוזניות
משימת חייו :להיות מנהל בחברת הייטק
משפט מחץ" :למה ככה חזק?!”
תכונת אופי :ילד נדיר ומוכשר  ,מחשבים הוא
אוהב ועם כולם מסתובב.

וילנר אורי
שם :אורי
שם קוד 678 :וילנר
נשק מיוחד :זריזות רגליים
משימת חייו :לנצח ,נקודה.
משפט מחץ" :אבל מה עשיתי?!”
תכונת אופי :ילד מוכשר ומיוחד כמוהו תמצאו רק אחד.

צ׳למינסקי נועם
שם :נועם
שם קוד 235 :צ'למינסקי
נשק מיוחד :שלט XBOX
משפט מחץ“:זה לא נהיה קל יותר ,אתה
נהיה טוב יותר”
תכונת אופי :בעל אישיות מיוחדת ,את
מחבט הטניס אף פעם לא עוזב ותמיד עוזר
לכולם.

רוזן נדב
שם :נדב
שם קוד 989 :רוזן
נשק מיוחד :לפטופ
משימת חייו :להגיע ל 100,000-קילים
משפט מחץ" :חבר בוא איתי ואותך אקח איתי”
תכונת אופי :ילד נעים,רציני וחברותי ,תותח
במחשבים ותמיד עוזר לכולם.

דיין נועה בריאנה
שם  :נועה
שם קוד  124 :דיין
נשק מיוחד  :כדור כדורעף
משימת חייה :להגיע לנבחרת העולמית בכדורעף
משפט מחץ" :יש משהו בבעלי חיים שמוציא אותנו
מעצמנו ומוציא אותנו מהזמן ומאפשר לנו לשכוח
מהחיים שלנו”
תכונת אופי :ילדה ממש חרוצה בכל עבודה תמיד
משקיעה.

ביאליק טל
שם  :טל
שם קוד  899 :ביאליק
נשק מיוחד  :פסנתר
משימת חייה :לשחק "בברודווי”
משפט מחץ " :פסנתר שהתפרק ,לא ינגן עוד”
תכונת אופי :ציירת מלידה ,עושה הכל בהמון
כישרון.

אבידר דניאל

לביא בר

שם :דניאל
שם קוד 330 :אבידר
נשק מיוחד :אוכף רכיבה
משימת חייה :לרכב על סוסים בכל העולם
משפט מחץ" :לא מחליפים סוס מנצח”
תכונת אופי :חברה טובה ,תמיד באה לעזרה למי שנמצא בצרה

שם  :בר
שם קוד 080 :לביא
נשק מיוחד  :מקלות תופים
משימת חייה  :לתופף ,והרבה...
משפט מחץ" :לשאוף למטרות ולהגיע לחלומות”
תכונת אופי :ילדה יפה ומוכשרת מוסיקה בשבילה זה
החיים.

סימקה יונתן
שם :יונתן
שם קוד :סימקה 009
נשק מיוחד :כדור כדורסל
משימת חייו :להשתתף בליגת ה NBA-בכדורסל
משפט מחץ" :אנחנו לא קונים כוכבים ,אנחנו מיצרים אותם”
תכונות אופי :חבר פשוט נהדר ,מחזר אחרי הבנות עם חיוך
כובש לבבות.

פינטו ליברמן יותם
שם :יותם
שם קוד 234 :פינטו
נשק מיוחד :מדפסת תלת מימד
משימת חייו :להמציא המצאות שישנו את העולם
משפט מחץ" :דמיון חשוב יותר מידע .ידע הוא
מוגבל והדמיון-אינסופי”
תכונת אופי :אישיות מופלאה ונהדרת ,באנגלית
מדבר לתפארת.

זלכה איתי
שם :איתי
שם קוד 010 :זלכה
נשק סודי :מדי כדורסל
משימת חייו :לשחק במכבי תל אביב
משפט מחץ" :כישרון הוא דבר נפלא ,אבל עבודה קשה
שווה יותר”
תכונת אופי :מוביל את כולנו להצלחה כי הוא מנהיג מלידה.

ויס אור
שם :אור
שם קוד 022 :ויס
נשק מיוחד :נעלי כדורסל
משימת חייו :להיות שחקן כדורסל מצליח
משפט מחץ" :איזה חמוד!”
תכונת אופי :אוהב לצחוק וגם להצחיק וגם
אף פעם לא מציק.

צוקרמן שחר
שם :שחר
שם קוד 006 :צוקר
נשק מיוחד :מחבט טניס
משימת חייו :לנצח את ווימבלדון
משפט מחץ":איש אחד הלך הלך הלך בום! נכנס לכושר!”
תכונת אופי :עם חיוך כובש על השפתיים ,חבר נאמן לכולם
עם הכי הרבה סטייל בעולם.

בוארון ליאור
שם :ליאור ב
שם קוד :ליאור 017
נשק מיוחד :כדור כדורגל
משימת חייו :לזכות בכדור הזהב
משפט מחץ" :הכדור הוא עגול”
תכונת אופי :חבר טוב ומקסים ,בכדורגל הוא פשוט מדהים.

צ'יפרוט אור
שם :אור
שם קוד 456 :צ'יפרוט
נשק מיוחד :מחבט בייסבול
משימת חייו:להיות מיליארדר הכי גדול בעולם
משפט מחץ" :אף אחד לא מושלם,אבל אני לא אף אחד!”
תכונת אופי :ילד מצחיק ואקטיבי ,טוב בלימודים וגם
ספורטיבי.

קאול אורי
שם :אורי
שם קוד908 :
נשק מיוחד :אייפד
משימת חייו :לזכות בתחרות טניס בינלאומית
משפט מחץ " :מהר יותר ,חזק יותר ,גבוה יותר”
תכונות אופי :ילד מדהים ומגניב ,טוב בספורט והכי
מקשיב

דף קשר ו׳1

אבידר דניאל
055-8873212

אמסלם עלמה
053-3398974

דיין נועה בריאנה
053-7314113

יוהן עפרי
053-4213294

איצקוביץ סיון
053-6212950

אילוז עמרי
052-5621115

אפרגן איה
053-8318528

ויטל נועם
054-9888032

ימיני עילאי
058-6321328

קס רילב פינטו ליברמן יותם
פו
058-7675671
050-2611444

ארבל יובל
058-4626115

וילנר אורי
050-6338020

לביא בר
054-2407723

פרומקיס אנני
053-2454381

צוקרמן שחר
058-4060507

אמיר מעיין
054-9040180

בוארון ליאור
052-6635585

ויס אור
054-3313002

מלצקי יובל
054-9935380

צ׳פרוט אור
052-6372460

קאול אורי
054-5212020

ביאליק טל
054-7384836

בכור עומרי
054-5758011

זלכה איתי
053-8310307

חולי ליאור
058-4848303

סימקה יונתן
058-6288865

עמרם אופק
053-7130313

צ׳למינסקי נועם
058-4644304

צדקה מיכאלה
054-2033043

רוזן נדב
054-2603637

תמונות הווי

תמונות הווי

כתה ו׳ 2-המיוחדים
“השורדים האחרונים”

דבר

המחנכת
לתלמידי היקרים,

אתמול הייתם בכיתה א' ,והיום ,כמעט מבלי להרגיש ,הגעתם לסיום בית הספר היסודי.
כיתה היא מעין משפחה גדולה ,העוברת יחדיו רגעים של שמחה ,של למידה ,של פעילות
משותפת ,ולעיתים גם כועסים ומשלימים.
ניסיתי לראות את אישיותכם ,לא פחות מאשר את היקף ידיעותיכם .ניסיתי להבין ,להיות
רגישה לצרכים ולמשאלות לבכם .אינני יודעת אם הצלחתי ,אך יודעת אני כי ניסיתי...
היינו לתקופה של כשלוש שנים -כיתה ומורה ,יחד בכל המערכות :לימודים ,טקסים ,טיולים
ואהבות ראשונות .זכיתי לראותכם גדלים ומתבגרים מול עיני וגם אני "גדלתי" והתבגרתי
יחד אתכם.
מצויים אתם בפתחה של תקופה חדשה ,בטוחה אני כי בהתנהגותכם תפעלו לאהבת האדם,
תגלו רגישות ,סובלנות ותסללו את דרכיכם להיות מאושרים .שהמצפון ,הרגש ושמירת כבודו
של הזולת ילוו אתכם בהמשך דרכיכם -כי הם החשובים באמת בבית הספר של החיים!

“המורה אם אכן נבון הוא ,לא יצווכם את חכמתו ,אך יכוון את צעדיכם אל מפתן
חכמתכם אתם" (ח'ליל גובראן)

אם זכיתי ,אפילו במעט ,לקרב אתכם אל המפתן -דיינו!

באהבה רבה לכיתה ו' 2המיוחדת-
ברכתי מלווה אתכם
מיכל אשל

דבר

התלמידים
למיכל היקרה שלנו,

שלוש שנים את איתנו ,מלמדת ,דואגת ,אוהבת ,מתעניינת ומתחשבת.
כשפגשנו אותך לראשונה הבנו שאנחנו ההתאמה הנכונה.
לימדת אותנו את הדברים החשובים באמת ,לא רק תנ"ך ,מתמטיקה או מקצוע אחר
אלא גם מהי חברות אמיתית ,פרגון ,אחווה ,אהבה ,דאגה לשונה,
התחשבות ,כנות ,לעזור זה לזה ובאמת לראות את העיקר בעולם.
הפרויקטים השונים בהם השתתפנו בשנים שלמדנו איתך היו מהנים ומלמדים,
המפגשים עם בתי הספר אג"ם ,ביל"ו ,אלמג'ד וירדן לימדו אותנו לקבל את האחר
ולחשוב שכולנו בעצם שווים.
ההתנדבויות השונות ,בבית הקשיש ,קמחא דה פסחא ,בגנים ,בצהרוניות,
לקט ישראל ועמותת חסד פתחו וחיממו את ליבנו ושמחנו להיות שם איתך.
למדנו לפעול בשיתוף פעולה בזכותך ,כאחראים על תרגילי החירום בבית הספר,
כחונכים ופרויקטים לימודיים שונים בקבוצות.
במשך השנים צברנו המון ידע ,אבל חברות היא לא משהו שמשיגים ברגע.
אנחנו שמחים שבחרת להיות המורה שלנו ולא של כיתה אחרת,
וגם שבטיול השנתי היית המורה הכי הטובה ,נכנסת למים,
השתוללת איתנו והיית ממש כמו חברה שלנו.
אז רצינו לאחל רק טוב ,בגלל שיש לך לב זהוב.
כשפנינו אלייך בעת צרה ,תמיד הייתה לך את העצה המתאימה.
עברת איתנו מסעות וחוויות ,ואנחנו עוזבים את בית ספרנו
עם תרמיל ענק של גאווה וידיעות.
אנחנו ,כיתה ו ,2הכיתה האוהבת שלך ,רוצים להודות לך מכל הלב:
תודה שהיית בשבילנו
תודה שהיית שלנו
תודה שהתחשבת בנו
תודה שהאמנת בנו
תודה שנתת לנו הזדמנויות לצמוח מהמקום והרצון שלנו
ותודה שהשקעת בכל אחד ואחד מאיתנו מזמנך האישי.

אוהבים אותך לנצח נצחים
שלך אוהבים
ו'2

דבר

מחנכות העבר
אני רואה אתכם ,נערים ונערות ,חברים טובים ,עוזרים ודואגים
תלמידים יקרים ואהובים שלי!
זה לזה ,מלאי חמלה ואכפתיות .קבוצה נפלאה מלאה אהבה
הנה הגיע הרגע ואתם מסיימים כיתה ו’ !!!!
אם לומר בכנות ,אני עוד קצת לא מעכלת....אבל הנה והכלה.
מסתיימות להן ששת שנות החינוך הראשונות שלכם .מסתיים עכשיו אתם יוצאים לדרך חדשה ואם אצטרך לבחור מסר
לו מסע קסום ונפלא .מסע ,שלא תמיד היה קל ,אבל אין ספק ,שתיקחו אתכם ,אבחר ב ״דרך ארץ קדמה לתורה״.
שתמיד היה מעניין ומעשיר.
זוכרת שפגשתי אתכם בכיתה א' ,ילדים קטנים ותמימים ,כולכם כל כך נפלאים ודרך הארץ שלכם נפלאה ,מה שמבטיח
מבולבלים ומפוחדים .עדיין לא ממש הבנתם שנפרדתם מהגן שתהיו אהובים ואוהבים תמיד.
והגעתם ל״עולם האמיתי״ של כיסא ,שולחן ומחברת .וכך אני מאחלת לכם שיהיה לכם מסע חדש מופלא .תחקרו,
באמת ,חווינו יחד ,את המעבר .הכרנו אחד שטוען שקשה תלמדו ,תתנסו ,תשאלו ,תאהבו ,לכו אחרי הלב ,סמכו על
לו לשבת ,אחת שמנסה להקשיב למורה ,אחד שמנסה את האינטואיציה שלכם ,על הביחד ,על השמחה והצחוק.
מזלו להתחמק מהשיעור ,אחד שמתווכח וכל הכיתה מקהלה אתם ילדים מדהימים!! ואין לי ספק שעוד אשמע עליכם רבות.
שמרו על טוב לבכם ,שמרו על האחדות שלכם ,יחד אתם
שמחה וצוהלת.
בכיתה ב' הפכתם להיות שלי .לאט לאט למדתי להכיר אתכם .כוח גדול.
גיליתי ילדים מלאי אהבה ,שכל כולם לב אחד ענקי .התאהבתי יד ביד ולב אל לב
יחד כל דבר הולך
בכם.
ראיתי אתכם מתבגרים והופכים לאנשים קטנים .שוחחנו ,יד ביד כך בשרשרת
והדרך מתקצרת.
למדנו ,צחקנו ,גם בכינו וגילינו את הכוחות החבויים בנו.
בילינו יחד שלוש שנים קסומות ונפלאות ,שלוש שנים מלאות את ידי כך בידך
אהבה .כל כך נהנתי להיות המורה שלכם .לחוות איתכם ,לגדול יחד כל המשפחה
ולצמוח יחדיו .לפעמים תהיתי מי מלמד את מי ..תתפלאו ,איש אחד בלב אחד
יחד יד ביד.
אבל לא מעט פעמים התשובה היא שלמדתי מכם.
גם היום ,כשאני צופה בכם משחקים יחד בהפסקות ,או כל אחד יתן מעט
לומדים במבואות ,אני יכולה להרגיש איך ליבי מתמלא גאווה .כל אחד יושיט רק יד
יחד יחד לא לבד
אל האור נצעד... .
תמיד פה לכל שאלה ,בקשה ,עזרה.

אוהבת אתכם המון,
טליה

וינוקור נויה

אלטובסקי אורן

למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :אחראית מאוד
ואפשר תמיד לסמוך עליה.
מה היא תעשה עם הכסף שתזכה :תעבור לארה"ב
למה הודחה :לא צעקה מספיק חזק.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :כמה חברות טובות.
נשק סודי :חכמה

למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
משלימה בין כולם.
מה תעשה עם הכסף כאשר תזכה :טיול
מסביב לעולם.
למה הודחה :התגעגעה לים.
מה תיקח איתה לאי :בגדי ריקוד.
נשק סודי :רגישות והתחשבות בכולם.

גירון עידו

טיקולסקר דריה

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :הוא חזק
ויכול לשרוד
מה יעשה עם הכסף כאשר יזכה :יקנה את כל
הזכויות של queen
למה הודח :הוא צייר במקום לשחק
מה יקח איתו לאי :קומיקס
נשק סודי :תלתלים וגובה

למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :צופיפניקית
בנשמה ונאמנה למדינה.
מה תעשה עם הכסף כאשר תזכה :תשקיע בקמפיין
לנשיאות המדינה.
למה הודחה :שיגעה לכולם את הראש
מה תיקח איתה לאי :רמקולים לשמוע מוסיקה
נשק סודי :יכולה לדבר במשך שלוש שעות רצוף.

מערבי-ברנר מעיין

רייפמן תומר

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :הוא תמיד
מעלה לכולם את המצב רוח.
מה יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה אספקה של
שניצלים לכל החיים.
למה הודח :הוא לא הפסיק לעשות ביטבוקס.
מה היה לוקח לאי בודד :אוזניות וערכת .dj
נשק סודי :חוש קצב מטורף.

למה מה מגיע לו להיות השורד האחרון :כי הוא ניגן את שיר
הסיום של התוכנית הישרדות
מה הוא יעשה עם הכסף שיזכה :קונה את כל הגיטרות בחנות
למה הודח :ניגן חזק מידי והפריע לשכנים
מה היה לוקח לאי בודד :רישיון צלילה
נשק סודי :אוריגמי

ליברמן גל
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :חזק ואסטרטגי.
מה יעשה עם הכסף שיזכה :ישקיע בבית ספר להוקי משלו.
למה הודח :הלך לשתות ולא חזר.
מה היה לוקח לאי בודד :מחשב טוב וחיבור מהיר לאינטרנט.
נשק סודי :שיער ארוך

נחום איתן
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :הוא שחקן ,זמר ויוטיובר.
מה הוא יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה ציוד צילום ואולפן
הקלטות.
למה הודח:כי לא הקשיב למדריך.
מה היה לוקח לאי בודד :טלפון ומטען.
נשק סודי :ביטחון עצמי.

אילון מאיה
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :נחמדה לכולם
ונחושה לזכייה.
מה היא תעשה עם הכסף שתזכה :תתרום לבעלי חיים.
למה הודחה :התגעגעה לאימוני הכדורסל שלה.
מה היית לוקחת לאי בודד :את הכלב שלה ,בולט.
נשק סודי :יכולת שכנוע.

הכט שי
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :נותן מעצמו לאחרים
מה יעשה עם הכסף שיזכה :פותח חברה לעיצוב אופנה
למה הודח :היה אופטימי מידי
מה היית לוקחת לאי בודד :את ישי
הנשק הסודי :הומור

סטופק פולינה
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :היא לא תפגע
באף אחד.
מה היא תעשה עם הכסף שתזכה :תקנה בבושקה.
למה הודחה :יש לה כתב קטן מדי.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :חצוצרה.

דהן מילי
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :כותבת שירים מקצועית.
מה תעשה עם הכסף כאשר תזכה :תגשים חלומות למשפחתה.
למה הודחה :עזרה לכולם ושכחה את עצמה.
מה תיקח איתה לאי :הרבה בעלי חיים
נשק סודי :מבט מקסים.

פרמדר יונתן
קרן יואב
למה מגיע לו להיות השורד האחרון:
תחרותי מאוד.
מה הוא יעשה עם הכסף שיזכה :יתרום
עשירית ,ואת השאר יחסוך.
למה הודח :כי הוא שאל יותר מדי
שאלות.
מה היה לוקח לאי בודד :משפחה
וחברים.
נשק סודי :מהירות וזריזות.

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :כי הוא
חזק מאוד ויכול לשרוד
מה יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה אולם כדורסל
למה הודח :היה עסוק בהתנדבות.
מה היה לוקח לאי בודד :לוקח את המחשב
הנייד שלו.
נשק סודי :אומץ לב ונחישות.

ברעם ניר
למה מגיע לו להיות השורד האחרון:
כי הוא בחיים לא מוותר.
מה יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה
מיליון כדורי כדורסל
למה הודח :כי הוא לא הפסיק לחפור
על NBA
מה היה לוקח לאי בודד :אקסבוקס
נשק סודי :שירה במקלחת

רוסו גיא

שפרוני רון

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :כי הוא חבר של כולם
מה יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה מגרש כדורסל
למה הודח :כי לא רצה להצטלם לתוכנית.
מה היה לוקח לאי בודד :כדור וסל.
נשק סודי :חומר למבחן

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :ספורטאי מצטיין.
מה יעשה עם הכסף כאשר יזכה :יקנה את מכבי תל -אביב.
למה הודח :הלך לעזור בהגברה ושכח את המשחק.
מה יקח איתו לאי :את דורי אחיו הקטן.
נשק סודי :מתנדב לעזור.

כתב יהלי

ביגאס עפרי
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
חכמה ואסטרטגית.
מה היא תעשה עם הכסף שתזכה :סיבוב
הופעות ריקוד בכל העולם.
למה הודחה :היתה מרוכזת בטלוויזיה
ושכחה לבוא.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :הרים של
סושי.
נשק סודי :סקרנות.

למה מגיע לה להיות השורדת האחרון:
תחרותית ומלאת עוצמה.
מה תעשה עם הכסף שתזכה :תקנה מכשירי
התעמלות.
למה הודחה :נתקעה בזמן עמידת ידיים.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :טלוויזיה
שמשדרת את הסדרה פוראבר.
נשק סודי :כריזמטית

רדל אליה
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
הכי תומכת כשצריך.
מה היא תעשה עם הכסף כאשר תזכה:
תתרום לכל מי שזקוק.
למה הודחה :עזרה לקבוצה השנייה.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :את כל
החברים שלה.
נשק סודי :רקדנית בנשמה.

יצחק אור

לבנטל ישי
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :חבר
אמיתי ודואג לכולם
מה יעשה בכסף כאשר יזכה :יקנה וילה עם
בריכה ענקית
למה הודח :שחה ואיבד את הדרך חזרה
מה יקח איתו לאי בודד :את שי הכט
הנשק הסודי :רגיש

למה מגיע לו להיות השורד האחרון :כל
הכללים במתמטיקה על שמו.
מה יעשה עם הכסף כאשר יזכה :יקנה
כדורסל חתום של לוס-אנג'לס לייקרס
למה הודח :התחכם עם כולם.
מה יקח איתו לאי בודד :מחשב שצריך
להרכיב.
נשק סודי :אלוף בקפיצה ובריצה.

אהרני יונתן
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :כי הוא
מעודד את כל מי שקשה לו.
מה יעשה עם הכסף כאשר יזכה :משקיע
בשיפור הטכנולוגיה בבית ספר.
למה הודח :בתור חובב ארנבים ,הלך ללטף
ארנב ולא חזר.
מה היה לוקח לאי בודד :את הכלב שלו גוצ'י
נשק סודי :מבין במחשבים

מויאל איתמר
למה מגיע לו להיות השורד האחרון :כי הוא
מנומס.
מה יעשה עם הכסף שיזכה :יקנה ממתקים.
למה הודח :הלך לקנות ספר ונשאר בחנות
לקרוא.
מה היה לוקח לאי בודד :בגדי כדורסל.
נשק סודי :יודע להחביא טלפון מעולה

גורני יעל

פרידמן איימי

למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
מנהיגה ונחושה
מה תעשה עם הכסף כאשר תזכה :טיול סקי
מסביב לעולם
למה הודחה :לא הפסיקה לבכות
מי תיקח איתה לאי :את החיות שלה.
נשק סודי :הטלפון שלה

למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
חזקה מאוד ונאמנה
מה תעשה עם הכסף כאשר תזכה:
תורמת אותו לבעלי החיים
למה הודחה :עשתה גלגלונים שהביאו
אותה לאי אחר
מי תיקח איתה לאי :את ברנדי הכלב
שלה
הנשק הסודי :קטנה ואמיצה

ויס ליה
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה:
טובת לב ,נאמנה לכולם.
מה תעשה עם הכסף שתזכה :תלך לבית
ספר יוקרתי למשחק
למה הודחה :התגעגעה למשפחה שלה.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :מחברת
כתיבה (ליצור סרטים) ומסלול דוגמנות.
נשק סודי :אתלטית

בק אמה רחל
למה מגיע לה להיות השורדת האחרונה :היא מלאת עוצמה,
משפרת לכולם את המצב רוח.
מה תעשה עם הכסף שתזכה :תקנה את עומר חזן
למה הודחה :צחקה ללא הפסקה.
מה הייתה לוקחת לאי בודד :אייפון עם אינסטגרם.
נשק סודי :גמישות.

דף קשר ו׳2

אהרני יונתן
054-2443424

ביסטרה דבש
058-7910444

הכט שי
055-6631659

כתב יהלי
054-8028073

נחום איתן
054-3324490

אלטובסקי אורן
050-4898991

אילון מאיה
054-6633569

בק אמה רחל
054-2900228

וינוקור נויה
053-3386175

לבנטל ישי
058-4602625

סטופק פולינה
054-2500573

ברעם ניר
054-2596844

ויס ליה
054-5554805

ביגאס עפרי
054-4318955

גורני יעל
053-4203945

טיקולסקר דריה
050-2323866

ליברמן גל
055-2255759

מויאל איתמר
053-2382512

פרידמן איימי
055-8863747

פרמדר יונתן
054-6200923

רוסו גיא
050-4242411

רייפמן תומר
054-5859820

גירון עידו
058-6607444

דהן מילי
052-5365464

יעקובי שי
058-7956332

יצחק אור
053-3354338

יב ליאן מערבי-ברנר מעיין
מושחי
058-4214612
053-4308647

קרן יואב
054-2407815

שמעון אליאן
053-3386221

רדל אליה
054-6433485

שפרוני רון
050-7580806

תמונות הווי

תמונות הווי

