
העיתון שלנו
בנות כיתה ו' מגישות..

עורכת: דבורה לאה קורץ

משנכנס אדר מרבין''
''בשמחה



 

נס פורים האישי שלי
קוראים לי שילת, ואני גרה בערד, ולומדת בכיתה ו. אני הבכורה במשפחה, ואני די נהנת מזה.

לאחי קוראים: יעל, יונתן, יוחאי עובדיה , וידידיה ישראל.
אתם בטח שואלים, למה אני כותבת את שמות אחיי?

התשובה לכך נמצאת בסיפור הבא-
יום קיצי אחד בחופש הגדול, נסענו לצים סנטר כדי לקנות אביזרים לבית הספר.

נכנסנו לצים סנטר וטילנו בין החניות, נכנסנו לסטוק ואתחלנו לקנות עפרונות, מחדדים אפורים,
ומספרים

בשלל צבעים וכו..
אחרי שסימנו את הקניה וכמובן שילמנו, הלכנו לחניון כדי לחזור הביתה נכנסנו לאוטו חגרנו

חגורות
והתחלנו לסוע הביתה.

כמעט יצאנו מהחניון שקרוב לצים ואחי הקטן ידידיה ישראל שהיה אז בן שלוש, פתח את הדלת
באמצע

הנסיעה, והחליק מהכיסא ישר לכביש.
בטח אתם חושבים שהוא לא היה חגור אבל במקרה אתם לא צודקים פשוט הוא רזה.....

כולנו פחדנו, ואבי רץ מהר אליו והרים אותו ....כולנו היינו מבוהלים ומפוחדים ומאוד דאגנו. אבא
חיבק

אותו וניסה להרגיע אותו.
אך, הוא היה עייף ומותש מהנפילה ורצה לישון, אך אבי ואימי לא נתנו לו ואמרו שזה מסוכן.

בשביל שלא ירדם אבי נסע לתחנת דלק הקרובה וקנה לו מיץ תפוזים כתום ומתוק.
אך הוא לא רצה לשתות, הוא רצה רק לישון.

אימי הלכה איתו לחנות הצעצועים הקרובה וניסתה להעסיק אותו בצעצוע חדש כדי שלא ירדם .
אך הוא לא רצה צעצוע הוא רצה רק לישון.

אבי ואימי הבינו שלא כדאי להתעקב, לכן נכנסנו לאוטו והתחלנו לנסוע .... כשאני מנסה לא
לתת לו לישון

בכך שאני מדברת אתו. נכנסנו הביתה ובשיא הלחץ אנו רואים את החבר של אחי,יוחאי עובדיה
, מחכה

לו ליד הבית . אחי ישר החליף פרצוף ושיחק איתו ,אני לא יודעת איך הוא עשה זאת. לבנתים
אבי לקח

את הכרטיס קופת החולים של אחי ידידיה ישראל והלך איתו למרפאה הקרובה.
שם במרפאה הקטנה הרופא בדק אותו ושלח אותו לצילום דחוף . לאחר הצילום אמרו הרופאים

שנישבר
לו עצם הבריח, ] העצם שמחברת בין היד לכתף.[ ואי אפשר לשים גבס פשוט צריך לא לגעת לו

שם ואסור
שהשתולל , עד שזה יעבור. כמובן שלאחר שבועיים בערך הכל היה בסדר והיד נרפאה.

מהסיפור הזה לומדים שצריך לנעול את הדלתות כדי שהילדים לא יוכלו לפתוח אותם....וכמובן
שחייב
לחגור.

שילת גוטפרויד



גלי מי מאוחרי המסיכה
מראיינת: חיה מושקא ברנשטיין

היום נראיין משהי מאוד מעניינת!! ואתם תצטרכו לנחש מי זאת
ולשלוח את התשובה בהודעת סמס

למספר-0546380901

תחביב: לאפות
כישרון: צילום ותסרוקות 

מאכל אהוב: פיצה ופסטה מוקרמת
כשאומרים לך מזרון מה עולה לך בראש?:

אורחים
שני שיעורים שאת אוהבת: דרמה וספורט

צבע החדר שלך: שמנת לבן כזה
שלוש דברים שתיקחי לאי בודד: מחשב,

חברות ומסוק
לאיזה ארץ טסת אם בכלל?: אמריקה

איזה ארץ את אוהבת?: ישראל 
מסר שאת רוצה להעביר לכיתה: בהצלחה

בזום ובסגר



דבורה לאה קורץשיר

 תחפושות
 

אדר הגיע
והאושר הרקיע
כל שנה מחדש

אני רוצה להתחפש לעדש
אך אמא אומרת שזה מדי מסובך

ומציעים לי להתחפש לפח
זה בכלל לא מצחיק
אולי אתחפש לתיק?
גם זה לא רעיון טוב
אולי אתחפש לדוב?

אתם מקשיבים לי כל כך יפה
אופס.. נגמר לי כבר הכוס קפה

אני צריכה להיפרד מכם
רק תזכרו שאני אוהבת אתם



 רש רש רש רש!
באוזניים- רעש, רעש!

בי מכים את המן
וקוראים לי...

למה אסתר לא קיבלה את
מייל האזהרה ששלח

מרדכי על בגתן ותרש? כי
היה לה אחש-וירוס

במחשב…

בדיחות וחידות
מגישות: שילת גוטפורינד, חיה מושקא ברנשטיין ודבורה לאה קורץ

ילד קטן אחד לקח תנ'ך, והחל
לגזור מתוך מגילת אסתר את

כל ה'המן'. 'הי, מה אתה
עושה?!' שאל אותו אביו. 'אני
מוחה את זכר עמלק' אמר

הילד. 'אבל ככה אתה גוזר גם
את המילים שמאחורי הדף!'

אמר האב. 'לא נורא. אוי לרשע
ואוי לשכנו…'

יש הטוענים שלהמן היו
בעצם מאתיים ושמונים
בנים, אז למה תלו רק

עשרה? כי תארו לכם שבעל
הקורא היה צריך לקרוא 280

שמות בנשימה אחת…

מי היה התנא
הגדול

בהיסטוריה?
ביג-תנא!

יש הטוענים שלהמן היו
בעצם מאתיים ושמונים
בנים, אז למה תלו רק
עשרה? כי תארו לכם

שבעל הקורא היה צריך
לקרוא 280 שמות בנשימה

אחת…



יצירה
רעשן

  מגישה: שילת גוטופרויד
מה צריך?

קופסת גפרורים, עטיפה יפה, מקל
ארטיק, טושים, גרגירי חומוס ודבק.

איך מכינים?
שמים בתוך קופסת הגפרורים את גרגירי

החומוס
סוגרים את הקופסה ועוטפים אותה.
מדביקים את המקל ארטיק לקופסה
הופכים אותה וצובעים עם טושים..



צבעו להנאתכן
מגישה: דבורה לאה קורץ



מהודו ועד כוש
מגישה: חיה מושקא ברנשטיין





תמונות מהווי הכיתה

מסך שחור

אוו.. לפחות זה..

כשכולן עושות פרצופים בשיעור חשבון 



פורים
שמח!


