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העיתון שלנו!
בנות כיתהבנות כיתה
  ה' מגישותה' מגישות



מבקש
סליחה וסולח

מסופר על רבי אבא, כשהלך פעם. ראה פתאום הרובה ובתוך ישן איש.
כעבור כמה דקות, האיש החל להתעורר.

האיש נעמד, ומה רבי אבא ראה מאחורי האיש?! נחש מת! 
הוא חשב לעצמו. איזה נס היה לו, אם הוא לא היה שוכב מיד על הנחש, הנחש חס וחלילה היה

יכול להכישו.
לאחר זמן מה, יצא האיש מהארובה. 

ואתם לא תאמינו! מיד כשהאיש יצא, הארובה התמוטטתה
ונשברה!! (כמובן לא עליו).

רבי אבא הבין שהוא בן אדם  מיוחד.
אז הוא רץ אל האיש שכבר קצת התרחק, ושאל אותו:

"יהודי יקר, יכול אתה לספר לי איזה מעשה טוב עשיתה שזכייתה לכאלה ניסים?"
"אני לא עשיתי שום מעשה טוב" ענה האיש.

אמר לו רבי אבא "אני לא יעזוב אותך עד שתספר לי מה עשיתה".
האיש חשב דקות ארוכות ואז נזכר ואמר:

"אני אף פעם אני לא הלכתי לישון לפני שאני מבקש מכל מי
שפגעתי בו סליחה!

 ובמי שאולי פגעתי, או במי שפגע בי במשך היום" ענה.
ואז אמר רבי אבא "אה.. עכשיו הבנתי מדוע מגיעים לך הניסים"

-סוף--סוף--סוף-



מראייניםמראייניםמראיינים
אתאתאת

המנהלת!המנהלת!המנהלת!

1.מה את עושה כשמשעמם לך?
 כמעט לא קורה שמשעמם לי. אם זה קורה- אחפש מישהו לדבר איתו, אחפש חומר קריאה, אולי

אלמד משהו, אולי אצא להליכה.
2. מה את עושה כשיש אזעקה?

אעשה מה שצריך לפי הכללים. אכנס למקום מוגן. אסתכל סביבי אם מישהו צריך עזרה. וכנראה
אחשוב במיוחד- איפה המשפחה שלי הילדים שלי בעלי אמא שלי . האם הם מוגנים.

3. מה את עושה שאת מתרגשת מאיזה משהו?
מתרגשת? תלוי ממה. אני אודה לה'. קצת דמעות של התרגשות. ארצה לשתף מישהו בהתרגשות. 

4.מה את אוכלת מידי יום?
 הו... זו כבר ממש שאלה. בזמנים טובים אני אוכלת מאוזן. פירות. ירקות ומשהו בשרי או דג.

 הבעיה מתחילה כשיש בסביבה שוקולדים עוגות ופינוקים....
5.מה תעדיפי מבן השניים לישון או לבשל?

 תלוי באיזו שעה ביום. 
6. מה תעשי כשמתקשרים אליך שאת לחוצה?

תלוי מי מתקשר. לפעמים אני לא אענה ואחזור מאוחר יותר. אם זו אמא שלי כנראה תמיד אענה. אם
זה מישהו שאני יודעת שזה צורך דחוף או שכבר התקשר כמה פעמים אענה ואספר שאני לחוצה...

7.מה תיקחי איתך לאי בודד?
 לא אלך לאי בודד

8.איזה יום את הכי אוהבת בשבוע ולמה?
 הכי אני אוהבת את שבת.

כי זה יום של מנוחה. הבית מסודר ויש אוכל טעים ובשפה.
9.כמה זמן זה היה שלא ישנת הכי הרבה זמן ברצף?
 אני לא זוכרת מתי הייתי הרבה זמן ערה ללא שינה.

 כנראה כשהייתי צעירה. אולי כשהכנתי את ה"פסטי" של פורים כשהייתי בתיכון...

 
עניתי תשובות אמיתיות לגמרי.

 השאלות שלכן היו מעניינות (מקווה שגם התשובות     ) .



הילדה שראיינו בעיתון הקודם היא: מימי אלפרוביץ!!!
 תודה לכל הבנות שענו על החידה!

 וניראה אתכם הפעם:

מי אני?

בת כמה את?

ספרי לנו על עצמך:

.1

בת 10 וחצי.

 2. כמה אחים יש לך?

שש אחים.

3. מה יש לך להגיד לכיתה שלנו?

שאנחנו כיתה אלופה!

4. מה התחביב שלך?

לצייר.

5. מה החלום שלך?

שאני אהיה רקדנית.

6. מה הצבע האהוב עלייך?

צבע צהוב.

את התשובה 

תשלחו

למספר: 054-564-2770

ונעלה לעיתון את התמונות



הידעת?

הם

הידעת?
אם שמים ענבים

במיקרוגל ומחממים
הם מתפוצצים



"טוב נו...." אמרה דסי בקול של פיל שעושה טובה לאדם.
"התינוקת שנולדה לאמא שלי ואמא שלי--- בסכנת חיים!" אמרה דסי ופרצה בבכי חזק.

"הכל בסדר שם רוצה לצאת להתאוורר דסי?" שאלה המורה בקול דואג. היא ידעה מה קרה לה. וגם
עוד כמה בנות בכיתה ידעו.

"כן אשמח." אמרה תוך כדי שהיא מתייפחת מבכי. ויצאה מהכיתה 
"טוב בנות לכל מי שלא יודעת, אמא של דסי והתינוקת שלה בסכנת חיים. בואו נקרא פרק תהילים

בשביליהן."
"למנצח מזמור לדוד..." כל הבנות, ללא יוצא מין הכלל, אמרו את הפרק התהילים בהתלהבות.

          
 

"משהיא ראתה את דסי?" שאלה המורה.
"ראיתי אותה יוצאת בהפסקה דרך הפריצה הקטנה." אמרה מלכי.

"מה???? למה לא אמרת???????" שאלה המורה שהפה שלה פתוח כתנין.
"כי... כי.. כי היא אמרה לי לא להגיד!

""טוב לא משנה עכשיו! תחכו פה אני הולכת למנהלת".           
 

"אוף!! זה לא מסתדר לי! אם המורה אתי בכיתה א', אז איך זה יכול להיות שאני רואה שרשום כיתה
ד'!!" אמרה המנהלת עם לחיים נפוחות מעצבים.

"המנהלת, דסי יצאה מבית הספר ללא אישור, לפני חצי שעה! דיברתי עם האבא, והוא אומר שהיא
לא בבית! הוא גם יצא לחיפושים! מה עושים???" אמרה המורה, כשכולה מתנשפת מריצה ממושכת.

"מה? זה בקשר למה שקרה לאמא?"
 "כנראה שכן..."

"תזמיני משטרה!"
"אוקי" 

"תין, תין, תין" נשמעו לחציות החיוג.
"הלו? כן העניין הוא ש... כן ... בי" אמרה ונתקה בעצבים.

"מה הם אמרו?" שאלה המנהלת בקול חושש.
" הם אמרו שרק אחרי העלמות של 6 שעות אז הם יבואו!!!"

"חוצפה!" אמרה המנהלת כאילו היא כועסת על המורה.
"רגע! נראה לי שאני יודעת איפה היא!" אמרה תוך כדי שהיא קופצת מהתרגשות.

"איפהההה??"
"בבית הרפואה של אמה!" אמרה שהיא עוד קופצת.

"יו! נכון! אני נוסעת לשם, בי!" אמרה ורצה לאוטו שלה.
"רגע, אבל--- נסעה!"

למחרת דסי הגיעה לביה"ס אך הדסי הזאתי זה לא דסי הרגילה!!! שקטה ונירא כאילו היא בעננים.
חייבים לעזור לה!!!

פרק שני
חייבים לעזור לדסי!

ההמשך יבוא...



יושבים במעגל.
כל ילד, בתורו, אומר שם של ירק לפי הא"ב.
שימו לב: עליו לומר אותו בלי חשיפת שניים

ובלי צחוק.
הילדים אמורים להבין את שם הירק.

מי שצוחק, יוצא. 
מי שהחברים לא הבינו את שם הירק שאמר, יוצא

 

משחק לשבת 

הומור, פיענוח הגיה לא מובנת, 
הסתגלות לתנאים מאתגרים. 

ירקות בלי שיניים
מה צריך?

קבוצת ילדים.

איך משחקים?

מי מנצח?
מי שנשאר אחרון

מה פיתחנו?



התשובות לחידות של שבוע שעבר: 
תשובה לחידה מספר 1: - זה הגיוני כי היו שלושה אנשים, אפילו

שאפשר לחשוב שהיו שישה, נגיד
שהיו סבא, אבא וילד אז הסבא הוא גם אבא של האבא וגם סבא של
הנכד והאבא הוא הרי הילד של סבא וגם אבא של הנכד, והנכד הוא

הנכד של סבא והילד של אבא – כך שלכל אחד
יש שתי תארים אך בעצם הם ביחד שלושה אנשים.

תשובה לחידה מספר שתיים: - יונה הנביא במאי הדגה! ואז כאשר הדג
בלע אותו הוא היה חשוב

בבחינת מת והדג התגלגל במים וזה לא בשמיים ולא בארץ כי אם בים.

פינת החידות

חידה: "דומה לחרס –
אבל לא חרס:, שקוף
כמו מים – אבל לא
מים. –אל תכניס

בו יד פן ישבר מיד. מה
התשובה?

את התשובה
 תשלחו 

למספר:054-789-80-24



 
  -קילו קמח

-שתי כפות סוכר
-חצי כוס שמן זית

-שלוש כוסות מים (לא יותר)
-שתי כפות שמרים

-כף מלח בסוף

מתכון 
החומרים לבצק:

והפעם-פיצה ביתית!!
אופן ההכנה:

 
  את כל החומרים צריך לשים 

בקערה. אפשר ללוש ביד,
 ואפשר גם במיקסר.

אופן ההכנה:החומרים לרוטב:
 

  -ארבע שיני שום
-מאיים חמישים גרם

רסק עגבניות
-שתי כפות קטשופ
-ארבע כפות מיונז

 

 
  -כף תבלין פיצה
-קצת פלפל שחור

-כוס מים
-כף סוכר

-כפית מלח
 

שופכים את הרוטב לתוך 
הפיצה, יכולים גם לחלק את הבצק

 לחלקים וככה גם יאפו את זה.
שופכים את הרוטב  לתוך הבצק 
וגם שמים גבינה צהובה וזיתים

 

לבריאות!

את התמונה של התוצר שיצא לכם 

תשלחו

למספר:054-564-2770

ונעלה לעיתון את התמונות



בדיחות

אצל המרקואים

אוכלים  ח"י סלטים

ואצל אשכנזים סלט

חי

בבדיקת ראיה שואל

הרופא את הנבדק:

תגיד, אתה יכול לקרוא

את השורה התחתונה

שעל הלוח?

הנבדק: איזה לוח?

קבוצת נוסעים עולה למטוס

ונתקלת בשלט: "המטוס מופעל

באמצעות גרסת בטא". כולם

נבהלים וחוזרים לאחור מלבד אחד.

שואלים אותו: "אתה לא מפחד

שהמטוס יתרסק?",

עונה להם: "אין מה לדאוג אני

מצוות הפיתוח, המטוס גם לא הולך

להמריא"
3 אבות ישבו מחוץ חדר לידה 

המילדת יוצאת אומרת לאבא הראשון: "מזל טוב!

נולדו לך תאומים!" 

אומר האבא "איזה צרוף מקרים! אני גר

בגבעתיים"

אחרי שעה קלה יוצאת המילדת שוב ואומרת

לאבא השני: "מזל טוב! נולדו לך שביעייה!"

אומר האבא: "איזה יופי! בדיוק אני גר בבאר

שבע!"

האבא השלישי רץ בבהלה החוצה שואלת

המילדת את אחד האבות  אם הוא יודע למה

הוא רץ אומר לה האבא כי הוא גר במאה שערים

שני גנבים שודדים בנק
ובורחים עם השלל.

גנב א: בוא נספור כמה
גנבנו.

גנב ב: עזוב. נקרא מחר
בעיתון.

.אישה ביקשה מבעלה
המתכנת ללכת לעשות קניות

בסופר.
"קנה כיכר לחם, ואם יש ביצים

אז קנה 6" היא ביקשה.
לאחר כשעה בעלה חוזר עם
6 כיכרות לחם ומסביר: "היו

ביצים"



צבעו
 להנאתכם
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