
  

 5גיליון מספר 

 0202אפריל 

כאן תוכלו למצוא המון 

פעילויות ותוכן כיפי 

 שיפיג את השעמום!









קצת 
 תשחצים





 גבעת התחמושת
 

שבו התחולל   ,ירושלים בצפון ירדני מוצב הוא שמו של גבעת התחמושת
המתחם הוקם על  .מלחמת ששת הימיםקרב קשה ב

לאחסון   בונקרכ 03-של המאה ה 03-שנות ה בתחילת הבריטים ידי
מלחמת  , במהלך9191במאי  91-. בבית הספר לשוטרים של תחמושתה

את המתחם,  מידי כוחות   הליגיון הירדני כבש ,העצמאות
 .מבצע קלשון שהתבססו באזור כמה ימים לפני כן במסגרת אצ"לה

תפיסת המוצב על ידי הירדנים ניתק את הר 
הצופים ממערב ירושלים עד לכיבושו מחדש 

 5-במלחמת ששת הימים, בלילה שבין ה
  .9161 ביוני 6-ל ביוני

ובסמוך לגבעה, על קו התפר שבו עבר הגבול 
הכוללת  קריית מנחם בגין הירדני, הוקמה

בניין המטה הארצי של  משרדי ממשלה, וכן את
 .משטרת ישראל

 11מבצע שינוי כיוון 
 

היה מבצע שהתקיים  המוכר גם כמבצע שינוי ברור 99מבצע שינוי כיוון 
והיה השלב האחרון  0336 באוגוסט 99-עד ה 99-בדרום לבנון בין ה

המבצע היווה את מאמץ תמרון העומק היחיד  .מלחמת לבנון השנייה של
שהופעל באופן מלא במהלך המלחמה, בו השתתפו ארבע אוגדות 

של  הסקהשהתחלקו לגזרות הלחימה השונות בדרום לבנון, בנוסף ל
אישור  .צה"ל כוחות באחד ממבצעי ההסקה הגדולים בהיסטוריה של

מספר שעות  אהוד אולמרט ליציאה למבצע ניתן על ידי ראש הממשלה
והמבצע לא  מועצת הביטחון של האו"םב הסכם הפסקת האש לפני אישור

 .הופסק גם לאחר שזה התקבל
נהר לעומק לבנון עד ל צה"ל מטרת המבצע הייתה כניסת כוחות

עד כמה שניתן לפני  ,חזבאללה וטיהור דרום לבנון מלוחמי הליטני
 .שהפסקת האש תכנס לתוקפה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-30_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A7%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1967
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_(%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/11_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/2006
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94_1701_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94


 רועי קלין

 
רועי קליין.   סרן-רב

קרב בינת שנהרג ב צה"ל קצין היה
 ,מלחמת לבנון השנייהב ג'בייל

כדי  זינק על רימון ידלאחר ש
להציל את חייליו. שירת באותה 

 59עת כסגן מפקד גדוד 
על מעשה זה  .חטיבת גולני של

 .עיטור העוז הוענק לו לאחר מותו

 הדס מלכה
הדס גדלה ביישוב 

הקהילתי עזר, השוכן 
בין אשדוד לאשקלון. 

שנתי בבאר -היא למדה בבית ספר התיכון האזורי השש
טוביה. ילדה ונערה בעלת נוכחות מיוחדת וכריזמטית, 
שהייתה התגלמות הערכים אשר לאורם התחנכו היא 

ואחיה: אהבה, שלום, אחווה ואהבת הארץ. לאורך השנים 
בלטה כבחורה הישגית, טובת לב, סובלנית, בעלת כושר 

מנהיגות ושמחת חיים שהיוו השראה וכוח משיכה לכל 
האם מספרת על בתה שבלטה כספורטאית .סובביה

ארבע הייתה מביאה -מצטיינת כבר מגיל קטן: "מגיל שלוש
לנו מדליות". הדס התגלתה כשחיינית מעולה וכדורסלנית 

מוכשרת. היא הגיעה להישגים גבוהים ונבחרה מספר פעמים לייצג את נבחרת 
 .הכדורסל של בית הספר בתחרויות בחו"ל

 בניה שראל

ילד ברוך כישרונות היה, אמיץ לב ובעל תושייה יוצאת 
דופן כבר בשנותיו הראשונות. על שובבותו הגדולה 

ומידת העצמאות שאפיינה אותו כבר בגיל הרך מספרת 
אימו מיכל: "שלום)אביו( היה חוזר ואומר לי 'כשהוא 
מבקש משהו צריך להקשיב ולהגיד לו: 'לא עכשיו', 
אחרת יקרה אסון'". ולראיה, כשהיה בן שלוש וחצי 

התקיימה בגן של אחותו מסיבה, והגננות ביקשו לא 
להביא אחים. בניה עלה על אוטובוס לבדו מבלי להודיע 

על כך לאף אחד, והצליח להגיע למסיבה בגן בכוחות 
עצמו. כבר בשלב זה ניכרו הניגודים באופיו, כפי 

שמתארים זאת הוריו: "מול עינינו המשתאות צמח ילד 
רגיש ... שובב גדול, אך תמיד עם רובד פנימי עמוק של 

רצינות. נראה כמסוגל לבלוע עולם ומלואו, אך בעל יכולת 
להתרכז בהשגת כל משימה שהציב לעצמו ולהשלימה עד 

 ."תומה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91-%D7%A1%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%27%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%27%D7%91%D7%99%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%96










 ל ונפגעי פעולות האיבה“קצת עובדות על יום הזיכרון לחללי צה

 

. הפעם הראשונה בה נשמעו צפירות זיכרון בישראל הייתה 9
במהלך טקסי לוויה ואזכרות של חללי קרבות  9191בנובמבר 

ישראלים. היוזמה להשמעת הצפירה הייתה שייכת למספר 
מועצות מקומיות ומקורה בצפירת הזיכרון שהייתה נהוגה 

 בבריטניה באותה העת.

דקות. חמש  0נקבע כי אורך הצפירה יהיה  9150. בשנת 0
שנים מאוחר יותר, לאחר שהוגשו מסקנותיה של ועדה 
 0-מיוחדת שהתכנסה בנושא הוחלט לקצוב את הצפירה ל

 דקות.

דקות  0צפירות הקבועות בחוק:  0. כיום מושמעות בישראל 0
בבוקר יום הזיכרון לשואה ולגבורה, צפירה בת דקה אחת 

בערב יום הזיכרון הפותחת את טקסי יום הזיכרון בהר הרצל 
דקות בבוקר יום  0ובשאר רחבי הארץ, וצפירה נוספת בת 

הזיכרון, הפותחת את טקסי האזכרות הממלכתיים בבתי 
 הקברות הצבאיים.

. בעבר, הושמעה צפירה שלישית גם בסיום יום הזיכרון, עם 9
המעבר לחגיגות יום העצמאות. הביקורת הציבורית על 

המעבר החד הזה, שגם היום ישנם חילוקי דעות לגביו, גרמה 
לביטול הצפירה השלישית ביום הזיכרון בתחילת שנות 

 השמונים.

. החוק בישראל קובע כי במהלך הצפירה ביום הזיכרון "תהא 5
דקות בהן תושבת כל עבודה  0בכל רחבי המדינה דומייה בת 

ותיפסק כל תנועה בדרכים". למעשה, אי מתן כבוד לצפירה 
הוא עבירה על החוק. העונש הקבוע בחוק על אי עמידה 

 בצפירה: קנס כספי.

 











זהו את המקומות שבתמונות, כתבו את האות הראשונה של 
 המקום למטה ותראו מה יצא.



נגזור את השבלונה שמתחת ונקשט בצבעים ומדבקות איך 
 שנרצה

ננקב חורים במקומות המסומנים ונשים קצת דבק סטיק במרכז 
השבשבת. נשחיל חוט בכל החורים כולל באמצע ונחבר לחרוז 

 נשים חרוז משני צידי השבשבת ונחבר למקל.
 

  אם השבשבת לא מסתובבת יכולות להיות כמה סיבות:
יש חיכוך בין גב השבשבת למקל: מפרקים את השבשבת ומוסיפים עוד חרוז  .9

 בצמוד למקל )לפני השבשבת(.
החוט קצר מדי והשבשבת הדוקה מדי: מחליפים לחוט ארוך יותר או  .0

 משחררים לחץ.
 



 מילות סיום...

חניכים יקרים שלנו, אנחנו מקווים שכולם עם מצב רוח מעולה ושבקרוב 

 ניפגש! 

תנצלו את העיתון ותשתמשו בפעילויות שהכנו לכם וככה תנצחו את 

השעמום בקלות! תשלחו לנו רעיונות שתרצו שיופיעו בעיתון בפעם 

 Jהבאה! 

 נמשיך להפעיל אתכם גם מרחוק,

 אוהבים ומתגעגעים מאוד, גרעין עודד רמת הנגב!           

                                                                                                   
 2550015550גרעינרית בשדה בוקר ובמדרשת בן גוריון  -הדר ששון

 2550220410גרעינר במדרשת בן גוריון  -איתי לרנר קליק

 2558115412גרעינרית באשלים  -שחר טייטלר רגב

 2550854220גרעינר בפתחת ניצנה   -יונתן יחזקאלי

  2540502024גרעינרית בטללים  -סתיו אוריאל עמר   


