
 תלמידי והורי שכבה י'

 השנה.עיצומו של הרבעון האחרון של השנה, תקופת בחינות, מועדי ב', עבודות להגשה והיערכות לקראת סוף אנו ב

 ..ומשמעותיים עוד לפנינו. מלאיםימים 

 

 הכלב היהודי

 1935הכלב היהודי הוא סיפורו של כורש, כלב מיוחד, שנולד בשנת  י" הכלב היהוד" תלמידי השכבה צפו בהצגה

למשפחה יהודית בגרמניה. זהו סיפור גבורה והישרדות, סיפור על חברות אמיצה הבוחן את משמעותה של נאמנות ואת 

פי הכלב, משמעותם של החיים בתקופות קשות ובכלל. זהו סיפור המסופר מ

למידים נחשפו לקשת הת. את השואה מנקודת מבט אחרת ומקורית הציג אשר

 של רגשות, מחשבות וחוויות שעברו יהודים בשואה.

השחקן, החליף דמויות, מראות וקולות בצורה וירטואוזית ומהפנטת. היה 

 אפשר להרגיש בגוף את השינויים והרגשות.

מרתקת! מצד אחד עמוקה, עצובה ומרגשת ומצד שני קלילה  הייתה הצגהה

 ומצחיקה.

 ער על חברות אמיצה ומשמעות החיים.מעבירה מסר מאד חשוב לנו

 

 

 

 מפגש עם אשת עדות

אשת עדות מקסימה, שסיפרה את , חוה מרון ב'גאת  תלמידי השכבה פגשו
חוה שילבה בסיפורה האישי גם מהלך  .סיפור יהדות הונגריה בתקופת השואה

  הרוח ברחוב ההונגרי בתקופת הנאצים. דיברה על שיתופי פעולה של הגרמנים
סיפרה על בן זוגה שנשלח לברגן בלזן, שרד והתאחד איתה ו ונגריםעם הה

 חמש שנים מאוחר יותר.
בצלילות הדעת, לעיתים שילבה  רגעיה האישיים ביותר,שיתפה אותנו בחוה 

 בדיחות ושיתפה ברגשותיה. 
 התלמידים היו מרותקים ושאלו שאלות שחוה נהנתה לענות עליהן בהרחבה.

 אישה מקסימה, נהננו מכל רגע!

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 יצחק וחיים בלפר

 אנוש קורצ'אק. מיתומי י ניצול, הינו 95בן יצחק בלפר 

אמו לקחה אותו אק לאחר שאביו נפטר ואמו קרסה תחת נטל גידול חמישה ילדים. ’הגיע לבית היתומים של קורצצחק י

שם, כל כך מאושר עד לשם כדי לתת לו תנאים טובים יותר וחינוך טוב יותר ולא ידעה עד כמה יצחק הקטן יהיה מאושר 

 הלך לבקר את משפחתו.ששראה במקום הזה בית וחיכה לחזור אליו גם כ

אק היה מיוחד וייחודי רק לו. הוא האמין בילדים, האמין ביכולתם ובכוחם להצליח. האמין שילד כמוהו ’חינוכו של קורצ

 הזכויות ולהיות שווה בין שווים. כמבוגר ולכן מגיעות לו כל

 שנים שהם חלק גדול ומשמעותי בחייו ובחיי כל הילדים שחיו שם.  8אק. ’שנים חי יצחק בבית היתומים של קורצ 8

אק היתה קשה ועצובה. המחנך ’יצחק עזב את בית היתומים כשהחלו לנשוב רוחות מלחמה. הפרידה מהמורה קורצ

 הדגול עזר ליצחק ולחברו, נתן להם מעט כסף ואת ברכתו. הוא ידע מה

 עלול לקרות לו יישארו שם.

אק. הם לא נפגשו ’הפרידה מבית היתומים היתה גם הפרידה מיאנוש קורצ

עוד. בתום המלחמה חזר יצחק למקום בו גדל מתוך תקוה למצוא את 

 המחנך שכה אהב ואת משפחתו שלו.

 כולם נספו.

, הגיע לפגוש את תלמידי יצחק בלפר הגשים את חלומו ועלה לארץ ישראל

 האישי., חיים, את סיפורו זרת בנוהשכבה וסיפר בע

 

 

 נההכשרת עזרה ראשו

למדו כיצד להגיש עזרה בת יומיים מטעם מד"א ו התלמידי השכבה עברו הדרכ

 במצבי חירום.ראשונה 

עקרונות  להתנסות מעשית במגוון נושאים: ין לימודי תאוריהבורס שילב הק

רת הציוד להגשת עזרה העזרה הראשונה, סמכויות מגיש העזרה הראשונה, הכ

חבישות , חייאההטיפול בפצוע, ראשונה, מצבי חירום רפואיים וטיפול בחולה, 

ברו את ועוד. התלמידים אשר סיימו את ההכשרה בהצלחה וע מסוגים שונים

  שונה.המבחן יזכו בתעודת מגיש עזרה רא

 

 

 

 

 

כן אישור רפואי ליציאה ו הורים מי שטרם העביר אישור .שיאהב ע"גדנקראת הההיערכות להזדמנות זו מזכירה כי ב

 עשו זאת בהקדם האפשרי. אאנ

 

 בברכה,

 קרן שיין

 רכזת השכבה


