
תמונת היום בגוגל–בדצמבר 21

: 2021עונת חורף 

גוגל מציינת את תחילת החורף עם השרבוט המונפש הזה

11:07IST, 2021בדצמבר 21: עודכן

כדי לציין את תחילת העונה בחצי הכדור  . זה שעון חורף בהודו וברוב חלקי העולם

,  הצפוני

כולל קיפוד   Google Doodle-ה. ענקית הטכנולוגיה גוגל יצרה שרבוט מונפש

.מכוסה בשלג

.  היום מציין את תחילת העונה בחצי הכדור הצפוני, "היפוך חורף"המכונה 

. במרץ20-זה מתחיל היום ויסתיים ב

.  ברומליוהיפוך , היברנליהיפוך חורף נקרא גם היפוך 

מצב זה מתרחש כאשר אחד מהקטבים של כדור הארץ מגיע להטיה המקסימלית  

.  שלו הרחק מהשמש

השמש עוברת בדרך הקצרה ביותר דרך השמיים אל כדור , בזמן היפוך החורף

.זה במילים פשוטות אומר ימים קצרים יותר ולילות ארוכים יותר. הארץ

Winter 2021



1'כיתה א��️⛈☔וגשם מטפטף על העורףחורףףף

יובלי הנגב







ריח ים ורוח סתיו

ומיץ של תפוחי זהב

ומין סגריר מתוק חמוץ

מושך מבית אלי חוץ

ללכת לכת ולנשום

אויר שקיעות כחול אדום

ללכת לכת ולנשום

.אויר שקיעות כחול אדום

,ניחוח דק, שקיעותאויר 

.הגשם זה עתה נפסק

עלה ושוט והסתכל

.עד מה יפה היא התבל

עלה ושוט והסתכל

.עד מה יפה היא התבל

,פניםחיווריהפנסים 

כחולות עיני העננים

ומשהו מוזר כזה

,לוחץ דומם על החזה

,קורע ודורש, לוחץ

.הלב רוצה להתעטש

,קורע ודורש, לוחץ

.הלב רוצה להתעטש

חודש מקוטרדצמבר 

,ריחות תפוח ומטר

אתה נותן כוחות גנוזים

,התמוזיםלהרוגי 

אתה יודע להשיב

.מעט אביב לתל אביב

אתה יודע להשיב

.אביבמעט אביב לתל 

נתן אלתרמן: כתב



קצת מאגמון החולה ביום חורפי במיוחד
אבל ביטלו ברגע האחרון בגלל  הזמנו עגלת מסתור 

אז הסתובבנו לבד, שפעת העופות
משפחת גולני





















שירת  , היה טקס מרגש, ולכל מי שעסק בהפקת קבלת ספר תורה

הפעילות עם ההורים הייתה נינוחה  , הילדים הייתה מופלאה

�👍�. כוח-יישר. איזה כיף שחווינו טקס עם ילדים והורים... ויצירתית











.הלוואי על כולנו...שלט בכניסה לבית ספר רוסי

ברצוננו להזכיר  לכם שמילות הקסם  … הורים מכובדים

:כמו

,  תודה וסליחה, בבקשה, שלום

דווקא בבית הילדים לומדים  . לראשונה שומעים בבית

.  מבוגרים ומורים, לכבד חברים, מדויקים, להיות ישרים

,  דווקא  בבית הם לומדים לא לדבר עם פה  מלא אוכל

.ולזרוק  אשפה מחוץ לפח

לשמור על הדברים   , בבית הם לומדים להיות מאורגנים

.  ולא לגעת בדברים של אחרים, שלהם

, גאוגרפיה, מתמטיקה, לשון , בבית הספר אנחנו מלמדים

.  חינוך גופני, היסטוריה, פיזיקה

.הורים אנחנו  מחזקים אך לא מחליפיםחינוך

��תרגום ליזה וולף

...משם



מרוב שריחמנו עליו אני ובעלי החלטנו שאנחנו לוקחים את המכונית  

בעלי עוד ניסה  ...מרחק של שלוש וחצי שעות נסיעה, ונוסעים להביא אותו

.להרגיע אותי אבל אני לא הייתי מוכנה לשמוע כלום

אחרי חצי שעה התקשרה אליי המחנכת ואמרה לי שהיא ממש מצטערת  

ביחד איתוהיא נמצאת . לתת לו להתמודד. ושהיא מבקשת ממני לא לבוא

היא ממש  . והיא תעשה הכול בשביל שהנושא הזה ייסגר כמו שצריך

.הפצירה בי לא לבוא ושאתן לה את הקרדיט לטפל בזה

הבנתי שהמחנכת התקשרה למנהל שמצידו ראה את העניין בחומרה רבה  

אם עד לשעה שלוש התלמיד שעשה  : ואמר באופן חד וברור לכל השכבה

את מעשה הנבלה הזה לא מודה בפניי כל השכבה עולה על אוטובוסים  

.והטיול נגמר

ה שלו לא ממש האמינו לדברי המנהל כי הם  'הילד שלנו סיפר לי שהחבר

בית הספר שילם על מקום והדרכה  , מה עכשיו לחזור הביתה: "אמרו

והמנהל לא כזה טיפש להפסיד את כל הכסף הזה בגלל , ואוטובוסים

ואז הבנתי שהגדיל לעשות הורה  ...שתלמיד צילם תלמיד אחר עם בוקסר

?  נראה לך שיחזירו אתכם לפני הזמן, אל תתרגש: "שאמר לילד שלו, אחד

!".בחיים לא

ובדיוק מהסיבה הזו כל התלמידים נדהמו כאשר המורים ריכזו את כולם  

ואמרו להם שבעוד חצי שעה אנחנו מתפנים מהמקום ושכולם צריכים  

לפנות את החדרים ואז הם ראו את האוטובוסים שהגיעו במיוחד ופתאום  

התחילו להראות פרצופים לחוצים של תלמידים שהסתודדו ביניהם והבינו  

.שהמנהל רציני בכוונות שלו

שכבת  , הילד שלנו חזר לפני כמה שעות מטיול שנתי שנעשה לשכבה שלו"

.  כיתה ח

הוא לא הסכים ללכת לטיול הזה בגלל שעד עכשיו מעולם לא הלך לאף  

.  שנה שנייה חלק מהם עשו עליו חרם. שנה אחת הילדים הציקו לו. טיול

שלישית הפסיקו את החרם אבל נתנו לו את התחושה שהוא לא באמת  

יש לו בעיה של  , הוא יותר  איטי מהם: שלו' החטא'משלהם וכל זה בגלל ה

ויסות חושי והרבה דברים פשוט מגעילים אותו ולוקח לו זמן להבין את  

.  הבדיחות שהם מספרים

כי הוא כל  . סיבה מספיק טובה בשביל הנשמות הטובות לרדת ולצחוק עליו

.כך יוצא דופן ולא מגניב כמוהם

השנה זכינו במחנכת מדהימה שהגיעה אלינו לבית במיוחד לפני הטיול  

והמחנכת הזו אמרה לילד ( דקות נסיעה45היא גרה במרחק של )השנתי 

.שלנו שהיא אחראית באופן אישי שאף אחד לא יצחק עליו

לקח לילד שלנו עוד כמה ימים להחליט ובסוף בדחיפה שלנו ובחששות  

בכל בוקר וערב הוא התקשר אלינו ונראה  . כבדים הוא יצא לטיול השנתי

הם היו  )שהכול הלך בסדר עד שהוא התקשר אלינו בוכה ביום השני לטיול 

ואמר לנו שילד מהשכבה שאפילו לא יודעים מי זה  ( אמורים לחזור למחרת

בגלל שהוא החליף את הסים של המכשיר שלו והצטרף לקבוצה תחת שם  )

צילם אותו כשהוא היה עם תחתוני בוקסר בלבד ושלח את זה לכל ( בדוי

.הקבוצה שעשתה מזה חגיגה

הוא  . נבוך ומתוסכל, חסר אונים, הילד שלנו נשמע בטלפון כל כך אבוד

בשביל מה נתת להם את הרשות לקחת אותי  : "בכה לי בטלפון ושאל אותי

".?בשביל מה אני הייתי צריך את זה? לטיול הזה אמא

...ומכאן !חשוב לקרוא 



הם עדיין חשבו שמדובר באיזה מתיחה של המנהל שהיה עצבני עליהם  

אבל אז הם ראו את המנהל בכבודו ובעצמו ולא האמינו שהוא עשה עכשיו  

.נסיעה של שלוש וחצי שעות והגיעה למקום של הטיול

התלמידים המבוהלים התחילו להעלות לאוטובוסים ורק אז נפל להם 

שהמנהל רציני לגמרי ויום אחד מהטיול השנתי פשוט הולך להיגרע מהם  

של אחד התלמידיםטפשיתבגלל מתיחה 

המנהל עלה על כל אוטובוס בנפרד והוא אמר שהוא מצפה לשני דברים 

:שיקרו בשביל שהטיול ימשיך

ויתנצל  ! שהתלמיד שעשה את המעשה יהיה גבר ויבוא ויודה. 1

שהילד שלנו יהיה מוכן לקבל את ההתנצלות שלו. 2

אחד מהתלמידים שקנה  , רגע לפני שהאוטובוסים שכבר התניעו יצאו לדרך

נפרד בכדי שלא יעלו עליו ותכנן את המתיחה הזו  סיםכאמור במיוחד 

בקפידה ניגש למנהל והודה במעשה ולאחר מכן הוא ניגש לילד שלי  

.והתנצל

כל התלמידים הסתכלו במתח על הילד שלי שאחרי כמה דקות אמר למנהל  

.  שהוא מוכן לקבל את ההתנצלות

המנהל והמחנכת באו והדגישו לילד שלי שכרגע כולם יכולים לקפוץ ומה  

שחשוב זה רק מה שהוא מרגיש ואם הוא לא רוצה לקבל את ההתנצלות זו  

שאני גם מכירה  , זכותו ורצונו הוא כבודו והם יכבדו את זה אבל הילד שלי

אותו בתור נשמה ענקית אמר לה שהוא ממש לא רוצה שכל התלמידים  

.יסבלו בגלל תלמיד אחד והוא סולח לו

תלמידים לא היה  120הילד שלנו סיפר לי שמבן שכבה של , לאחר מכן

טפח לו על השכם ואמר לו , לחץ לו את היד, תלמיד אחד שלא ניגש אליו

תודה באופן אישי וכמה שהוא מעריך אותו

כולם אמרו לי כמה שאני גבר ואיך שהם  ! דבר לא קרה לי בחיים, אמא"

".חייבים לי ושהם מודים לי שהייתי מוכן לסלוח

לאחר שיחה של המנהל עם ההורים שלו  , התלמיד שצילם את הילד שלי

נלקח , ולאחר שנתנו לו אישור לילד שלהם לנסוע ביחד עם המנהל בחזרה

.לביתו וסיים את הטיול באותו הרגע

אנחנו גאים בילד שלנו אבל רוצים גם להודות ולהעריך את המחנכת  

והמנהל שהבהירו לתלמידים שכבוד הילדים וצנעת הפרט הם לא צחוק 

.ושיש להם כמו שהם הצהירו לפני הטיול אפס סובלנות לאלימות

מבקשת בגלל רגישות הדברים והנפשות הפועלות לא לספר את שם בית  

הספר

"תמר פרידמן

גאים בילד שלנו אבל רוצים גם להודות  אנחנו "

ולהעריך את המחנכת והמנהל שהבהירו לתלמידים 

"שכבוד הילדים וצנעת הפרט הם לא צחוק 



.  גם לא החיסון הזה או אלה שהיו לי בילדותי". מה יש בזה"אני לא יודעת , מחוסנת מלא וגם אם צריך עוד בוסטר אתחסן שוב אני 

.KFCעשבי התיבול והתבלינים הסודיים ב11אני גם לא יודעת מה יש ב
.הם רק מרפאים את כאבי הראש ואת הכאבים שלי--בדיוק מה יש באיבופרופן או באקמול אני גם לא יודעת 

.  שמפו או דאודורנטים שלי, או כל מרכיב בסבון, בוטוקס וחומרי מילוי, מה יש בדיו קעקועיםאני לא יודעת 

או האם המסעדה שאכלתי בה ממש השתמשו במזונות נקיים , מה ההשפעה לטווח ארוך של השימוש בטלפון הניידאני לא יודעת 

.ושטפו את ידיהם

.  שאני לא יודעתהרבה דברים יש 

.  קצר מאוד. החיים קצרים: אני כן יודעת דבר אחד

".לפני"ולמצוא קצת תחושת חיים , אישית עדיין רוצה לעשות דברים בא לי לטייל ולחבק אנשים בלי פחדואני 

,  טטנוס, רוטוירוס, שפעת, דלקת ריאות, צהבת, אבעבועות רוח, פוליו, אדמת, חזרת, חצבת. חיי התחסנתי נגד מחלות רבותבמהלך 

.  פרטוסיס

.ומעולם לא נאלצנו לסבול או להעביר אף אחת מהמחלות האמורות האלה, סמכנו על המדע( ואני)שלי ההורים 

. לא כדי לגרום לאנשים אחרים לעשות את זה. מחוסנת לא כדי לרצות את הממשלהאני 

19-מקובידלמות :* אני לא רוצהאבל 

חולהלבלגן ליד מיטת בית חולים אם אני לגרום •

"שלישלא אוכל לחבק את האהובים *•

כל מי שטרם התחסן רוץ להתחסן למען אהוביך חבריך ובעיקר ילדיך למען חזרה לחיים בטרם קורונה  בפחד אז לחיות את חיי * •

!!!אפשר להגיד את זה ביותר ברוראי •

.י חופשי לעשות את אותו הדבר/תרגיש. והדבקתיהעתקתי •



......ישראלי-אירוס ארץ

וענן בשמיו ואילן בגשמיו

.בגן של עתי......עובר אורח, מצפים עוד לך

!גשום ונהדר , יום טוב

:  של הפייסבוק: מתוך

Zvia Zipori צפוריצביה

https://www.facebook.com/zvia.zipori
מתעדת תמונות יפיפיות מהפריחה  

"ה"הלנתיב "הארצישראלית בגן של עתי ב

.הבאהלביקור בשקופיתפרטים

https://www.facebook.com/zvia.zipori


בגן של עתי.....כרכומים

בתוך פריחת הכרכומים, לפסוע באותה הדרך"

{יורם טהרלב}" ולפרוח ערב הגשמים, ולהיות כל כך אחר

!יום חורפי גשום וטוב 



היום....והחורף שב, סתיו אל קיץ נאסף

מתעוררת מחייכת  , עת נושרים עלי שלכת-סתוונית 

נסיכת  "היא פותחת הגביע , מול הגשם ורקיע

מהגן של עתי"......הסתיו

!ערב טוב וחמים 



מילת השנה
:בקרוב נפרסם את התוצאות–ההצבעה הסתיימה 

?מה המילה שמסמלת בצורה הטובה ביותר את השנה הזאת

, חשרה, ממטר-עבריחורף 
ועל פי רוב , מתחיל פתאום ופוסק פתאום–הוא גשם היורד בקילוחים ממטר

הממטר מצטרף . המילה מוכרת בעיקר בצורת הרבים ממטרים. עוצמתו רבה
ם ׁשֹוֵטף ומ  , ִמְטרֹות עֹז–במקרא : לצירופים המתארים גשם בעוצמות שונות ׁשֶּ ר  ג ֶּ ט 

ה כ  ר  ֵמי ב ְ בֹות וִגׁשְ ם ְנד  ׁשֶּ החדשה על  ביטויים נוספים נוצרו בעברית. סֹוֵחף וכנגדם ג ֶּ
פֹות: פי המקורות ם ַזְלע  ׁשֶּ ֵמי ַזַעף, ג ֶּ ׁשְ א זרזיף מתפרש שטף במקר)ִטְפטו ף וַזְרִזיף , ג ִ

בישיבת  , נשיא האקדמיה, טור־סינינפתלי ' את המילה ממטר חידש פרופ(. מים
.בדיון על מונחי המטאורולוגיה( 1966)ו "מליאת האקדמיה בשנת תשכ

ָרה ַחשְׁ
ַרת  : "ך בשירת דוד"היא מופיעה פעם אחת בתנ. חשרה היא מילה מליצית לענן ַחׁשְ

ִקים ח  ֵבי ׁשְ מהשוואה ללשונות שמיות אחרות עולה כי  (. יב, כבשמואל ב " )ַמִים ע 
ב . התעבות, מביע הצטברותר"חשהשורש  המילה חשרה דומה אפוא למילה ע 

אל  . בעב ובחשרה מצטברים אדי המים ומתעבים: הנזכרת גם היא בפסוק זה
השמיים התקדרו עבים : המילים חשרה ועב מתקשרים ביטויים המתארים התעננות

השמיים התחשרו  , (ב"עכזבבלי ברכות )שמיים בעבים נתקשרו, (מה, יחמלכים א )
(.עברית חדשה)עננים 



.  השם ָנֳעִמי גזור משם העצם ֹנַעם

מוכר בעברית גם מן המילים ָנִעים וְנִעימּות ומן הפועל  ם"נעהשורש 

ועל שמות  ם"נעקראו עוד על משמעות המילים מן השורש –ָנַעם 

במגילת רות יש עדות למשמעות נוספת של השורש  . נוספים משורש זה
ֳעִמי ְקרֶּ : "והיא נלמדת מפי נעמי עצמה, ם"נע אנ ה ִלי נ  ְקרֶּ א  ַאל ת ִ ר  אן  ִלי מ 

י ִלי ְמאֹד ד ַ י ֵהַמר ׁשַ ציין את  מנעמיבדברים האלה נרמז שהשם(. כ, א" )כ ִ
הֹוי  : "מתוקהואמרבמקרא היפוכו המקובל של. מרההפך מן המילה

ע ֹוב ר  ַרע טֹוב ְוַלט  אְֹמִרים ל  ְך ְלאֹור ְואֹור לְ ; ה  ִמים חֹׁשֶּ ךְ ש   ִמים ַמר  , חֹׁשֶּ ש  
ר תֹוק ְלמ  תֹוק ו מ  שאחת המשמעויות של  מכאן עולה(. כ, ישעיה ה" )ְלמ 

היה עשוי להתפרש  נעמיוהשם', מתיקות'הייתה נועםשם העצם
עוד ראיה לשימוש  ". מותק שלי"במשמעות קרובה לביטוי המודרני 

נו ִבים  : "בהוראת מתיקות אנו מוצאים בספר משלים"נעהשורש  ַמִים ג ְ
ִרים  ם ְסת  חֶּ קו  ְולֶּ םִיְמת   באים זה ַעםנָ וָמַתקכאן הפעלים(. יז, ט" )ִיְנע 

.לעומת זה בתקבולת האופיינית לשירה המקראית

".צוהריים טובים"רבים שואלים על טיבה ועל תקינותה של הברכה 

'  צוהריים טובים'–מה הצירוף התקין : ראשית נשיב על השאלה הנפוצה

'?צוהריים טוב'או 
–נתפסת כיום כשם עצם ברבים צוהרייםמבחינה דקדוקית המילה

(.  על דרך הזוגי)ִַים בעל סיומת –דוגמת מים ושמיים 

באה  צוהרייםשנוצר בימינו המילה' צוהרי היום'ואכן בצירוף הסמיכות 

לפיכך אם רוצים להוסיף  . נסמך־רביםבצורה רגילה של 

ולא  )' צוהריים טובים': שם תואר הוא יהיה בצורת רביםצוהרייםלמילה

.'שמיים כחולים', 'מים קרים'כמו , "(צוהריים טוב"



עוף וציפור
כך למשל נוהגים לומר . ובהקשרים רבים הן נרדפות לגמרי, המילים עוף וציפור קרובות מאוד במשמען

.  ללא הבחנה–' ציפורים חורפות'לצד ' עופות חורפים', 'ציפורים נודדות'לצד ' עופות נודדים'

,  התקבעה דווקא אחת המילים–מקצתם מונחים מקצועיים –בצירופים מסוימים 

הצירוף האחרון  . 'ציפורי שיר'ו' ציפור חובשת קן'לעומת ', עופות מים'ו' עוף דורס', 'מחלקת העופות'כגון 

המחקה את  ( אונומטופאה)מילת תצליל –עולה  בקנה אחד עם גיזרונה המשוער של המילה ציפור 

.שירת הציפורים

:  הבחנה מסוימת נוצרה בשימוש הכללי

,  המילה ציפור רווחת לבעלי כנף קטנים ביחס ובעלי כושר תעופה

.  כמו יען או תרנגולת, ואילו המילה עוף רווחת יותר לבעלי כנף גדולים ובעיקר לכאלה הממעטים לעוף

וקשורה לפעלים ָעף  ף"עושהרי המילה עֹוף גזורה מן השורש –מעניין שנוצרה דווקא ההבחנה הזאת 

.ועֹוֵפף

.בייחוד של תרנגולות, מלבד זאת המילה עוף רווחת גם לציון בשר נאכל של בעלי כנף

:  ל בספרי דברים צח"לסיום נזכיר את ההבחנה בין המילים המקראיות עוף וציפור שהציעו חז

עוף טהור נקרא עוף  : אמר רבי יצחק. בטהורה הכתוב מדבר–כל מקום שנאמר צפור : אמר רבי יאשיה"

".והטמא אין נקרא אלא עוף בלבד, ונקרא צפור

ציפור הנפש

ביטוי זה התגלגל אלינו מספרות  . 'של האדםללבודבר היקר 'בימינו רווח הביטוי ציפור הנפש במשמעות 

.  אך שם הוראתו שונה לגמרי, ל"חז

.  ומפרשים שהכהו בגרונו, "נפשובציַפר"א ועוד מסופר על אדם שהכה את חברו , טבתוספתא

,  כאן היא מלשון צפירהציפרוייתכן שהמילה ', גרון'המילה נפש מתפרשת במקומות שונים בהוראה 

בנוסחים מאוחרים יותר מופיעה המילה  . כלומר הכוונה שנפגעו מיתרי הקול של המוכה–השמעת קול 

.ומכאן צורתו של הביטוי בימינו, ציפור


