
יוחנני', כיתה ו, יובל גונן

גורדון', כיתה ה, טבקיןעילאי 

ויצמן', כיתה ה, נעמה כהן

יוחנני', כיתה ה, מנטיןעדן 

שזר', כיתה ו, רנובלסקי'ציהונתן 

בן צבי', כיתה ו, שני שגב

אילנות', כיתה ו, סלובודקיןאלה 

יוחנני', כיתה ו, שמואללירם

ויצמן', כיתה ה, ביטמןיאיר רינג 

בן צבי', כיתה ו, שלי שלם

גורדון', כיתה ה, נועם שפירא

!  תודה לכולם
!יש לכם את הכח להשפיע

כויות ילדיםזרכים וע, נהיגותמ–ז.ע.מפרלמנט 
תלמידים120חלקלוקחיםבו,הרצליההעירילדישלמייצגגוףהואהילדיםפרלמנט
במשרדהתלמידזכויותעלהפיקוחי"עמלווההפרלמנטפעילותאת.'ו-'המכיתות
,במנהיגותהעוסקייחודיפרלמנט–ז.ע.מפרלמנטהואהילדיםפרלמנט.החינוך

למעורבותולעודדליזום:עיקרייםתפקידיםשנילפרלמנט.ילדיםובזכויותבערכים
.העירהנהגתלביןהילדיםביןמקשרכגורםולשמשהעירילדילמען

פרלמנט הילדים הרצליההעיתון של  

עיתוןיחדלכתובהעירילדיאתהזמיןהילדיםפרלמנט,הקורונהימישלהסגרבצל
עבודהאחרי.הפתעותועודבדיחות,חידות,לפעילויותרעיונותשיכיל,לילדים

,ממנושתהנומקווים.הסופיהתוצראתבפניכםלהציגשמחיםאנחנומשותפת
.הילדיםפרלמנט,מאיתנו!בכיףזהאתנעבור–יחד!בריאותלכולםמאחלים

?מי אנחנו

צוות הכותבים

2020אפריל , ף"תשניסן 



...ועוד הפתעות

?מה אתם יודעים על אמנת זכויות הילד–בחנו את עצמכם 
איזו זכות מבטיחה כי  אדם יוכל לבחור  4.?על פי אמנת זכויות הילד" ילד"מה הוא 1.

ולקיים פולחנים  , את עיקרי אמונתו
?בהתאם לה

חטיבה או תיכון, ס יסודי"כל מי שלומד בבי. א
גיל  "שבמדינתו , 18אדם מתחת לגיל . ב

18הוגדר לפני גיל " הבגרות
כל אדם שתלוי באנשים מבוגרים  . ג

שמפרנסים אותו ודואגים לכל צרכיו
.12ובנות מתחת לגיל 13בנים מתחת לגיל . ד

התשובות הנכונות  : 1 ( . (ב  , 2 ( . ( ד 3 ( . ( ב 4 ( . ג  ) 5 ( . ( ב 6 ( . (ד

?מה מהבאים אינו חלק מהזכות לפרטיות2.

הגנה על מרחב פיזי פרטי. א
הגנה על גופו ועל בריאותו של האדם. ב
הגנה על מידע ועל רעיונות. ג
כל ההגנות נכללות בזכות לפרטיות. ד

?מה חובתי, אם לחבר יש זכות להביע דעה3.
להסכים איתו ולא להתווכח. א
להקשיב לו מבלי להפריע. ב
להשתיק אנשים שמפריעים לו להביע דיעה. ג
כל התשובות נכונות. ד

חופש המצפון. א
חופש הביטוי. ב
חופש דת. ג
חופש התנועה. ד

איזו זכות לא מוזכרת באמנת זכויות  5.
?הילד הזכות לקבל שם פרטי. א

הזכות להתגייס לצבא בעת מלחמה. ב
הגנה מפני אפליה על רקע גזע. ג
הזכות לפעילות יצירתית. ד

כל  : "השלימו לפי חוק זכויות התלמיד6.
...הילדים במדינת ישראל זכאים לחינוך

"לפחות59כל עוד הם מקבלים ציון . "א
"כל עוד הם לא מפריעים למורים. "ב
"בלבד14עד גיל . "ג
"בהתאם להוראות כל דין. "ד

במיוחד בשבילכםסרטון שהכנו 

2עמוד 

כדי לצפות בסרטוןליחצו!

כאן לשליחת הודעהליחצו ?יש לכם בקשות מפרלמנט הילדים
?יש לכם שאלות או הצעות



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW_2faIgFyTI4AURDwfOYheIkz7STMQf5S7zFD9lC36yCSrg/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/Wad6tj-3Kb4
https://youtu.be/Wad6tj-3Kb4


הכתבה של נועם שפירא

נעבור את זה בכיף–ביחד 

וירוס הקורונה יצר מגפה בכל העולם והדרך היחידה להימנע ממנו כרגע 

הרבה מדינות הטילו סגר חלקי או מלא על האוכלוסייה  . היא להישאר בבית

.וילדים בכל העולם הפסיקו ללכת לבית הספר ונאלצו להשאר בבית

המורים והמורות משתדלים גם ללמד וגם לתמוך  . בישראל לומדים מרחוק

ואחרי , הלמידה מרחוק היא רק שעתיים בכל בוקר. בתלמידים מרחוק

עדיין נשארות הרבה שעות  , שמסיימים את המשימות שנותנים המורים

אסור להיפגש עם  , אסור ללכת לים או לפארק, אין חוגים. פנויות בבית

אפילו ההורים לא פנויים . חברים ואפילו את סבא וסבתא אסור לבקר

.       אותנו כל היום" לשעשע"

ילדי הפרלמנט של הרצליה , "לטפס על הקירות"במקום להשתגע ו

! חשבו על המון רעיונות כדי שתוכלו להעביר את הזמן בכיף

בעמוד הבא –ריכזנו לכם את הרעיונות הכי טובים 

יש סרטונים של ספורט ושל  ! האינטרנט מלא בסרטונים ורעיונות, חוץ מזה

יש סרטוני הדרכה לעבודות יצירה , יש סרטונים מצחיקים ומבדרים, ריקוד

ויש סרטונים שאפשר ללמוד שפה או לנגן או כל דבר אחר , או לבישול

אי אפשר להיות כל הזמן במסכים  , גם כשיש המון זמן פנוי.  שמעניין אתכם

, וצריך לחשוב על דרכים יצירתיות להעסיק את עצמנו בפעילות גופנית

.  בבישול ואפילו בסידור החדר או הבית, ביצירה

המשיכו לגלול כדי לקרוא את המשך הכתבה...

3עמוד 



כדי לא לבלות את כל היום לבד מומלץ לשתף בחלק מהפעילויות  , בנוסף

לבשל עם  , אפשר לעשות תחרויות ספורט עם האחים. את האחים או ההורים

.ההורים ומומלץ לפחות פעם ביום לארגן משחק משותף לכל המשפחה

תכנון  כדאי לעשות , כשיש כל כך הרבה אפשרויות לפעילויות במשך היום

. לבחור מה רוצים לעשות בכל יום ולקבוע גם עם האחים וההורים,יומי

לאכול ארוחת בוקר , מה'כשקמים בבוקר כדאי להתלבש ולא להישאר בפיג

ולהתארגן ללמידה מרחוק כאילו מתארגנים לבית הספר כדי להרגיש קצת 

.פחות מבואסים מההסגר וכדי להיות יותר ערניים

לראות מה  " לימודים"אחרי ה

התכנון היומי שלכם ולנסות  

לעשות הכל בכיף ועם אנרגיות  

.חיוביות ככל האפשר

תשתדלו להפיק את המיטב  

מהתקופה הזו בתקווה  

.שתחלוף במהרה

אפשר ומומלץ גם קצת )

להתבטל וקצת לריב עם  

(.האחים

מאחל לכם המון בהצלחה 

!ושתהיו בריאים

4עמוד 

נעבור את זה בכיף–ביחד 



מדור ספורט

2020העברות קיץ 
?גריזמןזוכרים שברצלונה קנו את -וניימארגריזמןברצלונה 

28-עכשיו הם מתכננים למכור אותו כדי לקנות את הברזילאי בן ה

זאת התוכנית של  ... ובכן! נכון נשמע לא הגיוני. רמן'שמשחק בפריז סן ז

(.הם מאוד זקוקים לו)בקיץ ניימארברצלונה כיצד להחזיר 

התמונות מויקיפדיה

?האם זה יצליח

הקבוצה האנגלית  ? לסי'צזוכרים את –אש וזיאייאקסלסי'צ

100! לריאל מדריד תמורת סכום עתקהזארדשמכרה את אדן 

את הקשר  מאייאקסעכשיו קנתה .29-עבור הבלגי בן האירו מיליון 

!מיליון אירו40תמורת 27-המרוקאי בן ה

!בהצלחה

2020ליגת האלופות 
עקב משבר הקורונה משחקי ליגת האלופות שהיו אמורים לקבוע מי

אבל יש כמה קבוצות שכן הבטיחו את, תעלה לרבע הגמר בוטלו 

אבל כמו כל דבר אחר .. רמן ועוד'פריז סן ז, מדרידאתלטיקולמשל . מקומן ברבע הגמר

במאי  30הגמר שהיה אמור להיערך השנה ב. בכדורגל העולמי המשחקים בוטלו

אמנם עלתה  . כנראה יבוטל או ידחה לחודש אחרי או לשנה הבאה"( 2020איסטנבול )"

. הצעה לגמור את ליגת האלופות במשחק אחד אבל כנראה שזה לא יקרה

באיירן  –לסי'צ, נאפולי–ברצלונה , סטר סיטי'מנצ–ריאל מדריד : המשחקים שבוטלו

.אכזבה גדולה לעולם אוהדי הכדורגל. אולימפיק ליון–יובנטוס, מינכן

ולא , כדאי גם לשמור על הכושר: טיפ מפרלמנט הילדים
הצעות בעמוד הבא! רק לקרוא על כושר

5עמוד 

שמואללירםהכתבה של 



מדור ספורט

מומלץ להשתמש במזרן ספורט: הערה

פעילויות ספורטיביות לכל המשפחה
רנובלסקי'צהכתבה של יהונתן 

,  עכשיו כשכולם בבתים זה זמן מושלם לעשות ספורט וכיף עם כל המשפחה

.לבחור סרטון כל יום ולהתאמן יחד-בשביל לעשות ספורט לא צריך הרבה

לחצו על הקישורים למעבר לסרטונים

עם  פילאטיס\למי שרוצה להירגע ולהנות באותו הזמן אז אפשר לעשות יוגה

.זה מאוד מהנה ומגבש. אח אחות או אפילו עם כל המשפחה, אמא, אבא

 ”SWEAT“מומלץ להיכנס לקישורים הבאים או להוריד את אפליקציית 

:פילאטיס:יוגה

ואם אתם לא  , ולרקוד" דאנסאסט'ג"לאלה שאוהבים לרקוד אפשר לכתוב 

רוצים לצפות בסרטונים אתם יכולים לעשות אימון משלכם ולעשות תרגילים  

שאתם מכירים או לשחק במשחקים שדורשים טיפה תזוזה 

אימון רגליים וידיים לילדים

אימון גמישות כללית לילדים

מתיחות

כושר לכל המשפחה

בייתיפילאטיסאימון 

שיעור קצר למתחילים

יוגה לכל הרמות

יוגה לשעות הבוקר

6עמוד 

https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc
https://www.youtube.com/watch?v=OtS1kBFxT-8
https://www.youtube.com/watch?v=jFUJeQQ-scY
https://www.youtube.com/watch?v=k-Sem1TGuC8
https://www.youtube.com/watch?v=yWpRCwa5WIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=USAbkXxBbvg
https://www.youtube.com/watch?v=q6mjJbBj4nk
https://www.youtube.com/watch?v=YoBwfkB7fI0


ביטמןהבדיחות של יאיר רינג 

מדור בדיחות וחידות

?מה התפקיד של הזרת בכף הרגל: שאלה
לוודא שכל הרהיטים בבית ובמקום הנכון: תשובה

טבקיןהבדיחות של עילאי 

איש אחד הולך ברחוב ולפתע ראה ילד קטן ונמוך שמנסה 
הוא ניגש לילד  , להגיע לפעמון של דלת ללא הצלחה

.  ומצלצל בפעמון בשבילו
:הילד חייך אל האיש והאיש אומר

״?״מה אומרים
, ״לא אומרים״ צוחק הילד-

״עכשיו זה הקטע שבורחים״

7עמוד 



החידות של שלי שרם

מדור בדיחות וחידות

על התמונה למעבר  ליחצו

למצגת עם משחק הטריוויה

וויה של עדן  מנטיןהטרי

8עמוד 

נן יובל גו החידות של 

פתרונות במהופך

הפתרונות לחידות של שלי :
(1) 144    , ( 2   ) 5,000

הפתרונות לחידות של יובל :
( 1 ) פברואר   , ( 2 ) הוא נפל לתוך הבניין  
( כלומר  , נפל קדימה ולא אחורה )   , ( 3 ) נר

אני נולד גבוה ונהיה  
, נמוך יותר ויותר

כשאני מת אני ללא  
?מי אני. כלום

באיזה חודש  
אנשים ישנים  

?הכי פחות

מנקה חלונות מנקה חלון  
אך לא  , ונופל67בקומה 

?איך זה יכול להיות. מת

1

2

3

https://drive.google.com/open?id=17pyMl28KDSUU5sczWDL6v6VhlFoRcXRD
https://drive.google.com/open?id=17pyMl28KDSUU5sczWDL6v6VhlFoRcXRD


מדור בדיחות וחידות
9עמוד 

אני אגדל ואחיה תתנו  , תתנו לי חמצן. 11
?מי אני. לי מים אני אמות

מה יורד למטה אבל אף פעם לא . 1
?עולה למעלה

רגליים אבל אני תמיד הולכת 6יש לי . 12
?מי אני. על הראש

מה מטייל בכל העולם אבל נשאר  . 2
?תמיד באותו מקום

יש לי המון חורים אבל אני עדיין טוב . 13
בשמירה על נוזלים

מה כל כך עדין שמספיק להגיד את  . 3
?שמו והוא ישבר

מה הופך לרטוב יותר בזמן שהוא . 14
?מייבש

כבישים  , איפה יש ערים בלי בתים. 4
?ללא מכוניות ונהרות ללא דגים

שלושה גברים שטו בסירה כשלפתע  . 15
גל גדול הגיע והעיף אותם למים רק 

לשניים נרטב השיער למה לשלישי לא 
?נרטב השיער

מה אפשר להחזיק ביד ימין אבל אי  . 5
?אפשר להחזיק ביד שמאל

יוסי זרק את הכדור הכי חזק שהוא . 16
יכול והכדור חזר אליו בחזרה למרות  

?למה. שאף אחד לא נגע בכדור

מה שייך לך אבל אחרים משתמשים  . 6
?בו יותר ממך

,  שלומי, דן: ילדים5לאבא של רון יש . 17
?איך קוראים לחמישי, רונית ויוסף

מה עולה למעלה אבל אף פעם לא . 7
?יורד למטה

מה קל כמו נוצה אבל אפילו האיש . 18
החזק בעולם לא יכול להחזיק אותו יותר  

?מדקה
?למה יש צוואר אבל אין ראש. 8

אין לי כנפיים אבל אני יכול לעוף אין  . 19
?מי אני. עיניים אבל אני יכול לבכות

אני , תמיד תוכלו למצא אותי בעבר. 9
?נוצר בהווה ולא תמצאו אותי בעתיד

אנשים קונים אותי כדי לאכול אבל  . 20
?מי אני. אף פעם לא אוכלים אותי

אני עוקב אחריך במהלך היום אבל  . 10
?אשאיר אותך לבד בלילה מי אני

פתרונות  : 1. גשם   , 2 . בול   , 3. שקט   , 4 . מפה   , 5 . את יד שמאל   , 6. שמך   , 7. הגיל שלך   ,

8. בקבוק   , 9. היסטוריה   , 10 . צל  , 11 . אש   , 12 . כינה   , 13 . ספוג   , 14 . מגבת   , 15 . הוא היה  

קירח   , 16 . הוא זרק למעלה   , 17 . רון   , 18 . נשימה   , 19 . ענן   , 20 . סכו " ם

סלובודקיןמאת אלה 

!הפתרונות במהופך



"בעשר אצבעות"מדור 

הכנת שלט כניסה מתחלף
פינת היצירה של שני שגב

.שרטטו על קרטון של קופסת קורנפלקס לב גדול אחד ושני לבבות קטנים

ועל השני  " הכניסה מותרת"גיזרו את הלבבות הקטנים וכתבו על אחד 

:דוגמה בתמונות. גיזרו את הלב הגדול". הכניסה אסורה"

שימו לב שאת הלב הגדול מספיק לקשט רק )צבעו וקשטו את הלבבות 

זכר לב  ' נקבה ללבבות הקטנים וסקוץ' הדביקו סקוץ(. בחלק החיצוני

זכר ' נקבה על גב הלב הגדול וסקוץ' הדביקו  סקוץ, לאחר מכן, הגדול

(.  צ"דואפשר במקום להשתמש בדבק )במקום בו תתלו את השלט 

מידות לב קטןמידות לב גדול

תוכלו  ' באמצעות הסקוץ

להחליף בין הלבבות וכך  

לסמן האם הכניסה אסורה  

.  או מותרת

!תהנו

10עמוד 



!התוצאה הסופית

"בעשר אצבעות"מדור 

נשארו לכם מגזינים  
יש לכם שאריות ? ישנים

הכינו עם  ? של עיתונים
הילדים סלסלות  

קלועות צבעוניות על  
טהרת עיתונים ישנים

עיתונים או  : החומרים הדרושים
נייר , מספריים, מגזינים ישנים

או  , גליל נייר טואלט, גומייה, דבק
קופסא גלילית ריקה

!אז קדימה בואו נתחיל להכיןסלסלות קלועות

בעובי , חותכים רצועות שוות מהעיתונים
כמות  . )מ"ס40ובאורך של , מ"ס10של 

(.הרצועות תלויה בגודל הגליל שתעטפו

מקפלים כל רצועה לאורכה כמו אקורדיון  
1.5-ויוצרים הרבה רצועות בעובי של כ

מניחים שתי רצועות בצורה אנכית  . מ"ס
.ומדביקים אותן אחת לשנייה בנייר דבק
:מוסיפים עוד רצועות ויוצרים צורת כוכב

מניחים את הגליל או הקופסא במרכז  
.  הכוכב ומקפלים את הרצועות סביב

שמים גומייה סביב החלק העליון להחזקת  
קולעים בשתי וערב רצועות  .הניירות

,  לוקחים רצועת נייר–סביב הגליל 
מצמידים לחלק התחתון של הסלסלה  

ומשחילים בין הרצועות ( החלק הסגור)
.  מעל רצועה ומתחת רצועה–בשתי וערב 

.מדביקים בנייר דבק את הקצה

ממשיכים לקלוע רצועות במעלה הגליל 
מ לא "ס2-3משאירים . באותו אופן

.קולעים בחלק העליון

.מסירים את הגומייה ומוציאים את הגליל
מקפלים את החלק שנשאר לא קלוע  

.פנימה לתוך הסלסילה ומדביקים

11עמוד 

"עשה זאת בעצמך"
מנטיןבהדרכת עדן 



"בעשר אצבעות"מדור 

משה בתיבה
:המצרכים הדרושים

בצק עלים  ( גרם800)חבילה 1

לפי ההוראות שעל גבי  , מופשר

האריזה  

חבילה נקניקיות  1

ביצה  1

משטח מקומח  

רק אם רוצים–שומשום 

:אופן ההכנה

חותכים את הבצק המופשר 

וחותכים את הנקניקיות  , לריבועים

מקצה  )לאותו הגודל של הריבועים 

מגלגלים את  (. לקצה של הריבועים

הבצק מעל הנקניקיות ומניחים  

מברישים  . אותו על תבנית משומנת

אפשר להוסיף  )את הבצק עם ביצה 

מעלות  180ואופים על ( שומשום

.עד שזה מזהיב

פשטידת בצל
:המצרכים הדרושים

בצלים גדולים4

חצי כוס מים

חצי כוס שמן

כוס קמח אוסם פלוס שקית אבקת  

אפייה אם הקמח לא תופח

מלח

פלפל

ביצים2

:  אופן ההכנה

-170לבחוש ולהכניס לתנור לחום 

דקות בתבנית  25-30מעלות 180

. עד שזה משחים. קטנה משומנת

.

מתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכונים 

מנטיןעדן  נעמה כהן

12עמוד 



"בעשר אצבעות"מדור 

(יחידות4)סופלה שוקולד 

:המצרכים הדרושים

כפות קמח לבן3

כפות גדושות  4
של ממרח שוקולד

ביצה1

לא חובה–שוקולד לבן 

:אופן ההכנה

מערבבים בקערה את הכל יחד  

יוצאת עיסה  )לתערובת אחידה 

מעבירים לתבניות עגולות  ( דביקה

אפשר להוסיף קוביות  , קטנות

.שוקולד לבן בפנים

:זמן האפייה

10-15מעלות בין 180אופים ב

דקות עד שזה נראה אפוי מבחוץ  

.אבל רך ונוזלי מבפנים

.מומלץ לחמם לפני ההגשה

(טעימה מאוד)עוגת גבינה 

:המצרכים הדרושים

גרם גבינה לבנה750

32%מיכל שמנת מתוקה 

כוס סוכר1

אינסטנט פודינג וניל1

פתיברגרם 250

הפתיברחלב לטבילת 

גרם שוקולד מריר  100

לא חובה–חצי כפית נס קפה 

:  אופן ההכנה

מקציפים שמנת עם קצת סוכר 

,  מוסיפים את הגבינה. לקצף יציב

אינסטנט פודינג והסוכר ומקציפים 

פתיברשמים שכבת . בעדינות

אפשר להוסיף  )שהוטבלו בחלב 

שופכים חצי (. לטעם קצת נס קפה

מניחים  . מכמות הבלילה שנוצרה

טבולים ושוב פתיברעוד שכבת 

גרם שוקולד  100מגרדים . בלילה

.מכסים ולמקרר, מריר לקישוט

13עמוד 

מתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכוניםמתכונים
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פעילות פרלמנט הילדים

.  המציאות מחייבת אותנו להישאר בבתים על מנת לשמור על בריאותינו

כדי לזהות את הצרכים . השגרה של ילדי העיר השתנתה מקצה לקצה, לכן

פרלמנט הילדים העביר סקר וירטואלי שבדק  , החדשים של ילדי הרצליה

ובקשות מהעירייה  , מה התובנות שלהם לאחר שבוע של למידה מקוונת

. ומהצוותים החינוכיים בנוגע לאופן שבו ניתן ללוות אותם בתקופה זו

!בתי ספר13-מ', ו-'מכיתות ג, תלמידי העיר300-על השאלון ענו יותר מ

:אספנו לכם ציטוטים נבחרים של ילדי העיר בנושא

!תלמידי הרצליה רוצים תכנים מגוונים

אולי שילוב של -נשמח לאלטרנטיבה עירונית שתעזור לנו לעבור את התקופה הזאת "
"".הצופים"הנוער שיעבירו הדרכות אינטרנטיות כמו 

קבוצות , דפי עבודה : אם לומדים באופן מקוון אפשר להשתמש בכל מיני שיטות כמו"
, משימות חקר, משחקים לימודיים, שילוב של סרטונים ומצגות, בוואטסאפלמידה 

"משימות קטנות ליום יום

לראות תכנים מקוונים בכל מיני נושאים כמו שיעורי חינוך  , נשמח ללוח שידורים עירוני"
..."תיאטרון ועוד, טריוויה, משחקים ותחרויות קבוצתיות, שיעורי העשרה, גופני

!תלמידי הרצליה זקוקים לתמיכה רגשית בתקופה זו
הייתי רוצה לבקש את תמיכת ראש העיר בהמשך שמירת קשר בין הצוות החינוכי  "

הרבה תלמידים זקוקים  , אנחנו זקוקים לדאגה שלהם ולהקשבה שלהם, לתלמידים
".למורים שינחו את השיח הכיתתי

אנחנו מבולבלים ולא יודעים  , נשמח שהמורים יבינו שאנחנו בתקופה מאד קשה נפשית"
".נשמח למפגשים שידברו איתנו על המצב, איך להתמודד

אפשר להחליף . לשתף ולשמוע מחברינו לכיתה, הכיתתיבוואטסאפנשמח לשיח קבוע "
".מדי יום רעיונות לעשייה בבתים
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