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תלמידים ושינשינים , יש מורים. ספרנו

אבל העיתון . חדשים ואפילו מנהל חדש
ממשיך כתמיד והנה לפניכם קול גבעול 

 .. ישר מהתנור19

בעיתון זה תוכלו למצוא מגוון כתבות 
 בהתחלות ושינויים החל מראש העוסקות

השנה בתרבויות שונות ועד ראיון עם 
יש גם פינות ותיקות . דשהמנהל הח

 . וחדשות

אנחנו מאחלים לכל בית הספר והקהילה 
, שנת לימוד ויצירה. שנה נפלאה

 .התפתחות ושמחה

כולנו מקוים שתהיה זו שנת שלום 
והלוואי וגלעד שליט יחזור הביתה 

 .במהרה

    קריאה מהנה

 .שלכם העורכים

  תוכן עניינים

  2.. ................................עדכוני אסיפה

  3.......................................אקטואליה

  4................. .....................ברוך הבא

  5............. ........................בדיוק היום

  6-9.................................ש לגבעול"ד

  10................ ........ .... .הילדים שהיינו

  11..............  ...........המבוגרים שנהיה

  12............  ...........?מה אתם חושבים

  13...........  ......גבעול נבחרי השנה של 

  14-15.....................ראש השנה בעולם

  16......................פינת הספורט-'יציע א

  17...............הוריםועד  +החדר השחור

  18................................עדכוני וועדות

  19-21..................חידונים ושעשועונים

  22................הספר ראש השנה בבית

  23............!מומלץ ביותר+בדיחחחחה

   24................................ודעותמלוח 

  

אמיר , אמיר דביר הופמן, אלה אלוני, מרב יערי, שני גור, ליאור חסן, נעמה דביר הופמן,  שני כספי:חברי המערכת

  .טל הופמן, נועה אייל,הדר שגיא,נוגה כינורי , מגן פר, רוזנברג

יריב  ,ורדהרשף ב ,הדר שגיא ,ישני כספ ,אלה יאלוני ,מרב יערי ,מגן פר ,הופמן-אמיר דביר,הופמן-נעמה דביר: כתבים

  אמיר דביר הופמן ,טל מוזס, טל הופמן, נעמה דביר הופמן:צלמיםנוגה כינורי  , עדי נאור,סול מייט, טל הופמן,יערי

            שני כספי:עורכים גרפיים     הופמן-ונעמה דביר  כספישני: ורכות ראשיותע

 !19גיליון      06.10.2011



 - 2 -

  

  

  

   ועדת אסיפה: מאת

  !כולם מוזמנים. 8:15 בשעה', דהאסיפות מתקיימות מידי שבוע בימי . 'דיום האסיפה הקבוע הוא 

   20119.040.אסיפה כללית 

ועדות .  לדיון דרך התנהלותה ודרך הבאת הצעות-האסיפה: הוצגו בפני המשתתפים המוסדות הדמוקרטים בבית הספר

  בית הספר

  

   בנושא תשלומי הורים9.9.2011פת שישי סיא

 נמסרה סקירה על פתיחת השנה -
  נמסרה הודעה אודות מעגלי דיון במסגרת המחאה החברתית -
  . נבחר ועד הורים חדש -
  : התקיים דיון על נושא תשלומי ההורים והתקבלו ההחלטות הבאות -
  .הגברת אחוז תשלומי ההורים ובקביעת קריטריונים להנחותיוקם צוות משותף להורים והנהלה שיעסוק ב .1
  .ל לקבוע הנחות קבועות לאחים"האסיפה מסמיכה את הצוות הנ .2
התשלום עבור יום החינוך הארוך והעמותה ישונו ).בהתאם לעלותו(התשלום עבור הארוחות יהיה ריאלי  .3

 ,. כלל ומי שאוכל ישלם עלות מלאהכלומר מי שלא אוכל לא ישתתף בעלות הארוחות  למתכונתם משנה שעברה
  

  11.9.2011סיכום האסיפה הכללית     

  רביעי בבוקר בהתאם לצרכי המערכת/האסיפה תעבור לימי שני -
ציוד ספורט ועוד לפי  , טורנירים, חודיותיפעילויות ספורט י: ועדת ספורט בבית הספר שתהייה אחראית על תוקם -

  .שיקולה
  יהיה לקבוע שעות מגרשים לתלתונים השוניםאחד מתפקידיה של ועדת הספורט  -
  נושא ועדת הספורט וחלוקת המגרש יוסבר במפגשי הבוקר והילדים יוזמנו להצטרף לעדה -

  

  21.9.2011 סיכום האסיפה הכללית    

  ילדים ובני נוער התנדבו להיות חברים בצוות7) גהקייטרינ(הוקם צוות שילווה את נושא ארוחת הצהריים  -
 הוקם צוות שהוסמך לערוך תהליך מקדים ולהביא את ההצעות לבחירה. ים תהייה באסיפהבחירת הצלצול -
 הוצעו מועמדויות לנציג ילדים בוועדת מורים  -
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?מה שלומך מהפיכה  

 

טל הופמן: מאת  

בה מאות אלפי אנשים בכל רחבי הארץ יצאו לרחובות" הפגנת המיליון" שבועות התקיימה 3לפני   

 

,ה התרחש ומה מתוכנן בהמשך המאבקרצינו לברר מ  

 

מות שונים בארץ מתקיימות פעילויות שונות ואז למרות שפחות שומעים על כך המחאה לא נגמרה ובכל יום כמעט במק

שינוי בתפיסה , שינוי בסדרי העדיפויות, בכולן פועלים האנשים למען יצירת שינוי אמיתי בארץ. שלכולן מכנה משותף אחד

  ,צדק חברתי ומדינת רווחה: ור פעילות הבאה להקדם את שני הביטויים החברתית או בקיצ

 

 :ז מה היה לנוא

שוחחו . הם ישבו במעגלים ושוחחו. לפני שבועיים התכנסו במקומות שונים בארץ  אלפי אנשים

מה . דיברו על איך יוצרים שינוי. דיברו על ביחד ועל לחוד. על בריאות, על חינוך, על דיור

היה שזו הייתה הזדמנות אמיתית באירוע זה מיוחד שהיה הכי מה . י אפשראפשר ומה א

 .ולא סתם צעקות ומריבותבין אנשים שונים שלא תמיד מסכימים זה עם זה ליצור שיח 

גבעת אולגה היו מעגלים כאלו והורים מבית הספר שלנו היו מהמארגניםבס "גם ברחבת המתנ  

 

אחד . אוהלים במים מאבק נגד הרשויות כדי לאפשר להם להמשיך לשבתיושבי המאהלים בכמה מקומות בארץ מקיי

סי כהן חולון בו גרות מספר משפחות מחוסרות דיור'המפורסמים הוא המאהל בג  

  

 בתל אביב והיא כנס שיבחן את מקומה של בחינת הבגרות במערכת החינוך ואת 24.9מתקיימת בשעוד פעילות מיוחדת 

ינוך כולה החל מבית הספר היסודיהשפעת הבחינות על מערכת הח  

 וכל מי ואחרון חביב עליו נספר לכם הפעם הוא מסע למען צדק חברתי שיצא מראש פינה ויגיע במהלך סוכות לירושלים

.שמעוניין יכול להצטרף . 

ועת ל תנשפייסבוק  ובדפי" העם דורש צדק חברתי"על כל אלו ועוד פעילויות רבות אחרות אתם יכולים להתעדכן באתר 

.המחאה  

 אתם מוזמנים כמובן גם להצטרף לפעילויות השונות או ליזום בעצמכם

 מובטחת כתבה מסודרת הכוללת ראיון עם אחד מראשי –ולמי שלא יודע על מה אני כותבת ומה זו המהפכה הזו בכלל 

  ".קול גבעול"ליון הבא של יתנועת המחאה  בג
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  :ברוך הבא

  מרב יערי ונעמה דביר הופמן:מאת

מרק לא פה "או " מרק עסוק כרגע"ך שבוע ניסינו לתפוס את מרק אבל כל פעם שהגענו למשרד יהודית אמרה לנו במש

 ישבנו אתו לשיחה.  אבל בסוף הצלחנו לתפוס אותו על הבמה כשברקע ילדים משחקים כדורגל ומורות מדברות". כרגע

  : אותו  אז ככהרצינו לדעת מי זה האיש הזה שנכנס לבית הספר שלנו והתחיל לנהל

ונשוי , אלה, נועה, יונתן,  חבר קיבוץ מעגן מיכאל אבא לאורן56 שנה בן 30מרק יליד ארצות הברית עלה לארץ לפני 

כששאלנו אותו למה לארץ ענה לנו שזה נושא לראיון בפני עצמו אבל בכל זאת אמר שרצה למצוא זהות יהודית . לתמי

  שיוכל לחיות אתה 

  ?עולאיך הגעת לעבוד בגב

  . היה מכרז במשרד החינוך ונבחרתי.עניין אותי לעבוד פה

  

   ?איפה עבדת בעבר

 ".בבית הספר המשותף חוף כרמל במעגן מיכאל

  

  ?איך זה לעבוד עם מוישיק

   .מרתק ומפרה

   ?מה אתה הכי אוהב בגבעול

  הצוות והלמידים, את האנשים

  

  ?מה צריך לשפר בגבעול

ר את יחד עם שאר הצוות אנו מנסים להסדי. אני עדיין לומד את בית הספר וקטונתי להציע הצעות לשינויים

  . היציאה מהשער במהלך היום

  

  ?איך לך בגבעול עד עכשיו

  הרבה חידושים בחיים שלי. נפלא

  

  ?אילו שיעורים אתה מלמד

  אנגלית

  

  ?מה החלום שלך

 שנים כמנהל בגבעול ולראות שהצלחתי יחד עם הצוות להביא אותנו להתפתחות 5להסתכל אחורה אחרי 

  .נכונה

  ?חדשהמה אתה מאחל לכל התלמידים לשנה ה

צמיחה אישית כל אחד על תחומי החוזק שלו והמטרות שהוא מציב , שנה של כיף בבית הספר המיוחד שלנו

  .לעצמו

  

  ?מה אתה מאחל לצוות

  .שנה של צמיחה והגשמה והשגת מטרות. שנת לימודים פורייה

לות לו מאח, אנו שמחות שיש לנו מנהל חדש שפתוח ללמוד את המקום. נהנינו מאוד מהשיחה עם מארק

  ....)ועדיין מתגעגעות ליריב(המון בהצלחה 

 הבמה תמיד נמצאת במקום ומרק –אם אתם רוצים לדעת עוד על מרק נסו למצוא זמן במערכת שלכם ושלו 

  . ישמח לשוחח
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  אמיר דביר הופמן: מאת

נים בעיני שאירעו בכל גיליון אספר על דברים מעניי.... בעולם ביקום, במדינה , בכל יום קרה משהו בבית הספר

  . בדיוק ביום בו יצא העיתון

  . לאוקטובר6-ה: והפעם 

ל התכוננות של עהימים הרגישה ישראל שהיא בלתי מנוצחת ולכן למרות שהיה מידע רב ששת אחרי מלחמת 

 לזה בזלזול  ול והממשלה  בראשות  גולדה מאיר התייחס"צבאות סוריה ומצרים  למלחמה המודיעין של צה

  הם לא יעזו לנסות להתחיל במלחמה נגדנו ולכן לא התכנו בהתאם לשישי באוקטובר וחשבו  ש

 ימי הלחימה . מלחמהה  ביום הכיפורים פרצו צבאות מצרים וסוריה את גבול ישראל והחל1973 באוקטובר 6ב

 ציטוט  הנה  . מאות רבות של לוחמים מתו  והערבים   ניצחו ניצחונות צבאיים רבים. דםיהראשונים היו מלא

 היום  .אזרחי ישראל")  ראש הממשלה של ישראל בזמן המלחמה ביום הראשון של המלחמה(של גולדה מאיר 

בסמוך לשעה שתיים אחר הצהריים  פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל הם ערכו סידרה של 

 לאויב נגרמו .ף את ההתקפהל נלחם והוד" צה.התקפות מן האוויר  בשריונים וארטילריה בסיני ורמת הגולן

שירותי המודיעין ידעו  *   אבל אנו לא הופתענו,  קיוו להפתיע את אזרחי ישראל ביום הכיפורים.אבדות רציניות

  *"ל"כי צבאות מצרים וסוריה נערכים להתקפה משולבת אין לנו ספק בניצחונו של צה

  בעזרת .תצות הברית לתת לה עזרה צבאיבינתיים התארגנו כוחות המילואים וישראל הצליחה לשכנע את אר

 רמת הגולן וסיני .ל לעצור את הפלישה ולפתוח במתקפת נגד"תגבור הכוחות והעזרה האמריקני הצליח צה

 המדינות החזקות  ארצות הברית .נכבשו מחדש וכוחות ישראלים הצליחו להגיע לצד המצרי של תעלת סואץ

  . בנובמבר11להסכים על הפסקת אש  וכך הושגה הפסקת אש בוברית המועצות  לחצו על הצדדים הלוחמים 

חיל .  ישראלים נשבו בידי המצרים233. פצועים7,000  - הרוגים וכ 2,600 -ל כ "בתום המלחמה היו לצה

  . טנקים800וחיל השריון איבד , האוויר איבד יותר ממאה מטוסים

בד של המלחמה זעזע את החברה וגבתה מחיר כבד מאוד  ההלם הכ,  המלחמה נמשכה יותר מחודש

,   עם ישראל ליקק את פצעיו.הישראלית  רבים שאלו כיצד קרה שהופתענו  ולא נערכנו בעוד מועד למתקפה

רבים יצאו נגד ממשלת המערך בראשות גולדה מאיר  ותבעו שהממשלה . וניסה להתאושש מהמכה הקשה

גולדה מאיר התפטרה ובמקומה מונה )  מעשהכישלון בעקבות חוסר (המחדל  "תישא באחריות למה שכונה 

יש רבים האומרים שהסכם השלום עם מצרים היה תוצאה מלחמת יום   .יצחק רבין לראש ממשלת ישראל 

  כיפור 

  !!!! אנחנו מאוד הופתענו–מה שלא היה נכון כל *

    ; לאוקטובר 6- ועוד משהו שקרה ב

קי '  מדבר על גטהסר. אז 'היה זה הסרט  זמר הג. בר יצא לראשונה בקולנוע סרט מד1927בשישי לאוקטובר 

לאחר ריב גדול בינו לבין . אבא שלו מתכנן לו עתיד  כחזן. אז'רבינוביץ נער יהודי בניו יורק שחולם להיות זמר ג

קי מצליח בברודווי 'קי מת וג'בסוף הסרט אבא של ג. קי את הבית ומצטרף ללהקת מינסטרול'אבא שלו עוזב ג

  .בגדול

 עברה שלבים המהפכה . 1927 לאוקטובר 6יתה זו תחילתה של מהפכה גדולה שהחלה בהי

 .  רבים עד לסרטי התלת ממד של היום ומי יודע מה צופה לנו העתיד בעולם הקולנוע
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פנינו . עוד לא עברו חודשיים מאז עזב יריב את בית הספר וכולנו מתגעגעים הוא מאוד חסר לנו

ולא ) מיומו הראשון(ולומדת בבית הספר " קול גבעול" חברת מערכת שהיא גם, ביתו, אל מרב

מו קשר ותמסור לו שאנחנו מתגעגעים בר חודשיים ובקשנו ממנה שתיצור עראתה את אבא כ

 במדור אז הנה. ורוצים לדעת מה שלומו ומה עובר עליו בזמן שאנחנו לומדים בבית הספר

   : .....ש מ"החדש  ד

  

  "ש מיריב"ד

  ! לםשלום לכו

אבל לא פגשתי אף ,  ישר מהמילה העברית שבתsabbaticalבאנגלית קוראים לזה 

 20אחרי : הרעיון היה פשוט.  מורה אחר מהעולם שמטייל פה בשנת השבתון שלו

ללמוד ולבלות עם , שנות עבודה רצוף לקחת סוף כל סוף את שנת השבתון שלי ולנוח

.  ת זאת כל שנה שביעית ולא סתםהמדינה למעשה מציעה וממליצה לעשו.  המשפחה

עבודת החינוך אולי אינה הרבה ביותר בשעות אך קשה ושוחקת מבחינה רגשית ולכן 

  . הוחלט להפעיל מנגנון התפתחות והתאווררות זה של שנת השבתון

בלימודים שלי ) ב"כמו ש(החלטתי את חודש יולי להגדיש לסיום עבודות 

בעול ובאוגוסט לצאת לשלושה חודשי א ולהמשיך בעבודה בג"באוניברסיטת ת

בראשית .  וכך אכן עשיתי ועל הטיול אספר יותר בהמשך.  חופשה לטייל בעולם

אני באמצע (להיות הרבה בבית עם המשפחה ולטפח את החצר שלנו : נובמבר כאשר אחזור הביתה התוכניות שלי הן

להמשיך ולסיים את התואר השני הנוסף ,  )הגשםורוצה לבנות בור מים גדול מאד לאיסוף מי " פינת מדורה"בניית 

להתנדב , ש"להתחיל סידורים וארגונים של לימודי דוקטורט באוניברסיטת ב, א"באוניברסיטת ת) עם יוגב(שהתחלתי 

לעבוד , ...)כנראה ימי רביעי(בגינות של גבעול ובבניית חממת צמחים ופינת חי בקומה השלישית מעל ליסודי יום בשבוע 

להמשיך , לעשות הרבה כושר גופני ולהיות רציני ומתמיד יותר בתרגול הקרטה,  משרה כמזכיר קיבוץ1/3 שלי בקיבוץ

בימי שישי עם (וללמוד היטב ערבית )  שנים63היא עלתה מארגנטינה לפני (בלימוד שפת הספרדית עם אמא שלי 

אבל אל דאגה גם ... יות שלי לשנת שבתון אחתזהו אלו כל התוכנ).  דיסקים ובבתי קפה וקניות בכפרים הערביים באזור

  ...לבנות עוד קומה בבית, פורטוגזית, כמו ללמוד קלרינט, צברתי זכויות לשנים נוספות וגם תוכניות יש לי עוד

באישיות שלי לא מתאים לי לחזור .  במהלך שנת השבתון אני צריך להחליט האם אני חוזר לנהל את גבעול או לא

לכן המטרה של כולנו היא .  לחזור אז הכי הייתי רוצה להיות שוב מורה ומחנך בישראל ולא מנהלואם כבר " אחורה"

 ימים 7 בשעות ביממה 24חמש שנים חייתי את גבעול .  הצלחת גבעול והצלחתם של מוישיק ומרק בניהול של גבעול

להם להצליח וכך לחסוך לי את הצורך עכשיו אני מבקש מכל  אחד מכם לנסות להתגייס ולעזור .   כמו שאומרים–בשבוע 

פשוט לעשות הכי טוב את מה שעושים ולחשוב גם על טובת הכלל : הדרך לעזור להם היא מאד פשוטה.  לחזור לניהול

ס וזה חשוב "כמובן שזורמות אלי לעיתים הצעות להקים עוד בי.  תודה רבה ובהצלחה.  והמקום ולא רק על עצמי

ולכן מול מורה ומחנך עומדת רק אפשרות אחת כרגע המטרידה .  זאת בפעם השלישיתאך לא חושב שאעשה , ומאתגר

גדולים מספיק להיות עצמאיים  (15 עד 9אני רוצה לנסות להוביל מהלך של יצירת מערכת חינוך לגילאי , את מנוחתי

היא באמצע בין מערכת ש.  המקבילה לזו הקיימת ושאינה מבוססת כלל על בית ספר) וללא בעיית מבחני הבגרות

מערכת הנותנת מענה חברתי מסוים ולמידה בעולם .  לבין בית הספר הדמוקרטי) Homeschooling(הלמידה מהבית 

מערכת בה יש מחנך בעל משכורת גבוהה במיוחד ונותן את כולו בשנים אלו ללמד .  האמיתי בהתאם לתחום העניין

ת שכל הביורוקרטיה שלה מבוססת על אתר אינטרנט והרוח מערכ.  ולארגן את הלמידה המותאמת אישית של הילדים

זה לא קיים בעולם אך זה שואב רעיונות .  שלה היא קבוצתית בדמות המחנך ובאחריות הקהילה בה היא מתקיימת

אבל בהסתכלות על התנהלות העולם כיום מערכת כזו חייבת לעמוד לבחירת .  או שנאמרו כבר, מהרבה דברים קיימים

  .הוריםהילדים וה
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לא הספקתי להכין .   בבוליביה ובפרו-התחלתי בדרום אמריקה ... ובינתיים החלטתי לנוח שלושה חודשים ולטייל בעולם

כמה שעות אחרי שנחתתי הזמין אותי מישהו לבוא בעוד שלוש שעות לשישה ימים טיול .  דבר ופשוט עליתי למטוס

היה מאד יפה ומאד חווייתי וגם היתושים .  אכן כך התחלתי ובטובו.  ורדה-אטרקטיבי וחווייתי בנהר גדול הנקרא ריו

בינתיים ( ימים להתאושש עם רגלים נפוחות מאד מעקיצות 3כך שכאשר חזרתי הייתי חייב , והזבובים נהנו ממני מאד

 דגש על הטיול הזה היה בדגש של חוויות ואטרקציות ופחות).  סיימתי עבודות לאוניברסיטה שלא הספקתי לסיים בארץ

.  ונגל שכזכור לכם אין כזה בארץ ולכן מאד נמשכתי להכיר ולראות אותו'אז החלטתי לצאת לג.  הבנת והכרת הטבע

תכננו מסלול איטי יחסית .  רק סאנדרו המדריך האינדיאני ואני, ונגל' ימים בתוך הג15בחרתי טיול ארוך במיוחד של 

 זמן להראות לי דברים ולענות על מבול השאלות ולי לכתוב במחברת לסאנדרו שפע של, שיאפשר לי לשאול המון שאלות

ונגל נעזרים בעיקר 'ארזנו תרמילים כבדים במיוחד והתחלנו לזחול ולפלס את דרכנו לתוך הג.  את כל דבריו המוזרים

.   סאנדרוובחושיו החדים של) מעין חרב גדולה המשמשת את האינדיאנים לכל ושאותה הם משחיזים על סלעים(טה 'במצ

הפעם הראשונה שראינו סימני אדם טריים .  המשך הארוך איפשר לנו להגיע לאזורים בשמורה שאיש אינו מסתובב בהם

בו ניצל ישראלי אובד " בחזרה מהטואיצי" ימים כשחצינו את נהר הטואיצי המפורסם מהסיפור 6יחסית הייתה לאחר 

ד תיירים והמשכנו לאזור מרוחק יותר עם משפחות אינדיאנים החיים שם גם חצינו אזור עם עו.  ונגל' ימים בג21לאחר 

לסיום התמקמנו אצל משפחה כזו ליומיים וחצי אתם אכלנו ועבדנו וכך זכיתי להכיר מקרוב .  ונגל וממנו'עד היום בתוך הג

 לגמרי ממגע באזור מרוחק בהרבה בשמורה יש סיפור על שבט אשר נמנע.  ונגל'גם את המשמעות של החיים כיום בג

ונגל של בוליביה 'מהג... אולי אפילו אוכלי אדם ולשם אצטרך לנסוע בפעם אחרת ועם הרבה יותר ימים, עם בני אדם

החלטתי לא לעבור בדרך הרגילה שכולם עושים ובמקום זאת ניסיתי לתפוס ... המשכתי לפרו בדרך עקיפה ביותר

כולל לינת לילה במגורים , בעזרת אוטובוסים ומעט סירות.  פרוטרמפים עם ספינות וסירות לאורך נהר גדול העולה ל

ועוד יום ולילה במגורי הקצינים ) אין להם ים והם משרתים בנהרות(הקצינים השיכורים של חיל הים הבוליביאני 

 פווארטו –ונגל הפרואנית 'טרמפ אחרון עם סירת מסחר גדולה ואני בעיר הג, הנחמדים מאד של חיל הים הפרואני

  .  מלדונאדו

  

יותר מערבית , )אם כי הספרדית שלי משתפרת אט אט(עם יותר אנגלית , ל יותר קלובפרו הכ

אבל עד שלא לקחתי כדורים נגד מחלת .  בהתנהלות ופה רציתי בעיקר טיולי הרים וגובה

למדתי מעט ספרדית בצורה יותר מסודרת .  גבהים די סבלתי מהגובה ומהקור העז

תי לשישה ימי הליכה הנגמרים ביום מדהים בעיר ההרים העתיקה בעיר קוסקו ויצא

...). שווה רגע לעשות על השם הזה בגוגל ולקרוא על העיר בוויקיפדיה(ו 'פיצ-ו'מצ

 –ישראלי משום מה לא ראיתי עד לרכבת חזרה וטיילתי עם קבוצה מכל העולם 

 מצוינת  קבוצה .לונדון ואני מישראל, הולנד, צרפת, ספרד, קנדה, ב"ארה, ברזיל

.  ת ומאד מגוונת בגיל כאשר הזוג ההולנדי מבוגרים ממני בעשר שניםנומעניי

 יפה אך הרוס למדי מרוב תיירים ובעיקר סביבנו היו עוד קבוצות רבות והמסלול

  .  מקומיים הנותנים שרות לתיירים וסוסים הסוחבים את הציוד ומרפדים את כל השבילים

  ...ו ובעוד כמה שעות יוצא ליומיים טיול בקניון עצום עם ציפורי קונדורעכשיו אני באזור אחר בפר

הבעיה העיקרית היא שאני מתגעגע יותר מדי וזה בהחלט כבר פוגע מאד בהנאה שלי ומהבחינה הזו החודש השלישי 

  .  יהיה עם המשפחה בספרד ואוכל לשוב וליהנות באופן מלא מהטיול

  ...ילדים תתרגשו והורים אולי תתארגנו לבוא!  שבועיים באביבתזכרו שאנו הולכים את שביל ישראל

  להתראות

  .יריב
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   ,בנוסף ליריב הנה גם

  ...ש לגבעול מ"ד

  . רשף בורדה–אפריקה - הרחק מיוהנסבורג שבדרום–והפעם 

  

  ?מה שלומכם, היי אנשים

דרומי שזה המקום הכי , אפריקה-במדינה שנקראת דרום, אני כאן בעיר שנקראת יוהנסבורג

  .ביבשת אפריקה

והנה ההזדמנות להגיד לכם (פעם גיאוגרפיה -או לא למד אף, למי שלא מכיר את הפרטים

אז הנה , )זה עוזר מאוד לדעת דברים על כל מיני מקומות, כי אם תרצו לטייל בעולם, שכדאי

   –כמה פרטים מעניינים על המקום והאזור 

אבל , והיא מלאה באנשים מכל מיני צבעים, הדרומי של יבשת אפריקהשנמצאת בחלק , אפריקה זו מדינה ענקית-דרום

,  מיליון אנשים10שזה , אפריקה-שזו העיר עם הכי הרבה אנשים בדרום, אני גר ביוהנסבורג. בעיקר אנשים שחורים

  .☺... אז כאן בעיר אחת יש אפילו יותר אנשים מכל האנשים שחיים בישראל, שאם חושבים על זה

לפני .  ערי בירה3למען האמת לדרום אפריקה יש . אפריקה- יוהנסבורג היא לא העיר הבירה של דרום,ולמרות זאת

ולכן , )שאף אחת מהן לא הייתה יוהנסבורג( ערים 3-הרבה שנים הם החליטו לחלק את מוקדי ההשפעה של המדינה ל

  . ערים שונות3הוגדרו מראש 

  .נהרות ואוקיאנוסים, והרבה הרים, סופיים-חבים איןשל מר, מלאה בנופים מרהיבים, זו מדינה מקסימה

  

  ?הרבה שואלים מה אני עושה כאן

  –אז אנסה להסביר בקצרה 

  .יש לי שני תפקידים. אני נשלחתי מטעם הסוכנות היהודית לפעול בדרום אפריקה עם היהודים שחיים כאן

, "נוער העובד והלומד"ו תנועה מאוד דומה לשז, "הבונים דרור" אני עובד עם תנועת נוער שנקראת –התפקיד הראשון 

שמקשרות את מה שהם עושים , ה שמפעילים את התנועה לחשוב על פעילויות ותכניות חינוכיות'ואני עוזר לחבר

  .ולקשר שיש בין יהודים שחיים מחוץ לישראל לבין אלו שחיים בישראל, לישראל

אני בודק .  ומראיין אנשים שרוצים לעשות עלייה לישראל, אני עובד במשרדים של הסוכנות היהודית–התפקיד השני 

, ומייעץ להם איך לקדם את התהליך, ומה הם מתכננים לעשות, ואם הם מוכנים, איתם אם הם מבינים במה מדובר

  .ומה צריך להכין לפני שעושים שינוי כל כך גדול

  

נוהגים , קודם כל. שאנחנו מכירים בישראלומתרגל לתרבות שהיא ממש שונה מזו , אני פוגש פה הרבה אנשים חדשים

וממש לא אומרים ישר בפרצוף כל מה שהם , אנשים מאוד מנומסים ומאופקים, חוץ מזה. כאן בצד השני של הכביש

 שבועות להתקין לי 3לקח להם ...  הכל כאן הרבה יותר איטי–חוץ מזה . בטח לא כמו שאנחנו רגילים בישראל, חושבים

האינטרנט הכי מהיר , ורק כדי שזה יהיה ברור...  שבועות לקח עד שזה התחיל לעבוד3ועוד , יתטלפון ואינטרנט בב

  ...4mbפה זה מהירות של 

  

התחילו ,  שנים200-לפני קרוב ל. שזו מדינה עם היסטוריה מאוד מורכבת, אפרקה זה' עוד משהו ששווה לדעת על דר

, או בעיקר כי הם גילו שיש במדינה הזו הרבה זהב ויהלומיםהם ב. להגיע לאזור הזה אנשים לבנים מיבשת אירופה

, שהלבנים שהגיעו מאירופה הפכו את השחורים לעבדים, מהר מאוד נוצר מצב. והם רצו להשתלט עליהם ולהתעשר
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, לאחר שעברו השנים הלבנים די השתלטו. ומאבקי שליטה, הפכו ללחימה, והיחסים בין מעט הלבנים ורוב השחורים

זה שהיו כל מיני חוקים שהפרידו כל הזמן בין , המשמעות של זה". גזענות"ילו לקיים משטר שהיה מבוסס על והם התח

, )רק ללבנים למשל(באוטובוסים : ההפרדה הייתה בכל מקום. לא לבנים-לבנים ל-כלומר בין ה, הגזעים השונים

והחלו לנסות ליצור שוויון בין הלבנים , ני הופסק המשטר הגזע1990-ב... 'וכו, במשרדי הממשלה, במסעדות וחנויות

המון אנשים -אבל עדיין יש המון, אמנם היום אין חוקים גזעניים.  שנים20-זה היה לפני יותר מ. והשחורים במדינה

  ...ורובם שחורים, אפריקה-עניים בדרום

ולא , אם מקשיבים להנחיות! וגאבל לא לדא, מסוימיםויש פה הרבה עוני ופשיעה באזורים , עדיין לא פשוט פה, בקיצור

אז , ואם אתם מכירים אותי כבר. אז הכל בסדר, מסוימותמסתובבים במקומות שלא כדאי להסתובב בהם אחרי שעות 

  ...אתם יודעים שאני אחד שמשתדל להקפיד על הכללים

  

ל מה שעשיתי וע, "גבעול"כאשר אני מספר להם על , אנשים פה מאוד מתרשמים מהרעיון של החינוך הדמוקרטי

, מעתי עליואו לפחות אין משהו בדרום אפריקה שאני ש, כך חינוך דמוקרטי באפריקה-לדעתי אין כל. בשנים האחרונות

  ...וריאבל יש כאן קצת מונטס

  

אני . ובפייסבוק, מיילים שאנשים כותבים-ואני משתדל להישאר מעודכן דרך כל מיני אי, "גבעול"אני באמת מתגעגע ל

  .וגם הרבה דברים חדשים וטובים, ואילוצים, ינוייםמבין שיש ש

את כל מה שצריך כדי שזה ימשיך להיות , אולגה-ובגבעת, "גבעול"ובטוח שאתם תמשיכו לעשות ב, ן/אני מאמין בכם

  . שגורם לאנשים אושר וצמיחה, מקום עם חינוך איכותי

  

, הצלחות ולמידה, סיפוק, שנה מלאת אושר, אני עדיין רוצה לאחל לכולם, אפילו שהעיתון יוצא אחרי ראש השנה

ותיתנו להם את ההזדמנות להגיע , את הדברים המיוחדים שיש בכל אחד ואחת מאיתנו, ושבאמת תמצאו בשנה הזאת

  .לכדי מימוש וביטוי

ורוצה להודות לכם מעומק הלב על כך שבחרתם , "גבעול-קול"המון בהצלחה לכל חברי וועדת עיתון -אני מאחל המון

הופמן שממשיכות שנה אחר -ובמיוחד לשני כספי ונעמה דביר, להמשיך את המסורת) ☺או שעדיין עליי לומר בחרתן (

יותר ויותר , אני מאוד מקווה שככל שיחלוף הזמן". גבעול"שלדעתי היא אחת מהחשובות שיש ב, שנה עם העשייה

  .ועמדותיהם, כמקום להביע את דעתם, "גבעול-קול"הזו של " במה"ייבחרו את ה, צוות והורים-אנשי, נחנכים

  

שממש עושה חשק , ורק רציתי שתדע שיש לי דירה מהממת עם חדר אורחים,  שלום לכם מאפריקה הרחוקה-אז 

  ? קניתם כבר כרטיס טיסה? אז למה אתם מחכים... להתארח בו

  

  . רשף–ביי 

  

  :אפריקה-תמונת נוף מדרום
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  מייטסול : מאת 

  במרכז המדינה, ה שנולדה באיזה עירסיפור על ילד

  .ילדה טובת לב וחכמה

  כשנולדה הילדה שמחו כולם יחד איתה

  הילדה גדלה וגדלה ומה שהכי אהבה 

  זה לטפס על כול עץ שיש בסביבה

  בבוץ לשחק להקים ממלכה

  בענייה הכול נראה כול כך נפלא

  הציפורים שרו לה שיריי אהבה

  השמש בבוקר האירה בחלונה

  פני השינה שלחה נשיקה ללבנה העולהבלילה ל

  . ילדים בשכונה נפגשו לשיחה, חברים לה היו בכל פינה

  אך כשגדלה הדברים השתנו

  הזמן שהיה פתאום נעלם

  במקום משחקים ולטפס על עצים 

  היו לה מלא שיעורים

  כול בוקר הלכה לכיתה למדה ולמדה

  .ופשוט לא כול כך נהנתה

  רבה דבריםנכון שלומדים כול כך ה

  על מערכת השמש והכוכבים, על עצים וציפורים

  להיות איתם ד אך אין זמן עו

  .ולהקשיב לשירת הציפורים

למדתי . בסיפור מתוארת אהבתי לטבע שהוא עד היום מקור השראתי, שמי היה יפעת,  גדלתי בחולון בכורה בין ארבע אחיות

  .כסף היה אך הנאה והנעה לא ממש, השרות בצבא ועבדה במשרה בכיר, ולמדתי יסודי ותיכון

 בחרתי לעזוב את חיי השגרה לקחתי את ילדתי הקטנה 32טיילתי טיול למזרח הרחוק ולדרום אמריקה אך לא ממש מיציתי ולכן בגיל 

  .תרמיל ויצאנו למסע, אז בת שנה וחצי

חיינו בטבע . אירופה כנוודות בתוך קבוצה חבריםטיילנו בארץ מצפון לדרום  ולאחר מכן טיילנו ב, כשנתיים, תחילה גרנו באוטו בית

  .    מסע זה מילא את געגועיי ילדותי, ליד נחלים בחוף הים וגם על סירה
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  שני גור: מאת 

  העתיד בעיניהן של אופיר נגדימן ורוני נזרי: הפעם במדורנו 

  :אופיר 

הייתי רוצה . חתי שבה יהיו ארבעה ילדיםארצה לגור באילת עם משפ. כשאהיה גדולה אבחר להיות רקדנית או שחקנית

  .אגור בשכונה יוקרתית עם ווילות מפוארות מסביב!  לגור בווילה גדולה ושבחוץ תחנה לימוזינה מפוארת 

  !)באמת , לא בצחוק, לא...(אני מקווה שאהיה שמחה ובזמני החופשי אבצע צניחות חופשיות 

   ?איך יראה העתיד 

  . ית שלט רחוק שפותח את גג הבית מלמעלה ודלת שקופהלפי דעתי בעתיד יהיה בכל ב

בני האדם יתקשרו ביניהם באמצעות . למכוניות בכבישים יהיה גג נפתח וחלונות מגניבים

  !)?זה בהנחה שהם יתקשרו ביניהם בכלל (מיקרופון ואוזנייה 

  . ההפעלה תהיה באמצעות מגע במקום כפתורים4-במכשירי תמי: המצאה טכנולוגית 

!! בתי הספר יהיו במקום מורים רובוטים והם יתנו לתלמידים הרבה יותר הפסקות ב

  ...)זמן ל(

  

  : רוני 

  !)כן איפה שהוליווד, כן(לס 'אגור בלוס אנג. כשאהיה גדולה אהיה שחקנית של סדרות ילדים

  .אנהג בלימוזינה לבנה).  כמו לשחקנים בהוליווד(יהיו לי שני ילדים ווילה מפוארת כמובן 

  !).וגם עכשיו אני ממש מצחיקה(הייתי רוצה להיות אפילו יותר מצחיקה ממה שאני עכשיו 

  ).שלויחד עם רוני (אטוס לי לטייל בתאילנד ואופיע במופעי טרפז ואקרובאלאנס 

  ?איך יראה העתיד 

וק יהי לי שלט רח. בבתים יהיו ווילונות בצבע שנהב בעוד שהקירות החיצוניים יהיו צבועים בשחור

זה לא חייב , טוב אפשר גם עם מסך(שבאמצעותו אפתח את גג הבית ואוכל לראות נוף יפה 

  ...)להיות אמיתי

יהיו טלפונים עם מסך מגע ) גם אם קצת קשה לחנות איתן(לפי דעתי יהיו בכבישים רק לימוזינות 

  .ואוזניות
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  הדר שגיא: מאת

כתבה הראשונה שלי האני חדשה בבית ספר וזו .. תכםרשו לי לעדכן אואם אתם לא אז ת, טוווב אז בטח אתם יודעים

  ..חשבתי לשאול ילדים חדשים כמוני מה הם חושבים על בית הספר. בעיתון

  ?ת בבית הספר/ה הכי אוהב/מה את

   ,שיעורי מוזיקה-

  שהמורים כמו חברים,את השיעורים המיוחדים, את הידיעה שאין לחץ-

  ?הספרת בבית /ה הכי שונא/מה את

  את כל השיעורים שהם לא מוזיקה-

  את האוכל-

  כמה ילדים שמפריעים לי-

  ?ממה התרשמת עד כה

  מחדר מוזיקה-

  מהשיעורים-

  שהיה ממש כיף לא מלחיץ וקל-

  ?מה היית משנה בבית הספר

  שיוסיפו ציוד לחדר מוזיקה-

  "פש הבנה וילדים מיוחדים במינםבית ספר של חו"-ל" סים עצלנים ולא יוצלחיםער"-את התדמית של הבית ספר מ-

  ?ה/ה מעדיף/איזה שיעורים מסוימים את

  ימאות וקולנוע ווידיאו,תיאטרון,מוזיקה-

  ?ה לא מרוצה בבית ספר/ממה את -

  שאין מספיק ציוד לחדר המוזיקה-

  מהילדים הקטנים-

  . די עלובה ואין בה מספיק ספריםשהספרייה-

  ?ת הכי בבית ספר/ה מתחבר/למי או למה את

  שיעורי מוזיקה-

  תיאטרון וחדר מוזיקה-

  למורות-

  ?ה את השהות שלך בבית ספר עד כה/איך היית מגדיר

  .מעולה,נהדרת ומוזיקלית-
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  ונעמה דביר הופמןמגן פר, מרב יערי: מאת

:גוריות הבאותטנבחרי השנה שלהם בקהם בית הספר ושאלנו ילדים ומורים מי ברחבי  ובנבהסתו  

סרט, שיר, זמר וזמרת, שחקן ושחקנית, תספורטאי וספורטאי  

נו למסקנהעוהג  

 שנבחרי השנה של בית הספר גבעול הם

 

 בקטגוריה זמר השנה 

סטין ביבר'ג  

 בקטגוריה זמרת השנה

 אדל

 בקטגוריה שחקן השנה זכה 

וני דפ'ג  

 בקטגוריה שחקנית השנה זכתה:

 לוסי הייל

 בקטגוריה ספורטאי השנה זכה

 מסי

 בקטגוריה שיר השנה זכה השיר

who says סלינה גומז 

 בקטגוריה סרט השנה זכה הסרט 

 שר הטבעות

 בקטגוריה ספר השנה זכה הספר

 יומנו של חנון

 

םהמרואייניתם תודה לכל י אלה נבחרי השנה של בית הספר גבעול מקווים שנהנ.אז זהו  

.נתראה בשנה הבאה  
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  נגה כנורי/מנהגי ראש השנה בעולם

  :ראש השנה ביהדות

  .....אבל בכל זאת,  ראש השנה היהודי כולנו מכירים ורובנו אף חוגגיםאת

  .הימים הראשונים בשנה העברית, בתשרי' וב' ראש השנה היהודי נחגג בא

או בקיצור חלק מהאוכל ששמים לנו על , או מנהגי החג, סמלי החג. המצווה העיקרית של חג זה הוא תקיעה בשופר

  :השולחן בערב ראש השנה הם

  .ח בדבש לשנה מתוקה או טובהתפו

  .יופי וחוכמה, שפע,  ברכה לנו מסמלרימון  

וכן אוכלים את גוף . שהשנה תהיה טובה, כלומר, "שנהיה לראש ולא לזנב"מתפללים  שעליו  ראש של דגנהוג לאכול: דג

  ".שנפרה ונרבה כדגים"הדג ומתפללים 

יש . שמסמלת את מעגל השנה, וקולעים חלה עגולה,  לעיסה יש שמוסיפים צימוקים,ראש השנה נהוג לאכול חלהב: חלה

  . יעלו השמימה כמו על סולםתפילותיהםהמסמל את רצונם ש,  בראש החלהסולםהמוסיפים צורת 

 ...לסיום מנהג אחרון והוא אינו אוכל

  .בבית הכנסת, אותה קוראים בשני ימי ראש השנה,  תפילת מוסף -תפילת תשע

  

  ראש השנה המוסלמי 

אולם ברבות מהארצות , יום זה אינו נחשב לחג באסלאם. ם הראשון בחודש מוחרם הוא ראש השנה בלוח המוסלמיהיו

בישראל יום זה נחשב כיום מנוחה למוסלמים בבתי הספר של המגזר . המוסלמיות נהוג לציין אותו ביום חופשה ובחגיגות

 .הערבי וברשויות מקומיות ערביות

  

  )רסילבסט(ראש השנה הנוצרי 

ללילה שבו מתחלפת השנה ) מרכז אירופהוכן במספר מדינות ב(ישראל הוא השם המקובל בליל סילבסטראו סילבסטר 

ברוב הארצות קרוי חג זה בשם  . בינואר1- והמשכו ב בדצמבר31-כלומר הלילה שתחילתו ב, על פי הלוח הלועזי

  ."ליל השנה החדשה/ערב"

מקומות ציבוריים למיניהם וגם בבתים פרטיים לילה זה אינו נחשב , מועדונים,  את ליל הסילבסטר במסיבותנהוג לחגוג

שיא החגיגות , )למשל נהוג לציין ערב זה בישראל(חג נוצרי אך נהוג לציין אותו בעולם אצל הנוצרים וגם לא אצל הנוצרים 

, הוא יום חג)  בינואר1 -ה(ו היום שאחרי. זוגות מתנשקים ויש זיקוקים, מתרחש בחצות וברגע זה נהוג לפתוח שמפניה

  .ויום חופשה במדינות רבות
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  )סין(ראש השנה במזרח הרחוק 

ראש השנה של שלושת הדתות כתוב אבל כידוע לי במזרח הרחוק לרוב האוכלוסייה יש דתות משלהן וכן גם ראש השנה 

יותר וגם מעצמה לא קטנה שהיא המדינה עם כמות האוכלוסייה הגדולה ב, הוא שונה אז הנה לכם ראש השנה בסין

  .בעולם

  :ראש השנה הסיני

 15היום ה . ראש השנה הסיני מתחיל עם ירח חסר של היום הראשון בשנה ומסתיים בירח מלא לאחר חמישה עשר יום

   .נקרא פסטיבל האורות והוא נחגג עם אורות ופנסים בלילה

מודים לאלים ומברכים את האבות הקדמונים של בצורתו המסורתית קיימים פולחנים ה. ראש השנה נחגג כחג משפחתי

בדרך זו מכבדים את .  שפירושה מסובים סביב התנורWei Luהארוחה המשפחתית נקראת . המשפחה שהלכו לעולמם

  .האיחוד המשפחתי ונותנים כבוד לאבות המשפחה מן העבר ולדורות הקודמים

רק שנים . ודהא ביקש מכל בעלי החיים להתייצב מולוהאגדה מספרת שב. הלוח הסיני מתבסס על שנים עשר בעלי חיים

הסיני המסורתי מאמין שלבעל החיים המייצג את . עשר הופיעו לברכו וכתמורה הוא כינה כל שנה על שם אחד מהם

  .´זהו בעלי החיים המסתתר בלבך´כיוון ש, השנה יש השפעה חשובה על האישיות של האדם הנולד באותה שנה

  חזיר, כלב, תרנגול , קוף , כבשה, סוס, נחש, דרקון, ארנב, נמר, שור, עכברוש :יותאלו הן שנים עשר הח

  =)נישמע מגניב ,  היא שנת הדרקון2012אולי לא רק אני מעוניינת לדעת איזה חיה מסמלת השנה לפי הלוח הסיני ובכן 

אמנים או , יות כמריםהם מתאימים לה. תמיד מלאי חיים והתלהבות, דרקונים נוטים להיות מקובלים בציבור

  .פוליטיקאים
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  אמיר דביר הופמן: מאת

 לשחק -רונאלדו טורוס קאקא ועוד הרבה שחקנים טובים לא הצליחו , מדהים שיוסי בניון הצליח לעשות מה שמסי

  . בשלוש מארבעת הגדולות של אנגליה

 15בתור ילד שיחק בהפועל באר שבע ובגיל . דימונה ב1980יוסי בניון נולד ב. טוב בואו נחזור טיפה אחורה   

.   הוא חזר לישראל בגלל הגעגועים למשפחתו17בגיל . הצטרף לאקדמיית הכדורגל של איקס אמסטרדם שבהולנד

בסוף .  משחקים25 שיחק ןבניון עלה לקבוצת  הבוגרים של הפועל באר שבע  שם שיחק שנתיים בה, 17בגיל , 1996ב

כמעט כל תוצאה הייתה . ו בהפועל באר שבע המשחק האחרון של הקבוצה היה נגד מכבי חיפההעונה השנייה של

)  השוער של מכבי חיפה(דוידוביץ .   0-0  בניון  בעט פנדל כשהתוצאה 90בדקה ה. מורידה את קבוצתו לליגה השנייה

 הפועל באר שבע לא נמלטה למרות הניצחון. אחרי העצירה שחקן אחר מהפועל בער שבע  הבקיע.  עצר  את הפנדל

למכבי חיפה שם בר ע אחרי השנתיים בהפועל בער שבע בניון 1998ב.  מהירידה ויוסי בניון ירד ממגרש בוכה מעצב

הספרדית שם שיחק  בר בניון לראסינג סנטנדר ע 2002 ב.י גביע מדינהנ לקח שתי אליפויות וששיחק חמש עונת שבהן

 ההצלחה הגדולמתחיל סיפור  2007בר לוויסטהאם יונייטד שם שיחק שנתיים ובע 2005  ב.שלוש עונות טובות במיוחד

 הייתה הפריצה ושיא האישי שלו היה גול מול 2009ב .עבורוט מליברפול " מיליון ליש5 ווסטהאם קיבלה 2007 ב.של יוסי

גלית גם בגביע האנגלי גם בליגה האנ)  שעריםהשלוש(ר עשוושל) האצטדיון של ריאל(ריאל מדריד בסנטיגו ברנבואו 

    כך עים וזה אחד הגרמים לו שלו ושל המאמן רפא בניטיס נעשו ממש גרם בסוף העונה היחסי. ובליגת האלופות

לסי את חוואן מאטה שמשחק בתפקיד 'ה צת קנ2011 ב.)אליפות וגביע אנגלי(לקח דאבל אתה לסי ו'צבר לע  2010שב

 השביעית בכול ,יוסי באנגליה הייתה הקבוצה הרביעית של זו  .ארסנלאותו קנתה  2011ו  ובתושל יוסי ולכן שחררה א

 בכל .הקבוצה האחרונה שלו ואולי לאשזו  יכול להיות . הקרירה והקבוצה השלישית מתוך ארבע הגדולות של אנגליה

קבוצות להיות בארבעת הוהוא עשה לא ו ילעמקרה אני מקווה שהוא יוכל לעשות את מה ששום שחקן שאני יודע 

   ...כתבה הבאה נתראה ב. סטר יונייטד' והלוואי מנצ ארסנל,לסי' צ, ליברפול:הגדולות של אנגליה

 

:ןוהנה הדיווח הראשו. ט של בית הספרע אלף אני אעדכן מועדת הספוריל כתבה של יצכב:ב.נ   

ציוד ספורט תחרויות ספורט פנימיות ונגד בתי , הועדה תהייה אחראית על חלוקת המגרש!! הוקמה ועדת ספורט בגבעול

.הופמןצפריר או אמיר דביר ,   לפנות לגיליאנ כל מי שרוצה להצטרף מוזמן לפנות להצטרף . 'ספר אחרים וכו  
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  ועד הורים

הוועד נפגש פעם אחת והעלה את רוב הנושאים . השנה התחלנו את פעילותנו כוועד הורים עם תחילת שנת הלימודים

  . שאנו רוצים להיות מעורבים בהם

, וייס סיון יוספאן ויוסי, מירב אייל, אמיר נוטע, אביטל איל, נילי מצגר, מאיה חיון, גולדבאוםיעקב : חברי הוועד הנבחר הם

  .ר וועד הורים תום אבשלומי וגליה פלטין סיני" ושני יו.אתי בן רפאל, זהר כרמי

בו . התאמתו ועדכונו, אחד הנושאים הראשונים בו נטפל הוא בדיקת מסמך הצהרת כוונות של הוועד משנים קודמות

ל הוועדים הקודמים עד הסכמנו להמשיך ברוח ש. תחומי פעילות ודרכי עבודה של הוועד מחדש, נגדיר את מטרות

  : שנגדיר מחדש באופן ממצה יותר

אנו רואים את הוועד כמייצג את  כלל ההורים של ילדי בית החינוך ומשמש להם כקול בתוך מערכת בית החינוך ומחוצה 

  .מטרת הוועד היא לקדם ולעזור לבית החינוך להתפתח בצורה הטובה ביותר למען עתיד הילדים הלומדים בו. לו

  :טות הפגישה הראשונהמהחל

לא  .הוחלט עקרונית לנסות לנהל חלק מהדיונים דרך דואר אלקטרוני שיהיה פתוח וגלוי לצפייה לכל הקהילה -

 .תהיה אפשרות לקהילה להשתתף בדיוני הוועד בפורום זה אלא רק בישיבות הוועד

כולם אינטרס משותף לשמור על הוסכם כי ל: יוסי דיווח על פגישה עם חני וייצמן מנהלת אגף החינוך בעירייה -

, כי אחת לרבעון תתקיים פגישה משותפת עם המפקחת כמו כן הוסכם .בית הספר וצביונו כבית ספר דמוקרטי

אנו . זוהי התחלה מבורכת של קשר. המנהלים ונציגות ההורים בה יועלו סוגיות שונות, מנהלת אגף החינוך

 .רואה את עצמו ממשיך לטפל בקשר עם העיריה הוועד . עם נציגות העירייה נמשיך לקיים מגע

 .ושתהיה לנו שנה מבורכת בהמשך, אנו רוצים לברך את הצוות הנפלא על התחלת שנה חלקה ונעימה

כמו כן אנו שמים לנו כמטרה לעודד את כלל הקהילה להשתתף לחלוק ולתרום בהתפתחות גבעול כבית ספר 

  .דמוקרטי למען כל הילדים הנפלאים שצומחים בו

  :נשמח לענות על כל שאלה ובקשה אצל כל אחד מחברי הוועד או עם

        tomash100@gmail.com: מייל      054-8182333:תום טלפון

  com.gmail@5galiaps:  מייל    4768605-052טלפון : גליה

  .ב"שעך וועד הורים תהורי בית החינובברכת שנה טובה ומוצלחת וועד 

   נעמה דביר הופמן–החדר השחור  

החדר "במהלך הקיץ היו כמה שינויים בבית הספר אבל הבולט מכולם היה 

ששייך לכל בית (ו -כמובן שזה חדר תאטרון החדש בבית ד......!!" השחור

  .הספר שנצבע כולו בשחור

  שאלנו את שירה ואת אדווה המורות לתאטרון

  ?למה שחור

  . חדר תאורה מה שאי אפשר לעשות על קיר לבן על כי כשעושים הפקות תאטרון אפשר להלביש:שירה

  . שחור הוא צבע ניטראלי ומתאים לכל דבר: אדווה

    !מה אכפת הצבע העיקר שיהיה תאטרון:  ואני אומרת

 ?? מה אתם אומרים–ואתם 
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  .התיכון ועד מהגן השנה החינוך בית טיולי לכ אחראי גוף להיות למטרה לה שמה טיולים ועדת

  .מעורבים מתלתונים טיולים וגם שכבתיים טיולים של במתכונת יתבצעו השנה הטיולים

  .לימודיים וסיורם כיף טיולי, עירוניים וטיולים טבע טיולי

  .התקנון וכתיבת הועדה התארגנות לסיום בהתאם החגים לאחר מיד יחלו הטיולים

  .הטיול לפני תדרוך ימי וקיום הרשמה מועדי על להקפיד השנה מתכוונים אנו

 מהנה טיולים שנת בברכת.  לטייל אוהבים ובעיקר בארגון שטובים כאלה לוועדה נוספים חברים מחפשים אנחנו

  וטליה אוראל, יסמין, עדן, זיו. ומוצלחת

  

האסיפה .  פות בית הספר אחראית על תחום מרכזי בחיי בית הספר הדמוקרטי והוא קיומן וניהולם של אסיועדת אסיפה

  .ניתן להשפיע יותר מכל על חיי בית הספרבו היא המקום 

הועדה .  חתימות של ילדים או מבוגרים המעוניינים להעלות את הנושא לדיון10אל הועדה מגיעות הצעות עם לפחות 

ראית גם לוודא הועדה אח. מחליטה האם הנושא מתאים לאסיפת בוקר או שיש לקיים גם אסיפה בשישי עם ההורים

  .כמו כן אחראית הועדה לוודא שההחלטות מבוצעות. שלכל נושא שמוחלט יש מי שאחראי על ביצועו

  :בישיבת הועדה האחרונה החלטנו את ההחלטות הבאות

  ייב להשתתף בישיבות הועדהחבר ועדה ח*

  חבר ועדה חייב להשתתף באספות*

  . אליהםיבוומחכל חבר ועדה לוקח על עצמו תפקידים *

  .אנו מחפשים חברים נוספים לוועדה שמוענים לקחת אחריות ולהוביל את החיים הדמוקרטים בבית הספר

  .פינת עישון, קליטה בתיכון,  בקהילת בתי הספר הדמוקרטיםהשתתפותנוהמשך : נושאים לדיון באספות הקרובות

 כמה מילים על ועדת מורים

,  ביותר לאסוף את הדעות והמחשבות של התלמידים על המוריםבוועדה זו נעסוק השנה בעיקר במציאת הדרך הטובה

 .ושל המורים על עצמם

בשליש .ולעזור לכל אחד מאנשי הצוות להשתפר בעבודתו היומיומית, בדרך זו נשאף לשפר את איכות ההוראה של כולנו

 .בהתאם לצרכים שעוד יעלו, האחרון של השנה נעסוק גם בבניית הצוות של השנה הבאה

 התלמידים הממשיכים בוועדה עד 3-שייבחר באסיפה ברוב קולות ויצטרף ל, זה יש מקום לתלמיד אחד נוסףבשלב 

 .אז ייבחרו תלמידים חדשים לשנה, חודש ינואר

  'יציע אמדור עדכון מועדת ספורט ב
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   מאת עדי נאורמילים מבולבלות

  

   :דברים שקשורים לבית הספר 

  

  _____________מרתבח

  _______________נורפיע

  _____________טע

  ___________חמק

  _____________דחמד

  ____________פרס

  _____________רלסק

  __________יקת

  ______________רסלג

  ______________וטימש

  ____________בדק

  ________________ביייש ערות

  _____________ישרוע

___ ______________היתכ
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  :םתפזורת חגים ומועדי

 

 

  

  

  

  

  

 

  ב  ה  כ  א  ט  ק  צ  ת  ז  ד  ו  ח  ס  ג  ת  ב  ש  ב  ו   ט

  י  ש  ח  צ  ה  ר  ס  ד  י  ב  א  ה  ש  ג  ג  י  ר  ו  פ  מ

  ר  ו  פ  י  כ  מ  ו  י  ח  ז  ו  ר  ק  ש  נ  ל  ג  א  פ  מ

  ד  ס  נ  ע  ח  צ  ת  ר  כ  ס  ק  א  י  ח  ל  ה  ז  ד  ק  ז

  א  ר  מ  ע  ס  ש  ג  פ  ו  א  ב  צ  ט  נ  ש  ה  א  ר  ב  ש

  ב  ג  ע  י  כ  ש  נ  ס  ש  ד  מ  י  ר  ו  פ  ט  ר  א  ס  ש

  ל  פ  ז  ס  ד  ק  מ  ח  ל  כ  ק  ר  ה  כ  ח  ב  ד  מ  ד  י

  ח  ג  ק  ר  א  ל  ח  ג  ב  ה  ל  ח  ר  ה  ד  צ  ב  פ  ת  ו

  ר  ר  ל  ג  ע  ז  ד  פ  ר  ה  מ  ל  ח  י  ה  ס  כ  ר  ק  מ

  ו  נ  נ  ד  ר  מ  ו  ע  ב  ג  ל  כ  ל  ד  ק  ג  צ  כ  ח  ה

  ת  ו  מ  ב  א  ר  ה  ס  ק  ה  ד  ט  ק  ש  ת  ל  ג  ס  צ  ע

  ח  ר  ד  ז  ש  ס  ש  ר  ו  ה  פ  ש  ל  פ  פ  ק  ע  י  נ  צ

  ש  כ  ה  ב  ה  ג  ח  ל  ה  פ  ק  ז  י  כ  ס  ת  ס  ד  ש  מ

  ט  ז  נ  צ  ש  ק  ז  ח  ר  ב  ט  ו  ו  ע  ח  צ  א  ל  כ  א

  כ  ה  ד  ט  נ  ר  ל  ז  כ  ש  ס  ע  מ  נ  כ  ג  ס  מ  י  ו

  ח  מ  ס  ג  ה  ע  ק  י  ט  מ  ו  י  ה  ס  כ  ת  ג  א  ת  ת

  ת  ו  א  ר  כ  ש  י  ו  מ  ה  ש  ו  א  ה  ס  ת  ק  ד  ו  ז

  צ  י  נ  ב  ב  צ  י  ד  ג  ש  ל  ר  ה  צ  נ  ט  ע  ז  ס  ע

  פ  ד  ה  ח  ר  י  ש  ש  ה  ל  ב  א  ב  א  ח  מ  פ  ח  ה  ע

  ס  פ  ס  ל  ק  מ  ס  ו  כ  ו  ת  ק  ה  ז  ח  נ  ב  ע  ט  כ
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  .נסו לזהות אותם,  מפורסמים מעוותים בדרכים שונות ומשונות2בכול עיתון יופיעו כאן 
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  :ראש השנה בבית הספר

  

  מרימים כוסית בגן                                                                                                                  

  ו-נה טובה מדש

  

  

                                                                                  ג-שנה טובה מילדי א                                       

  

  בנות החטיבה אופות עוגה
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  נעמה דביר הופמן: מאת

קייטי , סופיה ורגרה, ניל פסטריק האריס: שחקנים

אנתון ילצין     , האנק עזריה, ונתן ווינטרס'ג, פרי

   ראחה גוסנל :בימיו

הוא עיבוד קולנועי בתלת מימד לסדרת  הדרדסים

  . הדרדסים הם יצורים קטנים וכחולים.טלוויזיה

גרגמל הרשע רודף אחרי הדרדסים הקטנים אל 

הם נופלים מהעולם הקסום , מחוץ לכפר שלהם

באמצע , ליתר דיוק. שלהם ונוחתים בעולם שלנו

הם חייבים למצוא דרך .  נטרל פארק בניו יורקס

 לברוח ולחזור לכפר שלהם לפני שגרגמל ימצא אותם

 הוא מתאים לכל המשפחה גם לקטנים וגם אנימציההסרט מצחיק חמוד הוא משלב גם אנימציה וגם צילום ולמרות שהוא 

   דקות102: לגדולים  אורך הסרט

  !ממולץ בחום

  

  עדי נאור: מאת

אמא "גד כתב " אמא יש רק אחת" מהתלמידים לכתוב חיבור בנושא המורה ביקשה .1

" ה אחתצביצים ניגשתי למקרר והייתה שם רק בי, 3ביקשה ממני לעזור לה ולהביא לה 

  "אמא יש רק אחת"אז קראתי 

הוא נשלח לפסיכולוג בית הספר שאל הפסיכולוג את זרובבל , זרובבל תלמיד מפורע  .2

אני יכול לקרוא לך בקיצור "זורבבל השיב לו " ?זורביאני יכול לקרוא לך בקיצור "

  "?כייפס

". תראה לי במפה היכן נמצאת אמריקה, עומר"בשיעור היסטוריה פנה המורה לעומר  .3

מי "אחר כך פנה המורה אל התלמידים ושאל . עומר ניגש אל המפה והראה באצבעו

 "!!עומר"כל התלמידים קראו פה אחד " ?גילה את אמריקה

אחד התמידים קופץ " תנו לי דוגמה לבעל חיים זוחל"ואלת את התלמידים המורה ש .4

 "אחי הקטן"ואומר 

אחד " ?מדוע בחורף הימים קצרים ובקיץ הם ארוכים"המורה שואלת את התלמידים  .5

 "הרי למדנו שכל הדברים מתכווצים בקור ומתפשטים בחום"התלמידים עונה 

 אדם-מרים בניאבל יש לימודים שגו, אין אדם שגמר לימודים .6

שהמורה ביקשה ממנו כאבל . אלדד סיפר למורתו שמול ביתו צומח עץ אקליפטוס  .7

 "התבלבלתי בעצם צומח שם עץ ברוש"לכתוב את שם העץ אלדד אמר 

 זבוב עף ומפריע תלמיד מפריע ועף? מה ההבדל בין זבוב לתלמיד .8
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 מי שרוצה כל

להציע הצעה 

לאסיפה מוזמן 

לשים אותה 

בתיבת 

ההצעות 

בכניסה לאולם 

  הספורט  

קול "מערכת 

 "גבעול

מאחלת שנה 

   טובה

דרושים 

ילדים 

אחראיים 

: תלוועדו

, טיולים

, אסיפה

, תקציב

מורים 

ברוכים הבאים 

כל הילדים 

והמורים 

החדשים 

   בגבעול

  


