
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לום לכולםש

והשני לשנה זאת. לכבוד  של גבעול  02 -ה זה העיתון

העיתון ת חזרתו של גלעד שליט, החלטנו להקדיש א

כמה כתבות שעוסקות בנושא  לכבודו. ובעיתון זה יש

זה. אנחנו מאוד נרגשים ושמחים לחזרתו של גלעד 

 שליט ומברכים אותו ואת משפחתו. 

לרצח יצחק  61 -בשבוע שעבר ציינו את יום השנה ה

רבין. הטקס היה מאוד מרגש ומרשים. את אחד 

רכת מבעיתון  ועדת מטקסטים שהוקראו נמצא בעיתון. 

 אירועים על הטקס המרגש את ועדת

בדיחה א משכורות זה ל –ברגע האחרון נוספה כתבה 
 אודות משבר המשכורות בבית הספר

 
בעיתון הקודם סיימנו את דבר העורכים בתקווה 

לשחרור מהיר של גלעד שליט מהשבי, ועכשיו אנחנו 

 ם על ישראלשלו מביעים תקווה  שיבוא

 שלכם העורכים
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  ועדת אסיפהמאת: 

 1 כולם מוזמנים!5:78', בשעה דפות מתקיימות מידי שבוע בימי י'1 האסדיום האסיפה הקבוע הוא 

 102770172אסיפה כללית 

שני  מועמדים.  נבחרה 1התקיימה בחירת חבר חדש לוועדת מורים. הבחירות שהיו חשאיות התקיימו מבין 

 כספי. 

החל דיון בהמשך השתתפות בית הספר בקהילת בתי הספר הדמוקרטים. במהלך הדיון החליטה ועדת אסיפה 

 להעביר את המשך הדיון לאסיפת שישי בהשתתפות ההורים. 

 0017210277ית כללאסיפה     

 בהתאם להחלטת אסיפה קודמת התקיימה בחירת הצלצולים לחודש נובמבר

 : 4הם נבחרו שירים מ 66הוצגו 

Keep on walking on the free roadוהולכים אל הלא נודע פשי זה לגמרי לבד, ו, חThe final countdown  

 017710277סיפה כללית א

 הובהר ע"י מנהל בית הספר: מטעמי בטיחות אין לשחק כדורגל עם כדור קשיח ברחבת היסודי.

 לאחר דיון הוחלטו ההחלטות הבאות:

 .למלא את תפקידה ולקבוע שעות לתלתונים במגרש הכדורגל על ועדת ספורט -

 .ועדת ספורט תנסה להכשיר אזור נוסף למשחקי כדור -

 משחקי כדור ברחבה יהיו עם כדור רך בלבד. -

  77177177ת שישי אסיפ    

תקיים דיון אודות המשך השתתפות בית הספר בקהילת בתי הספר הדמוקרטים. הוצגה פעילות הקהילה ה     
 !!!פה אחד  –התקבלה ההצעה להמשיך בהשתתפות .  ההשתתפותלות וע

 התקיים דיון אודות בעיות הבטיחות בדרכים סביב בית הספר.      

הוחלט פה אחד: יופעל פרויקט "סע לשלום" : תופעל תורנות הורים להורדת ילדים מרכבי ההורים בשעות      
 התוכנית. צוות יפעיל אתההורים וההבוקר. צוות משותף של 

. אם 04.66הוחלט פה אחד: יופעלו בבית הספר משמרות זה"ב. החלטה זו תגיע לדיון באספה כללית ביום ד'    
 פה זו תחל התכנית. יתזכה לרוב גם באס

 אין לאסיפת הקהילה או אסיפת בית הספר שום סמכות לאשר חנייה באדום לבן.  –הובהר 

 .אושר פה אחד הרכב ועד ההורים
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ה שלומך מהפיכה?מ  

 מאת: טל הופמן

הבטחתי להמשיך ולכתוב על תנועת המחאה החברתית ואני מקיימת אבל  –שלום 

 הפעם אספר סיפור קצת אחר...

ברתי" בבתי ספר רבים אפילו ילדים צעירים מכירים את הסיסמה "העם דורש צדק ח

אה. אומנים ברו במפגשים, ובטקסים בשמחה על תנועת המחינו( ד)ובוודאי גם אצל

 .ת , העיתונים כותבים חברי כנסת משתתפיםובאים להופיע בהפגנ

תנועה שאף אחד כמעט לא אמר  -שנה הייתה תנועת מחאה אחרת 42והנה לפני 

להפך: גינו אותם, עצרו אותם, זלזלו בהם. רק מעט ארגונים  –עליה מילים טובות 

אולי יש לנו  –לספר לכם  ועוד כמה סופרים וסטודנטים תמכו בהם. עליה אני רוצה

 מה ללמוד ממנה.  

 מוסררה משכונת צעירים 6916-ב הקימו בישראל" השחורים הפנתרים" תנועת את

 בירושלים. 

 שגדלו בהם היו. וכעס גרמו להם לרגשות של מרירות" השחורים הפנתרים" תנועת מייסדי של החיים תנאי

 אף ולעתים הספר בבית מלימודים נשרו, מובטל בהא כלל כשבדרך בעוני חיו, ילדים מרובות במשפחות

 . עבודה למצוא התקשו ואף לצבא התגייסו לא חלקם. החוק עם הסתבכו

 מן סטודנטים בהם תמכו. ביטון רלי'וצ מרציאנו סעדיה, ל'אֶברג ראובן עמדו" השחורים הפנתרים" תנועת בראש

 פנתרים"ל לסייע יש כי סברו התומכים". מצפן" וכמ - שמאל וקבוצות םסוציאליי עובדים, העברית האוניברסיטה

המטרות  את התנועה חברי ניסחו תומכיהם בעזרת. זכויותיהם על במאבק אותם ולעודד לחזקם", השחורים

 חינם דיור, לאוניברסיטה ועד הגן מן יכולת למעוטי חינם חובה חינוך, העוני משכנות חיסול : שלהם וביניהן

הממלכתיים. )חלק מהמטרות נשמעות  המוסדות בכל המזרח עדות לבני צוגיי, יכולת מעוטות למשפחות

 מוכרות לא??? רק שהיום מובילים את המחאה חבר'ה צעירים שברובם לא ידעו מעולם מחסור(.  

 ראו הם - בזלזול אליהן התייחסו הציבור נבחרי אך, הפגנות לקיים החלו" השחורים הפנתרים" תנועת חברי

היום כולם מתייחסים אל  –החברה. והנה שוב ההבדל הגדול  משולי פלילי עבר בעלי יםאנש של מעשים בהן

 המחאה בכבוד גדול.

הפנתרים השחורים  לעומת תנועת המחאה של היום שהמוקד שלה היה בשדרות רוטשילד בתל אביב פעילות

 פעולות גם התנועה עיליפ ערכו, ההפגנות בצד. בארץ מקומות ולעוד בירושלים נוספות עוני לשכונות התרחבה

 מבוססת שכונה - רחביה בשכונת בתים מפתחי חלב בקבוקי רשות ללא לקחו הם, למשל. סמליות מחאה

 . בעיר עוני בשכונות לתושבים אותם וחילקו, בירושלים

 ובה, ירושלים במרכז שהתקיימה בהפגנה 6916 במאי 68-ב לשיאה הגיעה" השחורים הפנתרים" מחאת

 ואת המצוקה את ביטאו בהפגנה שהתנוססו שלטים. העדתי הקיפוח נגד קריאות שהשמיעו אלפים השתתפו

, שעות כשבע נמשכה ההפגנה". יידיש אותנו למדי, גולדה"; "עוגה תהיה שלא או, לכולם שהעוגה או: "הקיפוח

 . מפגינים 622-כ ונעצרו - ושוטרים מפגינים נפצעו ובמהלכה

שורת בפנתרים השחורים הם הצליחו לעורר אנשים רבים אפילו מבין למרות הזלזול הרב של הממשל והתק

 מקבלי החלטות  לחשוב שאולי יש צדק בדבריהם ויש לחשוב קצת אחרת  . 
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 הממשלה ראש ועדת" את מאיר גולדה הממשלה ראש הקימה", השחורים הפנתרים" של המחאה בהשפעת

 שנידונו בנושאים החלטות התקבלו בנוסף. 6916 באפריל לעבוד החלה וזו", במצוקה נוער ולבני לילדים

 נּכות ביטוח תכנית(, 6913) אבטלה ביטוח, צעירים לזוגות הלוואות סכומי העלאת: למשל כמו, ארוכה תקופה

 (. 6915) הראשון בילד החל ילדים קצבאות והענקת(, 6914)

שות בארץ בעקבות המלחמה טחוני והתחושות הקיפרצה מלחמת יום כיפור. ובשל המצב הב 6913באוקטובר 

. ראשי נתרים השחורים ובבעיות שהעלו הלך ופחתבפ והענייןשוב לא עניינו השאלות החברתיות והכלכליות 

 התנועה עוד ניסו לפעול בתוך הכנסת אך לא הצלחה רבה.

 סוף לסיפור???  

 בסוף אמר, 12-ה ותבשנ כלכלית-החברתית המחאה את שהובילו" השחורים הפנתרים" ממנהיגי, ביטון רלי'צ

 ".אביב בתל מאהל הקימה אשכנזי ממוצא שבחורה להתגאות יכולים אנחנו" כי התקווה בשכונת המחאה צעדת

 שרוב יושביו נולדו הרבה אחרי שהפנתרים השחורים התפרקו :,רוטשילד בשדרות גם במאהל הוא ביקר

, ה'חבר: "על כפיים אותו שנשאו פגיניםלמ אמר הוא". המזרח עדות של רק ולא כולם של להיות הופך המאבק"

 של, הבאה המחאה של הגיבורים אתם, אתכם מעריצים אנחנו

 "ישראל במדינת השינוי

 .....המשך יבוא
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 דרך הביתההל כ

 מאת: שני כספי

 גלעד שליט נולד בנהרייה,לאמו אביבה ולאביו נועם,אח ליואל והדס.

 .סמל דם לדרגתהספיק להתק 0221ועד שנת  0225ת התגייס בשנ

של  ה. חולינע על ציר בסמוך לרצועת עזה" 3. טנק "מרכבה סימן 0221ביוני  05התאריך,  יום ראשון, בוקר,

 תוקפת את הטנק.חוצה את הגבול וחמאס 

צע במהלך גלעד שליט שנפ -גים, ארבעה נפצעים וחייל אחד נחטףמאנשי צוות הטנק נהר 0במהלך התקיפה 

 האירוע.

הסכם הייתה בהתאם להוא חזר. חזרתו מהשבי  חמאס בעזההיה מוחזק בשבי ה שנים בהם 5ועכשיו אחרי 

 68 -ב . גלעד חזר הביתה זרת תיווך מצריעינת ישראל וחתמו גם מנהיגי החמאס בשעליו חתמה מד

 לאוקטובר. 

אסירים.  אסירים שנכנסו  6,222של  םרשחרובנוסף להחזרתו של גלעד שליט היה בתוך ההסכם הזה כלול 

ה שבדרכים היו שותפים  לארגון והוצאה לפועל של פיגועים ופעילות טרור,או כאל וון שרצחו ו/אויא מכלכל

 .שונות היו אחראים לסייע בפעולות נגד מדינת ישראל

אחמד  ממית,מזכ"ל )מזכיר כללי( החזית הע יוההחמאס  אותה דרשחמשת האסירים הבולטים ברשימה בין 

 סעתי ,מרואן ברגותי ומפקדי הזרוע הצבאית של החמאס.

האחרים סירבו מרצונם האישי  4-את מרואן ברגותי לא הסכימה  ישראל לכלול ברשימת המשוחררים ו

 וון שלפי דבריהם לא היו מוכנים לעמוד בדרכם של שחרור אסירים אחרים.יחרר מכתשלה

ההסכם ניתן לפנות לבג"צ )בית דין  ביצועשעות מ 48ים הוא שעד הנוהל במדינת ישראל לגבי שחרור אסיר

 גבוה לצדק( ולערער על ההסכם. 

כששמעתי על כך שיש אנשים שכנראה יעשו זאת שאלתי את עצמי "למה שמישהו יתנגד לשחרור של גלעד?!"  

 ריהם נרצחו אנשים שבני משפחתם או חב שהגישו את הבקשות לבג"צ הםורק אחר כך הסבירו לי שהאנשים 

 .לחזור לביתו או להיות מגורש לארץ זרהים שמיועדים להשתחרר וע"י אחד האסיר

 ?לא  מעדיפים להציל את מי שעוד בחיים.....הם ם הא אך בכול זאת שאלתי את עצמי 

האסירים חותמים על הסכם שבו הם מבטיחים לא לחזור על מעשי  ,שחרורםעת שלמרות שב ישנה גם דעה

 .  להיחלכתר להיות בטוחים שהם לא ימשיכו לעשות את אותו דבר בדיוק שבגללו נכנסו לכלא מהפשע אי אפש

אסירים כנגד שבוי אחד,מה זה אומר לגבי ערך  6,222עוד שאלה שתלויה באוויר הוא מדוע הדרישה היא 

 החיים משני הצדדים?

צריך היה אך אני חושבת שלא עסקה על מנת לקבל עסקה טובה יותר.  חלק חשבו שאולי צריך לחכות עם ה

לחזור  עכשיו היה הזמן שלו,בתקווה להסכם טוב יותר ,זה הזמן.   שנים בשבי 5לדחות את החזרתו לאחר 

 הביתה.

 

 

 



 - 1 - 

 

 כמה טוב שבאת הביתה

 הופמן-מאת: נעמה דביר

זה היה  .אחד המרגשים ל בחופש סוכות אבל בשבילי זה היהלראשונה אולי נראה כמו סתם יום רגי 68.62.66

וחצי שנים  5וחצי שנים וגלעד חזר הביתה. אחרי  5ה יצא גלעד שליט לפני ילאימה המשימה שיהיום שבו הסת

לי זה היה יום מאוד מרגש ומשמח והיה מלא יבשב .שבהם גלעד היה בשבי בעזה  סוף סוף הוא חזר הביתה

דם בבוקר יום שלישי וקתחיל משם הוא גר ה, מושב בצפון,המסע של גלעד מעזה עד למצפה הילה  .דמעות

החלו השידורים מוקדם בבוקר ובמשך כל אותו היום סיקרו וסיפרו על כל צעד  .הוא עבר מיד ליד מארץ לארץ

 שגלעד עשה.

הם של דיהיה מוחזק בי הארת בהם נוראשונות הוא התחיל בעזה משם הוא עבר למצרים משם ראו תמונ

יתה הפעם הראשונה זה תמונות האלה היו מאוד מרגשות כי זאת היוור אבל הירזה וח ,חלש . הוא היההמצרים

בראיון הוא נראה מאוד  .המצרים הלטלוויזיבמצרים הוא עבר ראיון  .מני חיים שלוישנתיים שראו סיותר מ

זה היה  .לי היה מאוד קשה לצפות בראיון .דע איך לענות לשאלות המוזרות והמטרידותבל ולא ממש ימבול

תקופה מאוד קשה והדבר היחיד שהוא על ולענות על שאלות שמדברות אותו לשבת  יחיםשמכרממש נראה 

 רוצה זה כבר לראות את הוריו. 

הוא  .הם של הישראליםיאחרי שהראיון הסתיים הוא הגיע למעבר גבול בין ישראל למצרים שם הוא עבר ליד

הורידה אך קיבלו תמונה שלי ,א שודרה השיחה עם הוריו ל .להתקשר להוריו לו עבר בדיקות ראשוניות ונתנו

 המון דמעות גלעד מחייך...

ויר תל נוף אחרי השיחה הלבישו את גלעד במדים ומשם הוא טס במסוק לבסיס חל האו

ך אותו ולקח אותו ריקיבל אותו ראש הממשלה בכשגלעד נחת  .הוריו שם חיכו לו

ות קצת לבד ורק אחר כך כשגלעד יגיע יתנו להם להישלהוריו. הוריו של גלעד ביקשו 

לאחר מכן  .של גלעד קיבלו אותו בהמון חיבוקים . הוריוקחו אותו לבדיקות וכך היהיי

. הרופאים שפז בבית חוליםאויכול לחזור הביתה או שי ד לבדיקות נפשיות ופזיות שיקבעו אםלקחו את גלע

רק לעד והוריו יחזרו הביתה ואבל לבסוף הוחלט שג .תלבטו כי גלעד סיפר שהרגיש לא טוב בטיסהמאוד ה

 למחרת ימשכו הבדיקות.

ובאמת גלעד ומשפחתו טסו למצפה הילה במצפה הילה חיכו להם המון אנשים תקשורת חברי המושב חברי 

 העמותה ועוד המון אנשים שרצו לראות את גלעד. 

זאת  ,שזה  לא חלום ,שגלעד סוף סוף בבית,תי יאמין שזה אמהעבר חודש מאז אותו יום אבל לי עדיין קשה ל

ירדו לי אלפי דמעות של התרגשות שהילד הזה שעכשיו כבר גבר חזר  .   במשך כל אותו היוםהמציאות

יקח הרבה מאוד זמן עד שגלעד יכול לחזור יאני יודעת ש  .מדינה שלו ובכלל לחייםללמשפחתו לחברים שלו ו

 .לחזור לחיים רגילים לחיים רגילים אבל אני מקווה בשבילו ובשביל  משפחתו שיכול

 

 ערב מול גלעד

 הופמן-מאת: אמיר דביר 

כשהודיעו שעומדים להחזיר את גלעד שליט אני בדיוק חזרתי ממשחק כדור 

באופן אוטומטי רציתי  -חקתי )והפסדתי(. ברגע ששמעתי, ישר יסל שבו ש

תראה שאתה לא נשבר בקלות ולא  ,לבכות. אבל אמרתי: תתאפק אמיר
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כל יום זה היה מלחמה פנימית רציתי לבכות נורא. זה היה משהו שהיה מאוד חשוב לי. אמרתי בכיתי.  וכך 

לעצמי תהייה גבר  כך היה עד היום בו גלעד שליט חזר. בבוקר  תיאמר צמי תבכה זה בסדר אבל מצד שנילע

יפרו לי שהוא זה היה לי אימון כדור סל. כיוון שהגעתי מוקדם לא ראיתי את התמונות של גלעד. החברים ס

נראה נורא חלש ותשוש. הכי רציתי לבכות. אבל חשבתי:  אתה עם אנשים אתה לא בוכה עכשיו אבל יש כבר 

תמונה הוא חוזר עוד כמה שעות הביתה, תתאפק. אחר שעתיים הוא כבר היה בארץ. בערב כשראו את 

וגזם אבל בלב בכיתי כל כך התמונות שלו עוד פעם ועוד פעם לא יכולתי להתאפק פשוט בכיתי. לא בכי מ

 . הרבה

 גלעד שליט ראיון על

 ןמראיינות: נגה כנורי וליאור חס

אותי ואת ליאור  עניין לדעת מה אנשים חושבים על גלעד שליט ועל מה שקורה מסביבו. אז יצאנו לשאול 

 תלמידים ומורים ברחבי בית הספר כמה שאלות........

 שאלות:

 זר לישראל ?איך הרגשת ביום שגלעד שליט ח

 .תומר: שמחתי הרגשתי הקלה

 .גל ספקטור: מאוד התרגשתי

 .אנונימית: סבבה

 אלינור: לא ממש חשבתי על זה, זה לא ממש עניין אותי.

 נו אחרי חמש שנים.ילי אחרי כל פרט, הרגשתי שמחה,  שחייל חזר אשלומי: אני עקבת

 .מחופשה בספרד ולא רציתי לחזור לארץ שזה היה ביום שאני חזרתי לישראל מחתי.מיכל .א. : מאוד ש

 .מרב:  הייתי עצובה כי באותו יום גם אני חזרתי לישראל מחופשה בספרד 

 .שני: הייתי מאוד שמחה והתרגשתי

 .תרגשתי נעמה: הייתי ממש שמחה וממש ה

 .טל: ערבוב של התרגשות, שמחה, כאב על שנים של החמצה, הייתי על סף בכי כל היום

 אוד, וקצת התרגשתי.נגה: שמחתי מ

 איך הרגשת בחמש שנים שגלעד שליט היה בשבי?

 .גל ספקטור: עצוב ולא פייר 

 .תנהג ככה תי שזה טיפשי ,שאנשים לא צריכים להאנונימי: חשב

אלינור: זה הפריע לי שהם השאירו אותו שם, אז מבחינה תיאורטית של המדינה, חשבתי שהם לא צריכים 

עבדו עם לא להחליף כ"כ הרבה אסירים למרות, למרות שחלק מהם בכלל לא  ללכת להציל אותו, במיוחד

 החמאס...

שלומי: ניסיתי לעזור כמה שאפשר, אני פרסמתי, הצטרפתי לאתר החברים של גלעד, המון דברים, מה 

 שאפשר לעשות. 



 - 8 - 

 מיכל: לא חשבתי על גלעד שליט כל הזמן, ומדי פעם כשחשבתי חשבתי שזה מאוד עצוב,

 .חשבתי על זה בכלל אבל שהתחילו לדבר על להחזיר אותו שמחתי מרב:לא

 .לםיהפגנה או צעדה נזכרתי בזה והייתי עצובה בשב שני: מידי פעם כשהייתה

קר חשבתי על משפחתו בעיתי עצובה ינעמה: לא כל הזמן חשבתי עליו אבל מידי פעם נזכרתי בזה אז הי

 . התעללויותואה אנשים ועובר ליו שהוא נמצא בחדר סגור ולא רשמחכה לבנה וע

נוראית ואי אפשר  הנוראית שהבן במקום לא ידוע במצוקהטל: בעיקר חשבתי על אמא ואבא שלו על התחושה 

 .לעשות דבר

נגה: לא חשבתי עליו הרבה וכשחשבתי עליו נהייתי עצובה, לא חשבתי שבאמת ישחררו אותו. והייתי שמחה 

 אם היו משחררים אותו קודם.

 חושב על העסקה של שליט? מה את/ה

 .היו פיגועים  אבל זה שווה את גלעד שליטייש פחד שתומר:  שזה צודק ומגיע לו. 

 .גל ספקטור: היא טובה אבל לא הוגנת

 .אנונימי: אני חושבת שזה היה המון מחבלים אבל אני שמחה שזה יצא ככה

ו כאלה גרועים, וסתם היו איכשהו אלינור: לדעתי חלק מהאסירים מגיע להם לחזור הביתה כי הם לא הי

קשורים, אבל חלק מהאנשים שהם שיחררו היו רוצחים סדרתיים, והם לא יכולים לחזור עכשיו הביתה, "אוי אני 

 אחרי כ"כ הרבה שנים בכלא. עכשיו הם הולכים לכעוס ורוב הסיכויים שהם יהרגו מישהו . "אוהב את ישראל

א היו גובים אלף מחבלים תמורת חייל אחד, אבל בסוף זה שווה את שלומי: אם היו עושים אותה בהתחלה  ל

 .זה

 מיכל: שזה מה שהיה צריך לעשות.

 .ל שיהיה בשביימרב: שהיא טובה ולדעתי צריך לשחרר כל חי

מחבלים אני חושבת שכל חייל  6,222רת ומית לא ממש שווה חייל אחד תהיא נראאם נעמה: אני חושבת שגם 

 .ם המחיר כבדאם צריך לחזור הביתה ג

 האנשים ואומנם מידי יותר היו כברשנים  חמש כי יותר טובה לעסקה לחכות צריך היה שלא חושבת אני: שני

 ....שחי מי את עוד להציל צריך אבל אדם חיי גזלו שהשתחררו

טל: אני חושבת שאת העסקה הזו פחות או יותר אפשר היה להשיג כבר מזמן והלב נחמץ על כל הימים 

 לות הארוכים של גלעד בשבי.והלי

נגה: אני מבואסת שהיה צריך לשחרר כ"כ הרבה מחבלים כדי להחזיר את גלעד אני לא בטוחה שהייתי בעד 

העסקה בשנתיים האחרונות שהייתי מודעת לגלעד בהן אבל מה שהוחלט הוחלט ואני מאוד שמחה 

 מההחלטה. 

 האם ראית את השחרור ואיך הרגשת?

 .רו אותו בפעם הראשונה התרגשתישד כל היום, תומר: כן

 .סתיונרדמתי ואז התבא העייפייתי גל ספקטור: כן ה

 אלינור: לא ראיתי את השחרור.
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 שלומי: כן ראיתי את השחרור, שמחתי, על גלעד ועל ההורים. אחרי כל ההפגנות... הוא חוזר סוף סוף.

 מיכל: ראיתי הרבה ומאוד שמחתי, זה היה מאוד מרגש.

 .הייתי בטיסה חזרה הביתה .מרב: לא

 .שני: כן ראיתי והתרגשתי

יכולתי גם שהראו שוב ושוב את אותן תמונות לא  ההטלוויזילא יכולתי לעזוב את  נעמה:  כן ציפיתי כל היום 

 .ולבכות מהתרגשות ומשמחה יהלהפסיק להסתכל בטלוויז

וגם הפעם לא . המהטלוויזיוגלת לזוז לא הייתי מס –זה הזכיר לי את היום בו נרצח רבין  מסויםטל: במובן 

 .רק שהפעם הבכי היה בכי של שמחה יכולתי להפסיק לבכות

 נגה: ראיתי את השחרור ומאוד שמחתי, זה היה מרגש, אבל הקרינו את זה יותר מדי בעיניי בטלוויזיה.......

 מה את/ה חושב על התגובה של התקשורת בעניין?

 .תומר: בסדר

 .לפרטיות לו גל ספקטור: הם חודרים

 .ו גלל איש שהם לא מכיריםמאוד כועסת שהפכו אותו למותג וזה טיפשי שהרבה אנשים בכאנונימי: אני 

 .מרב: חטטנים מידי

שני: אני חושבת שהם ממש יורדים לו  לחיים והם ממש מציקים ולא נותנים לו לחזור לשגרה בשקט, אפילו 

ועסת על כול האנשים וגם אני כ .תנו להם להתחבק לבלהתחבק את החיבוק הראשון עם ההורים שלו לא נ

 ית שלו ומתנחלים שם כאילו זה אתר תיירות.האלה שבאו לב

 חושבת שהם הגזימו ויותר מידי חיטטו.נעמה: אני 

 טל: התקשורת כמו תקשורת... משדרת כל היום גם כשאין מה. אבל ההתרגשות מובנת.

ט הוא בן אדם הוא לא חיה בתוך כלוב, זה לא גן חיות תעזבו , גלעד שליאלינור:  לדעתי התקשורת מעצבנת

 אותו בשקט, הוא מסכן.

שלומי: התקשורת כמו תמיד לא בעד ולא נגד אבל יש תקשורת שחושבת שלא היה צריך לשחרר את גלעד, 

ושהוא לא שווה אלף חיילים, למרות שהחוק במדינה שלנו זה לשחרר חייל בכל מחיר, יש תקשורת ששמחים 

 ק בגלל שהמחבלים חוזרים, לא ההפך.ר

 מיכל: אני חושבת שקצת הגזימו עם העניין.

אני חושבת שמאוד . שתחרר וגם אחרי היו מענייניםנגה: חלק מהדברים שהתעסקו בתקשורת ביום שהוא ה

כו אותו יותר מדי! הם הפ הובטלוויזיתעסקו בעיתון, באינטרנט מאוד הגזימו,  כל היום שבו הוא השתחרר ה

 לאיזה כוכב ריאליטי...

 

כל קוות שזה לא יקרה עוד פעם, תודה לאנחנו מאוד שמחות שגלעד חזר הביתה,ואנחנו מ

  .םהמרואייני
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 שנה לרצח יצחק רבין 61
 

  

ל טקס יש משמעות, אם אנחנו מצליחים לקחת משהו ממנו לחיים שלנו ואני רוצה אני מאמינה שלכ

 עם פתיחת שנת המשפט בירושלים: 6990להקריא לכם את מילותיו של רבין מנאום שנאם בשנת 

"יש בציבור שלנו לא מעטים שסובלים מאוטם שריר הלב. אינני יודע על מה ולמה, איני יודע מדוע, אבל יש 

 עטים שפחת אצלם ניצוץ האנושיות, הלב הרחום והחנון. בתוכנו לא מ

לב, יותר מדי ריב ומדון. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של הקצנה והחרפה -אני מוצא יותר מדי קשיחות

ביחסים שבין אדם לחברו, פחות מדי דאגה לזולת. מה עלה לנו? עם ישראל לדורותיו היה ידוע בכל קצווי ארץ 

וליבו. העזרה ההדדית הייתה תמיד מסימני ההיכר שלנו. נאמר: ישראל ערבים  -פותח שעריו כמי שהיחיד בו

 זה לזה. במידה מסוימת, אין זה כך היום."

 

רבין לא ידע שהוא מנבא תהליך שילך ויחריף ויקצין, עד שיביא למותו שלו וכשאני רואה את המחאה החברתית 

, לראות את הערך של ערבות הדדית אליו כה נכסף, מתקיים תנואשהתחילה בקיץ, ליבי נחמץ שהוא איננו פה 

הלכה למעשה. זה התחיל בקיץ ולכולנו יש אחריות לשמר את זה, במילה טובה, בחיוך, בברכת שלום, 

יהיה יותר אוהב, יותר חומל, ואם  מאתנובהתגייסות לעזרה עבור מי שצריך ומי שמבקש, ואם כל אחד ואחת 

ל אהבה וחמלה וכבוד וסובלנות, יש מצב שתתהווה פה החברה אותה אנחנו רוצים נייצר ונשמר אווירה ש

 לעצמנו, אותה רבין רצה לראות.

 

 גל יה                                                                                                             
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 מאת: אמיר דביר הופמן

אתם בטח שואלים מה זה  .שנים של עבודה נפתחה תעלת סואץ "לקהל הרחב" 62אחרי  6819מבר בלנו 61ב

 בכלל תעלת סואץ ולמה צריך אותה? 

 ,אז ככה 

מית בין אירופה לאסיה יצר את הדרך הקול  תעלה שנחפרה כדי לחבר בין הים התיכון וים סוףתעלת סואץ היא 

 ... אז בוא נמשיך ?!אהזה מספק אתכם? לא,   .יתחהמזרחית ולאפריקה המזר

ועל חיזוק  הפיתוח  על הרבה מאודה עהתעלה השפי  .6819עד  6859בן   שר שניםערך עמשך החפירה 

  .רטגי של מצריםטמעמדה הכלכלי והאס

 בואו נמשיך  ,גם זה לא מספק אתכם? אתם קצת מעצבנים

 12לספס ובנו אותה לא פחות מ המהנדס הצרפתי דה  היההתעלה  מי שקיבל את הג'וב של תכנון הבניה של 

 .איש 222,1  שהשתתפו בו   התעלה נחנכה בטקס חגיגי ומפואר . אלף פועלים מצִרים

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 תעלת סואץ
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ית מחזאית ובמאית ישראלית מהכוכבת הגדלות ביותר של התיאטרון נהיא שחק חנה מרון

 הישראלי

 .בברלין 6903בנובמבר  00חנה מרון נולדה 

תפקידה הראשון היה בהצגה על פי הספר "פצפונת  .הצגות וסרטיםבבה כותה חנה כיכבר מילד

אחרי עלייתה  .ציים לשלטון עלתה חנה יחד עם משפחתה ארצהאעם עליית הנ 6933בשנת  .ואנטון"

הצטרפה לסטודיו המשחק  6942, ובשנת האוהלבמספר מקומות, כולל בתיאטרון  חנה ארצה הופיעה

  ".הבימהשל "

טי בו שירתה במשך שנתיים. לאחר שובה לארץ ית העולם השנייה חנה התגייסה לצבא הברמבמלח

בין השחקניות הבולטות  יתיחנה הי ."הקאמרי" שהיה בשלבי הקמה ןהחלה לשחק בתיאטרו 6945ב

 ראשי הראשון היה בהצגה "הוא הלך בשדות" תפקידה ה .ושיחקה בהצגות רבות ןתיאטרוב

ארוכה יצאה להפסקה היא חנה נפצעה קשה בהתקפת מחבלים ורגלה נקטעה.  6912 רבפברוא 62ב

חנה החלה  . אבל לאחר כמה שנים חזרה לבמה למרות הפציעה וזכתה לאהדה רבה מהקהלממשחק 

 ראים לשלום   ולפעול בארגונים הקגם 

 דוקטור לשם כבודקיבלה תואר  0221באפריל  . הצגותימה כמה יבחנה שחקה במספר סרטים ו

 גוריון בנגב. -אוניברסיטת בןמ

  .לות  ציבוריותיבשנים האחרונות חנה פחות מופיעה על הבמה אבל ממשיכה בפע

" של חנוך לוין חנה קיבלה תה"קאמרי" בהצגת "אורזי המזוודו ןשבה חנה לבמת תיאטרו 0266בשנת 

נשואה  ההיית  88חנה מרון בת  שנה 83ינס על קרירת התאטרון הארוכה ביותר לא מזמן פרס ג

. היא העשנפצכליעקב רכטר ז"ל ואמא לשלושה חנה התחילה לשחק בגיל מאוד צעיר ולא הפסיקה גם 

 .ממשיכה לשחק בגיל מבוגר פעילת שלום למרות הפציעה בפיגוע  היא 

 ."גדולה מהחיים"י יניבגלל זה היא בע

http://he.wikipedia.org/wiki/1940
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 מאת: טל הופמן

תשובת אפשריות : משחקת כדורגל  בשכונה,   3היו   9אם היו שואלים איפה טל? כשהייתי בת 

רק  –מטפסת על העצים בחצר או... יושבת באיזו פינה לא שומעת ולא יודעת מה קורה סביב 

 אני והספר שלי. 

ב שלוש תשובות אפשריות: אם היו שואלים איפה אני היו שו 63אחר כך גדלתי וכשהייתי בת 

עם חברה אצלה או אצלי בחדר, בקן של הנוער העובד או.... יושבת באיזו פינה לא שומעת ולא 

 יודעת מה קורה רק אני והספר שלי...

בקשו ממני לכתוב על הילדה שהייתי אז הנה התיאור: רזה..רזה. נמוכה. ראש מלא תלתלים, 

ם שרוך על הצוואר ספר ביד אחת, כדורגל ביד רגלים חבולות מנפילות, מפתח של הבית ע

שנייה. הייתי תלמידה טובה אבל לא אהבתי את בית הספר. היו לי חברים וגם אהבתי להיות 

לבד. הרחוב, השכונה, חורשת העצים, הפינה המוצלת בחצר הבניין שם הייתי כל אחר 

בערב  –ר ביני לבין הורי היה הסכם ברו –הצהריים לבד או עם חברים. לא היו טלפונים ניידים 

חוזרים הביתה.  בין לבין הם לא ממש ידע איפה אני. האם עמדתי בהסכם? אני חושבת 

 שבדרך כלל כן חוץ מאשר  לפעמים כשהמשחק היה מותח או הספר מרתק או להפך...

כשקצת גדלתי גיליתי את תנועת הנוער והיא החליפה עבורי את החצר ואת השכונה. התנועה 

מקום הכי חשוב עבורי. שם היו החברים, שם היו הדברים שהאמנתי בהם שם הייתה ה

רזה ונמוכה. ספר ביד  -התחלתי להדריך ילדים אחרים.  אז  עדיין היו תלתלים, עדיין הייתי רזה

אחת כדורסל ביד שנייה וחולצה כחולה עם שרוך אדום על הגוף. המפתח עבר לכיס או לתיק. 

עדיין הייתי תלמידה טובה )חוץ מחשבון( אבל את בית הספר כבר מתנדנדת בין הביחד ללבד. 

ממש ממש לא אהבתי. טלפונים ניידים עדיין לא היו והעניינים החברתיים התרבו והתרחקו 

מחצר הבית.  אבל ההסכם עם ההורים על חזרה הביתה בערב  עדיין היה קיים.  בדרך כלל 

ש עם החברים מעניין  או האוטובוס איחר עמדתי בו חוץ מאשר כשהספר היה מותח. או המפג

תשובות לשאלה איפה טל אבל זה  3או..או...אחר כך גדלתי..... ובטח גם היום אפשר למצוא 

 כבר לכתבה אחרת.
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 גרים שנהיהוהמב מאת : שני גור

 ת המבוגרת שנעמה דביר הופמן ונגה כנורי יהיו.הפעם במבוגרים שנהיה נראה א

 נעמה דביר הופמן:

מי נעמה דביר הופמן אני בכיתה ח' ובגיליון זה אנסה לכתוב איך נראה לי אהיה ש

 שאני אהיה מבוגרת אז ככה:

גור בתל אביב. יהיו לי הרבה ילדים, לפחות   אאני רוצה להיות שחקנית קולנוע. אני 

מאוד גדול ולא אני רוצה לגור בבית לא    ."נ" -שני בנים ושתי בנות ולכלום שמות שהאות הראשונה היא -4

)שיהיה מקום לכל הילדים(. אני רוצה שהבית יהיה קרוב לים. אני רוצה רכב עם גג פתוח, אני רוצה לעשות בנג'י,  קטן

הסביבה שלי תראה בערך כמו    !חיות המון המון לי והיישקר העיו צניחה חופשית ולהיות בכל העולם )לפחות ברובו(.

כללות. וניות יותר טובות  ומשוכבתים גדולים ויותר יפים. יהיו מ ליותר אנשים יהיה שהיא היום הבתים יהיו יותר גדולים

הם כמו היום, דרך פלאפונים אך הפלאפונים יהיו יותר טובים ולכל בן אדם כמעט יהיה פלאפון יבני אדם יתקשרו בינ

הם יהיו לא כאלה טובים ובכלל לא  בעוד כמה שנים .יפון" וה"גלאקסי" יוהפלאפונים הטובים והיקרים שיש היום כמו ה"א

אני מאמינה שכל המכשירים הטכנולוגים שיש היום יהיו גם בעתיד רק יותר טובים! בתי הספר יהיו בערך אותו  . יקרים

בערך  יראה  דבר רק יהיו יותר בתי ספר דמוקרטים ולרוב הילדים יהיו מחשבים ניידים ולא יהיה צורך במחברות. הרחוב

  ותר נקי ויפה! אותו דבר רק י

 ככה אני חושבת שיהיה עתידי! 

 

    !welcome to the hotel California      :נוגה

היה גדולה אני אגור בבית חוף בקליפורניה, יחד עם בני ובתי ועם בעלי אכש

האוהב וכלבנו המקסים...... אני אהיה אדם חברותי. אני אתעסק באומנות, כתיבה, 

ינה לבנה, ואני אעשה מסע מסביב לעולם בשמונים יום. למרות ובמוזיקה.תהיה לי לימוז

שבעתיד זה יהיה כבר נדוש לעשות סיבוב מסביב לעולם, כולם יעשו את זה, בשעה ולא בשמונים 

יום, מאז שחברת בננה ספליט המציאה סוג של סירה בצורת בננה ענקית שיושבים בא אנשים והיא טסה 

יק בזה, )בעיקר לילדים( שמחלקים שם בננות בסירופ שוקולד )בננות ספליטים(. במהירות האור..... הדבר הכי מדל

לפני זה חברת מייקרוסופט המציאה מכונה שטסה במהירות הקול.... אבל זה ייחשב מיושן, וכבר אף אחד לא יודע מי 

 הם.

היה הכי איני לנסוע ברכבי אתם מכירים את מכוניות האספנות של היום כמו מכונית "חיפושית" וכאלה? אז בעתיד זה י

הם, לימוזינות יה, קיה , יטי, מזדה, ג'יפים למינסובארו, טויוט 4על  4אספנות רק שאז אלו  יהיו רכבים כמו מרצדס, 

מיושנות או שיצאו מהאופנה וכן הלאה....... הכבישים יעבדו על מגנטים חזקים וייראו כמו שטיחים מעופפים רק בצבע 

מזור יראה במקום כמו עמוד עם פנסים יהיו אלה שלושה אורות שמופיעים בחלל האוויר, וצבעי של הכבישים כיום, הר

הרמזור ישתנו. את צריכת הדלק של המכוניות המזהמות את האוויר יחליפו בגז, אך לצערי הרב לתאונות הדרכים אין 

 תהיה מכונת זמן.פתרון, )אולי יהיה כשאני כבר יהיה סבתא(.בני האדם יתקשרו במכשירי טלפתיה ו

חלק מהבתים ייראו כמו היום, חלקם רק בצבעים אחרים משאנו רואים שיש לבתים כיום, וחלק מהבתים ייבנו לא רק בניין 

ויש בתים פרטים שייבנו בצורת  .בצורת מלבן ובית פרטי בצורת ריבוע אלא יהיו בניינים שיבנו בצורת משולש בצבע ירוק

רות יותר משודרגות ויהיו בצורות כמו משושה, מתומן, מעושר )אין לי מושג אם יש כזה עיגול. האחוזות בדרך כלל בצו

(.הרחוב שלי )רחוב של עשירים(, יראה כמו שורה  יהיור צלעות אבל תהיו בטוחים שבעתיד דבר מעושר, הכוונה לעש

נוף מהמם אל חוף  היהשל בית יל בית לבית . מכל כניסה ות על שטח ענק  עם רווחים גדולים בין כשל אחוזות המתפרש

 נטוש של קליפורניה. לכל בית תהיה צורה אחרת, )הבית שלי הוא אדום מעושר(.     

 ם....... זהו עתידי הבדיוני להפליא מקווה שנהנית
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 פר מגן מאת

 ,ספר בבית ושווה שקורה מה

 :הספר בית מראה  את ומשנה אופנתי די שהוא משהו על נדבר היום אז, טוב

  :הגולות

 תקופה היא הגולות עונת, יודע שלא למי. רשמית נפתחה" הגולות עונת"ש לב שמתם טחב

 בין? משחקים איפה(. ילדים חסר לא אבל, כולם לא אולי, טוב, )בגולות משחקים כולם שבה

 בכיס גולות כמה עם שבא אחד ילד עם התחיל זה. הגילאים מכל ילדים? משחק מי . ואים'הגוז

 שאני לפחות) מריבות אין השנה. ילדים עשרות מגיעים דבר של ובסופו והתפשט והתפשט

 בגלל שבחרו לשיעורים מגיעים לא שילדים שכועסים מורים יש אבל. הגולות בעונת( יודע

 שאולי גול הסופר טרנד שלעומת לדעת חשוב. המשחק

 כמו לא. )זול מצרך הם הגולות הביבלידס וטרנד יגיע עוד

 לא שאני למרות – יגיעו הם גם שאולי..  הגוגואים

     (.מהמר

 ,מסכימים שכולנו לי נראה אז

 !תופס שהכי הטרנד זה גולות

 ...(כרגע לפחות, טוב)

 לא ילדים, שאמרתי כמו אבל, שעברה בשנה כמו גדולה לא השנה הגולות עונת אולי, בקיצור

 . חסר

 . יתפשט ואולי ג-א עם שהתחיל ביבלידס על ממהמר אבל יודע לא אני?  הבא הטרנד יהיה מה
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 מאת הדר שגיא

אוקי, טלוויזיה כולם אוהבים נכון? ככה חשבתי אז טיילתי ברחבי הבית ספר עם הרשמקול שלי, וגיליתי שחצי 

 מהבית ספר הזה אפילו לא רואה טלוויזיה! בכל מקרה.. הנה הראיונות של השאר שרואים

 תוכניות את/ה רואה בטלוויזיה?איזה 

 בובספוג-

 , תנו לסוני צ'אנס, האנה מונטנה92062כמעט מלאכים, -

 , השמיניה, האי.626אי קארלי, זואי -

 כמה זמן את/ה רואה טלוויזיה ביום?

 .שעות 4-

 .הרבה-

 .כל היום, כמעט-

 האם יש לך הגבלת זמן צפייה? ואם כן עד מתי?

 .לא-

 .לא-

 .כן ביום ראשון-

 מה את/ה לומדת מהטלוויזיה?

 .כלום-

 .אנגלית-

 .להיות שחקנית ואנגלית-

 הרבה דברים: אנגלית בדיחות דברים על אממ.. טבע?-

 איזה ז'אנר של סרטים את/ה רואה בטלוויזיה? )קומדיה, דרמה111(

 .מצויר-

 .קומדיה-

 .הכל-

 .קומדיה-

Yes  אוhot? 

Hot!! 
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 ת: אמיר דביר הופמןמא

אם לא שמתם לב אז עוד כמה חודשים מגיעה האולימפיאדה!!! מיטב הספורטאים מכל העולם יבואו ללונדון 

לשבועיים של תחרויות. עכשיו אתם זוכרים? אז בואו נדבר על ישראל. כמו שאמרתי האולימפיאדה מתקרבת 

. לפי דעתי זה לא הספורט המרהיב ביותר אבל ומה עם הישראלים? בואו נדבר אל התעמלות. כן, כן התעמלות

יש לנו נציג ישראלי שהוא מתעמל ויש לו מה שאין לכדורגלנים ישראלים ולכדורסלנים ישראלים:  כרטיס 

 .  למתעמל הזה קוראים אלכס שטילוב 0260לאולימפיאדת לונדון 

תל אביב )אל תשאלו אותי, אין באוזבקיסטן. הוא מתעמל מועדון התעמלות  מכבי  6980ס שטילוב נולד באלכ

שטילוב הוא המתעמל הישראלי הראשון שהעפיל לשלב הגמר באליפות  .לי מושג מה זה מועדון התעמלות (

הראשון שזכה במדליה באליפות אירופה והראשון שזכה במדליה   ובאולימפיאדה. העולם בהתעמלות  

שטילוב החל להתעמל בגיל   הוא מצטיין במיוחד.  הםב לי קרקע יבתרג  אליפות העולם.  להישגים אלה הגיעב

שטיילוב הגיע לגמר אבל סיים במקום  באולימפיאדת ביג'ין 0228ב  .החל ללמוד בפנימיית ספורט 60ובגיל  5

בהולנד  0262ליית ארד. בזכה שטילוב במד  0229השמיני ולא זכה במדליה. באליפות אירופה שהתקיימה ב

הוא סיים במקום הרביעי ועדיין לא הבטיח עליה לאולימפיאדה. כמה חודשיים לאחר מכן בתחרות בטוקיו גמר 

 . 0260שטיילוב במקום השלישי והבטיח סוף סוף עלייה לאולימפיאדת לונדון 

כדורסלן  ישראלי לא שמע:  ולאלכס שטילוב אני יכול להגיד משהו ששום כדורגלן ישראלי לא שמע וששום    

 נתראה  בלונדון.     

 .הבטחתי וקיימתי הנה דיווח של ועדת ספורט   נ"ב :

בכל קבוצות. האדומים הצהובים הכחולים והירוקים.  4שכלל  'ו -'התקיים טורניר כדורגל בד 1.66ביום שני 

הגיעו לצפות  'ו-'רבים מא נו לא היו שחקניות )אולי בפעם הבא( ילדיםשחקנים ולצער 5קבוצה השתתפו 

 ולעודד.  הטורניר הסתיים בניצחון הכחולים. כל הכבוד!

 .'ט  -'זלכך בקרוב יתקיים טורניר דומה  בבנוסף 

 סוף סוף יש חלוקת שעות במגרש:    .

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

66.65-
66.45 

 'ט-'ד 'ג-'א 'ט -'ד כיתת עליזה כיתת עליזה

66.45- 
60.32 

 'ו-'ד צפריר 'ו-'ד צפריר 'ט-'ד

60.32-
63.02 

  צפריר כיתת עליזה צפריר  

 



 - 68 - 

 

 

 

 מילים מבולבלות:

 מאת: נעמה דביר הופמן שני כספי ונגה כנורי.חורף:  

 שמג ________

 יטרימה___________

 ערמ__________

 קרב________

 לבומ__________

 ורדסו_________

 _________עמיל

 פגימי_________

 פכפות__________

 פעיצ_________

 לגש________

 דרב________

 ינענימ_________

 פוסה_______

 חור________

 צחב________

 תבי_________-עלני



 - 69 - 

 

 

 

 

 

 

 

 מפורסמים מעוותים בדרכים שונות ומשונות, נסו לזהות אותם1 0 בכל עיתון יופיעו 
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 לינהכך תעשו דמויות מפלסט -לינהגבעופינת ה

בגבעול אני יכול הכל )אפילו לעשות דמויות 

 מפלסטלינה(

 

 שלב אחרי שלב 1 והיום פינגול  הפינגווין !

 

 

 איך מכינים את הראש:

מנקנקים את הכדור לנקניקיה בצורת טיפה מאורך , בעלת קצה מחודד, ואת הכדור הלבן לנקניקיה  .6

 מאורכת רגילה.

 מהנקניקיה הלבנה פיתה מאורכת. יוצרים .0

 מצמידים את הפיתה הלבנה לחלק הרחב של הנקניקיה הסגולה)בטן וגוף(. .3

 מכופפים קדימה את הקצה המחודד של הנקניקיה הסגולה )ראש(.  .4

 עיניים ומקור:

  מכדררים שני כדורים לבנים קטנים, .6

 שני כדורים שחורים זעירים וכדור כתום קטן. .0

הלבנים פיתות עגולות קטנות)עיניים( ומנקנקים את הכדור הכתום לנקניקיה  יוצרים משני הכדורים .3

 קטנה ומחודדת)מקור(.

ראש הפינגווין , מדביקים במרכז כל עין כדור שחור  צדימצמידים את שתי העיניים אל שני  .4

 זעיר)אישונים(. אל הקצה המכופף של הראש מצמידים את המקור. 

 כנפיים וכפות רגליים:

 ני כדורים סגולים ושני כדורים כתומים קטנים יותר.מכדררים ש .6

מנקנקים את שני הכדורים הסגולים לנקניקיות עבות בקצה אחד וצרות בשני, ואת הכדורים הכתומים  .0

 מנקנקים לנקניקיות קטנות ושמנמנות, עבות יותר בצד אחד.

נפיים(, ואת הנקניקיות יוצרים מהנקניקיות הסגולות פיתות מאורכות, רחבות בצד אחד וצרות בשני )כ .3

 הכתומות יוצרים כפיתות קטנות, רחבות מעט בצד אחד )כפות רגליים(.

 .גופו, ואת כפות הרגליים מצמידים מתחת לגוף הפינגווין צדימצמידים את כנפי הפינגווין אל שני 

 

 מגן פר1 -עוד דמויות בשבוע הבא
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 באיזה גיל תתחתן -בחן את עצמך

 דביר הופמןונעמה  מאת : מרב יערי

 קרא את התשובות וסמן עם עט )או כל כלי כתיבה אחר( מה הכי מתאים לך!

 ?האם יש לך חבר/ה .א
 .לא .6
 .לא אבל אני מאוהב .0
 .כן .3
 .יש לי יותר 6 .4

 
 ?ה ביום האהבה האחרון\מה עשית .ב

 .ושיחקתי  במחשב טלוויזיהיום רגיל ראיתי  .6
 .הלכתי לסרט עם כמה חברות/ים )אותו מין( .0
 .ה שלי לראות אצלי סרטהזמנתי את חבר/ .3
 .יום כיף עם חבר/ה שלי .4

 
 ?כמה חברות כבר היו לך .ג

6. 2 
0. 6-3 
3. 4-1 
 .ומעלה 1 .4

 

 ?באיזה גיל ההורים שלך התחתנו .ד
 .יש לי רק אמא/אבא .6
0. 32-42  
3. 04-09 
4. 68-03 

 
 ?מה את/ה מחפש/ת בבחור/ה .ה

 .שיהיה לו/ה כוחות על .6
 .שיהיה/תהיה עשיר/ה .0
 .שיהיה/תהיה נחמדה .3
 .שיהיה/תהיה יפה .4

 
 ?את/ה רוצה לעשות קודם מה .ו

 לעבור לגור בקוטב הדרומי .6
 ללמוד באוניברסיטה, לבנות קריירה מצליחה. .0
 .לטייל מסביב לעולם .3
4.  

 כלבים.  0ילדים ולקנות  3לעשות 
 

את העיתון וגלה את עתידך תהפוך 
!!! 
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 מי אני???

על  גלותו לסבדות על אחד מהמורים בבית הספר ותנעו 5בכל עיתון ניתן לכם 

 מדובר והפעם

 38הוא/ היא בת/ן 

 .הוא/היא יודע/ת לדבר איטלקית

 .הוא/היא יודע/ת לבנות כינורות 

 .הוא/היא עבד/ה בהייטק 

 בשם מנטהלו/לה כלב יש 

 מי זה?????אז 

 

 

                                                                                          7שחר מפציע  חלק   -4דמדומים 

 מאת: נעמה דביר הופמן

, טילור לאוטנר קריסטן סטיוארטרוברט פטינסון, שחקנים: 

 בימיו: ביל קונדון 

הסרט יצא היום הערפדים על פי ספרה של ספני מאיר  םהוא הסרט הרביעי בסדרת הסרטי  4דמדומים 

 .בישראל  בקולנועלראשונה 

ה יה חצויהיד כשמגלים שהתינוקת שהיולד להם תשאים לאדוארבסרט הרביעי נמצאת בלה בהריון לאחר נו

 ...אדם( התינוקת נקלעת לסכנות רבות )חצי ערפד חצי בן

. 

 לץ בחום!וממהסרט  
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 מאת: אמיר דביר הופמן

איש אחד עבר בפארק,הוא ראה שניצל מחזיק חכה,הוא שאל את השניצל "היי שניצל מה אתה עושה?"  

 פעם לא ראית שניצל דג?"  השניצל ענה "מה אף

 הצעתי  לצימוק תמר ותאנה לצאת למסיבה,הם לא רצו,סתם פירות יבשים.

 המשוגע אומר לחברו "אלוהים אומר לי שאני המשיח." עונה לו חברו "שקרן,מעולם לא אמרתי לך דבר כז

הבחורות דורכת אל  שלוש בחורות מגיעות לגן עדן. בכניסה כתוב: אסור לדרוך על ברווזים. כעבור שבוע אחת 

ברווז ובתור עונש היא צריכה עד סוף הימים להיצמד לבחור מכוער ברמות. עובר חודש ועוד בחורה דורכת על 

ברווז והעונש שהיא קיבלה היה להיצמד לבחור עוד יותר מכוער ממה שקיבלה הראשונה. עוברת שנה עוברת 

ם קורא לה והוא מורה לה להיצמד לבחור היפה שנתיים והבחורה השלישית לא דורכת. ואז יום אחד אלוהי

ביתר בגן עדן. היא אומרת לבחור:  במה זכיתי שקיבלתי אותך?   הוא אומר לה: "זה לא שאת זכית זה אני 

 שדרכתי על ברווז." 

 משכורות זו לא בדיחה

 מאת טל הופמן

חברי צוות אלה  63לימודים. חברי צוות לא הגיעו לבית הספר ליום  63יום לפני שהודפס העיתון נפל דבר. 

 ישבו בבית עצובים וכועסים גם יחד.

עצובים כי הדבר שאותו אנחנו רוצים באמת לעשות כל בוקר הוא להגיע לגבעול. אנחנו אוהבים את בית החינוך 

 ואוהבים את עבודתנו בחרנו לעבוד בגבעול ואנחנו מחויבים לעבודתנו זו.

המשכורת שלנו. משכורת שאנו זכאים לה על פי חוק. משכורת  לחודש עדיין לא שולמה 65כועסים כי ב

שאמורה להיות משולמת בתחילת החודש. כועסים כי אין זו הפעם הראשונה וגם לא השנייה שמשכורות לא 

 משולמות בזמן. 

ולמה חלק מהמורים באו לבית הספר וחלק לא ? ובכן, בגבעול חלק מהמורים מקבלים משכורתם ישירות 

וך. הם מקבלים את שכרם בזמן. הם באו לעבוד. אבל תמכו בכל ליבם במורים שלא קבלו את משרד החינ

 שכרם 

ומי צריך לשלם למורים האחרים:  חלק מהמורים מקבלים את שכרם מעמותה הפועלת לצד בית ספר. 

של  העמותה מקבלת כספים ממשרד החינוך, מהעירייה, מתרומות ומתשלומי ההורים. בגלל התנהלות בעיתית

 בית הספר כספים שהיו צריכים להגיע לא הגיעו לעמותה בזמן ומשכורות לא שולמו. 

שאין שום אפשרות שמי שלא קיבל שכר  –כל המורים גם אלה שקבלו משכורת וגם אלו שלא  –החלטנו ביחד 

ו שכר. על עבודתו יגיע לעבוד. החלטנו שהפעם אנחנו נפעל יחד כדי שבעתיד לא יקרה שוב שמורים לא יקבל

החלטנו שגם לטובת כל אחד ואחת מאתנו אבל גם לטובת בית הספר אי אפשר להמשיך ולהגיד: לא נורא עוד 

 כמה ימים יהיה בסדר. 

 בית החינוך שלנו צריך לפעול היטב גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה ארגונית.

 וכל המורים חזרו בשמחה לגבעול  מו המשכורות לשו –בבוקר  ום רביעילכן היינו בבית עצובים וכועסים . בי
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מי שרוצה  כל

הצעה ע להצי

לאסיפה מוזמן 

לשים אותה 

בתיבת 

ההצעות 

בכניסה לאולם 

 הספורט  

 

דרושים 

ילדים 

אחראיים 

: תלוועדו

טיולים, 

אסיפה, 

תקציב, 

 1מורים

 וחגים

וועדת עיתון 

מזמינה ילדים 

הורים ומורים 

לכתוב כתבות 

לעיתון1 פנו 

ני, נגה או לש

 נעמה1

יום שיא 

 -יתקיים ב

אנחנו  69.60

מצפים לראות 

את 

עבודותיכם.. 

 


