
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 דבר העורכים

 שלום לכולם

 פתחהנגמרת והנה אנחנו ב 1022שנת 

 של שנה לועזית חדשה.

זה אנו מציינים את יום השיא בעיתון 

של בית הספר ושמחים להציג מגוון 

. כמו נוספרבבית  המתקייםפעילויות 

כן מצורף לעיתון מוסף ספרותי של 

שיעור כתיבה יוצרת. כמובן לא שכחנו 

את חנוכה ומחכים לכם מתכונים 

הפתעה מחכה טעימים לכבוד חנוכה. 

אל   ."?  לכם ב"מה שלומך מהפיכה

כל אלה מצטרפים המדורים הקבועים 

 הירוקה. הפינה -וגם מדור חדש

חנוכה מהסופגניות, הנו מימקווים שת

ות והסביבונים שרק לא נהיה הלביב

 .שמנים
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  ועדת אסיפהמאת: 

 . כולם מוזמנים!5:28', בשעה ד'. האספות מתקיימות מידי שבוע בימי דיום האסיפה הקבוע הוא 

 1111111.11אסיפה כללית 
יה באישור ימודים יציאת התלמידים תהההצעה:  ילדי החטיבה יוכלו לצאת לגן השעשועים לעשן במהלך יום הל

 יציאה היא עישון. הההורים כשהם מודעים שמטרת 
 החלטות: ההצעה לא התקבלה.  הנושא חוזר לילדים המציעים בניסיון לבנות הצעה חדשה.

 
 1111111.11אסיפה כללית 

 נושא הדיון: בטיחות בדרכים.  ההצעה : הקמת משמרות זה"ב
 "שמרות זה"ב ב"גבעולהחלטות:  לא יוקמו השנה מ

יוקם צוות בדיקה של כל נושא הבטיחות בכל אזור בית החינוך, בשיתוף עם העירייה וגורמים נוספים. התנדבו 
 ילדים ומורים לצוות בטיחות בדרכים.

     
 1.11111.11אסיפה כללית      

 התקיימה בחירת הצלצולים לחודש דצמבר
 : 4שירים מהם נבחרו   01הוצגו 

"happy birthday)יום הולדת( " 
"moves like Jagger" 
"gummy bear song" 

 "זמנך עבר"
 התקיימו בחירות לנציגי הילדים לפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטים. 

 .הילדים הנבחרים הם: אלה שפמן, שני כספי, הדר שגיא ואיתי לזרוביץ
 
 

  111111.11אסיפה כללית 
 .של התיכון לא התקיימה אסיפה ו ופעילות גדנ"ע -בשל טיול של ד

 
 

          11111.1111אסיפה כללית 
 ההצעה

 .בתלתונים יוצבו לוקרים. התשלום בשנה זו יהיה על חשבון התלמידים -
בכל תלתון יהיה לוקר אחד על חשבון בית הספר וישמש עבור המורים ולפי שיקול דעתם לשמירת  -

 .חפצי ילדים שאין באפשרותם לשכור לוקר 
 .ש ההחלטה מותנה בכך שבכל תלתון יהיה צוות של ילדים והורים שיהיו אחראים על הנושאמימו -

 נגד.  24בעד.  42תוצאות ההצבעה : 
. תוצאות שתי ההצבעות יחד יהוו את 31.02הצעה תגיע לדיון והצבעה באסיפת קהילה בשישי 

         ההחלטה.
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 הלפינ לעולם לא תדע מה מחכה לך מעבר
 

 מאת: שני כספי

 
ברחבי  שנהבאנשים. מה זה המספר הענקי הזה?, מספר האנשים שנהרגים  מיליון 0.2

נהג לל רגע אחד של אי ריכוז,שלהם או של התאונות דרכים. מספר האנשים שבגב העולם
 בות,ול מיני סיבות שכביכול אולי נראו להם באותו הרגע לא חשכבשל ממולם,השתכרות או 

 חייהם. את בדו יא
 

חוסר  בשלתאונות שקורות כשמכונית מתנגשת בהולך רגל,או ברוכב אופניים,או שומה עם 
  ;מקרה כמו המקרה הזה בתינוק שהולך מאחור אומכונית תשומת לב או חוסר אחריות פוגעת 

לבין  ,גבעול תלמידי בית ספר ,ויננהפרידו ב קילומטר 1 -קצת יותר מ . ,יום חמישי 0.02.00-ב 
חצה את הכביש יחד בדרכו חזרה מבית הספר,  ,9ל כך הרבה.  ילד בן מקרה שלצערנו קורה כ

 המותרתכביש מהיר שהמהירות  מכונית שבא מכוון דרום עלנהג  1לא במעבר חצייהעם אמו 
כוחות ההצלה לא הצליחו  .קמ"ש ניסה להתחמק מפגיעה בשניים אך פגע בילד 91בו היא 

 רנו הרב לא חסרים בישראל .להצילו. מקרים כאלה לצע
 

 1רק באותו יום באותה מדינה קרו כמה מקרים דומים, ורק השבוע נפגעו בצורה זו או אחרת 
נהרגו השנה ארץ בתאונות  בני אדם 111 נפשות במדינה ישראל ורק השנה וזו רק ההתחלה,

 1 דרכים
 
 

 ם לא זה ולא זה. נדמה שבמדינה שלנו יש הרבה שה" לא צודק היה חכם,בכביש אומרים "
 

 כי לעולם לא תדעו מה מחכה לכם בפינה. תיזהרו בכביש,
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 ראיון עם סתיו שפיר מראשי המחאה החברתית1
ראיינו : שני כספי, שני גור, אלה יער אלוני, נעמה דביר הופמן, אמיר רוזנברג, אמיר דביר 

 הופמן ומרב יערי. 
 ריכת הריאיון : טל הופמןתמלול וע

 
 ילדי ועדת עיתון לתל אביב. נסענו לפגוש את אחת ממנהיגות המחאה החברתית.  ,נסענו

בבית קפה קטן לא רחוק מרחוב רוטשילד בילינו שעה מרתקת עם בחורה צעירה שהפכה 
מסטודנטית לתואר שני בפילוסופיה ועיתונאית  למנהיגת מהפיכה. להפתעתנו היא הכירה את 

ואפילו גרה תקופה מסוימת בגבעת אולגה יחד עם חברי צוות של בית הספר בשנתו " גבעול "
 הראשונה. 

 
 אז הנה עקרי השיחה שלנו עם סתיו שפיר.

נולדה בנתניה וחיה היום בדירה שכורה בתל אביב. כששאלנו אותה אם  26סתיו שפיר בת 
בנושאים חברתיים, בזכויות נכים  תמיד הייתי פעילה. –הייתה פעילה גם כילדה חייכה ואמרה 

ן קבוצות מתנגשות כמו דתיים חילוניים ויהודים ערבים. ממתי? שאלנו והיא יובעיקר בפעילות ב
 ענתה: מגיל שש או שבע. מאז שהבנתי שאני יכולה"

 
 אז איך הכול התחיל?  שאלנו

ויום אחד   הייתי סטודנטית, עיתונאית ופעילה חברתית בעיקר בנושא של ערבים ויהודים.
שותף שלי סיפר לי שיש איזה בחורה  שמתכוננת להרים אוהלים כהפגנה בנושא מחירי 

ליף אנשים שלא הכירו אחד את השני קודם בדירה של דפני  01הדירות הגבוהים.  נפגשנו 
 בתל אביב ושם הכל התחיל.

כחלק תכננו בהתחלה לעשות הפגנה רגילה. ומה שמיוחד בה היה שרצינו לשים אוהלים 
ליולי שאז התחילה המחאה. הגשנו בקשה למשטרה  04-מההפגנה. זה היה שבוע וחצי לפני ה

בלתי יום לפני הודעה שלא מאשרים. התחיל הכול. כששמנו את האוהלים הראשונים היו יוכשק
 הרבה יותר אנשי תקשורת ממפגינים. 

מאז חלפו חמישה  ביום השני של המחאה לקחתי כמה ימים חופש מהעבודה כדי לעסוק זה.
 .חודשים ועוד לא חזרתי לעבודה. אני עובדת במחאה

למשהו ענקי. כל יום נוספו עוד ועוד אוהלים. עוד ועוד אנשים הגיעו. אחרי    המחאה הפכה
מהר מאוד נהיו  ה.ובחדר , בחיפהבאר שבע,כמה ימים הוקם עוד מאהל ביפו ואחר כך בתל חי

ברוטשילד גדל מיום ליום ומה שהיה מיוחד שהגיעו  מאהלים בכל רחבי הארץ.  המאהל 011
אנשים מכל השכבות ומכל הגילאים. אנשים עשירים שבאו לתמוך ואנשים חסרי בית. לכולם 

היה מקום.  התארגן שם מטבח שסיפק ארוחות ארגנו הרצאות, אומנים שבאו להופיע, ומעגלי 
הקרין סרטי מחאה ואפילו בריכת ברו אנשים על נושאים שונים.  הופעל קולנוע שישיח בהם ד

שם.  הקיץ הזה היה מופלא. שבועות לא ישנתי. הקיץ הזה עבר כמו יום אחד.  גנויראשחייה 
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כל פעם מחדש מהעוצמה של  יהייתי מסתובבת שם בלילה אחרי שאנשים הלכו לישון ונדהמת
 ההתגייסות הציבורית למאבק. 

 
 הל?אילו תפקידים היו  למנהיגים חוץ מלהיות במא

"למנהיגות היו משימות של ארגון עוד מאהלים, גיוס תרומות ותמיכה, ארגון פעילויות 
עשיתי הרבה ש תקשורת והרבה עבודה פוליטית. מה במאהלים. הייתה הרבה עבודה מול ה

היה להסתובב בין מאהלים ברחבי הארץ. על מנת להכיר, לתמוך ולעזור בהתארגנות.. בכל 
פגשתי עם האנשים שם.  וכמובן היה את ארגון ההפגנות בכל רחבי פעם ישנתי במאהל אחר ונ

 הארץ.
מצו את שפת התנועות שהתפתחה במאהל יפרנו לסתיו שגם אצלנו באחת מהקבוצות איס

 .שמאפשרת שיח נעים. היא הראתה לנו שוב את התנועות 
 
 שאלנו: איך היה לעמוד מול מאות האלפים בהפגנות? 

ה של הדבר. זה היה בלתי נתפס איך כל כך הרבה אנשים מגיעים. סתיו: לא הבנתי את העוצמ
עד היום  קשה לי לתפוס את זה. צריך לדעת שהמחאה שלנו לא הייתה מנותקת ממחאה 

חברתית שחלה ברחבי העולם: למשל במצרים, בספרד ובאנגליה. ומה שמדהים שבאופן יחסי 
 בארץ הגיעו הכי הרבה מפגינים.   

 
 באמת היו מיליון? ,שאלנווהפגנת המיליון, 

 3 -חברה צעירים פרסמו בפייסבוק ש ב סתיו: את הפגנת המיליון בכלל לא תכננו. אבל כמה
לספטמבר תתקיים הפגנת המיליון. בהתחלה התעלמנו מזה. חשבנו שישכחו מזה. אבל גילנו 

בנו אלה שמתכוננים להגיע להפגנה ואז האיש כ 01.111פורים נרשמו למעלה משתוך ימים ס
שצריך להתחיל ולארגן. בסופו של דבר זו הייתה ההפגנה הכי גדולה שהייתה אי פעם. כחצי 

 .מיליון אנשים בכל רחבי הארץ יצאו להפגין
 

 איך הרגשת כשפינו את המאהל?
"זה היה מאוד עצוב כי זה היה סוף של משהו ענק. אבל ידעתי כל הזמן שהמחאה תמשיך 

ה הפינוי של המאהל בג'סי כהן בחולון. הייתי שם לתמוך. שם בדרכים אחרות.  בעיקר עצוב הי
רקה את המבנים הזמניים ינתה בכוח ופיהיו אנשים שבאמת לא היה היכן ללכת. המשטרה פ

 רקה.יוהם בנו שוב  ושוב באה המשטרה ופ
 
 איך אתם ממשיכים?  

ישובים שונים, המחאה ממשיכה. לא בהפגנות גדולות אלא בהרבה מאוד פעילויות. פעילויות ב
פעילויות עם ארגונים שונים. הפגנות מקומיות. הרבה מאוד עבודה מול שרים וחברי כנסת כדי 

להשפיע על מקבלי ההחלטות. אני מקווה שההשפעה של המחאה תהייה גם בבחירות הבאות. 
אני מקווה שהפעם באמת יהיה למי להצביע.  שיהיו מנהיגים שיקדמו את הרעיונות של 

יש גם פעילויות בבתי ספר. ילדים יושבים במעגלים ומדברים על אותם נושאים בהם המחאה . 
תה איך יררנו איעוסקת המחאה. מגיעים מרצים ומלמדים מושגי יסוד בכלכלה  )כמובן שמיד ב

 ("גבעול"אפשר לקיים פעילויות כאלה ב
 

 בעצם? נאבקים אז על מה אתם
ת. על הזכות של אנשים שיהיה להם מגורים גם "על מה אנחנו  נאבקים? התחלנו בלדבר על בי

אם אין להם כסף. זו החובה של המדינה לדאוג לאזרחים. לי היה חשוב לדבר גם על חינוך ועל 
בריאות ועל עוד תחומים חיים מרכזיים. לדבר על כך שהמדינה אחראית על תושביה. מדינת 

חאה. דיברנו על סולידריות. על זו המטרה.. ובאמת המסרים האלה הפכו למרכזיים במ  -רווחה
הצורך שלנו כאזרחים לתמוך זה בזה וחובת המדינה לדאוג לאזרחיה. מדינת ישראל היא אחת 

 המדינות עם הפערים הכי גדולים בין עניים לעשירים בעוולם המערבי  ואת זה צריך לשנות.
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ע קול. אפשר אפשר. אפשר לפעול יחד. אפשר להשמי –אנחנו רוצים גם להוכיח שכמו בקיץ 
 להשפיע. שנים לא האמינו שאפשר באמת לעשות שינוי. עכשיו יודעים שאפשר.

 
 

 על איזה שינוי את מדברת?
 שינוי אמיתי !  שינוי ענק! שינוי של התפיסה. החברתית. 

 מה זה צדק חברתי בעניינו? –ז הפתיעה אותנו סתיו ושאלה אותנו או
ברנו על כך שיהיו פחות פערים ים אם קשה לו. דענינו שמדובר על לתת לכל אחד הזדמנות ג

 בין עניים ועשירים ושכל אדם יוכל לחיות בכבוד.
 .פרנויהשיחה התארכה ועוד דברים רבים שאלנו וס

 
 רגע לפני שנפרדנו שאלנו את סתיו איך תגמר המחאה?

 המחאה רק התחילה" הייתה התשובה -אני לא יודעת איך היא תגמר "  
 ת אלו נפרדנו.לים אופטימיוובמ

בדרך לאוטו עברנו ברוטשילד ודמיינו את השדרה  הארוכה באוהלים ואנשים שמאמינים בצדק 
 חברתי.
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 מאת נעמה דביר הופמן
 

 הלן קלר
 

ה אבל יחנוכה הוא גם חג האורות אז לכבודו רציתי לספר לכם על מישהי שלא ראתה אור בחי
 אור להרבה אנשים. גם ולהביא  .משלה אור  –ר ר אחהצליחה לראות או
היא הייתה תינוקת נבונה וכבר  באלבמה שבארצות הברית. 0881ליוני  27הלן קלר נולדה ב

חודשים התפתחותה נעצרה בגלל מחלה  09בגיל חצי שנה החלה לדבר. אך שהייתה רק בת 
חתה פיתחה רשת. הלן שקעה לדממה ולחושך. משפיפתאומית שהשאירה אותה עיוורת וח

סימנים  להבעת צרכיה ורגשותיה. מאידך מצבה הפיזי  11דרכי תקשורת אתה והלן המציאה 
והנפשי התדרדר. כשהייתה בת שבע אישרו הרופאים שאין דבר לעשות כדי לשפר את הראייה 

כדאי ללמד והמליצו ששלה או את שמיעתה. אך רופאים הבחינו שהלן ילדה חכמה ביותר 
ה בשם אן מנספילד נשלחה לעבוד עם הלן. אן לימדה את הלן באמצאות אותה. מורה צעיר

סימון האותיות על כף ידיה של הלן. אן הציגה בפני הלן את כתב הברייל )כתב המורכב 
ים הפכה הלן מילדה שחיה בחושך  ובדממה לילדה ומיועד לעיוורים( . בתוך כמה שנ מנקודות

החלה ללמוד מתמטיקה, גיאוגרפיה, זואולוגיה  שיכולה לשוחח, להביע רגשות ולקרוא. היא
 רשים כמוה ושוחחה איתם. בשפתה שלה. יובוטניקה. הלן הצליחה לרכוש ידידים עיוורים וח

של אנשים בזמן  כיוון שאן עודדה אותה לגעת בשפתיהם,הלן הבינה את רעיון הדיבור  0891ב
 רשת לא הצליחה בעצמה לדבר.יהייתה חמשום ששהם מדברים אך 

רשים  בה למדה הסכימה שתניח את ידה בתוך פיה ותרגיש את תנועת ימנהלת בית הספר לח 
כדי ללמד את  לים בדיבור. הלן השתמשה בשיטה זאתנה כדי שתוכל להבין איך נוצרות מלשו

א אנגלית, צרפתית, גרמנית, וים אחר כך כבר ידעה לדבר אנגלית ולקרעצמה לדבר. שלוש שנ
 , אנגלית, ספרות גרמנית, לטיניתרייל.  הלן למדה באוניברסיטה היסטוריהיונית, ולטינית, בב

הלן סיימה תואר ראשון בהצטיינות  והחלה לכתוב  .וצרפתית.  לאורך כל הדרך אן ליוותה אותה
 ספרים וביניהם "סיפור חיי", אופטימיות" ו"העולם בו אני חיה" שתורגמו להרבה מאוד  שפות.

רשים עיוורים ונכים. היא נסעה בכל רחבי ארצות הברית ונשאה יהלן החלה לפעול למען ח
קרה בלמעלה מחמישים מדינות בחמש יבשות ופעלה להקמת  ארגונים למען יהרצאות. היא ב

היא גם הייתה בקשרים עם אנשים מפורסמים כמו .רשים ונכים בכל רחבי העולם יח ,עיוורים
)סופר(, צ'ארלי צ'פלין )מחשובי היוצרים  אלכסנדר גרהם בל )ממציא הטלפון(, מארק טווין

 אי ארצות הברית( יבקולנוע( רוזוולט וג'ון קנדי  )נש
שנה שקעה בתרדמת ומתה כשהלן  11וותה אותה לאורך כל הדרך כמעט יאן, של 0936בשנת 

מדינות. על  36אוחזת בידה. לאחר מותה של אן המשיכה הלן את פעילותה וביקרה בעוד 
נפטרה הלן קלר זמן קצר  0968ביוני  0עולם קיבלה הלן שלל אותות כבוד. בפעילותה ברחבי ה
 .88-לפני יום הולדה ה

שנה בחשכה ובדממה. היא הצליחה לגבור עליהם ויצרה לעצמה שפה ואור  87הלן קלר חיה 
 משלה ובגלל זה היא בעיניי "גדולה מהחיים" 
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טיקה. בשיעור זה נלמד על וובשיעור חדש: רר שלנו בחטיבת הביניים פהשנה התחיל בבית ס
נבנה רובוט ונתכנת אותו בעצמנו. בישראל ובעולם קיים כבר  ,תכנות רובוט,נעשה עבודת חקר

בקרב בני  המטרת פרויקט זה הוא פיתוח והפצת הטכנולוגי  .FLLכמה שנים דבר שנקרא 
ית ותחרות עולמית.  הנוער. כל שנה ישנה "עונה" שבמהלכה יש תחרות אזורית,תחרות ארצ

 ועוד מספר הרצאות שנועדו לעזור ולשפר.
בעצם התחרות הזאת? התחרות מחולקת לשני חלקים,עבודת חקר,ו"משחק  ומה ז אז,

 הרובוט".
כל שנה ישנו נושא שסביבו מתקיימת עבודת החקר ומשימות הרובוט. בעבודת החקר צריך 

 .ה נושא העונה היה בריאות האדםשנה שעבר: בלבחור נושא מתוך הנושא הכללי לדוגמא
חרה לעשות את עבודת החקר שלה סביב התייבשות בחיי היום יום בקרב בני אחת הקבוצות ב

ל חשיבות עשו הרצאה לכיתות הנמוכות יותר ע. בית ספרםבמחקר הם הפיצו . את הגילם
 השתייה וסכנת ההתייבשות. 

דקות שבהן השופטים שואלים  1 דקות להצגת המחקר לשופטים ועוד 1בתחרות עצמה ישנן 
 .עשואת הילדים על עבודת החקר ש

 
למשחק הרובוט מפורסמים מדי שנה רשימת משימות שעל הרובוט לבצע בזירה. ישנן בתחרות 

ת גם ולכל משימה ניקוד שונה. מקבלים נקוד. דקות לעשות כמה שיותר משימות 2.31עצמה 
 חקר. על עבודת ה

 הם FLL -כללי היסוד של ה
 מקצועיות אדיבה-
 השראה-
 עבודת צוות -

 על כל אחד משלושת כללי היסוד האלה מקבלים נקודות גם כן. 
 נקודות. 412 -מירב הנקודות שניתן להשיג ממשימת הרובוט הן

 
שלושת המקומות הראשונים . אלה שיעברו את התחרות האזורית ישתתפו בתחרות הארצית

 השנה מתקיימת בארה"ב. בתחרות הארצית יטוסו לתחרות העולמית ש
 

 .ילדים 01להיות עד  ים בכל קבוצה יכול
 

 . ... ומהחוויהמבניית הרובוט  תליהנו מטרת התחרות והפרויקט כולו הוא בסופו של דבר,
 אני מאחלת המון הצלחה וכיף לקבוצת הרובוטיקה! 

 

 
 
 

 

 הרובוט  של קבוצת הרובוטיקה :
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 ימאות
 

 דביר הופמן מאת: מרב יערי ונעמה
 

 שיעור ימאות הוא שיעור חדש שהתווסף למערכת של חטיבת הביניים.
כל יום שני )גם אם יש גשם( אנחנו נוסעים יחד עם מיכל אוסטרובסקי למעגן במכמורת ולומדים 

להשיט סירות. בינתיים התנסינו בשלושה סוגי סירות: סירת משוטים קבוצתית, קיאקים 
  .ומפרשית

יוצאים לים בשתי סירות. סירת בנים וסירת בנות  ולומדים לעבוד כצוות. אנו  כל שיעור אנחנו
לומדים לפקד על סירה, להשיט סירה ועוד כל מיני דברים אחרים.  כשיורד גשם אנחנו נשארים 

בכיתה ולומדים לקשור כל מיני סוגי קשרים:  קשר בוהן, קשר שמינית, קשרי הצלה, קשר 
 .ם אורגים והרבה קשרים נוספי

ים ובסוף כל שיעור קופצים לים ואחר כך  -יבגדב לבושים נו יבתחילת השנה כשעוד היה חם הי
סירות שבהן לא באנחנו שטים   קר יותראחרונים העות ואבל בשב .מתקלחים במלתחות

 .נרטבים, וכועסים על כל טיפה שנוגעת בנו 
בשיעור   .ות ומלמדים אותנוגבי ועופר הם המדריכים המגניבים שלנו שמנחים אותנו על הסיר

שם עצרנו ונחנו וחלקנו  .חוף הים של מכמורת -רת קיאקים  עד לחוף בננה ביץ' נו בסיטאחד ש
שירד גשם נשארנו בכיתה ולמדנו לעשות קשרים ואחר כך עשו לנו כפעם אחת   .נכנסו למים

 .ףיסיבוב בסירת מנוע וזה היה ממש כי
 

אבל  .השטת הסירות והכניסה לים. ברור שבעיקר בגלל אנחנו מאוד אוהבות את השיעור הזה
להירגע ולחזור  ,ללכת לים ,לפרוש מבית ספר לכמה שעות יף גםי. זה כזו לא הסיבה היחידה

 . רעננות לאקשן
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 הופמן-מאת: אמיר דביר
 

 אני אוהד הפועל וכל מה שאכתוב יהיה בהשפעת עובדה זו. –ראו הוזהרתם 
 יש משהו שממש מעצבן אותי זה לראות כדורסל ישראלי והנה כמה סיבות   אם

 –הי אין יורדות העונה.  מי שלא יודע השנה יש ליגה בלי ירידות  ליגה בלי ירידות...  .0

. ליגה בלי ה!!אבי לוזן מי עושה ליגה יותר גרועם עאתם מתחרים מנהלת הליגה : 

להפסיד בכוונה או להיות בלי שחקנים  קבוצה  יכולה -ירידות זה כמו שזה נשמע  

 ממילא לא נרד.. :טובים כי הם יודעים

 
אם לא היה את החוק  ?אביב.  מתי אנשים יבינו שזה לא קבוצה ישראלית-. מכבי תל2

בוצה שתמיד יהיו על המגרש שני שחקנים ישראלים שלה( הם קהרוסי )חוק שמחייב כל 
שהם קונים שחקנים ישראלים הם קונים את בכלל לא היו קונים שחקנים ישראלים . וכ

: גל מקל )מגליל גלבוע( אלישי כדיר)גליל אבים בקבוצות אחרות דוגמוהשחקנים הכי חש
לכם שגל מקל  נבחר  אומרגלבוע(.  נכון, זה הגיוני שיקנו שחקנים טובים. אבל מה אם 

ך דקה לשחקן הישראלי הטוב ביותר בליגה  ואז מכבי קנו אותו ואצלה שיחק בער
מכבי קנו את אלישי כדיר שנבחר שנה קודם לשחקן  לאחר מכןשנה . מקסימום למשחק 

הטוב בליגה )כולל את הזרים( במכבי הוא שיחק פחות ממקל.  טוב אמרתי הרבה 
 .נמשיך

   
מה שמפריע בזרים בליגה זה שהזרים הבינונים עוברים כל שנה   .. הזרים בליגה3

:  זו הקבוצה הרביעית שלו. הוא עבר  מעירוני רמת גן קבוצה. למשל מיטצ'ל מאשקלון
אביב יש -להפועל  חולון  למכבי ראשון ועכשיו עירוני אשקלון. עוד  דוגמה? בהפועל תל

 את קורי קאר  ואלו הקבוצות שהוא עבר בישראל:  הפועל גליל עליון
וני הפועל חיפה.  עירוני רמת השרון. מכבי גבעת שמואל )היה בה פעמיים(.עיר

אשקלון)פעמיים(. עירוני נהריה. עירוני אשקלון)היה בה פעמיים( מכבי גבעת שמואל. 
ית באיטליה ועירוני אשקלון)פעם רביעהפסקה .ים( שוב עירוני אשקלון  י)היה בה פעמ

 תית(י( ועכשיו הפועל תל אביב )הקבוצה האמ?לא נמאס לך קצת מעירוני אשקלון
 

 עצבניםטוב יש עוד כמה דברים קטנים ומ
   .להתראות ,נעזוב את זה ואבל בוא
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 מאת: נגה כנורי וטל הופמן
 

לכבוד יום השיא רצינו לשלוח אלומת אור על חלק מהשיעורים אותם אנו לומדים ביום יום 
 ונחווה יחד בסדנאות והפעלות ביום השיא.  אז הנה הם לפניכם: 

 
 ן11(התעמלות קרקע בגבעול11)מהגן ועד התיכו

 11כדי שנוכל לגלות איזה דברים מופלאים אפשר לעשות עם הגוף שלנו11
בגילאים הצעירים יותר הילדים מתנסים בתחנות שונות, )טבעות,ארגז, ספסלים, קיר 

טיפוס,קפיצות אומץ..ועוד(בכל תחנה מספר אפשרויות לפעילות והילדים יכולים להמציא 
ית ליבו. מתחזק, משתפר והכי חשוב משפר את כל אחד הולך לפי נטי -פעילות משל עצמם.

 "בטחונו הגופני".
בהדרגה הילדים לומדים גם עמידות ידיים,גלגלונים,גשרים ומיומנויות נוספות.בכל שיעור יש 
חלק מובנה וחלק בו יש פעילות חופשית לחיבור תרגילים, עבודה עצמית ופעילות בזוגות או 

 קבוצות קטנות.
 ... 'ג-'כך, לדברי ילד מ א -ף מהסופר לנד.."יתר כיזה יו -קרקעתעמלות " ה

 
 

 "קפה דילמה" עפרה
לגיל   הקשורים לרובשיעור שבו מדברים על נושאים שהמשתתפים מעלים נושאים 

 ההתבגרות, יחסים עם ההורים ולעניינים של בנים ובנות. וביום שיא נעשה שיעור.
 
 

 שיעורי אמנות: מיטל ומיכל
ה עד כה, תערוכה סוראליסטית נעשה שמראה את תהליך העבודה שציג תערוכנביום שיא 

 שמשלבת את רוב הטכניקות, שתי המורות לאמנות אוצרות את התערוכה.
 
 

 מיכל -מקהלה 
 המקהלה של החטיבה והתיכון תשיר את "גלגל החיים". 

 שרים את שיר חנוכה + הפתעה. 'ג – 'כיתות א
 קשה, הם מתרגשים להופיע.כל הכבוד לתלמידים שהשקיעו ועבדו ממש 

 
 

 ענת -כתיבה יוצרת 
 שיעור כתיבה יוצרת זה שיעור שמאפשר לכל תלמיד שרוצה לכתוב סיפור.

אדם  –מטרת השיעור היא לתת לתלמיד השראה לכתוב סיפורים, ההנחה שלי היא שכל בן 
 יכול לכתוב סיפורים ובשיעור הזה זה הזמן שלו. 
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מידים משחק לוח שכל משבצת בלוח זה משימה בשעה הראשונה אני משחקת עם התל
 בכתיבה יוצרת.

 בשעה השנייה אני נותנת תרגיל שנותן טריגר כדי שלתלמידים יהיה רעיון לסיפור.
 ליום שיא יהיה מוסף לעיתון "קול גבעול" של תלמידים שיפרסמו את סיפוריהם מהשיעור.

 
 

 שירה -תאטרון 
ן ויצירתיות. הילדים יוצרים בעזרת אביזרים ותלבושות בשיעורי תאטרון  באים לידי ביטוי דמיו

עובדים באימפרוביזציה, חילופי תפקידים וכניסה לדמויות דומות ושונות מאתנו בחיים. 
ל עבודה קבוצתית בטחון עצמי וקבלת האחר. בשיעורים אנו עבשיעורים מושם  דגש חזק 

אטרון יוצר ומשפיע. ככל עוסקים בשמירה על כבוד וערכיים חברתיים שבלעדיהם אין ת
שהילדים מתבגרים מוקד העבודה נעשה עולמם הפנימי והאישי של הילדים עד לשיא שהוא 

 הפקות תאטרון שמוגשות לבגרות.
 
 

 דגנית וסמדר ,נרתיכ ,סמדר 'ג-'מיומנויות יסוד בא
יושבים על השטיח או ליד שולחן. לפעמים לבד או עם חבר לפעמים בקבוצה קטנה. לוקחים 

 פים ממגרות או עזרם ממדפים. מגלגלים שטיח., מחזירים שטיח. ד
 .כך אנחנו אוהבים ללמוד –מתרגלים לומדים נושא חדש. 

תוך כדי  התקדמות אישית בעזרת אביזרים  ודרכי  ,תלומדים חשבון ושפה בדרך חווייתי 'ג-'בא
 .ולהתנסות למידה ייחודיות. אם אתם סקרנים אתם מוזמנים לראות

 
 

 סמדר ומיכל -י בדיםסיפור
צריכים שטיח לבית או לפינת עבודה?  אז אתם  מוזמנים לבקש בשיעור סיפורי בדים.  אנחנו 
עושים שטיחים משאריות ליקרות ורשתות. שוזרים חוטי צמר טבולים בחומרים והופכים אותם 

והשמחה רבה. יש עבודה עצמאית  ו'-'לאהילים סלסלות בתי נרות. משתתפים אתנו ילדים מא
 ועזרה הדדית. מוזמנים לבקר לראות וליצור.

 
 

 חגי והילדים –קצב 
 מה זה שיעור קצב?

 עוזר )לי( להתגבר על בעיות קשב
 .שיעור שעוזר לנו לפתח את חוש הקצב והמוזיקה. מפתח את חוש השמיעה וההקשבה

 מאזינים ולומדים קצב של שירים )נעימות( מוכרים.
 .ים יחידות קצב ודרך זה שבריםלומד
 יף ומצחיק מאוד.יזה כ

 .נותן כלים בסיסיים למי שרוצה להיות מוזיקאי
 
 

 רונה  –מוזיקה אורף 
 ?כםעור מוזיקה אורף בשבילימה זה ש

 
 "בשבילי זה כייף."עידו: 

 "גם בשבילי זה כייף."דניאל: 
 "אני הולך לקסילופון."לי: הי

 "זה כייף לי."יסמין: 
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 "בסדר."ברק: 
 "עור הזה כייפי.יהש"אוריה: 

 
 למה זה כייף?

 "בגלל שמנגנים בו."דניאל: 
 "כייף לי לעבוד עם הכלים."עידו: 

 
 

 סול –יומן מסע ותרבויות 
מובילה את יומן המסע. דרך דפי עיתונים אנו יוצאים למסע.  ונסקרנותלתרבות פנים רבות. 

 ד מסע מיוחד והצגה אחרת של רעיונותיו.מכירים עולמות, רעיונות, חיות ואנשים. לכל אח
 
 

 טל מוזס – ושיעור רובוטיקה FLL-קבוצות ה
-קבוצות רובוטיקה וחקר, במסגרת ליגת ה שתיהשנה, לראשונה, נפתחו בחטיבת הביניים 

FLL 
FLL - FIRST Lego League  היא ליגת ספורט לכל דבר. אבל במקום ספורט רגיל, הקבוצות

 דסה וחקר מדעי. מתחרות בתחומים של הנ
במהלך השנה, כל קבוצה מתכננת ובונה רובוט, שעליו להצליח לבצע כמה שיותר משימות 

בזמן מוגבל. בתחרויות שתתקיימנה בפברואר ובמרץ, יתחרו הרובוטים שלנו מול רובוטים של 
בנוסף, על כל קבוצה לחקור נושא בתחום בטיחות המזון,  קבוצות אחרות מכל רחבי הארץ. 

בשיעורים אנו לומדים על רובוטיקה ועל מדע, על עבודה  יג המצאה חדשנית בתחום.ולהצ
 בצוות, על תכנון לוח זמנים וגיוס משאבים, ומשתדלים להנות כמה שיותר מהדרך...

 
 

 על סדנת הצילום:
בסדנת הצילום התחלנו את השנה בהיכרות עם עולם הצילום. ראינו איך נראה הפילם איתו 

 .כרנו את מבנה המצלמהילמו בעבר, הצ
ולמדנו שגם המצלמות הדיגיטליות עימן אנו מצלמים כיום פועלות על פי עקרונות זהים. אנו 

לומדים להכיר עבודות של צלמים ידועים,ומתנסים בצילום בעצמנו, בסיורי צילום שונים שאנו 
 עורכים באזור. כל אחד מנסה להבין מה מושך אותו לצלם, ומהו המבט הייחודי

אותו הוא יכול להביא לידי ביטוי בצילום. לקראת התערוכה נציג את הצילומים כשהם  ,לוש
 מודפסים, ונתייחס למשמעויות של סדרה של צילומים.

 
   

 ס("היעל גסר )המורה לקורס צילום בבי צילמה:
לפניכם קולג' של תמונות שצולמו מקרוב ברחבי בית הספר זהו את המקומות או לכו חפשו 

 אותם.
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במסגרת העיסוק בנושא החנוכה, ועוד טרם התחלנו ללמוד על סמלי החג, שאלנו את הילדים 

 שאלות על משמעות הכד והסביבון. 

 למה הפך הכד לאחד מסמלי החג?

  :אם רצו לשתות אז השתמשו בכד."מור" 

 בגלל הכד של השמן"כאל אור: ימ" 

  :לזכר סיפור חנוכה"אלעד" 

 והשקו אותה עם הכדהחנוכייבגלל ששברו את המנורה, ושמו "ר: יאי ," 

 ולמה משחקים בסביבון בחנוכה?

  :כדי שנכין סביבונים ולא נצטרך לבזבז כסף"רביד" 

  :שלא ישגעו את אמא שתקנה להם עוד משחק"מור" 

  :כי כתוב "נס גדול היה פה""ליה. 

  :היה כסף והילדים רצו לשחק  יש סביבונים בגלל אבות אבותינו. לעניים לא"יאיר

 "בחנוכה, אז הם הכינו סביבונים.

לאחר מכן עברו הילדים ליצור סביבונים וכדים, יחד עם גל ושי, החונכות הבוגרות המתנדבות 

 בגן בימי שלישי. 
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 ראיון עם אנטיוכוס
 

 מאת אמיר דביר הופמן
 

מויות הלא סימפטיות בהיסטוריה:  לקראת חנוכה החלטתי לאזור אומץ ולראיין את אחת הד
 .אנטיוכוס

 מתחילים
 כוס יש לך בלי להעליב שם מסובך אני יכול לקרוא לך אנטי?ואמיר: אנטי

    "לא ממש ממש לא "אנטיכוס: 
 

 אמיר: טוב אל תכעס מה אתה חושב על מוזיקה? 
סרנגה  שאלה הזאת. אני אוהב את שלומיהאתה לא  הראשון  ששואל אותי את "כוס: ואנטי

 "ואת יהודה פוליקר ואני לא מתחבר לפופ החדש הזה עם ג'סטים פיבר סליחה ג'סטין ביבר  
 

 אמיר: מה אתה חושב על ספורט? 
אבל כדורסל מעניין אותי מאוד אני אוהב את  ,כדורגל לא ממש מעניין אותי "אנטיכוס: 

חרצינטיס ואת ש את גם הבואולימפיקוס   )הקבוצה של אתונה( וכמובן את נבחרת יוון. א
"ברו לשחק אצל המכביםעפפלוקאס אבל הם בגדו ו  

 
 אמיר:  מה אתה חושב על בית ספר שלנו?

  ."זה בית ספר דמוקרטי נכון? אם כן אז  אין לי מה להגיד אני מבין רק בדיקטטורה "אנטיכוס:
?טוב נהנית  לשוחח  איתך. נעשה את זה שוב  :אמיר  

ואני עסוק מאוד עכשיו הכתבהה נגמר ! אנטיכוס: לא  
 שלום ולא

 להתראות
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 מגן פר :מאת
 

אז, אין כל כך הרבה חדש, זה טרנד שלא ממש ממש הולך, אבל הרגשתי צורך מסוים לדבר 
 סופרגול רנד הוא:טבקיצור, ה עליו,

ה שיותר קלפי כמובן, לאסוף כמ היא, חק קלפים חביב, שהמטרה הסופית בוהסופרגול הוא מש
סופרגול, אה, כן, וכמעט שכחתי, אלה הם קלפי כדורגל,  זאת אומרת, שעל כל קלף יש שחקן 

 כדורגל ,אה, כן, ויש גם אסים, זאת אומרת, שווים יותר.
 עוד לא סיפרתי לכם על ההגרלה?  פים סופרגול רק בשביל ההגרלה. מהיש גם ילדים שאוס

ים את כל ההגרלה נערכת בין כל הילדים שאוספ
 הקלפים וממלאים את כל האלבום של הקלפים,

בוצת כדורגל קוהמנצח בה יזכה לטוס עם 
 לחו"ל.

שאתם יודעים, שהטרנד  חוטטוב, אז אני די ב
שהכי תופס כרגע הוא עדיין הגולות, אבל אני 

 מהמר שגם זה יתפוס.
 מקווה שנהניתם, מגן 

 

 המשחקייה
 

 המקום שבו תלמדו לשחק
 לוהפעם סופרגו

 
 :ךקודם כל, סופרגול הוא סוג של משחק קלפים, אבל לא בדיוק, זה הולך כ

, על הרצפה )או על השולחן( ואז מנסים להפוך את הערמה, 3שמים ערמה של קלפים, לדוגמה 
אתם בטח שואלים את עצמכם "אבל איך?!" אז ככה: מקפלים את כף היד לצורת קערה, מכים 

 ם היא מספיק חזקה( הופכת את הערמה.אוח, )על הרצפה, והמכה יוצרת רוח, הר
ם משחקים "על אמת" מי שמנצח זוכה אחשוב לציין, שמי שהופך את הערמה, מנצח )

בקלפים(. אפשר לשים כמה קלפים שרוצים. אה, כן,  וזה הולך בתורות, כלומר, מי שהופך את 
 הערמה ראשון )בתורו( מנצח.

 ן.זהו, מקווה שנהניתם, שלכם מג
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 מתכונים לחנוכה  והפעם

 סופגניות ללא גלוטן
 כפיות סיבי פייברקס דקים  3

 כוס מים  ½
 כפות קמח אורז לבן 3
 כפות קמח חומוס 3
  כפות עמילן טפיוקה 3

 כוסות קמח משופר א.ק. אורנים 0½
 שמרים יבשים כף 0
 01כפיות משפר אפיה 3 

 כוס סוכר½ 
 כוס שמנת מתוקה ½
 ביצים 2      

 בגרידת לימון/תפוז מעורכף 1 
 כפית מלח ½

 גרם חמאה   50
 כפית מיץ לימון

 שמן לטיגון ליטר ½
 קמח משופר או קורנפלור לקימוח משטח העבודה

 (לפי הטעם - ריבה מעורבת "נאמן" להזרקה )או שוקולד/ריבת חלב
 אבקת סוכר לזרייה

 :שלבי ההכנה
 

בע שעה בטמפרטורת החדר עד כר מערבבים את סיבי הפייברקס בכוס מים ומשהים( 0
 .להוספתם לבצק

מערבבים בקערת המערבל את כל החומרים היבשים ויוצרים גומה אליה יוצקים את ה: (  2
מעבדים עם וו  - הפייברקס המושרים במים, הביצים וגרידת הלימון/תפוז שמנת מתוקה, סוכר,

 .אחיד לישה במהירות בינונית, עד קבלת עיסת בצק
 1-וממשיכים בערבול יסודי במהירות בינונית )כ החמאה, המלח ומיץ הלימון מוסיפים את( 3

דקות( עד קבלת עיסה אחידה. מכסים את קערת הבצק בניילון נצמד ומשהים במקרר 
 להתפחה )שעתיים ואפשר גם יותר, עד 1 שעות(

4( מקטינים את הבצק ועל משטח עבודה מקומח, מחלקים אותו ל-03 גושים שווים. מעצבים 
 כל גוש לצורת כדור עגול )מעבירים מיד ליד(.

.כל כדור לעיגול שטוח ושווה משטחים בתנועות טפיחה קלילות עם כף היד   (5 
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אם נותרו שאריות בצק  ס"מ, 01 לתוך רינג )תבנית טבעת( בקוטר תוחמים את עיגול הבצק
.הרינג יחתוך אותן  

כך מקטינים את גודלו ומגביהים הטבעת וכעת, בתנועות סיבוביות נמרצות כשהבצק בתוך 
 אותו.

6( מסדרים במגש/תבנית מרופדת נייר אפייה, מכסים בניילון )לא נצמד( ומניחים לתפיחה 
 נוספת של 41 דקות.

7( מחממים בסיר קטן את חצי ליטר השמן לטיגון עמוק  )כ-6 דקות על להבה בינונית ולהיזהר 
מחימום יתר(. עיגול אחד בכל פעם הטיגון צריך להיות קצר מאוד! כדקה עד דקה ורבע לצד 

 הראשון ופחות מכך כאשר הופכים צד.
 8( מטגנים משני הצדדים עד לקבלת צבע חום זהוב

9( שולפים עם כף מחוררת את הסופגנייה המטוגנת ומעבירים לכלי מרופד בנייר סופג לספיגת 
ן.עודפי שמ  

מזריקים בעזרת שקית  אך בעודן חמות,כשהסופגניות מצטננות לרמה שניתן לאחוז אותן ביד, 
.המועדף זילוף או מזרק את הריבה או הקרם  

 

 לפני ההגשה זורים אבקת סוכר 

 

   סופגניות מהירות עם גבינת כנעןסופגניות מהירות עם גבינת כנעןסופגניות מהירות עם גבינת כנען

 ביצים 6
 כוס סוכר½ 
                                                                                                      כפית תמצית ווניל½ 

מסדרת השף  1%גרם( גבינת כנען  111שקית ) 0
 הלבן

 01%מ"ל( שמנת לבישול מופחת שומן  021מיכל )½ 
 מסדרת השף הלבן 

 גרם קמח( 321כוסות קמח ) 2½ 
 יח' אבקת אפייה  2

 לטיגון:
 ליטר שמן קנולה  0

 :לקישוט
 גרם אבקת סוכר  011

 

 לביבות בטטה ותפוחי אדמה

 1  בטטה קילו 

 1.1  קילו תפוח אדמה 

 0  צרור / חבילה בצל ירוק 

 0  קצוצה לרוטב  -צרור / חבילה עירית 

 0  סמיך לרוטב  -יוגורט                                             

 3  כף/ות קמח 

 1.1  כפית/ות אבקת אפייה 

 0  מלח  כפית 0                                                                טרופה  -ביצים 

 0  כפית/ות פלפל שחור 

  לטיגון  -שמן זית 
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 :אופן ההכנה
 .ומבשלים במים עד שמתרככים קולפים את תפוחי האדמה והבטטות. חותכים לרבעים

 .מסננים ומועכים ידנית במזלג
 .מקפיצים במחבת יחד עם כף שמן זיתויחד עם החלק הלבן  קוצצים את הבצל הירוק

תפוחי האדמה והבטטות, את הבצל הירוק המוקפץ ואת שאר  ירים לקערה את תערובתמעב
 .והיוגורט( מערבבים היטב המרכיבים )למעט העירית

לא לוהט. אם מתחיל ל"עשן",  מחממים מחבת גדולה עם מעט שמן. השמן צריך להיות חם, אך
בת ומשטחים מעט. מהתערובת במח מסירים מהאש וממתינים מעט לצינון השמן. מניחים כף
הלביבות מתחילות להשחים, הופכים  ממשיכים בהתאם לגודל המחבת. בודקים בזהירות ואם

 .לצידן השני. ממשיכים בטיגון עד להשחמה
 מניחים על נייר סופג ושומרים בין שתי צלחות או בתנור חם. ממשיכים עד שנגמרת ,מוציאים

 .מערבבים את העירית הקצוצה והיוגורט .התערובת
 

 ו...... בתאבון! םמגישי
 

 
 

 מאת: עדי נאור

 שלום. בכל גיליון יהיה טיפ שקשור לחיסכון בכסף, עצים ונייר

 והפעם

 פתקיות  ממוחזרת

כיוון שבשביל בית הספר צריך לזכור הרבה דברים. מה דעתכם לכתוב הכול על פתקיות 

 עם?ולתלות אותן על המקרר או על לוח ש

כיוון שלקחת כל הזמן פתקים לא חוסך לא בכסף ולא בנייר אפשר לקחת דפי טיוטה )דפים 

 שהשתמשו בהם רק בצד אחד שלהם( ולגזור אותם לריבועים. 

 בחלק הלבן של הדף ניתן לכתוב!

 אפשר גם לגזור אליפסות ומשוולשים ובעצם כל צורה שנבחר.

תמשנו בריסטול צבעוני שהש אפשר לעשות זאת גם עם 

 בצד אחד שלו
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 לים מבולבלות בנושא בית ספרמ
 

               בתפזורת לים שמצאתם חפשואת המ                                .                 -עוריש
 .              -תבמרח
 .                -ונפרעי
 .                  -התכי
 .                 -רלקמ

 .                    -יקת
 .                  -הרמו

 .              -ודילממי
  .                  -חקמ

 .                -סרקל
 .              -בתוחר

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד ע י פ ר ו נ ת ר ב נ
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 מ צ ד ר נ ט ג ע י ע ז
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 איזה דרדס אתה? -בחן את עצמך
 

 מאת : מרב יערי ונעמה דביר הופמן
 

 כתיבה אחר( מה הכי מתאים לך!קרא את התשובות וסמן עם עט )או כל כלי 
 מה את/ה עושה בשעות הפנאי? .א

 .מתיפייפ/ת מול המראה .0
 .פל בילדים קטנים ממנימט .2
 .עובד על אנשים בטלפון .3
 .כותב ערכים בויקיפדיה  .4

 
  מה היית/ה רוצה לקבל במתנה? .ב

 .ערכת איפור .0
 .מבחנה .2
 .פצצה .3
 .ספר .4

 
 מה את/ה עושה עם החברים שלך? .ג

 .יוצא/ת איתם לשופינג   .0
 .פל בהם טמ .2
  .איתם מתיחות מגניבות ןמכי .3
 .מכינים ביחד שוערי בית .4

 
 מה את/ה רוצה להיות שתהיה גדול/ה? .ד

 .ספר/ית .0
 .גנן בגן ילדים .2
 .עורך דין .3
 .סופר .4

 
 איזה מוזיקה את/ה אוהב/ת? .ה

 .פופ .0
 .ישראלי .2
 רוק  .3
   .קלאסי .4

 
 מה החיה האהובה עלייך? .ו

 .חתול .0
 ילדים... אם זה .2

 נקרא חיה?
 .שועל .3
  .נמלה  .4

 
תהפוך את העיתון וגלה את 

 עתידך !!
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 :החומרים הדרושים

 גוש פלסטלינה לבנה, פלסטלינה ורודה או אדומה וקצת פלסטלינה שחורה. משטח עבודה נקי

 אופן ההכנה:

 גוף העכבר

ולשים אותה כדי לרככה. השיטה הטובה ביותר  הפלסטלינה הלבנהחותכים חתיכה מגוש 
א לנקנק אותה לנקניקיה ארוכה, לקפל, לנקנק, לקפל, לנקנק ולקפל שוב. לריכוך פלסטלינה הי

כפות הידיים. לאחר שיצרתם כדור לבן בברגע שהפלסטלינה רכה, אפשר לכדרר אותה 
שישמש כגוף העכבר, נקנקו את הכדור לצורה של צנונית. ניתן לעשות זאת בעזרת לחיצה 

 די ליצור צורה של צנונית/נקניקיה.מעט חזקה יותר בחלק התחתון של כפות הידיים כ

 אף ואוזניים

קטנים. מנקנקים את הכדור הראשון, שישמש כדורים ורודים או אדומים מכדררים שלושה 
כאף העכבר, לנקניקיה קטנה ומדביקים אותו בקצה העליון של גוף העכבר. את שני הכדורים 

יתות יש להדביק בצדי ראשו הנוספים לוחצים לפיתה קטנה, הם ישמשו כאוזני העכבר. את הפ
 של העכבר. 

 רגליים וזנב

. שניים מהם יהיו רגלי העכבר והשלישי יהיה כדורים ורודים או אדומיםמכדררים שלושה 
הזנב. יש להכין את כולם בגודל זהה. את הכדור הראשון והשני מנקנקים לנקניקיה קטנה. את 

אמצעות גלגול או נקנוק על משטח הכדור השלישי מנקנקים לנקניקיה הרבה יותר ארוכה ב
העבודה, כך שיווצר צד אחד צר יותר מהשני. מחברים 

את רגלי העכבר משני צידי גופו. את הזנב יש לחבר 
 לחלק האחורי של הגוף וליצור לו תלתל קטן. 

 עיניים

בעזרת הפלסטלינה השחורה מגרדים גרגיר קטן מגוש 
ומדביקים  קצה הציפורן. מכדררים את הגרגיר לכדור קטן

אותו בין האוזן לאף. יש לחזור על התהליך שוב כדי יצור 
ה. מומלץ להוסיף לעכבר גם חתיכת יאת העין השני

 ישאר רעב.יגבינה צהובה כדי שלא 
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 : נגה כנוריצילמה
לפניכם תמונה של מקום מבית הספר שצולמה בזווית שמראה את המקום בצורה קצת פחות 

 ברורה.
 ??? תמונהבו צולמה האיפה המקום ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בפעם שעברה היו כאן,בנימין נתניהו ורן דנקר.
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 ?מי אני
 מביאה לפרסום: שני כספי

 38 /בןאני בת. 

 יש לי כלבה אחת וכלב אחד. 

 ת לרקוד/אני אוהב. 

 החיל ששירתי בו הוא חינוך. 

  העבודה הראשונה שלי הייתה
 .בקיבוץ יגורת /חברתי ך/כהמדרי

 
 ??? מי אני

 
 האיש המדובר היה טל מוזס. בגיליון הקודם

 
 

 
 

 יומני הערפד
 אמיר דביר הופמן מאת:

יומני הערפד   היא סדרת טלוויזיה אמריקאית  , המבוססת על 
 סדרת הספרים בעלי אותו שם מאת אל. ג'יי. סמית  

 הסדרה עוקבת אחר חייה של אליינה גילברט )נינה דוברב(, 
בשם סטפן סלבטור  062המתאהבת בערפד בן  07נערה בת 

כשאחיו הגדול האכזרי  ,)פול וסלי(  מערכת היחסים שלהם הופכת למסובכת יותר ויותר
וכן . והמרושע של סטפן, דיימון )איאן סומרהולדר( חוזר עם תוכנית כדי להמיט הרס על העיר 

להראות חיבה כלפי אליינה  בעיקר בגלל שני האחים מתחילים   .תוכנית נקמה נגד אחיו הצעיר
   .מסתבר כי אליינה היא צאצא של קתרין  .הדמיון שלה לאהובת עברם קתרין פירס

הסדרה מתרחשת בעיירה הבדיונית מיסטיק פולס  וירג'יניה, עיר  עם עבר על טבעי מאז 
חיה סביב שאר תושבי העיר  בעיקר א ת סובב ההמשנ תעליל .התיישבות של מהמייסדים

הצעיר של אליינה, ג'רמי גילברט  חברתה הטובה ביותר של אליינה  בוני בנט   חברתה 
הקרובה של אליינה  קרוליין פורבס   וחבר ילדות של אליינה, טיילר לוקווד    חבר ילדות של 

      .אליינה והחבר לשעבר  מאט
 …פדיםלצעירים יותר שלא פוחדים מערמומלץ ביותר לילדים מד' ומעלה וגם 
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 : נעמה דביר הופמןמאת
 

אז אדם פוזל יראה ארבעה"  "אתה רואה את שני העצים שם,: "אבא מה זה פוזל?" האב :ילד 
 הילד: "אבל אבא,יש רק עץ אחד!"

 
בן אדם אחד נכנס עם צפרדע על הראש לרופא הרופא הסתכל עליו וכעבור שתי דקות 

במה אני יכול לעזור?" עונה לו הצפרדע  "כן, :ופא שואל אותושהאדון לא אומר כלום הרכ
 מלמעלה "תוריד לי את הגידול הזה מהתחת!"

 
 בעל ואישה מתחתנים.

 אבל רק ראש. כעבור שנה נולד להם ילד,
 תשאירי אותו בבית חולים" אומר הבעל לאישה "אני לא רוצה את התינוק הזה,

 האישה לא מסכימה.
 תינוק!"הבעל "זה או אני או ה

 האישה כמובן בחרה בתינוק וגרה איתו.
" אמו הלכה ם היו לי ידיים הייתי יכול לצייר ולתפוס כדוראכשגדל הילד הוא אמר לאמו "אמא 

אבל זה עולה הרבה  ם"אין בעיה אפשר להוציא לו ידיים מהאוזניי:תו לרופא והרופא אמר יא
 ועשו לילד את הניתוח.  כסף. אמו לקחה הלוואה,

לי רגליים הייתי יכול לשחק בכדור ולרוץ" אמו  ו"אמא אילו הי:ר שנה הילד אמר לאמו כעבו
אבל זה ייעלה  ר" אין בעיה נוכל לחבר לו רגליים, מהסנט :הלכה אתו שוב לרופא הרופא אמר

הרבה כסף." שוב האמא לקחה הלוואה וניתחו את הילד. כעבור זמן מה האמא הכירה גבר 
ערב  אצלה בבית. האיש הגיע וביקש להיכנס לשירותים. האישה והזמינה אותו לארוחת 

הסבירה לו איפה השירותים וחיכתה. בינתיים היא שמעה צעקות ומכות. אחרי רגע יוצא הגבר 
 ואומר " לא תאמיני איזה עכביש ענקי הרגתי עכשיו!"

 
ם והנבון הוא החכ "מי שיביא לי הכי הרבה דם, :הכריז אביהםערפדים  שלושהפעם אחת היו 

 ביותר במשפחה."
הדם?" הערפד עונה  ן"מאי :הערפד הראשון הולך וחוזר עם דם מסביב לפה. האבא שואל אותו

 "מאין :"מעכבר שבפינה." הערפד השני הולך וחוזר עם דם על הלשון האבא שואל אותו:
ל חוזר עם דם על כושלישי "רואה את הפרה שם? ממנה הדם." הערפד ה :ד עונהרפהדם?" הע

הדם?" עונה לו הערפד ן "יפה בני,אתה החכם והנבון במשפחה,אבל מאי :הפרצוף. האבא אומר
 " אני לא ראיתי.":"כן למה?" הערפד עונה  :"אתה רואה את הקיר הזה?" האבא עונה

 
"שקרן מעולם לא  :אמר לי אישית שאני המשיח." עונה לו חברו ם"אלוהי משוגע אומר לחברו:

 אמרתי לך דבר כזה!"
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 נגה כנורי\ילדי יום ההולדת של חודש דצמבר

 מזל טוב ל.....

אוראל  , עידו אלגרישי , מאיה שמואלי , איתי גילבטר   ,שוהם מטילסקי

אלמוג  , נס שחף גל , מרב יערי , יעמית של ,ילי איל , חיון אלקלדה

בר   ,ים סיני , ינעם מיכאל , אורי פסח , קסם בן רובי , הורוביץ

  ,רון תשובה  ,יובל לייבל  ,רוט תום,ענן ברגמן  , שני כספי , ינגנברגפי

 .יוסף דרסוליןו ניצן אלאור כהן  ,טום צברי  ,שחר בוטבול

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1צבעונית ניתן לקרוא באתר בית הספררסה בג "קול גבעול "את  – ת קוראינו לידיע

מישהו שיש לו יום  ועוד
הבמאי  הולדת החודש,

 !וודי אלן והשחקן
 

 

 


