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יום האסיפה 
 !כולם מוזמנים. 5118בשעה ', האספות מתקיימות מידי שבוע בימי ד. 'הקבוע הוא ד

 110.12.201אסיפה כללית 

 :התקיים דיון בדבר הצבת לוקרים בבית הספר
 : התקבלו ההחלטות הבאות

 .ח הילדים"לתונים עיוצבו לוקרים בת .1

 .לוקרים יוצבו רק בתלתונים בהם יקום צוות שיהיה אחראי על כך .2

בכל תלתון יישכר לוקר אחד על חשבון בית הספר עבור המורים שיאפשר שימוש בו גם לילדים שאים  .3

 (פ שיקול דעת החונכים"ע. )באפשרותם לשכור לוקר

 0.1.2012אסיפה כללית 

 אסיפת צלצולים 
 forget you, butifull  party rock,  what make you, ,יה -יו 

 11.1.2012אספה כללית 
 :התקיים דיון על ההצעה

 .בשלוש שעות הלימוד הראשונות ניתן יהיה לבחור בחצר במקביל לבחירה בבית
 . ילד -חונך  -הבחירה תעשה במשולש הורה

 .המחויבות של הילד למערכת האישית נשארת* 
 (לשנו חוק יסוד 75%נדרש רוב של )מהמשתתפים בדיון  80%למעלה מ ההצעה התקבלה ברוב של

 . ביצוע ההחלטה מהמחצית השנייה במידת האפשר ומשנה הבאה באופן מלא
 

  15.1אספה כללית 
 .באספה דנו בהשתתפות בית הספר בעדלאידע בעירונית

 :התקבלו ההחלטות הבאות
 .בית הספר ישתתף בעדלאידע .1
 .לדים שיכין את העדלאידעיוקם צוות של מורים וי .2
ציב שנקבל ייועדו כספים שיישארו מהתקה חו על עצמם את ארגון העדלאידע אם ילדי התיכון יק .3

 .ב"למסיבת סיום י

 28.1.2012אסיפה כללית 
 . התקיים דיון על העישון בבית הספר

 :הצעות 2הוצעו 
 .נוהל עצירה למעשנים –אין לעשן בכל שטח בית הספר  .1
באזור השער ליד המטבח יוכלו ילדי חטיבה . נוהל עצירה למעשנים –שטח בית הספר אין לעשן בכל  .2

השתתפו בפעילו הסברה על נזקי עישון ואחריות על , ידוע הורים –ותיכון בלב לעשן בתנאים הבאים 
נדרשת גם הצבעה (. להצעה הראשונה 34מול  42)בהצבעה היה רוב להצעה השנייה . ניקיון המקום
 .באספת שישי

 21.1.2012אסיפת שישי   

 התקיים דיון אודות המבנה הניהולי של בית הספר      
י ועדת "סגן המנהל הנו עובד העמותה ונבחר ע. מנהל וסגן מנהל: המבנה הניהולי בגבעול :  התקבלה ההצעה     

 (.סמל המוסד השני שלנו)ב "י-'סגן המנהל מוגדר פורמלית כמנהל י. מורים
 .ך אודות עישון בבית הספרהתקיים דיון המש
 . נוהל עצירה יופעל למול המעשנים. אין לעשן בכל שטח בית הספר: התקבלה הצעה 

  .קולות המצביעים בשתי האספותאיסוף לאחר . זוהי ההחלטה הסופית

 ועדת אסיפה : מאת
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 שני כספי: מאת  גיבור על קטנים

 
לבית שלכם בעוד יום רגיל ם הייתם נכנסים אמה הייתם עושים  

הייתי נכנסת להיסטריה , אני אישית? ומוצאים בחדרכם נחש
אני בטוחה שיש לא מעט אנשים , וצורחת בכול הכוח שהיה לי
יש כאלה , שהיו מגיבים בדיוק כמוני, מבין אלה שקוראים את זה

נושכים , שהיו מתקשרים ללוכד נחשים או להורים אבל מה שלא בטוח הם לא היו
אומרים שתינוקות פחות מפחדים כי הם לא מודעים למה הם ? נכון, ותו בראשא

נכונה וההוכחה לזאת היה  אימעד גאדיר  , צריכים לפחד הטענה הזאת מסתבר
זה בדיוק מה , שלנשוך נחש שהופיע בחדרו בראש, פעוט בן שנה וחצי משפרעם

 . שהוא עשה
גיעות קשות אבל היצור החי דית שהילד בוודאי מאושפז עכשיו עם פיחשבתי מי 

לדברי אמו של אמיעד היא הלכה . הוא הנחש, היחיד שנגרם לו נזק באירוע הזה
היא צעקה עד שאחד . וכשחזרה ראתה שהוא כבר אוכל, למטבח להכין לו אוכל

מ מת "ס 35זעמן מטבעות באורך , הנחש, השכנים בא והוציא את הנחש מפיו
אירוע האמא אחרי ה. ד הנחש הוא לא ארסילמזלו של אימע. כשהפעוט נשך אותו

 .ומתה פשוט צחק כול הזמןענבהלה יותר מהפעוט של
 

מקרים כאלה הם ממש נדירים ומזל שהתינוק לא נפגע יחד עם הצער על מותו של 
 .הנחש

 :(אני מקווה לעוד חדשות טובות כאלה שיהיה אפשר לכתוב עליהם 
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 טל הופמן: מאת
 .חשבתי הפעם שכבר אין על מה לכתוב

נכון חלק ממנהיגיה ממשיכים לספר לנו שהכול בסדר .  המחאה של הקיץ עברה לשנת חורף
נכון שפה ושם . והמחאה ממשיכה ועוד רגע שוב כולנו נפרוץ לרחובות ונדרוש צדק חברתי

 . אנחנו שומעים על הפגנה פה והפגנה שם
לנמנם ואקווה שעם אז אתן לה למחאה 

האביב גם היא תפרח ותלבלב ובינתיים אספר 
מהפכה שאנחנו חיים , על מהפכה אחרת 

  :תארו לעצמך מציאות שכזו ...בתוכה

נכנסת . ילדה חוזרת מבית הספר ברגל
הביתה ומחכה שאמא או אבא או האח הגדול 

יחזרו מבית הספר ויוכלו לחם את ארוחת 
י האוכל היא אחר .הצהריים שבמקרר על הגז

מדליקה רדיו ושומעת עת התכנית לילדים 
מכינה שיעורים ואחר הצהריים . ברשת ב

מיד יהיה עוד ת. לרחוב, לחצר, יורדת למטה
ו ואיתם אפשר לשחק דילד או ילדה שגם יר

היום . או קלאס או לטפס יחד על העץ, תופסת
 עולה במדרגות . היא דווקא ולכת לחברה

. עונים לה" לא יודעים. "שואלת הילדה" ?מתי היא תחזור. "בביתהחברה לא . דופקת בדלת
 יהיאומרת הילדה ורצה ברגל לספר" יו איך שכחתי. "כנראה שהלכה לספריה להכין שיעורים

שהיא  ה קומה למטה ומבקשת ממנה שתגיד לאמבדרך היא פוגשת את השכנה מה. העירונית
.  ובעוד ספר עבה. באנציקלופדיהיה החברות מחפשות מידע יבספר .תגיע לארוחת ערב

צוחקות מספרות רכילות על הילדים מהכיתה , מקשקשות, כותבות תשובות במחברת
ומהשכונה  וכיוון שנשאר זמן מבקשות מהספרנית עזרה בבחירת ספר קריאה להשאיל 

לאחד מהם יש כמה . החברות צועדות הביתה ופוגשות בדרך עוד שני ילדים מהכיתה. הביתה
לפני שהם . סגריבכיס והם כולם נהנים מחפיסת שוקולד מהמכולת שעומדת להמטבעות 

בשבע . נפרדים הם קובעים ללכת במוצאי שבת ללכת לראות סרט בקולנוע במרכז השכונה
את יודעת שאנחנו " ? איפה היית!! "אמא כועסת. וחצי מגיעה גיבורת סיפורינו חזרה הביתה

 .... ארוחת ערב וויאללה , מריבה קטנה!!" אוכלים בשבע
 .חצי שעה מול המסך המרצד בצבעי שחור לבן!! ויזיה וטל

 .מכינה את התיק למחר ולילה טוב, מריבה עם האח, מקלחת
 .את פני החברה, בזמן קצר יחסית, כאירוע היסטורי המשנה מהפכה מוגדרת 

 ???מה השתנה....  ייכם לחיי הילדהמזמינה אתכם להשוות את ח
 

 !!!בכל מקרה היא כאן .... אולי! לא יודעת ? ה מהפכה ברוכה הבא.. אז
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 מאת אמיר דביר הופמן
שנה נולד איד האנשים החשובים בהיסטוריה של ארצות הברית וכנראה  203בדיוק היום לפני 

הוא היה הנשיא .  1865ומת  באפריל  1809בפברואר  12אברהם לינקולין נולד ב . בעולם כולו
.  הברית והיה מהנשיאים המשפיעים ביותר מבין נשיאי ארצות הבריתשל ארצות  16ה 

כך למשל  ביטול העבדות  ומניעת פילוגה של . השפעות פעולותיו כנשיא  זכורה עד היום
 .ארצות הברית בזמן מלחמת האזרחים האמריקנית

ה הנשיא לפני  שנבחר לנשיא היה לינקולן חבר בית הנבחרים מטעם מדינת אילינוי  לינקולן הי
הראשון מטעם המפלגה הרפובליקנית  הוא היה מנהיג מדינות הצפון בעת מלחמת האזרחים  

לחוקת ארצות  הברית המבטל את  13והוביל לניצחונם  בסוף המלחמה חתם על התיקון ה 
( העבדות הייתה שהאמריקאים הביאו אפריקאים שחורים להיות עבדים בשבילם)העבדות 

בעת ביקורו בתיאטרון  נרצח על ידי  מתנקש קיצוני שהתנגד   1865ל באפרי.  בארצות הברית
 (   ?לא,קצת מזכיר את רבין ) ון וילקס בות    'לדרכו  בשם ג

ועכשיו הסיפור האישי לינקולן נולד בחווה חקלאית נידחת במדינת קנטקי למשפחת איכרים 
גיל תשע אמו מתה  כאשר היה בן שבע עברה משפחתו לאינדיאנה  ב.  אמידה שהתרוששה
למד פחות משנה  ולינקולן  , בתקופה זו לא היה חינוך כללי מטעם המדינה .וחי עם אביו בחווה 

בשונה מלינקולן שהיה בן .  התחתן לינקולין  עם מרי טוד1842בשנת  אחת בבית הספר
איכרים  אשתו הייתה בת למשפחה אמידה  אבא שלה היה איש עסקים ובן החברה הגבוהה  

   .י למדה בית ספר פרטי שם  ולמדה  צרפתית  נגינה ריקוד ונימוסיםמר
נולד בנו הבכור רוברט טוד לינקולן  הבן היחיד של לינקולן  1843לזוג נולדו ארבעה בנים   ב

 1847ב .  1881-1885שמת באופן טבעי  ואף שימש כשר המלחמה של ארצות הברית בשנים 
ויליאם , באותה שנה נולד בנו השלישי  1850בשנת נולד בנו השני  אדוארד בייקר שמת 

שדיבורו היה לקוי    1853נולד ב , (שכונה טאד)בנו הצעיר תומאס   1862.-וואלאס  הוא מת ב
 . 1871תומאס מת בשנת ,אך חיסרון זה הגביר את  אהבתו של  אביו  

כחבר . ית הנבחריםשל מדינת אילינוי לב 7נבחר לינקולן מטעם המחוז ה  1846ב    :פוליטיקה
קונגרס תקף לינקולן את רעיון  הייעוד הגלוי  שאומר שארצות הברית להתפשט ולהפיץ את 

משום שלדעתו עדיף היה לשפר את המצב הכלכלי של ארצות ,ערכיה מערבה לינקולין אתנגד 
לאחר ספירת  .נבחר לינקולן לנשיאות  1860בנובמבר  6בבחירות שהתקיימו ב  .הברית

אם כי שלושת המועמדים  .התברר שלינקולן קיבל את מספר הקולות הגדול ביותר הקולות 
הוא זכה בבחירות בשל שיטת .  האחרים קיבלו יחד כמיליון קולות יותר מאשר לינקולן

הבחירות הנהוגה בארצות הברית  בה חבר האלקטורים הוא הבוחר את הנשיא ללינקולן היו 
באסיפה קיבל .  אלקטורים 123אחרים צברו יחד אלקטורים בעוד שכל המועמדים ה 173

רזי  אותם חלק עם 'לינקולן את כל קולות האלקטורים של מדינות הצפון  פרט לאלו של ניו ג
 סטיבן דאגלס 

המלחמה שפרצה הייתה קשה והייתה מלאה קורבנות משני הצדדים  היא : מלחמת האזרחים 
רום שדגלו בעבדות  שהייתה מקור שגשוגן נמשכה קרוב לארבע שנים והתנהלה בין מדינות הד

 .הכלכלי  לבין מדינות הצפון שראו בעבדות פגם מוסרי שראוי להילחם נגדו 
אבל . בסופה הצפון ניצח והעבדות בוטלה. בואו נקצר ולא נספר על כל תולדות המלחמה ,טוב

ת הדרום  ימים ספורים לאחר כניעת כוחו  1865באפריל  14עכשיו מגיע הקטע המעניין  ב 
מתנקש חדר לתא . ישב הנשיא בתא הנשיאותי בתיאטרון פורד שבוושינגטון וצפה בהצגה

וקפץ אל הבמה תוך כדי שהוא שובר את רגלו  הוא צעק , הנשיאותי  ירה בראשו של הנשיא
בחסות "  זוהי נקמת הדרום"על פי גירסה אחרת צעק " Sic semper tyrannis:  בלטינית

 .הכתבה סוף וזה הסוף של לינוקלין  ו א נמלט מהמקום המהומה שהתפתחה הו
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 .דמוקרטיה בגן גבעול...... והפעם
  

למה ביום שישי כשמותר להביא משחק לגן צריך לחכות עם : "ביום חמישי אחד הילדים שאל
 "?המשחק עד אחרי המפגש ואי אפשר לשחק בו כבר בבוקר

 ?בגן החליטו כךלמה המבוגרים , באמת שאלה טובה 
  

מליאת הגן כפתיח להקמת את השאלה הנפלאה הבאנו לדיון ב
 .אסיפת גן

ערכנו הצבעה . ילדים אמרו את דעתם מדוע הם בעד או נגד
דמוקרטית והוחלט שמותר לשחק עם המשחק ביום שישי 

 .מהבוקר
יתה משעשעת מעניינת וביום שישי הילדים שמחו יההתנסות ה

 .שהחלטתם כובדה
  

מי . ראשון המשכנו לדבר על קבלת החלטות בגן יום, היום
ומה מיוחד אצלנו , במה הגן שלנו שונה מגנים אחרים?  מחליט

 ?בגן
ברנו על לקיחת אחריות על מה שנעשה סביבנו ואיך אנחנו יכולים לומר ולשכנע גם מבוגרים יד

 .דרך דיון והצבעה דמוקרטית
שחוו וזכרו גנים שבהם שהו בשנים שקדמו לגן  תשובות הילדים היו מדהימות בעיקר של ילדים

 .גבעול
  

והילדים יחשבו מה הם , (כמו בבית ספר)בסיום הדיון הצענו לילדים שנקים בגן ועדת אסיפה 
 .כשביכולתם לשכנע דרך שיח את הנוכחים באסיפה, רוצים לשנות ליצור  או לשוחח באסיפה

 .מיד קמו מתנדבים לועדה, תה  עצומהיההתלהבות הי
  

 .לילדים לעומת זאת זה לקח פחות מדקה? אנו המבוגרים חשבנו  וחשבנו על מה נדון באסיפה
נמאס לי מהשירים התינוקיים : "לאחר המפגש נגשו אלינו  מספר ילדים  ואחד מהם אמר

אנחנו , (אלה השירים שאנו המבוגרים הבאנו  כדי להודיע על מפגש)שקוראים לנו למפגש 
 .ולהחליט על שירים אחרים רוצים לדבר באסיפה

  
ותחושה שגם ובעיקר עם הקטנים האלה אפשר וצריך ליצור שיח , כך נולד דיון נוסף לאסיפה

ולאפשר להם תחושה שאפשר לשנות וחשוב לשנות . ינים שנוגעים לנו כקבוצהיבוגר על הענ
 .את מה שלא מרגיש נכון בצורה בוגרת ומכבדת 
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 נגה כנורי \עיר האורות
 

 ,אספר לכם בדיחה שהמצאתי
 "?איך נקראת עיר האורות"

  "בני ברק: "התשובה
. וממש לא בני ברק" עיר האורות"זה " פריז"הרי ברור שהכינוי של , ה פתאום אתם בטח חושביםמ ! ?בני ברק

 ........ובכן אני אסביר לכם את הבדיחה
. כיוון עין החורש לטיול חנוכיות בבני ברקביום הראשון של חנוכה נסענו אני ואבא שלי באוטובוס שיצא מ

כן בחדרה ) חרדי  דאבל אז ראיתי עו(. גם בחדרה יש חרדיםטוב כולה ) חרדיכשנכנסנו לעיר ישר ראיתי 
שזה כבר פחות אופייני ! )אבל לאט לאט ראיתי עוד ועוד ועוד מלא מלא מלא חרדים(. חרדיםאפשר לראות שני 

" סטימצקי"בחין בחנויות עם תמונות של דתיים מוזיקה אחרת וכן גם את הבכל מקום היה אפשר לה.( לחדרה
המדריכה אמרה לנו שנרגיש כמו . כנסת לעיר כזאתהיה ממש מופלא לא האמנתי שאני נ זה. של החרדים

זאת אומרת שמלה ( באסה)לצערי הייתי צריכה ללבוש בגדים צנועים .....כ שונה"כ, ל והיא צדקה"להיות בחו
" תחשבי שאת בפורים: "כדי להקל על המראה המגוחך אבל שלי אמר לי, ם ואבא שלי חבש כובע גרבוגרביוני

 ".צנועה"ואם להגיד את האמת יחסית לנערות הדתיות שם לי היה את השמלה הכי קצרה והכי פחות 
ם מכיוון שהאיש רש 24\7המדריכה הראתה לנו בית שכאשר בעל הבית ניפטר הפכו את הבית לבית כנסת 

 .יום 365בצוואתו שזה יהיה בית כנסת שאף פעם לא יהיה ריק במשך היום 
ראינו אותו מדליק חנוכייה מברך  99כ התחלנו ללכת לעבר בית של איזה רב מאוד מכובד בבני ברק בן "אח

רות הלילו שאנו הנ: מכיוון שהיה לו מבטא אשכנזי זה נשמע יותר כמוו" הנרות הללו שאנו מדליקים"ושר 
ובכן לא היינו איתו ממש לבד היו שם מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא למא חרדים שבאו לראות . ייקיםמדל

אנחנו שומעים בחדשות על . סטין ביבר של החרדים'הרב הזה היה כמו הג. את הרב מדליק חנוכייה
ית של ישיש שירת נשים אז זה לא יפתיע אתכם שכמובן הגברים היו מקדימה ועזרת נשים אין בחצר ב\הדרת

 .    סטין ביבר'קשיש או אולי הסבא של ג
מברך שם כדי לראות אותו הכי ( הסלב)אחרי ההדלקה הילדים הדתיים רצו מהר מהר לאיזה ישיבה שהרב 

(. מודי תורהיטה לליישיבה סוג של אוניברס)*אנחנו לא הלכנו לשם אבל כן הלכנו לכמה ישיבות אחרות . מקרוב
סו לשם וזה היה כמו כיתה מאוד גדולה עם שולחנות עץ ישנים שעליהם מונחים ספרי כננ זה היה ממש מיוחד

הזאת " יתהכ"הייתה לי הרגשה שבנו את ה. ומול נימצא ארון קודש ענקי והוא היה ממש יפה, ך או תורה"תנ
חנו קרה הייתה ממש גבוהה והארון קודש היה מאוד גדול כאילו אלוהים גדול ואנכמו קתדרלה מכיוון שהת

שבא להם  כל מקוםלהיכנס ממקום מסוים והבנים מ היו צריכות....( כמובן)נכנסו לעוד ישיבה הבנות . קטנים
הארון היה מוזהב והוא ניראה ממש (. רק לבנים)גם לא נתנו לנו להיכנס לראות מקרוב , וזה היה מאוד מעצבן

 .יפה
 .הסבר לבדיחה שלי אוקיי הכל טוב ויפה אבל אני יודעת שכל זה לא נתן לכם ממש

כ "ובכן מה שלא סיפרתי לכם זה שכל משפחה הדליקה חנוכייה והניחה אותה על אדן החלון וואוו זה היה כ
 .זה היה ממש יפה. הכיעור והחושך,מיוחד כל העיר הייתה מלאה באורות קטנים שהאירו את העוני

 ......(אולי שלושה)לסיכום אני רוצה להגיד שני דברים 
הזכירו לי , ראיתי לרעה בעיר זה שהם לא מוכנים לקבל את העולם המערבי את העולם המודרניהדברים ש*

כמובן שמאוד שנאתי את השוביניזם הקיצוני וגם את זה שהבגדים הצנועים התפרשו לי . קצת את כת האיימיש
 .......ממש כתלבושת אחידה

ש קופות צדקה ואם כל זה שהם עניים הם הדברים החיוביים שיש לי להגיד עליהם זה שבכל מקום בעיר י*
 .מהמשכורת שלהם לצדקה 10%תורמים 

זה שהם אנשים צנועים והמדריכה טוענת שהם גם לא מרגישים שהם ( עד גבול מסיום)עוד משהו שאהבתי 
 .הם שמים דגש על ההשכלה וגם את זה אני מעריכה אף על פי שהם סוגרים  את עצמם ללמוד רק דת  עניים

 ......ם והטקסים שלהם נורא מיוחדים ויפיםכל החגי
 :( ..................א ממש מתאימיםראה לי שלגבעול הם לאבל נ
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 אוזון -מירה בן
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ס "גרתי בתל אביב ולמדתי בביה( וזה היה ממש מזמן)כשהייתי ילדה 
 -מפקדבכל בוקר היה . שכבר אז היה בית ספר מאוד  ותיק" תל נורדאו"

עושים , ידי בית הספר היו מתקבצים במגרש בטורים לפי כיתותכל תלמ
 . קצת תרגילי ספורט לחימום ומאזינים להודעות

 :המורים והשיעורים שאני זוכרת הכי טוב הם
מדיף ריח מעבדה עם צנצנות של כל מיני , חדר טבע כי הוא היה קר

 . בפורמלין וציפורים מפוחלצות. יצורים טבולים
 .שמור על ידי  מורה מפחיד  וחמור סבר,  מטופח וממש כמו מקדש, ה יפיפהחדר המוסיקה שהי

, תפרו ורקמו  אצל המורה שרה הבנים נהנו משיעורי נגרות, בייחוד  כי בשעה  שהבנות סרגו, שיעורי  המלאכה
 .תרצה, ית המדליקה'ינג'ריקוע  נחושת ועוד דברים  שווים  באמת  עם  המורה הג

תחילה   -שיעורי החקלאות. שהיה משחק  כדורסל איתי נגד כל שאר הבנות בכיתה,  בני,  המורה  להתעמלות
. ירקותהיינו חוזרים עמוסים דלעות ענקיות ושאר ;  כ בחווה  החקלאית"בערוגות  הגינה  בבית  הספר  ואח

שבוע  כל) , ליאה אהרוני, עם המורה הבריטית המדהימה' שהחלו בכיתה ה, שיעורי האנגלית  - ןוכמוב
. שהייתה מאוד מבוגרת וכעבור שנתיים יצאה לגמלאות אך בזכותה אני אוהבת אנגלית עד היום...(הכתבה

 MY NAME IS DAN.MY NAME IS. אחריה כבר הייתה תוכנית לימודים עם שיעורים בטלוויזיה הלימודית
DANA שהייתה אכזבה אמיתית מבחינתי. 

ים ושערה קלוע בצמה 'ינג'פניה מלאים ג; שהייתה מרשימה', ה אאני זוכרת היטב גם את המורה אביבה בכית
שתיתן לי , כל הילדים אהבו אותה ואני כל כך רציתי שתשים לב אלי. ארוכה מגולגלת על הראש כמו בייגלה

בסופו של דבר החלטתי , אולי בגלל זה. זה מעולם לא קרה, לתחושתי, אך...להרגיש שהיא יודעת שאני קיימת
מאמינה ביכולותיהם , מעריכה אותם, בתקווה שהתלמידים שלי יידעו שאני רואה כל אחד מהם להיות מורה

 .ואוהבת אותם
) עם המטלית המלאה אבקת גיר מהלוח " כדור ציידים"שיחקנו בכיתה בהפסקות ב; היינו אפילו שובבים

, כדי שבגדיהם יתלכלכו כתבנו שירים על המורים שלנו ומרחנו גיר על קצה השולחן, (ולעיתים שוברים חלון
 .לא היינו מלאכים, בקיצור...כדי להפסיד קצת זמן מהשיעורים הרגילים, ב"רצינו להיות במשמרות הזה

 . יותר נאיבית, תקופה אחרת ההייתזו 
והשידורים היו  , 8הגיעה רק כשהייתי בערך בת (  עם אנטנה פנימית שכל פעם היה צריך לכוון) הטלוויזיה 

, כמובן שלא היו מחשבים". פסוקו של יום"בערב עם  11שחור לבן בלבד והסתיימו בשעה ב, בערוץ אחד
בחמש , שיחקנו בגוגואים , בגומי, קפצנו על חבל; בחוץ, פלאפונים ועל כן שיחקנו הרבה יותר עם החברים

 .אבנים ובקלאס
ביר את שלו בין החברים שכל אחד היה מע" ספר הזיכרונות"כך היה גם עם . עונה משלה ההייתלכל פעילות 

פתאום נפל העיפרון . וזיכרון למירה כתבתי, על החלון ישבתי: "לדוגמא" ספרותיים"וכולם היו כותבים טקסטים 
 .סוד כמוס לפרה ולסוס: וגם פינה מקופלת בתחתית הדף לווידויים מהלב... " וזהו סוף הזיכרון

צ "היינו מתכנסים בימי שישי אחה' בכיתה ד...(...פייסבוקולא ב) היו לנו חיי חברה פגשנו חברים פנים אל פנים 
כלומר היינו מסתובבים ביחד ברחובות שבאזור ולבסוף יושבים בכיכר דיזנגוף על הברזלים , לאספות כיתה

מסיבות ריקודים אך בגלל המבוכה , "מסיבות הסלוניות"התחילו כבר ה' בכיתה ה.  ואוכלים מנת פלפל
 -סנטימטרים מרחק אחד מהשנייה 10בן עם בת כשאנו מקפידים על לפחות ,  נוקשים, םוהביישנות היינו רוקדי

 (.את זה עושים גם היום, אך מרבה המזל, הלכנו גם לצופים ולשומר הצעיר. )נראינו כמו רובוטים
 .ושומרים בחרדת קודש... מה לא... קופסאות גפרורים, מפיות, מחזיקי מפתחות –היינו אוספים ה כ ל 

בימינו כבר הפכו את זה ליום . אלבומים ושלל הבטחות, מכינה מתנות, הייתי כולי נרגשת" יום האם"ש לפני חוד
 .המשפחה ולטעמי  קלקלו והוציאו את ההתלהבות מהחגיגה

ובתקופת מלחמת ששת הימים האמהות שלנו היו ....אולי כשתגדל כבר לא יהיה צבא: אז עוד היו אומרים לילד
 .כובעי צמר לשלוח לחיילים שבחזיתסורגות אין סוף 
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 שני גור: מאת
 

 .הפעם כמבוגרים שנהיה אספר על המבוגרים שתם שחר ומעין בנור יהיו
 

 תם שחר
 !  כשאהיה גדולה אהיה זמרת ותופרת

אני רוצה ילד אחד ולגור איתו (. המקום  בו אני גרה היום)בקיבוץ מעברות , אגור בארץ ישראל
אני רוצה להיות פחות רגישה . אני רוצה שתהיה לי מכונית פרטית  שאנהג בה .בוילה מפוארת
.  כשאהיה גדולה  ארצה לערוך  טיול גדול בעולם ולהיות בהרבה ארצות. כשאהיה גדולה

במקום מסך . ממדי -בעתיד לכולם יהיה טלפון תלת! כשאהיה גדולה כל הבתים יהיו מבטון ורוד
 ! ממדי ענקי -חשב תלתמחשב כמו של היום יהיה מסך מ

בנות ילבשו רק . ליד כל בית יהיו הרבה פרחים יפים. בעתיד לא יהיה חובה לעשות שיעורי בית
 . ינס וחולצה רגילה'בנים ילבשו רק מכנסי ג, ינס'ינס ושמלות כלה וחולצת ג'חצאיות מג

 
 !זה העתיד שלי                                        

 
 מעין בנור

אני לא )אני אגור בשוויץ יחד עם ילדי ". מבוכים ודרקונים"ה גדול ארצה להדריך סדנת כשאהי
אני מאחל לעצמי לדעת לצייר . אני אגור בבית מעץ ויהיה לי פורש(. יודע כמה ילדים יהיו לי
אני רוצה לעשות סקי בעתיד מכיוון שאף פעם לא עשיתי וזה נראה לי . יותר טוב כשאהיה גדול

יהיה מים וצוללות במקום , לא יהיה כביש! בעתיד יהיו בתים כמו בימי הביניים. תחוויה כיפי
יהיה רובוט שישרט אותנו רק שהרובוט הזה . בעתיד יהיה הולוגרמות במקום טלפון. מכוניות

אבל שבאמת , אני הייתי רוצה שיהיו שיעורי הישרדות בבתי הספר. יהיה מסוגל לחשוב לבד
אני רוצה שבעתיד . וילמדו אותם איך להתמודד ולשרוד את הטבעיקחו תלמידים לאי בודד 

 . תהיה יותר צמחייה ברחוב
 

 !      זה העתיד שלי                                       
 
   
 
 



 - 01 - 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 אמיר דביר הופמן: מאת
 

 
יש שחקני כדורגל  'ו  -'דידעתם שב . אז היום לא אלך רחוק. בפינה שלי אני מדבר על ספורטאים מכל העולם

 , אם לא ידעתם אז עכשיו תקראו?  ודו קיר טיפוס ואפילו הוקי'ילדים העוסקים בג.  וכדורסל
 

 :  כדורגל שחר

 
 ?כמה זמן אתה מתאמן

 .שנה בערך: שחר
 ?איך הגעת לשחק כדורגל

 .להצטרף והחלטתי מאוד זה את ואהבתי באתי. בקבוצה שמתאמן מחבר שמעתי: שחר

 ? שלך ביותר הגדול שגההי מה
 .מהחצי גול: שחר

 ?  מתישהו לפרוש מתכנן אתה
 .בטבלה ועולים מתחזקים אנחנו,לא:  שחר

 ? שלך העבודה תהיה שזו רוצה אתה
 .כן: שחר

 

 

 1 כדורסל אמיר

 ? מתאמן אני זמן כמה
  .שנים וחצי 4:   אמיר

 ? סל-כדור לשחק הגעתי איך

 . לקבוצה רשמתינ ואז ספר בבית לשחק התחלתי:  אמיר
 ? שלי ביותר הגדול הישג מה

 . שלי בקבוצה המצטיין לשחקן נבחרתי והשני שלי הקבוצה עם אליפות אחד שניים לי יש:  אמיר

 ? מתישהו לפרוש מתכונן אתה האם
 .הגבוהות לרמות להגיע רוצה אני! לא ממש! לא: אמיר 

 ? שלך העבודה תהייה שזו רוצה  אתה האם
 .  אחרים בדברים לעבוד רוצה גם אני אבל. מאוד כדורסל אוהב אני כן. ולא כן:  אמיר

 
 דו'יואב גו

 ?מתאמן אתה זמן כמה
 .שנה חצי: יואב

 ?ודו'בג להתאמן הגעת איך
 .גם רוצה שאני והבנתי תחרויות כמה ראיתי הספורט את אוהב אני: יואב
 ? שלך ביותר הגדול הישג מה

 .ראשונה תחרות לי יש בשבת אבל עדיין הישג לי אין: יואב

 ? מתישהו לפורש מתכנן אתה
 .לא: יואב

 ?בזה לעבוד רוצה אתה
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 .צוללן להיות רוצה אני לא: יואב

 

 לירון  כדורסל
 ? כמה זמן אתה מתאמן 

 .שלוש שנים:  לירון
 ?איך הגעת לשחק כדורסל

 .רשםיאני אוהב את המשחק אז רציתי לה: לירון 
 ?שלך מה הישג הכי הגדול

 .נקודות 22קלעתי במשחק : לירון
 ?אתה מתכנן לפורוש מתישהו 

  .אני אוהב את משחק ואני נהנה,לא : לירון 
 ?אתה רוצה להיות שחקן כדור סל כשתהיה  גדול 

 .כן :  לירון 
 

 עדי  קיר טיפוס
 ?כמה זמן אתה מתאמן 

 .בערך שנה וחצי: עדי 
 ?איך הגעת להתאמן בקיר טיפוס

 .הלכתי לנסות ואהבתי מאוד. ל הספורט הזהאימא שלי סיפרה לי ע: עדי
 ?מה הישג הכי גדול שלך 

 .מקום רביעי   באליפות הארץ: עדי
 ?אתה מתכנן לפרוש מתישהו

 .אני מאוד אוהב את הספורט,לא : עדי 
 ?אתה רוצה  להיות מטפס מקצועי כשתהיה גדול  

 .אני כבר מטפס מקצועי: עדי
 

 יונתן כדורגל
 ?כמה זמן אתה מתאמן

 .שנתיים וחצי: ונתןי
 ?איך הגעת לשחק  כדורגל 

 .אני אוהב את המשחק אז נרשמתי לחוג: יונתן
 ?מה הישג הכי גדול שלך 

 .גולים 3הבקעתי נגד מקום שני בליגה : יונתן 
 ?אתה מתכנן לפרוש מתישהו  

 .ספורט לא אני אוהב: יונתן 
 ?אתה רוצה להיות שחקן כדורגל  מקצועי כשתהיה גדול 

 .כן : ן יונת
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 מגן פר: מאת

 
, על הטרנד  היותר פופולרי כרגע...( קצת באיחור), היום נדבר, לוםש

 .משחק התקיעות

 למשחק התקיעות 

 .שחקנים + 2עיגול ו, אדמה/חול, צריך סכין

 .הוא מי שלא יכול לעמוד בשטח שלו, מי שמפסיד, בסופו של דבר

סעיף :"חצר/אסור להחזיק סכין מחוץ לשטח הבית, אבל יש בעיה אחת

סוגל לדקור מלחוק העונשין מגדיר סכין ככלי בעל להב או כלי אחר ש 184

 ."או לחתוך

 מגן, מקווה שנהניתם
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 אמיר רוזנברג:    כתב
 

MG550 
  

לא מציע שדרוג אחד כזה   MG550י העסקים שהכרתם עד כה בשונה מכול רכב
, עם שרות מיוחד להפליא.  או אחר אלא משנה לגמרי את חוקי המשחק בקטגוריה

יש לה תיבת הילוכים אוטומטית מתקדמת בעלת . חידושים מתקדמים וסטנדרט
היא גם מצוידת . MG550חמש מהיריות היא חלק בלתי נפרד מיחידת הכוח של ה

. כריות אוויר  שמספקות לך ולנוסעים הגנה מלאה ברגע שמתעוררת סכנה 6 -ב
מאחורי ה . נותנות כוח מבני גבוה  MG550כריות האוויר והחגורות הייחודיות של 

MG550 המקבל ביטוי בכול  פרט וחלק ,עומד תהליך פיתוח ארוך וקפדני
פתחים הטובים לידע וניסיון של עשרות מהנדסים מתכננים מעצבים ומ. מהמכונית

, גג נפתח: טים כמו'בעלת וויג MG550יש לה עיצוב בריטי מודרני וחדשני   . ביותר
 ...ועוד, מד מהירות אלקטרוני

 
 .עד כאן רכילות רכב ניפגש בחודש הבא אם עוד חדשות
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 הדר שגיא : מאת
 

כי לפני כמה ? ולמה חיות! אז הנושא של מה אתם חושבים הפעם הוא חיות! שלום
, שבועות הבאתי את הכלבה שלי לבית ספר וקיבלתי כל כך הרבה תגובות עליה

 ?שרציתי לדעת מה אתם חושבים
כדי . אז זה לא.. ת כמו שאלון או סקריקיבלתי תגובות שהפינה שלי נרא. ב.נ

 . :(להבהיר את זה החל מהעיתון הבא  אפרסם שמות
 

 ?חיה הכי אהובה עלייך ואיז
 כלב -
 תוכי -
 ינשוף -
 אומפה לומפה -

 ?איך היית קורא לה...( בהנחה שאין לך)יטה 'אם היה לך צ
 קלי -
 יטה'צ -
 ריקי -
 קוק -
 ליאור -

ברגליים עד להכין ' לעשות מסאז)טריק שתרצה  אם היית יכול לאלף כלב איזה
 ?איזה טריק היית מלמד אותו...( קפה בבוקר

 'לעשות מסאז -
 סלטות -
 לא לנבוח -
 ...אני שונאת כלבים, להתאבד -
 להכין קפה -

 ?מה בה קודם הביצה או התרנגול
 !הביצה -הוחלט פה אחד

 
 ...שאלה אחרונה

 ?האב האב או מיאו מיאו
 האב האב -דהוחלט פה אח
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 אמיר דביר הופמן: מאת

 שלום אתם זוכרים שבחנוכה ראיינתי את אנטיכוס
אז היום אני מראיין דמות אחרת יותר משוגעת יותר אוהבת תה  יותר יותר אין לי 

אני מדבר כמובן על הכובען המטורף מאליסה או עליזה או אליס בארץ . יותר
 הפלאות  טוב נתחיל 

 .שלום לי קוראים אמיר אני יכול לקרוא לך כובעי: מראיין 
 .בשום פנים וכובע: הכובען
 ?מה דעתך על מוזיקה: מראיין
אל . אני אוהב מוזיקת טראנס... או מוזיקה: כובען

אני אוהב גם מוזיקה של אנשים . תשאל אותי למה
 .משוגעים וגם מוזיקת מסיבות תה

  .עם ספורט אתה אוהב ספורט מה: מראיין 
אני אוהב זריקת כובעים לרוחק בזה אני : כובען

ובארגון מסיבת תה .  מקום שני בארץ הפלאות
שזה הספורט הלאומי של ארץ הפלאות אני מקום 

וד הרבה עראשון חה חה חה חה חה חה חה חה ו
 .חה

 :  למה כובעים : מראיין 
 .הכובען כי כי כי כי כי כי כי קוראים לי: כובען

 ?הליסה עליזה אליס מה שזאת  לא תהיאתה בקשר עם א: מראיין 
  .אני   שולח לה כובעים יכן אנחנו בקשר טוב היא באה אלי: כובען

 ?מה אתה אומר על בית הספר: מראיין 
בית   זהן כי רק משוגעים יכולים לעשות כיועאני  מאוד מתחבר אל הר ...אהו: כובען
 .ספר 

 ? אתה תשלח לי כובע. זמן שלנו נגמרטוב ה: מראיין 
  .כובע צהוב של הפועל,כן ברור : כובען 
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 ביטר בלו1 מאת/חיי האווקסים-שפאנפיק
 

 :21' מס" קול גבעול"המשך מ
למרות שהוא לא יישמע . ספק אליו, ספק לעצמי. אני צורחת במחשבתי!! די להסתכל עליי 

 .אני לא מוצאת סיבה מספקת בשבילו כדי שיקשיב, ואם כן ישמע אותי, אותי
 

. ושיערם בצבע חום כהה, הם עצומים בגודלם. נכנסים לחדר -מפלצות , סליחה-נער ונערה
. אני חושבת ומתחרפנת. מיועדים. והם לבושים בבגדים שחורים וחלקים, עיניהם מבזיקות

לפי איך שהם נראים הם . עשומי יודע מה יי. אסור לפשל. הפעם הראשונה שאני רואה מיועדים
אני מציצה . בבית, גם כשהייתי במחוז שלוש. אף פעם לא סבלתי קרייריסטים. קרייריסטים

, לא. והוא חוזר להביט קדימה, הנערה מתקרבת אליי. מבטו ממשיך לנוח עליי. 'בשיער שחור ב
 .הוא לא הסתכל קדימה לפני כן. חוזר זה לא המילה שחיפשתי

שמעורר -'ואז מתיישבת בשולחן מרוחק שצבוע בצבע בז, בננה שבידההיא בוחנת את ה
הנער לוקח תפוז ואז מציץ לצדדים כאילו . חלחלה אצל רוב האנשים פה חוץ מהאווקסים

ואז , הם יושבים אחד מול השני. הוא מושך בכתפיו ופונה לשבת לידה. עומדים לתלות אותו
שני נערים ונערה עצומה המתנשאת . יסטיםעוד קרייר-מפלצות,סליחה-נכנסים שלושה נערים

 .לגובה
." מחוז שתיים הכי טוב, לא נכון: "היא קוראת ואז הנער שלידה אומר!!" מחוז ארבע לשלטון"

והנער , הקריאות מהדהדות בחלל!" נכון: "הנערה שיושבת ליד השולחן קוראת בקריאה
 .ומתיישבים לידם, הם לוקחים משקאות. הבלונדיני שלא אמר מילה מגלגל עיניים

הנערה השנייה והאדמונית !" מחוז ארבע"הנערה הברונטית אומרת בנזיפה ." מחוז שתיים"
כולם יודעים שמחוז . "הנער הבלונדיני אומר פתאום." בסדר, בסדר. "קוראת והולמת בשולחן

 .הוא אומר ולוגם מהמים המוגזים שלקח." אחד הכי טוב
מה אתם . מחוז ארבע הכי שווה. "על השולחן שמשפריץ, הנער הברונטי נוגס בתפוז

 .הוא אומר ונוגס בתפוז שנית" ?מתווכחים
הם קרובים אחד . ואחריה נכנס ילד המבוהל בדיוק באותה מידה, ילדה קטנה נכנסת בבהלה

ולוקחים פרוסה אחת , הם פונים בזהירות לדוכן הלחמים. ופרצופיהם דומים זה לזה, לשני
שיער . עשרה-הם נראים בני שתיים. אחד ליד השני, הדוכן שלי הם מתיישבים ליד. ביחד
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הבלונדיני ." תראו איזה גמדים נכנסו. "וגם תלתלים בשפע. כחול מעטר את ראשיהם-שחור
 .וזיק פחד עובר בעיניהם, הם מתעלמים מהם. קורא ביהירות

. היא לוחשת ."יש מספיק נערים במחוז שבע. "הילדה לוחשת לו" ?למה דווקא אנחנו נבחרנו"
אני מרגישה כאילו ! ?תאומים. הוא לוחש ומנחם אותה." לפחות אנחנו ביחד. זה בסדר אחות"

 .אני עומדת להתפקע
, קלט מה אני חושבת' אבל כנראה שיער שחור ב. אני פשוט חייבת לקפוץ אליה ולנחם אותה

י ולוקח מספר צעדים אבל הוא מרפה ממנ, אין לי מושג איך הוא הגיע אליי. וישר אוחז בכף ידי
 .לא ראיתי שום תנועה ממנו. חזרה לדוכן שלו

 
 

 ידיעות עתידיות1 מאת/2012

 המעלית 1פרק 
 .אף פעם לא הבנתי למה, כשנולדתי ההורים שלי קראו לי חווה. 2000הכל התחיל בשנת 

הם אמרו דברים על זה , ההורים שלי התחילו לחבק אותי בצורה מאוד מוזרה 2012בשנת 
. לשניהם יש מוח קרימינאלי, ההורים שלי מדענים. דתי בשביל להתחיל אבולוציה חדשהשנול

 .עכשיו אני כבר יודעת שהם לא. בהתחלה חשבתי שהם צוחקים
הם אמרו לי שהעולם עומד להיחרב , בחדר הייתה רק מעלית, הם לקחו אותי למין חדר מוזר

עד שהם פתחו , בתי שהם משוגעיםעכשיו כבר ממש חש. בעוד שעתיים ואני היחידה שתשרוד
 .את המעלית ויצאו ממנה כל מיני אורות מוזרים

היא אמרה לי שאני צריכה . ויצאה ממנה, 2012לחצה על הקומה , אמא נכנסה  למעלית
 .להיכנס וללחוץ על הכפתור הגדול מחוץ למעלית

י מאוד מקווה אנ. והיא אמרה לי שכשאני אגיע אני אבין הכל, שאלתי אותה מה יקרה לי שם
 .שאני אבין הכל כי בינתיים אני לא מבינה כלום

שאלתי . לחצתי על הכפתור הכנסתי רגל אחת ולפני שהכנסתי את השנייה הם חיבקו אותי
ומאז אני זוכרת , החלטתי פשוט להיכנס, היה שקט הם לא ענו, אותם אם אני אראה אותם שוב

זה היה מוזר כי  דווקא המספרים  . ישראיתי חושך ומלא מספרים לבנים הסתובבו סביב
, המוח שלי התרוקן לא חשבתי על כלום, היו צבעוניים והסתובבו סביבי בשורה 0189777
 .התעלפתי

כאילו שתמיד , ואז הבנתי הכל, הרגשתי כאילו אני שוכבת על העננים. התעוררתי במקום לבן
והיא לקחה אותי בזמן לתאריך ההורים שלי הכניסו אותי למעלית , העולם נחרב. ידעתי את זה
 ........   עד עכשיו לא היה כלום בעולם וכאן מתחילה אבולוציה חדשה 01.8.9777

 
 צל ענק וצבעוני 2פרק 

ואז ראיתי צל , הגעתי לעולם מדהים היו שם המון צבעים אבל לא היה שום בן אדם באופק
, הוא נראה כל כך קרוב. יאבל זה לא היה צל רגיל זה היה צל ענק וצבעונ, שבא מהשמיים

הוא אמר לי שאני פה בשביל ליצור , ופתאום הצל דיבר. ניסיתי לגעת  והיד שלי נהפכה ללבנה
אבל המילים פשוט לא יצאו , האמת שרציתי להגיד שאני כבר יודעת את זה. אבולוציה חדשה

י אגלה הוא צחק וצחק ואמר לי שאין זמן לשאלות ושאת הכל אנ" ?מי אתה"שאלתי . מהפה
 :הוא אמר שבשביל ליצור אבולוציה חדשה אני צריכה לבצע שלוש משימות. אחר כך

את צריכה למצוא , "אדם"שמו של הילד . קיים כאן ילד אחד בכל המקום הזה: משימה ראשונה
לבנות לכם בית וליצור טכנולוגיה חדשה , יחד אתם צריכים לנטוע עצים: משימה שנייה. אותו

 .ומתקדמת
והכי ? איך נראים פה בני אדם? איפה ההורים שלי? איפה החיות: מלא שאלות בראשהיו לי 
 ? אם כולם מתים, חשוב

 .רציתי לשאול אבל פחדתי ואז המחשבות שלי שוב התרוקנו
שאלתי . ושאת כל השאר נבין בהמשך, הצל אמר לי שהמשימה השלישית היא ליצור בני אדם

 ".פשוט עולם מושלם. בריאות, שום דאגות ,אהבה, אושר" "?מה יוצא לי מזה"אותו 
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". ?מה את רוצה. אבל בהדרגה"הוא ענה לי " עכשיו". "?מתי מתחיל העולם המושלם הזה"
. פשוט מכל טוב, גבינות ובצקים, פתאום הופיעו המון בשר". בטח שאפשר", "אם אפשר, אוכל"
ומה עם קצת ? עם קינוחומה "והופיעה שתייה " גם שתייה, אבל אם אפשר"אמרתי לו " תודה"

 ".אני לא ישנה בחוץ. ועם שמיכות צריך גם מיטה וחדר. קר לי. שמיכות ללילה
הוא אמר לי שאני מפונקת ושאפילו . הרגשתי רעידת אדמה, הוא מלמל משהו. ואז הוא צעק

פתאום הרגשתי כאב ". אבל אתה לא יוצר אבולוציה חדשה", הוא לא מקבל כל כך הרבה
 .והוא אמר לי שזה מגיע לי, מרתי לוא, מטורף בבטן

הוא נעלם ואני . אבל אני רציתי יותר, הוא אמר לי שהוא נתן לי מספיק, לאט לאט הכל נעלם
 .הוא נתן לי אצבע ואני רציתי את כל היד, הבנתי מה הוא מלמל

 

 סוכן חשאי / ליאור פרידמן                                           
 

 ' שנכתב על ידי ליאור פרידמן מכיתה ד, פרקים סיפור בן תשעה
 

 פרק ראשון
 

ורצה  2011אהרון לייף סוכן לשעבר לא היה סוכן עד . הסיפור מתחיל בביתו של אהרון לייף
הוא נזכר בבוס . 2000שבהם עבד כסוכן בשנת , הוא נזכר בעברו בימים. לחזור להיות סוכן

זה . 2000אהרון נזכר ביום ששי בשנת . וזרהובתעלומה המ –( שם בדוי כמובן)ברק  –שלו 
הוא סגר . נתן לו את המשימה הראשונה( שם בדוי)וברק , היה היום הראשון של אהרון בעבודה

הוא הראה לו את . את כל הווילונות והמשימה שנתן לאהרון הייתה למצוא את הסוכן האבוד
ברק . וא יכול להפנט אנשיםשלסוכן האבוד יש קרחת ושה, הוא  אמר. תמונתו ונתן לו אותה

 . אהרון יצא לדרך". לך. הוא נעלם לי לפני כמה ימים תמצא לי אותו במהירות: "המשיך ואמר
נרדם , הוא הלך לנוח בבית. אהרון התקשה להתרכז במשימה כי היה עייף. היום היה גשום

עברה אך לא , הוא חשב שעברו עשרים וארבע שעות. מאושר ויפה, וקם בבוקר ליום חדש
: הרופא בדק אותו ואמר לו. והוא הלך לרופא, אהרון לא הבין מה קרה. אפילו שנייה אחת

. שהוא חייב לצאת לחופשה, אז חזר אהרון אל הבוס שלו ואמר לו". אתה חייב לצאת לחופשה"
שהוא אינו יכול , אהרון אמר לו. הוא מפוטר –שאם הוא יצא לחופשה , הבוס שלו אמר לו

 . אהרון עלה על המטוס ויצא לחופשה. ם חוזה עבודהכי נחת, לפטרו
 

 פרק שני
 

והם עמדו לנחות על הר , במטוס קרתה תקלה. הסוכן טס לאמריקה לבצע את המשימה
אז הם עמדו . אבל בימים אלו לא היה שום נשיא בארצות הברית של אמריקה. הנשמות

לא , שהציל אותו, האדם. ןומישהו הציל את הסוכ, להתרסק עם המטוס על ההר הגבוה הענקי
הסוכן לא ידע . הוא בירך אותו לשלום עם מבטא רוסי והחזיק אקדח בידו. היה מוכר לסוכן

אתה יכול לקרוא לי " הבחור  אמר לסוכן . כי איש זה עומד להיות השותף החדש שלו, עדיין
הוא סוכן  ,לא!" ?מה סוכן רוסי : "הסוכן דיבר עם מפקדו ושאל בכעס" ,שמי הישראלי, אבי

. הוא זעם ויצאה לו אש מהאף!" לא יקום ולא יהיה"המפקד אמר . יהודי פורטוגזי אמריקאי והודי
הסוכן ביקש מהמפקד שלו לאפשר לאבי להיות השותף שלו "...בחיים לא"הוא הוסיף ואמר 

המפקד אישר להם להמשיך בביצוע המשימה . בתמורה לכך שהוא ימשיך את המשימה
ובאחד מהמקומות , הם התחילו לחפש ביחד את הסוכן האבוד. הסכים ושמח הסוכן. באמריקה
 ...השליכו עליהם נעל ענקית, שאליהם הגיעו, הנידחים

 
 ...   המשך יבוא
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 !(מתכון ביתי! )פשטידת ברוקולי חמה וחורפית.... והפעם

 
 שני כספי: מאת

 
 1מצרכים       

 (שומן 15%)ליטר שמנת חמוצה  1\2 -

 גבינה לבנה' ג 750  -

 ביצים 2 -

 (קפוא)ברוקולי ' ג 800 -

 גבינה צהובה מגורדת ' ג 200  -

 (לפי הטעם)מלח  -

 (לפי הטעם)פלפל שחור  -

 כף אבקת מרק עוף -

 ריבוע בינוני גבינת בולגרית  -

 מרגרינה \מעט חמאה -
 ! כול המרבה הרי הוא משובח. ניתן להוסיף עוד מגוון גבינות לפי הטעם האישי

 1כלים
 וכהכף אר -

 קערה גדולה -

 לי קיבול פאיירקס כ -

                                                                          :      הוראות הכנה

מלבד עם הביצים ויחד עם שאר המצרכים ( את הבולגרית יש לפורר) לערבב את הגבינות  
לשמן את . בת אחידהלבחוש היטב עד לקבלת תערו הגבינה צהובה המגורדת והחמאה 

לאחר מכן לקחת חלק מן . לשפוך חלק מהתערובת ולשטח. החמאה \הפאיירקס במרגרינה
ולפזר , לאחר מכן להוסיף עוד חלק מן התערובת לשטח. הגבינה המגורדת ולפזר באופן שווה

לפזר בנדיבות על . את הגבינה באופן שווה וכך חוזר חלילה עד שהתערובת מגיע לקצה הכלי
לאחר שעה לבדוק את הגבינה . מעלות לשעה 160בת ולהכניס לתנור שחומם מראש ל התערו

 במידה והיא שחומה במידה הרצויה לכבות את התנור, שלמעלה
( אחרת היא נוזלית)לשים את הפשטידה במקרר ליום לפחות . ולהוציא את הפשטידה 

 !!ובתאבון
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 אלה יעלוני: מאת 
 ________י טרהמ

 
 ________ תלליוש

 
 __________ שמג

 
 _______ יעלמ

 
  ______ייממגפ

 
 _________ורק

 
 ________קמיבר

 
 __________מערמי

 
 ___________פוחר

 
 _________לגש
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 מגן פר1 הביא לפרסום

 !!!לפי...............והפעם 
 החומרים הדרושים

לבן , שחור, ורוד, (אפשר גם בצבע תכלת)ר אפו: פלסטלינה במבחר צבעים •
 . וסגול

 . קיסם שיניים •
 משטח עבודה נקי •

 גוף
השיטה הטובה ביותר לריכוך . מתחילים עם גוש פלסטלינה גדול בצבע אפור
לנקנק ולקפל , לקפל, לנקנק, לקפל, פלסטלינה היא לנקנק אותה לנקניקיה ארוכה

. ה לכדור חלק ועגלגל ככל האפשרברגע שהפלסטלינה רכה מכדררים אות. שוב
מניחים את . מנקנקים אותו לנקניקיה בצורה של גזר גוץ, אחרי שיצרתם את הכדור

, בעזרת האצבע פוחסים מעט את הגזר. על כף היד, הגזר עם החלק הרחב למטה
כך יוצרים למעשה את הפה והחדק של . מכניסים את האצבע לתוכו ומסובבים מעט

 .הפיל
 לשון

מנקנק אותה , מכדדררים אותה לכדור, חתיכה קטנה של פלסטלינה ורודהלוקחים 
. לאחר מכן יש להכניס את הפיתה לתוך הפה של הפיל. לנקניקיה קטנה ומפתפתים אותה לפיתה

 . מכופפים את החדק כלפי מטה ומעמידים את הפיל על משטח העבודה
 חדק

מקפלים אותו , מפתפתים אותו לפיתה קטנה ,מנקנקים אותו לנקניקיה קטנה, מכדררים כדור אפור קטן
 .ומדביקים על החדק

 רגליים ואוזניים, ידיים
 .יש לכדרר שישה כדורים אפורים גדולים ושווים בגודלם

 רגליים
לוחצים את הנקניקיה בין . מנקנקים את שני הכדורים הראשונים לנקניקות בעלות קצה אחד רחב והשני צר

 . לאחר מכן מדביקים את הרגליים לגוף הפיל. נקניקיהשתי האצבעות ולוחצים על קצה ה
 ידיים

 .אפשר גם להצמידן לרגלי הפיל. מנקנקים את הכדורים לנקניקיות ומדביקים אותן לגוף הפיל משני צידיו
 אוזניים

בעזרת האצבע אפשר ליצור את . מניחים את הכדורים באמצע כף היד ומפתפתים את הכדורים לפיתות גדולות
 . לאחר מכן מדביקים את האוזניים על ראש הפיל. ך האוזןהשקע בתו

 עיניים
 .מכדררים שני כדורים לבנים קטנים ומניחים אותם על ראש הפיל

 עפעפיים
מפתפתים לפיתה ומדביקים מעל , מנקנקים אותם לנקניקיה שמנמנה, מכדררים שני כדורים סגולים קטנים

 .העיניים
 אישונים

 .קטנים ומדביקים במרכז העיניים מגרדים שני גרגירים שחורים
 חריצים על החדק

אפשר גם להוסיף לפיל פיתות קטנות סגולות על . בעזרת קיסם שיניים יוצרים מספר חריצים על גבי החדק
 גןמ,מקווה שנהינתם                (.שלוש פיתות לכל רגל ויד)כפות הרגליים והידיים 
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 שני כספי: מאת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ם הקודמת היו כאן אלברט אינשטיין וקריסטן סטיוארטבפע

 
 
 

 
 ?מי אני

 נעמה דביר הופמן ומרב יערי : מאת
בכל עיתון ניתן לכם כמה עבודות על אחד המורים בבית 

העובדות , לגלות על מי מדובר משימתכם היא  .הספר
 נקבה  להיות היכול ו בהחלט כתבות בלשון זכר אבל ז

 ממחלה  תיכמעט מתהיה בצבא  ייתיהכש •
 גנן הייתי •
 בארצות הבריתעבדתי  •
 בכלא הישב יזוגת ב •
 לחתן תיהתחפש 'בכיתה ו הייתיכש •
 חצי אצבע יוירדה ל ידלת של אוטו על האצבע של תיסגר ' בכיתה ג ייתיהשכ •
 

 ?????מי אני
 

 .יה-בפעם הקודמת היה מדובר על גל
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 ?למה כדי לך להתחפש בפורים -בחן את עצמך
 מרב יערי ונעמה דביר הופמן: מאת 

 !מה הכי מתאים לך( או כל כלי כתיבה אחר)קרא את התשובות וסמן עם עט 
 ?איך החברים מכנים אותך

 חופר .1
 מפונק .2
 מצחיק .3
 עוזר בעת צרה .4

 ?מה החיה האהובה אליך
 בונה .1
 חתול .2
 קוף .3
 עכביש .4

 ?מה אתה הכי אוהב בפורים
 תהכנת התחפוש .1

 את החופש .2
 את האווירה השמחה .3
 את משלוח המנות .4

 ?מה השיעור האהוב עליך
 נגרות .1
 ספריה .2
 קרקס .3
 עזרה בגן .4

 ?מה אתה עושה בזמנך החופשי
 הולך לאתרי בניה .1
 אוכל\ישן .2
 קורא בדיחות באינטרנט .3
 מגייס כספים לעניים .4

 ?מה הבילוי האהוב עלייכם
 לחדרלבנות דברים  .1

 סרט .2
 ללכת לקרקס .3
להתנדב בבית  .4

 .אבות
 

 !!!תהפוך את העיתון וגלה את עתידך 
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 שני כספי: מאתמשחקי הרעב 

 
 

 

 

 

 

 

 

, מחוזות ואת הקפיטול 12במדינת פאנם ישנם . הסיפור מתרחש במדינת פאנם
השלטון תפקיד שאר המחוזות הקפיטול היא העיר המרכזית של פאנם והיא גם 

. 'ועוד מוצרים כד קוסמטיים מכשירים, נייר, בד, מזון, הוא לספק את לה את צרכיה
אוכפי השקט וכמעט כול דבר נאסר , םטר המחוזות חיים בעוני רב תחת שלישאב

קטניס היא נערה בת . ה שלהקטניס היא גיבורת הסיפור הוא מסופר מעיני. עליהם
היא חיה יחד עם אחותה הקטנה . המחוז הקטן והעני ביותר ,12ה במחוז שחי 16

אמה הייתה רופאת המחוז אך לאחר מותו של אביה של . פרים ועם אמה, והאהובה
את פרים ואת קטניס ובעקבות כך " נטשה"היא שקעה באבל וכביכול ,קטניס 

דבר בו היא , נאלצה קטניס להפוך למפרנסת המשפחה קטניס מתפרנסת מציד
ביער שמעבר לגדר  ,היא צדה יחד עם חברה הטוב ביותר גייל. מאוד מוכשרת

במחוז אסור .החשמלית שהציבה הקפיטול למניעת כניסת חיות הבר למחוז הציד 
בכול שנה בתקופת . 12השוק השחור של מחוז " כירה"והיא מוכרת את שללה ב

ד מתרחשים משחקי הרעב כעונש של הקפיטול לכול המחוזות על מר" האסיף"
כאיום למה  שיקרה לשאר  13שנים ובו הושמד כליל מחוז  74המחוזות שהיה לפני 

במשחקי הרעב נשלחים נער ונערה מכול מחוז . המחוזות עם ימשיכו והם הפסידו
... ונגל אקזוטי'כול פעם אחרת הזירה יכולה להיות מדבר צחיח או ג, אל זירה

ן שהוא המנצח והוא זוכה בזירה הם נלחמים זו בזו עד שנשאר המיועד האחרו
 24המשחק משודר .  בעושר תהילה ופרסום וגם מרעיפים מתנות בשפע על מחוזו

לפני המשחק עוברים המיועדים ראיונות שמטרתם . שעות ביממה בכול רחבי פאנם
שביכולתם לשלוח להם " נותני חסות"להציג את אישיותם לצופים וגם להרשים 

לאחר מכן הם נכנסים לזירת האימונים שם  .מתנות שיעזרו להם במהלך המשחק
למיועדים ישנה הזדמנות להראות את הכישורים שלהם . יוכלו להתאמן לקראתו

 .1-12-בפני השופטים וכול מיועד מקבל ציון מ
ישנה אפשרות להכניס את שמם פעם נוספת  12לכול נער או נערה שמלאו לו 

אני לא רוצה . דגן ושמןלצנצנת הפתקים שממנה נבחר המיועד תמורת אספקת 
הספר מותח ומעניין ( ;לגלות מה קורה בסיפור כדי לא להרוס לכם את ההפתעה 

 !לא עוזב את מחשבותיך לרגע ואני ממליצה עליו בחום
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 מרב יערי ונעמה דביר הופמן : מאת
 

 ?למה לדתיים אין אייפון
 כי הם שומרים נגיעה

 
ואני רוצה להגשים לכל אחד , שנה 25ם זוג לדוגמא במשך היית: פיה טובה אמרה לזוג נשוי 

נופפה הפיה . אני רוצה לטייל בכל העולם עם בעלי הנערץ: ביקשה האישה . מכם משאלה
. הזדמנות כזו מגיעה רק פעם בחיים: ביקש הבעל . וכרטיסי טיסה הופיעו ביד האישה, במטה

נופפה הפיה במטה . בשלושים שנה אבל אני דווקא רוצה אישה צעירה ממני, מצטער יקירתי
 .והפכה את הבעל לבן תשעים, הקסם

 
כשכל הזמן הזה אשתו יושבת לצדו , גבר בתרדמת שוכב בבית החולים במשך חודשיים

. היית לצדי כל הזמן: "מסמן לה להתקרב ואומר, פתאום הוא מתעורר. ומתפללת שיקיץ
נשארת לצדי לחזק  -י פשט רגל כשהעסק שהקמת". "היית שם לתמוך בי -כשפיטרו אותי 

עדיין המשכת  -כשהפסדנו את הבית ". "ישבת ליד מיטתי כל הלילות -כשירו בי ". "אותי
האישה מתרגשת ודומעת ". לא הפסקת לרגע לאהוב ולקוות שאחלים -כשחליתי ". "להאמין בי

: ואלתהאישה ש. ממשיך הגבר, "?את יודעת מה אני חושב. "קלות מהכרת התודה של אהובה
 ."אני חושב שאת מביאה לי מזל רע: "עונה הגבר". ?יקירי, מה אתה חושב"
 

אז " :שופט ".כי לפני שלוש שנים הוא קרא לי היפופוטם"נאשם " ?למה הרבצת לתובע"שופט 
כי אתמול הייתי פעם ראשונה בגן חיות וראיתי מה זה "נאשם " ?למה הרבצת לו רק היום

 "היפופוטם
 

: רואה את האיש בפעולה ושואל, מגיע שוטר .חוב ומפזר אבקה על המדרכהאיש אחד הולך בר
השוטר מתבלבל  ".אני מפזר אבקה נגד פילים: "האיש עונה לו" ?מה אתה עושה, סליחה"

 !"האבקה עובדת –? אתה רואה, נו: "אז האיש עונה לו"…אבל אין כאן פילים: "ואומר
 

ה המורה את יכולה לחזור על מה שאמרת בלילה מתקשר למורתו ואומר ל 2:00ילד אחד ב
 ?היום בשיעור

 ? ן אותךיהמורה עונה לו מה זה כל כך מעני
 .פשוט אני לא מצליח להירדם, לא:עונה הילד 

 
.. 
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 נגה כנורי/  פבואר+ מזל טוב לילדי יום ההולדת של חודש ינואר

 

, לרונן אלדיטוב, למעין סיני, לשלו שלומוב, קד לילהלש, לאיתי לזרוביץ, לתואם ליברמן, לפלא יער, לנועם אלוף

לעונג צוף , לדן קינגספלד, לתומר עליה, לשי ברומר, למגן דוד פר, לעוז אושרי, לאנה חני בורגר, לאורי ברנס

, לאלמוג בלו, לצוף להב חזיזה, לדור תייר, לשמחו אילדטוב, למיתר רז גלילי, למיי סספורטס, לעדי שקורי, דקל

למריק , לרז ניסים, לטל מומיקה, לשון סעדון, לדפנה אלעד, לגל זהר ציטולובסקי, ללידר דמארי, דין לארליך

 .אפרין

                    הוא החודש הראשון , (Ianuariusמלטינית )ינואר 

                             ,חודש זה נקרא על שם האל הרומאי יאנוס. בלוח הלועזי

 הוא מתואר, ההתחלות והסיומים, םשהוא אל השערי

 כבעל שתי פנים האחד מביט אל העבר והאחר צופה 

 ולכן על שמו של אל זה נקרא החודש שבו . לעתיד

 השנה הקודמת מסתיימת והשנה החדשה נפתחת 

 . ומתחילה

 

, ניאל נקשלד, לאור בן חיים, ליסמין בר, להלל רוט דרור, לאור כותא, לליה אלוני, לאייל אלוני פברואר 

לשחר בן , הופמן לאמיר דביר , לעמית בן סעדון, לנעה מדרשי, ליובל בן עודד, לאביגיל קוסביצקי

לעומר , הופמן לנעמה דביר , לתואם בנור, לתומר לגולדבאום, לעדן וינשטיין, לתומר שרויה, חיון

לצליל , שפמן לאלה , לשרון אבשלומוב, לטל עטייה, לנפתלי נפתלייב, לענבר קדר, לפז רום, בג

 . לאביטל קרוצנצקי, לסיון מזפה, לאלינור נדיר, לאיתמר גרינברג, גולדמן

 

 

. הוא החודש השני בלוח השנה הגרגוריאני פברואר

פסטיבל , (Februa" )פברואה"חודש זה קרוי על שם 

השם לקוח מהמושג הלטיני . שנחגג באידו של החודש, רומי

 ".רטיהו"שמשמעותו , (Februum" )פברום"

אך , כיום החודשים ינואר ופברואר הם החודשים הראשונים בשנה

 . שניהם היו האחרונים שהתווספו ללוח השנה

 . הם הוספו על ידי נומה פומפיליוס במאה השביעית לפני הספירה

לפני כן הרומאים נהגו להחשיב את תקופת החורף לתקופה שאין בה 

 , ולכן, חודשים

 , נואר ופברואר ללוח השנה הרומילפני הוספתם של החודשים י

 .היו בו עשרה חודשים בלבד ומרץ היה החודש הראשון בשנה

 .חודש פברואר מתחיל בדיוק באותו היום בשבוע שבו התחיל חודש יוני בשנה שלפני, בכל שנה

 .זאת אומרת שיוני שנה שעברה התחיל ביום רביעי

ומזל טוב לכוכב 
 החודש

 אריק אינשטיין
 

זמר פזמונאי )
  (ושחקן ישראלי

.1.1.3 

ומזל טוב לכוכב 
בוב החודש 
 מארלי

מוזקאי מגדול )
מבצעי מוזיקת 
הרגאיי ופעיל 

פוליטית 
. מייקני'ג

6.2.45) 


