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 מאת: ועדת אסיפה 

 !מוזמנים כולם. 8::5 בשעה', ד בימי שבוע מידי מתקיימות האספות'. ד הוא היום הקבוע

 
  1..:אספת קהילה יום שישי 

 נדון ערעור על החלטה קודמת אודות המבנה הניהולי של גבעול
 הבאות: התקבלו ההחלטות

ט -האחד הנו מינוי של משרד החינוך ומוגדר פורמלית כמנהל א .בגבעול יהיו  שני מנהלים העובדים בשיתוף
יב )סמל -)סמל מוסד אחד שלנו( והשני הנו עובד העמותה הנבחר ע"י ועדת מורים ומוגדר פורמלית מנהל י

ריות ביניהם תוך התייעצות עם הצוות, המוסד השני שלנו(. השניים יקבעו את תחומי השיתוף ואת חלוקת האח
 40ועד ההורים  וועד העמותה. בעד 

  3בעד ההצעה השנייה מנהל וסגן מנהל הצביעו 
ברוב קולות: כאשר אחד המנהלים מוחלף במנהל חדש: עד סוף שנה"ל הראשונה  החלטה נוספת התקבלה 

"מנהל נקלט". ההגדרות "ותיק" ו"נקלט"  לעבודתו של המנהל הנקלט, המנהלים יעבדו יחד כ"מנהל ותיק" ולצדו
 נובעות אך ורק מהוותק בגבעול, ואינן קשורות לסמל המוסד עליו המנהל רשום )"גבעול" או "תיכון גבעול"(.

שני המנהלים מקיימים באופן רשמי ניהול  -מתחילת שנת הלימודים הבאה ובמידה ושני המנהלים ממשיכים( 
 משותף שווה מעמד. 

ד: שנת עבודתם הראשונה של מנהלי בית הספר  בדומה לכל חברי הצוות תהייה שנית ניסיון. הוחלט פה אח
 ובאחריות  ועדת מורים יתקיים אותו נוהל של חברי צוות חדשים.

 1.:אסיפה כללית 

 ו :-התקיים דיון  אודות הצעתם של ילדים מד
 אפשר יהיה להרוויח חפצים במשחק )גולות קלפים וכדו'(

 ב קולות החלטה כי הדבר יתאפשר לאחר שבכל תלתון יקבעו באספה הכללים למשחק זה. התקבלה ברו
 כמו כן נבחרו  שני כספי, אריאל כרמי, ניתאי קורקין ואליה שחורי לוועדת מורים .

  5.1אספה כללית 
 אספת צלצולים 
 . 8.1:אספה כללית 
 .בעדליידעפותנו דיון בית ספרי על מימוש החלטת אספה אודות השתת -פורים בפתח 

 . והתקיים דיון איך לקדם את העבודה המשותפתלעדליידעהוצג הקושי בבניית הדרקון הבית ספרי 
 הוחלט על הקמת צוות אחראי על הבנייה

 לבטל שיעורים )בתיאום עם המורים( על מנת לעבוד על הדרקון( העדליידעהוחלט כי בסמכות צוות 
  1..1אספה כללית יום רביעי  

 דיון אודות הצעתם של טל מוזס וחן :  התקיים
 בבית הספר יוקצה חדר לחדר צוות.

בדיון עלו אפשרויות שונות של תפקוד החדר שליד המזכירות כחדר המיועד לעבודת הצוות.  הובהר חד 
 משמעית שאין הכוונה לדגם המוכר של חדרי מורים בבתי ספר רגילים אלא חדר עבודה ומשאבים. 

 : הוחלט ברוב קולות
החדר ליד המזכירות ישמש לעבודת הצוות. לחברי הצוות יהיו מפתחות לחדר. אופי השימוש בחדר יוגדר ע"י 

 חברי צוות בית הספר.
  1..1אספת כללית יום רביעי    

התקיים דיון אודות הצעתה של ועדת אספה :  משנת הלימודים הבאה תתקיים אספת בית הספר בשעה     
 01.31שלישיית  

כי החוק הקיים קובע כי בזמן האספה לא יתקיימו שיעורים אך בסמכות ועדת מערכת לקבוע שיעורים  הובהר
 מסוימים בשעה זו

ברוב קולות לא התקבלה ההצעה. האספות ימשיכו להתקיים גם בשנה הבאה בזמן מפגש בוקר ביום שתקבע 
 ועדת מערכת.     
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 מאת: שני כספי  מאחורי המסכה
 
 הסיפור של  צופית גרנט. “כנית טלוויזיה שראיתי לא מזמן, פעם אני כותבת את הכתבה בעקבות תה

למי מאתנו אין חשבון בפייסבוק? לא להרבה. כמעט לכל ילד שחי במדינות המערביות והמודרניות  של היום 

לזה צדדים חיוביים יש חשבון פייסבוק או חשבון ברשת חברתית אחרת, גם לי יש. ומה ההשפעות של זה? יש 

אפשר לשמור על קשר אחרי הלימודים, לשתף  ?אבל לפעמים צדדים שליליים שעולים על הכל. צדדים חיוביים

ל או מישהו שפשוט ”מישהו שגר בחוכמו  תמונות, להיות בקשר עם אנשים שאנחנו לא יכולים להיפגש איתם

בים שלך. אפילו משטרת ישראל נעזרת גר רחוק. להכיר אנשים חדשים, להתעדכן בחדשות לגבי התחבי

הצדדים הם  ומה .יש הרבה צדדים חיוביים ,בפייסבוק, בחיפוש נעדרים, בדיווח ובהודעות לגולשים. אז כן

אחד יכול לשנות את הזהות שלו למישהו אחר ולהתחבא מאחורי  ל יליים? לא פחות מהם. בפייסבוק, כהשל

לעיתים עבריינים משתמשים בזה לקביעת מפגשים עם נערים. . שם כשהוא מבצע דברים כמו להקניט ילדים

  .להכל  - כולנו חשופים להכלבפייסבוק 

ולמה אני מספרת את כל זה? ביום שלישי אחד, נער אחד, בעיר במרכז שהיה לו, כמו לכמעט כולם, משפחה, 

ייסבוק. אבל לו, יצא כאלה שפחות, דברים שאהב לעשות, ו...כמובן, חשבון בפוחברים, אנשים שאהבו אותו 

 פוגעת , איך לומר? פחות נעים שלו. הוא סבל מהקנטות, הצקות, התנכלויות, ולאחר שיחה ...להיחשף לצד ה

אבל מה שכן  .החליט לשים קץ לחייו. למה הנערים שהקניטו אותו עשו זאת? לא ידוע ילדים אחריםאט עם ’בצ

. כל על מעשיו תן לו דין וחשבוןיי, כשאין מי שיגיב מיד ושבידוע, הוא שלכולם יותר קל להיות אחרים מאחורי מח

כשאני כותבת את הכתבה  ,הנה ברגע זה,. וזו לא הפעם היחידה .החיים המלאים שהיו לנער הזה נגוזו בשנייה

 הקנטות בפייסבוק. , לאאם מה  ,נערות שניסו לשים קץ לחייהן בטביעה, בעקבות תיאני שומעת על שהזו 

לא מעט, ולא רק בגלל הרשתות החברתיות. בעולם  ל פגיעות, הצקות והקנטות מתרחשיםשמקרים כאלה 

נו גם הכוח הפיזי שנכנס  יש ת, כי חוץ מהתגרויות, הקנטותהאמיתי, ההצקות יכולות להיות אפילו יותר גרועו

לעזרה,  וכשחבורה של ילדים סוגרת על ילד אחד, במקום שאף אחד לא רואה, רחוק מטווח קריאה למשוואה

והנה פיסת מידע קטנה של סטטיסטיקה פשוטה, שאולי רוחם. עולה על הל כלל יכולים לעשות בו ככהם בדרך 

 % 53.4יותר מחצי.  .מילדי היסודי בישראל, סובלים מהצקות % 52.5תעזור לכם להבין את גודל הבעיה. 

ההצקות האלה, הם לא רק  ים מכך.סובל 08.8%ובתיכון יותר מחצי.  - שוב .מילדי החטיבה סובלים מהצקות

   .הצקות של פה ושם, הם הצקות פיזיות, בעיטות, יריקות, אגרופים, השלכת אבנים

עיתים רבות ל המקרים האלה לעחרם הוא מצב שכיח. האחריות גם  .לא צריך תמיד כוח פיזי כדי לאמלל ילד

 ד שידוע לכולם שהוא סובל מהתעללויות ם יש ילא !!לא לשבת בשקט היא כולה שלנו. איך אפשר למנוע זאת ?

ולא חייבים לחסום את  .אנחנו יכולים לעזור לו אם נדבר שומרת את הסיפור שלו בצללים.  נוהשתיקה של

ם מדובר בחרם, לא להיכנע ללחץ החברתי מתוך דאגה למצבנו להיות מספיק אמספיק לדווח ו .המכות בגופינו

 חזקים. לא לפחד להשמיע את דעתנו. 
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 מאת: טל הופמן מהפכים בפורים
 

 זו שאלה שאני שואלת את עצמי.  –מהפך טוב או רע  –של מהפך  פורים הוא חג

 הנה הם לפניכם מצעד המהפכים של פורים...  –אבל לא אקלקל לכם את המשחה במחשבות עצובות 

המהפך של העם היהודי  –ורק כדי לא לקלקל את מצב הרוח הטוב  אכתוב ואמהר  הלאה – במקום השישי

נֵים ָעָשר חֶֹדש הּוא במגילה. מעם נרדף  שיצאה פקדה -להרגו הפכו יהודי פרס ומדי לרודפים והורגים . " ִבשְׁ

ַבר לֹוָשה ָעָשר יֹום בֹו, ֲאֶשר ִהִגיַע דְׁ ְֵׁבי ַהּיְׁהּוִדים -חֶֹדש ֲאָדר, ִבשְׁ רּו אֹי ֵהָעשֹות:  ַבּיֹום, ֲאֶשר ִשבְׁ ַהֶמֶלְך וְָׁדתֹו, לְׁ

לֹוט ָבֶהם, וְׁנֲַהפֹוְך  ָכלִלשְׁ ָעֵריֶהם, בְׁ ֲהלּו ַהּיְׁהּוִדים בְׁ שֹנְֵׁאיֶהם.  ב נִקְׁ טּו ַהּיְׁהּוִדים ֵהָמה בְׁ לְׁ ִדינֹות -הּוא, ֲאֶשר יִשְׁ מְׁ

ֵשי ָרָעָתם; וְִׁאיש ֹלא ַבקְׁ וֵרֹוש, ִלש"ֹלַח יָד, ִבמְׁ נֵיֶהם, ִכי-ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ ָדם ַעל-ָעַמד ִלפְׁ  ָהַעִמים.-ָכל-נַָפל ַפחְׁ

המהפך של אדר : חודש אדר, שהיה אמור להיות תאריך היעד לביצוע הגזירה, הפך לחודש  – החמישיבמקום 

ָחה, ּוֵמֵאֶבל  -ההצלה  והאווירה התחלפה בבת אחת "ִמּיָגֹון  –הישועה  ִשמְׁ יֹום טֹוב"  -לְׁ  לְׁ

להציג  ושתי שהפכה בן רגע ממלכה אהובה לדמות השנואה במגילה רק משום שסירבה – במקום הרביעי

 עצמה לראווה בפני חבורת גברים ששתו לשוכרה שבעה ימים. 

המהפך של המון ומרדכי : בתחילה  היה המן דמות חשובה ונכבדה בממלכה  "ִגַדל ַהֶמֶלְך  – במקום השלישי

אֹו ֵמַעל כָ  ֵאהּו וַּיֶָשם ֶאת ִכסְׁ ָדָתא ָהֲאָגִגי וַיְׁנַשְׁ וֵרֹוש ֶאת ָהָמן ֶבן ַהמְׁ (,  בסוף הסיפור 0ל ַהָשִרים ֲאֶשר ִאּתֹו" )ג ֲאַחשְׁ

ָכל  -לאחר מהפך גדול   עֹו הֹוֵלְך בְׁ ֵבית ַהֶמֶלְך וְָׁשמְׁ ַכי בְׁ דֳּ מרדכי הוא שנעשה לאיש החשוב בממלכה.  "ִכי ָגדֹול ָמרְׁ

ַכי הֹוֵלְך וְָׁגדֹול" )ט  דֳּ ִדינֹות ִכי ָהִאיש ָמרְׁ תכנן לתלות את מרדכי על עץ גבוהה ו... (. אבל זה לא הכל :   המן 4ַהמְׁ

 (.   7הגורל התהפך ואת המן "ָּתלּו ַעל ָהֵעץ" )ח 

והמכובד ביותר : המהפך של אסתר : אסתר שהייתה נערה יתומה ופשוטה. נערה שהסתירה  במקום השני

חכמת את יהדותה והפכה כמעט במקרה למלכה. עוברת במהלך עלילת מהפך גדול והופכת לאשה חזקה ומתו

 שמצילה לא רק את עצמה אלא את כל בני עמה.

: המהפך שלך ושלי ושל כולנו  יחד. יום אחד בשנה אנחנו הופכים למישהו או משהו אחר.   ובמקום הראשון

צובעים שיער, מתאפרים לובשים בגד מוזר או מסיכה משונה. העיקר להיות אחרים.. אבל אם לא ידעתם 

א מנהג מאוחר יחסית ויש המשערים שהגיע אלינו כהשפעה מנשפי אספר שהמנהג להתחפש בפורים הו

 מסכות האביב באירופה שהתקיימו  בתקופה שבה חל חג פורים. 

 

 

 
 
 
 

 מה שלומך מהפכה?
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נולד בעיר אולם  ןאיינשטיי.  ןאיינשטייאלברט  –נולד גדול המדענים בעיני רוב אנשי העולם  0879במרץ  04ב

 אביו היה בעל מפעל אלקטרוכימי שנכשל בעסקים.בקיסרות הגרמנית לפאולינה והרמן.  

בגיל  כינורבגלל אמו החל ללמוד נגינה ב למד לדבר בגיל מאוחר והוריו חששו כי בנם לקוי דיבור.  ילדותוב 

 התחיל ללמוד בבית ספר עממי קתולי  כילד יהודי היחיד בכיתתו  0885בסתיו של  . חמש

הצטיין בלימודי  גימנסיהב / בגלל עסקיו של האב בוואריהשב מינכןעברה משפחתו להתגורר ב 1889 בשנת

. כשגדל איינשטיין לא  הייתה   לו עבודה קבועה  אבל לא היה טוב  בשיעורים האחרים פיזיקהוה מתמטיקהה

 פיזיקהו מתמטיקהוהוא התפרנס מלמוד פרטי של 

 מאז עברו הרבה שנים ואיינשטיין עשה דברים אבל בואו נגע לעיקר: תורת היחסות 

 ... על....  מה זה תורת היחסות?  תורת היחסות מדברת  עלתורת היחסות הכלליתפרסם את  0905בשנת 

אומרת אבל אני לא ממש  מבין ובטח לא יודע  אהיה ברת ומאני לא יודע. אני רציתי לבדוק על מה היא מד

אבל בטוח שזו אחת התורות החשובות ביותר במדע המודרני ואולי ההורים שלכם יוכלו להסביר. אז  .להסביר

הסביר  איינשטיין את  1924 במאמר משנתבואו נמשיך לדבר על דברים אחרים שאלברט עשה. למשל 

דבר שהיה הבסיס לייצור קרן לייזר.  הלייזר הוא אחת הטכנולוגיות השימושיות   לייזרעקרונות הפעולה של ה

הנחת    ,האפקט הפוטואלקטריהם  רים עליהם אני לא אפרט .  עוד דבביותר במדע ובתעשייה המודרניות

ונחזור להמשך  .טיתמכניקה הסטותופעות נוספות ב התנועה הבראונית קר, ח מכניקת הקוונטיםהבסיס ל

היה איינשטיין  0933לשלטון בשנת  היטלר יצא לארצות הברית ובעת עלייתו של 1932 בשנת.. חייותולדות 

את רכושו,  לקחו ממנו את עבודתו  נאציםשדדו השנה אחרי כן  בריטניה., ממלכה המאוחדתבמסע הרצאות ב

 . היישוב היהודי בארץ ישראל ושללו גם את אזרחותו.  מדינות רבות הציעו לו מקלט  ואליהן הצטרף גם

י ניו ג'רז פרינסטוןב מתקדם המכון למחקר והצטרף לסגל ארצות הבריתאיינשטיין החליט להגר ל

קיבל איינשטיין אזרחות אמריקנית  תוך שהוא שומר על האזרחות השוויצרית שלו.   1940 בשנת

יצא איינשטיין לגמלאות מהפקולטה של המכון למדעים מתקדמים אך המשיך להחזיק במשרדו  9451 בשנת

  איינשטיין קיבל את עבודות יושב ראש של ועדת החירום של מדעני האטום  1946עד יום מותו  ב 

איינשטיין היה אדם צנוע בהליכותיו והסתפק במועט.  1955 באפריל 18טון ב אלברט איינשטיין נפטר בפרינס

 המדינות  בין  שלום דם מטרות  כמואת פרסומו הרב ניצל רק כדי לק

 לעולם ולמדע לסיכום  אלברט איינשטיין תרם רבות  

 עוד כמה דברים שחשוב שתדעו עליו זה שהוא ילד חשבו שהוא אידיוט 

 נה היו רבים שרצו שכשתקום המדינה ושלא יצא ממנו כלום  ולפני קום המדי

 אלברט איינשטיין יהיה נשיא המדינה. 

 .אז זהו אני נהניתי מקווה שגם אתם

 תולהתרא 
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 מאת: נעמה דביר הופמן וטל הופמן ושתי
 

 לכבוד פורים רצינו לספר לכם על האישה הראשונה עליה אנחנו יודעים  

 למה על כך מחיר יקר.ישותיהם ושששמה קץ לשליטה המחלטת של הגברים על נ

 בטח אתם חושבים שאסתר היא גיבורת סיפור המגילה, 

 זה נכון אבל הפעם אנחנו רוצות להציג גיבורה מסוג אחר. 

המגילה נפתחת במשתה שעורך אחשוורוש במלאת שלוש שנים למלכותו. ביום השביעי למשתה 

ת ושתי, אשתו,  ולהציג את יופייה בפני לזמן א –ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול  –החליט המלך 

בכירי הממלכה המשתתפים בהילולה: "ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן... שבעת 

הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות 

יא(. ושתי, שערכה -, ילהראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא" )מגילת אסתר, א

במקביל משתה נשים משלה, לא נענתה לקריאה, ובכך עוררה את כעסו : "ותמאן המלכה ושתי לבוא 

 בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאד וחמתו בערה בו" )א, יב(.

רק בו אלא במעמדם של כל הגברים  אשריו של המלך אמרו לו כי המעשה של ושתי עלול לפגוע ל

 לכה. כי אם הנשים בממלכה ישמעו שכך נוהגת המלכה הם ילמדו ממנה ויזלזלו בבעליהן. בממ

 לגרש את ושתי ולבחור לו אישה אחרת במקומה. שאחשוורובעצתם החליט 

ושתי התנגדה להיות חפץ או קישוט של המלך. היא התנגדה שיתנהגו אליה כמו אל צעצוע עם שלט 

ם שיתייחסו אליה צלבעלה והן למלכה. ושתי דרשה בע ןנגדה השלוחצים על כפתור והוא בא. היא הת

 כאל שווה בעלת רצונות וזכויות ולא כרכוש של בעלה. 

אז.... למרות שבהצגות פורים נוהגים לזלזל בושתי ולהציג אותה כדמות 

רעה אנחנו דווקא חושבות שהיא דמות חזקה ומעוררת הערכה לא 

 פחות מאסתר ואולי אפילו יותר

 לדעתנו  ושתי היא אישה גדולה מהחיים.ולכן 
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חן שוהם, נולדה להורים חנה ומשה שוהם, לאחים גיא והלה 

)קשה להאמין, אני יודעת...( בבית החולים  2.611שוהם, במשקל 

 שנים. 24"הלל יפה" בחדרה, לפני כמעט 

 כרת יותר מדי מאותה התקופה.אומנם הילדות שלי לא הייתה לפני יותר מדי זמן, אבל אני לא זו

רקדתי ריקודי עם פעמיים בשבוע, רקדתי  –אני כן יודעת וזוכרת שהייתי ילדה מאוד מאוד פעילה 

 סטפס, הייתי חניכה בצופים, הייתי בחוגי התעמלות, שרתי בלהקת זמר... מה לא?

מן הייתי פעילה והייתי כל הז –ההורים שלי מאוד עודדו אותי להיות בחוץ, עם חברים, בחוגים, בצופים 

 בסביבת אנשים תמיד.

אהבו להלביש אותי  –בתור אחות קטנטנה לאחים שמאוד מבוגרים ממני, תמיד הייתי מעין משחק 

 –בבגדים מצחיקים, לצייר לי פנים של חתול על הפרצוף, לעשות לי תצוגות אופנה, אבל הכי חשוב 

 שרק אפשר.הם מאוד שמחו שבאתי לעולם ורצו לשמור עליי מתי 

אף פעם לא איחרתי לשיעורים, תמיד עשיתי שיעורי בית ועזרתי לחברים  –בבי"ס הייתי חננה אמיתית 

ותמיד היו לי תעודות מעולות. אמא שלי לימדה בבי"ס היסודי שבו למדתי, אז תמיד היה לי עם מי  –

כי רציתי שיכירו אותי לנסוע, ותמיד קראו לי "הבת של חנה". זה היה נחמד, אבל לפעמים גם מציק, 

 בתור חן.

תמיד אהבתי לשחק דמויות אחרות, מדברת בשפות זרות )בעיקר ג'יבריש..( ומעמידה פנים שאני 

 מישהי אחרת. אולי בגלל זה הרבה מאוחר יותר עשיתי גם בגרות בתיאטרון.

מיוחדים, ותמיד  המון חתולים. לכולם היו שמות –הייתה לנו גינה מאוד גדולה, ותמיד היו לנו חתולים 

 גידלנו חיות בבית.

בכיתה ז' עברתי לבי"ס הדמוקרטי, שם היה לי מאוד נחמד כי למדתי להכיר את עצמי ואת מה שאני 

 וכיף לי עם זה. –אני טוענת שגם היום אני עדיין סוג של ילדה  רוצה לעשות עם החיים שלי.

 נות עם זהיהלצריך לזכור את הילד שבו ו –כל אדם, גם אם הוא אדם בוגר 

 חן.
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אנחנו רגילים לראות את המורים שלנו מלמדים, שמחים, כועסים, משוחחים. אנחנו רואים 

אותם עצובים, מחבקים עסוקים, אוכלים ולפעמים אפילו שרים ...או שותים מים או מתחממים 

 בשמש. או עושים ועדת לב או .. או...

 . מחופשים. ונראה אם תנחשו מי הוא מי?היום אנחנו מזמינים לראות אותם אחרים..

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 9 - 

 
 
 
 
 

 
 

 מאת: שני גור
 

 ליאור חסן:
 

 הוליווד! –אנג'לס  -בעתיד אני אהיה שחקנית מפורסמת.  אני אגור בלוס

 וכחול. שחור, לבן -בן ובת.  תהיה לי וילה שבה הכל יהיה  בצבעים -יהיו לי שני ילדים

טייל סביב חצי מהעולם ובסוף הטיול אני אעבור לגור בקוטב אתהיה לי לימוזינה לבנה ומפוארת!!!  בעתיד אני 

 הצפוני.  

 שחור, לבן וכחול והם יהיו על ענן. -בעתיד כל הבתים יהיו מעץ בצבעים

ר, לבן וכחול.   בעתיד יהיה שחו -בעתיד לא יהיה כביש אלא המכוניות ירחפו באוויר... יהיו רק מכונית בצבעים

 אדם מסוים  וזה יתקשר אליו. -לכולם שבב בראש ואוזנייה באוזן ואז אפשר לחשוב על בן

אדם.   במקום מחברות יהיו משטחים מרובעים שאם לוחצים  -בעתיד יהיו מחשבים בתוך כף היד של כל בן

 עליהם יוצאת הולוגרמה שעליה כותבים.

 ן לבן ויהיו עליו בתים רוחניים מעץ בצבעים שחור, לבן וכחול והכל ירחף באוויר...בעתיד הרחובות יהיו על ענ

אדום וכתום  -שחור, לבן וכחול, ואם בנות ממש רוצות אז יש בגדים בצבעים -כל הבגדים של כולם יהיו בצבעים

לכל אחד מהם יהיו שחור, לבן וכחול.   יהיו לי שני כלבים ש -שיעלו המון כסף. לכולם יהיה כובעים בצבעים

  .שחור, לבן וכחול   -שלושה צבעים והם

  

 רכילות רכב  
 

 

 מאת: אמיר רוזנברגפורד פיאסטה 
 

שקלים,. הפיאסטה עם מנוע  75,111 -פיאסטה בגרסה הידנית  שתהיה בעלת תג מחיר מפתה במיוחד פורד 

שניות, הביצועים  03.3-למאה ב קמ"ש מרביים והאצה 068כ"ס עם  82ליטר המוכר והמוערך שמייצר  0.25-ה

בהחלט סבירים ואפילו עדיפים על הגרסה האוטומטית. הגרסה החדשה עשויה לשפר משמעותית את מכירות 

הפיאסטה שעדיין לא זכתה לכבוד הראוי בארצנו. דרך אגב הפורד פיאסטה היא הסופר מיני הראשונה של 

אומר שהוא מצפה למכור הרבה מהפיאסטה הידנית היצרן מזה הרבה שנים. היבואן בישראל )דלק מוטורס( 

 החדשה
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 לודגה םירופ רקס
 מאת: עדי נאור ונעמה דביר הופמן

מה התחפושת הכי מקורית שהייתה לך? מה אתה הכי אוהב בפורים? ולמה תתחפש בשנה הבאה? אלו 

 מרואיינים מכל הגילאים. 12רק חלק מהשאלות שנשאלו בראיון ענק בו השתתפו  

ו: מאיה שמואלי, -ג : אורי נאור, תום שחר ואור בן חיים. מתלתון ד-רשימת המרואיינים" מתלתון אאז הנה 

שירה יוחננוב, רוני ניזרי, ילי איל, טומי שטנגר, יואב עיני, מאיה ברזילי , שני גור, אמרי דביר הופמן, איתי 

שי ברומר, גל ספקטור, תומר שרויה ושני  ט: מרב יערי, הדר שגיא, ליאור חסן, אלה אלוני,-לזרוביץ ומגן פר. מז

 כספי והמורים גליה ענת 

 ראשית שאלנו למה התחפשת השנה והתשובות היו מגוונות . 

ילי התחפשה ל:מוכרת תקוות וחלומות )אולי אפשר יהיה להמשיך לקנות גם אחרי 

 יה עופפה כזבוב וטומי: חנון. הדר התחפשה-פורים(. מאיה .ב. לחתול במגפיים גל

לטלוויזיה ושדרה במגוון ערוצים,  מאיה .ש. יחד עם חברתה  ליה היו שטן ומלאך. אור : 

אלה יוונית. אורי הפחיד בשקט עם  הצעקה. תומר עופפה בתחפושת פרפר, שני ונעמה 

.  07חזרו במנהרת הזמן הייתה גברת בשנות העשרים ונעמה גבירה מצרפת במאה ה.

פן המתוק.. שירה ויואב היו פירטים ושני גור אלה מתוקה מכולם הייתה רוני הצמר הג

ומרב הופיעו כחולות מתמיד בתור דרדסבא דרדסית וברמוח. רק גרגמל היה חסר. 

ליאור התחפשה לבובה גל הייתה מיס אמריקה ותום סוגרת שלישית בנות מדהימה 

ר הג'וקר מבטמן, איתי בתור רקדנית פלמנקו. אחרונים חביבים שלישית בנים עם תחפושות מקוריות : אמי

 פליפוי ומגן טרול פייס. 

 )היו עוד הרבה תחפושות מקוריות ויפות אותן לא הספקנו לראיין.. אתם מוזמנים להסתכל בתמונות(

 עכשיו שאלנו מהיכן באו הרעיונות לתחפושות:? 

ר או תכנית כמה ילדים אמרו שחברים או קרובי משפחה הציעו להם. אחרים קבלו את הרעיון מסרט או ספ 

טלוויזיה שראו.  לילדים מבריקים במיוחד פשוט עלה הרעיון בראש או שראו את התחפושת וחשבו שזה פשוט 

 מגניב.

 התשובות שבחרנו בהן לשתף היו :    

 הדר: ישבתי עם ליאור )חברה שלי( וחשבתי איך זה לשיר בקופסה

 תום: רציתי להתחפש למשהו אחר אבל לא היה את זה אז התחפשתי לזה

 מגן: חשבתי על תחפושת שבה אני יוכל להיות מפגר

 שאלנו:  למה התחפשת בשנה שעברה?  –גם בשנה שעברה התחפשנו 

 זוכרים? – ::.1הנה לפניכם מצעד תחפשות פורים 

נת: לטיגר לילי ילי: רפרית, מאיה .ב.: רובוט, הדר: סאקורה מנארוטו, ע

ו(: ערפדית,, -)מפיטר פן(, מאיה .ש.: טווס, אור: אינדיאנית, שירה )ד

ו(: ערפדית, תומר: ערפדית, שני .כ.: פנטומימאית, יואב: -אורי:נינג'ה, ,רוני )ד

ט(: מלאך, גל: פרחה, מרב: שוקולד מנטה מסטיק, -חייל, ליאור: היפית, שי )ז
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אלה: שוקולד מנטה מסטיק, איתי: רופא . יות, נעמה: שוקולד מנטה מסטיקאמיר: ג'יק ספרו, תום: מלכת החמנ

 פסיכופט, מגן: ליצן שקופץ מקופסא

רצינו לדעת על עוד תחפושות שהיו לכם אז שאלנו איזה תחפושת שלך הכי אהבת ואיזו היית הכי 

 מקורית. בטח לא תתפלאו לגלות שהרבה פעמים הייתה זו אות תשובה. 

 תחפושת אהובהילי: פו הדב  

 מאיה .ב.: מכונת מסטיקים מקורית ואהובה

יה: אסתר המלקה )לא זו לא טעות דפוס( היא אהובתה ופחית -גל

 קולה התחפושת המקורית שלה.

משה רבנו התחפשות  –הדר: שמלה אדומה ושתי צמות אהובה ופרת 

 המקורית

 ענת: חתן )חברה שלי התחפשה לכלה( והשיר שני חברים יצאו לדרך

 יתרואיה .ש.: טום וג'רי )עם אח שלי( ונסיכה רוסיה התחפושת המקמ

 אינדיאנית ואלה יונית אור:

 שירה: פיראטית ותקע ושקע כמובן כתחפושת מקורית

 אורי: הצעקה זו האהובה והנינג'ה היא המקורית

 רוני: ערפדית  אהובה ומקורית

 תומר: תות וקליאופטרה

 ורית איזו הפתעה...בה וגם מקושני .כ.: פנטומימאית אה

 אף הוא אהוב ומקורי –יואב: אסטרונאוט 

 שני .ג.: סינדרלה 

 ליאור: היפית

 שי: מלאך 

 גל: סנטה קלאוס והמקורית מהשנה מיס אמריקה

 מרשמלו והמקורית היא שוקולד מנטה מסטיק  מרב:

 אמיר: ג'וקר תחפושת אהובה ועוץ לי גוץ לי התחפושת המקורית 

 מנקו המקוריתלהובה ורקדנית פתום: שלגיה היא הא

 נעמה: אלה יוונית ושוקולד מנטה מסטיק המקורית

 שוקולד מנטה מסטיק אלה:

 מגן: טרול פייס וטרול פיס... 

יש בודדים שכבר יודעים למה יתחפשו בשנה הבאה . אנחנו מליצים לשמור את העיתון ולבדוק בשנה 

 הבאה האם כך יהיה...

 מסום. שי לחיפושית נעמה תהיה דיילת ואיתי פינגווין ביוניילי תתחפש לאביגיל מרחוב סו

 וכול שאר האנשים עוד לא יודעים או לא מגלים...

 לסיום רצינו לדעת מכל מה שיש בפורים מה המרואיינים שלנו הכי הכי אוהבים 

ניים בחרו הפעם היו תשובות דומות : הרוב אמרו להתחפש .בודדים העדיפו את משלוחי המנות ואוזני המן . ש

יה פשוט שמחות על -את חגיגת פורים בבית הספר. אחת אהבה את הגשם שיורד כל שנה שתי ילדות וגל

 החופש שבא. 

 פורים שמח עדי ונעמה



 - 02 - 

 2012 םירופמ תונומת
 

 הופמן-צילום: נעמה דביר
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 - 03 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - 04 - 

 
 
 

 מיכל דהןמאת: 
 

 ...אבל כרגיל היינו איטיים וגם קצת סקפטים... העדליידעלפני יותר מחודש הצבענו באסיפה בעד 
נזרקו רעיונות באוויר אולי רובוט אולי פיל אולי ...דרקון? הצוות הלך והצטמצם מיום ליום ...עד 

 שנשארו שנים
  -להחליט על...דרקון 

 העבודה החלה לאט לאט וכך גם ההתעניינות ...
בל אז פתאום זה קרה ...בהתחלה שנים שלושה ואז ...ארבעה ו... פתאום מלא א

 ילדים מכל התלתונים
  תמוקרטי הראשון...ומאחר שבעדליידעשרוצים ליצור שרוצים לבנות את הדרקון הד

 עלה וצמח לו הדרקון משאריות הזבל ,העיתונים והשקיות שלנו . מחזור מדובר
פות והיצירתיות שחווינו עם הילדים ...פשוט אין מילים לתאר את תחושת השות

 מרגש לראות איך כל יום באו והצטרפו
יב עבדו  -עוד ועוד ילדים , לקחו אחריות )קצת וויתרו על שיעורים( ובאו לעזור מ א

 ביחד פשוט חוויה.
אני חייבת להגיד שעברנו שיעור ענק באומנות ושאתם הילדים הכי מוכשרים  והכי 

 דהימים שפגשתי , ואני חושבת שיצרנו יצירתיים והכי מ
 ביחד את אחד הדרקונים היפים עם לא ה...

אז בשם הדרקון )כי הוא קצת ביישן( אני רוצה להודות לכולכם כי רק מאהבה יכול לצאת כזה דרקון 
 מהמם

 
דמי  , היה עליז ושמח וכייף.עהעדליידתודה רבה מכל הלב לכל הילדים וההורים שלקחו חלק בחגיגת 

שלה בפורים .להתראות  הדרקון הדמוקרטי ממש שמח להיות חלק ממשפחת גבעול ולהיות הנציג
 בפורים הבא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאת: עדי נאור
 

 עציץ מצחיק:
 למד אתכם להכין עציץ מחומרים ממחוזרים אהפעם 

  חומרים: 
 קרטון חלב, נוצות צבעוניות וכל מני קשקושים

 ההכנה:
דו. משכיבים אותו שכצד החתוך פונה כלפי מעלה, יתכים אותו בצלב וחמעמידים את קרטון הח

  תלים צמח!ומקשטים מציירים וש



 - 05 - 

 
 
 

 
 יום ילדים מלמדים

 מאת: אמיר דביר הופמן 

 

ו "יום ילדים מלמדים".  אז מי שלא יודע מה -כמו כל שנה )כמעט( היה בבית ספרנו בחודש שעבר בא

יעורים הרגילים )יש!!!!( והשיעורים עוברים לידי הילדים )יותר זה היום הזה זה יום שלא מתקיים הש

יש!!!( אז השנה היו לנו  שני שיעורי קרטה, שיעור כדורסל )שלי( שיעור קסמים ומבוכים ודרקונים. 

למדנו לצייר סוסים, לעשות סרטים, לעבוד בפלסטלינה. למדנו אומנות, עסקנו בספורט. שיעור 

מה עוד? לא נשכח שלמדנו לתת מכות פתיחה בכדורעף ועסקנו האבקות התקיים על הבמה. ו

בסקצ'אפ ולמי שכל זה לא מספיק גם למדנו לנגן בתופים  ועוד הרבה דברים יפים. ואת הכלה כל למדו 

 הילדים. אני רוצה להגיד תודה לכול מי  שעזר ליום ילדים מלמדים  כי זה היה יום ילדים מדהים. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג -המשפחה בתלתון א יום
 

ג את יום המשפחה. התכנסנו יחד הורים אחים וילדים )וגם -באווירה חמימה ומשפחתית ציינו בבית א

הופעות משפחתיות.  היה  –כמה כלבים(. שחקנו יחד משחקים, אכלנו מטעמים טעימים ושיא הערב 

 נפלא. והנה  לפניכם תגובת אחת המשפחות :

ערב מקסים  וארגנתןג, דגנית, כינרת, סמדר וסמדר, על שיזמתן -לא של אברצוננו להודות לצוות הנפ

להורים ולילדים לכבוד יום המשפחה. הערב כלל חידון )על המשפחות שלנו( והופעות )של ילדים 

ו וחברינו, זה והורים שובי לב( והיה פשוט נהדר. אז תודה רבה לכן שיצרתם לנו זמן איכות עם ילדינ

 עינת וגידי, הדס ואורי פסח .וממש לא מובן מאלי
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 וליאור חסן אהדר שגי :מאת
 

היום החלטתי ללכת בכיוון הפוך מפורים, בגלל שכווולם עושים כתבות על פורים וכבר לא 
 על אוכל. לעזרתי עמדה המתחנכת החדשה ליאור חסן! שאול נשאר מה לשאול, אז החלתי ל

 
 מה המאכל האהוב עלייך?

 דשוקול-מרב יערי

 טקוסטייק אנטרי-ניתאי קורקין

 סטייק ברוטב שמנת ופטריות -מגן פר

 סושי ושרימפס-גל ספקטור

 סושי ודגים-מררושי ב

 המבורגר-ענת בר לב

 

 איזה מאכל היית רוצה להיות?

 לא הייתי רוצה להיות מאכל-מרב יערי

 נוטלה -ניתאי קורקין

 מילקשייק-מגן פר

 ברוקולי-גל ספקטור

 ניםרוב ניצ-מרושי בר

 שוקולד-ענת בר לב

 

 מה השילוב הכי גרוע של אוכל?

 קולה ושניצל-מרב יערי

 קוויאר וג'ינג'ר-ניתאי קורקין

 מיונז וגלידת וניל-מגן פר

 פיתה עם חביתה ושוקולד -גל ספקטור

 נקניקיה ותות -שי ברימר

 טונה וריבה -ענת בר לב

 

 איזה עוגיות אתה הכי אוהב?

 אוראו -יערימרב 

 שוקולד צ'יפס-יןניתאי קורק

 קאפ קייקס-מגן פר

 קאפ קייקס-גל ספקטור

 שוקולד צ'יפס-מרושי בר

 שוקלד צ'יפס -ענת בר לב

 

 מה אתה מעדיף:

 גלידה או קולה?

                           קולה!!
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 מאת: אמיר דביר הופמן

   ל....תחיהלא נחמד המן ה... בוא נלכבוד פורים אני  מראיין  את המן הרשע. המן 

שלום המן אני בדרך כלל מתחיל בזה שאני שואל אם אני יכול לקצר את השם שלך. אבל לך  מראיין:

 יש כבר שם קצר אז אני יכול לקרוא לך פשוט המן

 כן יהודי מעצבן  המן:

 טוב אל תכעס. אתה פרסי נכון אז אתם באמת קמצנים?  מראיין:

 שקל על כל פעם ששאלו אותי את זה אז כבר לא הייתי פרסי קמצןאם היה לי  המן:

למה אתה גומר כל משפט בזה שאתה מתעצבן? זה לא טוב לעור. מה לגבי ספורט? אתה  מראיין:

 אוהב ספורט?

 כמובן! אני אוהב הריגת יהודים. אני אוהב תחרות השתחוויות בזה אני חזק ממש המן:

 ט איראני זכה באוסקר? מי שלא יודע פרס ואירן זה אותו הדבר  מה אתה אומר על זה שסר מראיין :

אל תזלזל בילדים בגבעול. הם מאוד חכמים. וכן, אני גאה במדינה שלי שניצחה את יהודים  המן:

 והרגה אותם 

 הם לא הרג את השחקנים של הסרט שלנו   מראיין :

 חבל  המן :

 מה המוסיקה שאתה אוהב    מראיין :

 פרסית. מוסיקה זולה. מוסיקה עברית, אה סליחה  איראנית. מוסיקה  המן:

 המן הרשע שניסה לרצוח יהודים אוהב מוסיקה בעברית   מראיין :

 הזה נגמר. ותגיד תודה שלא הרגתי אותך הריאיון :המן

טוב. זה היה ראין עם המן. מכתבה זאת אני אפרסם את מי אני אראיין בעיתון הבא. אז מראיין :  

 באה אני אראיין את פוקהונטס בעיתון ה
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 חיי האווקסים/מאת: ביטר בלו 
 :22המשך מ"קול גבעול" מס' 

 

"היי, גמדים!!" האדמונית ספק אומרת ספק צועקת להם. הם מתכווצים בכיסא, והיא נעמדת. 

היא מחכה מספר רגעים, ואז מתקרבת אליהם באיטיות. כשהיא נמצאת במרחק של כשלושה 

אותה. היא ממחוז  מזההמהם נכנסת מיועדת נוספת. והדבר הנורא מכל הוא..אני מטרים 

 אסור לה למות אסור לה למות אסור לה ל.. שלוש. תחושת אפלה נוראית ממלאת אותי.

האדמונית נרתעת מגודל הנערה וחוזרת בשקט לשולחן שלה. לאחר כמה רגעים הקרייריסטים 

 לפענח, וצוחקים בקול רם כמעט כל חצי דקה. מתחילים לקשקש על דברים שאין לי כוח

 אני דורשת מעצמי. תתעלמי מהם

הנערה מתיישבת לידם, ושיערה הסגול כהה כמו חציל. היא סורקת את הדוכנים ואת האווקסים 

שאחראים עליהם. ואני יכולה להישבע שהיא החווירה בביעות לשבריר שניה. הפרצוף החם 

מסבה את מבטה במהירות. "אני אוליה" היא אומרת. "בון" והנעים שלה חזר לפרצופה, והיא 

"וביים" הילדה אומרת והבן אומר אחריה. "שלום בון וביים" היא אומרת באימהות. אני מרותקת 

לשיחה שלהם. היא נעמדת וניגשת לדוכן שלי. ליבי מחסיר פעימה. היא בוחנת אותי במהירות 

בחשדנות ובאיטיות לאחור, ומתיישבת באיטיות ואז לוקחת תפוח ירוק ומבריק. היא מסתובבת 

אני  חייבת. לעזור לה. בזירה.באותו מקום. "מאיפה אתם?" היא שואלת ונוגסת בתפוח. 

מתפוצצת מבפנים. "מ..מ.." בון מגמגמת וביים מחייך. "מחוז שבע" הוא אומר. בון נשענת עליו 

אוליה, אבל הרבה יותר מרוכזת  וביים מקיף אותה בזרועותיו. בון עדיין יוצרת קשר עין עם

 בלנסות להפסיק לרעוד. אוליה חושפת את שיניה בחיוך רחב.

בעלת שיער שחור כשמי הלילה נכנסת. "היי, הנה לורה!!"  -כלומר, מפלצת  -נערה נוספת 

הבלונדיני צועק. "כן כן הנרי.." היא עונה לו ומתיישבת על השולחן שהם יושבים לידו. "אז 

אומרת למיועד ממחוז שתיים, שכנראה שמו הוא לורן. "כן?" חברתו למחוז עונה  לורן.." לורה

אות'ן." היא אומרת בזלזול. האדמונית הולמת בשולחן  במקומו. "אף אחד לא דיבר אלייך,
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סונדה? לורה? ביים?  בעדינות. "סונדה. אמרת שתביא לי פרי" היא מתלוננת לחברה למחוז.

אני  לעולם לא הייתי קוראת להם ככה. אני מסמיקה מעט. י..בון?! אם אלה היו הילדים של

מחליטה ומנסה לא להיסחף לנושא הכללי של אהבה. "ליאה. הפירות נמצאים ממש שם" לא 

הייתי אומרת שהוא מצביע על הדוכן, הייתי אומרת שהוא מצביע על המצח שלי. היא קמה 

צמות. "מה את ממליצה?" היא וממלמלת משהו לא ברור. היא הולכת אליי בעיניים מצומ

שואלת ובוחנת את כל הפירות שבדוכן. אני מזיזה את מה שנשאר מלשוני לצד שמאל ונושכת 

 את שארית הלשון שלי. אני מסתכלת על האפרסק. היא עוקבת אחרי מבטי, ולוקחת שזיף.

כשהיא מסתובבת אני מרשה לעצמי לגלגל יופי. היה נורא קשה לבחור מהתחלה בשזיף.. 

עיניים. היא מתיישבת על השולחן. כמו שלורה עשתה. "אני לא רוצה למות" בון אומרת, ומבטי 

רץ אל בון. גופי לא זז. אני רק נושמת, ורק אישוניי זזים. כלומר, חוץ מגלגלי המוח שלי. שלא 

י אנ -שבדרך מוזרה יודע הכל  -תבינו לא נכון, אין לי כוונות למרוד. לא בא לי הצלפות מת'וני 

פשוט מנסה להעיף את הרעיון הכללי של.. הרגש ההוא.. מהמחשבות שלי. "בון, אל תדאגי. 

שתנצחי". אני לא אוהבת את המשפט הזה. המשפט הזה אומר לא רק שהיא תצטרך  אדאגאני 

אומר שאוליה תמות. מה  גםלחזור הביתה, אלא שהקרייריסטים ירדפו אותם כל המשחק, ו

זה תלוי בי. הבעיה שזה לא תלוי בי. זה תלוי בחוד החנית שתנעץ שאין מצב שיקרה כל עוד 

בבטנה, וכמה עשירים נותני החסות שלה, ואיך הקרייריסטים ימותו.. ואם היא בכלל תהרוג, אז 

 אגיעברור שהשאלה הזאת לא קשורה. כי אני לא  אותי?אם תצטרך היא תהרוג  מי?את 

ולים להיות נותני חסות? שאלה קצת מוזרה, לזירה בזמן הקרוב, אבל עדיין..אווקסים יכ

 .בכללבהתחשב בכך שאין לנו כסף 

 המשך בעיתון הבא...
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 סיפור מאת ט.ק. 

מה  שקרה באותו יום , אפשר להגיד שהוא  שינה את חיי לגמרי , אף פעם לא יהיה אותו בן 

 אדם שוב....

 

 ,ירושלים. ישראל.  2102יום חמישי יוני 

 וני נשבה ברחוב השוק של ירושלים.הרוח החמה של חודש י

סוחרים התהלכו עם עגלותיהם וצעקו בקול את שם הפריט שאותו הם מוכרים וריח האוכל 

 הירושלמי נישא באוויר. 

איזו עיר נפלאה! חשבה דניאל בזמן שהתהלכה בין הדוכנים והתבוננה בשרשראות והצמידים 

 במטרה למצוא מתנה לאחותה הקטנה. 

, העיר הקסימה אותה. משהו באיחוד 02שון בישראל כשדניאל הייתה רק בת עוד בביקור הרא

הזה  בין העת העתיקה לעולם המודרני ריתק אותה ומאז היא חוזרת לירושלים בכל קיץ. 

בביתה שבאנגליה הייתה רגילה לאפרוריות ולמזג האוויר הקודר אבל פה בירושלים מזג האוויר 

 לו צל על עיר הבירה. היה יפה ועננים לבנים של קיץ הטי

היא המשיכה ללכת על מרצפות האבן הגדולות וצפתה בחבורה גדולה של נזירות שנכנסו 

 לכנסיה גדולה בפינת הרחוב. 

בזמן שחלמה בהקיץ ודמיינה את כל המאורעות שקרו ממש במקום שבו היא עומדת, עינה 

 תיקים ביותר. נחתה על פריט יוצא דופן על עגלה ישנה שנחו בה פריטים שנראו ע

 היא התקרבה אל העגלה ולא הצליחה להרים את עיניה מהפריט המוזר הזה . 

 "הלו " אמר מוכר מוסלמי מבוגר במבטא ערבי כבד. 

 "שלום " אמרה דניאל. המוכר חייך כששמע שהיא דוברת עברית. 

 "אני רואה ששמת לב לפריט יוצא דופן" אמר המוכר בקול עמוק. 

 ם, זה באמת עתיק כמו שכתוב?" "כן ,זה.. זה מקסי

לספירה, כנראה שמקורו במצרים, באמת פריט מיוחד "  611"כן בהחלט הוא מסביבות שנת 

בטח יש לו סיפור מרתק! כמה הוא עולה?" המוכר שתק לכמה שניות ואז המשיך " אני  ."הממ..

נראה כאילו  –אגיד לך מה, התליון הזה הוא לא למכירה, הוא שמור לאדם מכובד מאוד, אבל 

הוא נוצר  ממש בשבילך, אני אדבר עם האיש ואראה מה אוכל לעשות, חזרי לפה מחר בערך 

 אחר הצהריים". 5ב

דניאל היססה לרגע, היא לא רצתה את זה עד כדי לגזול את זה מאדם מכובד, אבל המוכר 

 צדק, משהו בפריט הזה משך אותה אליו, כאילו הוא קורא לה. 

 דניאל לבסוף "נתראה מחר". "אין בעיה " אמרה
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 "להתראות" 

תה לה תחושת בטן שזה לא סתם תליון לקישוט, ולא כדאי ידניאל הסתובבה והלכה משם, הי

 לה לחזור לשם מחר, אבל היא התעלמה מהתחושה הזאת, זה סיקרן אותה יותר מידי. 

היא קנתה היא המשיכה ללכת עוד קצת ברחוב השוק, ולבסוף הרגישה שהיא רעבה ועייפה. 

ולקחה מונית לבית המלון שבו התאכסנה.  -פלאפל  –את המאכל האהוב עליה בישראל 

בכניסה למלון בירך אותה פקיד הקבלה , היא ענתה בחיוך קטן ועלתה לחדרה. החדר היה קטן 

אך מרווח, הייתה בו מיטה זוגית, ארונית בגדים וטלוויזיה קטנה. דניאל הייתה עייפה מהיום 

 א התקלחה במים פושרים, החליפה למכנסי טרנינג ונכנסה למיטה.הארוך, הי

בשנתה חלמה דניאל חלום מוזר. בחלום היא הלכה ברחוב השוק ממש כמו היום, וראתה את 

התליון יוצא הדופן הזה על העגלה של האיש הערבי. היא התחילה להתקרב לעגלה כשפתאום 

בפינת הרחוב. היא עצרה והסתכלה  חבורה של חמישה אנשים בבגדים לבנים יצאו מסמטה

האנשים הלכו אל העגלה והפכו את תוכנה על הרצפה, שניים מהם נראו  -מרחוק על המתרחש

כמחפשים משהו ושלושת האחרים היו עסוקים בלהחריב את שאר הפריטים. המוכר היה שרוע 

נשים על הרצפה ופצע מדמם בראשו וברגלו. בדיוק כשדניאל עמדה לקרוא לעזרה אחד הא

גל צמרמורת עבר בדניאל, ואז ניתק המבט והאיש  –בבגדים הלבנים הסתכל ממש לתוך עיניה 

  –צעק משהו בערבית לשאר אנשיו. הם רצו משם 

לפנות בוקר. מה זה היה?  3דניאל התעוררה בצעקה. היא הסתכלה על השעון, השעה הייתה 

 היא שאלה את עצמה, רעד עבר בגופה. 

 היא לא תחזור לשם מחר.   -טוחה עכשיו היא הייתה ב
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 אוזני המן במילוי אגוזים ודבש
 

 רשימת מרכיבים
גרם חמאה חתוכה לקוביות 211  

 שליש סוכר
  4 כפות שמנת מתוקה 

חלמונים   2  
 כף קליפת תפוז מגוררת

 מילוי
 150 גרם אגוזים 

 100 גרם צימוקים 
 כוס סוכר 

 חצי כפית קינמון
שכפות דב   5 

 
 -הוראות הכנה

בקערת מיקסר מקציפים את החמאה הסוכר השמנת והחלמונים מוסיפים את 
 21ושומרים במקרר ל 3הקמח וגרידת התפוז מערבבים לבצק אחיד מחלקים ל

 .דקות
הכנת המילוי: טוחנים את כל מרכיבי המילוי במעבד מזון מרדדים את הבצק לעלה 

שמים את המילוי במרכז  .מ"ס 8ר וקורצים עיגולים בקוט "רבעובי חצי סמ
 טמע .מעלות עד שהבצק משחים 211מניחים במגש ואופים בחום של  .ומקפלים

 בתאבון .וזורים אבקת סוכר םמצנני
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 מילים מבולבלות לפורים:
 מאת: אלה אלוני 

 

 ענשר___________________
 

 ______________________שתתפווח
 

 __________________תלמיג סראת
 

 _______________________נאויז נמה
 

 ___________ששוווארח
 

 __________________חשלוימ נתמו
 

 ________________כסתומ
 

 ________________כימדר ידההי
 

 _________________נששו ריבהה
 

 

 לפורים  תפזורת

 מרב יערי מאת:
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 ה ס ד ה ס כ י ל כ ע י ל ס ת ב
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 עד איזה גיל תחייה?
 מאת : מרב יערי ונעמה דביר הופמן

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

 כמה פעמים בשנה אתה חולה? .א
0. 1-4 
2. 5-01 
3. 00-06 
4. 07+ 

 
 כמה חיות יש לך? .ב

0. 2+ 
 0רק  .2
 לא, אבל אני רוצה .3
 לא, ואני לא רוצה .4

 
 כמה ניתוחים עברת? .ג

 לא עברתי .0
2. 0-2 
3. 3-4 
4. 5+ 

 
 כמה שעות ספורט אתה עושה בשבוע? .ד

0. 4-9 
2. 01+ 
3. 0-3 
 כמעט בכלל .4

 
 האם אתה אלרגי למאכל כל שהוא? .ה

 לא שום דבר .0
 ל לא למאכלאלרגי אב .2
 כן לאחד .3
 כן ליותר מאחד .4

 
 כמה שעות ביום אתה רואה טלוויזיה? .ו

 לא רואה .0
2. 0-3 
3. 5-6 
4. 7+ 

 
 תהפוך את העיתון וגלה את עתידך !!!
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 מאת: שני כספי
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 בפעם הקודמת היו כאן יאיר לפיד ואייל קיציס!

 

 
 ?מי אני

 הופמן ומרב יערי  מאת: נעמה דביר
 

בכל עיתון ניתן לכם כמה עבודות על אחד המורים בבית 
ו לגלות על מי מדובר       העובדות כתבות סתנאתם הספר ו

 בלשון זכר אבל זה יכול להיות גם נקבה 
 )לא במקום ריאלי(הוא היה מועמד לכנסת  •
 הוא שבר את הרגל  4בגיל  •
שונה הוא ישב בשבוע הראשון של מלחמת לבנון הרא •

 במעצר על הפגנה לא חוקיתכמה שעות 
 הוא הפסיד את הטיול שנתי של כיתה ה' בגלל מחלת החזרת  •
 בנבחרת ישראל בכדורסל  שבועיים  בכיתה ט' הוא היה •
 
 

 בפעם שעברה הדמות הייתה ענת בר לב
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 זהה את המקום
 צילמה: מרב יערי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  קיץ אחד ביחד

       עדי נאור ה:ממליצ
 

 הספר קיץ אחד ביחד נכתב על ידי ליאת רוטנר  

יה שם נורא הם  היו בטוחים שיה .אותם לבית ספר קיץ לחונערים שש בספר מסופר על חמישה

אלצו להתמודד עם ' נהיו  כתבים בעיתון מפורסם,  נמשעמם אבל הם לא ידעו מה יקרה... הם 

לו דברים שלא ידעו לפני יגומלכת הכיתה'  המפונקת והסנובית 

 חשבו שלא יוכלו הם לא  זה לזה  הם לא חשבו שיקשרו כל כך .כן

להיפרד! לקיץ אחד ביחד יש ספרי המשך ששמם: תנו לגדול 

 . בשקט, לנצח בגדול, הרמת מסך, מעורב ירושלמי  ועוד כמה

ספר  זה הוא אחד הספרים  הכי יפים  שקראתי ואני ממליצה 

 !!!!!!!!!!!!!עליו בחום!!!!!!
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 מאת: מרב יערי
 

 

"תגידי לי" הוא שואל אותה, "איזו חיה את?" והיא עונה: כלב זאב. "איך זה  -שפן אחד הולך ביער ופוגש חיה 

יתה כלבה ואבא שלי זאב, אז אני כלב ייכול להיות? או שאתה כלב או שאתה זאב" אומר השפן. "אמא שלי ה

והשפן  -"איזו חיה את?" הוא שואל אותה והיא עונה: דב נמלים  -ת ופוגש עוד חיה זאב". ממשיך השפן ללכ

 .... !!!עונה: לא יכול להיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

מתקשר למנהל קרקס. "הלו" "שלום אני רוצה לעבוד בקרקס שלך" "מה אתה יודע לעשות"? "אני  משהו

יודע לשיר את כל השירים של ביאליק" "יפה מאוד, אבל מה אני יכול לעשות עם זה בקרקס?" "אני יודע 

אבל מה זה יכול לעזור לי בקרקס?!" "אני יודע גם לשיר את כל  יין,תלשיר אותם גם מהסוף להתחלה" "סח

ביי"  מצטער, השירים שלו עם היפוך של אותיות "באמת כל הכבוד אבל אין לי מה לעשות עם זה בקרקס,

 "הוא אומר "שיט, שכחתי להגיד לו שאני סוס איך שהשיחה מתנתקת,

 

"אתם חייבים לדעת לדבר אנגלית ! חצי  מורה :

  "!אנגלית וסיית העולם יודעת לדברמאוכל

 ק ?!?!""נו, וזה לא מספי תלמיד :

 

 "תשלם !"לה לאוטובוס אז הנהג אומר לו : אינדיאני אחד עו

 "שלם !" הנהג צועק : "אינדיאני לא משלם !"האינדיאני אומר : 

ככה שעה הם רבים עד " אינדיאני לא משלם !"האינדיאני עונה : 

 " תשלם מיד !"ר לאינדיאני : ע שוטר השוטר אומשמגי

 "אינדיאני לא משלם ! "האינדיאני אומר : 

השוטר לוקח אותו לבית משפט אז השופט שואל את האינדיאני : ` 

  "תגיד למה אתה לא משלם ?!"

 יה . . ."יש כרטיס לאינדיאני"ומר : האינדיאני א
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