
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 שלום לכולם
אחרי זמן רב שלא הוצאנו עיתון 

)חגים, חופשות וטיולים( אנחנו 

חוזרים לשגרה ומוציאים עיתון 
 נוסף... 

ל דברים בעיתון היום יש כתבות ע

מיוחדים שהתרחשו בבית הספר 
בנוסף יש גם  .בחודשיים האחרונים

עצמאות הכתבות העוסקות ביום 

אנחנו בשיאה  .אותו חגגנו לא מזמן
תמצאו בעיתון ו ,של עונת הטיולים

כתבות על טיול שביל ישראל ועל 
נשלים את  הבא בעיתון .ו-טיול ד

העיתון הבא יהיה  .שאר הטיולים

 .ימודיםאחרון לשנת הל
בעיתון הזה תהיה לנו הזדמנות 

להכיר את המנהלת החדשה שלנו 

 לאה.
וכמו שבטח שמתם לב הקיץ הגיע 

 אז תשתו הרבה מים......   
 

 
 הנו מהקריאהית
 
   מערכת קול גבעולשלכם  

  

 תוכן עניינים
 

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

 3 מה שלומך מהפכה?.......................................

 4  בדיוק היום...................................................

 4-5 א'........................................................ עיצי

 6 ....................................גדולות מהחיים..........

 7-8 מי את לאה...................................................

 9-01 ............שביל ישראל....................................

 00 ..........ו......................................-טיול שנתי ד

 02 ......................................חידון מדעים............

 03 חידון ישראל בגבעול.......................................

 04 ............המסיבוטיקה.....................................

 05 ............המבוגרים שנהיה..............................

 06 .........................מה אתם חושבים.................

 07.....זה רק אני והסוס שלי.................................

 08. .................מתכונים.....................................

 09-22 חידון הלהקות הגדול.................................

 23 .............חידות ושעשועונים...........................

 24 ......בחן את עצמך.......................................

 25 ..................................זהה את המפורסם.....

 25................מי אני..........................................

 25...............זהה את המקום.............................

 26......... מומלץ ביותר.....................................

 27..................................חה...........בדיחחחחח
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 מאת: ועדת אסיפה 

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

 

   1..:אספה כללית  יום רביעי  

 אסיפת צלצולים

 ..41 ו ..5:אספה כללית   

  .יציאת ילדים מבית הספר ללא אישור האספה דנה בהתמודדות עם

למעט יום ראשון  05.31. יום הלימודים מסתיים ב8.05להזכירכם על תלמידי בית הספר להגיע לבית הספר עד  

הורה או  -דורשת ליווי מבוגר  ,קצרה או קרובה ככל שתהייה ,03.31כל יציאה מבית הספר לפני  . 03.21ב

לילדי . נדרש אישור חתום של ההורים שיגיע לידי החונך/ת - 05.31 - 03.31ליציאה מבית הספר בין . חונך

 התיכון אישור יציאה קבוע . 

 כיצדהאספה לא דנה בשאלה האם מותר או אסור לצאת מבית הספר ללא אישורים אלו אלא רק על השאלה 

 איך לסייע לכולנו לעמוד במחויבות זו.ולדאוג שחוקים אלו יאכפו 

יהיו התגובות  ,לכל יציאה ללא אישור חתום מהחונך ותיאום עמו )כולל תלמידי תיכון( :הההחלטה הבא ההתקבל

 ,פעם ראשונה: אזהרה והחתמת הילד על כך שהוא מכיר את החוק הבאות:

 מעגל נוכחות וזימון הורים   –נוהל עצירה  וזימון הורים, יסודי  , פעם שנייה: חטיבה ותיכון

  4.8אספה כללית יום רביעי 

אדון שוקו  "bruno mars - "the lazy song, , ספת צלצולים. נבחרו השירים הבאים: שיר הפתיחה של הפיג'מותא

 "adelle - "rolling in the deep, אריק איינשטין –

 5.8אספה כללית יום רביעי 

ת עה של חלק מהצוות המארגן של מחנה נחל אלכסנדר לדחות את המחנה ולקיימו בתחילת שננידונה הצ

 הלימודים הבאה. 

 התקבלו ההחלטות הבאות:

 המחנה יתקיים כמתוכנן לקראת סוף שנת הלימודים שנת הלימודים.

 יוקם צוות משותף של חונכים וילדים לארגון המחנה 

 גם בעתיד יתקיים המחנה לקראת סוף השנה.

 .להיות בצוות המארגן של המחנה רבים  האספה התנדבו ילדים םבתו
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 מאת: טל הופמן

 נדמה לי שהפעם הם מתאימים בעיקר לנוער ולמבוגרים.  -סיפורים קצרים ליום העצמאות   2

שנים של "להיות עם חופשי  64שנים של עצמאות,  64במוצאי יום העצמאות זמן קצר אחרי שסיימנו לחגוג 

 מבקשי של בתים ארבעה על'( ו) וקרב לפנות נזרקו תבערה בקבוקי: אביב תל בדרום בארצנו" עבר לילה סוער

 נזק נגרם אך נפגע לא איש. מקלט מבקשי של הוא גם – אחד ילדים גן ועל, שפירא בשכונת אפריקאים מקלט

 לציוד.

 אז מה קרה אחר כך?

 .כי אכן הייתה מתקפה על בתים אלו ועדיין לא נעצרו חשודים אישרו אביב תל במשטרת

 .המעשה את בחריפות גינה דאיחול רון יפו-אביב תל עיריית ראש

  .מחאה משמרת מתושבי השכונה קיימו כמה שעות מאוחר יותר  ובכל זאת יש אור קטן בקצה המנהרה... כמה

 התוצאה בדיוק וזו – לרחוב ומגיעה, בעיר מועצה חברי כמה דרך, מהממשלה שיורדת גזענית הסתה יש"

 לא המדינה ואם, לכלא ללכת צריכים לגזענות יםשמסית אנשים. "השכונה תושב, נאדר ניר מאשים", שלה

לא מתגוררים בשכונות מצד שני צריך לזכור כי מבקשי המקלט  ".בגופנו אותם נעצור אנחנו – אותם תעצור

מתרכזים כולם בשכונות שהן מראש במצוקה קשה. נוכחותם מגדילה עוד יותר את הקושי של חזקות אלא 

 התושבים. 

  על התושבים החלשים ביותר במדינה שלנו...  קודם כל שיחשוב אולי אי ומי שמבקש צדק חברתי כד

 ועוד סיפור  אחד אחר לגמרי ...

 . נורדאו מאהל אנשי של בארגונם העצמאות ליום משואות הדלקת טקס העצמאות התקיים יום בערב

, ויצירה תרבות אמנות, ותחיר, שוויון, חינוך, הדמוקרטיה חיזוק: משואות שייצגו את הערכים  02הודלקו , בטקס

 02-ה המשואה. פעילה ואזרחות רווחה, קהילתיות, הדדית וערבות סולידריות, נבונה צרכנות, וחדשנות יוזמה

 . נורדאו במאהל הפעילה 85 בת אשה, השבט זקנת י"ע הודלקה

 ירו את השמים.באותו זמן בכל רחבי הארץ הוציאו מאות אלפי שקלים על במות ומופעים .. וזיקוקי דינור הא

 מה הקשר בין שני הסיפורים?

  .ולי תמצאו אתםאלא יודעת 

 מה שלומך מהפכה???? –ובאמת 

 ברגע האחרון..... בשבת האחרונה החלו שוב הפגנות במקומות שונים בארץ....

 

 מה שלומך מהפכה?
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 למאי 1:רועים חשובים קרו בעבר ביא 4

 ם לחפש עוד מידע באינטרנט....מילים  עליהם ואם תרצו לדעת עוד אתם  מוזמניהנה כמה 
 

תקבל פסק דין בארה"ב שקבע שאסור להפריד בין לבנים ושחורים בבתי ה .58:/1/8:
 .ספר

 
שנה ילדים שחורים לא יכלו ללמוד  61עד לפני הגדולה   ההדמוקרטי -כן, כן בארצות הברית 

בארצות הברית זה היה חלק ממאבק ארוך שנהלו השחורים בבית הספר יחד עם ילדים לבנים. 
 להשיג שוויון זכויות. 

 
 : "המהפך" 511:/1/8: 
 

  .הליכוד בראשות מנחם בגין מנצח לראשונה בבחירות לכנסת
מפלגות השמאל בראשות המדינה.  ביום אחד  וכמעט שלושים שנה הי

בתום יום בחירות ושמע  ההכול השתנה. עם ישראל ישב מול הטלוויזי
 .שלטון במדינה עבר לידי הימיןה. מהפך –לראשונה את המילה 

 
 
 
 
 
 

 מאת: אמיר דביר הופמן 
 

  

תארו לכם מצב שבו ילדי הגן ינצחו את ילדי התיכון... דבר זה יהיה הפתעה ומצב בו החלשים 

מנצחים את החזקים. תארו לכם עוד מצב בו ילדי הגן לא ינצחו רק את התיכוניסטים הם גם 

ג  ובסוף גם את המורים ואת הורים. בקיצור מנצחים -את או, -ינצחו את חטיבת הביניים, את ד

את כולם ולוקחים את אליפות בית הספר. אז זה קרה השנה בכדורגל הישראלי.  זה קרה 

קריית שמונה, אחת הערים  ,כשעירוני קריית שמונה, קבוצה שלפני שנתיים עלתה לליגת העל

)שחקנים שגדלו  במחלקת הנוער  קבוצה שמורכבת ברובה משחקני בית ,היותר עניות בארץ

ובכל זאת זכתה  הקבוצה באליפות. קריית שמונה הפסידה שלושה משחקים בכל  ,של הקבוצה(

משחקים.  קריית שמונה לקחה את האליפות )העונה  עוד לא  41השנה שזה אומר בערך 
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יב ( נגמרה אבל היא כבר הבטיח את אליפות( כשהיא מובילה על המקום השני )הפועל תל אב

 .נקודות 05ב

 

 קצת מידע על הקבוצה

הפועל  ,עירוני קריית שמונה נוסדה כתוצאה מאיחוד שתי הקבוצות שייצגו בעבר את העיר 

 .קריית שמונה ומכבי קריית שמונה

רוב שנותיה בליגות ב  הפועל קריית שמונה שהייתה הקבוצה הבכירה יותר בעיר, שיחקה 

  ,ליגה הארציתשיחקה הקבוצה ב 1985   1981 בשנים  ,כדורגל הישראליהנמוכות של ה

עלתה הקבוצה  1994 בשנת  .עונות 9שם נשארה במשך  ',ליגה אירדה הקבוצה ל 1985 בשנת

  '.ירדה חזרה לליגה א 1997 שוב לליגה הארצית, אך ב

הצליחה הקבוצה להעפיל   ,רן בן שמעון תחת הדרכת מאמנה החדש , 2007/2006בעונת

 .לראשונה בתולדותיה לליגת העל

סיימה שלאחר  ,שונהבפעם הרא גביע אופ"א מוקדמותלהעפילה הקבוצה   2118 ביוני 1 ב

  .במקום השלישי

שנה  .זכתה קריית שמונה בגביע הטוטו)הגביע השלישי בחשיבותו בארץ( 2100\2101בעונת  
לאחר דו קרב פנדלים שבו ניצחה את הפועל  ,בגביע הטוטו שוב לאחר מכן זכתה קריית שמונה

 .3 – 4תל אביב 

ונה את האליפות.  זהו סיפורה של השנה, חמישה מחזורים לסיום העונה הבטיחה קריית שמ
 בשנה הבאה נלמד את סיפורה של בני לוד. .קריית שמונה

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1981
http://he.wikipedia.org/wiki/1985
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1985
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%90%27_(%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C)
http://he.wikipedia.org/wiki/1994
http://he.wikipedia.org/wiki/1997
http://he.wikipedia.org/wiki/2007
http://he.wikipedia.org/wiki/2006
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%95%D7%A4%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A2_%D7%90%D7%95%D7%A4%22%D7%90
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 רחל

 מאת: נעמה דביר הופמן 

 לכבוד יום עצמאות שהיה החלטתי לעסוק במשוררת הלאומית של ישראל רחל 

לֹובְּשטיין סלע )שלרוב מכירים אותה כרחל המשוררת(   .בְּ

ברוסיה.  בילדותה חלמה להיות ציירת. רחל למדה בבית ספר יהודי ובגימנסיה  0891רחל נולדה ב

 עברה לקייב ולמדה שם ציור.   07ובגיל  ,התחילה לכתוב שירים ברוסית 05כללית. בגיל 

היא יצאה עם אחותה לאיטליה ללמוד אומנות ופילוסופיה. בדרך  ,09כשרחל הייתה בת  0919בשנת 

 החליטו להישאר בה ולהשתלב בבנייתה.  ישראל. כשהגיעו להחליטו לעצור בישראל

הם התיישבו במושבה רחובות ולמדו עברית בגן הילדים. אחרי כמה זמן נפרדה רחל מאחותה ועברה 

נסעה לצרפת כדי ללמוד חקלאות. שם  0903שם  עסקה בעיקר בחקלאות. בשנת  ,לגור ב"חוות כינרת"

אך הוא סירב לעלות לארץ ישראל  לכן בוטלה החתונה. שנים  ,פגשה את אהבת חייה וכמעט נישאה לו

 לאחר מכן הקדישה לו רחל את אחד משירה "התשמע קולי, רחוק שלי".

לם הראשונה נסגרו שערי ישראל ורחל לא יכלה לחזור ארצה. לכן היא נסעה וכאשר פרצה מלחמת הע

רחל ארצה והצטרפה לקבוצת  חזרה 0908לאביה ברוסיה ושם עסקה בהוראת ילדים פליטים. בשנת 

דגניה שעל שפת הכינרת. שם היא חיברה את רוב שיריה בעיקר שירים על הכינרת שהייתה אהובה  

    .עליה במיוחד

 ,תקופה קצרה לאחר מכן חלתה רחל במחלת השחפת

רחל  .מחלה מדבקת שבאותם ימים נחשבה לחשוכת מרפא

ושלים ותל נתבקשה לעזוב את דגניה והחלה לנדוד בצפת, יר

 .נה שיעורים פרטים בעברית וצרפתיתאביב. לפרנסתה נת

באפריל גברה מחלתה והיא נשלחה לבית חולים  04 ב

נפטרה רחל  0930אפריל ל 06 מיים אחר כך בווי ,"הדסה"

 .40שהיא בת כ

רחל קבורה על שפת כנרת יחד עם רבים מראשי הציונות. 

קרנו בבית אגב, בשביל ישראל עליו מסופר בכתבה אחרת ב

הקברות של כנרת ובקרנו בקברה של רחל שלידו מונח ספר 

 שיריה היחיד. 

לחנו והפכו לשרים אהובים ושנים אחר כך רבים משריה ה

 ומוכרים. 
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 מאת: נגה כינורי ונעמה דביר הופמן

 

לאה. רצינו להכיר ולשוחח עם  –ית החינוך במנהלת חדשה ליש לצד מרק  כיבוודאי שמתם לב 

 אה והנה לפניכם הריאיון שערכנו עמה.ל

היא ספרה לנו שהיא למדה שנתיים בבית ספר  .מהיכן הגיעה אלינו בשאלה ,התחלנו, כמובן

שם מטפחים אנשי חינוך וחברה ומאפשרים להם לפתח את הרעיונות  ,למנהיגות חינוכית

. לפני זה היא אמרה לנו לאה ,"שנתיים כאלה זה כמו לזכות בלוטו של עולם החינוך" .שלהם

עבדנו "עבדה עשר שנים בצמידות עם יעקב הכט שייסד את החינוך הדמוקרטי בישראל. 

"הפרויקט שאני הכי גאה בו הוא שותפות בתהליך שינוי   ".בפרויקטים של שינוי מערכות חינוך

בתי ספר. התהליך  04 שהיא עיר גדולה עם יותר מ ,משמעותי במערכת החינוך כולה בבת ים

 .ל הפיכת המערכת כולה כולל החינוך הבלתי פורמלי ליותר דמוקרטית"הוא ש

 

 נכון?  –אבל לא ניהלת בית ספר דמוקרטי 

"הייתי שותפה לאיש חינוך נוסף, דני לסרי, להקמת וניהול אקדמיה דיאלוגית   .ענתה לאה ,"לא מדויק"

בית ספר גדול זו באמת  שנים בלבד. אבל לנהל 3שהיה תיכון דמוקרטי דיאלוגי.  בית הספר פעל 

 .ההזדמנות הראשונה שלי"

 

 למה רצית לנהל דווקא בית ספר דמוקרטי?

הרעיונות והמודל של בית  .הילדים שלי מתחנכים בחינוך הדמוקרטי " אני מאמינה בחינוך דמוקרטי,

 .הספר הדמוקרטי הם הכי נכונים ומדויקים בעיני בחינוך. אני גם לא מסתדרת עם החינוך הרגיל"

 

 ולמה דווקא גבעול?

"הכרתי את גבעול עוד לפני שנולד. קסם לי הרעיון של בית ספר דמוקרטי ממלכתי כלומר כזה שאינו 

בית ספר אליטיסטי המתאים רק לכאלה שיכולים לשלם. זה סותר בעיני את רעיון השוויון שהוא מרכזי 

ין בארץ ואחד המעניינים בעולם. זו בדמוקרטיה. אני חושבת שבגבעול יש את הניסיון החינוכי הכי מעני

 ."זכות עבורי להיות שותפה למעשה חינוכי זה

 

 מה מוצא חן בענייך בגבעול?

יש משהו ישיר בפגישה עם כולם. וגם עם ההורים. בבסיס  .מרגש לפגוש את כולם –"הילדים הצוות 

רוח החלוצים  יש עדיין את .שאני מאמינה בהם  ,בית הספר יש המון דברים בגישה הדמוקרטית

 .הקהילתיות שמתבטאת בעיקר בספריה ועוד המון דברים של יום יום" שהקימו את בית הספר,

 

 מה צריך לשפר או לשנות?

"זה מוקדם עבורי לומר. הדבר הכי משמעותי לדעתי הוא התהליך אליו אנחנו נכנס בשנה הבאה 

ליו יחד צוות הורים וילדים וזו תהליך של יצירת תעודת זהות מחודשת לגבעול. זה משהו שנעבוד ע

 . "תהיה הזדמנות לבחון את הרעיונות שלנו ודרך יישומם
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 מה תלמדי בשנה הבאה?

 ."יש לי ג'וק חינוכי שהוא פיתוח תחומי עניין דרך לימודי התמחות"

 

 מה זאת אומרת?

זאת ללמוד  יוכלו בכל ," ילד או ילדה שמעוניינים בלמידת תחום מסוים שאינו במערכת הבית ספרית

ביקור  ,בשעות בית הספר ואחר הצהריים ,זאת דרך סרטים, ספרים, עבודה עם אנשי מקצוע

לימוד תחומים הנוגעים בנושא. למשל ילדה המעוניינת בצורפות אפשר לחבר אותה עם ובמוזיאונים 

יעבוד ד. עוד לא ברור לי איך זה וצורף, לעסוק בלימוד כמיה שחשובה לחיבור מתכות, תערוכות וע

אבל בעקרון זה רעיון שאני רוצה לפתח. דרך למידה זו   ,ואיך זה ישתלב במערכת ,ובאיזו מסגרת

 .בפרויקטים אישיים" כההיה כרותתהיה פתוחה בעקרון  לכל הגילאים ו

 

 איך הייתה קבלת הפנים ואיך זה להתחיל לעבוד אחרי אמצע שנת הלימודים?

כנס יחיוכים וחיבוקים. זו קהילה נדיבה שמאוד נעים לה לנות,"קבלת הפנים הייתה מאוד חמה. המון סב

שקיבל אותי והכניס אותי לשותפות  ,אליה. משמח אותי מאוד גם שיתוף הפעולה הנהדר עם מרק

טובה. יש יתרון להיכנס בשלב זה של השנה. כשתתחיל שנת הלימודים הבאה אהיה כבר אחרי תהליך 

 ."הכרות ולמידה

 

 ות?ימה שאלות אישאפשר לשאול אותך כ

 ."בוודאי"

 

 יש לך ילדים?

 . ". שניהם לומדים בדמוקרטי ביפו6וסול בן  04"יש לי שני בנים מקסימים זהר בן 

 

 איפה את גרה?

נותן לי אפשרות לצאת להיכנס לתפקיד. קצת  ה"אני גרה בתל אביב. זו נסיעה ארוכה כל בוקר אבל ז

לל זיהום האוויר. אני מקווה יום אחד לעבור לכאן אבל עוד חבל לי על הדלק גם בגלל שהוא יקר וגם בג

 .נראה"

 

 אפשר לשאול בת כמה את?

  ."42"בת 

 

 מה התחביבים שלך?

אני  ,"אני עושה יוגה מיוחד בחדר חם, אני אוהבת לשחק כדורגל )הילדים שלי אומרים שאני טובה בזה(

 ."אוהבת קולנוע ספרות וקסמים

 מה את הכי אוהבת לאכול?

מאכל האהוב על ביותר הוא סלט עשיר אגוזים וסלק ועוד הרבה דברים טובים. אני מעדיפה להמעיט "ה

 .בשר ובעבר הייתי צמחונית. אני גם מאוד אוהבת סושי"

 החלומות שלך? םמה

י חולמת שבית הספר שלנו יהפוך נ"אני מגשימה חלום עכשיו. תמיד חלמתי לנהל בית ספר דמוקרטי. א

 .ל העולם ללמוד מאתנו. חלום אחר הוא לחיות חיים יותר אקולוגים ומשפחתיים"למקום שיבואו מכ

 

 תודה רבה לאה

 שמחנו להכיר אותך והיה לנו מעניין 
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 מאת: נעמה דביר הופמן
 

נערות ונערים  מבתי ספר דמוקרטים ברחבי הארץ  021עם סערת רגשות וסערה במזג האוויר יצאו 

 שבועיים שנמשך  2102למסע שביל ישראל 

עם תרמילים ענקיים, מתרגשים, שמחים ומפחדים יצאנו לדרך. הגענו לבניאס ושם התחלנו לצעוד עם 

 ,אבל אנחנו המשכנו ללכת. למזלנו ,ירד גשם שוטף ,שכמיה על הכתפיים. כך היה בימים הראשונים

ת בכל מיני חניונים אבל מהיום הרביעי ישנו בכל הלילו ,בימים הראשונים, ימי הגשם, ישנו באולם סגור

נו צריכים לפרק את יוהי ,7-5כשרק אור הירח מאיר לנו. התעוררנו כל בוקר בין  ,או באמצע שום מקום

  .וכל זה בזמן שרוני ויריב מזרזים אותנו ,האוהל, להכין אוכל לכל היום ולהתארגן  לתזוזה

. היו עליות והיו ירידות. יותר ים קליםוהיו ימ יותר קילומטרים. היו ימים קשים 20 - 05הלכנו כל יום בין 

 לנו בערוצי נחלים. יעלינו הרים רבים וטי

אתם בטח שואלים איפה התקלחנו בכל השבועיים האלה??? התשובה היא שלא ממש התקלחנו. 

 בשבתות היו ילדים שההורים סידרו להם מקלחת, בקבוקי מים הייתה הדרך המקובלת.

ופתאום עברנו ליד מקום  ,הייתה בירדן. הלכנו והלכנו והיה חםאחת הפעמיים שבכל זאת התקלחנו  

שעושים בו קיאקים. עצרנו,  קנינו ארטיקים ונכנסנו למים. מצאנו חבל ובעזרת החבל עשינו טרזן למים 

  .פיים ביותר בטיוליוזה היה אחד הרגעים הכ

, אבל בכל זאת נכנסנו. פעם נוספת שהייתה סוג של מקלחת הייתה בנחל עמוד.  שם המים היו קפואים

 אחרי רחצה בנחל הייתה עלייה קשה עם סולמות וזה היה אחד הימים הארוכים.

בטח אתם רוצים לדעת מה אכלנו. אז ככה בבוקר הינו מכינים סנדוויצ'ים לכל היום עם שוקולד, חלבה, 

ם קורנפלקס, המצאנו כל מיני שילובים: שוקולד ע ,גבינה צהובה ועוד.  עם הזמן כדי שלא ישעממם

שוקולד עם ביסקוויט, שוקולד עם עוגיות ועוד כמה.  כל אחד הכין כמה שהוא רצה ובערב הייתה לנו 

ארוחה חמה שהייתה צמחונית. האוכל לא היה משהו. היו ימים שהיה אוכל ממש לא טעים והיה ימים 

או אורז לא מבושל וכל שהיה אוכל יותר סביר. היה אורז או פתיתים או פירה )או אורז במרקם פירה( 

  .מיני דברים אחרים

בשבת הראשונה עשינו קידוש אותו ארגנו והנחו ילדים מגבעול. זה מוזר שהייתי צריכה לצאת לשביל 

 ישראל בשביל לעשות בפעם הראשונה קידוש.

יריב שכח לקחת מפה אז הוא אלתר מפה בעזרת גופו וכך הראה לנו איפה אנחנו ולאן אנו צריכים 

  .להגיע
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 . . . עוד סיפורים

אחרי טיפוס על הר מירון כולנו עייפים על ראש ההר ופתאום רוני אומרת בואו עושים קצת אקרובלאנס.  

להם  איןזה היה נחמד לעשות אקרובלנס על אדמה בלי מזרונים. והיו ילדים שלא לומדים בגבעול ו

 .עבורם זו הייתה חוויה חדשה –שיעור אקרובלנס קבוע במערכת 

אבל זה היה יום שישי  ,זאת הייתה עליה מאוד קשה והיה חם מאוד .באחד הימים עלינו את הר ארבל

וכולנו שמחנו שאחרי יום כזה קשה יש לנו יום מנוחה. הרבה הורים הגיעו. חלק נשארו לישון במחנה 

  .אבל אחר כך עוד פעם הפרידה הייתה קשה ,חלק לקחו את ילדיהם לישון איפה שהוא באזור

כל הילדים שעשו את כל  .מבלי שכמעט נרגיש עברו שבועיים ועל ראש הר תבור עשינו טקס סיום

ילדים כאלה. זה היה עבורי  רגע נורא שמח ומצד שני מאוד עצוב.  61 והי .השבועיים קיבלו תעודות

יית פיועצוב כי זו היה חוויה כ, שמח כשהבנתי שעמדתי בזה והצלחתי  להתגבר על הקשיים שהיו לי

כשיו זה נגמר וע ,שנהפכו לממש חברים שלי ,םהכרתי המון ילדים וילדות חדשי .שאני אזכור לכל החיים

וצריך להיפרד. אחרי הטקס ירדנו מההר עייפים מכל השבועיים האחרונים ומהיום האחרון. כשראינו את 

  .האוטובוס זה היה רגע מרגש במיוחד

אבל כשהגענו וראינו את ההורים  ,יתה נסיעה ארוכה מאודעלינו לאוטובוסים נסענו ונסענו. זאת הי

פעם באותו  011להיפרד מהרבה חברים. יש ילדים שנראה לי שחבקתי  ךמצד שני היה צרי. שמחנו

 ערב. 

ת מרוני ויריב שממשיכים לצעוד ובבית התיקים כבר ארוזים ושקי שינה מגולגלים מחכים לקבל הודע

  .במסלול
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 ו  -ד  תמאת: בנו

ילנו בגליל המערבי. ישנו בשטח, עלינו, ירדנו, השתכשכנו, בשלנו, יצא דופן. טוו היה י -הטיול השנתי של ד

ונאלצנו לחזור באמצע הלילה  ,אכלנו, ישבנו ליד מדורה, שיחקנו צחקנו ו...כן ירד לנו גשם שוטף באמצע הלילה

 ואחר כך חזרנו שוב לטייל...

 איך היה הטיול?

הביתה כי אני  חזרנו. חבל ש בבוקר  3 עדהטיול היה ממש כיף, הכי כיף היה שהיינו ערים חננוף: שירה יו

היינו  ,הלכנו הרבה ,רציתי ממש להישאר בטיול. ביום חמישי היה הכי כיף. טיילנו בנחל כזיב. עשינו מלחמת מים

ואז ראינו  ,בל נשארנו עם המאבטחא ,בסוף נשארנו לבד כי אבדנו לקבוצה .וכולם החליקו בבוץ ,בהרבה ברכות

את טל ועוד כמה ילדים. עלינו להר ואז ראינו את מבצר המונפורט. כשהגענו לסוף הטיול ראינו את הקיוסק. 

 .הגענו לאוטובוס ועשינו צחוקים כל הדרך חזרה

ועשינו מלחמת  שהיינו בנחל בצת, ואז המשכנו לטייל ועברנו בנחל והיה צחוקים.כהיה כיף בהתחלה  רוני ניזרי:

מים. ואז עלינו לאוטובוס ונסענו לפארק גורן. הגענו בערך בחמש, ואז הגיע הלילה, וכל הזמן היה טפטוף 

וכל האוהלים והציוד  ,ובשתיים עשרה בלילה פתאום התחילה סופת ברקים ורעמים, ואז התחיל גשם זלעפות

ופינו אותנו בחזרה הביתה בלי לקחת כמעט כלום. לפנות בוקר מהאוהל  3 אז יצאנו בונרטבו. לא יכולנו לישון 

 ,נו מאודיבבוקר הודיעו להורים שצריך לבוא ביום חמישי לבית הספר כי עושים טיול פיצוי. היה ממש כיף נהנ

 ואחר כך חזרנו לאוטובוס וחזרנו לבית הספר.   
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 חידון מדעים

 מאת: שני גור

ילדי  .דעים בו השתתפו כל בתי הספר באולגהו לחידון מ-ילדים בשכבת ד 01לפני פסח יצאו 

שג הגדול במדעים ימעבר לה .וגלידה 2 גבעול חזרו שמחים לאחר שקיבלו את המקום ה

 הצטיינו ילדי גבעול במורל גבוה וגיבוש קבוצתי.

על שם איש מאוד מיוחד ששמו  ,בפעם הראשונהבשנה שעברה התקיים חידון בנושא מדעים 

הוא  .מדעים ולמרות זאת החלום הכי גדול שלו היה להיות בקורס טייס"דני דסאו".  דני אהב 

הגשים את חלומו והיה בקורס טייס.  כשהיה ילד הוא למד ב"טכנודע" וכשהיה גדול הוא גם עבד 

בטכנודע . אבל הוא גילה שהוא חולה בסרטן.  למרות כל הקשיים וכל הטיפולים שעבר נשארה 

פעם לא נישבר ולא ניכנע למחלה.  כמה שנים לאחר  -הוא אףלו אותה שמחת חיים שהייתה לו ו

 הגוף שלו לא היה יכול להמשיך להתמודד עם המחלה והוא נפטר.  ,לו המחלהאצשהתגלתה 

 ועכשיו על החידון:

החידון מחולק לשני חלקים, בחלק הראשון כל קבוצה מקבלת דף שבו כתוב באיזה חדר היא 

שבכל תחנה יש כצריכה להיות, באיזה שעה ובאיזה נושא.  כל קבוצה עוברת בין כל התחנות 

משימה אחרת בנושא אחר.  לאחר שכל הקבוצות עוברות בין כל התחנות עוברים לחלק השני.  

תלמידים מהקבוצה שלה. כל מורה  4ני כל מורה מתבקשת לבחור לפני תחילת החלק הש

וכל פעם  ,מחלקת מספר לארבעת התלמידים שבחרה מהמספרים אחת, שתיים, שלוש וארבע

פעם אחת לכל מספרי אחת וכו'.  מראים לכל מספרי אחת את   -קוראים לבמה למספר אחר

 עזרה.בלי ת צריכים לענות על השאלה לבד אותה השאלה וכל מספרי אח
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 !!! בגבעול תואמצעה ןודיח
 

 והיוו את הסכם המסגרת לשלום? 0978איך קראו להסכמים שחתמה ישראל עם מצריים ב

אחת השאלות  היחידות  עליה לא ידע לענות מי ממשתתפי חידון העצמאות  הובכן, זאת היית יודעים?

 של מדינת ישראל. 64 שהתקיים בגבעול ביום ראשון מיד לאחר יום העצמאות ה

העוסקות במפת המדינה, בהיסטוריה שלה  ,אבל על שאלות רבות אחרות קשות יותר ופחות

 ובתרבותה ידעו גם ידעו תלמידי בית הספר לענות.

 שלבים ברמת קושי עולה.  4חונכות לקחו חלק בחידון שכלל  2ח ועוד  -ילדים בכתות א 41 למעלה מ

ילדי  -ומי שהרשימו במיוחד בידע שלהם היו הגבעולים הצעירים גם הקהל לקח חלק בפתרון החידות 

 הגן!

שלושת המנצחים בחידון  שגילו ידע מרשים ביותר היו , בן מור ואמיר שהגן על תוארו כאלוף בית 

 הספר.

ילדי בית הספר שלקחו חלק בחידון כמתחרים או כקהל וגילו ידע רב  ואבל המנצחים הגדולים באמת הי

 ביותר. 

 יכם כמה מהשאלות הקשות. מזמינים אתכם לנסות לפתור לפנ

 "? ונחמיה עזרא" במבצע יהודים ארצה הועלו מדינה מאיזו

 ?רשרש אום בעבר נקראה עיר איזה

 מה היה השיר הישראלי הראשון שזכה באירוויזיון?

 ? הימים ששת מלחמת בעת ישראל מ"רה היה מי

 ?   ישראל במדינת הראשונה הטבע שמורת הייתה מה

 ? נובל בפרס שזכה הראשון הישראלי היה מי

 ? אביב בתל שלום מגדל הוקם מוסד איזה של יסודותיו על

 ?רזוה ואורי קראוס שמוליק, חנוך שלום, איינשטיין אריק הובילו להקה איזו
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   מאת: נגה כינורי 

בחודש פברואר נסעו חברי שיעור רובוטיקה סוף סוף לתחרות שהתכוננו אליה במשך חצי שנה, תחרות 

. התחרות הייתה תחרות אזורית והיא התקיימה  באולם כדורסל של בית  FLL -First Legally Lego ה

ספר בא עם הרובוט שלו, עם החולצות שלו  ספר בכפר יונה. היו שם מלא מלא בתי ספר וכל בית

ושמחתי לפגוש חברות שלי מבית ספר אחר. בשיעור שלנו התחלקנו לשתי קבוצות של  ,והעידוד שלו

והקבוצה השנייה  givologicעשר ועשר. וכל קבוצה המציאה לעצמה לוגו אנחנו למשל קראנו לעצמנו 

בתחרות היו ארבעה מקצים,  .ננו למקצה הראשון. באולם כדורסל התכוFLL all the weekקראה לעצמה 

כל משימה הייתה  .וחצי דקות 2 -בכל מקצה הרובוט שלנו היה צריך לעשות כמה שיותר משימות ב

רובוטיקה השנה הייתה בנושא בטיחות מזון וכל משימה שהרובוט עשה השווה מספר נקודות. תחרות 

'. ויא משאית מזון לבסיס, לשים חיידקים בכיור וכהייתה קשורה לנושא, לדוגמא הרובוט היה צריך להב

בנוסף למקצים היינו צריכים להציג את עבודת החקר שלנו על בטיחות מזון בפני השופטים, להציג 

ערכים שהיינו צריכים לפעול  הם  FLLערכי ה . FLLולהסביר על הרובוט ולהסביר איך פעלנו לפי ערכי ה 

עזרה הדדית וכו' שהדרך  ,הגיבוש, שיתוף פעולה ,תחרויות לגביהם וזה משהו שלא מאפיין הרבה

לניצחון לא תמיד פחות חשובה מהניצחון עצמו. המנחה של התחרות אמר שהם מכנים את התחרות 

ובכן עד אז לא הייתה ממש מסיבה אבל לפני חלוקת הפרסים הדי ג'יי שם שירים  ,הזאת המסיבוטיקה

יה ותעודת השתתפות וכולנו מקווים ששנה הבאה נזכה מקום וכולם רקדו. לצערנו יצאנו רק עם מדל

 ראשון. 
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 מאת: שני גור
 

 הופמן. -הפעם במבוגרים שנהיה ראיינתי את אמיר דביר

 אביב!-כשאהיה גדול אני אהיה כדורסלן בקבוצת הפועל תל

 גן. -אני אגור ברמת

פונג", שולחן -תים, חצר גדולה, שולחן "פינגאני אגור בבית גדול עם חמישה חדרים, שני שירו

 סנוקר  ובכל מקום תהיה טלוויזיה )גם בשירותים(...

 רומיאו" אדומה! אתהיה לי מכונית  "אלפ

 כשאהיה גדול אני אצא לספארי בקניה!!!

 הבתים לא ישתנו הרבה חוץ מזה שהם יהיו גדולים יותר...

יפון או כל יתר )לא יהיה נהג והן יופעלו על ידי אבעתיד יהיה כביש אבל המכוניות יהיו חכמות יו

 מכשיר טאץ' אחר...(

בשנים הבאות יהיו יותר פעילים בפייסבוק ופחות פעילים בטלפון אבל לא יפסיקו לדבר אחד עם 

 השני. 

 הכל יתפתח וישתפר!! -בעתיד כל עולם הטכנולוגיה יהיה שונה

 נולוגיה(.בעתיד יעברו לכיתות חכמות )עם מחשבים והרבה טכ

הרחובות יראו אותו דבר, והאופנה תראה אותו דבר. אני אמשיך ללבוש חולצות קצרות וללכת 

 יחף.

 . . . זה העתיד של אמיר דביר הופמן
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 הדר שגיא וליאור חסןמאת: 

עבור אז הפעם אני ושותפתי לפינה חסן היקרה ראיינו אנשים לגבי מוזיקה. ותופתעו לגלות שמוזיקה 

בחום לחפש ביוטיוב את השירים לכם  ותממליצ ו... בכל מקרה אננתמעניי ל כךחלק מהאנשים לא כ

 :( נוא אהב בדקתי אישית ונור ושהוזכרו כאן. כי אנ

 איזה צלצול הכי אהבת?

 tern me on redio.      -ליאור הצ'ינגס 

 תנו לחיות בשקט של שלומי שבת. -שי שרויה 

 .בננה פון -עידן שמואלי 

 beautiful. -סופי בר 

 

 מה השיר האהוב עלייך?

 של כריסטינה אגילרה.  beautiful -ליאור הצ'ינגס 

 תנו לחיות בשקט של שלומי שבת. -שי שרויה 

 אין לי שיר מועדף, אני אוהב הרבה שירים. -עידן שמואלי 

  .של הביטלס here comes the san  -סופי בר 

 

 ה?את/ה יודע/ת לנגן על כלי נגינ

 כן, על פסנתר.-ליאור הצ'ינגס 

 .לא –שי שרויה 

 .לא –עידן שמואלי 

 .לצערי לא -סופי בר 

 

 איזה סגנון מוזיקה את אוהבת? )פופ מטאל...(

 פופ, ורגאי.  -ליאור הצ'ינגס 

 .מזרחית –שי שרויה 

 .פופ –עידן שמואלי 

 אני אוהבת הכל חוץ ממזרחית ורוק כבד. -סופי בר 

 

 ב/ה עליכם?מי הזמר/ת האהו

 אין לי. -ליאור הצ'ינגס 

  .משה פרץ -שי שרויה 

 אין לי. -עידן שמואלי 

 .pink floyd -סופי בר 
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 שלי שחר )עזרה: נגה כנורי.(מאת: 

 
 

בתחילת שנה שעברה נרשמתי לחוג סוסים ובפעם הראשונה בחוג עליתי על סוס רגיל וזה היה טיפה 

מאוד. התגברתי והלכתי לעשות הליכה עם קמרו הסוס ומאוד נהניתי.  מפחיד מכיוון שהסוס גדול וגבוה

רות )שזה ריצה קלה על הסוס(. וכשהכנסתי אותו לתא בפעם תבשיעור החמישי למדתי לעשות 

זה נורא כאב ונישבר לי האבזם אבל לא קרה לי  .הראשונה הסתבכתי טיפה והוא דרך לי על הרגל

שאני מכניסה אותו לתא. עד היום אני בחוג ואני מאוד כסוס כלום. מאז אני שומרת טיפה מרחק מה

 האוהבת סוסים ואני יודעת כבר לעשות קנטר ) דהירה ובזכות זה אפשר לקפוץ מעל קורות(. יש תשע

 שלבים בחווה שלנו.

 השלבים הם:

 . התחלה וריכוז.0

 בשלב הזה אני נמצאת. –. מודעות עצמית 2

 . שליטה וגבולות.3

 ורגישות. . אסרטיביות4

 .עצמאות.5

 . משמעת עצמית.6

 . הרמוניה.7

 . אתה נהיה מדריך.8-9

תו אני כמעט בכל שיעור וקוראים לו גרציוזו, הוא סוס לבן שעל צווארו יש יבחוג יש לי סוס קבוע שא

 נקודות שחורות ואני מנקה אותו. 

 רגיל ואני אקרא לו ג'וני.הייתי רוצה סוס משלי והייתי רוצה שהוא יהיה בצבע לבן והוא יהיה סוס 

 אני ממליצה לכולם להתיידד עם סוסים כי זאת חיה ממש חמודה ומתוקה וכיף להיות אתה. 
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 מאת: אלה יעלוני 
 

 בעקבות יום העצמאות הינה לכם מתכון הכי ישראלי שיש!!!
 

 פלאפל פטריות
 

 גרם )כוס וחצי( פטריות שמפיניון קצוצות 251
 

 ם )כוס וחצי( פטריות יער ו/או פורטבלו קצוצותגר 250
 

 נענע, שמיר, פטרוזיליה: כוס תערובת עשבי תיבול טריים וקצוצים 1

 

 'וכו מוצרלה, קשקבל, פרמזן:( כוס תערובת גבינות קשות מגורדות )לפי בחירה 1
 

 כפית פלפל שחור 1/2
 

 מגורר אגוז מוסקט כפית 1/2
 
 כפית מלח 1
 

 אופן ההכנה:

ים את תערובת הפטריות על מחבת, עד שהנוזלים שמפרישות הפטריות מתאדים מקפיצ .0
 .כמעט לגמרי

מעבירים את הפטריות המוקפצות ביחד עם שאר המרכיבים לקערת מעבד מזון ומעבדים  .2
 .עד קבלת תערובת אחידה

יוצרים מהתערובת כדורים בגודל כדור פלאפל ממוצע וטובלים כל כדור בנפרד בציפוי  .3
 .לפי הסדר הבא: קמח, ביצים ופירורי לחם (בלים שניצל לפני הטיגון)כמו שטו

מטגנים את הכדורים המצופים בשמן עמוק, עד שהם מזהיבים. מעבירים לצלחת  .4
 .שרופדה בנייר סופג ומגישים חם
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מופע האיחוד של כוורת עם היהודים והחלונות הגבוהים 
 . . .  ועוד הרבה אחרים

גגנו לאחרונה בואו נראה כמה אתם מכירים לכבוד יום העצמאות אותו ח
 את המוזיקה הישראלית בחידון הלהקות הגדול של ישראל

 

 מאת: אמיר דביר הופמן 

 

לפניכם חלק מתוך חידון הלהקות הגדול שחובר לכבוד יום העצמאות בשנה שעברה. בחרנו 

לחברי להציג שאלה אחת בלבד על להקה. את התשובות נא לשלוח במייל או למסור ביד 

  .המערכת. בין העונים נכון יוגרלו פרסים

הייתה להקת פופ ישראלית, שחבריה היו אריק איינשטיין )שירה(, שמוליק קראוס  :החלונות הגבוהים

אלי מגן. הלהקה פעלה בשנות )גיטרה, שירה, לחנים ועיבוד קולי( וג'וזי כץ )שירה(, ובשלב מסוים גם 

 . 61-ה

 

 ?לונות הגבוהים. על איזה נביא שרו הח:

 א. יחזקאל

 ב. אליהו

 ג. ישעיהו

 ד. עמוס

 

 

על הרכביה השונים, הייתה מההפקות היותר מצליחות בבידור ובמוסיקה  :שלישיית גשר הירקון

, ורבים משיריה הפכו כבר בזמן אמת לקלאסיקה של הזמר העברי. זה היה 61-הישראלית של שנות ה

 ורם גאון ובניהה: אריק איינשטין יני הקמת הלהק"הרכב צמרת" של זמרים שהתפרסמו גם לפ

 אמדורסקי

 

 ?לפני שלישית גשר הירקון ורם גאון ואריק איינשטייןה. באיזו להקה היו י4

 ל"א. להקת הנח

 ב.  להקת בצל ירוק

 ג. משינה

 ד. להקת פיקוד מרכז

 

 

 שעים.להקת רוק ישראלית מצליחה שפעלה בשנות השמונים והת תההי :החברים של נטאשה

 

 ?. איזה מהשירים הבאים אינו של החברים של נטשה1

 מלנכולי. א

 מי אוהב אותך יותר ממני .ב

 ג. אני אוהב אותך לבד

 ד. בדקה אחת שפויה 
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הייתה להקה ישראלית משפיעה שפעלה באמצע שנות השבעים. חבריה היו שלום חנוך, אריאל  :תמוז

עדר. תמוז נחשבת לאחת הלהקות הישראליות החשובות זילבר, מאיר ישראל, איתן גדרון ויהודה 

 ביותר.

 

 . מתי היה מופע האיחוד אחרון של תמוז?.

 בקיסריה במופע לזכרו של מאיר אריאל שכתב שירים ללהקה 2119א. ב

 בפארק הירקון באירועי יובל למדינה 0998ב. ב

 של אריק איינשטין 71בהופעה פרטית ביום ההולדת  2119ג. ב

 סכסוך בין שלום חנוך לאריאל זילבר הלהקה מעולם לא התאחדהד. בגלל 

 

 

. אחרי מספר להקות רוק שהצליחו 0973היא הרכב של יוצאי להקות צבאיות שקם בשנת : כוורת

פחות, הייתה כוורת ללהקת הרוק הראשונה בישראל שזכתה להצלחה מסחרית גדולה. סגנונה 

חברי הלהקה היו: דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, גידי גוב, התאפיין ברוק מלודי ועשיר בהומור נונסנס. 

 אפריים שמיר, מאיר פיינגנשטיין )פוגי( , יוני רכטר ויצחק קלפטר. 

 

 חודשים אחרי יציאת התקליט הראשון "סיפורי פוגי" .. איזו מלחמה פרצה 8 

 א. ששת הימים

 ב. מלחמת יום כיפור

 ג. מלחמת ההתשה

 ד. מלחמת רוסיה יפן

 

 

. חברים בה יהלי סובול, יוסי חממי, פיטר רוט 0993-היא להקת רוק ישראלי שהוקמה ב :מוניקה סקס

 צור -ושחר אבן

 

 .של איזו סדרה היה השיר מכה אפורה )היא אמרה לי תראה...( 6

 א. פלורנטין

 ב. טלנובלה בעם

 ג. החיים זה לא הכל

 ד. שבתות וחגים

 

 עלה בתחילת שנות השמונים.להקת רוק ישראלית משפיעה שפ :בנזין

, בעיקר 81-יהודה פוליקר, בנג'ו קמחי, קיטש אמסלם ואלי חדד, ניגנו במסגרות שונות מאז סוף שנות ה

 באזור חיפה והקריות.

 

 . מה היה השיר הראשון של הלהקה שהגיע לרדיו?1

 א. משמר לילה

 ב. יום שישי את יודעת

 ג. חופשי זה לגמרי לבד
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 ד. גשם

 

 

יא להקת רוק ישראלית, הנחשבת בעיניי רבים לאחת הלהקות המשפיעות ביותר שפעלו ה: משינה

 .2113והתאחדה שוב בשנת  0995-0985בישראל. הלהקה פעלה בשנים 

 חברי הלהקה הם שלומי ברכה, יובל בנאי, איגי דין, בנסון ואבנר חודורוב

 

 . מאיזו להקה הושפעה משינה בתחילת דרכה5

 א. ביטלס

 ב. מדנס

 ג. הגשש החיוור

 ד. הרולינג סטונס

 

 

. היא נחשבת 0948-0949הייתה להקת הזמר והבידור של הפלמ"ח שהתקיימה בשנים : הצ'יזבטרון

 כלהקה הצבאית הראשונה שהוקמה בארץ

 

 .  בשיר המפורסם של הצ'יזבטרון: מה מחפש הפלמח"ניק?5

 א. את המחר

 ב. את החברה שלו

 ג. את האוכל

 ד. את הטלוויזיה

 

 

 

נחשבת היום לאחת הלהקות המצליחות בארץ כשבאמתחתה שישה אלבומים.  :להקת ה"הדג נחש"

בשירים שלה יש מסרים של סובלנות, שוויון ושלום, וכולל מחאה חברתית ופוליטית. הם פועלים משנת 

 עד היום 0996

 

 . מה שם הסינגל הראשון של הלהקה?" 1:

 א הדג נחש

 ב. שלום סאלם פיס

 הסטיקרג. שיר 

 ד. בולבול טרנג

 

 

 .2115היא להקת רוק ישראלית מהעיר אשקלון, אשר הוקמה בשנת  :הפיל הכחול

 חברי הלהקה דניאל ברקת, לירון אטיה, גלעד לוי, איתי סהר, מורן אטיה, רז טובול

 

 . מהיכן בא השם הפיל הכחול?::

 יםא. כדור כחול שלקח לירון עטיה כל יום בהיותו מאושפז בבית חול

 של דניאל ברקת 3 ב. ציור שציירה אחותו בת ה

 ג. שם של להקת רוק אוקראינית 
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 ד. סתם צירוף מילים ללא סיבה

 

 

 

על ידי תום פטרובר ואורית שחף, בני זוג  0992הם להקת רוק ישראלית שהוקמה בשנת  :היהודים

 נשואים שהכירו במהלך שירותם הצבאי.

 

 הלהקה. מה היה שם האלבום הראשון של 4:

 א מציאות נפרדת

 ב. אין לך מקום

 ג. פחד מות

 ד. אם כבר

 

 

הייתה להקה ישראלית, המשלבת השפעות ים תיכוניות ומוזיקת רוק. במשך שנות פעילותה : טיפקס

הרבות השתנה הרכב הלהקה מספר פעמים, אך הבסיס, ובראשו כותב השירים, המלחין והסולן קובי 

 2118 -0991ים אוז, נשאר זהה. הלהקה פעלה בשנ

 

 .  מהיכן הגיעו מייסדי טיפקס?1:

 א. שדרות

 ב. חדרה

 ג. תל אביב

 ד. דימונה

 

 

 

על ידי דני בסן, יזהר אשדות ויאיר  0981היא להקת רוק ישראלית משפיעה, שנוסדה בשנת : תיסלם 

 0983באוקטובר  23-ניצני, והתפרקה ב

 

 . היכן הוקמה הלהקה?.:

 א. באולפני גלי צה"ל

 בלהקת הנח"לב. 

 ג. בחברת הפקות תפוח

 ד. על חוף הים בל אביב
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 מאת: נעמה דביר הופמן 

 

 מילים מבולבלות בנושא ישראל:

 יושמר ופהח_____________

 מוי צתוהאמע___________

 תכסנ___________

 העבר______________

 תבי פשהמט____________

 אלפלפ___________

 

  ....חפשו בתפזורתתם יאת המילים שגיל

 י ש ק ה ר ת ס נ כ א ו ט פ ד

 ר ד ג ק כ ק ע י ח ל ז ס ו י

 ו מ ב ו ה ו נ מ צ ת פ י ו ו

 ש י ג ה מ ו נ ד  ק ר ד א ט מ

 ל ש ל י צ ה ת ע ה ב ר ע י ה

 י ו י ר ו ט א ר נ מ נ ל ח ע

 ם ר ל ו פ ה נ ג מ צ ת ג פ צ

 כ ה ע ק ע י ו ח ל ט ה ל ב מ

 י ח ל י ט ר ב ח מ ג א מ ג א

 א ו י ב י ג ד ה ו פ ו ז ל ו

 ט פ  ו נ ג ח ל י ל ב  ב ו ט ת

 פ ב נ ד ס ד י צ ו ל ת ו כ ח

 ז פ ב א ו ג מ ת פ ע ס נ ת ו

 ס ו ה ט פ ש מ ה ת י ב ת ל פ
 

 ודדי נב ווינרג__________              

 __________ללגי נעלוי_

 יימלשור______________          

 קוהתו_____________               

 לותכ____________

 והק ייהרקו____________
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 מאת: מרב יערי ונעמה דביר הופמן 
 

 האם אתה ישראלי?

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

 אתה בלונה פארק יש תור ממש ארוך מה תעשה? .א

 אעקוף את כולם .0

 אם מישהו יתפוס אותי אני אחזור♥ -אנסה לעקוף בלי ששמים .2

 אעמוד ואחכה בתור הארוך .3

 גיד כלוםאאני לא אעשה כלום ואם אני אראה שמישהו עוקף אותי אני לא  .4

 
 איך אתה עם פלאפל? .ב

 חד הטעימיםוואי א .0

 אחלה .2

 אני אוהב לפעמים .3

 איכס..  .4

 
 כמה פעמים היית בחו"ל? .ג

0. 1  

2. 0-3 

3. 4-7 

4. 7+ 

 
 תרצה לעשות צבא?האם  .ד

 כן זה ממש חשוב .0

 כן כי כולם עושים .2

 אם לא הייתי חייב אז לא .3

 אין סיכוי. אני אמציא איזה תירוץ כדי להתחמק .4

 
 שתגדל איפה תרצה לגור?כ .ה

 אני אעבור לגור בירושלים .0

 שראלאיפה שהוא בי .2

 אני לא רוצה לגור בישראל אבל לא רוצה להתרחק אז איפה שהוא פה בסביבה .3

 ארץ רחוקה ולא רוצה לגור בישראל.  אני אעבור לאיז .4

 
 כל כמה זמן אתה עושה "על האש"? .ו

 כל יומיים שלושה  .0

 באירועים משפחתיים ובחגים  .2

 רק ביום העצמאות  .3

 אני בכלל צימחוני  .4
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 תידך !!!תהפוך את העיתון וגלה את ע
 
 

 

 

 
 

 מאת: נעמה דביר הופמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ? מי אני
 

 נולד/ה בגלבוע בצריף בין אירוסים  .:

 08התחתנ/ה בגיל  .4

 ארצות  33 ביקר/ה ב .1

 קודי עם ירוקד/ת ר ..

   ? ? ? מי אני      
 
 
 

 . . . זהה את המקום
 נגה כינורי  צילמה:
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 כתבה: נגה כנורי. 

 הוגו.ה להמליץ לכם על ספר וסרט שנקראים הפעם אני רוצ

 ,שגר בתחנת רכבת בפריז ,02בן  ,ספר על נער יתום ששמו הוגו הוא"התגלית של הוגו קברה" 

 והוא מכוון את השעונים בתחנה. 

 ,בעל דוכן צעצועים ,כדי לשמור על סודותיו הוא נישאר אלמוני, אבל מפגש עם ילדה, איש זקן

 מעמיד אותו בסכנה.

 ו עומד להיחשף.סוד

 ציור מסתורי, פנקס סודי, מפתח גנוב, איש מכני ומסר חבוי הם גוף התעלומה.

 המסופר בעיקר בציורים יפים.   ,ספר מעניין בו תכירו את ראשית הקולנוע

 ובכן הסרט "הוגו" הוא עם אותה עלילה כמובן, הויזואליות והתלת מימד בו מדהימים. 

 ולנוע ונהניתי מאוד. הספקתי כבר לראותו פעמיים בק

 והסרטים של פעם מתעוררים בו מחדש בתלת מימד.

 

 ! מומלץ
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 מאת: נעמה דביר הופמן 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

תה חברה. יום אחד חלתה החברה, ייתה בדיחה ולבדיחה הייפעם היש לי בדיחה טובה, 

 ה תרופות ודאגה לה. והבדיחה הלכה אליה הביתה וטיפלה בה. הכינה לה שתיה חמה, הביאה ל

 נכון שהיא בדיחה טובה??

 

 

אב ובנו הולכים לטיול בפארק שלפתע שואל הבן 

מזרח ושוקעת ב"אבא מדוע השמש זורחת 

 במערב??"  עונה לו האב "אם זה עובד, אל תיגע"

 

 
"דוקטור אשתי חושבת  :איש אחד מספר לרופא

עונה  ,"זו בעיה חמורה" !שהיא ציפור"

למה היא לא באה לכאן  "אבל ,הדוקטור

 ,משיב האיש ,"זהו" ,שואל הדוקטור ?בעצמה"

 ..."היא לא ממש אוהבת לצאת מהכלוב שלה"

 

 

 אני רעב"  ,ילד: "אבא

 אני אבא"  ,"נעים מאוד רעב אבא:

 אני רציני"  ,"נו אבא ילד:

 "לא נכון, כרגע אמרת שאתה רעב"  אבא:

 "אתה צוחק?" ילד:

  ."אני אבא ,: "לאאבא

 


