
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלום לכולם.
עיתון  –זהו עיתון אחרון השנה 

 רבע מאה. -הכסף 
 

העיתון יוצא לאור ביום בו ילדי 
 ם ללמוד. החטיבה והתיכון מסיימי

 עיתונים 7מה היה לנו השנה?  
הרבה אירועים בבית הספר סוקרו  

ע"י העיתון. הרבה חידות שאנחנו 
מקווים שהצלתם לענות עליהן. 

המשכנו פינות ישנות ופתחנו פינות 
חדשות. הצטרפו אל המערכת 
ילדים חדשים וגם עזבו אותנו 

 חברים ותיקים 
בין דפי העיתון תוכלו למצוא 

 ממורים שעוזביםפרידות 
אנחנו  – ומהיב'תים שמסיימים 

 ים. עכבר מתגעג
 

אז הנה קבלו את העיתון האחרון 
לשנת הלימודים תשע"ג.  מאחלים 

חופשה נעימה ולהתראות  לכולנו
 בשנה הבאה. 

 
 קריאה נעימה !!!    

 שלכם העורכים.               
. 

 תוכן עניינים
 

 2....................................   י אסיפהעדכונ

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

 4קרנבל ספרים...................................  .

  5...............................  . התעמלות בוקר 

 6.  .....................מחנה נחל אלכסנדר .....

 .7טיול שנתי חט"ב................................  .

 8גדולות מהחיים ................................. .

 9יצע א'.............................................. .

 01-02ה     .............................. זה שיר פריד

  03.  ............בחזרה לעתיד......................

 04הכל אני יכול בחופש הגדול ................. 

 05-06פינת המתכונים.............................     

   07............................. םחידות ושעשועוני

 08.................................... .חידון אספה 

 09בחן את עצמך ................................. .

 .20זהה את המפורסם+ מי אני?............  . 

 .22בדיחחחחה.....................................  

 23חופשה נעימה ממרק ולאה................  

 24........  .חברי המערכת מסכמים ..........

תוצר של שיעור           –לעיתון מצורף מוסף ספרותי    

כתיבה יוצרת של חטיבת הבינים. הסיפורים מיועדים 

 לקוראים הבוגרים מהחטיבה ומעלה 

 

 

גור, מרב יערי, אלה יעלוני, עדי נאור, נוגה כנורי, טל הופמן,  אמיר דביר הופמן,  , נעמה דביר הופמן, ליאור חסן,  שניחברי המערכת:

 הדר שגיא, שלי שחר

   דביר הופמן. טל הופמן,  נעמהעורכות ראשיות: 

 נגה כינורי ורעות דביר עורכת גרפית: 

, ליאור חסן, טל מינר-כץ לב, מיטל-גור, ענת בר,  טל הופמן, נעמה דביר הופמן, מרב יערי, אמיר דביר הופמן, אלה יעלוני, שני כתבים:

 מוזס. 

 נעמה דביר הופמן , נגה כנורי ומרב יערי  צילום: 

 

 !22גיליון 21.6.02  
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 . כולם מוזמנים!51:8ום האסיפה הקבוע הוא ד'. האספות מתקיימות מידי שבוע בימי ד', בשעה י

 מאת: ועדת אסיפה 

 1:.1.8.1:אסיפה כללית 
 

 על ההצעה לאפשר אכילת ארוחת צהריים בחצר בית הספרהתקיים דיון 
 התקבלו ההחלטות הבאות1 

 אפשר יהיה לאכול ארוחות צהריים בחצר בית הספר .0

 האוכלים בחצר אחראים על שמירת הניקיון במקומות האכילה שלהם. .2

 ניתן לאכול אוכל של בית הספר בחצר עם כלים שהובאו מהבית )רצוי כלים סגורים( .3

 
 :18.3:.1.אספה כללית 

 
עדות בית הספר. במהלך הדיון עלתה ההצעה לשנות את ההליך ולקיים התקיים דיון על בחירת ילדים לחלק מו

 בחירות לכל ועדות בית הספר 
 

 ההצעה התקבלה ברוב גדול מאוד 
 בתחילת שנת הלימודים הבאה יתקיימו בחירות לועדות .

  
 

 8..13:.1.אסיפה כללית 
 

 שינוי מבנה העל יסודי התקיים דיון על 
 כיתה ט' לבחור בין המשך שייכות לחטיבת הביניים לבין מעבר לתיכון. הדיון עסק במתן אפשרות לילדי

בתום הדיון התקבלה ההצעה להעביר את הדיון על מבנה התלתונים לתהליך החשיבה על בית החינוך 
שיתקיים בשנה הבאה.  תוכננה אספה נוספת בשישי בבוקר להשלמת הדיון וההחלטה. אולם, כיוון שההחלטה 

 ב גדול מאוד לא היה צור בקיום דיון נוסף. הנ"ל התקבלה ברו
 

   3.8:אספה כללית 

שעסק בהחלטות האספה משנה זו. כל משתתפי החידון גילו ידע רב. כל המשתתפים זכו  באספה קיימנו חידון
 בפרס מתוק והקבוצה המנצחת בחרה את שיר הצלצול לשבוע הלפני אחרון של של שנת הלימודים. 

 מצורף החידון  לגיליון זה –להנאתכם 

 להתראות באספות שנה הבאה 
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 טל הופמן 1מאת
 

 מה שלומך מהפכה???

 באמת מה שלומך?

 

התחלנו את שנת הלימודים עם "הפגנת המיליון", הפגנה שהייתה השיא של מחאת הקיץ.  מאות אלפי 

 ם השתנו הדברים בארץ? העם דורש צדק חברתי.  ומאז... הא –אנשים בכל רחבי הארץ צעקו 

 האם התחולל איזה שינוי בארץ?   –ומה שלומך מהפכה 

במהלך הקיץ עשרות פוליטיקאים הבטיחו הבטחות.. אחרי הקיץ פורסמו שני דוחות אחד של ועדה 

 שמנתה הממשלה ואחד של צוות מומחים מטעם אנשי המאבק. הרבה הרבה מילים.

 מה מכל זה שינה? –ומה שלומך מהפכה 

הלך השנה שתפתי אתכם בפעילויות שונות שהתקיימו ברחבי הארץ , פעילויות שניסו לשמור על במ

רוח המחאה. שיתפתי גם בסיפורים אודות תנועות מחאה מהעבר ובאירועים בארץ שמסמלים לנו כי 

 הצדק החברתי עדיין רחוק מאתנו. 

 האם היא עדיין כאן אתנו ותביא לשינוי אמיתי? –ומה עם המהפכה 

בגיליון השני השנה קיימה קבוצת ילדים ממערכת העיתון ראיון ארוך עם סתיו שפיר אחת מראשי 

 תנועת המחאה והיא הבטיחה שהמאבק רק התחיל ושהקיץ שעבר היה רק ההתחלה. 

 תכנית לקיץ הקרוב  –אז הנה לפניכם תכנית שפרסמה קהילת המאבק 

בק בעזרת מאות פעילים מכל הארץ גובשה בקהילת המא 2102תכנית המאבק החברתי לקיץ 

 מאי.-בכינוסים בב"ש, בת"א, בחיפה ובאינטרנט בחודשים אפריל

 קהילת המאבק קבעה כמה עקרונות חשובים :  

 אלים. -א. מאבק לא

 מפלגות ואנשי ציבור פוליטיים לא יובילו פעולות מחאה.  –ב. מאבק לא מפלגתי 

סרים מדיניים. הדרישה העיקרית היא מדינת רווחה כלכלי, לא מ-ג. המסרים הם רק בתחום החברתי

 והרחבת הדמוקרטיה והשוויון  

 ד. ללא מאבק בין עדות, או מגזרים. 

 ה. עבודה שקופה בצוותים פתוחים, המזמינים ומשתפים את כלל המגזרים והמעמדות

אירוע יתוכנן ומה תכנית ? מדי סוף שבוע יתקיים  אירוע מרכזי אחד, בכל פעם במקום אחר בארץ. כל 

ידי הפעילים המקומיים, בסיוע צוות תיאום ארצי. האירוע יכלול פתיחת מאהל ופעילות -וינוהל על

 שתיבחר על ידי הקהילה המקומית, כולל אירוע מרכזי במוצ"ש.

 הפגנות בכל רחבי הארץ. –שנה למאבק  04.7 –תאריך חשוב 

 לך שלום אז גם לנו. ספרי לנו מה שלומך ואם –אז אנחנו ממתינים לך מהפכה 

 מה שלומך מהפכה?
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 מאת ענת ברלב
 
, התרחש בספרייה הקהילתית אצלנו בבית הספר אירוע 30.5.02יום חמישי, ב

 קסום מאין כמוהו. אירוע שכולו ספרים וסיפורים.

איש הגיעו לחגוג את שבוע הספר בפעילויות מיוחדות שכללו  711-יותר מ

ידות, מספרי סיפורים, תיאטרון בתוכן משחקי ענק בעקבות ספרים, יצירה, ח

 רחוב, קרקס ועוד.

תה שמחה, הפעילויות היו איכותיות, יהאווירה הי

כל ההכנות,  –תה כולה קהילתית יוהעשייה הי

הארגון והפעלת הקרנבל התקיימו ע"י קהילת 

 שום דבר לא קנוי או חיצוני! –השכונה וקהילת גבעול

הן: תחילה נהנו המשתתפים מתחנות פעילות, ביני

משחק "זכרון" ענקי בעקבות "אילת מטיילת", קישוט 

מקלות גשם בעקבות "שלולי" ויצירת בובות פרפרים 

יתה גם תחנה בה הכינו יבעקבות "הארנב ממושי". ה

ציפורים ומגירות בעקבות "ציפור הנפש" ומשחק 

זחל ברקים ונחשים ענקי בעקבות "הארי פוטר". צוות יחידת הגיל הרך הכינו עם הילדים 

משותף בעקבות "הזחל הרעב", נערות רוגעלך עשו אוריגמי בעקבות "כספיון" והמד"צים של 

יחידת הנוער עשו סימניות. צוות "גבעול" הכין ברכות תלת מימדיות, וועד שכונה גם היה שם 

בדוכן משלו. היו דוכני מזון של יחידת הנוער, עוגות של אנשי השכונה ובית הספר, כולל עוגות 

ו במטבח גבעול ע"י אפרת ותלמידיה ותלמידותיה. היו חידות מתוך ספרים, תחנת כתיבה שנאפ

יוצרת, גרפיטי המלצות ספרים, גרוטאומנותה וכמה מספרות סיפורים מוצלחות במיוחד שלקחו 

את הילדים למסע אמיתי במרחבי הדמיון. מסביב ג'ינגלו תלמידי הקרקס של  "גבעול" 

יכים לקהילת הספרייה. את הסאונד עשו לנו בחן ומקצועיות קבוצת והשתוללו שחקני רחוב השי

תה בעלת אופי קהילתי והשתתפו בה עשרות יהסאונד של יחידת הנוער. כל הפעילות הי

מתנדבים, והכל תוך שימוש בחומרים ממוחזרים ודגש על איכות הסביבה. כל ההכנסות 

"ילדים למען ילדי המשאלות" בעזרת ממכירת העוגות ומדוכן ספרי יד שנייה נתרמו לפרויקט 

בנות המצווה של "גבעול", וכך תוך הנאה צרופה 

 גם תרמנו מעצמנו למען החברה הישראלית.

בחלק השני של הקרנבל צפינו במופע יפהפה של 

רוני ורוני שלנו )"קרקס שבזי"( ולסיום הועלתה ע"י 

קהילת הספרייה הצגה מתוקה ומקסימה 

ו", בה שיחקו גם כמה המבוססת על הספר "צמריק

 תלמידות נהדרות של גבעול(.

היה אירוע באמת נהדר, שמח, קהילתי, שכלל 

  בתוכו תרבות איכותית אמיתית והמון המון "ביחד".
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 בבוקר  שישי האחרון התכנסו משפחות של ילדות ההתעמלות באולם הספורט בבית הספר 

תחלה התקיים שיעור רגיל בהשתתפות ההורים שרצו לשיעור למשפחות לכבוד סוף השנה בה

 ברו בעצמן יהופיעו בתרגילים שח 3ו  2ובסוף כל הילדות בקבוצות קטנות של 

כל התרגילים בהן הופיעו הבנות חוברו על ידיהן. והכל תוצר של למידה, עבודה, התמדה 

 ושיתוף פעולה  של בנות מכיתה ג' עד ח'.
 

 צילום1 נעמה דביר הופמן 
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 נה בנחל אלכסנדרחמה
 אספה אחת בה דנו על מועד המחנה
 עוד ועוד מפגשים של צוות ההכנה

 ילדים, צוות  + הורים ביומיים מאוד מאוד מיוחדים .8:ולבסוף 

 יומיים של יצירה, משחק, טיול, מדורות, פיתות , מנוחה, כיף והרבה הרבה ביחד

 

 !תהנו ! –ו  -הנה כמה תמונות שצלמו ילדי ד
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 כתבה1 נגה כנורי

 

 ימים ספורים  לפני יום ירושלים יצאו חטיבת הביניים לטיול שנתי. הטיול נערך בירושלים.

ביום הראשון טיילנו ביער קנדי ועלינו להר הרצל שם עברנו בין קברים של אישיויות שונות כמו 

צחק רבין, חיים וייצמן, מן הסתם גם הרצל ועד כל מיני. לאחר מכן נסענו לשוק מחנה למשל י

יהודה וזה היה כיף. בערב יצאנו למדרחוב בן יהודה שהיה קרוב לאכסניה שבה ישנו. המדרחוב 

 Iהיה מלא בתיירים, נגני רחוב )היו גם להטוטי אש(, מלא חנויות עם חולצות וגלויות כאלה של 

LOVE ISRAEL  לצערי גם היו במדרחוב הרבה הומלסים(. היה גם מישהו שבא מאחורי(

אפ -אנשים עם כובע של פיל ועשה קולות של פיל וחלק נבהלו, הוא חילק עלונים למופע סטנד

שהוא עושה עם עוד אנשים. בקיצור המקום היה שוקק חיים משהו קצת חו"לי כזה וזה היה 

 נחמד.

ה לעיר העתיקה, עברנו במשכנות שאננים ועברנו ליד הכותל ביום השני יצאנו ברגל מהאכסני

בדרך למגדל דויד, שם השקפנו על נוף מאוד יפה. ירדנו לשתי מערות אחת יבשה ואחת 

רטובה. אני הלכתי ברטובה. הלכנו בעצם בתעלה סגורה וצרה וזרמו בה מים קרים עד 

 הרגשה שהיא לא נגמרת... הברכיים זה היה כיף וקצת מלחיץ כי היא הייתה חשוכה ונתנה

 משם המשכנו לכותל וחלק שמו פתקים. 

"ביום השלישי ברא אלוהים את" הסתם צחקתי. ביום השלישי ארזנו תיקים )כי זה היה יום 

 אחרון בטיול( טיילנו בסטף והנוף היה מרהיב.

אפילו זה היה טיול כיפי ויפה ואני מקווה שגם בטיול שנתי בשנה הבאה אני אהנה כמו השנה ו

 יותר.... 

 

 ???         BB. BS. OTחידה1 מה זה המשפט בעברית הזה1 
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 אגנס קלטי 
 

 מאת1 נעמה דביר הופמן 
 

אחרי שנה שלמה שכתבתי לכם בעיקר על כל מיני פוליטיקאית, לוחמות וכדומה. הפעם לכבוד העיתון 

בי וללבם שבנות ישהי שעוסקת בתחום קרוב ללעל מ שהי שונה.יהאחרון החלטתי לספר לכם על מ

אז  .ה ממש טרנד בבית הספר שלנותתעמלות נהיהבזמן האחרון ה  .התעמלות –ו -רבות בשכבת ג

 התעמלות הל אישה מאוד מיוחדת שעשתה היסטוריה בתחום עהינה קחו את העיתון וקראו 

 אז ככה....

יהודית מבוססת. היא החלה להתאמן  למשפחהבהונגריה  0920בינואר  9אגנס קלטי נולדה ב 

נאלצה   ,,לאחר שהגרמנים כבשו את הונגריה0944-בהתעמלות בגיל ארבע במועדון ספורט יהודי. ב

להתחבא ביחד עם משפחתה בכפר. היא נאלצה לזייף מסמכים ולהפסיק את אימוניה בזמן מלחמת 

נקלעה אגנס לקשיים, מאחר העולם השנייה. אביה נשלח לאושוויץ, שם נספה. גם לאחר המלחמה 

ם ש התקיים מרד הונגרי והיא נאלצה להישאר באוסטרליה 0956ובזמן אולימפיאדת מלבורן בשנת 

, בהן מדליית זהב 0952-קלטי זכתה בארבע מדליות באולימפיאדת הלסינקי ב .קיבלה מקלט מדיני

בשש מדליות, בהן  )!!!( זכתה קלטי35אחת בתרגיל הקרקע. באולימפיאדת מלבורן, בהיותה בת 

 מדליות!!!!! 01ל זכתה אגנס בוסך הכ .קבוצתית מקבילים, קורה וקרקע ומדלית זהב –ארבע זהב 

ועבדה בארץ כמאמנת נבחרת הנשים של ישראל בהתעמלות  עלתה ארצה  36תה בת יכשהי 0957ב

קלטי ל"היכל נבחרה  0980ינגייט דורות רבים של מתעמלים ומתעמלות. בשנת ווכן לימדה במכללה בו

 2112ל"היכל התהילה של הספורט ההונגרי" ובשנת  0990התהילה של הספורט היהודי", בשנת 

גרה בישראל ועדיין מנהלת אורח חיים בריא  39ל"היכל התהילה של ההתעמלות". כיום, אנגס בת 

 .ונוהגת ללכת בכל בוקר על חוף הים

והיא שינתה את תחום  .הגיע רחוקלמן ואלהתלה להמשיך  עברה ילדות קשה אבל זה לא הפריעאגנס 

גדולה ניי יהיא בע כל אלהגלל בהתעמלות בארץ ו

  מהחיים

 .הנו בחופשית .לסיום רציתי לאחל לכולם חופש נעים

. משיכו להתעמלולמתעמלות הצעירות בבית הספר ת

אני בטוחה שכולכם תצליחו בזה ואני תמיד פה כדי 

 רלתמוך ולעזו
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 מאת1 אמיר דביר הופמן                                      

 
 

 

 יש אליפות להפועל
אביב  בכדורסל חזרה לליגת -סוף כול סוף זה קרה אחרי שש שנים בליגות הנמוכות הפועל תל

העל.  אחרי שש שנים מדהימות  שהתחילו מקבוצה שהקמה על ידי אוהדים בשם הפועל 

ס. הם התחילו בליגה ב" עם שחקנים מבוגרים. ולאט אוסישקין ע"ש האולם המיתולוגי שנהר

לאט עוד ליגה ועוד ליגה והפועל הגיעה לליגה הלאומית.  בהתחלה זה נראה כמו בשנים 

הקודמות )פלוס שחקנים זרים ( ולפליאוף הגיעה הפועל עם הפסד אחד בלבד. אבל כבר בחצי 

המשחק הראשון )בסדרת חצי  הגמר של הפליאוף להפועל  לא היה קל בכלל. היא הפסידה את

הגמר יש שלושה משחקים( אבל הצליחה בסוף לעלות לסדרת  הגמר מול מ"כ הבקעה.  אבל 

לגמר הפועל הגיעו עייפים. להפועל היו מספר שחקני מפתח שכבר עברו את השלושים ולכן זה 

לי היה להם קשה לשמור את יכולת המשחק לאורך כול העונה בנוסף נפצע מתן נאור הישרא

למ"כ הבקעה. הפועל  3-1המוביל של הקבוצה. ובאמת הפועל הפסידה בסדרה באופן מביש 

בזבזה הזדמנות לעולת לליגת העל.  בתחילת הקיץ הפועל אוסישקין קיבלה את הרשות לקבל 

ישן : ארז אדלשטיין   –אביב. בנוסף לשם חדש הגיע גם מאמן חדש -את השם הפועל תל

סגנון  אימון של ארז אדלשטיין שונה לגמרי מזה של אברהמי. שהחליף את שרון אברהמי. 

השיטה של אדלשטיין היא  הגנה לפני התקפה  וזה מה שהביא את הפועל לפליאוף. נכון, זה 

עה הפועל לגמר. הפועל נצחה רים פחות טובים אך שוב הגיעה  הגיהיה הרבה יותר קשה עם ז

באו שני ניצחונות גדולים . השיטה של את המשחק הראשון הפסידה את השני בחוץ. ואז 

בסדרה  )בסדרת הגמר יש חמישה משחקים( אחרי שש  3-0אדלשטיין לא אכזבה ועם ניצחון  

 לליגת העל.  -שנים זה קרה הפועל תל אביב חוזרת למקום הטבעי שלה  
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 . . זה שיר פרידה .

 

לתלמיד יב' ומכתב  מכתבי פרידה של חברי צוות שעוזבים בסוף שנת הלימודים

 הרבה אהבה מאתנו שלוחה אליהם. – המסיימים 

 

 היו שלום ותודה על הספרים
 

קצת מוזר לי לכתוב עכשיו על הפרידה שלי, כי אני לא מרגישה בכלל נפרדת. ובכל זאת, זה באמת 

יקרה בעוד חודשיים וחצי. אני באמת כבר לא אעבוד בספרייה, ולא אהיה קשורה לגבעול בכל נים 

גופי ונפשי. זה מוזר. אפילו קצת בלתי נתפש, כי גבעול והספרייה היו בשבילי חלק כל כך  מנימי

 משמעותי בחיי כאן באולגה.

אני נפרדת עם המון שמחה. שמחה על זה שהייתי חלק מבית הספר הנהדר הזה. שמחה על הניסיון 

שעברנו ביחד.  שרכשתי, על האנשים שהכרתי, על האהבה הגדולה שקיבלתי. שמחה על המשברים

 שמחה על המשאות הכבדים שנשאתי איתכם.

שמחה על התלמידים החכמים והשמחים והמשעשעים שהיו מבלים בספרייה בימי חמישי, על 

התלמידות היצירתיות, חכמות, אוהבות ומצחיקות שליוו אותי כל השנים בשיעור כתיבה יוצרת. שמחה 

 כל כך על הסיפורים המדהימים שלהן.

על ועדת לב שריכזתי בשנתי השלישית בבית הספר, שמחה על אירוע ההתרמה שאירגנתי אני שמחה 

 עם רשף, שמחה על כל הפעמים שעזרתי ועל כל הפעמים שעזרתם לי. 

שמחה על כל החונכים והמורים המיוחדים שלמדתי מהם כל כך המון. שמחה על ההורים שבחרו 

 הכי טוב שאפשר.להיות חלק מבית הספר הזה והחליטו לעשות אותו 

 אני שמחה על כך שהייתי סוג של גשר בין השכונה לגבעול.

 כן. אני נפרדת עם המון שמחה, וממשיכה הלאה מאוד מליאה.

 אבל בעצם אני לא  באמת נפרדת. זה לא שלא תראו אותי יותר.

 אני הרי גרה באולגה, לא? 

 על איזו פיתה אצל יהלום.  אז נפגש על השבילים, אצל דבוש או אצל מירו. על חוף הים, או

 וגם אתם. -ניפגש כל הזמן. כי אני עדיין חלק מקהילת השכונה הזאת 

 ענת ברלב          

 

 
 

 אנשי גבעול היקרים! 

 קטנים וגדולים כאחד!  
 

 אני כותבת לכם מכתב פרידה...

 לאחר ארבע שנים אני עוזבת אתכם ברגשות מעורבים מאוד!

ו לי, במשך הזמן הזה לימדתם אותי שיעורים שעיצבו את אישיותי כמורה העצב מלווה אותי כי תחסר

ובעיקר כבן אדם!  אני מקווה שהצלחתי להחזיר לכם, ולהעשיר אתכם ולפתוח לכם שער לעולם 

מלווה אותי גם התרגשות גדולה לקראת הקמת בית ספר חדש בו אלמד ואלמד ילדים  האמנות.

 חדשים ואחווה חוויות חדשות.

בטיחה שתהיו קיימים בליבי כמורים להמשך דרכי, אני מודה לכם על כל התקופה ומאחלת אני מ

 לכולכם, לקטנים וגם לגדולים בריאות, למידה מעניינת ושמחת חיים!

 אוהבת                            

 מינר-מיטל כץ
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 מה אהיה כשאהיה גדול?

 

ת הבטן מילאו התרגשות וחשש. הכל היה חדש: לפני כמעט שנה, בחדש יולי, הצטרפתי ל'גבעול'. א

להיות מורה, להיות חונך בחטיבה ביניים, לנסוע  -התלמידים, אנשי הצוות, ההורים, הכיתות, אבל גם 

 כל יום לגבעת אולגה... ומי בכלל חשב שכשאהיה גדול אהיה מורה?

ם, והוא עומד ומסתכל בינתיים עברה שנה. אומרים "איך שהזמן רץ". אבל הזמן לא רץ. אנחנו רצי

. וכמה דברים קרו, וכמה הספקנו לעשות ביחד, וכמה האיזו שנה ארוכה זו היית –עלינו. מצד אחד 

תכניות עשינו. וכמה אנשים נהדרים הכרתי בכיתות ובמסדרונות ובחצר ובטיול ובמחנה. וכמה דברים 

 ריגשו אותי, והרגיזו אותי, והפתיעו ושמחו.

רק אתמול התחילה, ועוד לא  –אחורה ושואל את עצמי, "כבר עברה שנה?" אני מסתכל  -מצד שני 

הספקתי להכיר, ולא ניגנתי עם בר, ולא קראתי את סוף הסיפור של ליאור, ולא ראיתי את עדן רוכבת, 

ולא סיימתי להכין עם ספיר את לוח המודעות, ולא הספרתי לעודד במשחק של שלומי או ושל יהונתן, 

 ה דברים שנשארו לשנה הבאה...ועוד כל כך הרב

ובכל זאת אלה דברי פרידה. גם השנה הבאה תהיה לי שנה ראשונה בבית ספר חדש, בעיר לא 

 מוכרת )חולון(, עם תחום הוראה חדש )מדעים(, ושיטת לימוד חדשה, ותלמידים חדשים, וצוות חדש.

 –ק שב כאן כמה ימים, והופ והפרידה לא פשוטה. יש משהו ב'גבעול' שהופך אותו לבית. פשוט כך. ר

הפכת לחלק מהמקום. כל כך הרבה שיתוף, ואכפתיות ואהבה יש במקום הזה! אני לא יודע להיפרד, 

אבל אני חייב להודות לכולכם על מה שאתם, ועל כל הגיוון הזה שבגבעול, ועל מה שאפשרתם לי 

 חיים שלכם.להיות ולהתפתח, ועל החלק שלכם בחיים שלי והחלק שנתתם לי להיות ב

אני עדיין לא יודע מה אהיה כשאהיה גדול. אבל בינתיים טוב לי להיות מורה, וזה בעיקר בזכות 

 התלמידים שלי, וההורים, ואנשי הצוות שהלכו איתי בדרך הזו בשנה הזו.

 אז תודה על הכל,

 ולהתראות,

 ובואו לבקר אותי בביה"ס החדש בחולון,

 וגם אני אבוא לבקר,

 ושנמשיך כולנו לצמוח...

 

 טל מוזס

tal@mozes.co.il 

 

ל ל ֵ ַ פ  ִהתְּ ֵרך וְּ ֵדִני, ֱאלַֹהי, ב ָּ  ַלמ ְּ

ל, ֵ ש  ִרי ב ָּ ְּ ֵמל, ַעל ֹנַגה  פ  ֶלה קָּ  ַעל סֹוד עָּ

ֹם,עַ  ש  , ִלנְּ חו ש  אֹות, לָּ  ל ַהֵחרו ת ַהז ֹאת: ִלרְּ

ל. ֵ ש  ִהכ ָּ ַיֵחל, לְּ ַדַעת, לְּ  לָּ

 

ל יר ַהל ֵ ש ִ ה וְּ כָּ רָּ תֹוַתי ב ְּ פְּ ד ֶאת ש ִ ֵ  ַלמ 

ִעם ֵליל, ֶֹקר וְּ ךָּ ִעם ב  ַמנ ְּ ש  זְּ ַחד ֵ ִהתְּ  ב ְּ

ֹום. ש  לְּ מֹול ש ִ תְּ ֹום כ ִ ֶיה יֹוִמי ַהי  ַבל ִיהְּ  לְּ

ַלי יֹוִמי הֶ  ֶיה עָּ ַבל ִיהְּ ל.לְּ ג ֵ  רְּ

 

)מתוך "שירי סוף הדרך", כתבי לאה גולדברג, 

 שירים, כרך ב', ספריית פועלים(
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 פרידה מבוגרי יב' שלנו

 

ר פעם: אנחנו חיים קדימה אבל מבינים אחורה. ולכן במקרים רבים, איש חכם אמ

 כשמתקדמים לקראת איזה יעד, אנו לא רואים את התמונה הגדולה, אלא את 

הפרטים הקטנים, ואת הדברים המעצבנים, ואת היומיום המשעמם, ואת התסכולים 

 והכישלונות והעייפות.

 אחורה ומבינים עד כמה המסע אל אבל כשמגיעים, ונושמים קצת, אנו מפנים מבט 

 היעד היה משמעותי ומהנה, ועד כמה היה נכון לנו ללכת בדרך בה הלכנו.

וכך גם במקרה שלכם. המסע לקראת סיום שתים עשרה שנות לימוד, עם צרות כמו 

בחינות בגרות, ועדות ל"ב, ביקור סדיר ושאר ירקות, מגיע עכשיו לסיומו ואפשר 

 מהתוצאה, ולהיות גאים. להסתכל אחורה וליהנות

 וכשאנחנו אומרים להיות גאים אנו מתכוונים גם לכם וגם לעצמנו. אתם יכולים 

 להיות גאים בדרך שעשיתם, במאמצים, בהצלחות, בהתגברות על הקשיים. 

ואנו יכולים להיות גאים על ההצלחה שלנו, הצלחה שמתבטאת בזכות ללוות אתכם 

 טו אנשים בוגרים, יפים ושמחים, -טו-או כשהפכתם מילדים לנערים ונערות,

 מוצלחים, חזקים, חברים טובים ואנשים מוסריים.

 עבורנו זה גם קצת עצוב, המעמד הזה. כי אנו נפרדים מכם 

 ואתם הולכים למקומות אחרים בהם תתרמו, ותלמדו, ותגדלו.

 ועם העצב באה גם שמחה גדולה בכם ובשבילכם. אתם יוצאים לעולם הגדול. 

 זה כייף לכם!!אי

 

 תמיד נהיה כאן בשבילכם.

 

 עופו גוזלים.. –ועכשיו 

 

 חונכי התיכון  

מיכל, חן, סאפי, עינב ויוגב
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 מאת1 אמיר דביר הופמן

 

האיש  ....האיש הכי מפורסם שיש ,הגדול מכולם ,דיהיום יש לי את העונג לארח את האחד והיח

 ר מריוופלהגיע לכן אני הסתפק בס כולהזה לא י

 

  .אתה באמת ישחק של סופר מריו אבל ממם אותך מהיכולם מכיר .שלום סופר מריו מראיין1

שלום קוראים לי  ראסל חואן קויין  קובי סרגיי ג'יימס כריס  בלו הלפרין כספי  פול   סופר מריו1

אני נשוי  ( יג'י )שהוא איתי במשחקאיש לי אחי בשם לו .שחורציינטיס  מריו או בקיצור סופר מריו

ילדים מהנישואים  45ילדים  ו 6יש לנו  .ויקטוריה למבדה רומבה זומבה צ'ה צ'ה ול  05באושר בפעם 

 .שופט בבית משפט השלוםכני החופשי אני עובד ובזמ ת'כות ושויני עובד בהצלת נסהקודמים  א

 מספיק נכון? 

 ?מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי מראיין1

בחורות במצוקה וגם מציל בבריכה בים וגם בכול מקום שצריך מציל... אה ואני  אני מציל סופר מריו1

 עושה גם משלוחים של שופרסל 

 ?פורט אתה עוסק אם אתה עוסק בכללבאיזה ס  מראיין1

ד כמה ומציל יותר טוב נסיכות וע ים אחי מעבלהתחרות  ,אני עוסק בלרוץ בתוך המחשב סופר מריו1

 זה הספורט שאני מצטיין בו  - לכמו לאכול פטריות ולגדו

  ?איזה סוג מוסיקה אתה אוהב איין1ומר

 .לא השישים .לא השבעים .אני אוהב מוסיקה של שנות השמונים סופר מריו1

 ?מאיזה עשור המוסיקה של המשחק שלי

 ?ספר שלנוהבית על מה אתה  חושב   מראיין1

ם לבחור ייכול זה נפלא שאתם .אני חושב שזה בית ספר נפלא  סופר מריו1

 יםרמה אתם שייכ ואיזל

   ?עוד מעט החופש הגדול מה את מאחל לכולם מראיין1

אני בזמן  .הנויאני מקווה שכולם י .אני מאחל שהיה לכם רק טוב סופר מריו1

 סופר לירון  1חדשפתח משחק אהחופש 

שנה הבאה אני ב .הפעם האחרונה שאני כותב  לכם השנה וז .זהו מראיין1

 עד אז להתראות .ם חדשיםים מרואינעגדול  חזור בא
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 מאת1 אמיר דביר הופמן
 

  ? רים את התחושה שאתם בחופש הגדול ואין מה לעשותיאתם מכ

 דברים מטורפים לעשות  01אז אני הולך להציע  לכם 

 ()אל תנסו  את זה בבית... אלא רק בחוץ. ואל תספרו לאף אחד שאני הצעתי לכם .

   בדקו אל ידי פעלולניםכל הדברים נ*  

  

 לחבק מדוזה   .0

 לחתוך את הגוף ולהכניס לים המלח  .2

 לשחות אל קפריסין, לשתות בקבוק קולה ולחזור בשחייה  .3

 לחזור על כל החוברת של שנת הלימודים    .4

 לשפץ את בית ספר .5

 להסתכל שעה ישרות  בשמש  .6

 להישרף בבטן ולהכין עלייה חביתה   .7

 ן הכוונה לבריכה מתנפחת ( לשחות מאה בריכות ברצף )אי .8

 אליפויות בפיפא 8לקחת  .9

 לעשות הכול ביחד .01

 

 לא לעשות בחופש.. או שכן!דברים  .:עד כאן 
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 .  . . והפעם

  לקיץ  מתכונים 
 

 

 עוגת מייפל

 מאת1 מירב יערי

 מצרכים:         

  (05%או  9%שמנת חמוצה ) \ 3%יוגורט ביו 

 3 ביצים 

 2\0 כוס סוכר 

 3 ות מייפלכפ 

 2\00 כפית תמצית וניל 

 3 שקיות סוכר וניל 

 2\0 כוס שמן 

 2\00 כוס קמח תופח 

 )פקנים )אם רוצים 

 

 אופן ההכנה

שמנת וביצים. מוסיפים סוכר, מייפל, תמצית וניל, סוכר וניל ושמן \מערבבים יחד יוגורט

 ומערבבים היטב. מוסיפים קמח ומערבבים טוב ומוסיפים פקנים.

 שעה בערך בחום בינוני. כשמוכן עושים חורים ושופכים מייפל. 0\2 מכניסים לתנור
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 עוגת גלידה
 אלה יעלוני 1מאת

 

 X40.13 למגש חד פעמי בגודל מצרכים

 

3 X  יבר תפ           חבילות 

4 X אינסטנט פודינג וניל עם פצפוצי שוקולד         קופסאות 

3 X שמנת מתוקה חלבית         קופסאות 

  3 X (סוכר חום )אפשר גם לבן, אבל יש הבדל בטעמים              כפות 

3 X (יין אדום )עדיף יבש או חצי יבש              כפות 

3 X קפה שחור             כפיות 

1 X חלב   חלב )כשמשתמשים בשמנת מתוקה פרווה אז במקום                כוס 

 (תמש בכוס מיםיש להש                                  

50 X שוקולד מריר             גרם 

 תמצית רום           פקק מדידה

 תמצית וניל           פקק מדידה

 

 :הוראות הכנה לקרם

 מכניסים למערבל את האינסטנט פודינג ואת השמנת מתוקה

ל הכי מערבבים קלות עם כפית אפילו, על מנת לאחד את התערובת ומפעילים את המערבל בינתיים ע

נמוך כמה שניות ועוברים למהירות הכי גבוהה, תוך כדי מוסיפים את הכוס חלב)או מים למשתמשים 

 .בשמנת מתוקה פרווה(, לאחר מכן מוסיפים את הסוכר ובסוף מוסיפים את הרום והוניל

 .מערבלים למשך חמש דקות )לא יותר( עד שהתערובת נהיית יציבה

 כוסות מים רותחים 2יין ומוזגים עליהם  כפות 3-כפיות קפה ו 3שמים בקערה 

 

 :עכשיו מגיע החלק הכייפי בעבודה

טובלים את הפתיבר בתערובת הקפה והיין ומניחים בצורה מסודרת  ,31X40לוקחים תבנית מלבנית 

 .בתוך התבנית

אחרי שסיימנו להניח שכבה אחת על התבנית, מוזגים מתערובת הקרם שכבה עבה על שכבת 

מורחים בצורה חלקה ככל שתהיה בכל התבנית ושוב פעם טובלים את הפתיבר  הפתיבר ששמנו,

בתערובת הקפה והיין ומניחים בצורה מסודרת מעל הקרם ושוב פעם אחרי שסיימנו עם הפתיבר 

מוזגים מתערובת הקרם שכבה עבה ושוב פעם )פעם אחרונה מבטיחה( טובלים פתיבר בתערובת 

ת ושלב כמעט לפני הסוף מוזגים את כל מה שנשאר מהקרם על גבי הקפה והיין ומניחים בצורה מסודר

 גרם או כמה קוביות שוקולד, 25הפתיבר, מורחים בצורה יפה, עכשיו הגענו לחלק האחרון, לוקחים 

שוברים אותם לחלקים קטנים ומתחילים לפזר מעל הקרם, מה שנשאר מהשוקולד שזה החצי השני, 

 .........וזהו  כל התבניתמגרדים עם מגרדת על הקרם לאורך 

 3 -סוגרים הכל עם נייר כסף )או עם המכסה הכסוף שמותאם לתבנית( ומכניסים למקפיא לפחות ל

 .שעות

 

 : טיפ קטן

        .זה מאוד קשה לחתוך אותה  דקות לפני שמתחילים להנות ממנה, אחרת01להוציא את העוגה 
 

 בתיאבון!             
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אקאבגמעהנגהמרקחלצ

היפכנשהנטחדגגהבנמ

דצממטקלעחמבעמעגיל

גטחיעפכעעטגחנידכו

כאעמבינאגכדנרניסנ

בכהגדשטפסניכקממדה

סוגרבמארבלמעגחקכר

דייעעשחסמנקשזהצטד

מימויכיק יככתשגרמח

עמחטמגאנרגטשטכיחו

מלנכצדגמליצמגימעפ

לאכללאעעגהופעעכגש

הקבמאנוגעכטעבוכבג

שקערבחלפדחעצחכבגד

מיטטטבעדוגקיאגדיו

שגמייכטכמעעעקבעאל

קבנעחייעהכירבעיכג

מחסן מילים:

קיץ, חם ,בריכה,  אבטיח, מלון, אפרסק, כובע, קרם הגנה, מים, ים, חוף, מציל

בגד ים, בגדים קצרים, שמש, חופש גדול, משקפי שמש

ת פ ז ו ר ת   קיץ

 
        

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 בולבלות קיץממילים 
 

 מאת1 ליאור חסן 
 

 משש ___________                                                   מד גיב________
 חטיאב __________                                                                       נולמ ___________
   חהי ופמ _________                                             כבירה __________
 חסימ___________                                                           משש ___________
                                                    מהג קרנה ________

                                                 מד גיב________

 מאת: שני גור \תפזורת קיץ 
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 חידון האספה
 ?מה הייתה הסיבה שהוחלט לא להפעיל משמרות זה"ב בבית הספר

 רוב ההורים הצביעו נגד .0

 הצביע נגדמשתתפי האספה מרבית  .2

 המשטרה הודיע שאין אישור למשמרות זה"ב .3

 

 ?האפשרויות בשלוש השעות הראשונות –מה הוחלט באספה 

 ימודי מקצועות חובה ל .0

 שיעורי מערכת ומרכז אומנות .2

 שיעורי מערכת, מרכזים, בית וחצר. .3

 

 ?היכן נקבעה פינת עישון

 מאחורי מקלט מחשבים .0

 בחדר צוות .2

 מחוץ לבית הספר .3

 

 פעמים ולא נבחר? 3איזה שיר הוצע 

 חי בלללנד .0

 הולכים אל הלא נודע  .2

3. Come together 

 

קלפים אתם1אם זכיתם במשחק  -לפי החלטת אספה   

 מקבלים את שזכיתם בו .0

 החונכים מקבלים את הקלפים המורווחים .2

 בסוף המשחק כל אחד יוצא עם מה שנכנס .3

 

 ?מה הוחלט באספה שיהיה תפקידו של חדר צוות

 לשמש כחדר מורים בו המורים יכולים להיות בהפסקות או בזמן שאין להם שיעור .0

 מקום לשיחות אישיות עם תלמידים  .2

 אנשי צוותחדר עבודה ל  .3
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 ?מאיזה תלתון היו הילדים שהציעו שיהיו לוקרים בבית הספר

 ו-ד .0

 מהתיכון .2

 ילדים מתלתונים שונים .3

4.  

 ?לאילו ועדות הוחלט שיהיו בחירות החל משנה הבאה

 עדת לב ואספהולו .0

 ועדת אספהול .2

 לכל הועדות .3

 

 ?באיזו אספה השתתפו הכי הרבה ילדים

 נההאספה הראשונה של בחירת הצלולים הש .0

 האספה על פינת עישון בבית הספר .2

 האספה על שינוי בעל יסודי .3

 

 מי יכול להצביע באספה?

 רק ילדים וצוות  .0

 כל הילדים ההורים וחברי הצוות שהשתתפו באספה .2

 רק ילדים מכיתה ג' ומעלה  .3

 

 



 - 21 - 

 
 

 
 
 טי אתם צריכים ללכת?יאללאיזה ר 
 

 מאת 1 מרב יערי ונעמה דביר הופמן
 ך! וסמן עם עט )או כל כלי כתיבה אחר( מה הכי מתאים ל שאלות קרא את ה

 
 מה הייתם לוקחים לאי בודד? א.
  אבן אש .0
 איפור / ספר טוב .2
 היה איתי שם כל הזמןישהו שימ .3
 אייפוד .4
 

 =?:+: ב.
  קוקוס+קוקוס=ארוחה .0
 0+3432X7868-67/43=2סיבכתם אותי עכשיו!! /  .2
 תפוס!!עזבו אותי יש לי טיסה ל .3
4. Beyonce-one plus one 
 
 איזה בת זוג אתה מחפש? ג.
 משהו שלא יבגוד בי .0
 חתיך / משהי רצינית .2
 אמיץ  .3
 משהו שלא יגיד לי לסתום את הפה!. 4
 

 עדף אלייך?ומה הבלוי המ ד.
 לצאת לטיול  .0
 לקנות בגדים/ ללמוד .2
 לטוס לחו"ל  .3
 לשיר באמבטיה  .4
 

 הוב אלייך?מה השיעור א ה.
 אני בבית ספר רק בשביל הטיול שנתי .0
 שיעור חופשי/ מתמטיקה  .2
 גיאוגרפיה  .3
 מוזיקה .4
 

 תהפוך את העיתון וגלה את עתידך !!!
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 ?מי אני
 אלה יעלוני מרב יערי  ,מאת1 נעמה דביר הופמן

 
ן לכם כמה עבודות על אחד המורים בבית נספרבכל עיתון 

 לגלות על מי מדובר ו סהספר ותנ

 

 השתתפתי בתחרויות ריצה וניצחתי • 

 טיילתי בדרום אמריקה •

 נולדתי בקיבוץ •

 מעולם לא גרתי עם ההורים שלי •

 טיילתי ברצועת עזה  •

 מי אני????? •

 

 הדמות הייתה יהודית בפעם הקודמת 

 

 זהה את המפורסמים
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  ור חסןליאמאת1 

 

  איזה מפקח מגיע ממשרד החינוך לבדיקה הוא ניכנס לאחת הכיתות

  והכיתה שהוא ניכנס אליה רועשת ממש חזק

  הוא הוציא נער אחד שהיה הכי גבוהה מכולם ודיבר הכי הרבה

 דקות ניגש תלמיד מהוסס ושואל בפחד את המפקח :? 05לאחר 

 ???אפשר לקבל את המורה שלנו בחזרה

 

  .וגרפיה נותנת לתלמידיה לעשות עבודהמורה לגיא

  .לאחר השיעור ניגשת תלמידה אל המורה ומבקשת תמונה שלה

  "?שואלת המורה: "בשביל מה את צריכה תמונה שלי

 ".עונה הילדה: "אני עושה עבודה על אסונות הטבע

 

 איזו אמא אחת מגיעה לאספת הורים של הבן שלה 

 וע בלימודים, הוא לא לומד הראש שלו בעננים." הבן שלך ממש גר "המורה אומרת לאימא

 בחלל עכשיו הוא בעננים בעתיד יהיה בחלל." טנורא שיגדל הוא יהיה אסטרונאו אז האמא עונה "לא

 

 "?המורה: "מדוע לא באת שלשום לבית הספר

 .התלמיד: "בדרך לבית הספר נפלתי לבוץ, וחזרתי הביתה לכבס את המכנסיים

 ."אחד, נאלצתי לחכות עד שיתיבשו כיוון שיש לי רק זוג

 "?המורה: "ולמה לא באת גם אתמול

 התלמיד: "אתמול בדרך לבית הספר עברתי ליד ביתך וראיתי את המכנסיים שלך

 ."תלויים על חבל, וחשבתי שגם אצלך אותו דבר

 

  :אישה עלתה לאוטובוס עם התינוק שלה. כשבאה לשלם לנהג, אמר הנהג

  "!כוער שראיתי מימיייו, זה התינוק הכי מ"

האישה נעלבה, שמה את הכסף בידו של הנהג בעצבים, תלשה כרטיס והתיישבה ליד בחור שהבחין שהיא 

  .עצבנית ושאל אותה מה קרה

  ."הכול איש ציבור ואסור לו להעליב אף אחד-ענתה לו האישה: "הנהג העליב אותי, הוא בסך

 ."איתו, בינתיים אני אחזיק לך את הקוף הבחור הסכים איתה ואמר: "תלכי לנהג ותדברי
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 חופשה נעימה ...  –מאחלים לנו  –המנהלים שלנו 

 
 לקהילת גבעול שלום,

 

שנת הלימודים תשע"ב מתקרבת לסיומה. ברצוננו לברך את תלמידי י"ב שסיימו את פרק בית 

 הספר, וממשיכים לאתגרים שבשלב  הבא בחייהם. כל הכבוד ובהצלחה!

 

ניהולית, הייתה זאת שנה רוויית שינוים עבור גבעול: השנה הראשונה בלי יריב כמנהל, ברמה ה

קליטת מרק כמנהל חדש, לכתו של מוישיק וקליטת לאה כמנהלת שותפה של מרק. בהחלט 

התחולל רצף של שינויים שהיו מאתגרים כל ארגון! ברצוננו להודות לצוות המדהים שלנו, 

להתפתח ולהתקדם השנה. תודה גם להורים הרבים שתמכו שבזכותו בית החינוך המשיך 

ופרגנו דרך מעורבותם, ביקורת בונה וסתם מלה טובה "על הדרך". ותודה לתלמידים הנפלאים 

שמילאו את הימים שלנו בחיוכים, מפגשים מרתקים, אתגרים, התלבטויות, התרגשות... 

 בקיצור, כל מה שכרוך בזכות לעבוד עם ילדים ונוער!

 

" שוקד על עיצוב התהליך בו כמה שיותר ילדים, 2103ת ההיגוי ליצירת "תעודת זהות גבעול צוו

הורים וצוות ישתתפו במהלך שנת הלימודים תשע"ג בבחינת מהותו של גבעול כבית חינוך 

דמוקרטי קהילתי, וביצירת תעודת זהות מחודשת שתכוון אותנו בשנים הבאות. אנחנו קוראים 

 בתהליך החגיגי הזה! לכם לטול חלק פעיל

 

ברצוננו לאחל לכולם חופשת קיץ מהנה ובטוחה! זה הזמן להפסקה משגרת שנת הלימודים, 

לעסוק בדברים כיפיים, ללמוד בדרכים אחרות ולאגור כוחות לשנת הלימודים תשע"ג. אנחנו 

 נפעל במהלך הקיץ במטרה לעצב שנת לימודים משמעותית, מקדמת... וכיפית. זכרו שיום ב'

 הוא יום הראשון של שנת הלימודים. 27/8-ה

 

 נתראה בעוד כחודשיים!

 

 בברכה,

 לאה ומרק
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 חברי מערכת "קול גבעול" מסכמים שנה . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                כינורי נגה 
היה לי כיף ומעניין להיות השנה 

במערכת עיתון. הוצאנו הרבה 

תי בדברים יהשנה התנס .עיתונים

חדשים ואני מקווה שבמשך השנים 

 העיתון רק ישתפר.

 ערי מרב י
השנה היה לי ממש כיף בוועדה.  

ולמרות שלפעמים היה לחץ וקצת 

ריבים עדיין אני חושבת שהעיתון 

   שנה והיה מאוד גדל והשתפר ה

כיף. ושנה הבאה אני מתכוונת 

השתפר בכל לעדה וולהמשיך בו

 הכתבות שלי!

 ליאור חסן
השנה היה כיף בוועדה, היו 
קטעים שהיה קשה היה הרבה 

 ל היה כיף.ולחץ אבל בסך הכ

 

  אלה יער אלוני
  השנה היה לי כיף בוועדה אני   

 נכון .חושבת שלמדתי הרבה   

 השנה היה קצת קשה אבלשבמשך   

 ל השנה עברה טוב מאודובסך הכ  

 גים מאודהצלחנו להגיע להיש  

 .טובים ברמה של העיתונים ובכלל  

 

 עדי נאור
 נו מאוד!יהיה כיף וכמו כל שנה נהנ

 

 

 הדר שגיא
השנה בשבילי הייתה נורא מרגשת. מכיוון 
שזאת השנה הראשונה שלי הייתי מתוחה 

ור שלי. טולא ציפיתי שאנשים יקראו את ה
אבל ככל שהשנה התקדמה השתפרתי 

 נתי יותר!יונה

 

 רשני גו
והספקנו לעשות  רהשנה בעייני עברה מה

עיתונים  7מלא דברים: הספקנו להוציא 
למרות כל החופשות והקשיים וזה המון, 

לנו  השתפרנו ולמדנו מלא דברים, נוספו
כתבנו מלא  ועדה ובעיקרואנשים חדשים ל

 ונתראה בשנה הבאהל כתבות אז זה הכ

 

 שלי שחר
 היה לי כיף במערכת העיתון

 כתבה אחת ומאוד  י כתבת   
 אני מקווה נהניתי מהכתיבה.     

 !בשנה הבאהשאכתוב עוד כתבות   

 

 
 אמיר דביר הופמן  

ששואלים אותי איך היה השנה בוועדת עיתון אז כ

אני יכול לענות תוך חמש שניות במילה אחת 

השנה השנייה שאני כותב לעיתון ושנה  וז .מצוין

חששתי לבוא לוועדת  עיתון  .ראשונה שאני בוועדה

ת רציתי אל זועדה אבל בכהל עכי אמרו לי דברים 

כי למדתי דברים   תחרטדה ואני לא מלהיות בווע

 גליתי שאני אוהב  תי וגםעשלא יד

 לכתוב ואני אוהב שישמעו את הדעה 

 שלי ולכן אני נהניתי מכול רגע בוועדת 

 .מקווה להיות שם גם שנה הבאה עיתון

 

 טל הופמן

החברות במערכת העיתון הייתה חוויה מיוחדת 

שלקחה על עצמה הכרתי קבוצת ילדים . עבורי

הכרתי  .משימה משותפת ועמדה בה בהצלחה 

קבוצה שלעיתים עבדה במרץ ולעיתים הייתה 

הכרתי קבוצת ילדים  ודחיפה.. זקוקה לעידוד

 .כי הייתה לה דרך מוסכמת םיעם קשי הדדותמהש

שמחתי על ההזדמנות שנתנה לי להיות להם שותפה 

אני שמחה על העיתונים שהוצאנו. הם ביטאו . בוגרת

רתיות של חברי המערכת והיה יהרבה חשיבה ויצ

מחכה  .בהם מגוון של נושאים כמו גם דרכי הבעה

 .שיך במלאכהבקוצר רוח להמ
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 הופמן-נכתב ע"י מרב יערי ונעמה דביר / סיפור

רק בלילות כשאני שוכב במיטה מתחת לשמיכה, החדר חשוך וכולם ישנים, רק זה הזמן שאני חושב, שאני 

חושב על כל מה שקרה לפני שהורי מתו! אני נזכר שאני ואבא שלי משחקים במתקנים בפארק, מדי פעם 

ל אמי שיושבת על ספסל ובידה אחותי הקטנה שנולדה ממש לא מזמן, וקשורים לספסל שני מסתכלים ע

הכלבים שלנו.. אבל משם אני כבר לא זוכר. כל לילה אני נזכר בזה עד שאני נרדם. אבל הלילה הוא היה שונה 

נו מהפארק מכולם! התעוררתי בבוקר ונזכרתי בחלום שלי. חלמתי על אותו לילה שהכול השתנה. אחרי שחזר

הלכתי להתקלח. התקלחתי המון זמן ואז שמעתי את אמא שלי צועקת לי  "יאללה רון אתה גומר את כל המים 

יריות! הצצתי  2החמים!!" מהר הורדתי את הסבון מהגוף לקחתי את המגבת ותוך כדי שהתנגבתי שמעתי 

יתי שני אנשים גדולים עם מסכה בחור המנעול וראיתי את אחותי הקטנה בוכה וצורחת. המשכתי להסתכל ורא

שחורה על פניהם ואקדחים בידיהם לוקחים את אחותי הקטנה תוך כדי שהיא בוכה. מאחוריה ראיתי את שתי 

הגופות של הורי! ואז התעוררתי. כשקמתי לא ידעתי עם זה היה סתם סיוט או שזאת האמת שאני לא זוכר 

אחותי הקטנה אצל משפחה אומנת והורי מתו בתאונת אותה! אבל זה בעצם לא הגיוני שזה באמת קרה כי 

דרכים! ניסיתי לחזור לישון אבל לא. אז שמעתי את המטפלת אומרת "ילדים קומו מחכה לנו יום ארוך! היום 

אנחנו עושים לכם יום כיף בשפיים" כל הילדים שמחו וישר קמו אבל אני נשארתי במיטה ונכנסתי מתחת 

לדים ובדקה שכולם קמו, אבל שהיא הגיע אלי, היא הרימה את השמיכה מעל לשמיכה. המטפלת עברה בין הי

 ראשי ומצאה אותי בוכה...

"מה קרה?" המטפלת שאלה. לא ידעתי מה לענות לה כי אני בעצמי לא ידעתי למה אני בוכה. "סתם חלום רע" 

יא צודקת אבל לא הייתי אמרתי, "טוב תתארגן ואני בטוחה שאחרי שפיים בכלל לא תזכור מה קרה!" ידעתי שה

בטוח שאני רוצה לשכוח את החלום! החלטתי להישאר בבית היתומים ובדיוק כשבאתי להגיד לה שאני לא 

הולך הבנתי שהיא לא תסכים לי להישאר.. אני אוהב את המטפלת הזאת ואני הילד האהוב עליה אבל בדיוק 

 בגלל זה היא לא תסכים לי לפספס את היום הזה!

להתארגן וכשכולם היו מוכנים המטפלות עשו בדיקת שמות. אחרי הבדיקה כל הילדים עלו אז התחלתי 

לאוטובוס ואני הלכתי לארון, המקום שבו אני תמיד מתבודד מקום שבו אני יכול להיות לבד ואף אחד לא רואה 

פתחתי את  אותי. שמעתי את האוטובוס מתניע וידעתי שאני לבד! מהר יצאתי מהארון והלכתי לחדר המנהל.

 הדלת והכל היה חשוך. לא הייתי במשרד הרבה פעמים, רק כשהגעתי לפה וכשרבתי עם אחד הילדים. אין לי 
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מפה זיכרונות טובים. חיפשתי את המתג על קירות החדר, הרגשתי אותו ולחצתי עליו. האור נדלק ויחד אתו 

ילה כשפרצו לנו לבית. הסתכלתי נדלקה האזעקה. הפעם היחידה ששמעתי אזעקה זה היה בחלום שלי הל

סביבי, ראיתי המון מדפים עם המון תיקיות. הסתכלתי על השולחן ראיתי מחשב של המנהל. קיוויתי שאולי שם 

יהיה משהו עלי או על הסיפור שלי. התעלמתי מהאזעקה והתקרבתי למחשב. התיישבתי ליד המחשב וידעתי 

עם לא השתמשתי במחשב, פשוט התחלתי ללחוץ על שאין לי הרבה זמן עד שהשוטרים מגיעים. אף פ

המקשים. כשראיתי אחרי כמה זמן שהמסך נשאר שחור התחלתי לחפש חומר במגירות. פתחתי את כל 

המגירות, ראיתי כל מיני שמות של ילדים אבל את שלי לא ראיתי. הסתכלתי סביבי ואז ראיתי מגירה אחת 

כמו כל המפתחות של החדרים גם  -הצלחתי! המנהל צפוי נעולה. הלכתי אליה, ניסיתי לפתוח אבל לא 

המפתח הזה מוחבא מעל המשקוף של הדלת. לקחתי מהר את המפתח ופתחתי את המגירה ועוד פעם ראיתי 

המון שמות של ילדים, ופתאום בין כל השמות ראיתי את שמי. הוצאתי את התיקייה ואז נפסקה האזעקה 

 י שוטרים וביניהם המנהל!!נפתחה הדלת ובכניסה לחדר עמדו שנ

 המשך יבוא..

 

 נכתב ע"י ל.ח. הכול יהיה בסדר/

אני לא יכולה יותר, כל פעם כשאני עוברת ליד החדר שלו אני שומעת את הסירנות שהיו בשכונה באותו היום. 

, אבל הסיפור הזה התחיל הרבה לפני או ליתר דיוק הסיפור הזה התחיל לפני שנה ושלושה חודשים. עד לפני

 הכול היה בסדר. 

, או 04, אני ואחי התאום בניי 6יש לי אח תאום, אח קטן ואחות קטנה. אחי הקטן בן שבע, אחותי הקטנה בת 

 ואח שלי מת לפני חצי שנה. 04ליתר דיוק אני בת 

לפני שנה ושלושה חודשים אח שלי יצא מהארון, אבל הוא לא סיפר זאת להורים שלנו. אני והחברים שלי ושלו 

יסינו לשכנע אותו לספר להורים שלו )שלי(. אחרי שלושה חודשים הוא סיפר להורים שלנו. אמא שלי קיבלה נ

את זה נהדר ושמחה בשבילו, לעומת אבא שלי שהשתגע מזה. בחודשיים הראשונים הוא פשוט לא יכול 

כך הרבה רמות. -בכלכך מדוכא מזה -להסתכל עליו או לדבר איתו והוא פשוט לא עשה את זה. אח שלי היה כל

בתחילת החודש השלישי אבא שלנו פשוט צעק על אמא שלנו כל פעם שהוא ראה אותה, הוא האשים אותה 

לחודש הוא התחיל להרביץ לי ולאחים הקטנים שלי וגם לאמא שלי. לאח שלי  05-בהכל ואנחנו שמענו הכל. ב

 ר עם תחבושות על הידיים ועל הרגליים. ספ-זה היה הכי גרוע, הוא הרביץ לו ככה שכל יום הוא הלך לבית

במשך שלושה וחצי חודשים אני ואחי, או לפחות אני, יום אחרי יום הרגשתי כאילו אני מתקרבת לקבר יותר 

ויותר. פשוט התפרקתי מבפנים, לא יכולתי יותר עם זה, בסוף החודש אח שלי לגמרי איבד את זה, הוא פשוט 

לו אגרוף בפרצוף, והיו צעקות ומכות ועוד צעקות ועוד מכות. עד שפתאום התחיל לצעוק על אבא, ופשוט נתן 

תקף את הבית שקט פתאומי, אני והאחים הקטנים שלי ואמא שלי היינו למעלה כל הזמן הזה. אמא שלי רצה 

למטה ואנחנו רצנו אחריה. אמא שלי התחילה לבכות וגם האחים הקטנים שלי התחילו לבכות, אני פשוט לא 

לזוז או לדבר, הלב שלי דפק כמו משוגע, ירדו לי שתי דמעות, זה הכול, רק שתי דמעות. הדבר הבא  יכולתי

החולים, אני ידעתי שמשערי בית החולים היה אפשר לראות את -שאני זוכרת זה את עצמי מתעוררת בבית

י לבית שלנו, וברור ניידות ליד הבית שלנו. אז פשוט רצת 01הבית שלנו, אז פשוט רצתי לשם, וראיתי לפחות 

 שעות כל הניידות הלכו  4שאני גם ידעתי למה, אז פשוט רצתי לבית שלי, ראיתי את הגופה של אח שלי. אחרי 
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החולים, מסתבר שלא התעלפתי רק בגלל שאבא שלי תקע סכין מטבח בבטן של אח -משם, אני חזרתי לבית

 וק פשוט גרם לה לתקוף אותי במכה אחת.שלי. מסתבר שהתעוררה אצלי מחלה לפני כמה חודשים והש

החולים, וכל פעם שאני באה הביתה אני נכנסת לחדר -אז, פחות או יותר מאז אני פחות או יותר גרה בבית

שלו, אני פשוט לא שומעת כלום, פשוט כלום, ואז אני שומעת את הסירנות בלי הפסקה עד שאני יוצאת 

ם הדם, אמא שלי לא הצליחה לנקות אותו, ימים אחרי ימים, אבל מהחדר, ואז אני יורדת למטבח ורואה את כת

אני מניחה שזה לטובה. הכתם הזה הוא זיכרון. אומנם זה לא זיכרון טוב, זה זיכרון נורא! אבל מכול דבר בחיים 

 אנחנו לומדים, מהדברים הרעים ומהדברים הטובים.

מא שלי רצה למטה, אבל זה לא משנה. אני אני לא יודעת איפה אבא שלי עכשיו, הוא כנראה ברח מתי שא

יודעת שזה מוזר, ושאני אמורה לשמור לו טינה ולרצות לנקום את מות אחי, אבל כל מה שאני רוצה עכשיו זה 

 שהוא לא יחזור. 

אני ואח שלי היינו חברים הכי טובים בעולם, דיברנו על הכול, הכרנו אחד את השני יותר טוב ממה שאמא שלנו 

 נו ועכשיו אני פשוט יודעת שהוא שומר עליי מלמעלה.הכירה אות

אף אחד מאיתנו לא שנא את אבא, כל מה שרצינו זה שהוא יקבל את אחי כמו שהוא. אפילו עכשיו אני לא 

 שונאת אותו, לא יודעת למה, אני פשוט לא מצליחה לשנוא אותו, אני יודעת שזה נשמע מטומטם אבל ככה זה.

הצלחנו להתגבר על זה, בכלל איך אפשר להתגבר על דבר כזה?  אני לא יודעת  אני והמשפחה שלי עוד לא

איך, אני לא יודעת למה, אבל אני יודעת שאח שלי רוצה שנתקדם בחיים ולא נתקע על זה, ואני יודעת שהוא 

 תמיד, אבל תמיד יהיה איתנו, לא משנה מה.

 ר.           ולא משנה מה יקרה בעתיד, אני פשוט יודעת שהכול יהיה בסד

 

 


