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 דבר העורכת

אנחנו מתרגשים להוציא את העיתון הראשון 

 לשנה זאת.  

לשמחתנו צוות המערכת הוא רב גילאי. אנחנו 

משתדלים לעשות את העיתון מעניין וחדשני. 

עברנו דרך ארוכה, התגבשנו. אנחנו מזמינים 

להציע לנו הצעות לכתבות, להגיש  אתכם

כתבות מוכנות, בדיחות, רעיונות לראיונות 

 ומה שעולה על דעתכם :(.

 

השבוע הוא שבוע בחירות, חגיגה לדמוקרטיה 

הישראלית וגם בית הספר הדמוקרטי שלנו 

מפלגות הוצגו בבית  יגה. הרבההשתתף בחג

תשדרי הבחירות היו מרשימים.  הספר.

ו מספר כתבות על בעיתון הבא יפורסמ

 תוצאות הבחירות.

 שלכם ובשבילכם,

 .הדר שגיא 

 עורכת העיתון.

 תוכן עניינים

  2...........................עמ'  עדכוני אסיפה

 3-4איך כותבים כתבה? .....................עמ' 

 5אקטואליה................................עמ'

 6......עמ' משחקי מחשב .....................

 7-8אולימפיאדה ..............................עמ' 

 9עוגיאדה + ימ"ת .........................עמ' 

 11-11דברים שרציתי לומר ..................עמ' 

 12מדברים התבגרות ....................... עמ' 

 13מתכונים .................................... עמ' 

 14..חה..חה .......................... עמ' בדיחה

 15נקודות למחשבה ......................... עמ' 

 רוזה מרדרההופמן ,מתן אייל , -נגה כנורי ,אמיר דביר ספיר גל,  ,איתי זונשיין, ליה מרציאנו  חברי המערכת:

 הדר שגיא ואיילת בן צבי.

   הדר שגיא עורכות ראשיות:

 גה כינורינ: עריכה גרפית

 http://iton.givol.orgאתם מוזמנים לבקר באתר :    

 hadar542@nana10.co.il:הדר כתבות והצעות לשיפור, נא לשלוח ל

 02  גיליון מס' ..0212.102

mailto:hadar542@nana10.co.il
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 החלטות אספה 

 1 . בית הספר גבעול יהיה שותף באופן קבוע בקהילת בתי הספר הדמוקרטים– 

. מימוש ההחלטה תלוי ביכולתו של בית הספר לעמוד בתשלום 2החלטה עקרונית  

 . נבחרו נציגי בית הספר לפרלמנט הארצי 3לקהילה. 

 לך שעת ועדות לא יתקיימו שיעורים ימו בשעת מערכת. במהועדות בית הספר יתקי

הדורשות השתתפות מרובה של מבוגרים  לוועדותאלא רק מרחבים פתוחים. 

 יתקיימו בשעה נפרדת. 

 1צוות משותף של חונכים וילדים יהיו . . מועדון החטיבה יהיה פתוח בכל שעות היום

. 2 נוספים לשהיית ילדי החטיבה כמו כן יפעל צוות זה לאיתור מקומות . אחראים לכך

ילדים שיפריעו למהלך השיעורים יוצאו . ילדים יוכלו לשהות במסדרון החטיבה

 מהמסדרון 

  יתפרסמו על לוחות המודעות   לאהחלטות ועדת ל"ב 

  בבית הספר יתקיים יום הארי פוטר. ביום זה יתקיימו פעילויות מיוחדות שיארגנו ע"י

רים רגילים יוכלו להתקיים אם יעסקו בתכנים הקשורים צוות מיוחד ליום זה. שיעו

 .אלנוש

 תכלול הפעילות. כנסתל הבחירות לקראת פעילות תתקיים הספר שבבית הוחלט :

ן יארג וילדים מורים של משותף צוות. וקלפי תעמולה, מפגשים, שיעורים, סדנאות

 .זו פעילות

 המורכב צוות קםוי. ותהתנהג או/ו למידה על חומרי אישי תגמול לתת רשאי ורהמ 

 .התקציב את גם כמו התגמול מתן תנאי את שיסדיר והורים מורים, מילדים

  בבית הספר תתקיים תכנית טיולים לפי תכניתה של ועדת טיולים )טיולים רב גילאים

 ימי טיול ( 5יב. בחירה מתוך מגוון טיולים ברמות קושי שונות. מקסימום  -מד

 בבחירות כלליות בתחילת שנה. לקראת סוף השנה כל  חברי ועדות בית הספר יבחרו

עדה תקבע את מספר החברים הדרוש לה ואת הצרכים שלה. במהלך השנה וו

 יתקיימו בחירות להוספת חברים לועדות אם יהיה צורך.

  באספת קהילה הוחלט כי על מנת לאפשר את פתרון המשבר הכלכלי של בית הספר

 אוגוסט    –עבור כל ילד בחודשים ינואר  לחודש ₪ 266לשנה זו ההורים יתנו 
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 כתבה: איילת בן צבי

 

אם העורך של עיתון יטיל משימה על עשרה כתבים לכתוב כתבה 

באותו נושא, סביר להניח שיוגשו לו עשר כתבות שונות. זה מה 

שמיוחד בכתיבה בכלל ובכתיבה עיתונאית בפרט. כל אחד מביא 

הסגנון שלו, את השפה, עולם  לכתבה את הייחודיות שלו, את

 הדימויים שלו, את היצירתיות.

כל אחד יכול לכתוב. זה כמו שריר שצריך לאמן. אני זוכרת את הכתבות הראשונות שלי, 

השקעתי בכל אחת כל כך הרבה זמן וחשיבה, כתבתי מחקתי ושוב כתבתי ושוב מחקתי... 

אני רוצה לכתוב ועד שאזרתי גם היום אגב, הכתיבה לא ממש קלה לי. מרגע שהחלטתי ש

אומץ והתחלתי לכתוב עבר המון זמן. אבל למזלי לא וויתרתי, כי הרגשתי רצון וצורך לכתוב. 

ובמקביל הביטחון שלי התחזק. אני כאן בשבילכם שכתבתי יותר הכתיבה שלי השתפרה  ככל

ממש ללוות ולהנחות אתכם בתהליך כתיבת כתבה, והכי חשוב שתזכרו שזה ממש... אבל 

    כייף.

התכנים בעיתון יוכתבו על ידכם. כלומר אתם תחליטו אלו מדורים יהיו, איזה כתבות, את מי 

 המעצבים הגרפים, הכתבים הצלמים.   סקרים עושים. אתם תהיו העורכים, מראיינים, איזה

 :למה כדאי לכתוב כתבות

 מרחיב את אוצר המילים  

 משפר את השפה ואת מיומנויות הכתיבה 

 ון בכתיבה עיתונאית עשוי לסלול את הדרך למקצוע הזה גם מחוץ לכותלי ביה"ס.ניסי 

 כתיבת חיבור. –לאחרונה הוכנס למבחן הפסיכומטרי גם  יכולת הבעה בכתב  

 אפשר לכתוב על כל תחום וכל נושא שמעניין אותנו וכך ללמוד עליו ולהעמיק יותר 

 . איתם אותם, לשוחחן אפשר להגיע לאנשים מרתקים שמעניינים אותנו לראיי 
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 אז איך כותבים כתבה111

 יש להבדיל בין ידיעה / כתבה / מאמר

 הצגת העובדות בלי הבעת עמדה, דעה או התרשמות אישית. היא ידיעה

בגוף הידיעה יהיה מענה לחמש שאלות: מי? מה? מתי? מדוע? באיזה מקום? ויש המוסיפים 

 גם איך.

במשפט אחד כל התשובות: : בשל הגשם הכבד המליצה יש ידיעות קצרות שבהן מופיעות 

הלימודים בביה"ס הדמוקרטי גבעול ת החינוך של הכנסת לקצר בשעה את אתמול ועד

 באולגה. 

מי? ועדת החינוך, מה? המליצה לקצר את יום הלימודים, מתי? אתמול, מדוע? בשל הגשם 

 .הכבד, באיזה מקום? באולגה

 

 מפורט  אלות, אך אופן הכתיבה יהיה סיפורי,גם יינתן מענה לחמש הש בכתבה

 ומעמיק יותר.

 כותרת הכתבה .1

 אור נרחב להסברים,  יהנושא, המקורות, דברי האנשים, פרטים, ת -גוף הכתבה  .2

 מסקנות, סיכומים, ולהשתדל לסיים עם שורת מחץ שנונה, אינטליגנטית.  –. סיום  3

    

 .ידיעה וכתבה נועדו למסור לקורא מידע

 

וא סובייקטיבי, משקף את דעתו ועמדתו של הכותב. הוא מנסה לשכנע את ה מאמר

 הקוראים לקבל את עמדתו. חשוב שהכותב יהיה בקיא בעובדות )יכיר את העובדות(.   

 

 1 1 1 בקיצור

העיתון הוא שלנו ובשבילנו וכולכם מאוד 

 מוזמנים לקחת בו חלק1
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 מאת: אמיר דביר הופמן

 

 את כתבת האקטואליה הראשונה שלי1ז,  לחהלי בהצ שלום לכם, תאחלו

 הפעם אסכם אתצת אחר, לפתוח את מדור האקטואליה באופן קבחרתי 

קוריה, עד הבחירות ניה הקוסטה קונו1 מטביעת הא02.0אירועי שנת 

 1 1 1 אז קדימה בואו נתחילבארצות הברית1  

 

ה ליד חופי איטליה, בין האוניה טבעטביעת אונית הפאר ה"קוסטה קונקורדיה"3 –1.31

 אנשיי הספינה שלושה ישראלים.

  .מרות הפופ הטובות בכול הזמניםז, אחת מיוסטון וויטנימותה של –1131

באזור אינדונזיה  רעידת )חזק מאוד(  בסולם ריכטר   638רעידת אדמה בעוצמת –1131

 היא נדירה. אתכז עוצמהאדמה ב

לנשיא צרפת לאחר חמש שנים של ת נבחר פרנסואה הולנד מהמפלגה הסוציאליסטי–836

 .צרפת  בשלטון ניקולה סרקוזי

 מוחמד מורסי ממפלגת האחים המוסלמים נבחר לנשיא מצרים  –1138

 של מדינת ישראל יצחק שמיר מותו של ראש הממשלה השביעי –38..

 זוכה פעם השנייה ברציפות באליפות אירופהרגל בחרת ספרד בכדונ–131

  1.11 ימפיאדה השלושים בלונדוןפתיחת האול –1131

 ט למאדיםובונאס"א שולחת ר תארצות הברי של סוכנות החלל–636

 ניל אמסטרונג -על הירח שנחת מותו של האדם הראשון –1636

 חיים חפררי במותו של המשורר וחתן פרס ישראל לזמר ע–1631

בין המפלגה הרפובליקנית,  בחירות לנשיאות בארצות הברית– 8311

ין המפלגה הדמוקרטית בראשות ברק אובמה בראשות מיט רומני לב

בחירות אלו היו צמודות מאוד ובסוף המפלגה הדמוקרטית ניצחה 

 ואובמה  נבחר לנשיא.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
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ם לאזור הדרום וגם מספר טילים לאזור גוש דן.  יגרו טילובו שהחל מבצע עמוד ענן  – 11311

תוח, אך גם אזרחים מספר גדול של טילים יורטו על ידיי כיפת ברזל, חלקם נפלו בשטח פ

 ישראלים נהרגו.

זה רק קצה הקרחון של האירועים  שקרו השנה ואל תדאגו גם בשנה 

 היו לא פחות אז מקווה שהיה לכם כיף נתראה בפעם הבאה1יהבאה 

 בשורות טובות

 

 

 

 מאת: איתי זונשיין

 

 

Dishonored  דישונורד( הוא משחק(

 3.למחשב, אקס בוקס ולפלייסטיישן 

תרחש בעיר "דנוואל" שמשחזרת את לונדון הישנה. כאשר משטר דיקטטורי המשחק מ

יוויתנים יכול לייצור חשמל )אל ומדכא לקח פיקוד על העיר, אחרי שמדען נואש גילה ששמן ל

שאלו אותי, זה המשחק(. כאילו שזה לא מספיק, מגפה שהופכת אנשים לזומבים ועוברת ת

 .לגיהינוםה דנוואל הפכ, בדם של עכברושים התפרצה 

 

תה. למזלך אדם ברציחתה וחטיפת ב ללמופהשומר ראש של קיסרית העיר כים אתם משחק

)המוזר הפריק( נותן לכם כוחות מיוחדים כמו:  The outsider)או אל אני לא בטוח( המכונה 

להשתגר ממקום למקום, להאט את הזמן, ועוד. אתם מצטרפים לקבוצה של מורדים ומנסים 

 ולהציל את בתה של הקיסרית המתה. לטהר את שמכם

 

המשחק תלוי במה שאתם עושים ומשתנה בהתאם לכך, לדוגמה: אם אתם מחליטים להרוג 

את כל האויבים בכל השלבים, אז סוף המשחק ישתנה בהתאם ויהיו יותר נגועים ויותר 

תם שומרים. אם אתם מחליטים להרדים אותם עם חיצי הרדמה או לחנוק אותם ולא להרוג או

כך -)רק כשאתם חייבים(, הסוף של המשחק ישתנה לטובה וזה מה שהופך את המשחק לכל

 טוב.

 

אני אישית אהבתי את הגרפיקה, היא שומרת על הקו הנאמן של המשחקים  גרפיקה:

 המודרניים אבל קצת יותר ציורית.

 

ם. המודלים של הבתים מקסימים ומעבירים את התחושה האפלה והמתה של העול מודלים:

)סוג של קשת(  Crossbowהמודלים של הנשקים מגניבים ומעוצבים יפה, בעיקר הסכין וה

 שלך.
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ל ומת. לא עולם שהייתי רוצה לחיות בו, אבל אפ עולם Dishonored העולם של  העולם:

ן, ובכללי סיפור על יי(: הסיפור מענStorylineסיפור ) עולם ששווה לשחק בו, עולם מלא גופות

 וסופני יכול להיות רק טוב. מקום אכזרי

 

המשחק אדיר ומאתגר. אם אתם רוצים לדעתי  לסיכום:

לבקר באתר הבית של המשחק לעוד מידע תכנסו 

. dishonoredאו תחפשו בגוגל  www.dishonored.comל

ל שלושת הפרקים הקצרים שמראים מה קרה אאני ממליץ 

 למצוא אותם באתר במדיה, הם לפני הכל ואחרי, אפשר

 .Dishonored The Tales from Dunwall קראיםנ

 

 

 מאת:אמיר דביר הופמן

 

 

 

רגשנו חלפו ארבעה שנים ושוב צפינו בתחרויות האולימפיאדה. עוד פעם התרשמנו והת

קיווינו שהפעם יגיע האיש שיביא לכולם את הגאווה הישראלית,  מטקס פתיחה. ועוד פעם

ו שאנחנו וספורט זה לא הולך כל כך טוב עם מדליה  או שתיים. אבל עוד פעם גילינ

ביחד. למרות שייצגה אותנו משלחת אדירה של כשלושים ושמונה ספורטאים, היא חזרה 

עם הזנב בין הרגליים. בלי מדליה וגם בלי הרבה  כבוד. ישראל דורגה במקומות 

 האחרונים באולימפיאדה, במגרשי הטניס בשייט ובהתעמלות.

 

 טניס:

 הודחה בסיבוב הראשון על ידי  שראפובה מקום שלישי בעולם. יתהטניסא -שחר פאר

קיבלו הגרלה קשה במיוחד בסיבוב  קני הזוגות אנדי רם, ויוני ארליךצמד שח -יוניואנדי 

ן המקומות הראשונים בעולם(. אך בכל זאת הם יהראשון הם שחקו נגד רוג'ר פדרר. )ב

גות הטובים בעולם, האחים בראון ושם צחו. בסיבוב השני הם קיבלו את צמד שחקני הזוינ

 הפסידו את הסיכוי למדליה.

 

 שחייה: 

 בשחייה הגענו לארבעה חצאי גמר וגמר אחד, שבו השתתף יעקוב תומרקין במאה מטר גב.
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 התעמלות:

לפני שנה כתבתי בעיתון שאני חושב שלשטילוב יש סיכוי טוב לזכות  -אלכס שטילוב,

. הוא הגיע לגמר בקרקע וגם בקרב רב. סיים שמיני בקרב באולימפיאדה. באמת חשבתי כך

תרגיל  עקברב, אז כולם פנו לקרקע, לפי כל התחזיות שטילוב היה אמור לזכות במדליה, אך 

 לא טוב הוא נכשל. 

 

 התעמלות אומנותית: 

 הנבחרת השיגה תוצאות לא רעות, אבל לא יותר מזה.

 

 שייט: 

 . 14ג'ין סיים את האולימפיאדה במקום מדליסט אולימפיאדת ביי -שחר צוברי

דורגה קורזיץ במקום השני. כולם חשבו הנה זה מגיע, אולי כן תהיה מדליה.. אבל  -לי קורוזיץ

שוב פעם אכזבה לי קורזיץ. סיימה במקום האחרון  וירדה עד למקום השמיני. זה היה בעצם 

 הזדמנות האחרונה לקחת מדליה ישראלית. 

 

 :ג'ודו

 הפסיד תוך פחות מדקה ושבר לכולם את הלב. -אריק זאבי

 

לסיום התאכזבנו לגלות שבאולימפיאדה הרגילה אנחנו לא זוכים במדליות. אך לעומת זאת 

באולימפיאדת הנכים נכונו לנו הפתעות. כל מה שכתבתי לא תקף. באולימפיאדת הנכים 

 שוני. מדליות ארד, שתיים מכסף ואחת זהב של הטניסאי נועם גר עקיבלנו ארב

 

 טוב מה עוד נוכל להגיד?

 עד האולימפיאדה הבאה זה יעבור  
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 כתבה: נגה כנורי

 

 

 לא חשבתי שאמצא את עצמי עם כובע ענקי בצורת עוגה מוכרת כדורי שוקולד בקניון.

 השנה נפתח בביה"ס קורס יזמים צעירים, הדבר הכי מדליק בו שאנו מפתחים מוצר שקשור

תית. החברה בבעלות התלמידים שמשתתפים בקורס. זהירות בדרכים ופותחים חברה אמל

 השם של החברה שלנו הוא ימ"ת + )ימת זה ראשי תיבות של יגעת מצאת תאמין(.

יש אגב, כמה עשרות קבוצות ברחבי המדינה. בקורס מלמדים אותנו בין היתר, ליזום 

 "לעשות כסף". מסתבר שכדי לעשות כסף צריך, כסף...

 חשבנו בשיעורים על דרכים להכניס כסף לחברה שלנו, אחת הדרכים היא "עוגיאדה". 

י לגייס כסף התחלתי לפני כשבועיים פתחנו דוכן בקניון של עוגות, עוגיות ולימונדה, כד

 לחברה. 

חינם חשוב לציין כי מנהלת השיווק של קניון לב חדרה הסכימה לאפשר לנו להציב דוכן ב

 292בקניון. את העוגיות, העוגות והלימונדה עשינו לבד בבית. הלך לנו יחסית טוב והרווחנו 

 אגורות.  11שקל ו

החברה, הביאה כובע גדול  ומה בעניין הכובע?  אליה שחורי שהיא אחת מבעלת מניות

שהכינה לבד בצורת עוגה וכל פעם אחד מהמוכרים לבש אותו )בדר"כ אלה שיצאו למכור 

ה מחוץ לקניון כדי למשוך תשומת לב(. כתבת של "ידיעות חדרה" עברה במקרה בקניון וכתב

 .עלינו כתבה בעיתון

לפי דעתי מתאים אפשר לסכם שזה היה גם נעים וגם טעים )כל מה שלא נמכר נאכל( ו

 לעשות מבצע עוגיאדה כזה גם לשיעור "עולם התעסוקה". 
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 כתבה: איילת בן צבי

כשהייתי קטנה הייתה תכנית בשם מנהרת הזמן. בכל תכנית, שני הגיבורים טוני ודאג נשלחו 

אחורה לתקופות שונות בהיסטוריה ב"מכונת זמן".  האפשרות לחזור אחורה בזמן הקסימה 

שאלה די אידיוטית שהלכה כך: "תגידו, אם י זוכרת שנהגתי לשאול את המבוגרים אותי. אנ

הייתה לכם אפשרות לחזור אחורה בזמן לתקופת הילדות שלכם הייתם עושים את זה? בכל 

התשובות חזר אותו מוטו: "כן, אבל עם מה שאנחנו יודעים היום".  האמת, שלא הבנתי על 

יקר כל כך?  סיקרן אותי לדעת מה זה הניסיון  הזה מה הם מדברים. מה זה הידע הזה ה

וספות ואפילו הזאת שבגללו האנשים לא היו מוכנים לחזור אחורה בזמן ולזכות בשנות חיים נ

היא הביטה בי לי, כשהראל בתי הייתה בכיתה ה'  פתאום זה קרה גם לא באופן היפותטי.

דולה, את לא צריכה יותר לעשות בעיניים מיוסרות ואמרה:" אימא, איזה כיף לך את כבר ג

שיעורים וללמוד למבחנים המעצבנים, אני רוצה כבר להיות גדולה. תגידי, היא המשיכה 

באופן ת רוצה לחזור להיות קטנה? ברור, עניתי לה ושאלה, אם הייתה לך אפשרות, היי

כתי, תי את עצמי על חם.. חייסאז, תפ. מה שאני יודעת היום על החיים.. טבעי, אבל, עם

  .ום חדרה בי ההכרה שאני מבינה..פתא

יה בחמישה פרקים, שכתבה פורשיה נלסון ושמו אוטוביוגרפ טלפני כמה זמן נתקלתי בטקס 

 ומתמצת את חוכמת החיים שלי: זה קצר, מדויק 

 פרק ראשון 

 אני הולכת ברחוב

 בור עמוק פעור באמצע המדרכה

 אני נופלת פנימה אני אבודה...חסרת אונים 

 ה לא באשמתיז 

 לוקח לי יובלות למצוא את דרכי חזרה 

 

 פרק שני 

 אני הולכת באותו רחוב

 יש בור עמוק באמצע המדרכה 

 אני מעמידה פנים שאני לא רואה אותו 

 אני שוב נופלת פנימה, אבל זה לא באשמתי 

 עדיין לוקח לי המון זמן למצוא את דרכי חזרה 
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 פרק שלישי

 אני הולכת באותו רחוב

 עמוק פעור באמצע המדרכה בור

 אני רואה אותו שם, אני עדיין נופלת פנימה...זה הרגל 

 עיני פקוחות, זה באשמתי

 אני יוצאת מיד החוצה

 

 פרק רביעי

 אני הולכת באותו רחוב

 יש בור עמוק באמצע המדרכה.

 אני עוקפת אותו

 

 פרק חמישי 

 אני הולכת ברחוב אחר 

 

 ים על גבי שנים לא ידעתי שיש לי את החופש, החופששנמדתי בביה"ס דמוקרטי. אני לא ל

יודעת שעל כל שעלי פשוט לבחור וללכת ברחוב אחר.  אני  לבחור. לא ידעתי שאני לא יודעת.

וכך לאמן ולחזק את שריר ליפול לבורות וללמוד לעקוף אותם שלו, אחד לעבור את הדרך 

ון או ברדיו יכולים לחסוך את אני גם יודעת שאף פינה בעית כישורי החיים הפרטי שלו.

המהמורות והבורות שבדרך. גם אם היה, אני לא חושבת שנכון לוותר על האתגרים שהחיים 

מציבים בפנינו, כי אנחנו הופכים למי שאנחנו בזכותם. אבל רוצה להציף בטור האישי שלי 

לי( שהחיים  יר לכם )וגםבעיתון ביה"ס נושאים שקשורים לכישורי חיים. בעיקר  אשתדל להזכ

ההיסטוריה, העתיד עדיין לא כאן. מה שבטוח זה רק ההווה, אז יאללה זה עכשיו! העבר הוא 

בואו נקליל אותו, כי החיים הם חד פעמיים, זאת ממש לא חזרה גנראלית. זה משחק החיים 

האמתי ואנחנו חופשים לבחור איך לשחק אותם, או בתפקיד משנה חיוור ואנמי או לתפוס את 

 הבמה ולזכור שבסרט של החיים שלנו הכוכבים הראשיים הם אנחנו. מרכז
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 הדר שגיא: כתבה

אחד ( לא רגילים)שיש שיעורים לא קונבנציונאליים  ,אחד הדברים המיוחדים בבית ספר שלנו

שם משפחה ~עם עופרה " מדברים התבגרות"השיעורים שבחרתי לקחת חלק בו הוא שיעור 

 :לדבר על שני נושאים נו. השבוע בחר~מוזר

 ,הנושא הראשון

.. 15 14אנחנו מדברים על ) 18האם רצוי או מומלץ לקיים מערכת יחסים מינית מתחת לגיל 

 .כשהנער והנערה נמצאים במערכת יחסים ממושכת(  XD 8לא 

 , הנושא השני

 . הוא נושא הבגדים שאנו לובשים ומה הם משדרים, שעליו בחרתי להרחיב את הכתבה

, מחשופים נדיבים, חולצות שקופות: ה שמקובל עכשיו באופנה זה בגדים מאוד חושפנייםמ

 :הטיעונים התחלקו לבעד ונגד. מ ומכנסונים קצרצרים"ס 6מיני באורך 

 

 

 שמתלבשת ילדה. אותו להראות זכותי בגופי גאה אני אם ,דמוקרטית בחברה נמצאים אנחנו

 צורך אין. לה יעירו לא שגם וזכותה להתלבש איך אחד לאף מעירה לא" מכובד לא"באופן 

 החזה את לחשוף בעיה לה שאין ציינה אחת נערה. שלו החיצוני המראה לפי אדם בן לשפוט

 לא, אבל , בה מתביישת היא כי הבטן את תצניע אבל ,יפות בעיניה שהן הרגליים ואת שלה

 שלה אישית יהבע זאת. שלה הבטן את תחשוף לדוגמא אחרת מישהי אם לה מפריע

 .שלהם בגללה הבטן את להצניע צריכים לאם ושאנשי

 

 

 הם כי מסוגלים לא אבל רוצים שמאוד או גופם את להראות רוצים שלא אנשים יש ספר בבית

 תקן היה אם. הפצעים על מלח לזרוע כמו זה חשופים באים אחרים וכשאנשים. מתביישים

 פחד בלי ספר בבית ללכת יכולים היו הם אולי הלבוש קוד את מגביל שהיה ספר בבית

 . אחרים לאנשים אותם שישוו או אותם שישפטו

 הגבולות את משרטט אחד כל. שלו הלבוש צורת את בוחר אחד שכל למסקנהו הגענ לסיכום

 ומה להבליט מה בוחר אחד כל. מושלם לא אחדף או אנושיים כולנו יום של בסופו. שלו

 :( להסתיר
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 כתבה: הדר שגיא              

 

בעבר על השם גארי יורופסקי, אבל  אתם בטח כבר שמעתם או קראתם

אם לא אז תנו לי לחדש לכם, הוא לוחם למען זכויות בעלי החיים וטבעוני. 

אני כמו הרבה ילדים מהבית ספר שלנו ואחרים הושפעתי מההרצאה שלו 

 והחלטתי להיות טבעונית. 

רי שוקולד והפכתי אותו לטבעוני. עוד לקחתי את המתכון הרגיל שלי לכדו

י על טבעונות שתתפרסם בעיתון על טבעונות תוכלו לקרוא בכתבה של

 :( הבא

 

 כדורים( .16-1מצרכים: )

 

 גרם ביסקוויטים  211

 כפות סוכר 11

 כפות קקאו 5

 כפות חלב סויה 7

 כפית תמצית וניל 1

 גרם מרגרינה  111

 

 לקישוט:

 סוכריות לקישוט עוגות. 

 

 אופן ההכנה:

מפוררים את הביסקוויטים. אפשר להכניס לשקית סגורה ולדפוק בפטיש עץ, או להכניס 

לקערה רחבת שוליים ולדפוק בביסקוויטים עם פטיש עץ. לאחר שהביסקוויטים מפוררים 

לאבקה )ללא גושים!( מוסיפים את הסוכר הקקאו החלב סויה תמצית הווניל והמרגרינה 

 ובוחשים היטב.

 רקם שמתקבל נוזלי מידי, אפשר לשים אותו לחצי שעה במקרראם המ

 יוצרים כדורים קטנים מהתערובת. מגלגלים בסוכריות. ומקררים במקרר שעה וחצי. 
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 ומתן אייל  רוזה מרדרה ,כתבו: ליה מרציאנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שחורה ובלונדינית הולכות ברחוב השחורה 

תראי ציפור מתה!!!  אומרת לבלונדינית

 יים ואומרתהבלונדינית מסתכלת לשמ

 איפה איפה !!!

איזה תלמידים,   המורה: 

 ?הרים אתם מכירים

 הרי השומרון אורי :

 יהודה  הרי שאול :

 והרי החדשות. דורון :

 

 

 

  תבקשו משהוו תירצ ה אמר הרצל? עםמ

 ומה אמר פרסי? אם תרצו משהו אין.

 

 איזה מנהל מגעיל ומכוער יש לנו? הילד:

 אתה יודע מי אני? הילדה:

 לא מי? הילד:

 אני הבת של המנהל. הילדה:

 אהה... את יודעת מי אני? הילד:

 לא הילדה:

 מעולה יאללה ביי הילד:

 
זקן אחד ניגש לבלונדינית ושואל: "אם 

אפשריות להיות יפה או  2היו נותנים לך 

 חרת?"מטומטמת במה היית בו

אז הבלונדינית אומרת:" כיאילו דא! אני 

הייתי בוחרת בלהיות מטומטמת כי היופי 

 חולף עם השנים...."

 

 

איש אחד נקלע למערת 

נמרים. גורי הנמרים קפצו 

עליו, שרטו ונשכו אותו. 

העירה להם אמא נמרה: 

"ילדים, אמרתי לכם לא 

 לשחק עם האוכל!".

 

 

 

 

מה שוקל יותר קילו 

 נוצות או קילו ברזל?

 תשובה: זה אותו הדבר.

יות "ספר לי, איך קיבלת כוו רופא:

 בשתי האוזניים שלך?".

"גיהצתי את המכנסיים שלי,  מטופל:

ופתאום צלצל הטלפון. התבלבלתי, 

הרמתי את המגהץ והצמדתי אותו 

 לאוזן הימנית שלי".

"ואיך קיבלת כוויה באוזן  רופא:

 השמאלית?".

 "הנודניק צלצל שוב!" מטופל:

 

 דנה: "אחיך הקטן למד סוף סוף לדבר?".

אורי: "בטח! עכשיו אנחנו מלמדים אותו 

 לשתוק...".

 

 

סרטן אחד ראה סרטן 

מעשן. הסרטן אמר לו: 

 "אל תעשן, אתה

 תחטוף בן אדם!".

 

שלושה פילים עומדים 

תחת מטריה אחת3 איך 

 אף אחד לא נרטב?

 כי לא ירד גשם                

 

 למה לגנבים אף פעם לא קר?

 כי תופסים אותם על חם.

 

 בחדר כושר? מה סטנדאפיסט עושה

 מתיחות.

 

 למה דבורים מזמזמות?

כי הן לא יודעות את המילים של  

 השיר
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 ןהופמ-כתב: אמיר דביר

 
 

  יעים לאותם תוצאותאותן הפעולות מגאם עושים את 

 

 האחרון נמצא במקום  כשחבורת אנשים צועדת במדרון 

 הכי גבוה

 

 "כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע" 

 

 בכל אירוע יש לקח שאפשר ללמוד. 

 

  השכל שיש לי היום לא הייתי עושה את אם היה לי את

אבל השכל של היום זה בגלל הטעיות הטעויות של פעם, 

 של פעם...

 

  אני רואה דברים ואנשים שרואים דברים ושואלים למה? יש

 )ג'ורג' ברנרד שואו(שמעולם לא היו ושואל למה לא? 

 

 


