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 דבר העורכת:
 שלום קהילת גבעול היקרה!

אנחנו נרגשים להוציא את העיתון 

בפסח, יש לנו חגיגות בכל עבר, 

למרות שהחטיבה זועקת לפסוח על 

פסח אנחנו ממשיכים לשמוח. אל 

( (see what I did thereתחמיצו 

על יזמות, את הכתבות המקסימות 

בדיחות, יש לנו אפילו מתכון מיוחד 

לפסח, פינות אקטואליה ספורט 

וראיונות.. כל הכבוד לצוות העורכים 

שהצליחו לצמצם את זמן הוצאת 

העיתון לפחות בחצי! אנחנו מקווים 

להשתפר עוד בעתיד. מקווה 

שתיהנו ספרו ושתפו. :( ממני 

 עורכת העיתון הדר שגיא.  

 

 תוכן עניינים

The voice .................................. '2....עמ  

 3.עמ' ...................................בחזרה לעתיד

  4 - 5 ....עמ'.............חדשות ימ"ת + גאליס +

 5-6עמ' ..בים יש רק בשמים....................כוכ

 6-7עמ' ......)מדברים התבגרות(עניין של זמן 

 …….Bon appétit .................. '8-7....עמ 

 8עמ' .......הגיימרים של גבעול....................

 9...... עמ' ......הספרייה שלנו +מדור ספורט 

 11.... עמ' ................................צופים?!...

 11עמ'  ........................והרי החדשות.......

 12....עמ' ..........בדיחהחהחהחהחה..........

 , רוזה מרדרה.ואריאל דבוש עדי נאור הדר שגיא, ,איתי לזרוביץאמיר דביר הופמן, מאיה שמואלי, אדיר טובלי,  :כתבים

   הדר שגיא ת:עורכות ראשי

 נוריגה כנ: גרפית ורכתע

 ספיר דבשמנהל אתר:

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

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

 12 גיליון מס' 14.30.1310

mailto:hadar542@nana10.co.il
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The Voice– הכל בזכות הקול ? 
צמד שופטים חדש , מגוון סיפורים מרגשים ומיוחדים ולפעמים גם 

  קצת מוזיקה...

 אדיר טובלימאת: 

בחלק ”. The Voiceמוזיקה "-אלו משודרת העונה החדשה של תכנית הריאלטיבימים 

הראשון של התכנית משודרים הבליינד אודישנים , אודישנים בהם הנבחנים מופיעים אל מול 

ארבעה כיסאות מסתובבים בהם נמצאים השופטים. הכיסאות המסתובבים הם בעצם הייחוד 

ודדים אלא בוחרים אותם רק על פי הקול. אבל השופטים לא רואים את המתמ –של התכנית 

ה"טריק" הזה נמשך רק בשלב האודישנים לאחר מכן בשלבים הבאים הכל חשוף וכל הייחוד 

 של התכנית נעלם. 

 

כבר אחרי צפייה בשני הפרקים הראשונים מורגשת תחושת עייפות. מפיקי התכנית מותחים 
לקו הגדול של הפרק משדרים מתמודדים ומורחים את הזמן עד שמגיעים לביצוע עצמו. בח

שבוכים, מנטורים שמרחמים ומגוון סיפורים מרגשים מיוחדים ועצובים. הרגש תופס כל כך 

הרבה מקום בתכנית עד שיש חשד שזה משפיע על השיפוט ועל הקהל. אבל עדיין המשכתי 
  המוזיקה! –לצפות בתכנית מסיבה אחת 

 

למרות כל המגרעות של התכנית עדיין יש מוזיקה 

טובה. קולות איכותיים, ביצועים מעניינים ומגוון 
סגנונות מוזיקליים שגורמים לתכנית לפנות לקהל 

רחב יותר של צופים. עוד אחד מהיתרונות של 

החדשה והמרעננת לצוות  התכנית היא התוספת
השופטים. יובל בנאי ושלומי ברכה )מלהקת 

"משינה"( הם צמד המנטורים החדשים שהצטרפו 

בעונה הנוכחית. הצטרפותם לתכנית הביאה עמה 
אווירה של רוק ישראלי ישן ואיכותי, ולשמחת 

המפיקים הוסיפה גם עוד "גימיק" לתכנית שהוא 

 יניהם.הכיסא הכפול והוויכוחים הצפויים ב

 

לסיכום, הרעיון המיוחד של התכנית נעלם לאחר 
שלב אחד, לרגע תרגישו שאתם צופים בביקור אצל פסיכולוג אבל אם יש לכם כוח לשרוד את 

. The Voiceהפרסומות הרבות והארוכות ומריחת התכנית בדמעות כדאי לכם מאוד לצפות ב

המפיקים כבר דאגו שיהיה מעניין  –המוזיקה טובה, תמצאו שם את רוב הסגנונות ואל תדאגו 
. 
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 אמיר דביר הופמןמאת: 

בן גוריון ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. איש מכובד מאוד. מאוד רציתי 

 .לראיין אותו ולבסוף, אחרי התחננויות והתרפסויות  הוא הסכים

 דוד בן גוריוןשלום, 

 ?היו בחירות! ראית את התוצאות. מה אתה חושב מראיין:

תחושות מעורבות. מצד אחד העבודה איבדה הרבה מאוד כוח מאז שהייתי שם.  בן גוריון:

אני חושב שההתחזקות של יאיר לפיד היא מבורכת וכמובן אני שמח מאוד מנפילת הליכוד 

בבחירות. אני חושב שראשי המפלגות יפעלו נכון ותוקם ממשלה צודקת ואני סומך על 

  .האופוזציה שתפעל נכון

  ., תסביר לי למה?אהבת לעמוד על הראש יין:מרא

אהבתי את זה כי הייתי יכול טיפה להתנתק מהמציאות הכואבת, שבה אנו מדינה  בן גוריון:

 .קטנה מוקפת אויבים

במגילת העצמאות, אמרת  מראיין:

שישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. 

אז איך מדינה יכולה להיות גם יהודית 

אם המדינה היא וגם דמוקרטית? כי 

דמוקרטית אז כל אחד יכול להאמין במה 

 .שהוא רוצה

זה מאוד פשוט. עדיף לא  בן גוריון:

  .להסתבך עם הדתיים

מראיין: בתור אדם שדוגל בדמוקרטיה, 

  ?מה אתה חושב על גבעול

בית ספר נפלא. אני חושב שיש מגוון של שיעורים נפלאים והכי נהניתי מיום ילדים  בן גוריון:

מדים. התרשמתי מהפעולות ומההכנות בפורים ונפעמתי מרוח הדמוקרטיה השופעת מל

 . בבית הספר

 ?אביב-לסיום אתה עברת לשדה בוקר מה יש בשדה בוקר שאין בתל מראיין:

 .: אין פקקיםבן גוריון
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 מאיה שמואלימאת:

 .ראשונה של "גאליס" התחילה בשנה שעברה הנהעו
המשך לסדרה "החולמים". בעצם, "גאליס" היא סדרת 

יונתן, חיפש את אבן המשאלות. אבן המשאלות זאת אבן  –בסדרה "החולמים" גיבור הסדרה 
מימי סנחריב, האבן נמצאת בתוך תיבה שכדי לפתוח אותה צריך לפתור סוג של חידה. לפי 

האגדה, רק המיועד יכול לפתוח את התיבה. בעונה הראשונה של "גאליס", יונתן חיפש את 
לוחות הגורל. לוחות הגורל אלה לוחות שהתגלו בעקבות פתיחת התיבה של אבן המשאלות. 
לוחות הגורל יכולות לנבא את העתיד ולהראות את העבר. בעונה השנייה של "גאליס" יונתן 

"גאליסיה" שבה הכל מושלם. מעניין מה הוא  -חיפש את העיר האבודה. העיר האבודה 
  ...יחפש בעונה השלישית

גאליס" היא התכנית האהובה עלי, מכיוון שכל "

הזמן קורים דברים . כל היום בבית ספר, אני 
מחכה ללכת הביתה ולראות את הפרק החדש. 

 .אני מאוד ממליצה לצפות בסדרה

 :התחלה מקוצרת של הפרק הראשון של גאליס

יונתן, דני וליעם )הדמויות הראשיות של הסדרה 
מחנה החדש, הקודמת "החולמים"(. נכנסים ל

מאושרים ורואים את כולם מתחבקים וצוחקים. 

הם מנסים להשתלב בחברה ומפה מתחילות 
ההרפתקאות. )ולמי שעוד לא ראה אני לא אעשה 

 (.ספוילרים

השחקנית האהובה עלי מגאליס היא דני )אליאנה תדהר(. אני אוהבת אותה בגלל שהיא 

  .את שמתחשבת בכולםמשחקת ממש טוב וגם כי היא משחקת ילדה טובה, כז

 

 

 

 

  

 

 הדר שגיאמאת:

כפי שידוע לכם, השנה יש מיזם חדש ומקורי בבית הספר שנקרא קורס "יזמים צעירים" שבה 
ם חברה ומפתחים מוצר אמיתי! יב' ובתוכנית הזאת אנחנו פותחי-משתתפים ילדים מכיתה ז'

 ( -עם חשבון בנק אמיתי וגם כסף אמיתי. ;

 אחד הדברים הראשונים שלמדנו שכדי לעשות כסף צריך כסף.
 לכן יזמנו פעילויות שמטרתן להכניס כסף לחברה שלנו.

עשינו עוגיידה בקניון חדרה )מכרנו עוגיות עוגות ולימונדה שהכנו(. ובהפנינג פורים שהתקיים 

ת ספר, אנחנו היינו אחראים והפעלנו את דוכני המזון. )מי שזוכר היה לנו צמר גפן מתוק בבי
 טרופיות פופקורן ונקניקיות( כולם נהנו והחברה הרוויחה ובגדול! 



5 
 

עוד אירוע ממש מגניב היה לנו ביום ראשון האחרון, 
היה יום סיור נוסף במסגרת הקורס נסענו לבית הספר 

ש. הגיעו גם תשע קבוצות של מעיין שחר שבעין החור
יזמים צעירים מכל האיזור. הצגנו את המוצר שלנו 

בפני חבר השופטים. השופטים אהבו, אך אנחנו לא 

יכולים עדיין לחשוף את האבטיפוס. הכנו מצגת 
שאותה הצגתי )משום שאני דוברת החברה(. הורשו 

להיכנס לפרזנטציה עידן אשד מנכ"ל החברה, מגן פר 

 לה יערי אחראית פיתוח וייצור. סמנכ"ל וא

נחלנו הצלחה מסחררת ואפילו זכינו בציון לשבח ובתעודה על "זיהוי צורך חברתי". אנחנו 
  מאוד גאים ומתרגשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וח ומוזיקה מזרחית, זה אולי נשמע כמו התחלה של אמא, אבא, סופרמן, אפר
של כוכב נולד  11אבל לא ! זהו סיכום מקוצר של יום האודישנים לעונה ה -בדיחה

 בקניון גבעתיים.

 אדיר טובלימאת:

כוכב מוזיקה "-בקיץ הקרוב תעלה לאוויר העונה האחת עשרה של תכנית הריאלטי

נולד". בכל עונה רגילה של תכנית זו, כמה חודשים לפניי עליית התכנית מתקיימים 
ימי אודישנים במקומות מרכזיים ברחבי הארץ. אבל, השנה החליטו בהפקת התכנית 

לקיים מבצע אודישנים מיוחד בכל הקניונים בקבוצת קניוני עזריאלי. ככל הנראה הפקת 

”. The Voiceחתה של העונה השנייה של המתחרה "התכנית מרגישה מאוימת בגלל הצל

זמרים וזמרות צעירים ומבוגרים מתכנסים בקניון הקרוב לביתם לטובת אודישן מהיר מול 

 מלהקי התכנית. 

 

בדרכי לבית הספר, קיבלתי הודעה מידידה שלי  7בעודי נוסע בקו  6.2.12בבוקר יום רביעי ה

דקות של  5מיוחד ועל כוונתה להשתתף בו. בעדי. היא סיפרה לי על מבצע האודישנים ה

ספונטניות שהפתיעה את שנינו החלטתי שאני מתכוון להגיע לקניון גבעתיים וללוותה 

לאודישן. הגענו שנינו לקניון גבעתיים שם ניצבה במה ועלייה מודפס הלוגו המפורסם של 
ת על השיר שלה לפניי "כוכב נולד". מכיוון שהקדמנו יצאנו אל מחוץ לקניון כדיי להתאמן קצ

האודישן. לאחר שעה ארוכה שהרגישה כנצח חזרנו לקניון וגילינו את כל אוכלוסיית רמת גן 

וגבעתיים שהקיפה את הבמה ואת התורים לעמדת ההרשמה. פגשנו מגוון טיפוסים מיוחדים 
 וזמרים מעולים )וגם כאלה שפחות...( החמאנו והוחמאנו ולבסוף אחרי המתנה מעיקה הגיע
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תורנו בעמדת ההרשמה. היא חתמה על כמה טפסים וקיבלה טופס היכרות שהיא אמורה 
האם את/ה ” “האם את/ה מנגנ/ת בכלי נגינה?“למלא בזריזות. היו בו שאלות היכרות כגון : 

 ועוד בסגנון...?” איזה מוזיקאי מזכיר לך את עצמך ?” “כותב/ת טקסטים או מלחינ/ה 

 

דים נקראו לבמה בשלישיות, הם עלו אחד אחד ונשאלו מס האודישנים התחילו. המתמוד
שאלות מצומצם על עצמם, שרו את השיר וכמובן שנקטעו באמצע מפאת הזמן הקצר וכמות 

המשתתפים המרובה. בין המשתתפים היו גם כמה טיפוסים מיוחדים: זמר שמחופש 
נון ביט בוקס לסופרמן , נער שמחופש לאפרוח ושר את השיר "מקהלה עליזה" וזמר בסג

 . 24שבזמן האודישן שלו הופיע במסכי הטלוויזיה ברחביי הקניון כשהופיע בקליפ בערוץ 

 

אם יש גן עדן" ו"אבא" וכמובן שהסגנון “השירים הכי נפוצים היו שירים על אמא ואבא כמו :  
השולט היה מוזיקה מזרחית. לאכזבת הנבחנים התשובות יימסרו בהמשך ובינתיים כל מה 

 תר הוא רק לחכות ולהחזיק אצבעות חזק חזק . בהצלחה לכל המשתתפים.שנו

 

 

 

 

 דיאטה וגזרה בעד ונגד

 

 אמיר.ד.ה והדר שגיאמאת: 

בזמננו המודרני נהוג לחשוב שבשביל להיות "יפה" צריך גזרה חטובה ומשקל ששואף לאפס. 

להשקיע במראה אנחנו כאן כדי להציג שתי עמדות בנושא זה. אחת הטוענת שכל אדם צריך 
חיצוני במידה מתונה. ובדיאטה נכונה ובריאה. ומהצד השני אומרת שכל אדם ואדם יחיה לפי 

  .צרכיו ולא יתעסק בדימוי עצמי

 (בעד: )הדר

אדם יש אופן ודרך לבטא את עצמו. פעמים רבות אנשים מבטלים ביטוי של אחרים רק  לכל
על פי המראה החיצוני שלהם. הרבה מאוד נפגעים מכך ובעקבות זאת הם שוקלים דיאטה או 

אימון. אבל זאת לא הדרך להסתכל על זה. כבוד מצד אחרים על פי מראה חיצוני אינו חשוב. 
מפתחת ביטחון עצמי דיאטה כעצמה היא בריאה ו

וחשיבות גבוהה. דיאטה עוזרת לבן אדם, בונה אותו 

ומחזקת אותו. ברור לכולם שלפתוח בדיאטה הוא מעשה 
קשה ואפילו מנטלית. אך היא יכולה לעזור הרבה, חיצונית 

 .ונפשית

 (נגד: )אמיר

כמו שכתוב בטענה בעד, באמת לכל אדם יש אופן ודרך 
לא צריכים להקשיב  לבטא את עצמו. ולכן בני אדם

להקנטות של אחרים. עדיף להתעלם ולהמשיך הלאה. לא 
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 לתת לאחרים לדכא את מי שאתה או את החיצוניות שלך. לשקול

דיאטה או אימון זה דבר מצוין, אך כמובן במידה מסוימת . לא צריך לתת לדיאטה או לאימון 
בריאות, אך הקפדה על  להפוך למרכז חייך. קבל את עצמך כמו שאתה. יש דיאטות שבאמת

תזונה נכונה של תפריט מגוון של פחמימות, דגנים וירקות יפחית את הצורך בדיאטה כזאת 
 .או אחרת

 ,לסיכום

דיאטה מפתחת את הביטחון העצמי, אך במקרים מסוימים היא מסכנת את הבריאות. במידה 
ה לא מרגיש שלם ואתה רוצה לפתוח בדיאטה עשה זאת נכון ומהסיבות הנכונות. במידה ואת

עם עצמך דיאטה היא לא הפתרון היחיד ולפעמים היא לא פתרון בכלל. אל תהיו קשים עם 
 (: . עצמכם, אך אל תוותרו לעצמכם בקלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאת:הדר שגיא       

לכבוד אווירת פסח החלטתי להגיש לכם מתכון של עוגת מצות, נחשו מה? טבעונית! אז 
 (: .האצבעותתתכוננו ללקק את 

 החומרים

  לקוביות גרם מרגרינה בטמפרטורת החדר, חתוכה 200 
  גרם שוקולד מריר, חתוך לקוביות  100

  כפות סוכר גדושות  3
  כפות קקאו גדושות  3
  כפות מים 3 
  מצות 8 

  כוס יין אדום מתוק
 חופן קוקוס
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   אופן ההכנה 

 

ו, את הסוכר ואת המים, מבשלים על אש מכניסים לסיר קטן את קוביות השוקולד, את הקקא
 .קטנה ובוחשים לקבלת תערובת אחידה

 .מורידים מהאש, מוסיפים את המרגרינה, ובוחשים עד לקבלת תערובת אחידה

 .מקררים מעט, עד לקבלת מרקם שאינו נוזלי, אלא סמיך

 .בינתיים יוצקים יין על כל מצה משני הצדדים, עד שהמצות נרטבות אך לא מתפוררות

 .מורחים באמצעות מרית מתערובת השוקולד על צד אחד של כל מצה

 .מניחים את המצות זו על גבי זו, כשהצד המרוח בשוקולד למעלה

 .מפזרים קוקוס על המצה העליונה

 .מכניסים למקרר ומגישים קר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוא משחק מחשב נפוץ ופופולרי. הוא סוג של ישות מפלצתית  )=בעברית: איש צר( מן-סלנדר
 . שחוטפת ילדים

אף , פה, חסר תווי פנים )עיניים, הטוקסידו ועניבה אדומ, בעל הרבה זרועותהוא 

 .ושיער(
 

. !!!טעותאך זאת בעצם , מן הוא מיתוס. יש הטוענים שהוא חטף ילדים-סלנדר

מן הוא ניסוי של כמה סטודנטים שפרסמו תמונות ערוכות בפוטושופ -הסלנדר

במשך השנים אנשים החלו  .ובדקו מה יקרה( 18פורום למעל גיל )ן 'בפורום פורצ

מן הוא המצאה של הורים כדי -כמו למשל שסלנדר, מיתוסים מופרחים ליצור מזה

נוצרו גם כמה וכמה משחקי מחשב המבוססים על . שהילדים שלהם לא ילכו ליער

מה שאני מנסה להגיד זה שבעזרת המדיה וההתפתחות הטכנולוגית . מן-הסלנדר

פעם היה  ,לעומת זאת. אפשר ליצור מיתוסים וסיפורים מפרי הדמיון בקלות רבה

בכל זאת  .אפשר לגרום לאנשים להאמין בדברים מטופשים רק בעזרת כמה מילים

 . ויש אנשים שיגידו אחרת, יש אנשים שיגידו על זה ככה
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 אמיר דביר הופמןמאת: 

לכל קבוצת כדורגל יש אוהדים. אבל בכל זאת יש לי כמה 

בית"ר ירושלים. חשוב  -מילים להגיד על אוהדי הקבוצה 

זכיר שלא מדובר על כל האוהדים, אני מדבר על חבורת לה

שהיא קבוצת אוהדים ”. פמיליה-אוהדים שנקראת : "לה

גזענית שמטרתה בין היתר היה לדאוג שלבית"ר לא יגיע 

שחקן ערבי. לפני מספר שבעות הגיעו לבית"ר שני שחקנים 

מוסלמים, )לא ערבים אלא מוסלמים צ'צ'נים.( ומאז האוהדים 

הפכו לאויבי הקבוצה. אבל יש משהו שצבט לי  המסורים

במיוחד. תפקיד האוהדים הוא לתת תמיכה לקבוצה, לעלות 

את המורל ולהיות איתה באש ובמים. אני אוהד כדורגל. לא 

פעם אחת וגם לא פעמים הקבוצה שאני אוהד עשתה דברים 

עשו אוהדי שגוים לפי דעתי. אבל נשארתי איתה ולעולם לא חשבתי לפעול נגדה. מה ש

בית"ר לפי דעתי עבר כל גבול. מה שקרה זה שהאוהדים נכנסו למשרדי ההנהלה ושרפו את 

המשרדים יחד עם כל התארים)גביעים ואליפויות(, זהו מעשה בלתי נסלח. כל מי שהיה 

   .שותף למעשה ואפילו כל אדם שלא מגנה את השרפה לא יכול לקרוא לעצמו אוהד כדורגל

תי שתפקיד האוהדים הוא לתת גיבוי לקבוצה. כשהשחקנים וההנהלה בתחילת הכתבה כתב

רואים את המצב שבגלל רכישה של שני שחקנים נשמעות קריאת גזעניות והצתה אל עבר 

                  ?מה הם צריכים לחשוב  -הקבוצה 

 

 

 

 עדי נאורמאת: 

בספרייה! עכשיו, כאני אומרת אולי לא ידעתם, אבל בית הספר עובד גם אחרי שלוש וחצי, ואיפה? 
לכם שהספרייה פתוחה גם אחרי הצהריים, זה נשמע לכם משעמם,אתם חושבים כמעט מיד על 

הספרניות בספריות רגילות, עם משקפיים עם שפיציות וקול גבוה. אתם חושבים על ספרי הלימוד 
 !המאובקים ועל השקט, אתם יודעים מה?! פה זה בדיוק ההפך

טסיה, אין לה משקפים שפיצים והיא לא צועקת,תוכלו למצוא פה ספרי לימוד אבל הספרנית היא אנס
 .(= שקט רק כשהמקום סגור

 . 16:00-20:30הספרייה פועלת בימי שני עד חמישי בין השעות  

  .בספרייה ישנם הפעלות,משחקים,צביעה,אוכל והרבה אנשים

  (= מקווה מאוד שתבואו

  .ספרייה קיימהבכתבה הבאה אפרט על פעילויות שה
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 נגה כנורימאת: 

כשהייתי בכיתה ג' גרתי ביישוב קדימה. אמא שלי סיפרה לי על טיולים וחברים שהיו לה 

נוער ולתנועת נוער יש  במחנאות העולים. היא הסבירה לי שמחנאות העולים היא תנועת
בעצם זה קבוצה של ילדים שנפגשים כל  ,לבוש משלה

ל ערכים מטיילים בחופשות, שבוע כמו חוג, לומדים ע

כולם ילדים והמדריכים בני נוער.  הופתעתי שילדים 
בעצמם יכולים לנהל קבוצה, מאוד התלהבתי מזה. אמא 

דימה זאת תנועה אמרה לי שהתנועה מכיתה ד' ושבק

 ,אחר כך מאוד חיכיתי לשנה הבאהאחרת, "הצופים". 
 ל"צופים". בכיתה ד' עברתי לחדרה והגיעו לבית הספר

שלי לחלק עלונים תנועת הנוער, "מכבי צעיר". ובכלל לא 

ידעתי על קיומם של תנועות אחרות בחדרה מלבדם. דיי 
רות שלי מקדימה ננעלתי על הצופים, מעבר לזה שחב

רציתי עוד יותר. בכיתה ה' באו אליי   ,סיפרו לי איך שם

לבית הספר נציגים מהצופים וחילקו עלונים. שמחתי 
סעתי לשם. פגשתי את המדריכות שהיו וישר אחר כך נ

בכיתה י' ואת הח'ברה בני גילי. לאט לאט הבנתי את 

המונחים, כל מי שבצופים של חדרה הם בעצם בשבט, 
השבט בחדרה נקרא שבט בני היער. וכל שכבה נקראת גדוד, בתוך הגדוד , שבט של הצופים

ים חניכים. המדריכים וכל אלה יש קבוצות. הגדוד שלי נקרא גדוד ספיר והילדים בגדוד נקרא

היו  שבתיכון הם השכבה הבוגרת, או בקיצור, שכב"ג,  הפעילות או החוג נקראים פעולה ואלו
עכשיו  ית וכבר ישר רציתי להירשם...מונחי צופים על רגל אחת. הפעולה שעברתי הייתה כיפ

אני בכיתה ט', חמש שנים בצופים, חברים, 

כבר יותר טיולים, מורל! הפעולות נהיו 
לפעמים  .)בט' יש קורס הדרכה( ,מורכבות

אני תוהה אם הייתי רוצה להיות בתנועה עם 

... אבל ןי תומכת בה"דעות פוליטיות" שאנ
נועה ואולי יותר טוב ת לי בצופים, מאוד כיף

.... אז אני ממליצה בלי עמדות פוליטיות

ולמי  ,בחום למי שקורא להצטרף לצופים
ולא ידעתם אז יש  ד', ה', או ו'כיתה שב

צופים גם 

בגבעת 
 אולגה!
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 אמיר דביר הופמןמאת: 

פעם בארבע שנים, כל אדם מגיל שמונה עשרה ומעלה רשאי להשתתף ב"משחק הפוליטי" ולהצביע 
 בבחירות. ולי יש כמה דברים לומר על מערכת הבחירות האלו: 

 הפיצול בשמאל 

ו אחרת אומרות חד"ש, מרץ, יש עתיד, העבודה, התנועה, קדימה, כולן מפלגות שבצורה כזאת א
לדעתי את אותו הדבר. ובכל זאת לא הצליחו מפלגות השמאל הגדולות יש עתיד, העבודה 

והתנועה להתאחד ולהצליח להגיע קרוב לליכוד. לפיד אמר שלא עזב את התקשורת כדי להיות 
מספר שתיים, ציפי לא חזרה לפוליטיקה כדי להיות מספר שתיים ושלי נבחרה בבחירות בעבודה 

תוותר על המקום הראשון. כך יצא שיש כל כך הרבה אגו במקום אחד... בחיים לא יהיה ולא 
איחוד ובמקום להצביע לשלוש או ארבע מפלגות הצביעו בשמאל לשש מפלגות, כך הקולות 

 מתפזרים וכולם מקבלים פחות.

 יאיר לפיד.  

אבל יש לי טיפה מושג שמי  31לי אין שום ניסיון פולטי ואני בן 
ים לא עסק בפוליטיקה מחליט פתאום לרוץ לכנסת ולא להצטרף שבחי

למפלגה קיימת ולהיות במקום מכובד אלה להקים מפלגה, לעמוד 
ח"כים ועובדה יאיר  22בראשה ולהכריז שהיה להם בכנסת הבאה 

מנדטים כשכל פועלו הוא כתיבת רומן, תור בעיתון  19לפיד השיג 
חושב שמפלגות אמיתיות כמו  ולכן אני 22והגשת אולפן שישי בערוץ 

העבודה, מרץ, חדש וגם מהימן איבדו קולות בגלל מישהו שהגיש 
 תוכנית.

   

 קדימה
 

תשדירי הבחירות מבישים שבו שלופו את "נשק יום הדין" 
אהוד אולמרט ואריאל  שרון  אולמרט אומר שהוא מאמין 

בשואל מופז סרטון ששומעים את אריאל שרון אומר שהוא 
טוח שמופז בביטחון כול התשדירים של קדימה לא מרגיש ב

הוזקר המילה קדימה רק מופז חזק בביטחון זה היה 
פרסומת למופז כדי שהוא היה שר הביטחון וכנראה זה מה 

 שהיה
 

 מפלגות המרכז 
 

אני יודע מזה ימין ומזה שמאל שמאל יותר ליברלים ובעד וזכויות אדם וימין יותר שמרנים 
נה אחת אבל מזה מרכז אני בעד ונגד אני בעד הסכם שלום בכול מחיר ובעד דת אחת ומדי

אבל בלי לוותר אל שטחים  אני בעד המחאה החברתית אבל נגד לתת דיור ולכן אני קורא 
לראשי "מפלגות המרכז" יאיר   שלי  ציפי וגם מופז תפסיקו לקרוא לאצמכים מרכז אתם או 

 .שמאל או ימין אין דבר כזה מרכז לפי דעתי
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 אריאל דבושמאת: 

 ,שני פיתות הלכו ברחוב פתאום בא בורקס ודחף את אחת הפיתות
 "אז הפיתה השנייה אמרה:" וואו איזה בצק אלים

 "?שני בריונים נכנסו למסעדה ושאלו:"מי זה חיים
  "אז קם איש אחד ואמר:"אני חיים 

ו והוא אז הבריונים מתחלים להרביץ לו והוא צוחק. ממשיכים להרביץ ל

  "!צוחק. אז הם שואלים אותו:"למה אתה צוחק, אנחנו מרביצים לך
 "!אז הוא אומר:"עבדתי עליכם אני לא חיים אני משה

  שטן ניכנס לסוויטה גדולה של איש עשיר, דפק על הדלת ופתח לו שמואל
  "אז השטן אומר:"באתי לקחת את הנשמה שלך

  "לקחת אותך אז שמואל קרא לעבר המדרגות "נשמה בואי באו

טיפשה אחת נכנסה לאוטו שלה ומיד התקשרה למשטרה "משטרה בואו 
מהר גנבו לי את הכל: את ההגה את המעצורים את ההילוכים את הכול רק 

את המושבים השאירו " כעבור כמה שניות הטיפשה התקשרה שוב 

 ".למשטרה ואמרה :"עזבו, נכנסתי פשוט מהדלת האחורית

והמוכר אמר :"זה סוס מיוחד שאומרים אברהם איש דתי אחד קנה סוס 
ושרה הוא עוצר, שאומרים ברוך השם הוא דוהר." יום אחד האיש דהר על 
הסוס והתקרב לצוק אז הוא אמר אברהם ושרה וברגע האחרון על הקצה 

 ...ממש הסוף עצר. ואז הוא נאנח ואמר ברוך השם

  "?ברווז אחד נכנס לחנות ושואל את המוכר:" יש לך קרקר
המוכר אומר:"לא" כך גם ביום למחרת וכך גם במשך שבוע קורה אותו 

הדבר. ואז המוכר אומר לברווז:"בפעם הבאה שאתה בא ושואל אם יש לי 
קרקר אני ממסמר אותך לקיר!" למחרת חזר הברווז ושואל:"יש לך פטיש 

  "?ומסמר
 "אז המוכר אומר:"לא

  "?...אז הברווז שואל:"וקרקר


