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 לשנה"ל תשע"ד( 0-)ה 32גיליון    3102אוקטובר 

 תמונה אחת שווה אלף מילים!

 

 מור אתיאל רודוי עורכת לשונית:מאיה שמואלי עורכת גרפית: גאיה בן משה ומור אתיאל רודוי עריכה והפקה: 

תם שחר, אלמוג רבינוביץ, שירה יוחננוף, מאיה שמואלי, רוזה מרדרה, שיר בורשטיין, אור בן חברי מערכת העיתון: 

, אריאל דבוש, אריאל נוי, ליאור פרידמן, גל כספי, חיים, דריה בן חיים, נועם אלוף, עוז בר, דאה לזרוביץ, גאיה בן משה

  קאיה אבשלומי, אורין לויצמח, אלי ארביב, -נעם פרגר

 kolgivall@gmail.com: כתבות והצעות לשיפור, נא לשלוח ל

 

 morir888@gmail.com: כתבות והצעות לשיפור, נא לשלוח ל

 ידי ועדת חזות תשע"ג-גדר הגינה בחצר, שנצבעה על

 האם בפעם הבאה זו תהייה התמונה שאתם צלמתם??

mailto:kolgivall@gmail.com
mailto:morir888@gmail.com
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,                                              שלום לקהילת גבעול  

אנחנו שמחים ומתרגשים להוציא 

לאור את "קול גבעול" הראשון 

                                       לשנת הלימודים תשע"ד.

מקום  -אנו רואים בעיתון 

שמאפשר לכל כותב/ת לבוא 

לביטוי )ובתנאי שהדברים אינם 

פוגעים באחרים(; מקום לספר 

על אירועים שהתרחשו בתלתונים 

ובבית הספר, מקום להביע 

לספר,  דעות, לשאול שאלות,

להצחיק, להרגיז.                                               

חברי מערכת העיתון חדשים  רוב

'(. אנו ז-וצעירים )מכיתות ג'

כתיבה הלומדים את מלאכת 

פקה של העיתון תוך כדי הוה

עשייה. נשמח מאד לשותפים 

                                             נוספים.

פים להוציא עיתון מדיי אנו שוא

חודשיים.                     -חודש

וזה אומר, שהחל מהיום אנו 

אוספים חומרים לעיתון הבא.                      

 –למען הסביבה והחסכון בכסף 

נשתדל  –החל מהגליון הבא 

להדפיס את העיתון רק למי 

שיבקש. בקשות ניתן לשלוח 

למייל המצורף למטה. תוכלו 

ליהנות מקריאת העיתון באתר 

 של "גבעול" או במייל.

 מקווה שתהנו, 

 מור )עורכת זמנית(

 ענייניםתוכן 

 עמוד                                            

 2דבר המערכת .....................  

 3-4ילדים חדשים .....................   

 5על ועדות ..........................   

 5הסתו כבר כאן ...................   

 6הגן ..................................   

 6......................   עץ התפוח ..

 7המלצה על ספר ................   

 8השמיניה הדור הבא ..........   

 9-01אור בשכונה ....................   

 00תוכניה של הספריה .........   

 02מה שקורה עכשיו ............   

 03המלצה על שיעור ............   

 04...   שיפור פני התיכון .........

 05חידה דה דה ???............   

 06-07בדיחות .........................   

 08ועוד בדיחות ...................   

 09-21אזור ולא נקודה...............
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 ילדים חדשים בבית ספר 

 צמח,תם שחר.-ראיינו וכתבו: אלי ארביב,נועם פרגר

 

 מהם. ואנחנו ראיינו כמה ,בבית הספרדשים השנה יש הרבה ילדים ח

 אני בכיתה א' "  אביה נוי"שמי 

  "למה עברת?"

 ."מפני שההורים שלי חשבו שיהיה לי יותר נוח פה"

 ."כן מאד" -" כיף לך?"

 ."כן"– "הכרת חברות?"

  "התעמלות קרקע." –" אוהבת? איזה שיעור את הכי"

 "עם אחותי. "לא עברתי –" עברת לבד?"

 

 בכיתה א' " אני  שלום ארביב-נהר"שמי 

 , שאני ואחותי נהיה באותו בית ספר." כי ההורים רצו" –" למה עברת?"

  ."כן" –" כיף לך?"

  ."קצת, כן" –" יש לך חברים?"

 "ספורט." –" איזה שיעור אתה הכי אוהב?"

 

 אני בכיתה ג' "  ריף אשרף"שמי 

  "השחף." – "ית?יבאיזה בית ספר ה"

 "בשביל ההפסקות."– "למה עברת?"

  ."כן" – "פה יותר טוב לך?"

 "כן."–" ?יש לך חברים"

 "ספורט" –" איזה שיעור אתה ממש אוהב?"
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 "עם אחותי אלמוג מכיתה ה'." –" עם מי עברת?"

 " אני בכיתה ה'. אלמוג אורפזשמי "

  את מה שאני אוהבת."בגלל שרציתי ללמוד " –" מדוע עברת?"

  "כן." – "הכרת פה חברות?"

 איזה שיעור את הכי אוהבת שלא היה בבית הספר "

 "התעמלות קרקע." -    " הקודם שלך?

 

 

 " אני בכיתה ו'. איריס פלא"שמי 

 בגלל המצב החברתי."" –" מדוע עברת?"

  "מוריה." –" ית?יבאיזה בית ספר ה"

  ן."כ" – "הכרת פה חברות?"

  "תופים." –" בת?איזה שיעור את הכי אוה"

 "פיסול." –" התחביב שלך? מה"

 

 

 

 

                                                                                                                                     

  



5 
 

 ועדת ל"בעל ועדות, והפעם...

 כתבה: גל כספי.

 

 היא ליבון בעיות.ועדת ל"ב נועדה לפיתרון בעיות. משמעות המילה ל"ב 

 לדוגמא:אם ילד רב עם ילד אחר או מורה, כותבים

 מכתב לועדת ל"ב ואז מזמנים אותם לפגישה.

שיש בה שני שופטים, מנהל הועדה, המזמין והמוזמן. שני הצדדים מספרים את 

הצד שלהם בסיפור. השופטים ומנהל הועדה מחליטים כיצד לפעול. למשל: 

 שני,מעגל נוכחות, לכתוב מכתב סליחה.שיתרחקו למספר ימים אחד מה

 

  הסתיו כבר כאן

 מאת: מייא פופקו

 הסתיו עוד מעט מגיע 

 אני צריכה לארגן הרבה מאוד דברים לסתיו 

 כמו בגדים חדשים ונעליים 

 וכבר אני שכחתי הרבה דברים.
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 הגן

 מאת: ליאור פרידמן

 היה היה גן. גן של פרחים יפים ושל צמחים מיוחדים.

אחד הפסיקו האנשים, אשר גרו מסביב לגן, לטפל בגן והזניחו אותו לגמרי,  יום

 והגן נהיה לא מושקע והרוס.

יום אחד הגיע לגן ילד, שראה את הזנחת הגן, וזה נורא כאב לו, ולכן הוא 

 החליט לטפל בגן בעצמו.

אחרי שהאנשים, אשר גרו מסביב לגן, ראו איך הילד מגיע בכל יום כדי לטפל 

 מסירות ובאהבה, הם החליטו להצטרף לילד ולעזור לו לטפח את הגן.בגן ב

הגן החל לפרוח מחדש והוא נהיה אחד הגנים היפים בעיר. המון אנשים ועוברי 

אורח היו נכנסים לגן, מתיישבים על הספסל ופשוט התפעלו מהיופי המרהיב 

 שלו.

 

 

 

 עץ התפוח

 שיר מאת גל אילון
 למתוח את הירח בשקיעה

 עץ התפוח הפורחליד 

 עם רוח קרה במקום שכוח

 בא לי הביתה לאח החם

 .ולאח דן אחי הקטן
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 ספר:  בית קטן ביער גדול.המלצה על 

 קראה את הספר וכתבה:  נועם אלוף .  כתה ג'

  הספר שעליו אני רוצה להמליץ הוא:

שם הספר : בית קטן ביער הגדול,  כתבה אותו הסופרת האמריקאית לורה 

 ויילדר. אינגלס

 

 בספר מסופר על משפחה שחיה ביערות ויסקונסין שבאמריקה.  

במשפחה יש אבא אמיץ, אמא שעובדת בעבודות הבית, ושתי בנות שעוזרות 

 לה, לורה ומרי.

האבא יוצא כל יום לעבוד ביערות , ודג דגים בנהר.הילדות לא הולכות לבית 

 ספר כי אין שם בסביבה.

 ולא היו סביבם אנשים בכלל. המשפחה חיה בבדידות  רבה

כאשר הבנות הלכו בפעם הראשונה לעיר הגדולה הם התפעלו מאד מהים 

 ומהחנות שבה היו, כי אף פעם הם לא ראו דברים כאלה. 

הדבר המעניין היה מה הם עשו בחג המולד.  הם שיחקו בשלג ובבקר השני הם 

 מצאו מתנות בגרביים ליד האח.

 בעיני ואני ממליצה לקרוא אותו.הספר הזה הוא מאד מעניין 

כי שם יש  למי שאוהב ספר קצת יותר מפחיד יכול לקרוא את "בית קטן בערבה"

 הרפתקאות יותר מפחידות.
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 .הכינו וכתבו: מאיה שמואלי ושיר בורשטיין

 עזרה: רוזה מרדרה

. כמעט כל השמיניה הדור הבא... איזה כיף יש עונה חדשה של השמיניה

הילדים בארץ סקרנים לראות מה יקרה??? אבנר מת!! מה?!כולם איבדו את 

מה הולך שם??!!! עוד מישהו ימות??? עוד מישהו יאבד את   O-M-Gהזיכרון 

 הזיכרון???!!!! בפרקים הבאים נגלה...

 

אוקיי אז חזרה על מה שהיה בעונות הקודמות. הדמויות ניני, נטשה, אדם, 

 רוני, איה, אבי ודורי.  מיקה, ניצן,

בקיצור: אבא של מאיה ויונתן מת. והם שינו את השם לאיה וניני, איה  0עונה 

הייתה חברה של אדם )אח של רותם( ורוברטו הפנט את דגנית. ואמא של איה 

 וניני )התורמת הגדולה ממאימי( באה לארץ, ולא מכוונה טובה...

והיא הפכה לסוכנת  הפנטו אותה,ובקיצור: דודה של נטשה באה לבקר  2עונה 

 וחטפו את איה.היו חברים.  (אחות של אדםורותם )רעה, בן בן 

גייסו את כל השמיניה להיות סוכני מועצה, ואיה לא הסכימה.  בקיצור: 3עונה 

 ניצןלניני היה יום הולדת,  רוני וניני היו ביחד. דגנית הייתה בהריון עם תאומים.

ונטשה היו חברים באותו זמן. דניאל כל הזמן ואדם היו חברים. דניאל, רוני 

 צלצל לרוני, ובסוף בא אליה הביתה...

 בקיצור: תכף תגלו... 4ועונה 
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 אור בשכונה

תראו בעומק אתם אם תעברו בשעות הערב ליד בית החינוך שלנו )"גבעול"( 

ילתית שפועלת בתוך החצר אור מזמין וידידותי. זה האור של הספרייה הקה

 בית החינוך בשועות אחרי הצהריים.

ילדות... על האנשים שהלכו לאיבוד בעמקי היער  זה תמיד מחזיר אותי לאגדות

מרחוק אור של בית... התקרבו ובקשו לנוח ולהתארגן... ובדרך  ראוופתאום 

רה מקום לישון... אני מכי ונתנוכלל )באגדות( בעלי הבית הכניסו אותם, האכילו 

את זה מהאגדות... מסורת עתיקה שהלכה ונעלמה לה בשינויים של החברה 

 שלנו...

המסורת נשמרת. אנחנו שמחים לארח כל אחד ואחת,  לתת לו בספרייה ואצלנו 

יחס חם ואוהב, לעזור במצוקה, לספר לו משהו חדש, ללמד, לאהוב... לתת 

 מקום לנוח ולהירגע.

 

מבוגרים שגרים בשכונות גבעת אולגה ועין הים מגיעים אלינו עשרות ילדים וגם 

 לפעילות יומית כיפית ומעשירה.

 כל יום יש לנו משהו נחמד לעשות: לקרוא, לשחק במשחקי שולחן, במחשבים,

להכין עבודות יצירה, לראות סרטים, לשמוע סיפורים ולהנות ככה סתם. יש 

גם לפי  –מנו פעילויות שמעבירים אומנים ויש גם כאלה שאנחנו עושים בעצ

 הבקשות של הקהל. 
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נכון... לא כל כך שקט אצלנו... אבל נעים ושמח! ויש מה לעשות תמיד! יש 

ילדים מקסימים שיודעים להיות חברים כמו בספרים הכי טובים על החברות. יש 

לנו מתנדבים שעוזרים לסדר ולארגן את הספרייה, יש אנשים יקרים שכל הזמן 

. הספרייה לא גדולה אבל עשירה מאוד במבחר דואגים להביא לנו ספרים

לעשות את  –ספרים. ויש גם צוות שמאוד אוהב אנשים ורואה כמטרת על 

 החיים שלכם יותר יפים ושמחים.

 

 

אנחנו מאוד נשמח אם יותר אנשים מ"גבעול" יבואו וישתתפו בפעילויות וגם 

את הלב וכמובן יתרמו ויוסיפו משהו חדש למגוון פעילויות. צריך רק לפתוח 

 להתייחס בכבוד ובנימוס לסובבים. כל השאר, כמו שאומרים, עלינו!

 06:11-21:11הספרייה פתוחה בימים א', ב', ד', ה' בשעות: 

 מחכים לראותכם!!!

 אנסטסיה, אתי וקהילת הספרייה
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 3102תוכנית הספריה לחודש אוקטובר 
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מה קורה בבית הספר? משחק חדש, אופנה חדשה 

 ועוד.. את הכול תגלו במדור הזה.

לכם על אופנת קיץ מכף רגל ועד ראש.  אספרהיום 

אופנה מעולה אופנתית ונוחה טוב זאת אומרת כף 

 רגל וראש כפכפים ומשקפי שמש.

 : טובים ליציאה מהירה נוחים ואופנתיים. כפכפים

 דירוג מאחד עד חמש

2.4 

: זה הדבר המושלם לקיץ שיש שמש או משקפי שמש

רוצים צל או שסתם בא לנו להיראות אופנתיים ש

 משקפיים.  מרכיבים

 2.4דירוג מאחד עד חמש 

 נתראה בפעם הבאה

 אריאל דבוש
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 שיעור מעגל קריאה

  מאת: אריאל דבוש

פעם בשבוע בימי שלישי אני ועוד כמה ילדים באים לשיעור די מדהים שמו 
עושה חשק. לפני  -אוהב מעגל קריאה. שיעור לכל מי שאוהב לקרוא ולמי שלא 

שרבים ומשלימים.  יונתן  -יונתן ואני  -כמה שיעורים קראנו שיר על שני ילדים 
לוקח לי את הקלפים ומזה הריב מתחיל. הילדים שבמעגל קריאה ציירו ציור על 

 המפגש הבא שלהם הנה הציור שלי.
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שיפור פני 

 התיכון
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 מאת: אור ודריה בן חום

 

 ? **בלי לשבור! 6-מקלות ל 3איך הופכים  .0

 

אנשים גרו בבית עגול: מנקה, אמא, אבא, ילדה וילד ששמו   .2

הרוצח. יום אחד הילדה נרצחה. שאלו כל אחד מה הוא עשה 

 בזמן שהילדה נרצחה.

 .האבא לקח את הרוצח לסופר -

 הרוצח הלך אם אביו לסופר. -

  .המנקה ניקתה את הפינות -

 האמא נסעה לפדיקור. -

 מי רצח את הילדה??

 

אנשים היו באיצטדיון גדול וירד גשם. רק  311פעם אחת  .3

 לאיש אחד היתה מטריה. אף אחד לא נרטב. איך??

 

 

זה אומר  : פרחים זה לא תמיד טוב! בסין פרחים צהוביםעובדה

 תשובות             שרוצים לסיים את החברות...

 בספרות רומיות .0

 המנקה,הבית עגול!!!  .2

 שאומרים אף אחד לא נרטב זה אף של הפנים. .3
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 בדיחות

  אסף: עוז בר
ילד אחד יושב ברכבת ובמושב לידו יש מזוודה.  איש אחד בא ואומר: ילד  .0

 תזיז את המזוודה.  ילד: טרלה לה טרילי לי.

 איש: תזיז את המזוודה!

 ילד: טרלה לה טרילי לי.

 איש: ילד, תזיז את המזוודה!

 ילד: טרלה לה טרילי לי.

 איש: אם אתה לא מזיז את המזוודה אני קורא לסדרן!

 ילד: טרלה לה טרילי לי.

 סדרן: ילד, תזיז את המזוודה.

 ילד: טרלה לה טרילי לי.

 סדרן: אם אתה לא מזיז את המזוודה עכשיו אני זורק אותה מהחלון!

 ילד: טרלה לה טרילי לי.

 הסדרן זורק את המזוודה מהחלון.

 המזוודה היא לא שלי! ילד: טרלה לה טרילי לי

 

איש אחד יושב באוטובוס. אחרי שלוש שעות נסיעה עוצרים. האישה  .2

שלידו אומרת: איי... נרדם לי הישבן. והאיש עונה: כן, שמעתי אותו נוחר 

 קודם...

 

איש דתי הלך ביער. פתאום קפץ עליו אריה והתכוון לאכול אותו. האיש  .3

הוא שם לב שגם האריה  הוציא מיד תהילים והתחיל להתפלל. פתאום

: למה אתה ההוציא תהילים והתחיל להתפלל. שואל האיש את הארי

 מתפלל?
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 עונה האריה: ברכת המזון...

 

שני סרטנים מדברים ביניהם ותוך כדי אחד מציע לשני: אתה רוצה   .4

 סיגריה?

 משיב לו הסרטן השני: השתגעת?! עוד נקבל בן אדם!

 

 

 דברים שלא  היית רוצה לשמוע מהרופא המנתח שלך:  . 5

 ."מישהו ראה את השעון שלי ?". 0

 . כולם לזוז הצידה נפלה לי עדשת מגע. 2

 . כלב רע חזור מיד עם העצם הזאת.  3

 .  היתה אתמול אחלה מסיבה  חזרתי שיכור לגמרי. 4

 במדריך למנתח.    47. לעזאזל אני לא מצליח למצוא את עמוד  5
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 בדיחותועוד 

 מאיה שמואלי ורוזה מרדרהמאת: 

 שלוש משוגעים על אופנוע

 ,בא המשוגע השלישי .מי ישב ליד החלון ,רביםושני משוגעים על אופנוע 

 "בואו נתחלק לזוגות". :ואומר

 בוס נפטר

ואשתו עונה לטלפון ואומרת לו "אי  ,איש אחד מתקשר לבית של הבוס שלו

אפשר לדבר איתו הוא נפטר בבוקר". למחרת האיש מתקשר שוב לבית של 

לדבר איתו הוא  האישה עונה ואומרת לו "אי אפשר .ומבקש לדבר איתו ,הבוס

והפעם האישה  ,רת האיש שוב מתקשר לביתו של הבוסנפטר אתמול". למח

פעמים שהוא נפטר למה אתה ממשיך  "אמרתי לך כבר :מתעצבנת וצועקת עליו

אני פשוט  (תוך כדי שהוא צוחק)אבל  ,להתקשר?!" אני מתנצל עונה לה האיש

 נהנה לשמוע את זה.

 שני בריונים

?" מי זה משה" :ושואלים ,י בריונים נכנסים אחריונוש ,איש שיכור נכנס למסעדה

והבריונים  ,השיכור צוחק .ואז הם מתחילים להרביץ לו ",אני" :השיכור אומר

 ,הוא ממשיך לצחוק "ם אנחנו מרביצים לך?אלמה אתה צוחק " :שואלים אותו

והוא  "אנחנו מרביצים לך? ?למה אתה צוחק" :והבריונים שוב שואלים אותו

 "עבדתי עליכם קוראים לי חיים." :אומר
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 )מאמר ל"מיטיבי לכת"( אזור ולא נקודה

 מאת: לאה בכר צליק
ושמעתם אותי מתעקשת בכפייתיות, בכל פעם שמישהו בגבעול אומר ייתכן 

 ״נקודות חוזק״, לבקש לומר ״אזורי חוזק״ במקום..
זו ההזדמנות להסביר את עצמי, ואתחיל בכלל מן ההגדרה. אתן יודעות מה? 

 אקרא למושג עכשיו פשוט ״חוזקה״ ואחר כך נחליט אם זה איזור או נקודה..
ר שאני טובה בו. משהו שאני יודעת היטב. זה יכול חוזקה היא תחום או דב

  להיות ידע מעשי או ידע תיאורטי, אבל כזה שיש לי עכשיו בעלות עליו...
בדרך כלל היא גדלה עם הזמן, ככל  -שלי, ושלכם, היא לא דבר קבוע החוזקה

היא בטוחה.  -שצוברים בה ניסיון וידע, אבל היא עשויה גם לקטון. מה שבטוח
 יש לי בעלות עליה עכשיו. אני יודעת שאני יודעת את זה, וזה נותן לי כוח.

לנו, כישרונות החוזקות שלנו יכולות להיות תכונות באישיות שלנו, יכולות ש
הן יכולות לכלול כמויות שונות של  שלנו, ידע שרכשנו, הבנות שהתפתחו בנו. 

פיסיקה, -תחום שלם ומתפתח כמו אסטרו -ידע או הבנה: המון המון
או ממוקד וצר כמו ציור פילים. )בעצם עכשיו שאני כותבת את זה אני 

 רואה ש זה גם יכול להיות תחום ענק, לא? תרתי משמע...( 
 

לכל אחד מאתנו יש חוזקות. הרבה חוזקות. מגוון של חוזקות. אני מאמינה גם 
  שלכל אחד מאתנו יש חוזקות שהן ממש גאוניות!!

היא לעזור אחת  -משימה מרכזית של החינוך, ובחינוך הדמוקרטי זה מאד ברור
לשנייה למצוא ולטפח את החוזקות האלו, כי לא תמיד הן ידועות לנו. ולא תמיד 

חנו מאמינים שיש לנו אותן. ולא תמיד אנחנו מטפחים ומבטאים את החוזקות אנ
  שזה דבר מאד מאד חשוב לעשות. -שלנו

 
כשאנחנו יודעים מה החוזקות שלנו, ואף מבטאים אותן, מטפחים אותן, יוצרים 

אנחנו בדרך כלל  -מתוכן ואף מקבלים הכרה או תגובה על החוזקות שלנו
, וזה גם נותן לנו כוח להתמודד ולטפח דברים אחרים מרגישים הרבה יותר טוב

כמו איזורי צמיחה ואיזורי חולשה )אולי אכתוב עליהם בפעם הבאה(, שזה מאד 
  מאד חשוב לתהליכי הלמידה וההתפתחות שלנו.

 
קהילה ראוי שתהיה בה חגיגה תמידית של חוזקות של חבריה. קהילה שחוגגת 

ל אחד מתוך הבנה עמוקה כי ככל שהאחר נותנת מקום לחוזקות של כ -חוזקות
  יתחזקו. -יבטא ויחגוג את חוזקותיו כך כל אחד בקהילה וגם הקהילה בכללותה

 
מכל עבר ניבטות אליך יצירות  -מקום שחוגג חוזקות זה דבר שמרגישים מייד

של חברים, אם זה באמנות, במדע, בכתיבה, בחקלאות, בסביבה ועוד. כשאת 
כי זה ידוע ברבים ש״היא מעולה  -ת יודעת למי לפנותצריכה עזרה במשהו א

פני אליה״, או ״הוא מעולה בהוראת תרגיל  -בהוראת תיאוריה לנבחן נהיגה
והיא מעולה בארגון אירועים, והוא עוזר  -פנה אליו״, אה -האקרובטיקה הזה

מאד ברגעי משבר, והיא משחקת כדורסל מצויין והוא אופה גרנולה משובחת 
ת הכל על ציפורים והוא ענק בטריגונומטריה והיא אלופה בגולף והוא והיא יודע

מפסל כל כך יפה בחימר והיא תמיד מנצחת בטאקי והוא תמיד מסדר הכל 



21 
 

בצורה כל כך מדוייקת והיא מלכה בוועדות ל״ב והוא מנהיג מצויין של משחקי 
כולל כדור והיא אמנית נפלאה והוא מומחה באקטואליה והיא זוכרת הכל תמיד 

את הפרטים הכי קטנים והוא רגיש במיוחד לצדק חברתי והיא יודעת לעצב את 
הסביבה כל כך יפה והוא מבין את הטבע מסביבו לעומק והיא מבשלת סוף 

 עושר עצום, מרגש ומתפתח. -הדרך ועוד ועוד ועוד ועוד
להדגיש את העוצמה של  -)כן, בכוונה כתבתי הכל ברצף ובלי נקודות ופסיקים

 ..(זה.
 

  למה אני מתעקשת לומר שאלו איזורים ולא נקודות? -עכשיו
יש משמעות רבה שכולנו נשתמש במושג אחד ונבנה את השפה  -קודם כל

זה עובד... )כמובן שלא  -הגבעולית שלנו, ולפעמים כשמישהו מתעקש על מושג
 נקים פה ״משטרת מילים״...(

 
יזור״ הוא יותר אופטימי. יותר אני חושבת שהמונח ״א -וזה יותר חשוב לי -שנית

קל למצוא איזור מאשר נקודה. ואיזור זה דבר מתפתח, משתנה. ברגע שנקודה 
מתפתחת, כך נראה לי, היא כבר לא נקודה... ) בטח עכשיו אנשים עם חוזקה 
בתחום של נקודות מתחילים להוכיח שאני טועה.. אבל אני מודה שנקודות אף 

אז שהיה הספר הזה, בשנות השבעים, שמסביר פעם לא היה צד חזק אצלי.. מ
איך נוצרנו.. שהתחלנו מנקודה... והיה ציור של עיפרון עושה נקודה, אבל גם 

 העיפרון וגם הנקודה היו הרבה יותר גדולים מבמציאות...(
 

אני מדמיינת אזור חוזק כמו שדה פרחים. ואומרים לי שלכל אדם יש כאלו 
 -לטיול, ולחפש יחד בכל מני שבילים ואז שדות, אני רק צריכה לצאת איתו

עוברים איזו גבעה, עוקפים איזה סלע, עוברים מעל הגשר ופתאום נפתח לפנינו 
כזה שרצים אליו בשמחה ומתחילים לעשות גלגולים  -שדה גדול וצבעוני ומשמח

 בדשא בין הפרחים.
 

  אי אפשר היה לעשות שם גלגולים.. לא? -אם זו הייתה רק נקודה

 


