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 שלום קהילה יקרה,

 

עיתון שני יוצא, ונראה שאנו 

מצליחים לעמוד במטרה שהצבנו 

-לעצמנו )הוצאת עיתון מדיי חודש

 חודשיים(.

 

הוצאת העיתון הזה הייתה 

מאתגרת יותר. גילינו שהפקת 

הסכמות -עיתון מעלה שאלות, אי

והתחבטויות הקשורות, בהתאמת 

העיתון לכלל ילדי בית החינוך; 

האם נכון לפרסם מספר כתבות 

באותו נושא; למה לחלק עיתונים 

 אם אנשים זורקים; ועוד.

 

ולמרות כל אילו לעיתון השני 

הצטרפו עוד כותבים, יש מידע 

מהנעשה בבית החינוך, יש מאמרים 

שמביעים דעה, ומזמינים את כלל 

 שיח משותף.הקהילה ל

מצפים לכתבות ולתגובות שלכם. 

התחלנו לאסוף חומרים לעיתון 

 השלישי... 

 חג שמח ומואר!

 מור 

 

 , 

 

 



 מהנעשה בוועדות

 ועדת ספריה

 וכלה מהגן החל לכולם פתוחה הספרייה 00:05-00:45 ההפסקה בזמן רביעי בימי

 .  סיפור וזמן ספרים החלפת,  בתיכון

 . הנחנכים את תיידעו אם לכם נודה

 ספרייה וועדת חברי תודה

 ועדת בקורת

  

אך זו  אומנם לקח זמן מה מרימה את הכפפה ומתחילה בעבודתה. -ועדת ביקורת 
 .הכרזה ראשונה

חלק מחבריי הועדה התחלפו משנה  אנא פנו אלינו בכל בקשה לברור ולצורך חקירה.
                                                          :חלקם חדשים וחלקם ותיקים - השנה נבחרה קבוצת ילדים .שעברה

 -יועצת התיכון , (ו-תלתון דגל כ.) שירה י.)חטיבה(,  אמיר ד.ה )חטיבה(, סהר)חטיבה(,
 .ו'( -הילי ואני סול )חונכת בד' 

של סול   ואפשר להניח אותו בתא, קבוצהמכתב לאחד מחבריי ה  אפשר להגיש
 .במזכירות

 אנו נשתדל להיענות במהירות הרבה

 תודה

  אנא פנו אל סול  אתם רוצים להצטרף  ואם  נ.ב. 

 אסיפהועדת 

 מה היה לנו לאחרונה  באספות גבעול??

 חברי קהילה...  וזה לא מעט. 61בכל אספה השתתפו לפחות 

ו מגיעים בהמוניהם. ילדי החטיבה פחות ותיכוניסטים עוד פחות. זה טוב או רע? -ילדי א

עניין של השקפה.  בדיון האחרון שעסק בשאלת אירוח  איידק בבית הספר הייתה 

הרגשה שהילדים הצעירים מתקשים בחלקם להבין את הנושא המדובר ולהכריע ובכל 

 זאת התעקשו לשאול עוד עוד. 

הורים וחברי צוות.  מספיק טוב ? מאתגר  25ת שישי אחת בה השתתפו קיימנו אספ

 לקראת האספה הבאה. 

האספות האחרונות עסקו בשני נושאים הקושרים בין גבעול לקהילת בתי הספר 

 הדמוקרטים:

עמדת גבעול לגבי המשך אירוע הלונה פארק של בתי הספר הדמוקרטים  )החלטנו 

 רח את איידק ישראל )הוחלט שנארח בשנה הבאה(שאנו תומכים בשינוי( וההצעה לא



עסקנו בשאלה כבדת משקל: אפשור מקום בגבעול בו לא יופעל נוהל עצירה לגבי 

אספות רבות  2תלמידי תיכון אלא  תגובות אחרות בכפוף להתניות רבות. )הוחלט לאחר 

 משתתפים לאפשר מקום שכזה( 021בהן לקחו חלק למעלה מ

והפעם הפתעה .. בוב הבנאי וסמי הכבאי יבלו איתנו שבוע כל  – וכמובן בחרנו צלצולים

 אחד... 

 01ועדת אספה מחכה להצעות נוספות.  יש להעביר לוועדה הצעות מסודרות עם  

 חתימות תומכים. 

 להתראות 

 נועם פרגר צמח, ליאור חסן, תום שחר וטל הופמן

 ועדת מורים

 שלום לכולם/ן,

 עדכון מוועדת מורים המתחדשת. 

ג'(, -ראשית אני שמח מאוד לברך את כל חברי הוועדה של שנת תשע"ד: שחף ושני )א'

יב'(, מיכל דהן וסמדר ברששת -ט'(, ליאור וזיו ג. )י'-ו'(, ספיר ועדי )ז'-ים ואריאל )ד'

 מרי, וורוניקה ועינת אורפז. –)צוות(, והאמהות 

 דברים במקביל: אנחנו עובדים עכשיו על שני

( אנחנו בעיצומו של תהליך איתור איש או אשת צוות נוספים, שיוכלו לפעול עם נחנכיי 0

ג' בשעות הצהריים, במשך שני ימים בשבוע. כבר פרסמנו את התפקיד, -תלתון א'

קיבלנו פניות, ואנחנו במהלכו של תהליך קבלה. נעדכן אתכם לכשנסיים את התהליך, 

 הראוי/ה.ונבחר את המועמד/ת 

תהליך ליווי וקליטה של מורים חדשים  –( אנחנו מעוניינים לקיים באופן מסודר ומחושב 2

בגבעול. ישנם הרבה כאלו השנה, והמשימה לא פשוטה או קלה, במיוחד כאשר תחילת 

השנה כבר מאחורינו, וחלק מקליטת המורים החדשים כבר פוספסה קצת. אבל איננו 

עם כמה וכמה מורים חדשים, וניסינו להבין מהם מה הם מתייאשים. הלכנו ושוחחנו 

הצרכים, והאופנים שבו כדאי לפעול. כעת אנחנו מתכוונים לפעול כדי להצליח ליישם 

חלק מהמסקנות, הן בעזרת הנחיות לכלל הצוות, והן בעזרת שילוב של ילדים במערך 

 המלווה. 

לאחר שנצליח להתארגן על נושא הליווי, היעד הבא שלנו, הוא לקדם גם מול המורים 

 החדשים, וגם מול מורים אחרים שיירצו או שנתבקש, תהליכים של משוב.

  אנחנו נמשיך לעדכן.

 מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה שיש לכם לגבי מורים!!!

 וועדת מורים. –הזה שנקרא תודה על הזכות שנתתם לנו את התפקיד הרגיש והמחייב 

 יו"ר וועדת מורים )נציג הצוות השלישי(. –בברכה, רשף 



 הראשון לתשע"ד –טיול לכרמל 

 )לעיתון שנשלח במייל/באתר צורפו תמונות נוספות(

הטיול לכרמל הינו הטיול הראשון  של שנת הלימודים הנוכחית וממשיך את התוכנית  

שהתחלנו שנה שעברה על סמך החלטת האספה 

 לקיים טיולים רב גילאיים

יצאנו ביום שני האביבי והחמים באוטובוס מלא 

טיולים ט יחד עם ועדת ה -ילדים מכיתות ד

תלמידים מכל שגדלה מאד השנה ומורכבת מ

 ג(-ים )למעט אהתלתונ

מצב הרוח היה מרומם, הציוד הועמס חיש מהר 

לאוטובוס ויצאנו לדרך. המסלול של יום שני היה 

ארוך: טפסנו במעלה נחל נשר עליון שיש בו 

מפלונים נחמדים וצמחייה חורש עבותה. הגענו 

לשיא בהר אלון ומשם ירדנו לנחל אלון. צמחיית 

נחל אלון נשרפה בשרפת הכרמל הגדולה 

השינוי בנוף היה מאד משמעותי לילדים. משם ו

המשכנו לרדת בנחל אורן וסיימנו בחניון האגם 

 עם שקיעת השמש.

לנו בקיבוץ גלעד ברמת מנשה שבאדיבותם הקצו לנו בתי ילדים ללינה מוגנת. הילדים 

התמקמו, ארוחת הערב התבשלה לה, משחקי כדור שוחקו ולאחר מרק ירקות חם, 

 רקות וטחינה, הכלים נוקו והתחלנו להתארגן ללינת לילה.פסטה ברוטב, סלט י

 לאחר לילה שקט, התעוררנו לבוקר מעט מעונן אך עם הבטחה לשיפור מזג האויר.

לדרך. ביום השני הלכנו  ם'יצסנדוויהתארגנו לארוחת בוקר, סידור החדרים והכנת 

דות. ראינו במסלול נחל רקפת שהיה יותר אתגרי וכלל ירידה במפל גבוה בעזרת ית

 שרידים של חזיר ודרבן. למדנו על צמחיית החורש וסיפרנו סיפורים. 

בסיום הטיול ביקרנו בשוק של דלית אל כרמל, אכלנו פלאפל ושווארמה ועל בטן מלאה 

 חזרנו שמחים הביתה.

חייבת לציין שבתור אחראית הטיול אין דבר יותר מרגש מלראות את הילדים מכל 

 רים, אוכלים ומבלים ביחד כאילו אין הפרשי גיל.הגילאים משחקים, מדב

 ןבכיליוולחדשים על תקתוק טיול מדהים. ומחכה  םטיולים לוותיקי תמודה מאד לוועד

 עיניים לטיולים הבאים

 טליה מרימצ'יק



  

 

   

  



  



  

  



  



 התיכון, מועדון, ניקיון...

 שלום,

ולא רק בשיעורי הבגרויות... כשאני כותב אנחנו, אני מתכוון לחונכים,  –אנחנו עובדים 

 כולם! –נחנכים, מורים 

משתפר. בואו לראות! יש ספות, יש שוחלנות, כיסאות,  –המועדון שלנו בכל יום שעובר 

 ציורים וצבעים על הקירות, ווילונות ועוד...

 ביחד.זה כייף, ומלמד הרבה, לעשות ולארגן את הדברים האלו 

 אנחנו גם צריכים לשמור על כל הדברים האלו, ולנקות אחרינו. –אבל חוץ מזה 

אצלנו אין מנקות חיצוניות. אנחנו מנקים!  –שלא כמו שבגילאי היסודי וחטיבת הביניים 

 לא כולנו, אבל ככה החלטנו, באספת תלתון. –האמת 

יקיון, בכסף המועט בית החינוך הצעה לנו, שאם נהייה מוכנים לקחת אחריות על הנ

שהצלחנו לנתב לטובת הניקיון )סכום שלא היה מספיק לנו לטובת רכישת שירותי ניקיון 

חיצוניים(, בתמורה לאחריות שנקיים ביחד חונכים ונחנכים, הסכום יועבר להגדלת 

 המימון של מסיבת סיום שנה של התיכון.

 המנקים הם אלו שייקבעו מה עושים הכסף בסוף השנה.

א רק זה יהיה זכותם של המנקים! המנקים הם גם היחידים שרשאים להשתמש אבל ל

מי שרוצה ליהנות, וקבל מענה לצרכיו, מחוייב בהחלטת  –ולשהות במועדון!!! כלומר 

 לקחת אחריות!!! –אספת תלתון 

 אז זה מה שקורה אצלנו בינתיים.

החורף מייצרות בטח בעיתון הבא כבר נרשום לכם על הלחץ שבחינות הבגרות במועד 

 אצלנו, אבל עד אז, מעדיפים לדבר על ניקיון ומועדון.

 רשף

 

  



 משפצים את  התיכון



 שיעור יזמות

איך הולך השיר של דני רובס "משהו חדש מתחיל".... ומשהו חדש מתחיל גם אצלנו 

 בגבעול, תחום חדש, תחום יזמות )לא קראנו לזה מגמה כי אין בחינות בגרות(.

יזמות עסקית ויזמות  –בגדול, תחום היזמות מתחלק לשניים, גם בחיים וגם בביה"ס 

 חברתית.

 בגבעול מתקיימים שיעורי יזמות בשני התחומים ואתם מאוד אבל מאוד מוזמנים...

לפני כשלושה שבועות נפתח קורס יזמים צעירים )בשנה שעברה קיבלנו תרומה 

ם ונתבקשנו להמציא מוצר שקשור לבטיחות מהמועצה הלאומית למניעת בטיחות בדרכי

בדרכים. השנה אין הגבלה והשמיים הם הגבול(.  הפרויקט הוא מרתק ומאתגר וילמד 

  אתכם איך באמת )בחיים האמיתיים( עושים עסקים.

אתם התלמידים, היזמים הצעירים, תקימו חברה אמיתית, תתנסו  במחזור חיים של 

גיוס ההון הראשוני )כסף(, גיבוש רעיון, בחירת חברה עסקית משלכם, החל משלב של 

בעלי תפקידים )מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל/ת יצור, גזבר/ית, דובר/ת וכו'(, פיתוח 

מוצר,תכנית עסקית, ייצור, שיווק, פרסום ומכירות וחלוקת רווחים.  התכנית מעודדת 

כישורי יצירתיות ודורשת אחריות ועבודת צוות, מגבשת מנהיגות ומקנה למשתתפים 

חיים ולמידה חווייתית. במסגרת השנה תצאו לסדנאות, ירידים וסיורים ותפגשו עם 

קבוצות של יזמים צעירים מבתי ספר מרחבי הארץ, תאזינו להרצאות מרתקות של 

אנשים עסקים מהשורה הראשונה ותפגשו עם קניינים פוטנציאליים שאולי יקנו את 

 המוצר שתפתחו.

ומקוריים.... יש סיכוי שנזכה במקום הראשון בתחרות הארצית  ואם נהיה מספיק טובים  

 ונטוס  לחו"ל לתחרות הבינלאומית.

השיעור יתקיים בימי רביעי בשיעור הראשון והשני )בכיתה של עינב(, יחד איתי ינחו את 

הקורס שני סטודנטים מקסימים למנהל עסקים ממכללת רופין, מדי פעם יגיע אליעד 

את הרצאת המבוא( וכן איש העסקים והקבלן יורם עמרם ילווה עמר המרתק )שהרצה 

אותנו וייעץ לנו )הוא בונה פרויקטים רבים באזור כולל את שכונת עין הים באולגה(. 

הקיצר, קורס שווה ביותר, ייחודי, כייפי ,שיצייד אתכם בהרבה טיפים וכלים ויכשיר 

 אתכם לעשות מיזמים ועסקים...

, הם חיפשו בני נוער שלומדים ועובדים, 2ינו מחדשות ערוץ דרך קורס יזמים פנו אל

המלצנו כידוע על שניר תייר. הכתבה צולמה ושודרה ביום ראשון שעבר, את שניר 

ראיינה עמליה דואק )הכתבת הצעירה והיפה( שמאוד התרשמה ממנו ופרגנה לו.  שניר 

עקבות שידור התכנית .  אגב בהתראיין בכזאת קוליות והראה למי למי יש יותר כבוד 

הוא קיבל לא רק עשרות טלפונים מכל מי שמכיר אותו אלא גם שישים ושמונה הצעות 

 חברות מנערות מרחבי הארץ:(.

על המיזמים והפרויקטים החברתיים שאנחנו עובדים עליהם בשיעורים האחרים אספר 

 בכתבות הבאות. אתם מוזמנים לפנות אליי עם כל יוזמה או רעיון. 



כל דבר. יזמים לוקחים את זה צעד נוסף ומנסים  –, שכל דבר מתחיל עם רעיון תזכרו

 לגרום לדברים לקרות..שווה לנסות, מה  יכול להיות, מקסימום..זה יצליח 

    רכזת תחום יזמות –איילת בן צבי 

  



 ר

 
 עיתון שנוציא תהיה המלצה על שיעור אחר, והפעם אני ממליצה על שיעור פיסול.בכל 

  

הוא שיעור מורכב, מפני שיש  בשיעור פיסול לומדים לפסל עם המורה סול. השיעור 
 הרבה שלבים.

לבית, \לחדרבהתחלה בונים בסיס ואז מפסלים עליו דברים. למשל: חיות, שלטים 
 כובעים, קוביות משחק, פסלים, בית בובות ועוד דברים אחרים.

 אני בשיעור הזה , כי אני אוהבת לפסל בעיסת ניר ואני אוהבת לעבוד עם סול,

 אבל זה רק שיעור למי שרוצה לעבוד ברצינות ובכיף .

  

 
 
 
 

 מאת: קאיה אבשלומי
 

  

  

  

  

  

  

 שיעורים שאתם אוהבים.אני מזמינה אתכם להמליץ על  

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 יומני החופש הגדול

 כתבה: מאיה שמואלי

יומני החופש הגדול זאת הסדרה האהובה עלי. כל יום ישר שאני חוזרת הביתה אני 

רואה יומני החופש הגדול. השחקנים: גור, תמר, צליל, אלינור, דפי, יואל, קארין, מר 

 דנה, ההורים של תמר, ההורים של גור, מוקי, רוי. ווקסלר) אבא של אלינור(, אדם, דין,

 השחקנים הראשיים: תמר, אלינור, דפי, גור, קארין, דנה.

: תמר הייתה חברה של גור והם נפרדו, תמר בת דודה של קארין, תמר אוהבת תמר

 ולומדת ריקוד.

 : אלינור חברה של אדם, אלינור הבת של מר ווקסלר, הכינוי שלה זה "אלי".אלינור

: דפי הייתה חברה של דין להב והם נפרדו, היא זמרת ויש לה שיר מאוד מוכר דפי כרמון

 שקוראים לו "שיר פרידה".

 : קארין היא בת דודה של תמר, היא באה לבקר מלוס אנג'לס, היא מעצבת בגדים.קארין

דנה טסה למילאנו לשלוש שנים, הכינוי שלה הוא "דנדוש", היא מדברת עם  דנה:

 כל בוקר.החברות 

: גור היה חבר של תמר, הוא החבר הכי טוב של רוי, הוא מאוד אוהב לגלוש, החברה גור

 החדשה שלו זאת צליל, אח שלו זה מוקי.

 : קצת על הסדרה

יומני החופש הגדול זאת סדרה שמספרת על ארבע חברות טובות שבעצם עושות הכול 

אמיתית. אבל לא רק על זה  אחת בשביל השנייה, ועוזרות במצבים קשים, ואל חברות

זה מסופר יש עוד המון דברים שקורים שם ואם מישהי/מישהו לא רואה את הסדרה כדי 

 לו לראות!!! )ויש גם ספר,ודיסק(

 

  



 הסופרים

 מאת: ליאור פרידמן

תיק תק תיק תק.... יום אחד באוטובוס קטן ישב בחור שהוא סופר ליד חברו שגם הוא 

 סופר והם דיברו על כל מיני דברים מצחיקים. 

" ?"אתה יכול להגיד לי מה זה הסיפור שאתה לא מספר לי :ואז אחד הסופרים אמר לשני

ט תרצה "אתה פשוט תקנא בי אחרי שאספר לך את הסיפור, פשו  :ענה הבחור השני

 "נראה לך שאעשה זאת לחבר שלי?", ענה הסופר   ".לגנוב לי אותו

 ".רק אם אתה תספר לי את שלך, "או קיי: אמר חברו

ונחליט  ,ואני את שלי ,אתה תספר לי את שלך ."בוא נעשה עסקה קטנה :אמר הסופר

 ".מה יותר טוב. הסיפור הטוב יותר יפורסם עם השמות של שנינו

  .את הסיפורהחל הסופר לספר 

את חייבת לראות את " :ה שפחדה לצאת מביתה. אמא אמרה לה,פעם הייתה ילדה קט

: שהיה ביער והפחיד אותה. אמא אמרה ,הילדה פחדה לצאת ליער בגלל צייד "העולם.

: הילדה יצאה וראתה את הציד צד בעל חיים. היא אמרה לו "עלייך לצאת ולא לפחד."

כדי שיהיה לך אוכל בבית עלי לצוד " :אמר הצייד "בו. זה רק בעל חיים קטן אל תפגע"

לילה אחד כאשר גדלה הילדה היא שמעה את קול יריות הציד היא אמרה  "בעלי חיים.

" היא ."אפסיק רק אם תכריחי אותי :" ענה לה הצייד בגיחוך."תפסיק כבר עם זה :לו

מה גילתה שהציד וירתה בצייד וזרקה את גופתו לנהר. יום אחד אי ,לקחה את הרובה

שלא יודעים מי הרג את הצייד ומצאו את גופתו  ,מת. היא הלכה לביתה וסיפרה לה

זה יהיה עונשו". הבת  ."אם נתפוס את הרוצח, נהרוג אותו :בנהר. אמרה האם לבת

סבלה ורגשות האשמה היו לה כבדים. היא החליטה לספר לאימה את הכל וכך עשתה. 

בואי נשמור " :האמינה שביתה עשתה זאת. אמרה האם אימה הייתה עצובה ובכתה ולא

הן לא יכלו לשמור את הסוד להרבה זמן. יום אחד  "את זה בתור הסוד הקטן שלנו.

מי הייתה הרוצחת. אנשי הכפר רצו להרוג אותה ואת אימה. לפני  ,התגלה לאנשי הכפר

ודם הרג מותה ביקשה הבת, שלא יביאו עוד צייד ליער הזה. היא אמרה "הצייד הק

ולא הביאו ציידים נוספים  ," אנשי הכפר כיבדו את משאלתה האחרונה.מספיק חיות

 . סוף   ליער.

 (המשך יבוא.) הסופר השני החל לספר את הסיפור שלו......

  



 

 

 מאת: אריאל דבוש

שלום לכם רוצים לדעת הרבה על מה שקורה פה? למשל אופנה 

חדשה)בגדים אביזרים נעליים( משחק חדש )בטלפון או בחצר(.                                     

"קטרים והיום אזכיר לכם משחק ריצה ספורטיבי וחברותי במיוחד 

 . משחק זה משפר את הריצה, את הספורט, ומנוגד לרעיון שלבאים"

 "לשחק בטלפון כל ההפסקה". 

 5 - 5עד  1דרוג מ

 איך משחקים:

למשחק צריך ילדים לפי הזמן שיש. אם יש יותר ילדים, ייקח יותר 

זמן. )אני ממליצה יותר משלוש ופחות משלושים( למשחק צריך 

מגרש גדול שילד אחד הוא ה"קטר" והוא עומד בקצה אחד של 

של המגרש. הקטר צועק: המגרש ושאר הילדים עומדים בקצה השני 

"קטרים באים", ושאר הילדים צועקים: "לא מפחדים". הקטר רץ 

קדימה לקצה השני של המגרש, ומנסה לתפוס את הילדים האחרים. 

הם מנסים לרוץ לקצה השני של המגרש בלי להיתפס. אסור לקטר  

לחזור אחורה, וכך גם לילדים האחרים. הילדים, שהקטר תופס, 

ר אחורה, וגם הם הופכים לקטרים. ככה עד שנשאר חוזרים עם הקט

 ילד אחד, והוא המנצח.

 תיהנו במשחק

 ונתראה בפעם הבאה 

 

 

  



 מספר סיבות לכך שחתולים נאבדים

 מאת: נועם אלוף, כיתה ג'

לפעמים החתול או החתולה שלכם גרים בחצר ולא חוזרים הביתה. אם רציתם לדעת 

 למה זה קורה, אז הנה כמה סיבות:

 שתי החתולות הן בנות )נקבות( ולא מסתדרות  .0

 אוכל פיתה אותם ללכת לבית אחר .2

 אם עברתם לבית חדש והם מנסים לחזור למקום שבו גרתם קודם .3

 הם הסתבכו במריבה גדולה ולא הצליחו לצאת ממנה  .4

 

  



  –1ה דילמ

 לפרסם בעיתון בדיחות על בלונדיניות? ראויהאם 

 מאת: מור אתיאל רודוי 

בהכנות לעיתון הקודם שהוצאנו, נתקלתי ברשימה של בדיחות על בלונדיניות. לקחתי 

 החלטה של עורכת, והחלטתי לא לפרסם את הבדיחות. 

משום שלדעתי העיתון שייך לכלל קהילת בית הספר. אני שואפת שילדים  –ולמה? 

י לפרסם בו צעירים, נערים מהתיכון, אנשי צוות והורים יראו בעיתון מקום נכון וראו

ולקרוא אותו. לשם כך חשוב בעיני לפרסם  כל כתבה/בדיחה/סיפור )וכו'..(, ובתנאי 

 שתכתב בצורה, שאינה עלולה לפגוע באחרים.

אני חושבת שבדיחות על בלונדיניות הן בדיחות שמבוססות על דיעה קדומה ועל לעג 

 לאוכלוסיה מסוימת. לכן ראיתי לנכון לא לפרסם בדיחות אילו.

לטתי זו עוררה בצוות המערכת סערה. חלק מחברי המערכת התמרמרו על כך הח

שנעשתה עבודה והושקע מאמץ באיסוף הבדיחות. אחרים אמרו, שהבדיחות יכולות 

העברנו   לפגוע בחלק מחברי הקהילה. לא הגענו להחלטה, ויצאנו לחקור את הנושא.

 ילו בדיחות מתאים לפרסם.שאלון ברחבי בית הספר, שניסה לבדוק עם חברי הקהילה א

שמרבית הנשאלים חושבים שבדיחות על בלונדיניות הן גזעניות.  -תוצאות הסקר הראו

 כן הסכימו מרבית הנשאלים שלא ראוי לפרסם בדיחות על ערבים.-כמו

כל בדיחה שאינה לועגת ופוגעת  – אילו בדיחות ניתן לפרסם ב"קול גבעול"?  -אם כך 

 באוכלוסיה כלשהי.

 ים לאסוף בדיחות, ולשלוח לעיתון הבא!!!מוזמנ

 ומה בעיתון הבא? באיזו דילמה נעסוק? 

 בועדת קליטה, בה אני חברה, עלתה השאלה:

 אילו ילדים כדאי לקלוט לבית הספר?

 .30נשמח לשמוע ולפרסם את דעתכם ב"קול גבעול" 

 

 .תודה לרוזה מרדרה, שעזרה באיסוף התשובות מהשאלונים

  



 
 מאת:שירה.י

 

שלום לכולם הפינה הזאת לא תהיה בכל עיתון. את השירים יהיה אפשר לשמוע בעיתון 

 הווירטואלי.

 :1שיר מספר 

Can't hold us    .)זה שיר נחמד. אני אישית אוהבת אותו. הרבה מכירים אותו )כולם

 R yan Lewisהזמר: 

  :2שיר מספר

  Love You Like A Love Song  

סלינה גומז.   השיר הזה מדבק!!  לא כולם יאהבו אותו, בגלל שסלינה גומז  זה הזמרת: 

 לא הסגנון שלהם.

 :3 שיר מספר

Hall of Fame  

 אותי השיר הזה מחזק, כאשר אני צריכה חיזוק. אני אוהבת אותו ממש.

 will.i.am זמר:

 :4 שיר מספר

 השיר הוא בעברית )למי שאוהבת מזרחית(

 מבעד לדמעה

 ייל גולן זמר: א

 :5השיר המצחיק מספר 

 אייל גולן דימונדס

 מבצע: אייל גולן  

 השיר אותי מצחיק מאוד  כי הוא לא יודע לשיר באנגלית 

  

 שירים 
 



 מתיחות טלפוניות

 מאת: אריאל דבוש

מצלצל  הטלפוןהכירו את מנחם החייזר. מותח בלי לחשוב פעמיים. רק עם 

 תיזהרו אולי זה הוא. והפעם מנחם מתקשר ל...מסעדה המקומית

 מנהלת המסעדה: "שלום"

 מנחם: "מה קורה?"

 מנהלת המסעדה: "בסדר גמור. האם יש סיבה שהתקשרת?"

 מנחם: "האם את יודעת באיזה שעה משודרת השמינייה עונה חדשה?"

 מנהלת המסעדה: "לא. יש עוד סיבה שהתקשרת?"

 , כן." מנחם: "כן

 מנהלת המסעדה: "נו, ומה היא?"

 מנחם: "את יודעת, ראיתי אתמול את הסרט רטטוי. אחלה של סרט."

 מנהלת המסעדה: "נו ו..."

מנחם: "וראיתי את המלצר שנוסע על גלגליות. זה נראה כיף. הרבה יותר כיף מללכת 

 לבית הספר." 

 או. אני מבינה לאן זה הולך."-מנהלת המסעדה: "או

: "אז  נראה, שזה יהיה בסדר, שאני יעבוד במסעדה שלך. אני אסע על גלגליות. מנחם

 אני ממש משתפר. אני כבר יכול לנסוע בלי הקיר."

 מנהלת המסעדה: )ניתוק(

 מנחם: "הלו גברת מסעדה, אני גם יודע להכין כריך עם חמאת בוטנים....."

 

  



 אור בן חיים/  עוגת תפוחים וקינמון   

 מצרכים:

 גרם חמאה 211

 כוס וחצי סוכר

 כפיות קינמון 2

 כפית תמצית וניל 0

 ביצים 4

 כוס תפוחים גרוסים 0

 כוסות קמח תופח 3

 לזיגוג ומילוי:

 צנצנת ריבת תפוחים או משמשים 0

 גרם שבבי שקדים 51

 אופן ההכנה:

 משמנים את תבנית האפייה. גבוה.-. מחממים תנור מראש לחום בינוני0

החמאה והסוכר במהירות גבוה לקבלת קרם חלק ואוורירי. מוסיפים את . מקציפים את 2

מקציפים במהירות גבוהה עד  בזו אחר זו. ואת הביצים, להווניאת תמצית  הקינמון,

 לקבלת קרם חלק.

את התפוחים  תוך כדי ערבול, . מקטינים את מהירות ההקצפה ומוסיפים לקערה,3

 בצק אחיד וצמיג.המרוסקים ואת הקמח לסירוגין עד לקבלת 

25-. מעבירים את הבצק לתבנית האפייה ומנערים קלות ליישור. אופים במרכז התנור 4

 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז יוצא יבש. 35

  



 מצאו את ההבדלים -בוב ספוג 

 הכינו: אלי ארביב ואורין לוי

 

 

 התמונות של בוב ספוג??? 2ההבדלים בין  05האם תצליחו למצוא את 



 עישון!!!-אי

 לא מעשן! -, חונך בתיכון, חבר צוות ניהול 35נתחיל בהצגה עצמית: רשף בורדה, בן 

 ועכשיו כמה הגדרות:

 אסור לעשן במוסד חינוכי!

 זוהי פחות או יותר תמצית החוק. 

 וגם אסור למוסד חינוכי לאפשר קיום פינות עישון!

 אז מה כן מותר / צריך לעשות?

 שני דברים עיקריים:

 ( לקיים פעילות מניעה והסברה, מגיל הגן ועד כיתה יב'.0

)הדגשה שלי ולא  באחתחובה לנקוט אז "( אם תופסים תלמיד שמעשן בתוך שטח בית החינוך, 2

 .הטלת מטלה חינוכית הקשורה לנושא, מהפעולות הבאות: ידוע ההורים, שיחת בירור עם התלמיד במקור(,

אפשרויות נוספות, לפי שיקול דעתו של הצוות החינוכי: הזמנת התלמיד לשיחה בליווי הוריו, ביטוי בציון 

 (."והשעיית התלמיד ליום אחד )בעל יסודי בלבד ,"התנהגות" בתעודה

. 2110כל המידע שציינתי עד כה, הוא מבוסס ונלקח מתוך חוזר מנכ"ל משרד החינוך שנכתב בנובמבר 

ספר כיצד לנהוג ולהתנהל -דע חוזר מנכ"ל, זה המסמך שיוצא אחת לתקופה עם הנחיות לבתי)למי שלא יו

 בנושאים שונים(.

איך אנחנו מבצעים את ההנחיות? האם אנחנו בסדר? האם אנחנו עומדים בהן? או אז מה איתנו 

 אולי מפרים אותן?

גד עישון סיגריות )וגם "אני נ –אני רוצה לנסות לענות על השאלות האלו, אבללפני כן אצהיר 

של נרגילות(, ואני חושב שסיגריות מזיקות לבריאות, וההתמכרות לסיגריות היא דבר שפוגע 

זה כבר הוכח!(, ולדעתי מי  –במעשנים ובסובבים אותם )ושאף אחד לא יחשוב שזה לא ממכר 

עה שמעשן מפסיד הרבה כסף לאורך חייו, גורם לאנשים להתרחק ממנו בשל הריח או הפגי

 אינני יכול לראות משהו חיובי בסיגריות ובעישון שלהן. –בהם עצמם, ובעצם 

אני כותב את כל הדברים האלו, כאשר אני יודע שעישון אכן נותן  -ועוד דבר שחשוב לי להדגיש 

מענה לצרכים שונים, כמו העובדה שזה מרגיע אנשים, זה מאפשר להם עיסוק שנעים להם, זה 

אבל עדיין,  –מים, וזה אפילו לפעמים מחבר אנשים מבחינה חברתית מרגיע תחושת רעב לפע

אני לא מאמין שזה מה שכדאי לעשות כדי לתת מענה לצרכים האלו, ותפיסתי היא שכדאי 

למצוא דרכים והתנהגויות אחרות כדי לתת מענה לצרכים כאלו. אני מרגיש שיש לי בסיס טוב 

 ישון כמענה לצרכים שלי.אני בחרתי לו לפנות לע –לכתוב דברים אלו 

אז אחרי שאתם יודעים מה אני חושב על סיגריות, וכיצד אני נוהג, אוכל לומר לכם את דעתי על 

 סיגריות, עישון והחלטת האספה בגבעול. 

קודם כל, אני אגיד שאנחנו עוד צריכים לשפר את העשייה וההתמודדות שלנו עם הנושא, ויש 

אנחנו לא ממש מנהלים  –בנושא. רק לשם ההבהרה י לדעתי -ק-נ-לנו מקום לשיפור ע

ומקיימים פעילויות הסברה ומניעה מובנות ומתוכננות במיוחד, ואנחנו בטוח יכולים וצריכים 

במה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות בנידון,  0לעשות עוד הרבה יותרה בנידון. כך שלגבי סעיף 

 יש לנו עוד עבודה רבה לדעתי.



 ני...אבל לגבי הסעיף הש

 אני מרגיש שהחלטת האספה לא סותרת אותו.

קודם כל אסור לעשן בגבעול. אנחנו לא בעד עישון, ולא מעודדים התנהגות זו בשום צורה 

אנחנו פועלים, באופן ברור ומוצהר, ואפילו בהיקף שהוא אף יותר  –שהיא. יותר מכך 

 מהמתחייב על פי נוסח ההנחיות.

בכל מקום שבו יתפסו נחנך או נחנכת מעשנים בתוך גבעול, ננקטת מול התנהגותם תגובה! 

יסודי לגילאי יסודי, -אנחנו קוראים לתגובה הזו: "נוהל עצירה". ההגדרה דומה אך שונה בין על

יסודי פירושו הוא, שכאשר מישהו -יסודי. "נוהל עצירה" לגבי על-ואתמקד הפעם בגיל העל

יסורים מפורשים)*( שהוגדרו בחוק אספה, מייד מודיעים להוריו, ובתיאום איתם בגבעול חוצה א

הוא נשלח לביתו למשך שאר יום הלימודים, ובנוסף נקבעת איתם במיידית שיחה עם החונך 

והנחנך/ת, ומוגדר שתקבע וועדת ל"ב להמשך בחינת האירוע והאם נדרשות השלכות 

 משמעתיות נוספות.

בחוק האספה, שמי שמסרב לפעול על פי נוהל עצירה שהופעל כלפיו מעבר לכך, מוגדר גם 

)למשל מסרב לצאת באותו הרגע(, באופן אוטומאטי יושעה מיום לימודים נוסף )היום שלמחרת 

 האירוע(, ורק לאחר מכן יתחיל כל תהליך השיחה, והבירור.

ל גבעול היא מבהירה כלומר, יש תגובה, היא לפי הכללים של משרד החינוך, ועל פי הנורמות ש

שנחצה כאן קו אדום, שהמעשה חמור, אסור, ומתקיימת מיידית התמודדות שהוסכמה ע"י כלל 

 הקהילה של גבעול.

אדום בגבעול הינם: -* הערה: המקרים שבהם צריך להיות מופעל "נוהל עצירה" בשל חציית קו

ית חריפה )איומים, עישון בשטח בית החינוך, שימוש באלימות פיזית ו/או אלימות מילול

התבטאויות חסרות רסן(, פגיעה חמורה ברכוש והשחתתו, החזקה של חפצים או חומרים 

 מסוכנים.

החלטת האספה האחרונה לדעתי לא מפחיתה מהאופן הראוי שבו אנחנו מתמודדים כמסגרת 

 חינוכית עם נושא העישון, אלא אף מוסיפה להתמודדות זו.

ית החינוך, שבו תגובתנו תהייה אחרת כלפי שיעשן. כלומר, בחרנו בשטח מסוים בתוך מתחם ב

מלכתחילה אנחנו ממשיכים להגדיר שאסור לעשן, ושישנה תגובה כלפי מי שיעשן, רק שיש 

פי הכללים: יידוע ההורים לאחר -אזור מסוים שבו התגובה היא אחרת. והתגובה היא על

, וניסיון לקדם מניעה, התמודדות עם דיאלוג, קיום שיח ופעילויות הסברה אודות נזקי העישון

העובדה שהמעשה לא יכול להיות פוגע באחרים ע"י נקיטת פעולה חינוכית, שבה מי שיעשן 

יחוייב בלקיחת אחריות על האזור, יפעל לבידודו מאזורים אחרים, ימנע חשיפה לאזור של 

 ילדים צעירים יותר.

נוך לקיים בעת שמישהו מעשן, אנחנו מהפעולות שמנחה אותנו משרד החי 3לפחות  –בקיצור 

נוכל לעשות ולבצע פעולות אלו מולו,  –נקיים. היתרון לדעתי בהחלטה זו, שהפעם מי שיעשן 

או מי שעישן היה בחוץ, ואז נמנעתי מלפעול מולו בכל הדרכים  –ניגוד למצב הקודם שבו 

לגבי חובתי לפעול מול  האחרונות שציינתי, כי גם אין הגדרה לא שלנו, ולא של משרד החינוך,

מישהו שמעשן בחוץ, ומעבר לכך, העישון אם היה בתוך שטח בית החינוך, היה במחבוא תוך 

הסתתרות, וגם במקרה כזה, נמנעה ממני היכולת שלי לפעול מול אותם מעשנים באותה 

 הדרך.



. אני כעת אוכל להתמודד, ולטעמי אף התמודדות חינוכית משמעותית יותר, ועל כך אני מברך

 –גם מתכונן לכך, שזה לא יהיה חלק, ולא נצליח מייד בכל ההתמודדות שבה אנחנו מעוניינים 

 אבל אני מבטיח לנסות.

באספה נאמרה השוואה בין סוכריות, וסיגריות. אני מסכים עם העובדה  –ועוד עניין אחרון 

וות באופן יבש ששני הדברים ממכרים, שניהם נותנים מענה לצרכים, ושאכן יש אפשרות להש

בין שני הדברים. אני גם מאמין, שכוונתו של חגי, הייתה לעשות את מה שציינתי, להשוות 

 באופן יבש בין שני הדברים, כדי להבהיר מה המשמעות של סיגריות למי שמעשן.

אני משער מתוך היכרותי עם חגי וצוות בית החינוך, שלא חגי, ולא אף אחד אחר, חשב באותו 

 ירה הזו באה לנסות לשכנע ילדים קטנים לחשוב שלעשן זה טוב, ושכדאי לעשן.הרגע, שהאמ

עכשיו במחשבה לאחור, אני חושב שהיה צורך לנסח את האמירה הזו אחרת, או לפחות היה 

אבל זו לא  –ראוי שנגיב עליה, ונגיד שלא משתמע ממנה הדבר השני, אלא רק הדבר הראשון 

לאחר מעשה, ולאחר ששמעתי תגובותיהם של  –נו צריכים כך. קל להגיד היי-חכמה גדולה כל

 ילדים צעירים בבתיהם.

  –כאיש חינוך, כחבר צוות ניהול בגבעול, כאדם  –אז למען הסר ספק 

 לא כדאי לעשן!!! לעשן זה לא בריא, וזו פעולה שמזיקה!

אבל אני עדיין ממליץ לכל מי שעוד לא  –יש אנשים שעושים את זה, ומרגישים עם זה טוב 

מעשן ולא יכול או לא רוצה להפסיק, שייבחר לא לעשן, יש לכך הרבה מידי מחירים, והם 

    יותר גדולים בהרבה בעיניי מהיתרונות.

 נראה אתכם!  –אז תכתבו לעיתון  –וברור לי שלא מסכימים איתי כולם 

 רשף
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 מאת: לאה בכר צליק
 

. מסתירה את הפרטים כדי לא 04:11זה קרה באחד התלתונים, אבל לא בדיוק בשעה 
  להסגיר בדיוק את המקום.. הרי זה יכול היה להיות בכל תלתון.

ישבתי ושוחחתי עם כמה ילדים. הם שייכים לקבוצה חברתית אחת שאקרא לה כאן 
  קבוצת החמניות. פרח יפה, לא?

ניות יש קשרים טובים בין הילדות והילדים. הם מכירים ומכירות אחד את בקבוצת החמ
השניה היטב. יש להן ולהן שפה משותפת, הם מבלים ומבלות בצורה דומה, וכשהם 

  מבקרים אחד את השניה בבית הם פוגשים בתים די דומים לבית שלהם.
ה מעניינת לי. בכל אופן, ישבנו בשקט ושוחחנו על משהו שהילדים שאלו. הייתה שיח

  פתאום הגיע ילד מקבוצת השושנים. גם פרח יפה, לא? למדתי כמה דברים מהם.
גם בקבוצת השושנים* יש קשרים טובים, וגם הם מדברים בשפה משותפת ויש להם 

בתים די דומים.. הוא העיף מבט מסביב, וראה שאין עוד שושנים בחדר, אלא רק 
  ר.חמניות, ומייד פנה לצאת בלי לומר דב

  "שושן! בוא שב איתנו, בדיוק דיברנו על הנושא המעניין הזה.: "קראתי לו
 החמניות מסביב שתקו גם לרגע נבוכים. הוא התיישב בחשדנות משהו, שותק.

סיפרתי לשושן שהתיישב על מה דיברנו, מה  .נעתי את השיחה מחדש בכוח מלאכותיה
הייתה הטענה של החמנייה הראשונה ושל החמנייה השנייה, וביקשתי ממנו להביע את 

 -תוך שתי דקות השיחה ניצתה מחדש, ואחרי חמש דקות אני הפכתי לא שייכת עמדתו.
 …הרי אני מקבוצה מעולם אחר

 
נס, לא הרגע הזה. השושן נכ יצאתי משם מהורהרת. הרי כל כך קל היה לפספס את

להיצמד לקבוצת הדומים לנו,  -הטבע המובן הזה שלנו יד.רואה איך להשתלב, ויוצא מ
טבע מאד נוח. כל קבוצה מסתגרת בין קירותיה, מנהגיה ושפתה, והסדר החברתי 

 נשמר.
 

ראשית דרוש מבט שמוכן  פעולות פשוטות. כדי להפר את הסדר הזה דרושות פעולות.
אחר כך דרוש מבט אמיץ שמלקט את ההזדמנויות  בעצם קיומן של הקבוצות.להודות 

הקבוצות מטבען תמשכנה להדגיש את השוני. אך ככל שניצור יותר  לחבר בין הקבוצות.
  הזדמנויות למפגש ולדיבור, יילכו הגבולות האלו וייטשטשו.

 
יכולתך ליצור את אז לא משנה אם את/ה ילד/ה, איש/ אשת צוות, או הורה בגבעול, יש ב

הדבר המוזר הזה המוגדר בלב ליבו של חזון בית החינוך: אינטגרציה. לחבר בין קבוצות 
 זה אומר: -ולעשות את זה  של שונים.

אנחנו עושים  כשאנחנו מזהים רגע שבו קבוצות או יחידים שונים מתרחקים זה מזה,
  ר קולחת.מחברים לשיחה שכב ניגשים ואומרים שלום. צעדים של התקרבות.
 מחלקים לקבוצות מעורבבות. מזמינים שכנים להתארח. מצרפים ילד למשחק.

 מתיישבים מחדש במעגל, לא רק ליד החברים הרגילים שלי.
 

אם כולנו נירתם לכך ולא נפחד, נוכל ליצור ביחד חברה חדשה. חברה שמוקירה את 
 השונה מאתנו.

  שלנו, חברה שיודעת שכולנו שונים, ושזה היתרון המדהים
  ושכל זה פלא.

 


