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 שלום קהילה יקרה,

כל גיליון של "קול גבעול" הוא 

"תינוק" חדש. לצד המאמץ והקשיים, 

יש התרגשות. איננו יודעים מראש איך 

ייראה ה"תינוק", מה יהיה האופי שלו. 

 הוא יוצא לאוויר העולם. -ואז 

מגוון הכתבות, הדעות והסיפורים 

המופיעים ב"תינוק" הזה הם תמיד 

הפתעה טובה, כמו גם מגוון 

 הכותבים והמצלמים. 

בחרנו להוציא את הגליון הזה ביום 

שיא הראשון לשנה זו. זהו בהחלט 

 תוצר של שיעור, של שיתוף פעולה.               

מזמינים אתכם לדוכן "קול גבעול" 

תף בסקר, להביע לכתוב, להשת –

 דעה.

 ואל תפספסו את הגיליון הווירטואלי

יש בו שלל תמונות מהווי  –

 , מהגן, מהטיול לשלג.חטיבהה

ויש עוד אירועים רבים שהתרחשו בבית 

יום  –החינוך ולא הוזכרו בעיתון 

ועוד ו -אתנה, יום גמדים בד

ועוד. אתם מוזמנים בהמשך לכתוב 

 ולשלוח תמונות.

עוד מחצית שנה שתהיה לכולנו 

 מאתגרת, מעניינת ומצמיחה.

 מור

 

 

 

 



 ועדת  ביקורים

 מאת: גל כספי

אנשים שרוצים ללמוד על החינוך הדמוקרטי,  רחת אועדת ביקורים היא ועדה שמ

 בבית הספר.  טילדים ומשפחות שרוצות להקל סטודנטיםלמשל: 

 בשנה שעברה אני הייתי חברה בועדת ביקורים. ארחנו בעיקר סטודנטים. 

 ביקור בבית הספר נראה כך: 

אז נותנים להם , )  למשל מועדון החטיבה(. בהתחלה מתרכזים במקום אחד 

ועונים הם שואלים שאלות את חברי הועדה ,ומספרים להם על בית הספר. תוכניה

  .סיור בבית הספר זה עושים להם חריא. להם על השאלות

 .בפגישות הועדה גם לומדים על דמוקרטיה ועל בית הספר

 ילדים שנבחרו בבחירות של הועדות. 1-6בועדה חברים: מורה ו 

 

 

  



 חוויות מחנוכה –ומה נשמע בגן??? 

 ,לכולם שלום

 לשיפור הגן וצוות הילדים עם יחד הגן הורי כל התגייסו)לפני כחודש(  האחרון שישי ביום

 .והגן החצר מראה

 .ומתוקה קטנה חנוכה מסיבתחגגנו  ובסיום,משותפת ארוחהאכלנו יחד 

 .קסום יום היה

 .אהבה הרבה והרבה משותפת יצירה ,חדשים ומפגשים חיבור ,נתינה הרבה

 ...תמונות בכמה המדהימה בחוויה כולכם את לשתף רצינו

 

 ,תודה

 הגן צוות

 

 



 

  



  



 והפעם קצת מהווי החטיבה

 לחיפה הטיול

 מי שלא בא הפסיד!!!!!!!

 מאת: שירה יוחננוף

 ת-אספר לכם על הטיול באמצעות המשחק הידוע מ א

 האוטובוס איחר להגיע בבוקר.. - איחור  -א

 מבשר הדת הבהאית שבקבר שלו ביקרנו  -באב -ב

הרחוב בחיפה שבו נמצאת הכניסה הראשית למקדש הבהאים  -גולומב -ג

 ושם התחלנו את הסיור שלנו בגנים

 דוכנים של שוקלדים ומצנפות  של כריסמס ודברים של ואן דיירקשן -דוכנים -ד

שמה שמאפיין אותם זה ניקיון וסימטריה כי לבהאים  -הגנים הבהאים -ה

 חשובה הרמוניה

שנקרא ככה כי ניסנאס זה נמייה בערבית ופעם היה שם   -ואדי  ניסנאס -ו

 הרבה נמיות

 האיםעל שמו קוראים לבהאים ב -בהא עלא -זוהר האל -ז

 תושבים ומדרגות  וראש עיר בשם יונה יהב 422,222-עיר עם כ -חיפה -ח

 מסדר נוצרי הטמפלרים הקימו את המושבה הגרמנית בחיפה - טמפלרים -ט

)אחמדים, בהאים, דרוזים(  כולם גרים בחיפה ולכן  יהודים, נוצרים, ערבים -י

                                                                                                  היא עיר מעורבת 

 חג נוצרי שחוגגים אותו כדי לציין את הולדת ישו -כריסמס -כ

 לא מצאתי..  -ל

 הרבה מדרגות ונוף מדהים -מדרגות -מ

 פעם השתמשו בו שודדים ממלטה -נמל חיפה  -נ

אדומה פגשנו אותו וראינו אותו  עם בטן גדולה מצנפת  - קלאוססנטה  -ס

 ופעמון ביד

חג מוסלמי שהפרוש שלו זה חג הקורבן, והסיפור שלו מאד  -עיד אל אדחא -ע

דומה לעקדת יצחק רק שאצל המוסלמים אברהם חלם שאלוהים אמר לו בחלום 

 להקריב את ישמעאל בכורו ובסוף הוא הקריב כבש במקום.



 עים. הפלאפל המפורסם של חיפה אבל באולגה יותר ט - פלאפל הזקנים -פ

חיפה היא המרכז העירוני הגדול של צפון ישראל והעיר  -צפון ישראל -צ

 השלישית בגודלה בישראל

 היום מרכז קניות. אתמול מבצר רומאי. - קסטרא -ק

 בפינה הצפון מערבית של העיר כשהכרמל מתחבר לים -ראש הכרמל -ר

 השכונה הראשונה של חיפה שממנה התפתחה חיפה  -שיקמונה -ש

 העיר התחתית שעברנו דרכה כשנסענו הביתה. -תחתית -ת

 

 הטיול לחיפה

 יה -וגל שותפים לכתיבה: בר, דן, אוראל

 "מה עם האוטובוס?"

 "האוטובוס כבר הגיע?"

 "איפה האוטובוס?"

ככה התחיל הטיול לחיפה..התחלה שלא מבשרת טובות..אבל בסוף הנהג שהלך 
 ע והטיול היה מ ע ו ל ה !לאיבוד באולגה מצא את הדרך, האוטובוס הגי

התחלנו במסלול מדרגות, עם נוף יפה, של הים ושל הנמל ושל מפרץ חיפה, שירד 
מהכרמל אל רחוב גולומב שבו נמצאת הכניסה הראשית למקדש הבהאים. איציק 

קלאסי( -המדריך הסביר לנו על המקום )מרכז הבהאים הבינלאומי שבנוי בסגנון ניאו
בערבית המשמעות היא שער והוא  -. באב3בדת הבהאית: האנשים החשובים  2ועל 

. בהא 2התחיל את הדרך הבהאית ואמר שאחריו יגיע מישהו גדול יותר וזה היה 
 משמעות השם שלו היא זוהר האל -עלא

באב קבור במקדש שבגנים הבהאים בחיפה ובהא עלא קבור בגנים הבהאים בעכו, 
גם המקום הראשון בחשיבותו עבורם, וזה כיוון התפילה של הבהאים מכל העולם ו

 במקום השני המקדש והגנים הבהאים שבחיפה.

מהגנים הבהאים הגענו למדעטק. התחנה הראשונה הייתה ניסויים מדעיים, דיברנו 
על משולש הבערה והדגימו לנו השפעות של חומרים שונים על צבע האש ועוד כל 

 מיני.

על כדור הפלזמה. עידן המדריך  מהמעבדה עברנו לחדר החושך, שם הסבירו לנו
הראה לנו איך כששמים נייר אלומיניום על כדור הפלזמה הוא נטען בחשמל ואז 



כשהוא שם את האצבע על האלומיניום יצא ניצוץ של חשמל שאפשר להדליק איתו 
 נייר.

מחדר החושך עברנו לחצר המדענים, שם ראינו והתנסינו במתקנים שמדגימים 
עקרון המנוף ובורג ארכימידס. ארכימדס אמר: "תנו לי נקודת  עקרונות מדעיים כמו

משען ואזיז את העולם" ואז ניסינו הבנים נגד הבנות להוכיח את זה.. הבנות נכנסו 
לכדור )הארץ..( והבנים משכו בחבלים וגילו שכשמושכים בחבל הכי רחוק מהכדור 

כי המסה שלהם הייתה הוא זז בקלות. הבנות לא הצליחו להרים את הבנים..טוב, זה 
 יותר גדולה..

מהחדר עברנו לתערוכת החלל ושם ראינו חלק ממטאוריט, ורכב חלל, וקרון מגורים 
מהחלל והסבירו לנו על המלחמה הקרה בין ארה"ב )ארצות הברית( ובריה"מ )ברית 

 המועצות(.

משם נכנסנו לסינמטריקס לראות סרט רב חושי בשם "מסע בחלל", מה שאומר 
צו עלינו מים, הרחנו עשן, נשבה עלינו רוח, הכיסאות שלנו זזו והסרט היה שהשפרי

בתלת מימד. למדנו על מערכת השמש, שביל השמש, כוכבים , מטאוריטים, שביט 
 ועוד.

מהמדעטק הגענו לואדיניסנס, הלכנו בסימטאות, קנינו אוכל ומצנפות לכריסמס 
 סנטה קלאוס.. ושוקולד בצורת סנטה ושמענו את הסיפור האמיתי על

מואדיניסנס הלכנו למושבה הגרמנית שהייתה מקושטת ומוארת במיוחד לחג. היו 
דוכנים במיוחד לחג והרכבי מוזיקה שהופיעו וסנטה קלאוס הגיע בכבודו ובעצמו עם 

מלא תזמורות של הצופים הערבים של חיפה. סנטה הדליק את העץ הגדול של 
 יכלו להצטלם איתו.הכריסמס ואז התיישב על כיסא ואנשים 

חלק מאיתנו התראיינו לטלוויזיה, סאפי קפץ לפגוש אותנו ועלינו לאוטובוס שמחים 
 ומרוצים! בדרך חזרה עברנו דרך שקמונה שהיא השכונה שממנה התפתחה חיפה.

 היה טיול כיף כיף כיף!



  



 במועדון החטיבה



 יצירה במעגל האני –שיעור שנת מצווה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיעור אומנות שימושית עם ענבל

 

 

 

 

 

  



 שיעור בישול בחירת מתכונים

 

 שיעור ימאות



 

 

 אומנות של מיכל דהן המלצה על שיעור

 הפעם קיימנו ראיון עם אלי ארביב, תלמידה בשיעור קו וכתם.

 ממש כיף. - איך בשיעור?

 אנחנו מציירים, וכיף ליצור .  - מה טוב בשיעור?

 ילדים מתפרצים ומפריעים לשיעור . - מה רע בשיעור?

כן . מצירים בכל מיני דרכים. למשל: מצירים בשיטת   -האם רק מצירים בשיעור? 

הרישות, שזה משהו שקשה להסביר. לפעמים מיכל מביאה משהו לכיתה,  כמו פרח, 

 ואז אנחנו מצירים אותו. לפעמים מעתיקים ציורים מהמחשב. 

 כן הילדים מציעים דברים  שכדי לציר. יעור?האם הילדים מביעים  דעה בש

 

 ראיינו: קאיה אבשלומי ואריאל דבוש

 ערכה וכתבה: קאיה אבשלומי

 מעגל הפרפר

אנו ילדי גינה שתלנו: קולורבי, כרוב וחסה. הגשם טפטף והם גדלו. ראינו פרפרים,  

ז ואז פתאום ראינו את העלים האכולים, ומצאנו זחלים אוכלים את עלי הכרוב, א

 חיפשנו איזה סוג הם, וגילינו שהסוג  הוא לבנין הכרוב.

אספנו את הזחלים לחדר מדעים. חיכינו וחיכינו, והגיעו גלמים. ואז שוב פעם חיכינו 

ופתאום ראינו הרבה פרפרים לבנים ויפים. ראינו זכר ונקבה לפי הנקודות  ,וחיכינו

 ת מעגל הפרפר. שעל הכנפיים שלהם. הם הטילו  ביצים ומתו. וכך הבנו א

                                                                                              :וזאת הבקשה שלנו

 אנו ילדי הגינה מבקשים מכל הלב לא להרוס את הגינה שלנו!!! 

 הסוף!

 כתבו: נועם אלוף ותמנע אמסלם

 

  



לביה"ס מכיתה ה' תלמידה חדשה בבית הספר שלנו. היום הביאה  אשרףאלמוג 

 כלוב שבתוכו ארנבת. ראיינו אותה על הבחירה בארנבת וזהו הסיפור ששמענו: 

בכל חג חנוכה ההורים שלנו נוהגים לתת לנו דמי חנוכה.  ידעתי שבכסף הזה אקנה 

לעצמי ארנבת. הרעיון צץ לי כאשר ראיתי אישה שהסתובבה על יד הבית שלנו 

 כשבידיה כלוב ובתוכו ארנב. 

הלכנו לחנות חיות שנמצאת בחדרה. החנות הייתה סגורה אבל דרך החלון ראינו 

 ם ובגדלים שונים. אמא שלנו ראתה שנעצבתי ואמרה: ארנבות בכל מיני צבעי

 !"... והסוף כבר ידוע.תראי איך הן מחכות לך"

. בתוך הבית מוציאים אותה מהכלוב וכיף ללטף "מיני"לארנבת של אלמוג קורים 

 אותה כי היא רכה כמו שמיכת פוך. 

 

 אז על הדרך: ,ואם כבר

 מי יודע מה ההבדל בין ארנבת, ארנבון ושפן?

לושתם שייכים למחלקת היונקים אבל הארנב והארנבון למשפחת הארנביים ש

ואילו השפן למשפחת השפניים. השפן אינו חיה מבוייתת ואינו נימכר כחיית 

 מחמד בחנויות. 

הארנבון המצוי הוא מין במשפחת הארנביים. זוהי חיית מחמד נפוצה בכל 

 )לא נחמד(.העולם. גם מגדלים אותו בחוות כי בשרו נחשב לטעים 

בת למשפחת הארנביים  דומה לארנבון אך בשונה ממנו  אף היא הארנבת 

 האזניים שלה ארוכות יותר. 

 אתם מוזמנים לנחש מי הוא מי:

 

 

 

 

 

 



 סיפור לילדים צעירים – הברבור

 מאת: שיר בורשטיין

 ברבור קטן רץ לגן, אבל הגן היה סגור. הברבורון היה עצוב שהגן היה סגור. 

 הברבור שאל את הגננת: "למה הגן סגור?", 

 והגננת ענתה: "ברבורון קטן הגן סגור, כי היום יום שבת." 

 הברבור רצה לגן, ושאל את הגננת: "למה הגן סגור ביום שבת?" 

 הגננת ענתה: "אני לא יודעת." הלך הברבור הביתה בבכי. "אמא!!" 

 "חמודי למה אתה בוכה?", אמרה אמא. 

 "הגן סגור היום יום שבת."  הברבור ענה:

 ואמא ענתה: "די על תבכה מחר הגן יהיה פתוח." 

 ולמחרת הגן היה פתוח, והברבורון היה שמח. הברבורון היה שמח. 

 

 

 

 

 מאת :אסיה פופוב

 

 ,שלום,  למי שאף פעם לא שמע , על משחק מחשב בשם "מיינקרפט"

שמכונות בשם "מובים".  "מיינקרפט" זה משחק הישרדות מדהים, שבו יש מפלצות

 יש חיות שאפשר להרבות אותן, ועוד דברים.

 שהכול עשוי מקוביות. -הדבר הכי חשוב במשחק 

יש עוד דברים כמו מפות, שבהם אפשר לשחק במשחקים אדירים כמו משחקי 

 הרעב. 

 המטרה של המשחק הזה: להרוג את הדרקון "אנד". 

 מיינקרפט"  אבל גם זה כייף .יש כמובן עוד  הרבה דברים שאפשר לעשות "ב



 מתכון לחלה לשבת

 מאת: אור בן חיים

בחרתי את המתכון הזה כי אני אוהבת להכין חלה 

 לשבת,ולפעמים היא יוצאת טעימה, ולפעמים יבשה!...

 בהצלחה!           

 חלות 2-מרכיבים ל

 קילו קמח 3

 ביצים 2

 כף שמרים

 כוס שמן 3\2

 כוס סוכר 3\2

 כוסות מים 2

 שטוחה של מלח כפית

 אופן ההכנה

.מערבבים את הקמח והשמרים ביחד.עושים גומה באמצע התערובת ושמים בה 3

 את הביצים,מים,סוכר ושמן ומערבבים.

 .מכסים את הבצק בניילון נצמד ושמים לתפיחה של שעה.2

 כדורים שווים ומתפיחים רבע שעה. 6.עושים 3

 ..עושים צמות ומחממים תנור.שמים לתפיחה שעה4

 .מורחים על החלות ביצים,ומקשטים לפי הטעם ומכניסים לתור עד שמזהיב.1

 בתיאבון!           

  



 המשך.....() הסופרים

 מאת: ליאור פרידמן

הם החליטו לעשות מהנסיעה,  יום אחד שני סופרים ישבו בתוך אוטובוס דיברו ונהנו

יותר  , שטוב והסיפורבאוטובוס תחרות. התחרות היא ששני הסופרים יספרו סיפור 

)פורסם בעיתון  שניהם. הסופר הראשון התחיל לספר סיפור וסייםבשם יפורסם 

, עכשיו הסופר השני מתחיל לספר את הסיפור שלו. לסיפור הקודם של בית הספר(

נער שקוראים שם חי . הסיפור שלו מתחיל בעיירה קטנה "גנב הסוסים"שלו קוראים 

לו חלום להיות רוכב סוסים הנלחם בפשע. , שהיה ברותילו דין. דין היה נער מאוד ח

הבחור המוזר פניו קשוחות.  ,יום אחד דין פגש בחור מוזר עם משקפי שמש על עיניו

 אמר שהוא בא מהמערב הפרוע ושמו סטיב. סטיב חיפש גנב סוסים ששמו בייליה. 

רסם בתור בייליה הוא גנב סוסים שמנסה לגנוב סוסים כבר שנים רבות. בייליה פו

המוזר שהגיע לעייריה, גנב הסוסים הכי גדול במערב. ההורים של דין אמרו לבחור 

עלה על בחור המוזר, שום גנב סוסים וכדאי שהוא יחזור למערב. ה אצלםשלא נמצא 

 סוסו וחזר למערב. 

יום אחד נשמעה ירייה בחווה של ההורים של דין. זה היה גנב הסוסים בייליה, הוא 

פתאום הוא  ,וברח למערב. דין רץ אחריו "אפרושקראו לו "ס של דין גנב את הסו

רכב על עייריה. הבחור הזה שבא אליהם ל ,המוזר, שזה היה הבחור ראה קאובוי

. לו, שהיה כאן איש שגנב את הסוס שלו וברחסוס לבן גדול וחזק. דין הצעיר אמר 

ין ישב והקשיב לקאובוי ד. "שב אני רוצה לספר לך סיפורהמוזר אמר לדין " הקאובוי

שנים אני הייתי נער צעיר כמוך, הייתי מאורס לבת של  32לפני שהחל לספר: "

, לא הסכמתי להתחתן איתהלבסוף לו בייליה. אבל שקראו השריף של הכפר שלי 

הקים עדר . מאז הצלחתי לבייליה גנב את הסוס שלי אבל הסוס שלי הצליח להימלט

לקחתי את הסוס שלי ואת עדר הסוסים והחלטתי לנדוד. אבל בייליה עקב , של סוסים

כל חבר שהכרתי וגנב את הסוס שלו. רציתי לכל מקום. הוא גם עקב אחרי אחרי 

 ,אבל החלטתי לוותרלנקום בבייליה על זה שהוא גונב לכל חבר שלי את הסוס שלו, 

, משום שערך החיים ילו אם עשה לך מעשה רעפכי הבנתי שאסור להרוג בן אדם א

 . "הוא הדבר החשוב



 

 הסופר השני סיים גם את סיפורו. .....עתה 

אתם הקוראים תצטרכו את זה  ?יותרטוב ועכשיו שני הסופרים שואלים איזה סיפור 

 בחור. ל

 

 

 

 

 גשם הראשוןה

 מאת: נועם אלוף

  .פעם אחת בכיתה )א'( בטכנודע בפרויקט רואים עתיד

 בשיעור מדעים למדנו על הנושא מים. 

 אני שאלתי איך נוצרו המים הראשונים? 

 פעם מזמן מזמן לפני שהיו יצורים היה רק חום ענק! "והמורה למדעים ענה: 

  "ואז פתאום התחיל גשם חזק מאוד רק גשם וגשם.

 עכשיו אני בכיתה )ג'( ואני חושבת שזה בזכות האדים של השמש!

 

  



 (לא גזעניותאוסף בדיחות ) –אותי זה מצחיק 

 

 אסף ורשם: שי כרמלי

* 

 שקט אף אחד לא אומר כלום. " מי יכול עליי?!?!..."ריון אחד נכנס לבר וצועק: ב

 שוב שקט אין אות. " מי יכול עליי?!?!?!...: "יום לאחר מכן עוד פעם צועק

י מטר נש בגובה, ריון ענקאז ב"מי יכול עליי?!?!:"צועקושלישי הוא נכנס לבר היום ב
 "קוראים לי איציק אני יכול עליך... "אומר לו: 

 "!?!?!?מ...מי...יכול עליי ועל איציק"בריון נתקע ואמר: ה

 

** 

זקן אחד גוסס, ושוכב בבית חולים עם כל הצינורות מחוברים אליו. משפחתו מזמינה 

שהוא  כומר לעמוד לצידו ברגעיו האחרונים. לאחר כמה דקות הזקן עושה סימנים

רוצה נייר ועיפרון. מיד מביאים לו את מבוקשו, ובשרית כוחותיו הוא מצליח לשרבט 

כמה מילים על הנייר, ומוציא את נשמתו. הכומר לוקח את הנייר, ובגלל הבכי של 

 קרובי המשפחה הוא מכניס את הדף לכיס מעילו כדי לא לגרום לעוד צער.

תו מעיל, ומבחין בדף שנמצא בכיס למחרת בהלוויתו של האיש לובש הכומר את או

שלו. הוא מוציא את הדף ומכריז בפני הנוכחים: "אתמול ממש לפני שנפטר, כתב 

יקירכם כמה מילים על דף נייר שנצא בידי, ואני אשמח לקרוא את דבריו האחרונים." 

 הכומר לוקח את הדף ומקריא: "תרד מצינור החמצן, יא מטומטם..."

  



 

 

לעולם לא! לא יקום ולא יהיה! לא  -, עם פרוץ החנוכה, הכרזתי בתחילת דרכי כאמא

 !בבית ספרי

                                               . (=נראה אותך) נבר סיי נבר -אנשים אמרו לי 

                                                       צחקקו מאחורי גבי ולעיתים ישירות בפרצופי. 

                                                                          אמרו נראה אותך בעוד כמה שנים. 

                                                            אחר כך אמרו נראה אותך כשתהיה לך בת. 

 .בקיצור נראה אותך

                                                                      ואני עמדתי בסירובי, כחומה בצורה. 

 .לא עושה מה שלא בא לי -אשת עקרונות אני ובראש עקרונותיי, עקרון ברזל 

לעולם לא אלך לפסטיגל, ואני מתכוונת לפסטיגל  -)=אני מתחייבת(אז ריד מיי ליפס 

 בשום זמן אחר כז'אנר כמובן, לא רק כמותג ספציפי. לא בחנוכה, ולא

 .גדולה, עם שני בנים וטום בוי חוכמה# .

 זהר כרמי

 )א'( יעלאמא של יואב )ו'(, רואי )ד'( ו

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%94
https://www.facebook.com/hashtag/%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%94


  מחשבות

                                                 קרה לכם שחשבתם על משהו ופתאום זה פשוט קרה?
. למשל, מאוד רציתי מלא פעמים קרה לי שחשבתי על משהו ובאורח פלא זה קרה.

 שצפיתיכשהייתי קטנה  להיות חלק מקהילת גבעול והנה זה התגשם. או למשל,
איזה  יהייתי מביטה על הרולר בסוף התכנית וחשבת ,תוכניות טלוויזיה שאהבתיב

החיים גלגלו אותי לעבוד  ... לימים, אני רוצה גםכייף לאנשים שעובדים בטלוויזיה
בהפקת תכנית טלוויזיה וגם השם שלי רץ ברולר לשבריר שנייה. אגב, זה קורה גם 

בדברים הרבה פחות דרמטיים כך למשל רציתי כריות מבד מסוים לסלון שלי, למרות 
 שהבד אזל, איכשהו מצאתי.

 התכוננות?  ?השתדלותמזל? גורל?  ,זהומה איך זה קורה..  אז מה,

אין לי מושג איך   הדתיים אומרים שאם קוראים את המילה מקרה הפוך זה ה' רקם.
הקסם הזה קורה, אבל עובדה שזה הרבה פעמים קורה. אממה, אליה וקוץ בה, כמו 

ליליות שדברים טובים יכולים לקרות כתוצאה ממחשבה חיובית. ככה מחשבות ש
גיליתי                       עלולות לסנדל אותנו במקרה הטוב, להזיק לנו במקרה הרע.

שהמחשבות שלי הם רק המחשבות שלי ולא האמת הצרופה רק בגיל מופלג וזה 
היה אחד הגילויים המרעישים והמשמעותיים בחיים שלי. פתאום תפסתי את עצמי 

              צמי  וזה היה לפעמים מביך...על חם והבנתי איזה מחשבות חשבתי על ע
                                                                                               :גנדי אמר מהטמה

                                                               ,שים לב, למה בסוף הופכות המחשבות
 םשבות שלך, הן הופכות להיות מילישים לב למח

 שים לב למילים שלך, הן הופכות להיות מעשים
 שים לב למעשים שלך, הם הופכים להיות הרגלים

 שים לב להרגלים שלך, הם הופכים להיות אופי
 .שים לב לאופי שלך, הוא הופך להיות גורל

 
שהם איש חכם אמר פעם שבגדול האנשים מתחלקים לשניים, אלה שחושבים 
ראויים ושמגיע להם ואלה שחושבים שלא מגיע להם. אגב, זה לא קשור 

לאינטליגנציה, ליופי, לכסף למצב משפחתי אלא לגישה לחיים, להוויה בסיסית.  
משנה  זה ממש לא, וחושבים נחנותמיד אומר "כן" לכל מה שאיקום ההעניין הוא ש

הרבה, שהחיים לא  יםווש נחנו לאשאחשוב ל נבחר להאמין. אם  יםבוחר נובמה א
בחיים, ולהיפך.  קבלנזה בדיוק מה ש , שלא נצליח שאנחנו לא מסוגלים,יהיו טובים

אם נחשוב ונרגיש שמגיע לנו, שאנחנו יחידים ומיוחדים ומהממים, ושהחיים ממש 
 כייפים.. אז סביר להניח שיקרה איזה קסם כזה וזה בדיוק מה שיהיה.  

 ימים טובים

 אילת בן צבי

 



  



 תמונות מהטיול לשלג בירושלים

  



  



  



 

 אריאל דבוש :מאת

 

שלום לכם רוצים לדעת הרבה על מה שקורה פה למשל אופנה 

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

)אזכיר גם כמה בעיות( והיום אזכיר לכם אופנת חורף נוחה 

 ללא צל של ספק מעיל פוך וכובע צמר מצחייה 

 

 כובע צמר מצחייה

המוזר, אבל  אני מבינה שעולות כמה גבות ששומעים את השם

זה פשוט כובע צמר עם מצחייה )תרתי משמע(. נוח למדי קצת 

מגרד וללא ספק חוסם את שדה הראיה, אם יש סערה בחוץ אל 

תסתפק רק בכובע הזה הוא לא מחמם מידי ותשים אותו על 

הצד כדי להיראות "קול" הכובע לא יחמם בכלל אבל הכובע 

 1-5לם. ניקוד מעושה את העבודה שלו בתור כובע שמחמם מוש

5.5 

 

 

 מעיל פוך

 

דבר ראשון שיש סערה גשם )או אפילו שלג( המעיל פוך הכי טוב 

אבל אם אתה לא בטוח כל כך בתחזית עדיף לא לקחת סיכון 

קט )אלא אם אתם רוצים להתעלף מרוב חום ( חוץ 'ולקחת ג

מזה הכל בסדר הוא נוח הוא מחמם  הוא אפילו טיפה אופנתי 

 1-5ניקוד מ

5.55 



 מנחם החייזר 

 מאת: אריאל דבוש

הכירו את מנחם החייזר מותח בלי לחשוב פעמיים רק עם הטלפון מצלצל תיזהרו 

 אולי זה הוא... והפעם מנחם מתקשר ל.... חנות בגדים

 מוכר: "שלום,"

 מנחם: "מה ניש?"

 מוכר: "הכול טוב. מה איתך?"

מנחם: "גרוע! אחותי הקטנה קיבלה דמי כיס לחנוכה את הקלטת של דורה, וכל 

הבוקר היא תפסה את הטלוויזיה. אתה מאמין שאתמול פספסתי בגללה את 

 השמינייה?"  

 מוכר: "אני מבין. יש עוד סיבה שהתקשרת?" 

 מנחם: "כן, בטח!"

 מוכר: "נו, ומה היא?"  

 אדומה יפה שכתוב עליה foxם חולצה של מנחם: "אתה מבין? אתמול קניתי אצלכ

fox   " 

 מוכר: נו ו...

 מנחם: אז יש לי רעיון שיכניס לחנות של המון לקוחות 

 מוכר: ומה הוא?

 יכתבו עליה מנחם המלך או אין על מנחם foxמנחם: שבמקום שיכתבו על החולצה 

 מוכר: אה... לא נראה לי

 מנחם: זה יהיה שווה לך

 מוכר: "ניתוק"

 : הלו אדון מוכר זה בסדר שיכתבו גם מנחם השווה או מנחם החתיך..... מנחם

 


