
 



 !של                               הרביעי כנופיית למידה גאה להציג את העיתון

אנחנו יודעים שהעיתון לא יצא בקביעות בתקופה האחרונה, אבל מעכשיו הוא חוזר 

 לפעילות מלאה, כל שבוע פנים, אז תתכוננו!

 שהיא עושה ורוצה שתשתפו פעולה ותזרמו: דבריםהכנופייה רוצה להזכיר כמה 

 

רעיונות לעיתון יתקבלו בברכה! יש לכם שיר שכתבתם למגירה, כתבה,  -                               

 aתעבירו לנו את זה או שתשימו בתיבת רעיונות שליד  !רעיון לפינה או כל דבר אחר?

 

"חזק לנצח" אנחנו מחפשים את -ממשיך! אחרי "שתיקת הכבשים" ו שלישי מהסרטים

 הסרט הבא! כל רעיון לסרט שיש לכם שימו בתיבת רעיונות ליד המשרד חניכים.

 

כבר יש בו לא מעט שיעורי חניך והדרכות  !רוצים להזכיר את הסקיידרייב -                             

 חלוק ולשתף נשמח אם תעלו, זה יעזור לכולם!אבל ממש לא מספיק. כל דבר שתרצו ל

 ZG12345678 סיסמה:    nachshon16@live.com שם משתמש:

 

אנחנו ממשיכים להציג לכם בכל זמן הודעות ספר אחד מהספרים  - הספר היומי

 בספרייה. תעשו לעצמכם טובה ותקראו משהו!

 
 קריאה מהנה 

 



 שלום!

תחילה אסביר את הכותרת: זוהי שורה מתוך שיר של שלמה גרוניך ומתי כספי 
בשם)כמה מקורי( "שירים פשוטים". בשיר הם מביעים ביקורת בצורה 

היתולית)כלומר צורה מצחיקה( על תופעת הרדידות שבשירים וחוסר העומק 
 מפגינים. אבל לא בשיר הזה רציתי להתמקד.שהאנשים המאזינים 

הפעם, בחרתי להתמקד דווקא בשיר שהוא קצת עצוב ולא קשור כרגע לשום נושא 
שאנו דנים בו השבוע במכינה ובכל זאת זהו שיר מיוחד ומעורר חשיבה שכדאי 

 להכיר:

 לשיר קוראים "כתוב בעיפרון בקרון החתום" מאת דן פגיס, וכך הוא הולך:

 

 וח הזה אני חווהכאן במשל

 עם הבל בני

 אן תראו את בני הגדול

 קין בן אדם

 תגידו לו שאני

 

אפשר להבחין שהוא  -לשיר הזה אין סיום ברור ואם קוראים אותו שוב ושוב ברצף
לא נגמר בגלל שהשורה הראשונה הוא המשך מדויק של השורה האחרונה. לא קשה 

ונה, והשיר עושה להבחין בקונוטציה של המלה "משלוח" בשורה הראש
אסוציאציות לשואה. אני אוהבת את השיר הזה כי אין לו מסר חד ולא ברור מה 

המשורר רוצה להביע. שורה ספציפית שתפסה אותי היא השורה החמישית: קין בן 
אדם. גם קין היה בן אדם. על אף שרצח את אחיו. הוא גם בן אדם וגם הבן של 

רוצה שקין יידע שהיא במשלוח? איך הוא  אדם, האיש הראשון בעולם. ולמה חווה
יכול לעזור לה)בהנחה שזה מה שהיא רוצה שהוא יידע, אם קוראים את השיר כמה 
 פעמים ברצף(? ועם השאלות הפתוחות האלה אני משאירה אתכם להמשיך לחשוב. 

 עד הפעם הבאה,

  דפנה



 

 הר של פסגתו על –( ישו של הפסל) הקורקובדו מהר תצפית

 כבר שהפך, ישו של הענק פסלו מוצב מטרים 017 בגובה, הקורבדו

 עוצרת הפסל של מרגליו התצפית. ריו של רשמי הלא לסמל מזמן

 שבו המדהים הנוף של העוצמה ממלוא ליהנות לכם ותאפשר נשימה

 לעלות כדי(. טובה ראות עם ביום להגיע תקפידו רק) העיר התברכה

 Cosme Velho 513 -ב שנמצאת לכיכר להגיע תצטרכו, לפסגה

 תוכלו משם(, 385 באוטובוס היא ביותר הנוחה הדרך מקופקבנה)

 איש 13 של בוואנים או( ריאל 35) ברכבת למעלה לעלות האם לבחור

 ויוצאים לפסגה בדרך נוספת לתצפית עוצרים אשר( ריאל 33-37)

 כלל בדרך לרכבת שהתור כיוון זמן לחסוך עלול) מתמלאים כשהם

  www.corcovado.com.br: אינטרנט אתר(. ארוך

 

 המפורסמת התצפית – (Pao De Acucar" )הסוכר הר"מ תצפית

 בדרמטיות שמזדקר", הסוכר לחם הר" של מפסגתו, ריו של השניה

 באמצעות היא ההר לפסגת ההגעה. מטרים 377-כ של לגובה מהים

 התצפית בנקודת ביניהם להחליף שצריך, רכבלים שני של מערכת

 ההר מפסגת התצפית(. עצמה בזכות מאוד יפה" )אורקה דו מורו"שב

 מומלץ. שבקורקובדו מזו בהרבה יפה רבים ובעיני נשימה עוצרת

 בשקיעה הנוף אז, המאוחרות הצהריים אחר בשעות להגיע במיוחד

 בחוף לקחת תוכלו הרכבל את. תיירים פחות( קצת) ויש במיוחד יפה

Vermelha ב- Av. Pasteur 520 .35 היא הרכבל כרטיסי של העלות 

  .www.bondinho.com.br: אינטרנט אתר. ביחד לשניהם ריאל

 

 העסקים מרכז גם הוא ריו של העיר מרכז – העיר במרכז סיבוב

 של גדול מגוון עם, העיר של תרבותי-ההיסטורי המרכז וגם והמסחר

 הפורטוגלית השליטה מעוז בעבר שהיו, מרשימים ומבנים מוזיאונים

, Rio Branco שדרות הם"( Centro"-ה) המרכז איזור של לבו. בברזיל

 בכיכר, השדרה לאורך. יום מדי אנשים המוני אליהן המנקזות

Floriano ,קלאסי ניאו בסגנון מרשימים ממבנים להתרשם תוכלו ,

 העירוני והתיאטרון ריו של הישן העיירה בניין הם שבהם שהבולטים

 נמצאת לשם בסמוך. בפאריס האופרה בניין בהשראת שנבנה היפהפה

 דווקא שנבנתה מכנסייה להתפעל לכם שתאפשר, העירונית הקתדרלה

 שסמוך, היפה Tiradentes לכיכר קפיצה על תוותרו אל. מודרני בסגנון

. בעולם ביותר מהיפות לאחת נחשבתה מיוחדת ספרייה נמצאת אליה

 וליהנות, ברזיל עצמאות הוכרזה בה, República לכיכר לקפוץ תוכלו

 את תמצאו המרכז איזור של השני בקצה. הספסלים אחד על מהצל

 . הממשלה של מושבה ומקום הפורטוגלית המלוכה ארמון בעבר שהיה אימפריאל ארמון ובה" בנובמבר 13" כיכר

http://www.corcovado.com.br/


 

 העיר. המקומיים על ובעיקר התיירים על מאוד אהובים והם בעולם ביותר מהמפורסמים הם ריו של החופים – חופים

 בלבוש וגברים בנשים היממה שעות בכל המתמלאים, צלולים ומים מוזהבים חולות עם יפהפיים בחופים התברכה

 ההסתובבות(. לנשים הסטנדרטי הים בגד והוא", דנטלי חוט, "ברצינות חצי בצחוק חצי כאן נקרא החוטיני) מינימאלי

 אנשים יש תמיד בריו בחופים. לחוף חוף בין עוברים ורק תמידי בחופש חיים העיר שאנשי התחושה את נותנת בחופים

 יש. כדורגל ועד שלם קוקוס פרי דרך, מגלידה - משהו לכם למכור וינסה מהרוכלים אחד אליכם יגיע רגע ובכל, ובלגאן

 מכל חופים של גדול מגוון בעיר. לבקשתכם, פרמזן גבינת או שיפודים לכם וצולים נייד מנגל עם שהולכים מוכרים גם

  :הם ביותר המפורסמים אך, הסוגים

 של השני הסמל הם שלו הטיילת של הפסיפס שמדרכות, בריו ביותר המפורסם החוף, ספק בלי – קופקבאנה 

 תיירים, חופים כדורגל שחקני – הכל קורה( אורכו מ"ק 3.3) הזה הענק החוף לאורך. ישו של פסלו אחרי ריו

 בזה זה מתערבבים כולם, קולניים קוקוס מיץ ומוכרי משתזפות בחורות, משועממים פאבלה נערי, מצלמות עם

 שמתעוררים הפתוח באוויר ופאבים קפה בתי של גדול מבחר יש החוף של היפה הטיילת לאורך. הזמן כל

 זנות של למוקד הופך שהוא כיוון, מומלצת לא עצמו בחוף בלילה הסתובבות, זאת עם. הערב בשעות לחיים

 .בסמים וסחר

 מפורסמים פחות שהם שלמרות כיוון, המקומיים על פופולאריים יותר כאן הרחצה חופי – איפנאמה 

. חזקים כך כל לא והגלים יותר נקיים המים, יותר יפה הנוף – יותר טובים רחצה חופי פשוט הם, מקופקבאנה

'(. וכו גייז חוף, למשפחות חוף) משלו איפיון איזור כשלכל, המצילים סוכות מספרי לפי לאיזורים מחולק החוף

 .ביותר לאופנתי נחשב 9 מספר תחנה ליד האיזור

 בעיקר אליו מושך החוף. היוקרתית לבלון שכונת של יחסית הקטן החוף נמצא איפנאמה חוף בקצה – לבלון 

, החוף בקצה. שלחופיו היוקרתית מהשכונה להתרשם בכדי בעיקר בו לבקר שווה אך, יחסית אמידות משפחות

 .מצויינת תצפית נקודת ישנה, המערבי בחלקו

 

 

 גדול חובב שאינו מי עבור גם, נשכחת בלתי חוויה היא בברזיל כדורגל במשחק צפייה – במאראקאנה כדורגל משחק

 ושל בברזיל ביותר הגדולות מקבוצות כמה של ביתם היא העיר. בריו מאשר לזה יותר מתאים מקום ואין, המשחק של

(. כדורגל במשחק שצפו פעם אי הרבה הכי) צופים 077,777 הכיל השיא שבימי, המפורסם המאראקנה איצטדיון

 בין דרבי למשחק ללכת תוכלו ואם, ובוטאפגו פלומיננזה, גאמה דה ואסקו, פלמנגו הן העיר של המפורסמות הקבוצות

-ה סביב הם ולרוב, המשחק לחשיבות בהתאם משתנים הכרטיסים מחירי. במיוחד לוהטת לאווירה תזכו, מהן שתיים

 Eurico Rua Professor-ב ממוקם עצמו המאראקנה(. ויותר 37-ל להגיע יכולים גמר משחקי כי אם) ריאל 03-13

Rabelo S/N  .ובינתיים, 0715 יוני עד לשיפוצים האיצטדיון נסגר, בעיר שייערכו העולם גביע משחקי בגלל: לב שימו ,

 בקלות להגיע ניתן אליו(, Estádio Olímpico João Havelange) העיר בפרברי חלופי באיצטדיון נערכים המשחקים

  .בו פועל שעדיין, הכדורגל במוזיאון לבקר יוכל, המפורסם מהמאראקאנה להתרשם ירצה זאת שבכל מי. ברכבת



 

 

 

 קרירה נושבת הרוח

 

" אהבתי ארץ משירי" שלי הטור( שומן – בנחשונאית או) אחד גיליון של פגרה לאחר! חבריה םשלו

. המדינה והקמת, השחרור מלחמת תקופת אל אחורה דורות שני שוב חוזרים אנו והפעם. חוזר

 :והפעם

 (כפייים מחיאות שתי) קרירה נושבת הרוח"

  ....(כפיים) למדורה קיסם נוסיפה

 "אן'הפינג סובב לו סובב.... לה לה לה לה

 לחלק שהיו הקצובות הכפיים מחיאות עם - הזה השיר את

 אחרי דור, למדורה מסביב ישראלים שרו - ממנו נפרד בלתי

 בטיולים, הנוער תנועות של בקומזיצים, ח"הפלמ באוהלי. דור

 זוכרים בעיקר וכיום. בעומר ג"ל של השכונתית למדורה מסביב ואפילו, הספר בית של השנתיים

 ?למדורה הקיסם יוסיף כבר מה, עצמנו את שאלנו תמיד. הללו השורות את

 הקטנה הכוס אלא הקומקום לא בכלל וזה, בתורכית מילה זו במקור אן'שפינג, ידענו לא שרובנו מה

 רוזנטל רוביק הבלשן כותב" המקיף הסלנג מילון"שב למרות) הקפה את שותים איתה הידית בלי

 .ארמני עממי שיר במקור שזהו ידענו שלא, והעיקר(. הקפה לבישול הקנקן הוא אן'פינג שבלאדינו

 אן'הפינג.7494 בשנת ברבים והודפס 7491 בשנת( פיינר אז) חפר חיים כתב המפורסם השיר את

 זרדים מפצחת האש: "במילים שמתחיל יזבאת'צ בשיר כמו חפר של נוספים בשירים גם זכר

 :חפר של המלא השיר להלן". אן'בפינג הקפה משחיר/  בדממה

 

 

 

. עתודה כוח הייתה" רזרבה"ו, טירון פירושה האחרון בבית המופיעה" צנחן" המילה ח"הפלמ בלשון

 .וחזור הלוך, סיבוב היא( נְַגֶלה: ח"הפלמ ובלשון" )נְַגַלה"

 שלושה לפני שנפטר) חפר חיים שאותו, ח"הפלמ לוחמי הווי על ללמוד תוכלו, השיר את תקראו אם

 גורי וחיים חפר חיים העורכים כתבו( 439' עמ) ח"הפלמ משפחת בספר. בשיריו תיעד( חודשים

 :(מהתקופה נוסף משורר)



 הוא אן'ופינג הארוכה הידית בעל הנחושת קומקום הוא איבריק. איבריק לא זה אן'הפינג, אלף"

 גם, מדורה גם זה אן'פינג. קטן ערבי ספל רק לא זה אן'פינג: בית עכשיו. אלף זה. קטן ספלון

 :שולחן נימוסי גם זה, ל"הנ רק לא זה אן'פינג: גימל עכשיו. בית זה. כזבים וגם שירה גם, חברּות

 מן מרוחק כשהמוזג, בעלמה או במפקד מתחילים

 אן'שהפינג עד ליד מיד ומעבירים, הבחירה מן או הבכיר

, ברעש הקפה את לשאוב הלוגם על. היעד אל מגיע

 הקפה עושה את ולשבח רצון שביעות של אנחה לפלוט

 סיפורי או שירה אגב לתורם ממתינים האחרים... 

 שלא אן'פינג שנטל מי - מגונות למידות סימן. מעשיות

 להספיק צריך שהקפה, לזכור חייב המוזג גם. בתורו

 מומחים היו אך, לקפה מומחה היה פלמחניק כל. לכולם

 של היקרות הסגולות את למצות שידע הוא והוא, י'אנג'קהוו: קראו כזה למומחה. ממנו גדולים

 דור על אן'הפינג דור עדיף בכך וגם. המרובה את המחזיק מועט בבחינת, המלכים משקה

 ".האספרסו

 

 על מספר והוא ,Hingala בשם נקרא השיר ושם, ארמנית עממית שהמנגינה רשום המקורות בכל

 הוריי כמו עידוד קריאת מעין היא בארמנית הינגלה. עצוב אהבה שיר השר, הרים בין בעמק רועה

 צרפתים זמרים שני חיברו שנים כמה לפני. בפייסבוק בקבוצה השיר את אפרסם אני. הללויה או

 מילים ,(Vincent Bagyan) באגיאן ּווינסנט (Dianna Minasyan) מינאסיאן דיאנה, ארמני ממוצא

'(. וכו אדמה רעידות, עם רצח) מולדתם ארץ של הטרגי בגורלה עוסקות והן, הישן לשיר חדשות

  .קבר אני: כלומר ,Je suis une tombe :שנקרא ובארמנית בצרפתית יפהפה דואט שרים הם

 ?לארץ מארמניה הזה השיר הגיע מאיפה אז

 מאוד ייתכן. מילים ללא ח"בפלמ הושרה המנגינה המילים את כתב חפר שחיים לפני גם כי מסתבר

 גם הגיע וכך ולחבריו לעצמו אותו ניגן, השיר את וזכר ארמני ממוצא שהיה, חניקים"הפלמ שאחד

 .חפר חיים אל

 
 



 

 

 

 

 

 

 הם לא כל כך יפים, אני יודע.

י אפשר לישון שאת עידן אני וא

 עשומ

 אז הם חיברו שתי מיטות

 ערמות של שקיות

 ככה בחדר ישנים כאן כפיות

 יודע רי הוא שמן, אניאו

 וא' גיוסים, אותו אני לא מרגיע

 יש לנו בחור חדש

 ענק ירוק ונכה גם

 מה זה משנה שאביב ישן בכלל

 כבר כחאז עם רע ואין 

 עם אנסטסיה על הלוח

 אפשר להירגע

 ולרגע רק לשכוח

 שאין שקט כאן בלילה

 הנחירות שמסביב

נועדנו  4שאנחנו את חדר 

 להחריבבב

 1אז רק תבואו למסיבה, של חדר 

 1יש שפע של טונות בחדר 

 1למתן אין ידיים בחדר 

 1איזה אשכנזי חדש בחדר 

 

 !ארלדירלדדה – יש לי בחדר תימני

 !ארלדירלדדה – ואיזה ילד תמהוני

 !ארלדירלדדה – ויש את בן ישראל

 !ארלדירלדדה – "מתפעל"ועוד איזה 

 !ארלדירלדדה – ויש שחצן מהר אדר

 !ארלדירלדדה – ואיזה חולוני דפ"ר

 !ארלדירלדדה – ואת הסוף אני לא זוכר

 כי חלי חלי משורר

 !רלדירלדדהא

 



 

 

 

 

 

 

 מה גרם לך להגיע למכינה?

ככה לפני הצבא לחשוב להתפתח להתקדם  שבתגאוקייי מה שגרם לי להגיע למכינה זה רציתי שנה לה

 לראות איפה אני יכול להששתפר, להכיר אנשים חברים, חברה. 

 בינתיים אתה הולך אחרי המטרות שלך?

 הולך לפי המטרות, אני עושה צעד צעד שלב שלב ומתקדם

 תמודד עם החזרה הביתה פעם בשבוע?איך אתה מ

וחצי שעות..  5למרות המרחק עד חיפה והנסיעות הארוכות בקטנה האמת שזאת לא בעיה! בקטנה 

 מקסימום ישן באוטובוס.. 

 תוכל לספר על רגעים קשים שהיו לך במכינה?

בערב צוות הראשון שלפני יום כיפור חשפתי מה הקושי  ...אממ

שבחיים לא אשכח אותו. היה קשה שלי וכולם בכו. זה היה יום 

אבל יצאתי מהיום הזה חזק יותר. הרבה מאוד מהמכינה חיזקו 

 אותי ותודה רבה להם.

 רגע אהוב שנתפסת עליו, ככה משהו מיוחד?!

השיעור של ערבות הדדית. דיברו איתנו על חברה, החיים 

 –כקבוצה ואיך להתנהל כצוות, דבר שהוא לדעתי ממש חשוב 

ה למנהיגות חברתית, שמכינה להיות מפקדים במיוחד במכינ

איך  שחשבנו כולנו וקצינים בצבא. אני חושב שזה מאוד חשוב

 .מיישמים את זה

 האם יש מרצה שתפס אותך במיוחד?

שיעורים שממש מעניינים אותי ואני  -אממ אני מאוד אוהב את השיעורים של שמעון אזולאי ושל מני 

מנסה לקחת את עצמי עוד צעד קדימה, ללמוד עוד דרכים ואני מרגיש בשיעורים לוקח מהם הרבה. אני 

 האלה שאני מוצא את עצמי.

 באיזה חולייה אתה ומה תפקידך בה?

פעם מוביל מסלול פעם אחראי   –אני בחוליית חוליד"א הגימלים! תפקידי בחולייה כל הזמן משתנה 

כל פעם משהו שונה. מאוד  –צע במלא תפקידים לוגיסטיקה לפעמים על משבצות מסוימות. אני מתמק

 אוהב את זה ונהנה.

 מה אתה רוצה לעשות בצבא?

אם לא, אז סיירת צנחנים. בינתיים אני  שזה קומנדו של הצנחנים. הייתי רוצה לשרת ביחידת מגלן

 מתאמן ומתכונן לקראת הגיבוש באפריל. מקווה לעבור אותו ואחר כך ליח"טיות. 

 כינוי מהבית?

בנצ'וק, בת דודה שלי קוראת לי בנג'מין, בנוש, בנגובר )תשאלי את עידן הוא  לי הרבה כינויים. יש

 פעם.המציא את זה(. קראו לי גם בובה 

 משהו לסיום?

 שווה לבוא למכינה! אני מאוד אוהב את המכינה ושאני וכולנו נגשים את כל שאיפותינו.



 

 

 51הג'ינס הראשון שלו בגיל  

 חושב לעבור לנצרות 

 8בכה כשנפלה לו הכיפה לנהר בגיל  

עליו: בן אן ג'ריס, קרקים בין המאכלים האובים  

 וטונה, פרינגלס, לוטוס ואוריאו.

 יש לו זוג נעליים אחד וגרביים ורודות וסגולות. 

 יש לו חיבה לשורטסים ורודים 

 8חטפו אותו בטעות בגיל  

 אבא שלו זכה בחידון התנ"ך העולמי 

 הוא בכור בן בכור בן בכור )הוא, אביו וסבו בכורים כולם( 

 לארץ 51עלה בגיל  

 

 

 

בכל שבוע מישהו אחר ימשיך את  -זוהי פינת סיפור בהמשכים 

 הסיפור. את ההתחלה כתב באדיבותו מני

מצאתי את עצמי בתוך פח זבל. לפי מיקום הירח השעה הייתה קצת 
את  בבוקר. היה שקט בחוץ חוץ מאיזה תנשמת שכנראה שמה 4אחרי 

עיניה על עכבר כפר קטן. הרגשתי עקצוץ בעורף וכששמתי את אצבעי 
המורה על מקום הכאב, הרגשתי שפלומת השיער איננה קיימת עוד 

ובמקומה יש עיגול מושלם של קרחת. ניסיתי לעמוד על רגליי ושמתי לב 
שברך שמאל כואב כאבי תופת, ומירך ימין ניגר זרזיף דם. מיד 

כלתי ימינה ושמאלה. לקחתי צעד אחורה כשהתחלתי לעמוד הסת
ומעדתי. כשהסתכלתי על מה מעדתי, קלטתי שנפלתי מעל גופה של נערה 

, שהדבר הבולט ביותר בה היה שהיא שכבה נטולת רוח 02בערך כבת 
חיים בעוד פיה פעור, ועיניה פקוחות לרווחה. איני רוצה לדמיין מה הוא 

מוזרה שלפני שזמן רב  הדבר האחרון שראתה, אך הייתה לי הרגשה
יעבור גם אני אראה אותו. התחלתי ללכת לכיוון פנס רחוב כשלפתע 

שמתי לב שיש לי בליטה של נייר מקופל בכיס הימני העליון של הג'ינס. 
 שלפתי את הנייר, פתחתי אותו...
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