
 



 

 

 הסנדק –אלעד 

 נהגת שודים –יהל גזית 

 רכב מילוט –עידן חסון 

 נשיםזכויות אחראי על  –דניאל מויסה 

 פורץ למחשבים של מעגן מיכאל –תומר בן גיגי 

 היסטית של הכנופייהמסז' –דניאל דהן 

  חופר )תעלות( –בן גוז'נסקי 

 מוריד שירים מהאינטרנט – אור נדיב

 

 

 

 

 .היום נחשון עיתון את שבוע בכל הכנופייה גאה להציג

, פינה, למאמר כלשהו רעיון מכם אחד לכל יש אם! להצעות מאוד פתוחים אנו
 או מויסה דניאל חברי הכנופייה אל ייפנה אם מאוד נשמח, אחר רעיון כל או בדיחה

 .העיתון על האחראים גיגי בן תומר

 קריאה מהנה 



 

 

 

 מפקד היה( 4411 בשנת נולד) אלדר יוסף ל"תא
 והתקפת הבלימה בקרבות 5 בחטיבה 57 גדוד
 יום במלחמת הגולן ברמת הישראלית הנגד

 בשנים ראשי חינוך כקצין וכיהן הכיפורים
 ולמד אביב בתל גדל אלדר .4491-4497

 במאי ל"לנח התגייס הוא. גאולה בגימנסיה
 מפקד היה הכיפורים יום מלחמת ערב .4491
 ביוני נכנס אליו תפקיד, 5 חטיבה של 57 גדוד
-קרב במשךבמהלך מלחמת יום כיפור,  .4451

 חוסר מחמת ש"נגמ מתוך נלחם ,הבלימה
. לאחור ופונה נפצע, ראשון בקו ועמד הטנקים

 וחזר ח"ביה-מ" ברח" ראשוני טיפול לאחר
 שנית נפצע 4451' אוק 49-ב. יחידתו על לפקד

 פונה הבלימה-קרב בגמר ורק, לפינוי סירב אך
 המופת עיטור:  לו הוענק זה מעשה על .לאחור

 4491 באוקטובר. 4457 מאי ה"תשל אייר
 בו תפקיד, ראשי חינוך לקצין אלדר התמנה

 סיים ל"מצה שיחררו לאחר. 4497 עד כיהן
 האגודה ל"כמנכ כיהן, בחינוך ראשון תואר
 וספורט נוער תרבות אגף מנהל, החייל למען

 מקומית מועצה,רעננה עיירית,ים בת בעיירית
 על אחראי היה 1007-1044 בשנים .סביון

  הביטחון במשרד צבאיות-הקדם המכינות
 הקדם המכינות מועצת ל"כמנכ כהןומ

 .צבאיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אקולוגית תכנון שיטת היא ר'רמקלצפ
-בן בסיס על יצרניות מערכות ביצירת שעוסקת

 בחוקי שימוש תוך המגורים בסביבות ימאקי
 חקלאות" הוא ר'פרמקלצ השם פירוש. הטבע

 אתיים עקרונות שלושה ישנם ."מקיימת
 :ר'הפרמקלצ לשיטת מנחים

 באזורי והפרעה זיהום מניעת :לאדמה דאגה. 4
 מערכות של עדין ושיקום נגועים בלתי בר

 .שנפגעו אקולוגיות

 בני לכל גישה איפשור :האדם לבני דאגה. 1
, להם הדרושים הבסיסיים למשאבים האדם

, רעלים ללא מזון, נקי אוויר, נקיים מים -כמו
 .רלוונטי ומידע מחסה

 מניעת :עודפים וחלוקת הצריכה הגבלת. 1
 משאבים והקצאת מיעוט בידי משאבים ריכוז

 .סביבתיים פרויקטים לטובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טביעת  שיטת הפרמקלצ'ר שואפת להקטין

של כל אדם, להשתמש  רגל אקולוגית
במשאבים מקומיים ומשאבים מתחדשים 

אביגדור  יוס אלדר .ולפתח כלכלות מקומיות יציבות

 קהלני

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA


 

 

 

 

החמים מהפחד להיתקל בג'וק, ורק המחשבה על היצור הקטן  הם לא יוצאים מהבית בלילות

מאיפה זה מגיע ואיך אפשר לטפל  –והכעור הזה יכולה לשתק אותם. פוביה מג'וקים 

 בבעיה?

שלהי מאי הם שעתם היפה של המדבירים. המקקים, על כל סוגיהם, כבר בדרך, והחרדים מהם 

מקדימים את ההדברה בדירות ובביובים, רק בכדי לא להתקל בשרץ שהופך את חייהם לסבל 

 כבר שנים רבות.

סקר  ד"ר אילן טל, פסיכיאטר, מנהל הקליניקה לתמיכה נפשית ב"מרכז ד"ר טל", מספר על

הסקר מדבר Current Behavioral Neuroscience -, והתפרסם ב0202ארה"ב בשנת ב שנערך

על כשבעה אחוזים מאוכלוסיית ארה"ב הסובלים מפוביות בכלל, כאשר אחרי פוביות חברתיות 

נחשים, עכבישים, וג'וקים. בהמשך נמצא פחד ממקומות  –ואגרופוביה, מוצאים פחד מחיות 

כך, שוכן הפחד ממחלות, ובתוכו גם הפחד -ובמקום נכבד אחר סגורים, כולל מטוסים ומעליות,

 ממחטים.

"פוביה היא תחושה של איום מארוע", מסביר ד"ר טל, "איום מסיטואציה או דבר מה פיזי, והיא 

בעלת ארבעה מאפיינים: מאפיין רגשי של פחד; מאפיין התנהגותי של התרחקות מהגורם 

מדמים התקף חרדה, כמו זיעה, דפיקות לב מואצות, סימנים ש -המפחיד; מאפיין פיזיולוגי 

מחשבות חוזרות של איום וחוסר שליטה. כל  -תחושת מחנק, קושי בבליעה וכו'; מאפיין מחשבתי 

מספיק שמדמיינים ג'וק וזו  –הסימנים הללו יכולים להופיע גם אם לא נפגשים עם הגורם עצמו 

 יכולה להיות סיטואציה משתקת".

 ה קיימת פוביה מיצור קטן?למ

"התחושה היא שקיים מצב של חוסר שליטה. הג'וק שולט. הוא מגיע מתי שהוא רוצה, יקפוץ 

השיער או הראש. ההיגיון אומר   הוא עלול לנחות על -עלינו מתי שיחליט והגרוע ביותר 

מה שזו שטות לפחד, אבל המחשבות, הרגשות והתגובות הפיזיות חזקים יותר. בכל  אמנם

הורים שמפחדים מעבירים   - 'הנראה מתקיימת 'העברה בין דורית  שקשור לפוביה מג'וקים, ככל

שהג'וקים  בלתי מודע לילדיהם. גם המחשבה  את זה באופן בלתי מודע לילדיהם. גם המחשבה

יצור חי אחר, תורמת  בעלי יכולת עמידות העולה על זו של כל ישרדו את סוף העולם כי הם

מתעצמת אף יותר  משיך ולהתקיים במקום של כבוד. תחושת חוסר השליטהלפוביה לה

 ."כשחושבים על זה כך

 ?האם לומדים איך להרוג אותם

להרוג או לא להרוג את הג'וק, אינו עניין מבחינתי. לי חשוב שתגיעי למצב שהוא לא "

יום פעילויות אותך. חשוב להבין שהגורם החיצוני אינו מסוכן הרי, אנחנו מבצעים ביומ ישתק

מסוכנות, וברמת המציאות אין בעיה לחיות עם הג'וקים. מה שהם מסמלים, הרגשות  יותר

מעלים, המחשבות, השינויים הגופניים, הסממנים הפיזיולוגיים, הם העניין. הטיפול  שהם

מתמקד בעצם בהפחתת רמת החרדה. עוד חשוב לזכור כי החיים המודרניים רוויים  המשולב

שקט, שכן אנחנו מחויבים להרבה יותר משימות ומעגלי תפקוד, והחרדות הן  במתח, ובאי

מהמחיר שאנחנו נדרשים לשלם על מנת להתמודד עם חיי היומיום. לכן, גם אם לא  חלק

 ."ג'וקים, אנשים ירגישו חוסר שליטה וחרדה לגבי דברים אחרים יהיו



 

 הפרטיזן שנפל בערבות הנגב -גלגולו של שיר 

 

משקפת בארץ החברה הישראלית הינה רב תרבותית, והתרבות הישראלית ותרבות המוזיקה  כידוע לנו,

 Naגילגולו של שיר רוסי אחד בשם  דרך עד היום חלק מקונפליקטים המאפיינים את התפתחותה.

opushke lesa בקרחת היער( יכול ללמד אותנו איך המוזיקה בישראל מהווה בבואה  – )בתרגום מילולי

התפתחותו של שיר רוסי זה לשתי גרסאות שונות  של התהליכים המעצבים את החברה הישראלית.

ר אחר של  שאין בהם קשר, שכל אחד מהם שייך לז'אנ

טא את השסע שבין יהודים המוזיקה הישראלית יכול לב

 בין בני עדות המזרחה לקאירופה ואמריאשכנזים יוצאי מדינות 

 יוצאי מדינות ערב.

תורגם ע"י מתרגם הרוסי הגיע לארץ בשנות הארבעים,  השיר

עם עוד שירים רוסים בעקבות גל  אלמוני והתפרסם בארץ

העלייה מברית המועצות. השיר החל להתפרסם בארץ תחת 

 8491ב .השם "שם הרחק ביער" והושר בתנועות הנוער

אל קלצ'קין נתן שיר ליפה ירקוני, אז בלהקת החישטרון )להקה צבאית של "ההגנה"( שיר השחקן רפ

חדש ושמו "בערבות הנגב" שכתב למנגינה רוסית )ושינה קלות את המלודיה של השיר, כך שבמקום שיר 

 החיילים של רשמי הבלתי להמנון הפך" הנגב בערבות"ולס היא נשמעה יותר כמו שיר ישראלי(. 

 אחרי. הצעירים החיילים של הישראלי האתוס את מבטא השיר. השחרור מלחמת בתקופת םהישראלי

. ישראל ארץ שירי אנר'הז של ליבו בלב ונמצא הישראלי השיר של מהקאנון לחלק הפך השיר המלחמה

 .הזיכרון ביום רבות מושמע הוא

 היה בעל כשרון מוזיקלי,דרכו של השיר אל הזמר המזרחי החל כאשר ציון טובי, יליד כרם התימנים ש

. אותו ציון טובי חזר בשנות את שירי תנועות הנוער שחבריו נהגו לשיר כשגר בקיבוץ רמת השופט אהב

 "שיר השתפכות". אותו החמישים אל הכרם ונהיה זמר חובב שאהב מאוד לשיר את השיר הזה שכינה

ביתיות שהיו )ועד היום( נהוגות ות בחפל השיר והופיעו עם דציון טובי חבר לכמה נגני מנדולינה ועּו

אותה להקה שינתה את השיר שיתאים לז'אנר המזרחי תוך שינוי המלודיה משלושה  התימנים. .בכרם



 . בנוסף, לשיר חיברו שיר אחרבלחן ובמילים תוספת סלסולים ועוד שינויים קלים ,רבעים לארבעה רבעים

גדל" כביכול. הגרסה הזאת התמסדה והפכה לשיר וכך השיר " "מי פילל ומי מילל"( –)"שיר השיכור" 

 משך את להאריך היתה למחרוזת שירים מספר של הקישור מטרתבגרסאות אחרות של מבצעים. 

במעבר משיר לשיר )כך נהוג בשירים רבים אחרים כחלק מהזמר  ההתלהבות את לקטוע ולא השירה

  בחפלות(.

 והתפרסם שהלך תימני זמר, ארגוב זהר הגיע השבעים בשנות

 משפחתית לשמחה, תקופה באותה

אחד הנגנים של ציון טובי. זוהר שמע את השיר מבוצא על ידו,  אצל

"אלינור"  –אלבום המצליח קסם ממנו ואימץ אותו. השיר הוקלט בהו

שהופץ בעיקר על גבי קסטות שניקנו ע"י בני עדות המזרח. השיר הפך 

 שיריו את יריםמכ המערב עדות לחלק ממורשת השירים שלו. בני

 מודעים )הפרח בגני, בדד וכו'( אך אינם ארגוב של מפורסמים היותר

  המזרח. עדות בני בקרב רק היטב מוכר אשר הזה, השיר של לקיומו

, המזרחית המוסיקה אנר'מז חלק הנו" ביער הרחק שם"לסיכום, 

 חובבי קהל בקרב להיט ידוע הוא זה שיר. חאפלות כשיר ומתפקד

 ארץ שירי חובבי, המערב עדות בני בקרב כלל מוכר אינו אך המזרחי הזמר

 שתי עצם העובדה שקיימות. המזרח עדות לבני מוכר ואינו כמעט" הנגב בערבות" השיר מאידך. ישראל

 החברתי השסע את מיצג ובכך שונים מוזיקליים עולמות מייצג אחד שיר של קרובות כך כל גרסאות

 .הישראלית בחברה קיים שעדיין והתרבותי

 

 

 –לשיר  גרסת תנועות הנוער
 שם הרחק ביער""

 
ם יק ַאּלֹון ַביַַער ַהְרֵחק "שָׁ  נִּצָׁב ַעתִּ

א יָׁדֹו ַעל שֶּ יזָׁן ַבדֶּ ַכב ַהַפְרטִּ  .שָׁ
ַכב הּוא י שָׁ נֵה שּור, נֹועַ  ְבלִּ  נְִּרַדם הִּ

ב יַתְלַתּלֵ  ם רּוחַ , לֹו זָׁהָׁ  .יְַפְזרָׁ
 

ת יָׁדֹו ַעל דֶּ א עֹומֶּ מָׁ ה אִּ  ,ַשּכּולָׁ
ַמע ְּכֵאב תֹוְך ת וָׁדֶּ שֶּ ה לֹוחֶּ לָׁ  :ֻאְמלָׁ

י ֲאנִּי אֹוְתָך" י, גִַּדְלתִּ ַמְרתִּ ּכָׁל שָׁ  ַרע מִּ
נֵה רֹוֵצחַ  ַּכדּור ַאְך ַגע ְבָך הִּ  "!פָׁ

 

 השיר "בערבות הנגב"
 

ְתנֹוֵצץ ַהנֶּגֶּב ְבַעְרבֹות  ,ַהַטל מִּ
יש ַהנֶּגֶּב ְבַעְרבֹות ֵגן אִּ  ,נַָׁפל מָׁ

 ,ַהֵּלב וְנַָׁדם ַהנַַער נַָׁשם ֹלא
ת ית אֶּ  .ְתַלֵטף רּוחַ  ַשַערהַ  ְבלֹורִּ

 
ת ֲהלּוַמת א וְיָׁגֹון ַעצֶּבֶּ  ,נֹורָׁ

ת זְֵקנָׁה ֵאם בֶּ ּה וְנֹוֵשאת נִּצֶּ רָׁ  ,ְדבָׁ
ה ְמעָׁ ת ַהדִּ ְמָך ֵמֵעינֵי נִּגֶּרֶּ  ,אִּ

ת ַּכדּור בָׁא רֶּ ְבָך וַיְַפַּלח עֹופֶּ  .לִּ
 

ת י אֶּ י ְבכֹורִּ ַכְלתִּ ְמצּולֹות שָׁ  ,ַהיָׁם בִּ
י וְאֹוְתָך ֵגן גִַּדְלתִּ ם ְלמָׁ עָׁ  .הָׁ

 ,ּוְשכֹול ְביְַתמּות יְִּשְברּונּו ֹלא ֵהם
ֹּל ַלְמרֹות, ְבנִּי, יַַעְקרּונּו ֹלא ֵהם  .ַהּכ

 

ַעד ָאז ה צָׁ ימָׁ דִּ ה-ְגַבּה נַַער קָׁ  ,קֹומָׁ
ֹּאַמר ּה וְי א" - לָׁ מָׁ ְך ַאל, אִּ  לָׁ

ה ְמעָׁ  !ְבדִּ
א, ַבחּוֵרינּו מָׁ יֵמי, אִּ ה בִּ  ,ְפֻקדָׁ

א, שֹונְֵאינּו מּול מָׁ ה ְּכחֹוַמת, אִּ דָׁ  .ְפלָׁ
 

ְך שֹוֵדד מּול לֶּ ים-ְצֵמא ּומֶּ מִּ  ,עֹויֵן דָׁ
ְהיֶּה ינִּיְתנִּ  ְך וְאֶּ י לָׁ ֹּכִּ  ".ְלֵבן ָאנ

ַחץ הּוא ַהנֶּגֶּב ְבַעְרבֹות ּה לָׁ  ,יָׁדָׁ
ם ְרצּו אִּ ְבַריָׁה, תִּ ה זֹו ֵאין, חֶּ  !ַאגָׁדָׁ



 ..בואו נהיה

 !!!עבריינים אקדמיים 
 ,יווניתהמונח מקורו ב -ן )מני(אוקסימורו. 1

כיום, ) " .(morosו"קהה (oxy) "ופירושו: "חד
אנשים רבים משתמשים במונח אוקסימורון כדי 

לתאר ניגוד כלשהו, אפילו בלתי מודע או מובלע, 
אך המונח המקורי מיועד לתיאור ניגוד מכוון וברור 

 .כאמצעי רטורי ובכוונה תחילה
היא  -)זאביק( קונספציהה. 2

 ,1973 בשנת ,אמ"ן שהובילה את תאוריהה
 לא תפתח מצריםש הערכהל
הקונספציה הופרכה עם .ישראל נגד מלחמהב

השם "הקונספציה"  . מלחמת יום הכיפורים פרוץ
שחקרה את  ,ועדת אגרנט ניתן לתאוריה זו על ידי

האירועים שהובילו לכשל המודיעיני עם תחילת 
את הדבקות העיקרית בקונספציה  .המלחמה

ולרע"ן  ,אלי זעירא, ראש אמ"ןייחסה הוועדה ל
 .יונה בנדמן, אמ"ן מחקרמצרים ב

 

היא  -)שאול אריאלי( יוזמת ז'נבה. 3

פלסטיני שאותו ניסחו -קבע ישראליהצעה להסכם 
יוסי ו רבו-יאסר עבד צוותים לא רשמיים בראשות

 .שווייץ בפיקוח ובתמיכה של ממשלת ביילין
והוא מתבסס לדברי  2003 המסמך נחתם בשנת

  .0222מדצמבר  מתווה קלינטון יוזמיו על

 
- ) Dissonance -דיסונאנס )מני(. 4

קול( הוא שילוב של sonus ,-חוסרDis ,-לטיניתב
 ,הרמוניה או יותר, היוצר מצב של חוסר תווים שני

 .צורם לאוזןו
 
)בעקבות זאביק  דרגות בצה"ל. 5

יש כמה תחומים בהם יש  -ואלעד(
חוגרים, נגדים, וקצינים.  ל:דרגות בצה"

דרגות הקצונה: סגן משנה)סג"מ(, סגן, סרן, רב 
סרן)רס"ן(, סגן אלוף)סא"ל(, אלוף משנה)אל"מ(, 

 , רב אלוף)רמטכ"ל(.ף, אלו)תא"ל(תת אלוף
 
אים. 6 נָּ כינוי לחכמים בתקופה  - )אלעד( תַּ

כלומר  ,משנהועד לחתימת ה הזוגות שמימות
שפירושו למסור בעל  )תנא הכינוי .0ה־ו 1-מאה הב

כם הנזכר במשנה פה, ללמוד או ללמד( מורה על ח
 . תקופת המשנהאו חי ב

 
הם חכמי  -)אלעד( .אמוראים7

שפעלו בתקופה שמתום חתימת  תלמודה
ועד לחתימת  רבי יהודה הנשיא בידי משנהה
לספירה(. האמוראים  5-עד ה 3-המאות ה)תלמודה

לפניהם  .בבלוב ארץ ישראללו בשני מרכזים: בפע
הכינוי  .סבוראיםואחריהם ה תנאיםפעלו ה

"אמורא" שימש במקור לתיאור תפקיד שהיה 
ה"אמורא" שהיה מבאר את  - בבית המדרש יםקי

דברי החכם בפני הציבור, אך כבר בתקופת 
 .התלמוד הפך לכינוי כללי לחכמים

 
. תעלומת 8

החולצה של רון 
)אסף  ארד
-ויקטוריה " -עזר(

מאווי", כך מתברר, היא 
תחרות יאכטות 

יוקרתית, המתקיימת 
אחת לשנתיים מאז 

. את 1691שנת 
התחרות מארגנים שני מועדוני יאכטות 

אקסקלוסיביים. התחרות נמשכת שלושה שבועות 
מתישים, המתחילים בנמל של עיר הבירה של 

קולומביה הבריטית, ויקטוריה, ומסתיימים בחופי 
 .הוואי

 
נוהל  -)אסף עזר( . נוהל חניבעל9

-של המאה ה 02-שנות ה באמצע צה"לשהונהג ב
ועוסק בכללים לפעולה מיידית במקרה של  02

חטיפת חייל. בהתאם לנוהל זה, יש לפעול בכל 
דרך אפשרית לשם סיכול החטיפה, כולל ירי לעבר 

החוטפים, גם אם כתוצאה מכך עלול להיהרג גם 
הדגיש  0211החייל החטוף. באוקטובר 

שהנוהל אינו מאפשר ירי  ,בני גנץ, הרמטכ"ל
 .שמטרתו היא הריגת החייל החטוף

 
)בעקבות זה שאנחנו  . קסאם11

רקטה  -עצם(גרים בשדרות ב

רימיטיבית בעלת טווח קצר ודיוק נמוך שפותחה פ
בידי ארגון חמס ומיוצרת ברצועת עזה. היא קרויה 

היה חכם )קסאם-דין אל-אעז  על שמו של

מנושאי   סוריהפליט מ מוסלמי דת
-הערבי רדיקליזםהדגל של ה

המאה  בראשית ארץ ישראלבמוסלמי
אשר הקים מספר ארגונים  02-ה

(םאלימים שתקפו ורצחו יהודי
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 מה גרם לך להגיע למכינה?

אבא סיפר לי על המכינה, באתי גם בשביל החברה, החוויה ובשביל הכושר הגופני. בנוסף לכך רציתי 

לתרום קצת לקהילה ולהתנדב. אני מרגיש שבגלל שהייתי בחו"ל לארבע שנים פספסתי המון מהארץ 

 הזאת אז רציתי לבוא לכאן כדי לטייל ולהכיר את הארץ.

 פעם בשבוע? עם החזרה הביתה אתה מתמודדאיך 

ישן הרבה, רואה משפחה וחברים ובעיקר אוכל והרבה. מנסה לנצל את הזמן שלי כמה שאפשר, 

 ותמיד שמח לחזור. 

 לך במכינה?געים קשים שהיו תוכל לספר על ר

". זה היה יום סגרירי, בשלהי אוגוסט, הוא ההתקלות עם "גושקקי

ניגש אליי עם מבטו המאושר ואמר לי: "מה קורה? אני גושקקי". וזו 

 הייתה תחילתה של חברות נפלאה.

 שיעור אהוב שנתפסת עליו במיוחד?

השיעור של מיכל וואסר על האדישות. היא הייתה מרתקת, וגרמה 

רבה על הנושא, כשגם לרצון לפעול נגד האדישות. גרם לי לחשוב ה

 אני לפעמים אדיש. אבל אני לא אביב אדמוני.

 האם יש מרצה שתפס אותך במיוחד?

ן. הוא מרצה עם המון כריזמה וגורם לך מני, הוא מרצה מצוי

להישאב לתוך השיעור. בנוסף, הסדר בו אנחנו מקבלים את כל 

 החומר עוזר להבין את הקיום שלנו בעולם הזה.

 ומה תפקידך בה? באיזה חולייה אתה

אני בחוליית פעילות תורמת, אצלנו בחולייה אין תפקידים ספציפיים 

כולם עובדים כצוות. בהתחלה לא בחרתי להיות בחולייה זו ובחרתי לעבור אליה כי לא היה מספיק  –

מה שהחוליה עושה חשוב מאין כמוהו ו אני לא מצטער לרגע שעברתי עליה, כי לדעתי זכרים. עכשי

 ם והאווירה הכללית מצוינת. והאנשי

 מה אתה רוצה לעשות בצבא?

אני רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר, למקום בו אוכל לתת מעצמי את המקסימום. הכיוון הוא סיירת 

 אגוז אבל אם אוכל להגיע יותר רחוק, אשמח.

 כינוי מהבית?

 .1תן"לחלק מחבריי בארה"ב היה קשה להגות את השם שלי ומשם הגיע הכינוי "מהההה

 עוד משהו לסיום?

 .24כשאני הייתי בגילכם, ניסיתי להבין את משמעות החיים, עכשיו אני מבין אותה, 

                                                           
1
 להדגמה חיה של הכינוי יש לפנות למתן 



  

הידוע גם בכינויו אברשורי נמצא משוטט במליאה לבוש  אורי שומר

 בחולצת ארופוסטל, שהיא כמובן חברת בת של אברקומבי.

 החולצה משולבת עם מכנסי ברמודה בתכלת הנכון לעונה.

שומר הקפיץ את ההופעה עם אקססוריז מרעננים מתוך אוסף וינטג' 

 אישי להשלמת הלוק הטבעי והלא מתאמץ.

  הכי שיק.

 .5קסאמים מתוך  4קיבלת 

 
 

 סטייל נחשון

 הפציצה בלוק המכיניסטית הסטייליסטית. דניאל ניבה

א קאמל חולצת נחשון בלבן קלאסי המצוותת לסקיני בצב

שנותן ללוק טוויסט עדכני, החולצה בתוך המכנסיים כמחווה 

 לאייטיז שעושה קאמבק גדול העונה.

והפעם הביאה בשעון על שרשרת השטוחים היא ויתרה, 

שימושי, גם אקססורי יוקרתי וגם משמש כנגד איחורים 

 למליאה.

והכי חשוב כפכפים בכתום, הצבע הנכון לקיץ מביא חיים 

 ללוק.

 קבלי שיק.

 .5קסאמים מתוך  5

 

 
 

 שיק!

 שיק!

 עורכת: הדר בר



 

 

 ,בלוק המש"צ אור נדיב

, דגמ"ח בצבע חאקי 1002הכי  -חולצת מש"צים בירוק זית

 משעמם, ושורש סגולות ולא תאומות כלל ללוק הכללי.

 פנקס מש"צים! -האקססוריז

המשצ"ים חוזר פעמים רבות הלוק משעמם, לא מעניין, מוטיב 

 מדיי, קצת צבע קצת גיוון.

 כל כך בריטני בתקופת הקרחת!

 הכי שוק!

 

 .5מתוך  2קסאם 

 

 
 

 שיק!

נמצא בחילולאוולאוו בשיק מטריף היאה  המדריךאלעד 

 לשטיח האדום.

כיפה שנסרגה בעבודת יד על ידי המעצב ראלף לורן, מחולצה 

ידי תליית משקפי בכחול נייבי עם מחשוף ענוג שנגרם על 

 המעצבים על החולצה.

שורש קלאסיות, שמתאימות לכל יציאה בערב, בשילוב 

כובע הפופוקרן, קיבלו טוויסט מפתיע  -האקססורי המעניין

 ונונשלנטי.

תיק הצד שחור משלים את הלוק, וכמובן מכשירי הסלולארי 

 שמשדרגים כל לוק יום יומי ללוק ערב מעלף.

 לסיכום שיק!

 

 .5מתוך  קסאמים 5

 

 
 

 שוק!



 

 רגע לפני האימון: –טיפים חשובים 

 ומבוקרת הדרגתית בצורה גופנית פעילות כל התחילו 

 ליטר חצי עוד פעילות של שעה חצי כל ועל יום כל מים ליטר 2-3 לשתות הקפידו 

 (באימון ולא במנוחה נבנים השרירים הרי) לאימון אימון בין ולנוח להתאושש לגוף לתת הקפידו 

 סוכר נפילת ולמנוע לפעילות אנרגיה לגוף לתת כדי אימון לפני פחמימות לאכול דאגו 

 השרירים ובניית לשיקום וגם אנרגיה להחזיר בכדי וחלבונים פחמימות לאכול הקפידו האימון בסיום 

 ( קלוריות)  אנרגיה יותר דורש שריר וכידוע יותר חטובים נהיה כך,  התנגדות כנגד עבודה לשלב חשוב 

 אוויר ולהוציא הנשימה את לעצור לא ביותר חשוב מאמץ בזמן 

 והרבה כוח רצון!  ההתמדה הוא מכול החשוב והטיפ 

  :אריק זאבי – ספורטאי גדול

 הטובים הישראלים ודוקא'מהג לאחד הנחשב, לשעבר ישראלי ודוקא'ג הוא( 6711 בינואר 61-ב נולד) זאבי" אריק" אריאל

 הארץ באליפותזכה  61 בגיל. כבר שחורה חגורה בעל והינו ג"ק 611 עד של בקטגוריה התמודד. הזמנים בכל ביותר

, וארבע שנים 2111. זאבי סיים חמישי באולימפיאדת סידני בשנת זה בתואר בארץ הזוכים צעיר להיות הפך בכך, לבוגרים

פעמים  1מאוחר יותר  זכה בארד באולימפיאדה באתונה. כמו כן, זכה זאבי 

נחל אכזבה  הוא( 2162) לונדון באולימפיאדת אירופה. במדליית זהב באליפויות

 טלפונית עידוד לשיחת וזכה, בלבד שניות 13 אחרי הראשון בסיבוב הפסידכש

לתמיד  יישאר, אך ודו'מג פרש 2162 באוקטובר.  פרס שמעון ישראל מדינת מנשיא

 .מגדולי הספורטאים שהיו כאן

 

 ההימור השבועי

פינה זו תהיה קבועה בעיתון ובמהלכה תוכלו בכל שבוע להמר על תוצאות אירועי ספורט 

)לכתוב מאחורי  שונים. את ההימור יש למלא בריבוע המקווקו ולהגישו יחד עם שמכם

לכנופיית למידה. במהלך השנה תערך תחרות בין המהמרים, כשבסוף השנה נוכל  הדף(

 לדעת מי הכי מבין בספורט. 

 

 !והמהמרות בהצלחה למהמרים
6    X    2 6    X    2 6    X    2 

 יום שלישי

 סלטיק -ברצלונה 
 רביעייום 

ריאל  –דורטמונד 

 מדריד

 חמישייום 

 מכבי ת"א – שאלון



 

 

 

 " )דניאל מויסה מפגין אנגלית( END OF THE ROAD"יש לי אנגלית משהו 

 חברי'ה" שאומר אתה הראשון מלוד "יאללה חברי'ה לרדת מהאוטובוסים" )שלומי( "שלומי

 (החולה בורגר לאלמוג אלעד" )היום הסמרטוט לוק על הלכת וואי"

 (רומן לדניאל דהן" )ים'במסאז שחורה חגורה לך יש"

מכם"  חכמים פחות הם ועוד? יואב למצודת סוענל צריך עוד אני שאחריכם קולטים אתם"

 )אסף אזר מודה באמת(

 (השני אדום הצבע אביב אחרי" )רומן הרגשנו כולנו וואו"

 (זאביק על שיעור של צדיק אורי" )האוזניים את ממנו להוריד יכולתי לא"

 (מני" )לנצח היא הבושה -זמני הוא הכאב! אור-בבר תשקיעו"

 "הוכח מדעית שיש גלגול נשמות" )המרצה הדרוזי בטוח בדתו(

 (אורי שומר?" )בכוס נמס או חמה מנה :בשבילך שאלה! רומן"

 (לאלמוג טובים פריאל) !"סגור לא עסק פה פתחת"

 (רומן) "במיגונית שהיה מהריח ולא קאסםהמ למות מעדיף אני"

 (דפנה) זה בשביל מידי אשכנזים אנחנו - קור הארד זה אהרון דודו"

 (מחלה מחופשת שחזר חלי לדניאל זאביק?" )אורכך לכל חולה היית"

 (יואב" )בראש הכל( "תמר?" )במצח כדור שרד הוא איך"

 למסע בטיול("יש מד"סססססססס" )בן ישראל משכים 

"אני בא לשדרות, ושואל אתכם, מאיפה אתם בארץ?! שדרות! שדרות! שדרות! )מויסה 

 בנאום מכונן סטייל בגין(

 "וואו אביב יצאת לא אדיש" אביב בתגובה: "אתם רוצים שאני אשתין עליכם?"



 

דברים שלא  5 
 ידעתם על

 עידן חסון

 
אין לו רגישות (1

בפטמות )אתם 
מוזמנים לבדוק 

 את זה(
 

יודע להזיז רק (2
 אוזן אחת

 

המאכל האהוב (3
 גמלעליו: 

 

סרט אהוב: (4
 ונהנפלאות התב

  או גלדיאטוראו 
 חומות של תקווה

 

אצבעות  7נקע (5
דקות  10ב

כשהיה שוער 
 כדורגל

 

 פריאל לוק שומראורי  אורי נבו

 ניבה דניאל ספיר הרטמן יידוב מגל

 אביב אדמוני

 בן גוז'נסקי
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