כנופיית למידה גאה להציג את העיתון השלישי של

!

פעם שלישית גלידה! שמחנו לשמוע ביקורות טובות על המהדורות
הקודמות ומקווים שגם הגיליון הזה יעמוד בציפיות (והוא יעמוד)...
 כל אחד שרוצה לכתוב כתבה  /פינה  /הודעה  /סתם משו מצחיק
או רוצה להיות מרואיין ,מוזמן לפנות לחברי הכנופייה האחראיים על
העיתון דניאל מויסה ותומר בן גיגי .מובטחות ישיבות עם כיבוד!
 השבוע הבא ,שהוא באחריותה של הכנופיה ,יהיה בנושא _____ .
רמז לנושא בתחתית העמוד .לא תוציאו יותר מזה...
 ח"ח על השבוע! יודעים שהיה קשה ...אוהבים הכנופייה ♥

קריאה מהנה 

טרום מד"צים

פרוייקט שימור

בית ספר "הדר"

מועדונית "השב"

מתן – תת"ם!!! נפגשנו עם האחראי על הפרויקט וגיבשנו ביחד איתו תוכנית פעילות
לשנה .יצאנו מהישיבה במצב רוח טוב ,הרבה מוטיבציה לפעולה הראשונה שלנו עם
הקבוצה בשבוע הבא .רות סוף.
ספיר – נפגשנו עם האחראי על הפרויקט ,אהרון ,ויכלנו לראות שהוא מלא תשוקה
למה שהוא עושה והוא החדיר בנו אפילו עוד יותר מוטיבציה להתחיל כבר
בהתנדבות! 
אופיר – היינו צריכים לעכל את זה ,אבל בפאן החיובי לחלוטין ,כולנו לא יכלנו
להוריד את החיוך מהפנים מהרגע שנכנסנו למקום .בהתחלה היה קצת מאתגר
להתחבר לאנשים ,אבל בסופו של דבר היה מדהים.
חן – כל אחד מאיתנו התחבר עם הילדים ואנחנו מצפים כדי להתחיל לאט לאט
להכיר אותם .יותר טוב .למפגש הבא איתם בנוסף ,כולנו היינו מרוצים מאיך שעבדנו
כצוות.

פרוייקט "גוונים"

אדינו – היה ממש טוב ,נשבע לך! ישר התחברנו לכל הילדים ומצפים לפעילות
הבאה.

מועדונית קרן  -אור

רבקה – בהתחלה היה קצת קשה להתחבר ,אבל עברנו את השלב הזה מאוד מהר
והתחברנו מאוד .כולנו נורא נהנינו מחכים להמשך!

פותחים עתיד

פריאל – כל זוג נתקל בקשיים שלו עם הקבוצה שלו ,אבל פחות או יותר הבנו איפה
עומדים ומיהם הילדים ,אנחנו שמחים שיש אתגר ומצפים לפעילות הבאה איתם

נושא ראשון; "המקום היחיד שלא ניתן למלא הוא המקום

לשיפור" מני פירסל

חולית קבוצה ,כמו שאנחנו יודעים חולית קבוצה אחראית על הנושא ה"חברתי" במכינה בין אם
בפעילויות גיבוש ,דיוני אורחות חיים ,שיחות מליאה ועוד .ובשל כך מרבית הדיונים בישיבות החוליה
היא בעצם מהי קבוצה חזקה? ומה שמעניין בנושא זה שבעצם ניתן לומר שכולם יודעם מהי קבוצה
חזקה וכולנו רוצים בקבוצה כזו לדוגמא כולם יודעים שקבוצה חזקה היא קבוצה שמכבדת זה את זה,
קבוצה חזקה היא קבוצה שיודעת לשתף ,קבוצה חזקה היא קבוצה שיודעת להעביר ביקורת עניינית.
ניתן לתת עוד אין ספור דוגמאות ובשל כך נפסיק לתת כי זה יגמור את המקום בדף וזה חבל .אז
השאלה היא אם כולנו יודעים מהי קבוצה חזקה אבל לא תמיד מצליחים ליישם זאת בפועל איך ולמה
זה קורה? לכל אחד מאתנו התשובות ונקווה שרק נלך ונשתפר וכמובן שנלך ונשתפר.

נושא שני ; "זה לא בדיוק געגוע זה סתם נעים

להיזכר" אריק איינשטין

הנושא השני נכתב קצת בחוסר ודאות ולאחר התלבטות רצינית ביותר אך החלטנו שבכל זאת חשוב
לנו לגעת בנושא זה .כפי שכולנו יודעים בשבוע וחצי האחרונים עזבו את המכינה שני חברים ושניהם
אם שמתם לב מחוליית קבוצה .עוד אפילו לא דיברנו על כך כחולייה אבל חשבנו שחשוב לכתוב על
כך כי עזיבתם לבטח תותיר שינוי עמוק גם בחולייה וגם במכינה כולה אך כנראה שלעולם לא נוכל
לדעת איך לדוגמא הייתה נראית המכינה בהמשך השנה איתם ואיך היא תיראה בלעדיהם .למען גילוי
נאות יש עבורי קושי אמתי לכתוב על נושא זה ולכן אני רק אוסיף ואכתוב לפכות בשמי ואני בטוח
שבשם כולנו שאנו מאוד מקווים שההחלטות שלהם ולגביהם לא סופיות ואולי יהיה שינוי שישמח את
כולנו אבל אם לא אז החוליה מאחלת להם המון הצלחה בהמשך דרכם שימצאו את מקומם במקום
חדש בצורה הטובה ביותר.

נושא שלישי; "אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש"
אם שכחתם הנה אנו פה בכדי להזכיר לכם לאחר עוד דיון אורחות חיים סוער שניהלו
בהצלחה רבה שלומי ודניאל חלי נקבעו עוד  4חוקים שכולנו כבר מתחילים להרגיש .והחוקים
הם יציאות מהמכינה ,הזמנת אוכל למכינה ,וקניות בטיולים אבל דווקא החוק הרביעי
שבתחילה היה נראה כשולי והחשוב פחות התפתח לוויכוח רציני ועקוב צעקות .הצעת החוק
כפי שאנו זוכרים הייתה האם יהיה ניתן לשחק בכדור-רגל בתוך תחומי המכינה .מן הצד
האחד עמדו האנשים שמשחקי הכדור הפריעו להם וטיעונם העיקרי התבסס על כך שמשחקי
הכדור הורסים את היצירות של חוליית הבית והטיעון השני דיבר על כך שהכדור פוגע
בביטחון החניכים ועלול להכאיב ,בראש המתנגדים עמדה תמר שנושאים אלו היו ועדנו
קרובים ללבה .בצד השני עמדו האנשים שכדור-הרגל הוא מבחינתם לא פחות מדת וטיעונם
התבסס על כך שמשחק הכדור נותן להם רגע של שחרור מחיי המכינה העמוסים .קרב
המוחות הנהדר הזה היה נראה כדרך ללא מוצא כאשר כל אחד התבצר בעמדתו האיתנה
והיה ברור ,הולך ליפול עוד מספר רגעים חוק קריטי שעלול ליצור מצב קשה במכינה כשאר
בכל צד יש בערך חצי מיושבי החדר המתח היה בשיאו הייתה אווירה קשה והכרה שהנה
הנה מתקרבת ההצבעה וזה כבר לא תהיה אותה מכינה .בשלב זה היה נראה כי הדברים
הולכים לצד שמתנגד למשחק הכדור לאחר שמני אמר את דברו בנושא ,אך בדקה התשעים
חרות העלתה הצעת פשרה שיוגדר חדר מסוים למשחק הכדור ולפתע הייתה הסכמה כוללת
של יושבי החדר בדבר הכדורגל וחיי המכינה שבו למסלולם.

, 4/55/5991י"ב בחשוון התשנ"ו ,עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו תחת השם " :כן לשלום ,לא
לאלימות".בשעה  25:42נורה ראש הממשלה דאז ,יצחק רבין ,על ידי יגאל עמיר ,סטודנט
למשפטים מאוניברסיטת בר -אילן.

כמובן שאחרי האירוע רוב עם ישראל ואזרחי המדינה קראו לגנותו .שהרי היה זה אירוע
שאסור שיחזור שנית ,אירוע כה מתועב שבמשך יום שלם בשנה צריך ללכת לטקסים לזכרו
ולדבר עליו ,ולכן ברור הרי ,שמבצע האירוע הוא אדם זוועתי ושפל ....האומנם?
הרי מה בעצם קרה שם? יגאל עמיר האמין בערכים מסויימים הכוללים את ארץ ישראל
השלמה .יצחק רבין קידם הסכמים והחלטות שפגעו בעיקרון זה .יגאל עמיר רצח את יצחק
רבין על מנת למנוע פגיעה בעיקרון זה הנחשב מקודש בעיניו .אז האם הוא לא עשה בצדק?
האם הוא לא היה צריך להגן על העקרונות שלו? כמובן שמה שכולם אומרים הוא שבמדינה
דמוקרטית שבה חיים המון אנשים ,בעלי
דעות רבות ושונות לא כל אחד יכול לפעול
כראות עיניו .לכן המצאנו חוקים שלפיהם
חייבים לפעול גם אם הם לא מוצאים חן
בעינינו .עקב כך הדרך היחידה של בן
אדם להשפיע על החברה ולהכניס אליה
את דעותיו הפוליטיות הוא באמצעות
הבחירות או באמצעות תעמולה מחאה
וכו' ...אך בשורה התחתונה כשמגיעה
שעת האמת ומגיעה עת החלטת
ההחלטות אם דעתך אינה כדעת הרוב היא אינה משפיעה והחלטת הרוב מנוגדת ככל
שתהיה לעמדתך והשקפת עולמך תבחר .עכשיו אם נסתכל על המקרה של יגאל עמיר:
המדינה התקדמה לקראת מצב (החזרת שטחים) שמנוגד לחלוטין לערכיו והשקפת עולמו,
למרות זכות ההצבעה הדמוקרטית הוא לא יכל להשפיע באמת בצורה חוקית ולמנוע מצב

זה .ואז עלה בדעתו הרעיון :רצח .זו הדרך היחידה בה הוא יוכל למנוע את המצב שלפי ערכיו
והשקפת עולמו הוא מצב בלתי נסבל והרה אסון לעם היהודי .אם מחר יעלה מנהיג שיגרש
את כל הערבים מהמדינה ,לא תלחצו על ההדק? ומה עם מנהיג שיחליט להרוג את כל בני
האדם מעל גיל  07מפני שהם מזיקים כלכלית לחברה ,ובלעדיהם רמת החיים תעלה
משמעותית? האם אין זה מוסרי לרצוח אדם כדי שמצב זה לא יתקיים? מצד אחד רצח הוא
נגד הערכים המקובלים אצלנו ,אך מצד שני האם אין מצבים שבהם הרצח הוא אמצעי
הכרחי ?.עכשיו תגידו שמנהיג שירצה להרוג את כל בני האדם מעל גיל  07ומנהיג שרוצה
להחזיר שטחים זה לא אותו סיפור ,אך זאת דעתכם בלבד לפי השקפת העולם והערכים
האישיים שלכם! ומי אתם שתשפטו? אם אתם הייתם לוחצים על ההדק במקרה אחד ובאחר
לא ובן אדם שני היה עושה בדיוק ההפך ,האם תוכלו לשפוט מי מביניכם הוא הצודק? הרי
לא תוכלו להגיד שהשקפת העולם שלכם היא הנכונה ושהערכים עליה אתם מבססים אותה
יותר חשובים משל האדם האחר .יש לכם הזכות להחליט באיזה מקרה מותר לעשות זאת
ובאיזה לא? יש אנשים שערך שלמות הארץ בשבילם הוא ערך עליון ,הרבה מעל ערכים
אחרים .ולא ממקומנו להחליט איזה ערך חשוב יותר .אז מה הפיתרון? להתערב כשהמצב
נעשה קיצוני ובלתי מוסרי(לפי איך שאתם רואים את המצב) או לשמור על עיקרון הכרעת
הרוב ולתת למצב להמשיך? אם בחרתם באפשרות הראשונה אתם בעצם חושבים כמו יגאל
עמיר....והאם זהו דבר רע?
אומרים שאחרי הרצח שאלו אותו אם הוא מתחרט על מעשיו והוא ענה שלא .כולם הזדעזעו.
האם מבחינתו הוא צריך להתחרט?

גיא – שקע מוארך המתחיל במקום גבוה וסופו
בנחל עצמו (לא יסומן רק בקווים הכחולים).
גיא תמיד ימוקם בין שתי שלוחות .מיוצג במפה
בדומה לשלוחה ,כרצף של קווים גליים ,אך
בכיוון הפוך לשלוחה.

כיפה – איזור בולט מעל לפני הקרקע ,המסומן
ע"י קווי גובה מעגליים סגורים.

אוכף – ממרכזו עולים בשני כיוונים מנוגדים אל
כיפות ויורדים בשני כיוונים ,דרך הגאיות.
נוכל לזהות אוכף באמצעות שתי כיפות סמוכות.
כתף – קטע מישורי על גבי השלוחה ,המסומן
ע"י קבוצת קווים מרווחת,
הנמצאת בין שתי קבוצות קווים צפופות יותר.

שלוחה – איזור בולט מוארך המתחיל בכיפה
ויורד כלפי מטה (אל הנחל) .מיוצג במפה כרצף
של קווים גליים.
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מאת :תמר (עם עזרה קטנה של יאיר פרי)
ביוון גברים עם גברים היו עניין שבשגרה .כך גם ברומא ,בסין ,בהודו ,ביפן ועל סיפור דויד ויהונתן
אפשר להתחיל לדבר ...אלפי שנים אחר כך כינו התנהגות זו כ"הומוסקסואליות" ואנשים שילמו על
כך בחייהם .אז מה קרה בדרך?
"זה לא טבעי" כל הזמן אומרים" .זה טרנד"" ,פעם לא היו מתנהגים כך" .יש שמוסיפים כי זה בניגוד
למסורת הדתית או מהווה אקט לא מוסרי .למרות זאת ,מעשי אהבה בין בני אותו המין והופעה השונה
מהמקובל למגדר הם דברים החוזרים ומופיעים במהלך ההיסטוריה האנושית בכל תרבות אפשרית.
התיאוריה טוענת שהדבר הקרוי על ידינו כיום 'הומוסקסואליות' בכלל לא התקיים עד סוף המאה ה.91-
הפילוסוף מישל פוקו טען שמיניות היא לא מאפיין טבעי של האנושי ,אלא מושג מובנה שהמקורות שלו הם
היסטוריים ,חברתיים ותרבותיים .רק לאחר שהתחילו לדבר ולהתעסק במיניות ,בסביבות המאה ה,91-
התחילו לדבר גם על 'סטיות' מיניות.
לפני כן  ,אם גבר היה נתפס עם גבר אחר הדבר היה נחשב כפעולה או העדפה .בוודאי שלא מרכיב בזהות של
בן אדם  .אז קבלו סקירה מזערית על ההומסקסואליות לאורך ההיסטוריה :

יוון העתיקה :
לגבר ההלני הנחשב הייתה הזכות לעשות מה שהוא רוצה עם מי שהוא
רוצה הנמוך ממנו בדרגתו  -אישה ,עבד או נער .כלומר ,ניהל קשר
פתוח ורשמי לחלוטין בינו לבין נער צעיר ,למעשה בכמה מקומות
באימפריה ,מי שלא היה לו נער-מאהב נחשב כלוקה ולא באמת 'גבר'.
כמובן שהיו חוקים ברורים בנושא .המבוגר ,האזרח החופשי ,הוא זה
שתופס את עמדת ה'אקטיבי' והנער הוא תמיד 'פסיבי' .היפוך
בתפקידים היה נחשב לפשע של ממש .מרגע שהנער הפך לאזרח ,הוא
לקח לעצמו נער צעיר ויפה משל עצמו וחוזר חלילה.
גם ברומא חגיגה ...ברומא העתיקה הסתובבה תפיסה דומה והיו קיסרים שנישאו עם גברים בטקס
פומבי ,כולל הקיסר המפורסם נרו ,שהתחתן עם שני גברים .אפילו יוליוס קיסר ניהל פרשיית אהבהבים
ב'משתה' של הפילוסוף היווני אפלטון ,ספר חובה לכל מי שאי פעם הרהר במושג ה'אהבה',
עם גבר.
מתוארת מלאכת החיזור של הגבר אחר הנער ,מעלותיה המיוחדות של אהבת גבר לגבר לעומת אהבת
גבר לאישה ,בטענה שהאהבה לגבר לא תלויה בדבר ,כמו התרבות ,ולכן היא נעלה יותר וכמובן המיתוס
המפורסם על חציית האדם לשניים.
כאן המקום להזכיר את 'הגדוד הקדוש מתבאי' -גדוד לוחם שהורכב מ 951זוגות מאהבים גברים ,אשר
אהבתם עזרה להם לנצח קרבות בלתי אפשריים ,כולל אחד על כוח הגדול
מהם פי יותר מעשרה .הי ,אפילו אלכסנדר הגדול 'נדד' בצורה רשמית בין
מאהבות ומאהבים ומדובר בבחור שכבש את כל העולם המערבי הידוע.
בהקשר הנשי ,אין חשובה מסאפפו ,המשוררת אוהבת הנשים מהאי
לסבוס ,מקור המילה 'לסבי' .יצירותיה הארוטיות לנשים הוחרמו כאשר
הכנסייה הנוצרית הצעידה את ימי הביניים אל יותר מאלף שנים אפלות.
משנת  243לאחר הספירה התחיל מטר של חוקים נגד פעילות 'חד מינית',
הן לנשים והן לגברים ,והוטלו עונשים כבדים ואלימים מאוד (מגירוש,
הלקאה ,וסירוס עד שרפה וסקילה למוות).

כמעט כל זכר של יחסים חד מיניים בתרבות המערבית באלף שנים הבאות נמחק מעל פני האדמה ,ואיתו
מספר לא מבוטל של טקסטים שהתייחסו לאותה פדרסטיה יוונית .רק בסוף המאה
ה ,91עם המהפכה הצרפתית ,התנהגות חד מינית מסוימת מתקבלת כחוקי.
איפה חז"ל בכל זה ? הנה עובדה שתחריד כמה אנשים ,אבל מסתבר שגם
חז"ל ידעו לעשות חיים .במאמר המפורסם "רבנים וחברים -האם יש יהודים
ב'תולדות המיניות'" ,טוען דניאל בויארין שלמרות הביטוי הקליט "ואת זכר לא תשכב
משכבי אישה; תועבה הוא" (ויקרא ,יח ,כב .בתנ"ך ,אם חיפשתם) ,כל מיני דברים
שהם מסביב לאותו 'משכב זכר' דווקא היו נהוגים .גם בקרב היהדות בעת העתיקה
ניתן למצוא פרקטיקות שהיינו מתייגן כ"הומוסקסואליות" .יחד עם זאת ,בעיקר דובר על המעשים העצמם
ולא הקישו מכך לזהות 'הומוסקסואלית' כמאפיין של זהות .אצל נשים הסיפור
שונה  -האיסור של מגע בין אישה לאישה מטרתו הייתה למנוע פריצות בין נשים
לגברים -כלומר ,אם אישה תשתפשף להנאתה עם אישה אחרת ,יש סיכון שהדבר
עלול לגרום לה לעשות זאת גם עם גברים -שהוא כבר פריצות לכל דבר.
המזרח הרחוק...מה הלך שם ...הטאואיזם בסין הקדומה חלוק בדעתו לגבי
חד מיניות בקשר למושג של היין ויאנג  ...מצד אחד ,מערכת יחסים שבה שני
הצדדים הם מאותו המין כאילו מעוותת את הניגודים המשלימים זה את זה .מצד שני ,בגלל שבכל שלם
קיימים שני הצדדים גם יחד-בכל יסוד גברי (יאנג) יש גם נשי (ין) ולהפך ,אין כאן שום דבר בלתי טבעי.
ביפן העתיקה ,המושג התרבותי המתאר יחסים בין גברים הוא 'נאנשוקו' והוא התקיים בצורה גלויה גם
במנזרים .בצורה פדרסטית ,הכומר היה לוקח לו 'פרח כמורה' לחנך ולאהוב ,גם בצבא .כך למשל ,תרבות
הסמוראי עודדה לוחם מנוסה לאמן ,גם בצורה אינטימית ומינית ,לוחם צעיר והשניים היו חונכים את
יחסיהם בטקס פומבי עם התחייבות עד המוות.
עוד דוגמא מעניינת היא קאסטת ההיג'רות בהודו .ההיג'רה היא קאסטה (שכבה במארג החברתי
המסורתי בהודו) מקובלת וטבעית ,אם כי נחותה מאוד  .מדובר בגברים הלובשים בגדי נשים ומתנהגים
כנשים אך לא תופסים את עצמם כנשים ,אלא משתייכים לתפיסה מגדרית מעורפלת יותר מהמושגים
שאנחנו מכירים .ה ן נתפסות בקרב האוכלוסייה בהודו כמסוכנות .כאשר הבריטים שלטו בהודו ,הם קבעו
שמדובר בפושעים לכל דבר .כמה בריטי .עוד פרט מזעזע  -חלק מההיג'רות נחנכים בטקס המלווה
בסירוס מלא ללא הרדמה.

הומוסקסואליות תחת המשטר הנאצי !
סעיף  915של חוק העונשין בגרמניה טוען כי "מעשה תועבה הנוגד את הטבע בין בני אדם ממין זכר או
בין בני-אדם וחיות ,עונשו מאסר שאורכו שישה חודשים עד ארבע שנים ,וכעונש נוסף שלילה מיידית של
זכויות האזרח".רבים סבלו מחוק זה  ,אז הגיעו הנאצים ובנטייתם הכללית הנוראית החליטו להגדיל את
תוקף החוק (לא רק משכב זכר היה פשע ,אפילו מבט 'מעורר בושה' בין גברים) ואת חומרת עונשו.
הומוסקסואליות נתפסה כמחלה מדבקת בקרב הגזע הארי ועם התחזקות ההנהגה הנאצית נעצרו יותר
ויותר 'עבריינים' ונשלחו למחנות ריכוז ,מה שפתח את תחילתו של פשע הומופובי חסר תקדים בהיסטוריה
האנושית .לאחר היהודים ,היו אלה ההומוסקסואלים שאחוז התמותה שלהם היה הרב ביותר ,בין אם
בעבודות פרך ,ניתוחים ורציחות שרירותיות .המספרים נעים בין  91ל 95-אלף.

מאז אותם ימים השתפר מעמדם של הומוסקסואלים במדינות רבות ברחבי העולם
המערבי ,בעיקר בעקבות המאבק של זכויות האזרח בארה"ב ששינתה את מעמדם של
הומואים בעולם כולו.

אז שומר ,איך הולך במכינה?
הכל מצויין .מדהים פה .אחלה חבר'ה ,יש רגעים שלפעמים נראה שקשה אבל עוברים אותם ושוכחים
מהם.
מה גרם לך להגיע למכינה?
אחי היה כאן לפני שנתיים .הוא המליץ לי מאוד ואמר לי שכדאי לי לבוא למכינת נחשון .אז באתי!
איך אתה מתמודד עם החזרה הביתה פעם בשבוע?
וואלה ,אין כמו בבית .יש געגועים לחבר'ה .יש לפעמים באסה לסגור שבת בלי החברים מהבית ,אבל
תמיד יש כאן כיף בשבת .מגיעים הביתה מתפנקים וחוזרים עם כוחות מחודשים.
תוכל לספר על רגעים קשים שהיו לך במכינה?
בינתיים הרגע הכי קשה זה הניווטים .נתקלתי בקושי ממשי.
מרצה אהוב שנתפסת עליו?
נוו ,איך קוראים לו? החבר הזה של זאביק .זה שירו עליו כדורים...
בצלאל טרייבר ,השיעור שהשאיר אותי הכי מעוניין.
שיעור שנתפסת עליו במיוחד?
השיעור של שניאור עינם .אהבתי שהוא הדגיש לנו שמאוד חשוב לו שנשמע מה שיש לו להגיד .שאנחנו
דור העתיד.
באיזה חולייה אתה ומה תפקידך בה?
אני בחוליית קבוצה ,אני המזכירה .עושים פעילויות אורחות חיים שבהם קובעים את החוקים של המכינה.
ופעילויות לגיבוש הקבוצה.
מה אתה רוצה לעשות בצבא?
רוצה יחידה קרבית .אני מתאמן בכושר ומנסה ללמוד על
הצבא דרך המכינה והאינטרנט .גם שואל חיילים על
התפקידים השונים.
ואם לא תצליח להתקבל?
אני ארצה יותר חזק ואעבוד יותר קשה.
כינוי מהבית?
שורי ,חבר הדביק לי את הכינוי וזה פשוט נתפס.
איזה סרטים אתה אוהב?
הסמוראי האחרון וקארטה קיד.
שיר אהוב?
נערי שובה אליי -של מרגול.
עץ ירוק מפלסטיק -של מרגול.
קבוצה אהודה?
הפועל ירושלים!
יש משהו מיוחד שאתה רוצה לאמר לסיום?
שיהיה לנו בהצלחה בניווטים ,אני מפחד .אני בא בשיא הרבאק ! (עוד לא ידע מה יקרה לצוות איילה)...

סטייל נחשון

עורכת :הדר בר

קבלו את הטרנד החזק במכינה ,מתאים לכל לוק ,גם ליציאה לטוב'לה וגם לשיעור במליאה – סנדלי השורש!

הקלאסיות
מליאה

השיקיות
יציאה

מליאה

יציאה

סלבס שנצפו מככבים עם הטרנד על השטיח האדום
פנלופה קרוז בשורש בקשירת איקס ייחודית ,בר רפאלי הלכה על לוק הגרביים וסנדלים שהולך להיות חזק
החורף ,וליידי גאגא עם כובע בהשראת פריאל והדר ושורש בסגול חציל.

אשליות שדרות

המכנסיים של רומן

מילים :המכינה

מילים :אביב נחמן ביאליק

לגור במכינת פאר

הוא קנה אותם בשוק

לחשוב שאתה במעגן מיכאל

הם התאימו לו ללוק

להתעורר אחר הצהריים

חשפו כמו שצריך את הרגליים

בלי מוביל יום או שניים

כשאותם הוא קנה

במליאה בצבע אדום

תוך שנייה הוא השתנה

שרים שירי יפני יבואא

הוא לובש אותם ברצף כבר שנתיים

לא עוד כוסות במליאה

כי נעליים קונים מהר

לא עוד פריסות עם ריבה

וגרביים לא חסר

במקלחות יש מים חמים

אך מכנסיים ירוקות שהן ממש ממש קצרות

השירותים כולם נקיים

אם תגעו בהן הוא יביא לכם מכות

אשליותת!!

ילד הזבל

גיוסים
לחן :זיקוקים של משה פרץ
גיוסיםם
מתי כבר יחזרו ההחזרים
מהגיוסיםם
מסתבכים ברכבת או באוטובוס
ורק כשהגענו
הודיעו שביטלו את הגיוס

מילים :אביב נחמן ביאליק
ילד שלא מוציא כוסות מהמליאה
ילד שמשאיר קליפות של ביצים במטבח
ילד שזורק לזבל בלי שקית
ילד כזה יקרא מעתה ילד זבל
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