חוליית למידה גאה להציג לכם בכל שבוע את עיתון נחשון היום.
העיתון יכיל בכל שבוע סיכום של השבוע שהיה – שיעורים מרכזיים ,טיולים,
והתנדבויות בהן השתתפנו .בכל מהדורה יהיה ראיון עם חניך אחר במכינה ,בו
ידבר על תחושותיו ,הרגשותיו ומעשיו במכינה .בכל מהדורה נוסיף תוכן לימודי,
דוגמת משל או סיפור מעניין ,חדשות הזויות ,חידות תשבצים וכו'.
אנו פתוחים מאוד להצעות! אם יש לכל אחד מכם רעיון כלשהו למאמר ,פינה,
בדיחה או כל רעיון אחר ,נשמח מאוד אם ייפנה אל דניאל מויסה או תומר בן גיגי
האחראים על העיתון.
מקווים שתהנו!



החלום של אתמול הוא התקווה של

"לטלפון יש יותר מדי מגרעות מכדי

היום והמציאות של מחר

להיות

המונח בלתי אפשרי הוא מונח שאנחנו

בחברת תקשורת הגדולה ביותר באותה

שומעים המון בחיי היום יום ,במאמר

תקופה9981 ,

הזה אנחנו נדבר על בלתי אפשרי

"אני חושב שיש שוק עולמי לאולי

ונסביר למה למרות מה שאתם חושבים,

חמישה מחשבים " .יושב ראש ה,IBM-

זה אפשרי.

9191

בלתי אפשרי הוא רק מונח גדול שנאמר

"מוזיקת גיטרה בדרך החוצה" חברת

מפי אנשים קטנים שהחליטו שקל יותר

התקליטים שדחתה את החיפושיות,

לחיות בעולם שניתן להם מאשר לחקור

9111

את הכוח שיש להם לשנות אותו.

" 011מטר בפחות מ 01-שניות? לא

בלתי אפשרי הוא פוטנציאל ,הוא אתגר,

בעולם שלנו".

תמיד יהיו אנשים שיגידו לכם שזה לא

"הסוס כאן כדי להישאר ,אבל מכוניות

יעבוד ,תמיד יהיו אנשים שיגידו לכם

הם סתם חידוש – שיגעון חולף " .עצה

בעצם

מנשיא הבנק של עורך הדין של הנרי

להסתכן אם אפשר ללכת על מה

פורד ,הוא התעלם מהעצה והשקיע

שבטוח ,מה שמוכר ,למה לנו לנסות

 $0,555דולר במניה של פורד ,הוא מכר

בכלל? הם יגידו לכם שזה בלתי

אותה מאוחר יותר ב 91.0-מליון דולר.

אפשרי והם יגידו לכם שרבים וטובים

"זאת השטות הגדולה ביותר שעשינו.

מכם ניסו ונכשלו ,הם ינסו בכל כוחם

הפצצה הזאת לעולם לא תעבוד .ואני

לשכנע אותכם שאתם טועים ,לשכנע

מדבר כמומחה לחומרי נפץ ".אדמירל

אותכם לא לנסות בכלל.

ויליאם ליהי כשנשאל מה דעתו על

בפעם הבאה שמישהו אומר לכם "זה

פרויקט האטום.

שאתם

בלתי

עושים

אפשרי"

טעות

קחו

ולמה

בחשבון

את

הציטוטים הבאים:

אמצעי

תקשורת ".

מנהל

"מכונות תעופה שכבדות מהאוויר הם
בלתי אפשריות ".לורד קלבין9910 ,
מתמטיקאי בריטי.

"כל מה שהיה יכול להיות מומצא כבר
הומצא ".ממונה על משרד הפטנטים
האמריקאי9911 ,

בפעם הבאה שתגידו על משהו או שיגידו
לכם שמשהו הוא בלתי אפשרי ,תזכרו
באנשים האלה ,גם הם היו בטוחים שזה
בלתי אפשרי ,עד שזה קרה.

טבע האדם וההיסטוריה – מיכל ואסר
בשיעור דיברנו על אדישות חברתית ,כשדוגמה לכך תאונת האופנוע באזור,
הפליטים האריתראים והמקרה החריג המתואר בשיר "בלה בליסימה".
כהרחבה בנושא האדישות החברתית ,הנה סיפורה של קייטי ג'נוביס:
ב 91-במרץ  ,9119בשעה  03:20לפנות בוקר ,החנתה קייטי ג'נוביס את מכוניתה
במגרש החניה בתחנת הרכב בקווינס שבניו יורק .ביתה היה בקרבת מקום,
בשכונת מגורים שלווה ,אך ניראה שקייטי חשה שדבר מה אינו כשורה :במקום
לצעוד בדרך הקצרה לביתה ,החלה לרוץ לאורך שדרה רחבה ומוארת היטב .היא
לא הגיעה רחוק .
מילטון האץ' התעורר לשמע הצעקה הראשונה .מבעד לחלון חדרו הוא ראה בצידו
השני של הרחוב אישה כורעת על ברכיה ,וגבר נמוך עומד מעליה .הוא שמע את
האישה צועקת "הצילו! הצילו! אלוהים ,הוא דקר אותי!" האץ' רכן מבעד לחלון וצעק
"עזוב את הבחורה" .מסביבו נדלקו אורות וחלונות רבים נפתחו .התוקף נמלט
במכוניתו .איש מן הצופים לא התקשר למשטרה .
קייטי ג'נוביס התקדמה במעלה הרחוב ,עשרות עיניים צופות בה ,אך היא לא
הצליחה להתקדם די מהר .לאחר כעשר דקות ראו הצופים את התוקף חוזר ומחפש
אותה .כשדקר אותה שוב ,שמעו אותה השכנים צועקת "אני הולכת למות! אני
הולכת למות!" .עדיין איש מן השכנים לא התקשר למשטרה .אמיל פאוור יספר אחר
כך שרצה להתקשר ,אך אשתו התעקשה שמישהו אחר בוודאי כבר יעשה זאת .
ההתקפה השלישית התרחשה בכניסה לחדר מדרגות של אחד הבתים ,במרחק
כמה בתים מביתה של קיטי ג'נוביס .הצופים ראו את התוקף פותח את דלת הבניין,
אך רק חלק קטן מהם הצליח לשמוע את קול הבכי החרישי שקיבל את פניו .רק
כעבור  35דקות מאז שנשמעה הצעקה הראשונה ,התקשר סוף סוף מישהו
למשטרה .היה זה הרולד קליין ,שהתגורר בבניין שבכניסתו נרצחה קיטי ג'נוביס.
ניידת הסיור הראשונה הגיעה למקום בתוך  1דקות ,אך היה זה מאוחר מדי ...

הכר את המרצה
שמעון אזולאי ,מרצה לפילוסופיה ולחינוך ,מהמומחים הבולטים
בתכנית המדע המצליחה של ערוץ " 9למה מה?" ,מספק זווית ראייה
פילוסופית ייחודית על מגוון רחב של נושאים ,החל מפוליטיקה,
תרבות ומדע וכלה בדברים הקטנים המרכיבים את חיי היומיום.
ההרצאות מזמנות מפגש מרתק ובגובה העיניים עם דמויות ונושאים
פילוסופיים; כמו גם פרספקטיבות חדשות לארגונים ,חברות וגופים.
ההרצאות מושכות עניין ולב בסגנונו הייחודי והחד-פעמי שהפכו את
הפילוסופיה ודרכיה לאורחת רצויה בסלון הבית .אזולאי הרצה ומרצה
במסגרות שונות ומגוונות :האוניברסיטה העברית בירושלים ,מכינות
קדם-צבאיות ,בתי ספר ,כנסים והשתלמויות למורים ,קהל רחב ועוד.
בימים אלו מסיים אזולאי את עבודת הדוקטוראט שלו שכותרתה
"חיפוש אחר משמעות וערך החיים" .

איפה היינו השבוע?
קיבוץ דורות ,הוא קיבוץ במערב הנגב הצפוני ליד העיר שדרות,
בתחומי המועצה האזורית שער הנגב .היישוב הוקם ב 9199-ושמו
הוא ראשי תיבות של שלושת שמות בני משפחת הוז (דוב ,רבקה
ותרצה הוז) שנספו בתאונת דרכים בכביש תל אביב-חיפה הישן ליד
היישוב נורדיה שבשרון .היישוב הוקם על ידי עולים מגרמניה
שהצטרפו אליהם גרעינים מהארץ ,מלטביה ומצ'כיה .בשנת 9101
חובר היישוב לרשת החשמל הארצית .נכון לסוף דצמבר ,1599
בקיבוץ  811תושבים.
חוות השקמים ,היא חווה חקלאית הנמצאת בתחומי המועצה
האזורית שער הנגב ,החווה משתרעת על שטח של כ 9,555-דונם,
וחוצים אותה שני נחלי אכזב  -נחל שיקמה ונחל דורות .בחווה עוסקים
בגידול צאן ובקר ,ירקות ,הדרים ,אבטיחים וכותנה .משנת 9181
החווה בבעלות אריאל שרון ,שרון ,שהשתחרר מצה"ל ונעזר לצורך
הרכישה בהלוואה שקיבל מאיש עסקים אמריקאי  -משולם ריקליס.
כיום היא בבעלות בניו -גלעד ועמרי.

רובנו שותים כמעט בכל בוקר או לפני כל משבצת כוס קפה  -שחור או
נס ,עם או בלי סוכר .מה היתרונות והחסרונות בצריכת קפאין וכמה
מומלץ לצרוך ביום?

יתרונותיו של הקפאין
עייפות :מעלה את רמת הערנות ומפחית עייפות.
כאבי ראש :יכול להרגיע כאבי ראש מסוימים באמצעות הגברת זרימת הדם למוח.
קפאין ופעילות גופנית :בניסוי שנערך בקנברה שבאוסטרליה נמצא שאתלטים שצרכו כמות קטנה
של קפאין הגדילו ב 15%-את משך יכולתם להשקיע מאמץ ,לעומת מי שלא קיבלו שום חומר מעורר.
כמו כן ביצועיהם השתפרו ב .1.0%-עוד נמצא בניסוי הזה ששרירי האתלטים צרכו שומן כמקור
אנרגיה ,ולא פחמימות מהמאגר הגופני .מכאן הסיקו שקפאין מגביר את ניצול האנרגיה שמופקת
משומן ודוחה את השימוש בפחמימות כמקור אנרגיה מועדף בתחילתה של פעילות ,וכן מגביר את
כושר הסיבולת .לכן יש שממליצים לשתות קפה כשעה לפני פעילות גופנית.
קפאין וזיכרון :לקשישות שהרבו לשתות קפה במהלך חייהן יש זיכרון טוב יותר .כך מצאו חוקרים
באוניברסיטת קליפורניה .במחקר השתתפו אנשים בני  81בממוצע .הממצאים ,מאששים מחקרים
דומים .לאחרונה התפרסם באותו כתב עת שקפאין מוריד את הסיכון לחלות בסוכרת ,בסרטן המעי
הגס ובסרטן הכבד.

חסרונותיו של הקפאין
שינה :עלול לגרום לקשיים בהירדמות.
לחץ דם :גורם להעלאת לחץ הדם ,ולכן לא מומלץ לסובלים מיתר לחץ דם .השפעת ספל קפה אחד
עלולה להימשך עד שלוש שעות .לספל הקפה הראשון של הבוקר ההשפעה החמורה ביותר.
קפאין והריון :נערכו מספר לא מבוטל של מחקרים על השפעת הקפאין בהריון .נמצא שצריכת קפאין
גבוהה עלולה להיות קשורה ללידת תינוקות במשקל נמוך .נשים בהריון ששותות לפחות שמונה ספלי
קפה ביום מכפילות את הסיכון ללידת ולד מת .יש מי שטוענים ששתיית הקפה גם עלולה להשפיע על
מזגו של התינוק.
קפאין ודלקת פרקים :מחקר שנערך בפינלנד מצא שאנשים ששותים יותר מארבעה ספלי קפה ביום
מכפילים את הסיכון לחלות בדלקת פרקים ,ואנשים ששותים לפחות  99ספלים ביום מגדילים את
הסיכון פי .90

צריכה מומלצת
כמות מתונה של עד  155מ"ג קפאין/שתיית  1-1כוסות קפה ביום ,לפי סוג הקפה :ספל קפה שחור
חזק מכיל  905-155מ"ג קפאין; ספל קפה מכל סוג אחר מכיל  15-905מ"ג קפאין.
תעשו את החישוב! 

הסיפור מאחורי עשרת הדיברות
אלוהים הלך לרומנים ואמר" :יש לי דיברות עבורכם ,שיהפכו
את חייכם לטובים יותר".
הרומנים שאלו" :מה זה דיברות?".
אלוהים הסביר" :חוקים לפיהם חיים".
הרומנים ביקשו דוגמא ואלוהים אמר" :לא תגנוב".
"לא לגנוב? לא תודה" ,ענו הרומנים.
אז אלוהים הלך לצרפתים ואמר" :יש לי דיברות עבורכם,

הידעת?!
פיהוק הוא דבר
מדבק -אפילו חשיבה
על פיהוק מספיקה.
(אחרי שקראת זאת

 05%שאתה תפהק)

שיהפכו את חייכם לטובים יותר".
הצרפתים שאלו" :מה זה דיברות?".
ואלוהים הסביר" :חוקים לפיהם חיים".
הצרפתים ביקשו דוגמא ואלוהים אמר" :לא תנאף".
"לא לנאוף? לא תודה" ,ענו הצרפתים.
אלוהים הלך ליהודים ואמר" :יש לי דיברות עבורכם".
"דיברות? כמה זה עולה?" ,תהו היהודים.
"בחינם" ,אמר אלוהים.

הידעת?!
מקור השם שדרות
הוא על שם שדרות
האקליפטוסים
הנטועים לאורכה.

"ניקח עשר" ,ענו היהודים בלי להניד עפעף.

גבורה
תיאור המעשה :בליל ה 0-ביוני  ,9118פקד סרן זאב נדלר על פלוגה בקרב על אום-כתף .בשעת
הקרב נפצע בפניו ובלשונו ואיבד את יכולת הדיבור .על אף זאת ,המשיך להוביל את פלוגתו
בקרב ,כשהוא מעביר פקודות באמצעות קצין שהלך על ידו .בגמר הקרב דאג לפינוי חייליו
הפצועים ורק לאחר מכן פונה גם הוא .על מעשה זה הוענק לו  :עיטור העוז ניסן תשל"ג אפריל.

אף פעם אל תספר על הבעיות שלך לאף אחד .ל 02%לא איכפת ו 02%שמחים שיש לך אותם
האנשים שהם משוגעים מספיק כדי לחשוב שהם יכולים לשנות את העולם ,הם אלה שמשנים אותו
יום אחד החיים יחלפו לך מול העיניים .תוודא שהם יהיו שווים צפייה

מתי קיבלת את ההחלטה להיכנס למכינה?
די בדקה ה , 15-אחרי הרבה שכנועים מצד ההורים .קצת לפני המכינה לא היה אכפת לי מדברים ,ולא
רציתי לעשות כלום  -אבל עכשיו אני הכי שמח שבסוף השתכנעתי.
אתה זוכר אולי מה היה הרגע שדירבן אותך ללכת בסופו של דבר?
אחרי שקיבלתי בפעם ה 1555-את הזימון מהצבא של מיונים לנהג משא ,וזה מרתיח אחושילינג.
תגיד לי אנחנו כבר עם שבועיים וותק בתוך המכינה .זה כמו שדמיינת את זה או שונה בתכלית?
וואו!! זה כל כך שונה לטובה! עברו רק שבועיים וזה מרגיש כאילו זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי
בחיים .חשבתי יהיה סבבה ,אנשים חדשים ,לימודים ,קהילה אבל זה טירוף אחר לגמרי!
אתה אומר שהכל מעולה ומדהים אבל אתה יכול אולי להביא לי כמה חששות שהיו לך אולי רגע לפני
או כמה דברים שהיו לך במהלך המכינה?
בהתחלה תמיד יש חששות של מה יהיה ,לא נתחבר ,לא נצליח,
אבל אחרי יום אתה פשוט מרגיש שאנשים שאתה בקושי מכיר
שעה הם המשפחה שלך! ובחיים לא חשבתי שאני ארגיש ככה
כלפי המכינה/האנשים .באמת חולה עליכם!
אתה יכול אולי להביא לי שיעור אהוב שהיה לך עד עכשיו או
רגע טוב כלשהו שאתה זוכר?
וואו יש כל כך הרבה שאי אפשר לבחור אחד! אני יכול להגיד
שממש התחברתי לשיעורים של הרכזים ,אבל אני בכל זאת לא
יכול אני לא יכול לשים את האצבע על משהו ספציפי.
אתה יכול גם להביא לי כמה או סתם אחד שבא לך כרגע.
ברגע שהבנתי שפה אני הולך לחיות שנה מהחיים שלי ,עם
האנשים האלה ,השיעורים האלה .זה היה רגע ענק כי זה עושה חיוך.
אתה יכול אולי להביא נקודה לשיפור במכינה שעלית עליה אחרי השבועיים האלה?
אממ ..השעות שינה זוועה! אבל בתכלס לא הייתי משנה כלום!
אני רוצה לגעת איתך במקום יותר אישי .איך אתה מתמודד עם החזרה הביתה ליומיים בשבוע?
בגעגועים מטורפים .למכינה! האמת היא שקצת קשה .אבל אין מה לעשות באים הביתה ,משמינים חזרה
הכל ואוגרים כוחות .אבל נחמד קצת חופש מבית!
כינוי שלך מבית?
גוש קקי רץ כבר שנתיים .ובנגו.
סלנג מפורסם מהעיר שלך?
איזה חור זה רעות.
יש משהו שאתה רוצה להוסיף ככה לסיום?
אני מקווה שכולם מרגישים כמוני וכבר לא יכולים לחכות עד שיחזרו למשפחה האמיתית שלהם!

"ב-ג .יפית יש משהו סקסי" (דניאל מויסה)
"אנחנו ההורים שלכם ,אדם וחווה היו אשכנזים" (בן גוז'נסקי לשלומי)
"חבר'ה מספיק עם השיעולים האלה זה מאוד מפריע" (בן ישראל בהדרכה)
"אני ממש בדיכאון שאין יבוסים" (שמעון אזולאי בתובנה על החיים)
"קוראים לי דני ,אבל הוסיפו את האל בהמשך .....כי חשבו שאני המלאך"
(דניאל מסביר את מקור השם שלו)
"מלא הארץ חמס!!!! כל העולם בלו ...בלו ...בלו( "....שניאור עינם)
"מבצע אופרה  -מ' זה מולקולה ,בצע זה תאוות הבצע של אדם ,ואופרה זה
אופרה" (בן ישראל)
בן ישראל" :ארקיבאטירופוביה  -הפירוש הוא ארטיק רטוב" בן גוז'נסקי
"אבל ארטיק בכל מקרה רטוב"..
"התימנים הם חלקי חילוף של האתיופים" (דני לימור)
"נקבת האישה אינה חשובה כי היא בסך הכל נקב שנועד לשרת את הזכר"
(גלעד ברגע של שוביניסטיות)
שלומי לקארין" :בטח משעמם ,את גרה בירוחם" מני לשלומי" :מה אתה
עף עליה אתה גר בלוד"
"היה לי אחלה של חופ"ש" (בן גוז'נסקי ממציא שילוב של חופש וסופ"ש)
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