
 
 
 
 

 דבר העורכת                           
 

 

 ,לקוראים שלום

ימים תתחיל אולימפיאדת ריו וכולנו נזכה להיות עדים להשגים ספורטיביים  5בעוד 
מדהימים. המשלחת הישראלית תהיה הגדולה ביותר שנשלחה אי פעם, בענפי ספורט 

 . גיליון זה של נושאונצ'יק מוקדש לתחרות.בויקיפדיהשונים. ניתן לקרוא סיכום על כך 

 

 
פי ספורט בהם יש ענ 3על גבי הבולים ניתן לראות  –לים שישראל הנפיקה לרגל האולימפיאדה הבו

 נאחל להם בהצלחה!ולימפיאדה: גלישה, ג'ודו וקפיצה משולשת. לישראל מתחרים בא

 

העיר ריו מספר על  פאולו דואק. האולימפיאדהעל  אבינועם טלמן כותב ?אז מה בגיליון
אפוס הבריאה של בני  –פופול וו וגיה אלי מועלם מספר על הבפינת המיתול .דה ז'ניירו

 גיליון, חידון בולאי נושא פרסים. ולבסוף, בכל. המאיה

 שלכם, שביט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%96%27%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95_(2016)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%93%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%93%D7%94_%D7%96%27%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95_(2016)


 אולימפיאדת ריו
 אבינועם טלמן

 

, ייצאו לדרך המשחקים האולימפיים, כשהעיר שנבחרה לארח את 31-הקיץ, בפעם ה
גברה בדרכה לאירוח המשחקים על ערים המשחקים היא ריו דה ז'ניירו שבברזיל. היא 

 כמו מדריד, טוקיו ושיקגו.
 

 
 (2015המשכיות המשחקים, מהאולימפיאדה הקודמת בלונדון לבאה בריו )ברזיל 

 
זו למעשה האולימפיאדה הראשונה אי פעם על אדמת מדינה 

וקנדה אירחו בעבר  צות הבריתאמריקאית )אר-דרום
קה הצפונית. כמו כן, הן מדינות מאמריאך אולימפיאדות 

היא מדינה ממרכז אך מקסיקו זכתה לארח אולימפיאדה 
אמריקה(. זו גם האולימפיאדה הראשונה במדינה ששפתה 
הרשמית היא פורטוגזית. פרט מעניין נוסף הוא 
שאולימפיאדה זו, הנחשבת לאולימפיאדת קיץ, תיערך כל 
כולה בחודשי החורף של ברזיל )ממוקמת בחצי הכדור 

 .מי(הדרו
 

 10,500-באולימפיאדה הזו יתחרו כ

מדינות שונות,  206-ספורטאים מ
נקודות ואולמות ספורט  32-ב

שונים הפזורים ברחבי העיר 
)בנוסף יהיו מספר אירועים, בעיקר 

ערים נוספות  5-משחקי כדורגל ב
בברזיל(. באולימפיאדה זו ישתתפו 
לראשונה מדינות חדשות שקמו 

 רום סודאן.קוסובו וד –לאחרונה 
 

תחרויות  תערכנהבאולימפיאדה 
 , ביניהםענפי ספורט שונים 48-מ

כדורגל, כדורסל, שחייה, מרתון 
ועוד. אחד החידושים 

 2באולימפיאדה זו הוא חזרתם של 
 –ענפי ספורט לסבב התחרויות 

-ו 1904באולימפיאדה משנת  השתתפוגולף וראגבי שביעיות, שני ענפי ספורט שלא 
 .הבהתאמ 1924

ניתן לראות  - האולימפיאדהבולים שהנפיקה יוון לקראת 
ברקע פסלים מיוון ומברזיל ולפניהם צלליות של 

 ספורטאים המתחרים בענפים אולימפיים

 בול מסלובניה     



 

 
 (2015חלק מענפי הספורט באולימפיאדה )ברזיל 

 
טקס הפתיחה והנעילה של האולימפיאדה יערך באיצטדיון מרקנה המפורסם שעבר 
שיפוץ נרחב כחלק מההכנות לגביע העולמי ולאולימפיאדה. טקס הפתיחה של 
אולימפיאדת לונדון שבר שירי צפייה ומארגני המשחקים בריו מתכננים למשתתפים 

 ומקווים להאפיל על ההשג ההוא. ופים חוויה שונה לגמריולצ
 

 
 גיליונית מזכרת מסרביה שממחישה את השלבים השונים בקפיצה לרוחק, 

 אחד מענפי הספורט האולימפיים



 
יצירה  –" UM MONDU NOVO –"עולם חדש  –המוטו של האולימפיאדה הזו הוא 
וביים, של חברות אמיצה, של עולם של ערכים חי –של עולם חדש באמצעות הספורט 

יצירת אתגרים חדשים ועמידה בהם, עולם שבו הספורט עוזר לקבל את השונה ממך 
ולהכיל אותו, עולם המאפשר לכולם להתבטא ולהתחרות במקצוע הספורט המועדף 
עליהם, עולם של תמיכה הדדית ברגעים הטובים והטובים פחות, עולם חדש שישגשג 

 .ולימפיתבזכות הספורט והרוח הא
 

הלוגו הרשמי של המשחקים צבוע בצבעיה הרשמיים 
ירוק, צהוב וכחול. הלוגו מדמה אנשים  –של ברזיל 

משלבי זרועות היוצרות ביחד את צורתו הכללית של 
"הר הסוכר" שהוא ההר המפורסם של העיר )ואולי 

  .של ברזיל כולה(
 

הקמע הרשמי של המשחקים הוא "וינישוס" על שמו 
סיקאי המקומי וינישוס דה מוראס והוא של המו

משלב בתוכו מספר אלמנטים הקשורים לחיי הטבע 
זריזות הנמרים והפנתרים, גמישות  –הברזילאים 

הקופים וחן הציפורים. וינישוס דה מוראס, נקרא 
בברזיל גם המשורר הקטן, אחראי לכמות מדהימה 
של שירים, מאמרים, לחנים ומחזות שהפכו לנכס 

בתרבות הברזילאית. פועלו והשפעתו היו כה גדולות והשפיעו על אומה  צאן ברזל
שלמה ולכן כשהיה צורך להצביע על שם הקמע הרשמי, שמו הביס את שאר 

 .המתמודדים בתחרות
 

 
 (2015וינישוס על גיליון מזכרת )ברזיל 

 
שבדרום העיר. יהיו בו מתקני שהייה  BARRAהכפר האולימפי יהיה באיזור בארה 

ימון עבור משתתפי האולימפיאדה. לשם כך הובאו למקום עשרות אלפי טונות של וא

 הלוגו של האולימפיאדה 
 על גבי בול אובלי מבלארוס



מכשירי  10,000מזרנים,  30,000שולחנות,  70,000כיסאות,  90,000 –ציוד כדוגמת 
 7.5 .ת, פירות, בשר, עופות, דגים וכו'סלולר, שלא לדבר על הכמות האדירה של ירקו

. מעבר לכמות הזו של צופים, המארגנים מיליון כרטיסים הודפסו לאירועים השונים
שכרו עוד עשרות אלפי עובדים לימי התחרות, אליהם מצטרפים עוד אלפי מתנדבים. 

חוויה  –צופים וספורטאים כאחד  –כולם ביחד אמורים לספק לבאי המשחקים 
 מדהימה, מלאה אנרגיות ומעל הכל כיפית.

 

 
 קת המדליות תחת הרעיון ש"בספורט כולם מנצחים"גיליונית מזכרת מהולנד שמציגה את פודיום חלו

 
כמו כן, לעיר ריו יש מספר לא קטן של אטרקציות תיירותיות שיהוו מוקדים גם במהלך 

פסל ישו הגואל, חוף קופה  –התחרויות עבור הספורטאים, המשתתפים והצופים 
 קאבאנה על שלל מקומות הבילוי שבו, המוזיאון הלאומי של ריו, מספר רב של

קצת על העיר המארחת במאמר הבא  תיאטראות ומוזיאונים ועוד שלל מקומות.
 בגיליון.

 

 
 מעטפת יום ראשון מקפריסין

 
  talmana@gmail.comבכתובת:  ינועםלאבלתגובות ניתן לפנות 
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 דה ז'ניירו ריו
 פאולו דואק

 
בקיצור, היא בירתה  וכרת גם כריו, מRio De Janeiro, בפורטוגזית  וריו דה ז'נייר

מזרחי של ברזיל, על -באזור הדרום היא שוכנתל. ברזיאשר ב ריו דה ז'ניירו מדינת של 
 .האזור הטרופי בחלק הדרומי של, האוקיינוס האטלנטי שפת

 
 היא. כדור הארץ העיקרי במחצית הדרומית של ריו היא היעד התיירותי

  מבחינת גודל אוכלוסייתה,ו( סאו פאול )אחרי בברזיל השנייה המטרופולין
עיר  היאית. תרבותה ופעילותהית, עסקוה המסחריתית, הכלכל חשיבותה

מיליון תושבים, היא העיר השישית בגודלה  6.3-הגדולה בברזיל. עם למעלה מ הנמל
 .בעולם 26-וה באמריקה

 
ריו היא העיר הברזילאית הידועה ביותר מחוץ לברזיל בשל 

הר ה, יפנמאו קופקבנה אטרקציות מפורסמות בה, כגון חופי
הוכרז כאחד , שפסל ישו הגואל נמצאעליו ו, קורקובד

, הר הסוכר של הרכבל, משבעת פלאי תבל החדשים
ומצעד בתי הספר  ,מפרץ הגואנברה, אצטדיון המרקנה

היא נבחרה לארח את שלבי . לסמבה הנערך בזמן הקרנבל
 . 2016אולימפיאדת  את, ו2014 מונדיאל הגמר של

 

 
 הר קורקובדועל רקע ימפיים אולהמציגה ענפי ספורט  לכבוד האולימפיאדה, גיליונית מזכרת מפולין

 
 (Cidade Maravilhosa) "תושבי העיר מכנים אותה לעתים קרובות "העיר המופלאה

בשל יופייה הטבעי, הכולל צוקים מיוערים העולים בתלילות לגבהים של מאות מטרים, 
איים טרופיים, חופים לבנים, ומפרצים רחבים. הדימוי החיובי של העיר גם כולל את 

 .ביה, הנתפסים כרגועים ושמחים רוב הזמן, גם העניים שביניהםאופי תוש

 המרקנה



 
 ריוחופי 

 
. 1763-1960השנים  ריו הייתה בירת ברזיל בין

משמעות השם ריו דה ז'ניירו היא "נהר של ינואר". 
ה בשפת ", מיל(carioca)  יליד ריו מכונה "קאריוקה

שמשמעותה "בית האיש הלבן".  גוארני-הטופי
בעיר,  קמ"ר 72.5-רז שטח של כהוכ 2012 בשנת

המקום בו נמצאת העיר  .כאתר מורשת עולמית
גספאר  על ידי הפורטוגזי 1502 בינואר 1-בנתגלה 

הוא סבר בטעות כי זהו שפכו של נהר גדול, וקרא לו . ששט במפרץ גואנברה דה למוס
 .1565 במרץ 1-ב"הנהר של ינואר". העיר עצמה נוסדה 

 
 (Ponte Rio-Niterói) ניטרוי-גשר ריו

ומחבר בין  הנמצא במפרץ גואנברה גשר הוא
אורכו  .שבברזיל יטרוינו ריו דה ז'ניירו הערים
קילומטר על פני  8.836מתוכם , קילומטר 13.29

הגובה המרבי . מטר 26.60המים. רוחבו של הגשר 
שני ם. הי פני מטר מעל 72של המקטע המרכזי הוא 

חד, ובכל אחד מטר כל א 12.20נתיבי נסיעה של 



  .מהם שלושה מסלולים
 

 הארכיבישוף מושב מקום היא קתדרלת ריו דה ז'ניירו
 היא. שבברזיל ניירו'ז דה ריו העיר של קתולי-הרומי
 של הפטרון הקדוש, הקדוש סבסטיאן שם על קרויה
 השנים בין העיר במרכז נבנתה הקתדרלה .העיר

 אדגר האדריכל ידי על תוכננה היא. 1964-1979
, מודרניסטי בסגנון (Edgar Fonseca) פונסקה

 הקתדרלה. המאיה תרבות של פירמידות בהשראת
 ששימשו כנסיות של ארוכה בשורה הנוכחית היא

 הכרמל מהר גבירתנו כנסיית היא לה הקודמת. העיר של הארכיבישוף מושב כמקום
 (.ניירו'ז דה ריו של הישנה כקתדרלה יותר ידועה) העתיק הכס של

 מותקנים. מטרים 75 של ובגובה מטרים 106 של בקוטר מעגלי מבנה היא רלההקתד
 איש 5,000 להכיל יכולה היא. מטרים 64 של בגובה' ויטראז חלונות ארבעה בה

 . בעמידה אלף 20 או בישיבה
 

 
 

 
 

 הרכבל של הר הסוכר וצמד בולים לכבוד הקרנבל בריו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  paulo.duek@gmail.comבכתובת:  לפאולולתגובות ניתן לפנות 
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 אפוס הבריאה של בני המאיה –פופול וו 
 אלי מועלם

 

במרבית המיתולוגיות של העמים האינדיאניים במרכז ודרום אמריקה קיימים סיפורי 
שברא את העולם ואת היצורים החיים עלי מרכזי בריאה שונים שבמרכזם אל בריאה 

יאת אדמות. אחד מהאפוסים העתיקים של עמי אמריקה הוא הפופול וו, סיפור בר
הרפתקאותיהם גם את המכיל העולם והאנושות של בני הקיצ'ה, בני תרבות המאיה, 

למזלנו, אפוס עתיק זה שנכתב בשפת  .של התאומים הגיבורים; חונאפו ושבלנקה
הקיצ'ה, נמצא על ידי הכומר הספרדי פרנסיסקו חימנז, שתרגם אותו לספרדית וכך 

בולים שהונפקה על ידי  24סדרה בת הוא השתמר עד היום. אפוס זה מתואר על גבי 
 .1981-גוואטמלה ב

 

             

 
 
 

אחד המוטיבים העיקריים באפוס הוא סיפור הנסיונות 
השונים לברוא את האדם על ידי שלושת האלים 

 הבאים:
נחש הנוצות או הנחש  , (Kukulkán) קוקולקן

 .המכונף, שהגיע דרך המים ולימד גברים ליצור אש
בשפת המאיה, משמעו "רגל ,  (Huracan) אקןהור

הרוח, והאש ויוצר המבול הגדול  סערהאחת", אל ה
אחרי שהאדם הראשון הכעיס את האלים. חי 

 אוקיינוסים לעולם האדם.ומגיח מה אפלים במים
שהשתתף  ,אל השמים והאלים,  (Tepeu) טיפיו

 .בשלושת הניסיונות ליצירת האנושות
 

 , חימנז פרנסיסקו
 וו הפופול מתרגם

 אכלוס העולם ביצורים חיים בריאת העולם

 נחש בדמות קוקולקן האל



האדם, לאחר שבאסיפת האלים הם  בריאתניסיונות שהובילו ל רמספהפופול וו מציין 
לא היו בארבעה מחזורי בריאה . לאכלס את העולם בבני אנושהגיעו למסקנה שעליהם

כדי ליצור עולם חדש טוב אותם לכן הם השמידו , מהיצורים הברואיםממרוצים האלים 
 .שיהיה לשביעות רצונם יותר

ולכן  בינה אבל ראו שהם אינם יצורי בעלי החיים אתהאלים בראו  -במחזור הראשון 
 .השמידו אותם

ולכן השמידו גם  תודעה היו חסריך אלו אמבוץ, אנשים האלים בראו  -במחזור השני 
 .אותם

העץ, אך השמידו אותם מכיוון והיו חסרי את אנשי האלים בראו  -במחזור השלישי 
 יכולת תנועה.

אולם אלה שכחו אותם והפסיקו לעבוד  ענבר,מ אנשיםהאלים בראו  -במחזור הרביעי 
 ולכן הושמדו.אותם 

. ויצרו את בני האדם )או אנשי התירס( דם ותירס האלים ערבבו -במחזור החמישי 
 מבריאה זו היו האלים מרוצים ואלו הם האנשים החיים עד היום ואנו חלק מהם. 

 
 

    

 
 

ם של האחים התאומים חונאפו המתאר אפוס הפופול וו את הרפתקותיבהמשך 
חונאפו -חונאפו ווקוב-ושבלנקה. האגדה מספרת כי אביהם ודודם של התאומים, הון

ירדו לשאול, הנקרא שיבלבה, ושיחקו בכדור ברעש אימים. הם נהרגו על ידי מושל 
חונאפו נתלה על עץ דלעת. הגולגולת שלו הפרתה את -השיבלבה וראשו של הון

מושל השאול שיבלבה, על ידי יריקה לתוך ידה. אביה של  הנסיכה שקיק, בתו של
שקיק, בכעסו עליה, ציווה להענישה ולהקריבה לאלים אך היא הצליחה הנסיכה 

חונאפו ושבלנקה. כשגדלו התאומים  -להמלט מעולם השאול כשבבטנה זוג תאומים 
ת הם נקמו בסבם והביסו אותו ואת מושלי השאול. לאחר הרפתקאות ועלילות רבו

 הפכו האחים לשמש ולירח המאירים עד היום את עולמנו.
 

 בריאת האנשים מתירס השמדת האנשים מעץ בריאת האנשים מעץ



       

 
 
 

אפוס הפופול וו ממשיך לתאר את בריאת והתפתחות בני 
עם הקיצ'ה מארבעה גברים שנבראו קודם והנשים שנבראו 
מאוחר יותר בעודם ישנים. מארבעה זוגות אלו התפתחו 

ת שפתם כל בני הקיצ'ה שנדדו אחר כך להרים, פיתחו א
המיוחדת, הקימו ערים וכפרים והשליטו עליהם מלכים 
שהיו אחראים לשימור ולפיתוח אחת מתרבויות העולם 

 תרבות בני המאיה. –המפוארות שנעלמה ואיננה 
 

 

 

 

עדים לתרבותם המפוארת של בני  –כתבי קודש, פסלים, לוחות שנה וכלים מקדשים, יצירות אומנות, 

 כפי שמתואר בבולים שלפניכם ובבולים המוצגים בעמוד הבא: יםהמאיה ועמי אמריקה האחר

 

 

של האחים התאומים מקורם 
 מעץ הדלעת

 האחים התאומים עונשה של הנסיכה שקיק

 גדולתו של עם הקיצ'ה
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 89מספר  ידוןח

 

  איזו מדינה?
ארגון האומות המאוחדות )האו"ם( הנפיק 
סדרת בולים ארוכה של דגלי המדינות 

 החברות בו.
 

 של איזו מדינה הדגל הנראה בבול?
 

 

 

  מי האיש?
 נראה בבול?מי האיש ה

 הוא נחשב לאבי ה_________?
 איזה תהליך ידוע קרוי על שמו?

 לאיזו מחלה מצא חיסון?
 

 
 

 
 האתרזהה את 

  לזכר מי הוקם אתר הנצחה זה?
 היכן הוא נמצא?
 מתי הוא הוקם?

 
 
 
 
 
 

באוגוסט.  15-עד ל omnosonchik@gmail.cאת הפתרונות יש לשלוח למערכת 
הפותרים מתבקשים לציין את גילם. בין הילדים ובני הנוער שיפתרו נכונה את החידות 

אגודה ישראלית לבולאות תימאטית. התשובות  –יוגרל פרס בולאי מתנת איל"ת 
 לחידות ושם הזוכה יפורסמו בגליון הבא.
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 79מספר  חידוןפתרון 
 

  איזו מדינה?
נפאל, וזה הדגל הלא מלבני הדגל הוא של 

היחידי. הדגל כולל שני משולשים ובהם 
 נראים השמש והירח.

 

 

 

  מי האיש?
הבול מוקדש למגלה הארצות קפטן 

ספן וקברניט אנגלי  –ג'יימס קוק 
. הוא ערך מסעות ימיים 18-מהמאה ה

לדרום האוקיאנוס השקט, וחקר את 
אוסטרליה, ניו זילנד ואיים רבים 

נרצח בהוואי על ידי אחד אחרים. הוא 
 הילידים. 

 

 

 
 בעל החייםזהה את 

לפנינו נחש הקוברה, שהוא נחש ארסי 
ומסוכן. הקוברה ניזון בעיקר 

 ממכרסמים.

 
 
 
 
 
 

. 17-אלישמע ביננפלד בן השל  ושמ העלבהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה 
 ימאטית.אגודה ישראלית לבולאות ת –בפרס בולאי מתנת איל"ת  הזוכאלישמע 

 
 

 

 

 

 מכתבים למערכת –  לכל תגובה, הצעה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת

nosonchik@gmail.com 
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