
 
 

 דבר העורכת
 

 

 לקוראים שלום!

בעוד פחות משבועיים ייערך משחק הגמר של גביע העולם בברזיל. המשחקים הפעם 
נו תקווה כי תוצאת הלוואי של המפעל תהיה יו מלויים במרי אזרחי וחברתי. כולה

 פריחה כלכלית במדינה וחלוקה הוגנת של משאביה.

 
 ביע העולם. הבול מציג את סמליל המשחקיםגיליון בולים נוסף שהנפיקה ברזיל לרגל ג

 

פאולו דואק כותב על אבינום טלמן מתחקה אחרי תולדות המונדיאל.  אז מה בגיליון?
נציג עוד הנפקות בולאיות של בולי  .הערים המארחות את משחקי המונדיאל 21

 כל גיליון, חידון בולאי נושא פרסים.ולבסוף, ב מונדיאל.

 נתראה בגיליון הבא,

 שלכם, שביט



 המונדיאל 

 אבינועם טלמן
 

שה, בטורניר . מדובר, למעבברזילבמספרו  12-ליוני יתקיים המונדיאל ה 11-החל מ
זכות בכרטיס ( נבחרות ל261)מתוך  23הכדורגל הנחשב ביותר בעולם בו הצליחו 

 ".עולםה פתאלועל הזכות להיקרא " ןביניה נהאבקתהנחשק למונדיאל והן 

 

 
 המשחקים בברזיללרגל  יפןגיליונית זכרון שהנפיקה 

 

שחקת משחק , כאשר כל נבחרת מדקבוצות כל אח 4בתים בני  8-הנבחרות חולקו ל
הנבחרות עם הניקוד הגבוה ביותר בכל בית  שתי .אחד נגד כל נבחרת בבית שלה

בו הפסד פירושו הדחה מהמונדיאל וניצחון הוא  ,אאוט-יעפילו לשלב הבא, שלב הנוק
דקות של  09התקדמות לשלב הבא. בשלב הנוק אאוט, במקרה של שיוויון לאחר 

-גם היא תסתיים בשיוויון אז יערך דודקות שבמידה ו 29משחק, תהיה הארכה בת 
 מטרים. 11-קרב של בעיטות עונשין מ

ריו דז'ניירו, בערים כמו  ברזילאצטדיונים שונים ברחבי  11-המשחקים יערכו ב
 49,999. המשחקים יערכו באצטדיונים המכילים לפחות ברזיליה, סאו פאולו עוד

 בריו דז'ניירו" מרקנהן "מקומות ישיבה כאשר משחק הפתיחה והגמר יערך באצטדיו
 .דרך שידורי הטלוויזיה צופים ועוד מיליונים רבים ברחבי העולם 11,999לעיני 



 

 בארגנטינה 1098-אצטדיון כדורגל לדוגמה. באצטדיון זה נערך המונדיאל ב

כמקובל באירועים כאלו, למונדיאל הזה יש 
פולקו. שמו מגיע משילוב של  –קמע רשמי 

וטבול( ואקולוגיה. דמותו המילים כדורגל )פ
בעל חיים בסכנת  –היא של הארמדילו 

הכחדה שחי בברזיל. יש לו תכונה מתאימה: 
 היא מתקפל לכדור ברגע שמרגיש בסכנה.

 

 

 

לכבוד המשחקים הוצא גם כדור רשמי חדש 
מדובר ."ברזוקה", 'משהו ברזילאי' בפורטוגזית –

 וצבעיובכדור משחק מביתה של חברת אדידס, 
מלים את צמידי המשאלות הצבעוניים מס

  .הנענדים בברזיל

, תגיע בהרכב מלא על ספרדהאלופה הנוכחית, 
כלל כוכביה אך בעורפה ינשפו נבחרות עתירות 

 מרסלו, ניימארכבים כגון נבחרת ברזיל של וכ
נבחרת ארגנטינה של מסי, היגואין,   ;ומייקון
למפארד נבחרת אנגליה עם ווין רוני,  ;אגוארו

נבחרת ספרד עם צ'אבי, אינייסטה,   ;וג'רארד
ועוד שחקנים רבים  ...קסיאס וראמוסטורס, 

וטובים כמו רונלדו הפורטוגלי, דידייה 
דרוגבה מחוף השנהב, פרנק ריברי 

מריו  הצרפתי, מירוסלב קלוסה הגרמני,
ואריאן רובן ההולנדי,  באלוטלי מאיטליה,

 בפני אותם מיליוני צופים ברחבי העולם.אשר ינסו להראות את יכולתם ועוד ועוד, 

בול שהנפיקה אוסטריה בשיתוף עם חברת אדידס 
. הבול עשוי 2991-לרגל טורניר היורו שאירחה ב

 רמאותו החומר של כדורגל הטורני

בבול  –בולים שהנפיקה יוון לרגל המונדיאל 
 הימני מופיע פולקו, קמע הטורניר



ישנם גם מספר שחקנים אשר משחקים  
או שיחקו בארץ והוזמנו לסגל נבחרתם 

וינסנט אניימה מהפועל ת"א  –למונדיאל 
דרק בואטנג )נבחרת גאנה(  )ניגריה(,

. לצערנו הנבחרת שלנו לא העפילה ועוד
  לטורניר זה.

רבים מאמינים כי נבחרת ברזיל, אשר 
, ומארחת את פעמים בעבר 5כתה ז

 2זכיות, גרמניה עם  4היא זו אשר תזכה גם בטורניר זה אך גם איטליה עם  הטורניר,
ינסו אף הם לזכות , האלופה מהמונדיאל הקודם, זכיות, אנגליה עם זכיה אחת וספרד

 בגביע הנכסף.

 
 . הקודם גיליון מזכרת משותף שהנפיקו הונג קונג וברזיל לרגל המונדיאל

 האם ברזיל תשיג נצחון שישי במונדיאל??

הגביע, אותו יניף קפטן הנבחרת 
 11המנצחת במשחק הגמר ב 

ביולי, הינו גביע אשר עשוי מזהב 
ס"מ  5..2קארט, גובהו  18

חלומו  קילוגרמים... .-ומשקלו כ
גביע  של כל שחקן ומאמן כדורגל!

את גביע ז'יל  1094-זה החליף ב
 1099רימה אשר שימש עד 

כגביע העולם אך הוענק לנבחרת 
ברזיל לצמיתות בעקבות זכייתה 

הייתה  השלישית בגביע העולם.
זו משאלתו של ז'יל רימה, נשיא 

 ז'יל רימה  וגביע ז'יל רימה על בול מהונגריה



פיפ"א לשעבר אשר ייסד את 
משחקי המונדיאל. מעניין לשמוע 

אשר הוחזק  כי גביע ז'יל רימה
לכדורגל שבריו דה  במוזיאון

 1082רו, נגנב משם בשנת יז'ני
  לא נמצא.ומאז 

במהלך המונדיאל הנוכחי יחולקו 
מספר פרסים למצטיינים 

 :בקטגוריות הבאות

 כובש ל – נעל הזהב
 השערים המצטיין

 מצטיין ל – כדור הזהב
בחר על ידי הועדה הטכנית שייהמונדיאל, 

 של פיפ"א ונציגי התקשורת

 ע"ש לב יאשין, שוערה האגדי  – פרס יאשין
בר. מוענק של נבחרת ברית המועצות לשע

 לשוער אשר ביצועיו היו הטובים ביותר.

 מוענק לנבחרת אשר הציגה  – פרס פיפ"א
  את המשחק ההוגן ביותר

 מוענק לאחד  – פרס השחקן הצעיר
השחקנים המנוסים פחות ושגילם צעיר אך 

 עתידם נראה מבטיח.

 מוענק לנבחרת אשר הציגה  – פרס הבידור
רניר. נקבע על ידי משאל מיוחד בקרב את הכדורגל המהנה והמבדר ביותר בטו

 ור הצופים בעולם.בצי
 

 קצת שיאי מונדיאל שאולי יישברו במהלך הטורניר הקרוב:

  מלך השערים של כל הזמנים הוא
 כיבושים. 15רונאלדו הברזילאי עם 

בשבוע שעבר מירוסלב קלוזה 
מגרמניה השווה את השיא במשחק 

 שערים.  21-נגד גאנה וגם הוא הגיע ל

  לותר מתיאוס הגרמני הוא השחקן
שהופיע במספר משחקים הגדול 

 במספר. 35 –ביותר 

  פאולו מלדיני האיטלקי הוא השחקן
המצטבר ששיחק את מספר הדקות 

 דקות. 3399 –הגדול ביותר 

  מאריו זאגלו הברזילאי ופרנץ
בקנבאור הגרמני הם שני האנשים 
היחידים שזכו בגביע העולם גם 

  נים.כשחקנים וגם כמאמ

 הגביע ה"חדש" של המונדיאל על בול מגרמניה

התאחדות הכדורגל  -סמל פיפ"א 
העולמית על בול מאיחוד הנסיכויות 

 הערביות

 פרנץ בקנבאור על בול מאוסטריה



  תתפה במספר המשחקים הרב ביותרהיא הנבחרת שהש גרמניהנבחרת – 
222  

  שערים. 322 –כבשה הכי הרבה שערים נבחרת ברזיל 

  הנבחרת שהבקיעה הכי הרבה שערים המונדיאל אחד היא נבחרת הונגריה
 שערים. 11 – 2911במונדיאל 

 
 

 

זכיות ואחריה גרמניה  5ברזיל עם  –ל גיליון שהנפיקה גיברלטר עם הזוכות הגדולות של המונדיא
 ואיטליה עם שלוש. על הבולים מופיעים אוהדים צעירים של הנבחרות

אבל עד אז נאחל בהצלחה למשתתפים  ברוסיה 3911-המונדיאל הבא יערך ב
 .ת כדורגל מזהירהיבמונדיאל ונצפה לחווי

  

  
 

  talmana@gmail.comבכתובת טלמן לתגובות ניתן לפנות לאבינועם  

http://blog.tapuz.co.il/poststamps/images/%7B136BBB2D-7F1D-44D2-99D4-DC0465437494%7D.jpg
http://blog.tapuz.co.il/poststamps/images/%7B136BBB2D-7F1D-44D2-99D4-DC0465437494%7D.jpg
mailto:talmana@gmail.com


 המונדיאל ערי 
 פאולו דואק

 

בכולן נבנו או שופצו אצטדיוני ענק המכילים ערים מארחות את משחקי המונדיאל.  21
 הערים הממוזלות.  21מקומות ישיבה. במאמר זה נסקור את  11,222-ל 12,222בין 

 
 ( (Manausמנאוס

מנאוס הוא אחת  העירמה של מיקו
 מרשימות ביותר שלה: נקודתההאטרקציות 

-המפגש של הנהרות נגרו )שחור( ו
Solimões  נהר האמזונס בחלק זה)שמו של 
המים הכהים  ., בלב יערות הגשםשל ברזיל(

של נהר הנגרו, והמים הבוציים של האמזונס 
 21-זורמים זה לצד זה למרחק של יותר מ

את אחד  ק"מ בלי להתערבב, ומייצרים
  המראות הקסומים ביותר באזור זה.

 
 תבירתה של מדינהיות התפתח בהדרגה לו, 0..1-ב האזור יושב לראשונה

המאוכלסת ביותר בברזיל, עם קצת  21-הא כיום העיר י. מנאוס הבברזיל האמזונס
 39-הכלכלית במהלך המאה  למעצמה . היא גם הפכה להיותיותר משני מיליון תושבים

 .ל שבה הוכרז כאזור סחר חופשישהנמר לאח
 

השנתיות האקלים במנאוס הוא גם סימן הכר מעניין של העיר: הטמפרטורות 
עונות שנה  1. יש באזור 12%-עם לחות של יותר מ 28°cהממוצעות באזור הם 

מאי( וכביכול העונה היבשה, ביון יוני לנובמבר, בה -ברורות: העונה הגשומה )דצמבר
 .c12°-יותר והטמפרטורות יכולות להגיע גם לכמות המשקעים קטנה 

 
השילוב בין יופי טבעי עוצר נשימה, מסורות מקומיות ועירוניות משגשגת מעניק 

 למנאוס אווירה מיוחדת. 
 

 (Fortaleza)פורטלזה 
 סיארהמדינת לבירת  והפכה, .193 תבשנ כבר באופן רשמי ככפר מהלמרות שהוק

עבור 'מבצר'( חייבת את שמה לתקופה , פורטלזה )פורטוגזית 1900-בכבר 
 את מבצר בעירבנו ש, נשלט על ידי ההולנדים כשהאזור  1637-1654שבין

Schoonenborch.  
 

 אחד מאתרי התיירות היאשל חופים נפלאים, פורטלזה  יםקילומטר 24 עם
 :ומטרופולין מאוכלס בצפיפות בצפון מזרח ברזיל. היא גם מרכז כלכלי חשוב יםהעיקרי

 בעיר.קילומטרים רבועים  212מיליון אנשים מתגוררים בתוך  3.4 מעל



 
 

 Praia do: רוב האטרקציות התיירותיות בפורטלזה סובבים סביב החופים שלה
Futoro (פופולרי תודות לחוף העתיד )- Barracas ףשנבנו על החו, מעין קיוסקים 

יש ור ברים ומועדונים. עב הוא המקום Iracema בעוד שחוףמאכלי ים טריים,  יםמגישו
יוצאים לים בסירות  דייגים ממנו ,Mucuripe ים יותר כמו חוף סטורליחופים פ גם

jangadas - .סירות עץ בעבודת יד 
 

 (Natalנטאל )
מושבה של  עוד היתה , כשברזיל1509בדצמבר  35-ב

הגיעה לנהר  יםפורטוגזי נציגיםקבוצה של פורטוגל,  
באותה  , אשר נשלטעל המקוםכדי לתבוע בעלות טנזי ופ

מכן, ב  ימים לאחר 21 ם.יעל ידי שודדי ים צרפתי תקופה
" לפי הכנסיה מלכיםה תשלוששזהו יום "בינואר,  .-

 המבצר שיישאר ת, הקבוצה החלה את בנייהקתולית
מבצר ריו גראנדי עד היום:  הבולט ביותר במדינת האתר

 ".שלושת המלכים"
 

השטח, מנהיג על ל של פורטוגההשתלטות בעקבות 
 משלחת חרונימו דה אלבוקרקי

 35-בנהר ההגדיר מחדש את גבולותיו של הכפר שליד 
שם  משני התאריכיםבאיזה לא ברור  .1500דצמבר 

שנתיים באותה השנה או דצמבר  35-ב המקום נקבע:
 נטאלהתאריך הכתיב את שם העיר: אבל  -קודם לכן 



, ריו גראנדימדינת הבירה של פכה לעיר "(. נטאל החג המולד" )פורטוגזית עבור
מרשימים ודיונות החופיה אינספור כאשר  , 39ה מצמיחה מתונה עד המאה תנהנ

 טיילת -בניית קוסטירה ויה . תשתית ראויה לתיירים צמחו להיותסוף סוף  שלה חולה
 הייתה אבן דרך בפיתוח של 1089ב -חוף גדולה 

התיירים מבקרים במקומות ר בברזיל. וקיכיום אחד מהיעדים המועדפים לבשנטאל, 
 וכמה חופים Pirangi ,פיפה ,Ponta Negra, Genipabu, Redinha כגון מופלאים

 .המרהיבים אחרים בתוך העיר וממש ליד
 

שלה הטרופי הטרופי ודות לאקלים , "עיר השמש", תCidade do Sol נאטאל ידועה כ
 ,הימי שמש בשנה. מיקומ 299ובערך  28°cשל טמפרטורות ממוצעות המספק 

 גם תרמת לביסוסה כמעצמת כל עיר אחרת באמריקה, מ ופהלאיר ה ביותרקרובה
 .תיירות בינלאומית

 
 (Recife) פהרסי

רסיפה היא בירת מדינת פרנמבוקו, 
בצפון מזרח ברזיל, והמרכז של האזור 

אגד  - בברזיל ובגודל הרביעיהעירוני 
, אולינדה ערים, כולל 12 המכילערים 

בגלל מליון איש.  2.1עם אוכלוסייה של 
 החשיבות הכלכלית שלה לאזור, העיר
נקראת לעתים קרובות "הבירה של 

 ".צפון המזרח
 

די ההיסטוריה של רסיפה ואולינדה 
במשך כמה שנים,  .ולז וז המקביל
ורטוגזית עבור 'שונית'( )פ רסיפה

 למעשה כנמל שחיבר את הכפר של אולינדה הקיימהת
ההולנדים  נוכחותם שלל תודותשל רסיפה הייתה  ההתפתחותוס האטלנטי. לאוקיינ

השתלט על  ,חברת הודו המערבית ההולנדית, נסאו ואןבצפון מזרח ברזיל. מוריס 
. המקום אף נקרא והסכרים תעלותוהורה על בניית גשרים,  1.29שנת רסיפה ב

ושבות ההולנדית המ עיר הבירה שלושימש כ מוריס סיטי,באותה התקופה על שמו: 
קיבלה את רסיפה  , אבל1.44נסאו נמשך רק עד ואן מוריסשלטונו של  אמריקה. ב

 ."הברזילאית לכינוי "ונציה וכיון אף זכתה מוריס סיטי המורשת האדריכלית של
 

אחד החופים ,  Boa Viagemםההעיר חלק מן החופים המרשימים ביותר בסביבת 
 היעדיםאחד מ,  Porto de Galinhas-ו העירוניים המפורסמים ביותר באזור,

 .רסיפהמ ק"מ 92-יים יותר בברזיל, וממוקם כהתיירות
 

 , חוץעירה של המרשימה ההיסטוריהו בעברה נוכחות ההולנדיתל תודותעם זאת, 
 חוף הצפוןה של רסיפה, הקיימים בכל אזורמהאקלים הטרופי והחופים המרהיבים 

 , כגון פורט אורנג' והעירים רביםהיסטורי מציע אתריםאזור ה ,המזרחי של ברזיל
 .1083אולינדה, שהוכרזה כאתר מורשת עולמית על ידי אונסק"ו בשנת 



 
 (Salvadorסלבדור )
ה לראשונה החליט פורטוגלכאשר 

העירוני  ברזיל, האזורלהתישב 
 30-בשב היה סלבדור, והראשון שי

הסיבות לכך  . זוהי אחת1540במרס 
פון מזרח בצ הזאת, שעיר החוף

סחר ממרכזי  תה אחתהי ,המדינה
בדרום אמריקה. כתוצאה  עבדים

 צמחה והתפתחהמכך, סלבדור 
שתרם לעושר  דבר: יוצאי אפריקה ומקומיים כאחד, פורטוגל תחת השפעה עמוקה של

  .העיר היום התרבותי שמאפיין את
 

עורי החל בשירחבי בסלבדור,  מצויים בכלנוכחותם של אלמנטים אפריקאים היא 
(, לברזיל על ידי עבדים אפריקאיםע יגהשריקוד לחימה ו שילוב של אמנות) קפוארהה

נוצרו ה סינקרטיים דתי בטקסהמככבים כלי קשה( ) atabaque-ו agogôs-וכלה ב
 השחורה.  רומא הכינויאת סלבדור להעניקה  עשירה זובברזיל. מורשת אפריקנית 

 
ביותר שלה, עם  ותהתכונות המושכ של סלבדור היא אחת המדהימההטופוגרפיה 

(, תחתיתועיר )עיר עילית  Cidade Alta-ו Baixa Cidade ברורה בין חלוקה
 ., מעלית לסרדהירחד מהאתרים החשובים ביותר של העעל ידי א ולז וז ותחוברהמ

 שהוא המרכז, Pelourinho-ה אבל הסמל האולטימטיבי של העיר הוא
כאתר  . גם הוא הוכרזבנים קולוניאליים צבעונייםכנסיות ומ , ומכילההיסטורי שלה

 .1085עולמית על ידי אונסק"ו בשנת  מורשת
 

 (Brasiliaברזיליה )
. .105במרכזה של ברזיל, החלה בשנת  מת, הממוקוז תמודרני-סופרה של עיר תבניי

 את המטרה שלשמה תשמשמ, העיר 10.9באפריל  31-הרשמית בהקמתה מאז 
הארי של  חלקהלהחליף ריו דה ז'נרו כעיר הבירה של המדינה. כתוצאה מכך,  הוקמה:

 .באזורפוליטי מרוכזים ה ההממשל הפדרלי של ברזיל וכוח
 

 ברזיל קבלה את עצמאותהשר תאוצה אחרי וצבל הרצון להעביר את עיר בירה החל
 קולוניאלי מאזור שליטהשל המדינה  את המעברנועד לסמל  השינוי. 1833בשנת 
רק בחוקה. אבל  אזכורעל ידי  1801עצמאית, וכוונה זו תועדה באופן חוקי ב למדינה

קוביצ'ק,  ר,אח נשיא ורק תחתורגס, הרעיון צץ שוב.  , תחת נשיאותו של1052-ב
וייסודה הרשמי של העיר ארבע  .105-ב לפועל, עם תחילת הבנייה יצא הפרויקט

 .שנים מאוחר יותר
 

 מבני אתשלה, שמקיפות  ותרחבהשל העיר היא השדרות אחד המאפיינים הבולטים 
 , אחד בצפון והשני בדרום. אלה מחולקיםהרבעיםשני כן את הציבור שלה ו

 , כל אחד מהם מכיל מבנים רבים. בלוקים-לסופר



 

ברזיליה וגשר  הקתדרלה של ואכןבמונחים אדריכליים,  לפורצת דרך תנחשבהעיר 
תוכננו על ידי אוסקר נימאייר, האיש מאחורי  ניהם. שלכךהם ללא ספק סמל  קוביצ'ק

ברזיליה  ,ותהאדריכלי תודות ליצירותיוהחדשה.  בעיר הבירה המרשימים םמבניהרוב 
עולמית על ידי  הוכרזה כאתר מורשתו 39-ה במאה התהיא העיר היחידה בעולם שנבנ

 .אונסק"ו
 

 (Cuiaba)קויאבה 
קמת בירתה של מדינת מאטו גרוסו, קויאבה ממו

 במרכז הגיאוגרפי המדויק של
בדיוק קילומטר  3,999 במרחק של דרום אמריקה,

השקט.  האוקיינוסהן ממהאוקיינוס האטלנטי והן 
זהב תור התקופת ב ,1910בשנת נוסדה  העיר

מבנים היסטוריים  מספרובמרכזה הברזילאי, 
 .1003-שהוכרזו אתרי מורשת לאומיים ב

 
 ברזיל.  עיר קטנה באזור המרכז המערבי של ההייתשנים, קויאבה  359-במשך כ

 הנהיגהכאשר הממשלה הפדרלית  39-ה השתנה במהירות במאה המצב
 למדינות גויאש וסאו פאולו. כבישי חיבור  וסללהמדינה, התכנית הרחבה לכיוון פנים 

-ל 10.9-תושבים ב 11,222-אוכלוסייה גדלה באופן דרמטי משנים, ה 29במשך 



ק"מ  0,122-אנשים בעיר, שגודלה כ 112,222-וכיום גרים כ. 1009בשנת  122,222
 רבועים.

 
האקולוגיות  שלוש מהמערכות במפגש ביןמיקום מועדף לתיירים, ב ניצבתקויאבה 

 הביצות של פנטנלו, סוואנות של הסראדההחשובות והאופייניות ביותר של ברזיל: 
זכתה לכינוי  קויאבהש כן, , אםעם נוכחות מסיבית כזו של הטבע, אין זה פלא אמזון.הו
המדהימים ביותר של ברזיל, רכס  אחד מהנופים בסמיכות לעיר שוכן ". ירוקהההעיר "

  לאומי רקאפוארכאולוגיים  אתרים המכיל Chapada dos Guimaraes ההרים של
 .אלפי מבקרים מדי שנהענק, המושכים 

 
 ת מדינההוא אחת הסיבות לכך שקויאבה נחשבת לביררכס הרים זה 

ההרים חוסמים את הרוחות המגיעות מהקוטב, דבר שגורם החמה ביותר בברזיל, 
 .חודשי הקיץב 40°c-מיותר לטמפרטורות גבוהות מאד, 

 
 (Belo Horizonteבלו הוריזונטה )
ת יקונספירציה עצמאובעקבות , 18-מאז המאה ה

מדינת מינאס ז'ראיס  פורטוגל,השליטה של  נגד
.  Ouro Pretoעיר הבירה שלהאת  להחליף ביקשה

והפכה  , 1822-ב שברזיל הכריזה על עצמאותהכ
החליטו במדינה לבחור , 1880 תלרפובליקה בשנ

 מספר מקומות התמודדו על התפקיד. בירה חדשה
 . Rei-Curral del ולבסוף זכה כפר קטן בשם

שמו  סופו של דברוב 1809בשנת  עוד וסדנהמקום 
זונטה )פורטוגזית לבלו הורי .109 תבשנשונה 
 "(.אופק יפה"עבור 

 
פריז וושינגטון, היה אחראי האדריכלות של מעריץ של שהיה רייס,  אראו מהנדסה

 התכנון שלו לא לקח בחשבון אתהחדשה.  הבירה לשהתכנון העירוני  ליישום
בעשורים מסוים  בלו הוריזונטה אחרי תקופה של קיפאון של הההתפתחות המהיר
המקוריים ושכונות  העיר התרחבה מעבר לגבולותיה . אז39-הה הראשונים של המא

, שכונה רחבת ידיים עם שדרות Pampulhaהיא  ביותר הידועה –נבנו ו וחדשות תוכננ
האדריכל המוביל של מי שהיה על ידי  1049-ב הוקמהש, כיכרות ופארקיםמפוארות, 

 .אוסקר נימאייר , ברזיל
, BH  הצליל של על שם וםהעיר ידועה כיש פיכ ,Beagá  או –היום בלו הוריזונטה 

המאוכלסת בברזיל עם  הכי 6-ה היא העיר -בפורטוגזית ששל שמה ראשי התיבות 
 .מיליון תושבים 3.4-מ קצת יותר

 
 (Curitiba)קוריטיבה 

 דוגמאות הטובות ביותר של פיתוח כלכלי ותעשייתיהעיר קוריטיבה היא אחת ה
 תבירתה של מדינכ ה העיר. מאז הוכרזמוקפד וןארגותוך באחריות  מואץ הנעשה

פרויקטי תכנון עירוני גדולים, כדי למנוע גידול בלתי  ביצעה מספר , העיר1852-פרנה ב
הפכה למודל לחיקוי בינלאומי בהתמודדות עם נושאים רגישים כגון  מבוקר ובכך

 .ואיכות הסביבה תחבורה



 
קוריטיבה היא כיום העיר המאוכלסת ביותר 

 מיליון 1.8ור הדרומי של ברזיל, עם באז
אזור תושבים, ועומדת ממש במרכזה של 

 מדורג רביעי במונחים ושכלכלת עירוני
. ברזילשל תרומה לתוצר הלאומי הגולמי של 

 חיים איכותמציעה עם כל זה, קוריטיבה עדיין 
הודות לפארקים רבים  ,יוצאת דופן לתושביה

 גוונות.רבות ומתרבות  ופעילויותמספור שלה 
 

הרבה מהעושר  יםחייב קוריטיבהתושבי 
התרבותי שלהם לתהליך ההגירה המסיבי 

 כמות גדולה של , כאשר 10-הדרומי של ברזיל במהלך המאה ה ממנו נהנה החלק 
ההשפעות התרבותיות הללו . הגיעו לאזור גרמנים, איטלקים, אוקראינים ופולנים

 כנסייה של והעתק  "עץ הגרמני, ה"ניכרות היטב בעיר: מסעדות איטלקיות רבות 
 .Tinguiרק אבפ תאוקראיני

 
 (Porto Alegreאלגרה ) פורטו

, פורטו אלגרה היא שונה למדי בה הרגלים התרבותייםדרך הסוב טרופי המהאקלים 
ידי מהגרים על  1943בשנת  הנוסדהיא הבירה של המדינות האחרות בברזיל.  מערי

. במהלך השנים ריו גראנדי דו סול מדינת בירה שלה והפכה להיות האיים האזוריים,מ
כמו ערים רבות אחרות  -ה אלפי מהגרים מפורטוגל ואיטלי ה יעדם שלתהיהיא 

 .גרמניה ובפוליןמממדינות אחרות באירופה, בעיקר עבוא מהגרים  אלא גם בברזיל,
 

 
 

 יםאנשש כפיהדרומי של ברזיל, הגאוצ'וס,  בחלקנמצאת הרחק ה, כמדינה בנוסף
 תכונות תרבותיות עם שכניהם מארגנטינה חולקים, מכונים ריו גראנדי דו סולמ



, chimarrã לשתות את המשקה הרגל מקומית או המוזיקת פולקלור כמו ואורוגוואי, 
 העשיר בקפאין.

 
ממש בנקודה , Guaíba  נהרהפורטו אלגרה שוכנת על הגדה המזרחית של 

 409את "לגונת הברווזים".  ר יחד יוצריםנהרות אחרים, אש חמישה ההתכנסות של
אותה לאחת  יותר ממיליון עצים, מה שהופךברבועים שלה מכוסים הקילומטרים ה

הרביעי המאוכלס  אזורההגרעין של  שהיאהערים הירוקות ביותר בברזיל, למרות 
מיליון  1.4-לם מעל בעיר עצמה חיי .ביותר במדינה, עם בערך ארבעה מיליון תושבים

 .םאנשי
 
ברזילאיות, עם  רוב הבירותמהן הרבה יותר מתונות בפורטו אלגרה טמפרטורות ה

טמפרטורות שמתחת לשלג ושמגיעים אפילו לוחורפים קרים  c10.5°ממוצע שנתי של 
הרבה טפס טמפרטורות יכולות להבמהלך הקיץ, ו ,לאפס. ארבע העונות מאוד מוגדרות

 .c°35-ל מעבר
 

 (neiroRio de Jaז'נירו )ה ריו ד
 פורטוגזי גספר דה למוס הביא את ספינתו למפרץה, החוקר 1593בינואר  1-ב

בלבל את המפרץ עם הוא טעות ץ גואנברה. בבחוף הברזילאי, אשר נקרא כעת מפר
 .בתרגום מילולי נהר ינואר -בשם זה ריו דה ז'נירו ולכן קרא למקום  של נהר,תחילתו 

 

 
 

 והייתה אסטציו דה סה ידיעל  15.5מרס  1-רו עצמה נוסדה ביהעיר ריו דה ז'נ
ברזיליה. יחד עם ב פההוחלש עד 19.4-ברזילאית מהפוליטיקה השל  המקום מושב

לבד , ממשפיע תרבותי ומרכז בברזילהפופולרי ביותר  התירותייעד ה הזאת, ריו נשאר
 .מיליון תושבים .-יותר מ המאוכלס ביותר במדינה עם קצתהשני  האזור ההיות

 
כולם תרמו להפיכת העיר  של ריו, שמחת חייםוטבעי, ההיסטוריה העשירה ה הייופ



לוח השנה של ריו בגולות הכותרת  .על פני הגלובוס ות ביותראהובהו ותהידועלאחת מ
 בעולם. ביותר מפורסםה קרנבלאת החגיגות ערב השנה החדשה ואת  כוללות 

חופים מרהיבים, הוא  של המטרופולין ההומה הזה, הממוקם בין יער טרופי וסדרה
שחיים עירוניים מודרניים יכולים לאחל  להנות מכל מה או בטבע בסיס אידיאלי לטיולים

 .ול
 

 ריו דה ז'נרו היא ללא ספק עיר עמוסה בניגודים: האדריכלות הקולוניאלית
 שהבניינים המודרניים המרשימים שלה בעודרה עידן שחלף יזכמהמרשימה שלה 

 Sugarloaf-ה הר בעיר הםביותר  יםסמליהמראות היר. אולי שני מייצגים עתיד מזה
 טיילו בכלתמונות אלה  . שתיעל גבי הר קורקובדו הנמצאישו הגואל,  והפסל של

 .גלויות נימיליו על גבי עולםה
 

 (Sao Pauloסאו פאולו )
העיר הגדולה ביותר לא רק א יעסקי של ברזיל, סאו פאולו ההמרכז הפיננסי וה

תושבים  מיליון 11-ביותר בעולם, עם קצת יותר מ תהמאוכלס העירא גם יה ,במדינה
 באזור הדרום המזרחי מתממוק. העיר קמ"ר 1,532של  בתוך שטח

 מזג האוויר  של לאחר חוסר היציבות ,טפטוףהה לכינוי ארץ תזכושל המדינה, 
 .בשפע היורדים עליה גשמיםבאזורה, ותודות ל

 

 
 

אחרי  מהגרים אל העיר כמויות עצומות שלאו פאולו משך של ס הגדול העבודה הצע
הכי מגוונת מבחינה אתנית העיר  עיר היא ללא ספקה. כתוצאה מכך, 10-ההמאה 
  מוצאים אתניים שונים שהשפיעו על העיר 199-: ההערכה היא שיש יותר מבברזיל

וצר מהת 20%-כל. האזור אחראי במדינהביותר  כלכלה הגדולהה את סייעו להקיםו
 .הלאומי של ברזיל

 
פאולו הוא מרכז  סאוה: עבוד רקלמרות שזה הוא יעד עסקי בלתי נמנע, זה לא 

 סצנה וכלה ב מקונצרטים ותערוכות  תרבותי המציג מגוון רחב של אפשרויות, החל
אין זה פלא, אם כן, שאזור . מסעדות 21,222-אדירה של יותר מ תסטרונומיג



עופה העמוסים ביותר בדרום הת א הבית לשני נמליהמטרופולין של סאו פאולו הו
 .אמריקה

 
 

 
 גיליון שהונפק בברזיל לרגל המונדיאל המציג כדורגל בכל אחת מהערים המארחות

 
 

  paulo.duek@gmail.comבכתובת  לפאולו דואקלתגובות ניתן לפנות 
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 4חלק  – 4102בולי מונדיאל 

 
מדינות נוספות הצטרפו לחגיגות מונדיאל הבולאיות והנפיקו אף הן בולים ופריטים 

 .הקשורים למפעל הספורטיבי
 

רומניה הנפיקה רביעית בולים המציגים רגעים מהקריירה של גאורגה פופסקו: שחקן 
מונדיאלים. בנוסף, הוא שיחק בקבוצות ארופיות  1-עבר רומני ששיחק עבור רומניה ב

 באנגליה, הולנד, טורקיה, איטליה וגרמניה:
 

 
 

הנפיקה בול  המשחק הפותח במונדיאל היה בין המארחת, ברזיל, לקרואטיה. קרואטיה
המציג כדורגל, שחציו צבוע בצבעי הנבחרת, וחציו האחר בצבעי ברזיל. ומקסיקו 

 הנפיקה בול המציג חלק מהנבחרת המשחקת בגביע:
 

          



 
 קוריאה הנפיקה אף היא בול וחותמת. הנה העיצוב שלהם לגלוית מירב:

 

 
 

של ארגנטינה: ניגריה, המדינות בבית  1בולים המציגים את  1ארגנטינה הנפיקה 
איראן, בוסניה וארגנטינה. כל מדינה מיוצגת באמצעות חולצת מדי הנבחרת. הנה על 

 מעטפת יום ראשון:  
 

 



 57מספר  חידון

 

 

  איזו מדינה?
איך נקראת המדינה שהנפיקה את הבול 

 שלפניכם?
 בלגיה .א
 בלארוס .ב
 רוסיה .ג
 בולגריה .ד

 

 
 
 

  ?דמותהמי 
 העכבר המפורסם בעולם .........

 ?באיזו שנה נולד
 ?מי יצר אותו

 
 

 
 
 

 האתרזהה את 
  ? בולמהם המבנים הנראים ב

 ?היכן הם נמצאים
 למה הם שימשו?

 
 
 
 

. ביולי 15-עד ל nosonchik@gmail.comלמערכת  את הפתרונות יש לשלוח
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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 72מספר  חידוןפתרון 
 

 ההתאמות בין האלים להלן:
 

0 

 

 
 

 האל ארס )מרס(
 

 

 ד

 

 
 

 – (indra)האל אינדרה 
מיתולוגיה 

 הינדוהיסטית

 הסבר:

 שניהם אלי מלחמה

4 

 

 
 האל אפולו

 

 ג

 

 
 – (Iti)האל איטי 

  מיתולוגית האינקה

 הסבר:

 השמששניהם אלי 

3 

 

 
 האל זאוס )יופיטר(

 

 א

 

 
 (Baal הדד בעל האל

(Hadad – מיתולוגיה 
 כנענית

 הסבר:

הסערות שניהם אלי 
 והברקים



2 

 

 
האלה אפרודיטה 

 נוס()ו
 

 ה

 

 
האלה חתחור 

(Hathor) –  מיתולוגיה
 מצרית

 הסבר:

 שתיהן אלות האהבה

5 

 

 
האלה טיכה 

 )פורטונה(
 

 ב

 

 
האלה לקשמי 

(Lakshmi) – 
מיתולוגיה 

 הינדוהיסטית

 

 הסבר:

 שתיהן אלות המזל

 
 

 הזוכ עידו. 07-ה ןב עידו אורייןשל  ושמ הבהגרלה שנערכה בין הפותרים נכונה על
 אגודה ישראלית לבולאות תימאטית. –י מתנת איל"ת בפרס בולא

 

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

nosonchik@gmail.com 
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