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.2018 ִּבְׁשַנת עֹוֶלה

ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשָּבִאים ַהַתָייִרים "ִמְסָּפר

אֹוְמִרים ַהזֹו", ַּבָׁשָנה ָעָלה ְמאֹוד

ִמְסָּפר  2019 ִּבְׁשַנת "ַגם ַהחֹוְקִרים.

ִלְגדֹול". ַיְמִׁשי ַהַתָייִרים

ְמֵלִאים ָּבִעיר ָּבֵתי ַהָמלֹון ְוָאֵכן,

ַרִּבים. ַתָייִרים ִנְרִאים ּוָבְרחֹובֹות
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העורךקוראים כותבים משולחן
ְלָנִׁשים ִׁשיְוויֹון

ֶׁשַתֲחנֹות  ֶׁשרֹוצֹות ַהְסָפַרִדיֹות ַהַּכדּוֶרֶגל ַעל ַׂשְחָקִניֹות ָקָראִתי 314 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְגָבִרים. ִמְׂשָחֵקי ֶׁשְמַׁשְדִרים ָנִׁשים, ְּכמֹו ִמְׂשָחֵקי ְיַׁשְדרּו ַהֵטֵלִוויְזָיה

ִּפְרסּום ַמְסִּפיק א ְמַקֵּבל ַהָנִׁשים ְסּפֹוְרט ָהעֹוָלם, ְּבכֹל צֹוְדקֹות. ֵהן ְלַדְעִתי,

ְּבִיְׂשָרֵאל. ְוַגם ָּבעֹוָלם ִיְקֶרה ַהְזַמן ֶׁשֶזה ְוָכבֹוד. ִהִגיַע

ירדני ערן
נתניה

צֹוֵדק... א ֶזה
ַלַמְׂשּכֹורֹות ֶׁשָלֶהם ַהְזַמן תֹוָספֹות ְמַקְּבִלים ּכֹל ְּכֶנֶסת ֶׁשַחְבֵרי  ָקָראִתי

ְּבֶצֶדק. ֶׁשֶזה חֹוֶׁשֶבת ַוֲאִני ֶזה, ַעל ּכֹוֲעִסים ֶׁשֶאְזָרִחים 315). ָקָראִתי ('ַיְנׁשּוף'

ְמַקְּבִלים ַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת ָלָמה ָאז ָׂשָכר. תֹוֶסֶפת א ְמַקֵּבל ַּבְמִדיָנה ֶאָחד ַאף

תֹוֶסֶפת?

ִּבְלַבד  ְׁשָקִלים 6 ֶׁשל תֹוֶסֶפת ִקיְּבָלה ִהיא ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשַּבָׁשִנים ֶׁשִלי ְמַסֶּפֶרת ָסְבָתא

ַהְלאּוִמי. ֵמַהִּביטּוַח

.ָּכ ַגם ַהְרֵּבה ֶׁשַמְרִוויִחים ְוא ְלַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת ַלְזֵקִנים ֶּכֶסף ְלהֹוִסיף ָצִרי

יפה אדווה
תל-אביב

ָנכֹון א ֶזה
ַהֶטֶלפֹוִנים  ֶׁשִּבְגַלל ְּכַתְבֶתם ַהֲחָכִמים. ַהֶטֶלפֹוִנים ַעל ְּכַתְבֶתם 313 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַיַחד. א ְמַׂשֲחִקים ְיָלִדים ָהֵאֶלה,

ַּבֶטֶלפֹוִנים ְמַׂשֲחִקים ֲאַנְחנּו ַהְזַמן. ּכֹל ַיַחד ְמַׂשֲחִקים ֶׁשִלי ּכֹל ַהֲחֵבִרים ָנכֹון. א ֶזה

ְלַׂשֵחק. ִמי ִעם ֵאין ַּכֲאֶׁשר ַרק

לוי ארבל
ירושלים

ְוָצָבא ֵדמֹוְקַרְטָיה
ַרַמְטָּכ"ל  ִהְתַחֵלף ֶׁשָעָבר, ַּבחֹוֶדׁש

ַעל ַאֲחַראי ָהַרַמְטָּכ"ל ְּבִיְׂשָרֵאל.

ְמִדיַנת ַהִּביָטחֹון ֶׁשל ְוַעל ַהָצָבא

ְיכֹוָלה ֶׁשלֹו ַאַחת ְּפקּוָדה ִיְׂשָרֵאל.

ַחָייִלים ִמָמקֹום ַאְלֵפי ְלָהִזיז

ָיכֹול הּוא רֹוֶצה, הּוא ִאם ְלָמקֹום.

ַלֲעׂשֹות אֹו ְּבִמְלָחָמה ִלְפתֹוַח

ַּבְמִדיָנה. ֲהִפיָכה

ֶׁשִמיָנה ִלְראֹות, ֶׁשִמי ָחׁשּוב אּוָלם,

ַהֶמְמָׁשָלה. רֹאׁש ָהָיה אֹותֹו (ָּבַחר)

ֶזה ּוַמדּוַע ָחׁשּוב ּכֹל-ָּכ ַמדּוַע ֶזה

ִּבְכָלל? ְמַעְנֵיין

קֹוֵבַע ַהְמִדיָנה ְּבֵדמֹוְקַרְטָיה רֹאׁש

ָהַרַמְטָּכ"ל ָהַרַמְטָּכ"ל. ִיְהֶיה ִמי

ְלִהיָׁשַמע ַחָייב ֶׁשהּוא יֹוֵדַע

ַהֶמְמָׁשָלה. ְלהֹוָראֹות

ֶׁשֵאיָנן ְּבְמִדינֹות זֹאת, ְלעּוַמת

– ָהפּו ְּבִדיּוק ֶזה ֵדמֹוְקָרִטיֹות

ַיֲעמֹוד ֶׁשקֹוֵבַע ִמי ֶזה הּוא ַהָצָבא

ַהְמִדיָנה. ְּברֹאׁש

ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִמָסִביב ַהְמִדינֹות ּכֹל

ֵמֶהן, ְּבֵחֶלק ֵדמֹוְקָרִטיֹות. ֵאיָנן

ֶׁשִהִגיַע ַהָצָבא ְמַפֵקד ַהַׁשִליט הּוא

ְּבכֹוַח. ַלִׁשְלטֹון

לֹוַמר ְיכֹוִלים א ָׁשם ָהֶאְזָרִחים

ְוא ֶזה ַהּכֹוַח ֶׁשקֹוֵבַע ּוָמה ָדָבר,

ֵדמֹוְקָרִטיֹות. ְּבִחירֹות

ַעל ִלְׂשמֹוַח ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ָלֵכן,

ְמַמֶנה רֹאׁש ֶׁשֶאת ָהַרַמְטָּכ"ל ָּכ

ִּבְבִחירֹות ֶׁשִנְבַחר ַהֶמְמָׁשָלה,

ָהֶאְזָרִחים ַעל ְיֵדי ֵדמֹוְקָרִטיֹות

ְוַחָייִלים. ַעל ְיֵדי ָצָבא ְּבכֹוַח ְוא

עורך צדקא, יגאל
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ַעל-ִּפי  ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל ַהּכֹוֵלל ַּבְיצּוא ִׂשיא ִתְהֶיה ְׁשַנת 2019 ◄ ְׁשַנת
116 ִמיְלַיאְרד  ֶׁשל ַהָׁשָנה ִּבְסכּום ְתַייֵצא ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִיְהֶיה), ֶׁשחֹוְׁשִבים (ָמה ַהַתֲחִזיֹות

דֹוָלר.

 ְלתֹו (ִנְמַׁש) ִנְסַחף ַהגֹוֵלׁש ְסָעָרה. ְּביֹום ַהחֹוִפים ִהִציָלה גֹוֵלׁש ◄ ִמְׁשֶטֶרת
ְלֶעְזָרה. ְוָקְראּו ּבֹו (ָראּו) ִהְבִחינּו ֲאָנִׁשים ָהַאֲחרֹון ּוָבֶרַגע ַהָים

ֵמַהְגָׁשִמים  ְמרּוִצים (ְׂשֵמִחים) ַהַחְקָלִאים ְנָזִקים. ַגם ֵהִביאּו ִאיָתם ◄ ַהְגָׁשִמים
ַרִּבים. ּוְנָזִקים ֲהָצפֹות ַגם ָהיּו ַרִּבים ִּבְמקֹומֹות אּוָלם, ָלַאֲחרֹוָנה. ֶׁשָיְרדּו

'ָרמֹון' ַהְתעּוָפה ◄ ְׂשֵדה
ַהָׂשֶדה  ִלְפעֹול. (ִהְתִחיל) ֵהֵחל

ְוָאָסף ִאיָלן ַעל-ֵׁשם ֶהָחָדׁש

נֹוְסִעים ִלְמטֹוֵסי ַמְתִאים ָרמֹון

ְׂשֵדה ַיֲחִליף ֶאת הּוא ְגדֹוִלים.

ְּבֵאיַלת. ֶׁשָהָיה ַהָקָטן ַהְתעּוָפה

ַתְמִׁשי ָּבַרֶּכֶבת ◄ ַהְנִסיָעה
ַהְתעּוָפה  ִלְׂשֵדה ִמירּוָׁשַלִים ֶׁשַהְנִסיָעה הֹוִדיַע ַהַתְחּבּוָרה ִמְׂשָרד ְּבִחיָנם. ִלְהיֹות

ַהַתָקלֹות ִּבְגַלל זֹאת חֹוָדִׁשים. ְׁשלֹוָׁשה ְלעֹוד ְּבִחיָנם ִלְהיֹות ַתְמִׁשי ֶּבן-גּוְריֹון

ֶזה. ֶׁשֵיׁש ְּבַקו ָהַרּבֹות (ִקְלקּוִלים)

ַהְּבִחירֹות,  (ְזַמן) ִּבְתקּוַפת עֹוְבִדים. עֹוד ְמַחְּפִׂשים ַהִּפְרסּום ◄ ִמְׂשְרֵדי
ְלעֹוְבִדים  (ְצִריִכים) ְזקּוִקים ְוֵהם עֹוָלה ַהְדפּוס ּוְבָבֵתי ַהִּפְרסּום ְּבִמְׂשְרֵדי ָהֲעבֹוָדה

נֹוָסִפים.

 ּכֹל-ָּכ מּוָּכר א ַיַעד ֲעַדִיין ִיְׂשָרֵאל עֹוֶלה. ִמִסין ַהַתָייִרים  ◄ ִמְסָּפר
ְלָׁשָנה. ִמָׁשָנה עֹוֶלה ֶׁשָלֶהם ַהִמְסָּפר ַא ַהִסיִנים, ַהַתָייִרים (ֵּבין) ְּבֶקֶרב

ְּבָבֵתי  ִמְּבִדיָקה ֶׁשֶנֶעְרָכה (ֶנֶעְׂשָתה) ַהחֹוִלים ֲעַדִיין ֲארּוִּכים. ְּבָבֵתי ◄ ַהתֹוִרים
ָׁשעֹות. ְּכָׁשלֹוׁש ְלרֹוֵפא ַמְמִתיִנים ֶׁשָּבֶהם חֹוִלים ָּבֵתי ֶׁשֵיׁש ִמְתָּבֵרר ָּבָאֶרץ, ַהחֹוִלים

ַדקֹות.  ְּכ-15 ַרק ְלרֹוֵפא (ְמַחִּכים) ֶׁשָּבֶהם ַמְמִתיִנים ְמקֹומֹות ִמְסָּפר ֵיׁש אּוָלם,

ַהְּבִריאּות. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים יֹוֵתר", עֹוד ִיְתַקְצרּו "ַהתֹוִרים

ִנְבַחר ִיְׂשְרֵאִלי ◄ רֹוֵפא
ִלְרפּוָאה ָהָראִׁשי ַלַמְדִרי

ָהאּו"ם.  ֶׁשל ַחִיים ַמִציַלת
קֹוֵלר תֹוֶמר ַאלּוף ד"ר ְסָגן

ִנְבַחר הּוא ְצָבִאי. רֹוֵפא הּוא

(ִלימּוד)  הֹוָרַאת ֶאת ְלהֹוִביל

ָהאּו"ם ֶׁשל ַהֵחירּום ְרפּוַאת

ָּבעֹוָלם.
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צדקא יגאל מאת
ֵּבין ַהְּפעּוָלה ִׁשיתּוף

ְלִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

ְמאֹוד  (ָעָלה) ָגַבר

(ְזַמן)  ַּבְתקּוָפה

ָהַאֲחרֹוָנה.

ַהָנִׂשיא ִסיֵּפר ָּכ

ֶאל-ִסיִסי. ַהִמְצִרי, ֲעֵּבד

ּפֹוֲעלֹות ַהָצָבא ָׁשם. ֵהן ֶנֶגד ֶׁשִנְלָחמֹות ְמַחְּבִלים ְקבּוצֹות ֵיׁש ְּבִמְצַרִים

ּכֹוחֹות ְגדֹוִלים. ֵאין ָׁשם ְלִמְצַרִים ִסיַני, ָהִאי ַּבֲחִצי ְּבִעיָקר

ַהְמַחְּבִלים. ִּבְמִציַאת ַלִמְצִרים ִיְׂשָרֵאל עֹוֶזֶרת

ְלִׁשְטָחה (ַלֶׁשַטח ְלִהיָּכֵנס ִמְצִרִיים ְקָרב ִלְמטֹוֵסי (ַמְרָׁשה) ְמַאְפֶׁשֶרת ַגם ִיְׂשָרֵאל

ְּבִסיַני. ֶׁשִמְסַתְתִרים (ִמְתַחְּבִאים) ַהְמַחְּבִלים ֶאת ְלַהְפִציץ ְּכֵדי ֶׁשָלה)

של אמסטרדם
התיכון המזרח

ְלִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל עֹוֶזֶרת

צדקא יגאל מאת
ֶׁשָיְרדּו ַהְגָׁשִמים

גֹוְרִמים ָלַאֲחרֹוָנה

ַלֲאָנִׁשים  (עֹוִׂשים)

.ְלַחֵיי ַרִּבים

ְׂשֵמִחים ִּבְמיּוָחד

ֶׁשא ַהַחְקָלִאים

ְלַהְׁשקֹות ְצִריִכים

ּוְלַבְזֵּבז ַהָׂשדֹות ֶאת

ַהְרֵּבה ַמִים ְוֶכֶסף

ֶחְבַרת ְוַאְנֵׁשי

ַהְמִדיָנה ֶאְזְרֵחי ּכֹל ְּבֶעֶצם, ֲאָבל, ְּבִיְׂשָרֵאל. ַהַמִים ַעל ֶׁשַאְחָרִאים 'ְמקֹורֹות',

ָהַאֲחרֹוִנים. ִגְׁשֵמי ַהְּבָרָכה ַעל ְׂשֵמִחים

 ַמְמִׁשי ְוהּוא ָהַאֲחרֹוִנים ַּבָׁשבּועֹות ְמאֹוד ָעָלה ַּבִּכֶנֶרת ַהַמִים (גֹוַבה) ִמְפָלס

יֹוֵתר. עֹוד ַלֲעלֹות

ְוֶׁשָצִרי ַמִים ַהְרֵּבה ֲחֵסִרים ָלנּו ֶׁשֲעַדִיין אֹוְמִרים 'ְמקֹורֹות' ְּבֶחְבַרת אּוָלם,

.ְוַלֲחסֹו ְלַהְמִׁשי

ְלַחֵיי טֹוָבה ִסיָּבה – ַהְגָׁשִמים

סיוון  כפיר

    לע"מ אוחיון, אבי

  

9
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כתבו
"ינשוף"! לעורך

52 ירושלים 9626903 החלוץ
yigal@hebrewtoday.com

ֳא גרינברג עמית מאת
השלימה תל-אביב עיריית

של מסלולי לאחרונה רשת

ק"מ. 110 של באורך אופניים

עם יתחברו האלה המסלולים

שכנות ערים של  מסלולים

(ייתן) יעניק לתל-אביב. זה

מאות בכל האזור לרוכבים

רכיבה. קילומטרים של

לאמסטרדם נהפוך "אנחנו

אומרים התיכון", המזרח של

הפקקים, "בגלל בתל-אביב.

יעזבו שאנשים רוצים אנחנו

ליהנות ויתחילו המכוניות את

יהיו כך באופניים. מרכיבה

יהיו גם והנהגים פקקים פחות

אין בתל-אביב יותר. בריאים

אנחנו ולכן וירידות עליות

מאמינים שזה יצליח".

פיקיוויקי שטיינוול, אודי 
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ַחִיים ַמִציִלים ַרְחָפִנים

דינוזאור
חדש מסוג

ַלִמְׁשָטָרה  ִהְצָטְרפּו ְּכָלִבים 28

מאת סתיו מור
ֶׁשְּבַאְפִריָקה ְּברּוַאְנָדה ְוַהְדָרִכים ַהְּכִביִׁשים

ְמאֹוד. ָלֵכן ֶיְׁשָנם  (א טֹוב) ָגרּוַע ְּבַמָצב

ְמאֹוד ְלַהִגיַע ֲאֵליֶהן. ֶׁשָקֶׁשה ְמקֹומֹות

ֶׁשְצִריִכים ְלחֹוִלים יֹוֵתר עֹוד ָקָׁשה ַהְּבָעָיה

א ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֵהם ִמָייִדי. ִטיּפּול ְלַקֵּבל

ִּבְמִהירּות. ָדם ְמנֹות ְתרּופֹות אֹו

ְמיּוָחד ֵׁשירּות ְּברּוַאְנָדה ִּפיְתחּו ָלַאֲחרֹוָנה,

(ְצִריִכים)  ְזקּוִקים ֵהם ַּכֲאֶׁשר ְלרֹוְפִאים.

ֶאת ְמַקְּבִלים ֵהם ָקָצר ְזַמן ְּבתֹו ַּבֶטֶלפֹון. ְּבהֹוָדָעה ֶזה ֶאת ְלַהְזִמין ְיכֹוִלים ָדם, ֵהם ֶׁשל ְלָמָנה אֹו ִלְתרּוָפה ְלַמְכִׁשיר,

ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים. ַלָמקֹום ֶׁשַמִגיַע ַרְחָפן ְיֵדי ַהַהְזָמָנה ַעל

ָהַאְפִריָקִנית. ַּבְמִדיָנה ָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים ַחִיים", ְּכָבר ִהִציל "ַהֵׁשירּות ַהֶזה

מאת שירה לוי
נתגלה חדש מסוג דינוזאור

הברית. שבארצות באריזונה

שהגיע לגובה זה דינוזאור היה

יותר משלושה מטרים, של

ק"ג. כ-700 ושקל

אכל הוא דינוזאורים רבים, כמו

שתי גם לו היו וכנראה צמחים

קרניים.

הסוג הכרנו את היום לא "עד

אמרו הדינוזאורים", של הזה

אותו. שגילו המדענים

גליק רונן מאת
ְל-220  ִמְצָטְרִפים ֵהם ֲחָדִׁשים. ְּכָלִבים 28 ֵאֶליָה ֵציְרָפה ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשֶטֶרת

ַּבִמְׁשָטָרה. ִנְמָצִאים ֶׁשְּכָבר ַהְּכָלִבים

אֹוְמִרים ָּבֲעבֹוָדה", ָלנּו עֹוְזִרים ֶׁשַהְּכָלִבים ָׁשִנים ַּכָמה "ְּכָבר

ִלְמצֹוא  ָלנּו (עֹוְזִרים) ְמַסְייִעים "ֵהם ִיְׂשָרֵאל. ְּבִמְׁשֶטֶרת

ְועֹוד". ֶׁשִנְגְנבּו ְדָבִרים ִלְמצֹוא ֶׁשָאְבדּו, ֲאָנִׁשים

ִאימּוִנים ֶׁשָעְברּו ְלַאַחר ִמֶצ'ְכָיה ִהִגיעּו ַהֲחָדִׁשים ַהְּכָלִבים

ַהִמְׁשָטָרה. ְיֵדי ַעל ִנְבֲחנּו ּוְלַאַחר ֶׁשֵהם ֲארּוִּכים

12
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משטרת ישראל    

ֳא

קרסובסקי סרגיי איור:

  

 



מאת יעקב כהן
ִעם ִלְהיֹות ַחֶייֶבת ְמכֹוִנית ּכֹל ַהְּבִרית, ַהחֹוק ְּבַאְרצֹות ַעל-ִּפי

ְלַייֵצר ִיְהֶיה ְוֶאְפָׁשר ַהחֹוק ֶאת ְמַׁשִנים ֵאֶלה ְּבָיִמים אּוָלם, ֶהֶגה.

ְּכָלל. ֶהֶגה ְמכֹוִניֹות ְלא

ְלַבד ֶׁשנֹוַסַעת ָהאֹוטֹונֹוִמית ַלְמכֹוִנית ְלִהְתּכֹוֵנן "ֲאַנְחנּו ְצִריִכים

ַקֶייֶמת, ְּכָבר "ַהֶטְכנֹולֹוְגָיה ַהְּבִרית. ְּבַאְרצֹות אֹוְמִרים ֶנָהג", ְלא

ְלִכיּוּון  ְלִהְתַקֵדם ָהֶרֶכב ְלֶחְברֹות (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ְצִריִכים ַוֲאַנְחנּו

ַהחֹוק". ִׁשינּוי ַגם הּוא ֶׁשָלנּו ֵחֶלק ֵמַהַמֲאָמִצים ֶהָעִתיד.

ֶהֶגה? ִתְהֶיה ְלא ֶׁשָלֶכם ַהְמכֹוִנית ֶׁשּבֹו ַליֹום מּוָכִנים ַאֶתם ַהִאם
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לטיפשים! הופכים אנחנו

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

ְּכָבר16 ַהַּפְנָדה
ְּבַסָּכָנה א

גרינברג עמית מאת
ּכֹל-ָּכ ֶׁשּכּוָלם ַהַּפְנָדה דּוֵּבי

ִנְמָצִאים א ְּכָבר אֹוֲהִבים,

(ֵהיָעְלמּות ַהְכָחָדה ְּבַסָּכַנת

ֵמָהעֹוָלם).

ִמַצד ְגדֹוִלים ַמֲאָמִצים ְלַאַחר

ֶׁשָלֶהן ַהִמְסָּפר ִסין, ֶמְמֶׁשֶלת

ְמאֹוד. ָגַדל

(ּבֹוִנים)  ַמְכִׁשיִרים ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ְגדֹוָלה ֶטַבע ְׁשמּוַרת ַהִסיִנים

ְּבאֹוֶפן ִיְחיּו ַהָּפְנדֹות ֶׁשָּבה

ִטְבִעי. (ְּבצּוָרה)

גלבוע אבי מאת
יותר  הופכים לטיפשים האדם מצא שבני (נעשה) בנורבגיה שנערך מחקר

הקודמים. לדורות ביחס

עולה בכל שנה. אולם, בשנים היה לא מזמן, הידע אצל צעירים "עד

הנורבגים. החוקרים אומרים ירידה", רואים אנחנו האחרונות

בטלפונים, מדי רב ושימוש הספר בבתי החדשות הלימוד שיטות לדעתם,

לצעירים  גורמים הטלפונים לדעתם, בידע. (עושים) לירידה גורמים

הידע. שמעשירים את אחרים ובדברים בספרים להתעניין פחות

ערים נשארים "הצעירים החשיבה. ביכולות פוגע שינה בשעות מחסור גם

"הם אומרים. הם מספיק", ישנים ואינם הלילה של המאוחרות לשעות עד

בלימודים". ולהצלחה לריכוז מאוד חשובה שהשינה מבינים לא

לעשות? צריך מה אז

המצב: את יותר) טוב (לעשות לשפר איך הצעות כמה יש לחוקרים

שעות. יותר לישון .1

המוח. את שמפתחים חומרים שבדגים יש מפני – דגים לאכול .2

יותר. לקרוא .3

יותר. בריא להיות למוח גורם שספורט מפני – ספורט לעשות .4

מציעים לכם. מה שהחוקרים עשו חכמים, להיות יותר רוצים אם אתם אז

ובחיים. יותר בלימודים שכך תצליחו בטוחים אנחנו

17

Pixabay 

ֶהֶגה ְמכֹוִניֹות ְלא ְּבָקרֹוב:

Pixabay

15

ֳא



והקרח בגרינלנד האימפריה הרומית
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19

גרינברג עמית מאת
ששייך הוא אי ענקי גרינלנד

בקרח. מכוסה ורובו לדנמרק

יכול בגרינלנד שהקרח מתברר,

של על ההיסטוריה לנו 'לספר'

הרומית. (מעצמה גדולה) האימפריה

כ-2,000 שנה  לפני כידוע,

עולמית. אימפריה היו הרומאים

של גדולים בחלקים שלטו הם

הרומית התרבות כך העולם.

שלה והכלכלה מקום לכל הגיעה

כולו. העולם על השפיעה

קרח שכבות בדקו חוקרים

קשר בגרינלנד וגילו שיש

הכלכלי למצב השכבות בין

העתיקה. של רומא והביטחוני

הקרח בתוך מצאו החוקרים

(מלוכלכות)  מזוהמות שכבות

הגיעה הזו העופרת בעופרת.

ידי על לגרינלנד מרומא גז בצורת

קרה? זה איך הרוח.

רבים נעשים כידוע, תכשיטים

את הכסף כסף. ממתכת שנקראת

עם תערובת מוציאים מהאדמה

לקבל כדי ואבנים. עופרת של

צריך החומרים, שאר בלי נקי כסף

שיצא מהאדמה את מה לחמם

ל-1,200 מעלות. אז העופרת 

הרוח. לגז ונעלמת עם הופכת

טהור. כסף רק נשאר כך

המצב שכאשר גילו החוקרים

הרומאים של והביטחוני הכלכלי

בגרינלנד שכבות הקרח טוב, היה

בעופרת. יותר מזוהמות היו

כך, על מבוססת שלהם המסקנה

יש טוב, הכלכלי שכשהמצב

תכשיטים. לקנות כסף לאנשים

כך שמכינים יותר תכשיטים, וככל

יותר. גדול מעופרת הזיהום

הקרח לשכבות הגיע זיהום אותו

היום. שם עד בגרינלנד ונשאר

התגלית החדשה עוזרת

יותר טוב לדעת להיסטוריונים

היה המצב של רומא באותן מה

השנים.

ֳא

ימים מיוחדים בשנה
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהֵּביְנְלאּוִמי ַהַחַזאי יֹום – 5.2
ַּבחֹוֶרף. ְּבִעיָקר ָהֲאִוויר, ֶמֶזג ְּבַתֲחִזית ִמְתַעְנְייִנים ּכּוָלנּו

ַהְקרֹוִבים. ַּבָיִמים ִיְהֶיה ֲאִוויר ֶמֶזג ֵאיֶזה אֹוְמִרים ָלנּו ַהַחַזִאים

יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו טֹוב יֹוֵתר, ֶׁשָלנּו ַהִטיּול ְלַתְכֵנן ֶאת ְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו ָּכ

ֵמַהַּבִית. יֹוְצִאים ָלַקַחת ִמְטִרָייה ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ַהִאם אֹו ִלְלּבֹוׁש ָמה

ָּכבֹוד ַלַחַזִאים ֶׁשִמְתַאְמִצים  ָלֵתת (ִּבְׁשִביל) נֹוַעד ַהֵּביְנְלאּוִמי יֹום ַהַחַזאי

ָלֶהם. ִלְסלֹוַח ְצִריִכים ֲאַנְחנּו טֹוִעים, ְקָצת ֵהם ְוִאם ַּבַתֲחִזית, ְלַדֵייק
Pixabay
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הפחם מכרה
האחרון

בובות השלג
מתעוררות

הימים הם החורף של הימים

מקום בכל השלג. בובות של

אנשים ממהרים מעט שלג, שיש

בובות. להכין

אותה, שמלבישים כאלה יש

חתיכת שמים שרק כאלה ויש

לאף. גזר

שלג. בובות אוהבים בסין גם

ענקית. בובה יצרו הם החורף,

השתמשו הם אותה, להקים כדי

ובטרקטורים גדולים במנופים

שלג. הרבה איתם שהביאו

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

האי הוואי הוא מדינה של

יש זה באי הברית. ארצות

אך אין רבים, בעלי חיים

כלל. נחשים

נחשים בהוואי היו בעבר,

כל את כמעט שהרגו

שם. הציפורים שחיו

היו לא האלה הנחשים

החיים בבעלי פגעו הם ולכן האי של המקומיים החיים מבעלי חלק

לגמרי. סולקו הנחשים רבים, מאמצים לאחר מאוזנת. לא כל-כך  בצורה

נחשים איתן יביאו לאי שמגיעות שאוניות (פחד) חשש יש עדיין אולם,

לב. ישים לכך שאיש בלי אליהן שהצליחו להתגנב

נחשים.  למציאת (לאלף) כלבים לאמן הרשויות במקום החליטו לכן,

נחשים. שאפשר יהיה לעשות זאת, צריך... כדי אולם

ארבעה נחשים. לקנות הם החליטו לכן

יתרבו", שהם חשש שאין ככה זכר, ממין יהיו לאי שנביא "הנחשים

נחש כדי שנוכל כל נשים משדרים על אומרים באי האמריקני. "אנחנו גם

יברח". אם הוא אותו בקלות למצוא

פחם שבהם מכרות עדיין בעולם יש

היום מתחת כל אנשים עובדים

לאדמה.

(מלכלך)  אולם, הפחם הוא חומר מזהם

הפחם. מכרות את סוגרות מדינות  ולכן

כזה מכרה נסגר שעבר בחודש

האחרון הפחם מכרה היה זה בגרמניה.

שם. שפעל

נחשים! דרושים...

22
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

של הטבע... הכוח

העבר על שומרים

היום גם קורה זה

בעולם מקומות יש שעדיין להאמין קשה

מים. להביא למעיין הולכות ילדות שבו

אנשים יש מיליוני שבעצם מתברר

בבתים. להם מים זורמים שאין בעולם

למרחקים  (מוכרחים) ללכת נאלצים הם

מים. להביא כדי

מים מביאה בקונגו ילדה בתמונה:

בג'ריקן.

(מהיר), חטוף במבט הזו התמונה על למסתכל

געש. הר בהתפרצות מדובר כאילו נראה זה

גל שזהו רואים יותר ארוך מבט אחרי אולם

החוף. על שהתנפץ ענק

שבארצות אוֶרגון של בחוף צולמה התמונה

העוצמה בזכות רב לפרסום וזכתה הברית

שלה.

ֳא

לשמר כדי הכל עושים רבות במדינות

לא רק  הכוונה (להגן, לזכור) את המסורת.

ולשכונות. אלא גם לערים למוזיאונים,

ְפרֹויֵדְנֵּבְרג העיירה הוא כזה מקום

מלפני שבתמונה הם שבגרמניה. הבתים

מרשה)  אוסרת (לא והעירייה כ-400 שנה,

קטנים. דברים אפילו בהם לשנות

ביותר. יפה רואים, שאתם כפי התוצאה,
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ֵעצֹות ֲחָכמֹות
ַצָייד ֶאָחד ָיָצא ֶאל ַהַיַער ָלצּוד 

ִציּפֹוִרים. הּוא ָתַפס ִציּפֹור ִצְבעֹוִנית 

ְוָיָפה ְוִהְכִניס אֹוָתה ִלְכלּוב.

"ִאם ְתַׁשְחֵרר אֹוִתי, ֶאֵתן ְל ָׁשלֹוׁש 

ֵעצֹות ֲחָכמֹות", ָאְמָרה לֹו ַהִציּפֹור.

ָאַמר ָלה ַהַצָייד: "ַהַתְפִקיד ֶׁשִלי הּוא 

ָלצּוד ִציּפֹוִרים ְוא ְלַׁשְחֵרר 

אֹוָתן".

"ֲאָבל ְּכַדאי ְל ְלַׁשְחֵרר אֹוִתי", ָאְמָרה 

 ַיַעְזרּו ְל ַהִציּפֹור. "ָהֵעצֹות ֶׁשֶאֵתן ְל

ּכֹל ַהַחִיים". 

"ְוֵאי ֲאִני ָיכֹול ִלְסמֹו ָעַלִיי ְוִלְהיֹות 

ָּבטּוַח ֶׁשָהֵעצֹות ֶׁשָל טֹובֹות?", ָׁשַאל 

ַהַצָייד. 

"ֲאִני ִציּפֹור ְמיּוֶחֶדת. ֲאִני ְּבטּוָחה 

ֶׁשֵמעֹוָלם א ָּפַגְׁשָת ִציּפֹור ֶׁשְיכֹוָלה 

ְלַדֵּבר", ָאְמָרה ַהִציּפֹור.

ָחַׁשב ַהַצָייד ַעל ִדְבֵרי ַהִציּפֹור ַוֲעַדִיין 

א ָהָיה ָּבטּוַח ִאם ְּכַדאי לֹו ְלַׁשְחֵרר 

אֹוָתה.

"טֹוב, ֲאִני ַמְסִּכים, ַא ִּבְתָנאי ֶאָחד", 

ָאַמר ְלַבסֹוף.

"ָמה ַהְתַנאי?", ָׁשֲאָלה ַהִציּפֹור. 

"ֲאִני ֲאַׁשְחֵרר אֹוָת ַרק ַאֲחֵרי 

ֶׁשֶאְׁשַמע ֶאת ָהֵעצֹות", ָאַמר ַהַצָייד.

"ֲאִני ַמְסִּכיָמה", ָאְמָרה ַהִציּפֹור. 

"ָהֵעָצה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִלי ִהיא: ִאם 

ֶהְחַלְטָת ַלֲעׂשֹות ַמֶׁשהּו, ְלעֹוָלם ַאל 

ִתְתָחֵרט ָעָליו. 

 ָהֵעָצה ַהְׁשִנָייה ִהיא: ִאם ְיַסְּפרּו ְל"

ְדָבִרים א ֶהְגיֹוִנִיים, ַאל ַתֲאִמין".

"ּוָמה ָהֵעָצה ַהְׁשִליִׁשית?", ָׁשַאל 

ַהַצָייד. 

"ָהֵעָצה ַהְׁשִליִׁשית ִהיא: 

ְלעֹוָלם ַאל ְתַנֶסה ְלַהִׂשיג 

(ְלַקֵּבל, ָלַקַחת) ֶאת ָמה ֶׁשַאָתה 

א ָיכֹול ְלַהִׂשיג", ָאְמָרה 

ַהִציּפֹור.

"ֵעצֹות טֹובֹות", ָאַמר ַהַצָייד. 

"ַעְכָׁשיו ַאֲחֵרי ֶׁשָׁשַמְעִתי ֶאת 

."ֲאַׁשְחֵרר אֹוָת ,ָהֵעצֹות ֶׁשָל

ָּפַתח ַהַצָייד ֶאת ַהְּכלּוב, 

ְוַהִציּפֹור ָעָפה ְוָיְׁשָבה ַעל ָעָנף 

ֶׁשל ֵעץ. 

"ַאָתה ִטיֵּפׁש", ָצֲחָקה 

ַהִציּפֹור. "ָאסּור ָהָיה ְל ְלַׁשְחֵרר אֹוִתי. 

ַּבֶּבֶטן ֶׁשִלי ֵיׁש ַיֲהלֹוִמים ּוַמְטֵּבעֹות 

ָזָהב. א ָהִייָת ָצִרי ְלַהֲאִמין ַלֵעצֹות 

ַהִטיְּפִׁשיֹות ֶׁשִלי".

ָּכַעס ַהַצָייד ַעל ַהִציּפֹור ְוִניָסה ִלְתּפֹוס 

אֹוָתה ׁשּוב. הּוא ִטיֵּפס ַעל ָהֵעץ ְוִניָסה 

ְלַהִגיַע ַלָעָנף ַהָגבֹוַה ֶׁשָעָליו ָיְׁשָבה. 

אּוָלם, ָהֲעָנִפים ָהיּו ַדִקים ִמַדי, ְוהּוא 

ָנַפל ֵמָהֵעץ.

"ַאָתה ׁשּוב עֹוֶׂשה ְדָבִרים ִטיְּפִׁשִיים", 

ָצֲחָקה ַהִציּפֹור. "ִלְפֵני ֶרַגע ִקיַּבְלָת 

ָׁשלֹוׁש ֵעצֹות ּוְכָבר ָׁשַכְחָת אֹוָתן. 

ָאַמְרִתי ְל א ְלִהְתָחֵרט ַעל ָמה 

ֶׁשֶהְחַלְטָת ַלֲעׂשֹות – ְלַׁשְחֵרר אֹוִתי. 

ָאַמְרִתי ְל א ְלַהֲאִמין ִלְדָבִרים 

א ֶהְגיֹוִנִיים ֶׁשְמַסְּפִרים ְל, ְוַאָתה 

ֶהֱאַמְנָת ֶׁשֵיׁש ִלי ַיֲהלֹוִמים ּוַמְטֵּבעֹות 

ָזָהב ַּבֶּבֶטן. ֵאי ֶהֱאַמְנָת ֶׁשִציּפֹור ֶׁשֵיׁש 

ָלה ַיֲהלֹוִמים ּוַמְטֵּבעֹות ַּבֶּבֶטן ְיכֹוָלה 

ָלעּוף? ּוְלַבסֹוף, ָׁשַכְחָת ַגם ֶאת ָהֵעָצה 

ַהְׁשִליִׁשית. ִניִסיָת ִלְתּפֹוס אֹוִתי ַאף-

ַעל-ִּפי ֶׁשֲאִני יֹוֶׁשֶבת ָגבֹוַה ְמאֹוד, ַעל 

ָהֲעָנִפים ַהַדִקים ֶׁשל ָהֵעץ. ַאָתה יֹוֵדַע 

 ,א ָיכֹול ְלַטֵּפס ָגבֹוַה ּכֹל-ָּכ ֶׁשַאָתה

ֲאָבל ְּבכֹל זֹאת ִניִסיָת ְלַהִׂשיג ַמֶׁשהּו 

ֶׁשַאָתה א ָיכֹול ְלַהִׂשיג".

ִנְׁשַאר ַהַצָייד ַעל ָהֲאָדָמה צֹוֵעק 

ִמְּכֵאִבים. 

ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשַהִציּפֹור ֶנֶעְלָמה, הֹוָדה 

ַהַצָייד ֶׁשִהיא ָאֵכן ָהְייָתה ֲחָכָמה ִמֶמנּו.
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סיפור קצר

ֵסֶפר ַהִסיּפּוִרים ֶׁשל 'ַיְנׁשּוף'

ִסיּפּוִרים ְמַעְנְייִנים, ַתְׁשֵּבִצים, 

ִמְׂשָחֵקי 

ֶאְתָגר, 

ִמְׂשָחֵקי 

ִמיִלים 

ְועֹוד ָועֹוד!

ָחָדׁש! ָחָדׁש! ָחָדׁש!

ְלַהְזָמנֹות:

02-643715302-643715302-6437153

ְקִריָאה
ַהֳאָזָנה

ְלִמיָדה
ַהְפָעָלה

12 ִסיּפּוִרים 
ְקָצִרים

ֵׁשִני ַּבִסיְדָרהעֹוד
ֵסֶפר 

הוצאת עיתון "ינשוף"



שיניים, 30 יש לחתולים

שיניים. 32 יש האדם ולבני

42 שיניים,  יש לכלבים

44 שיניים.  יש ולחזירים

במכונית לנסוע אפשר היה אם

הייתה הנסיעה השמש, אל

שנה. 150 אורכת

לסיב נחשבים עכביש קורי

ביותר.  החזק (חוט) הטבעי

מחוט אפילו יותר חזקים הם

פלדה.

כ-12 נחלים  יש בישראל

התיכון לים שזורמים גדולים

שזורמים  גדולים וכ-15 נחלים

ולכינרת. לירדן

פועם כ-100  בן-אדם לב של

ביום. פעמים אלף

בדרך יש החתול של בשפם

בין שמונה לשתיים כלל

צד. בכל שערות עשרה
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ולעניין 29קצר בעולם ראשון ילדים בנק
מאת סתיו מור

 12 בן ילד אדולפו, חוזה כאשר

מקים בנק, שהוא מפרו, הודיע

יצליח. חשבו שהוא לא כולם

עם בנק גדול הוא מנהל היום,

לקוחות. 3,000

הבנק הזה? של מה הרעיון אז

רגיל. בנק לא זהו ובכן,

שחברים בו רק ילדים. על הסביבה) (שומר אקולוגי בנק זהו

קילוגרם של חמישה להביא חדש לקוח כל חייב אליו, כדי להצטרף

(זבל) למחזור.  פסולת

פסולת קילוגרם אחד של חודש בכל להביא מכן, הוא חייב לאחר

כספים. ניהול ובשיעורים על הסביבה איכות בהרצאות על ולהשתתף

הכסף על כל קילוגרם. תשלום מקבלים שמביאים את הפסולת הילדים

הכסף, איך עם לעשות לומדים מה הם האישי שלהם. הבנק עובר לחשבון

לחיסכון. מטרות לקבוע ובעיקר לחסוך

מרוויחים גם "אנחנו חוזה. אומר פעמיים", מרוויחים הילדים, "אנחנו,

ילדים שגם מוכיח הבנק הזה הסביבה. איכות לשמור על עוזרים וגם כסף

גדולים". דברים לעשות יכולים

ֳא 27

מימרות ניבים, 28פתגמים,

ֵהם ִקיר ֲאזֹוֵבי (ִמַצד ֵׁשִני), ְלעּוָמָתם ַוֲחָזִקים. ְגבֹוִהים ֵעִצים ֵהם ֲאָרִזים

ֶׁשל ִקירֹות ַעל ֶׁשְגֵדִלים ְמאֹוד ֲעָׂשִבים ְקַטִנים

ְיָׁשִנים. ָּבִתים

ָהֲאָרִזים, ֶאת ִלְׂשרֹוף ִהְצִליָחה ֵאׁש  ִאם

ְּבַווַדאי ָהֵאׁש ַהְקַטִנים? ָלֲאזֹוִבים ִיְקֶרה ָמה

אֹוָתם. ַגם ִלְׂשרֹוף ַתְצִליַח

ְלָמָׁשל, ָהָאָדם. ְּבֵני ַעל ְּבֶעֶצם ְמַדֵּבר ַהִּפְתָגם

ָמה ָטִעים, א אֹוֶכל ִהִגיׁש ֵׁשף ְמפּוְרָסם ִאם

יֹוְדִעים ְלַבֵׁשל? ֶׁשֵאיָנם ָהֲאָנִׁשים ַיִגידּו

ַׁשְלֶהֶבת, ָנְפָלה ָּבֲאָרִזים ִאם
ַהִקיר? ֲאזֹוֵבי ַיִגידּו ָמה

ֳא

פייסבוק מתוך
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גליק רונן מאת
ַּבָצפֹון ֶׁשְמָׁשְרִתים נֹוְרֶבְגָיה ִמְצָבא ַחָייִלים

ַּכָמה ַעד ַמְרִאים ַהְמִדיָנה, ֶׁשל ְוַהָקפּוא ַהַקר

ַּכדּוֶרֶגל. אֹוֲהִבים ֵהם

אֹותֹו ְוָהְפכּו ְוָׁשטּוַח ָקָטן ָמְצאּו ַקְרחֹון ֵהם

ְלִמְגָרׁש ַּכדּוֶרֶגל.

תּוְכלּו  ַּבְתמּוָנה, (טֹוב) ֵהיֵטב ִתְסַתְּכלּו ִאם

ַהִמְגָרׁש. ִּבְקֶצה ֶׁשעֹוְמִדים ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ִלְראֹות

(ִמְסַתְּכִלים)  א צֹוִפים ְוַגם ְמַׂשֲחִקים א ֵהם

ַהֶקַרח. ְּבִמְגָרׁש ֶׁשקֹוֶרה ְּבָמה

דּוֵּבי ַלָמקֹום ַיִגיעּו ֶׁשא ׁשֹוְמִרים ֵהם ְלַמֲעֶׂשה,

ַהַׂשְחָקִנים. ֶאת ְוִיְתְקפּו ֶׁשֶלג

ַסָּכָנה... ְלכֹל ּומּוָכִנים ַּכדּוֶרֶגל אֹוֲהִבים ֶּבֱאֶמת ָהֵאֶלה ֶׁשַהַחָייִלים ִנְרֶאה,

ַקְרחֹון ַּכדּוֶרֶגל ַעל

ַהפּו לפחות זה נגמרעֹוָלם
בשלום

רויטרס

מאת שירה לוי
אתלטיקה בתחרות השתתפה מוויילס המתעמלת ֵג'ָמה ְּפִריֵזָלה

באוסטרליה.

על עומדת כשהיא לו וחיכתה לאוויר, כדור זרקה היא התרגילים באחד

ראשה.

בצורה  (לעשות) אותו היא הצליחה לבצע (קשה), המסובך התרגיל למרות

מושלמת... תמונה להביא שלנו הצליח הצלם גם ביותר. המושלמת
גרינברג עמית מאת

לאחד נחשב אלונסו פרננדו

בעולם. הטובים המרוצים מנהגי

רבות בתחרויות זכה הוא

מכל העולם וחובבי מרוצים

אותו. לראות באים

לאחרונה שהיה במרוץ אולם,

בבלגיה, התנגש אלונסו

ועף באוויר. במכונית אחרת

הנהגים להאמין, אבל שני קשה

בשלום. מהתאונה יצאו

רויטרס

30

31

32

   רויטרס

ֳא
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ָהָאֶרץ ְּבכֺל ְיִדיִדים ָלֶכם ֵיׁש
גלבוע אבי מאת

ַהַמְפֵתַח ֶאת ְמַאְּבִדים אֹו ָהֶרֶכב, ִעם ַּבֶדֶר ֶׁשִנְתָקִעים ַלֲאָנִׁשים ָמה קֹוֶרה

ַהַּבִית? ֶׁשל

ַלֲעזֹור. ֶׁשָיבֹואּו ַלֲחֵבִרים אֹו ַלִמְׁשָּפָחה ִמְתַקְׁשִרים (ְלַנֵחׁש) ֶׁשֵהם ְלַהִניַח ֵיׁש

׳ְיִדיִדים׳. (ִאְרגּון) ֲעמּוַתת – ֶאְפָׁשרּות עֹוד אּוָלם ֵיׁש

ַדקֹות ַּכָמה ּוְבתֹו ָלֲעמּוָתה ְלִהְתַקֵׁשר ְיכֹוִלים ַאֶתם ְּבָעָיה, ֵיׁש ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר

ַתְׁשלּום! ְלא ּכֹל ֶזה ָלֶכם. ֶׁשַיֲעזֹור ִמְתַנֵדב ַיִגיַע

ַלָמקֹום ִהִגיעּו ָהֲעמּוָתה ִּבְבֵני-ְּבָרק. ַחְבֵרי ֶיֶלד ָאַבד ָלַאֲחרֹוָנה ְלָמָׁשל,

ִנְמָצא. ֶׁשהּוא ַעד ְּבִחיּפּוִׁשים (ִהְתִחילּו) ְוֵהֵחלּו

ִהְתַקְׁשָרה ְּבֵביָתה. ִהיא ְגדֹוָלה ֶׁשֵיׁש ְלָטָאה ִגיְלָתה ִאיָׁשה ְּבִמְקֶרה ַאֵחר,

ַהְלָטָאה. ִמיֲהרּו ִלְתּפֹוס ֶאת ְוֵאֶלה ִל׳ְיִדיִדים׳

יֹוֵתר ַלֲעמּוָתה ֵיׁש

ֲאָלִפים ִמִתְׁשַעת

ּוִמְתַנְדִבים ִמְתַנְדבֹות

ְּכֵדי ַהּכֹל ֶׁשַיֲעׂשּו

.ֶׁשָצִרי ְלִמי ַלֲעזֹור

ֶׁשֵתְדעּו, ְּכַדאי ָאז

ְיִדיִדים ָלֶכם ֶׁשֵיׁש

ָהָאֶרץ... ְּבכֹל

לא... כבר זיקוקים?
גרינברג עמית מאת

זיקוקים. מופעי לאסור על באירופה החליטו ערים מספר

באירופה. אומרים חיים", בעלי מבהילים הזיקוקים של הפיצוצים "קולות

הזיקוקים לוותר על וללחץ. אנחנו מעדיפים להם לפחדים גורם "זה

לטובת בעלי

החיים".

חברות לכן

מנסות הזיקוקים

(להמציא)  לפתח

שלא זיקוקים

יעשו רעש.

ַאף ֶאָחד א
ַּבַּבִית ִנְׁשַאר

שמעוני איילה מאת
קֹוֶרה ִמַדי ַרּבֹות ְּפָעִמים

יֹוְצִאים א ָנִכים ֶׁשַתְלִמיִדים

(מּוְכָרִחים)  ְוֶנֱאָלִצים ְלִטיּוִלים

ַהמּוְגָּבלּות ִּבְגַלל ַּבַּבִית ְלִהיָׁשֵאר

ֶׁשָלֶהם.

'ְמבֹואֹות ֶנֶגב' ַהֵסֶפר ְּבֵבית

ֶׁשַּבִטיּול ֶהְחִליטּו ֶׁשַּבָדרֹום

ַהַתְלִמיִדים ַגם ִיְׁשַתְתפּו ַהְׁשָנִתי

ָלֶלֶכת. ְיכֹוִלים ֶׁשא

ַגְלַגִלים ִּכיְסאֹות ֵהִביאּו ֵהם

ְוִהִסיעּו ַּבֶטַבע ְלִטיּוִלים ְמיּוָחִדים

ַּבְמקֹומֹות ַחְבֵריֶהם ַגם ֶאת

ְּביֹוֵתר. ַהָקִׁשים

ְרִגיָלה", א ֲחָווָייה ָהְייָתה "זֹו

ָלנּו "ֵיׁש ַהַתְלִמיִדים. ָאְמרּו

ֶׁשָעִׂשינּו. ַהְרָגָׁשה טֹוָבה ִמַמה

ְיכֹוִלים ֶׁשֵהם ַהְרָגָׁשה ָנַתנּו ָלֶהם

ֵחֶלק ְוֶׁשֵהם ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות

ֵמַהִּכיָתה".

נֹוָסִפים ֵסֶפר ָּבֵתי ַהַהְצָלָחה, ְלאֹור

ָהַרְעיֹון. ֶאת ֶהְחִליטּו ְלַאֵמץ

ֶאָחד ַאף ַנְׁשִאיר א "ֲאַנְחנּו

אֹוְמִרים. ֵהם ַּבַּבִית",

ַתְלִמיֵדי ֶׁשל ַהִטיּול ַּבְתמּוָנה:

ֶנֶגב'. 'ְמבֹואֹות

   

35

34

33

שמעון' 'בני אזורית מועצה

ֳא

Pixabay

'ידידים' עמותת
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִלְפֵניֶכם ַׁשְרֶׁשֶרת ִמיִלים. ְּבכֹל ַּפַעם, ֵיׁש ְלַהְחִליף אֹות ַאַחת, ּוְלַקֵּבל 

ֶאת ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. ְּכֵדי ַלֲעזֹור 

ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ְלַהִגיַע ִמִמיָלה ְלִמיָלה

ן מ ו י

י ו פ א

1. ַמְחֶּבֶרת ְרִׁשימֹות ִאיִׁשית

2. ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבאֹוָמנּות

3. ָאָדם ֶׁשִאְׁשתֹו ִנְפְטָרה

4. סּוג ֶׁשל ֵעץ 

5. ָרִהיט ִלְבָגִדים

 .6א ָקָצר 

7. קֹוְׁשִרים ִאיתֹו ֶאת ַהַנַעל 

8. ָׁשְפכּו אֹותֹו; ָעֵייף ִּבְסֶלְנג

9. נֹוְרָמִלי, א ְמׁשּוָגע 

10. ֶנֱאָפה ַּבַתנּור

1. ְנִפיַלת ָעִלים ַּבְסָתיו

2. ַצַלַחת, ְקָעָרה ְוכֹוס

3. ָּבא ַיַחד ִעם ָהַרַעם

4. ִמיִלים ִעם ַמְנִגיָנה

5. ִריקּוד

6. מֹוִפיַע ַּבָׁשַמִיים ַאֲחֵרי ֶגֶׁשם

7. ְמִגָנה ִמְּפֵני ַהֶגֶׁשם

8. ָהעֹוָנה ַעְכָׁשיו

9. ָמקֹום ָגבֹוַה ַּבֶטַבע

ְּבַתְׁשֵּבץ ֶזה, ַהסֹוף ֶׁשל ִמיָלה ַאַחת 

הּוא ַהַהְתָחָלה ֶׁשל ַהִמיָלה ֶׁשָּבָאה 

ַאֲחֶריָה. ִלְפָעִמים ָצִרי ְלִהְׁשַתֵמׁש 

ְּבאֹות ַאַחת ִמסֹוף ַהִמיָלה ְוִלְפָעִמים 

ְּביֹוֵתר אֹוִתיֹות. 

ְלָמָׁשל: "ִקיּפֹוד", "ְדַבׁש". ָלַקְחנּו 

ֶאת ָהאֹות "ד" ִמסֹוף ַהִמיָלה 

"ִקיּפֹוד" ְוִהְׁשַתַמְׁשנּו ָּבה ַגם 

ִלְתִחיַלת ַהִמיָלה "ְדַבׁש". ַּבַתְׁשֵּבץ 

ֶזה ָצִרי ְלהֹוִפיַע ָּכ: "קיפודבש".

ְלַאַחר ֶׁשִמיֵלאֶתם ֶאת ַהַתְׁשֵּבץ, ִּכְתבּו 

ֶאת ָהאֹוִתיֹות ֶׁשַׁשָייכֹות ַלִמְסָּפִרים 

ֶׁשְלַמָטה, ּוְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל ָמקֹום.

* ְּפִרי ָהָדר ָּכתֹום * ַמֶתֶכת ְיָקָרה * 

ַהֶהֶפ ִמ'ְצחֹוק' * ְּבֵני ָאָדם ְצִעיִרים * 

ֶאֶרץ ַהִּפיָרִמידֹות * ָלְחָצן ַּבִמְקֶלֶדת * 

ָּפִריט ֶׁשאֹוֵמר ָלנּו ָמה ַהָׁשָעה * 

ְּבַבָקָׁשה * ְּפִרי ְצַהְבַהב-ְיַרְקַרק (ָרָחב 

ְלַמָטה ְוַצר ְלַמְעָלה) *

ַתְׁשֵּבץ ַהָנָחׁש... ַתְׁשֵּבץ ַהָנָחׁש... ַתְׁשֵּבץ ַהָנָחׁש...

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַהֵהֶפ ִמ'ִמְלָחָמה'ִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ְקָצת ְרטּוִבים

3. ִּביַרת אֹוְסְטִרָיה 

4. ַהֵהֶפ ִמ'ֵמֵאט'

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: 
__ __ __ __ __     __ __ __ __ __

9    22    14    18    8          1    21    15   10    16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון 

ֶזה (2 ִמיִלים).

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

גבעתיים יצחק - גאיה

- נתניה אבירם עובד

מודיעין - כהן נוית

- עראבה מוחמד סלמאן

ירושלים - מזרחי יוסף

לציון - ראשון פולק נעמה

אשדוד - סובול אינה

נהריה - רביב יותם

- אפרת שירה רבינוביץ

באר-שבע - בן-טוב אושרת

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     316ַהַתְׁשֵּבץ מספר
מאוזן:

ַמֲאֶפה .11 ִאיִטית. א .9 ְּכִביׁש. .5 ְנִפיַלת ָעִלים ַּבְסָתיו. .1

ֶמֶל .15 ְלאֹום. .14 ֶקַמח. ְלִניּפּוי ְּכִלי .12 ְׁשָכבֹות. ִעם ָּפִרי

ְּפִרי .20 ִמ'ִמֵּכָהה'. ַהֶהֶפ .19 ָׁשלֹום. ִמיַלת .17 ."ַּבַתַנ ִמְצִרי

ַהֶהֶפ .26 ָחׁשּוב. ֵאיָבר .25 ִטיֵּפׁש. א .22 ָיֵרַח. ָצהֹוב ְּבצּוַרת

ַנַעל .30 ִמְּכֵלי ַהַסּכּו"ם. .29 ָגדֹול. ְנִׁשיָפה ְּכִלי .28 ִמ'ָקם'.

ָקָטן ֶחֶרק .36 ַאֲחֵרי ְּבָרָכה. עֹוִנים .35 ָמתֹוק. א .32 ַלַקִיץ.

ָאהּוב. ַחם ַמְׁשֶקה .42 ְלָהָבה. .41 ָלָבן. ַמְׁשֶקה .39 ֶׁשָעף.

ַהְזַמן ַעל ֲחָבל .48 ָעַצר. ִאיְפֵׁשר, א .46 ְׂשמֹאל. א .44

ַהחּוִׁשים. ֵמֲחֵמֶׁשת ֶאָחד .52 ִמ'ְמַתֵקן'. ַהֶהֶפ .50 (ר"ת).

(ר"ת). ֶזהּות ְתעּוַדת .54 ְלִיְׂשָרֵאל (ר"ת). ַהֲהָגָנה ְצָבא .53

מאונך:

ַמְׁשֶקה ַחם ֵמָעִלים. .3 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .2 דֹוֶמה. א .1

ֶמֶל .8 ָהֶאְצָּבעֹות. ַאַחת .7 ֵרַע. ָיִדיד, .6 ֶׁשִלי. ַהֶּכֶרם .4

ַאְבַקת .13 ְלִאיסּוף ַאְׁשָּפה. ְּכִלי .10 ָּבָאָדם. ַלָחָכם ֶׁשֶנְחַׁשב

ַדק. א .16 ְוָהֲאִכיָלה. ַהִדיּבּור ֵאיַבר .15 ַּבֲאִוויר. ֶׁשָעָפה ֶּפָחם

ָהעֹוָלה. ַהֶׁשֶמׁש ֶאֶרץ .26 ִמָׁשקּוף. ַהֵהֶפ ָסגּור ָחָזק; .24 ֶׁשלֹו. ַהֶּכֶלב .23 ָהִרְצָּפה. ֶׁשזֹוֵחל ַעל ַחִיים ַּבַעל .21 ָאהּוב. ִיְׂשְרֵאִלי ֲחִטיף .19

ֶרֶכב ְּכִלי .34 ְצַפְרֵדַע. ֶׁשל ָהִראׁשֹון ַהָׁשָלב .33 ְמִדיָנה. ֶׁשהּוא ֵסֶמל ֶׁשל ַּבד .31 (כ"ח). ָעָליו יֹוְׁשִבים .29 ִלְבּכֹות. ַלֲאָנִׁשים ֶׁשגֹוֵרם ֶיֶרק .27

ֶׁשל ַאָּבא. ַהזּוג ַּבת .41 ַמִים. ִמֶמָנה ׁשֹוֲאִבים .40 ּבֹו. ֶׁשקֹוִנים 39. ָמקֹום ְּבתֹוָכם. .38 ַאְׁשַראי. ַּכְרִטיס ֶׁשל סּוג .37 ַמֶתֶכת ְיָקָרה. .36 ְצָבִאי.

ִציּפֹור ֶטֶרף. ֶׁשל סּוג .51 ֵליָצן. ְרִציִני, ָאָדם א .49 ְּכִתיָבה. ְּכִלי .47 ַהֵהֶפ ֵמ'ֵאין'. .45 ְּבַמְנָגל. ְלִביעּור ֵעץ ְׁשֵאִריֹות .43

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52

• התשובות עם זה טופס שלחו •

פרסים. יוגרלו נכונה הפותרים בין
לשלוח ל: את הפתרונות יש

החלוץ 52 ירושלים 9626903 ינשוף רח'

שם

כתובת

עיר                               

ִמ'ֵּכן' ַהֵהֶפ .1

ֵריק א .2

ְוַהְרָסִני תֹוְקָפִני .3

ִניִסים .4

ֶנְהָדִרים .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ִּבְׁשַווְיץ ְמפּוְרָסִמים ָהִרים .6

ַחיֹות ְמַאֵמן .7

ֵמָאה ָּכפּול 8. ֶעֶׂשר

ֵאיָבר ַּבָּפִנים .9



גלבוע אבי מאת
ֵאֶלה ְיהּוָדה. ְּבִמְדָּבר ִׁשיְטפֹונֹות ְלִטיּוֵלי יֹוְצִאים ַרִּבים ָהַאֲחרֹונֹות ַּבָׁשִנים

ֶׁשָהָיה ַנַחל ְוֶנֱעָלִמים ִּבְמִהירּות. ֶׁשמֹוִפיִעים ְמאֹוד, ֲחָזִקים ִׁשיְטפֹונֹות ֵהם

ֲעָנִקִיים. ַמָּפִלים ִעם ַּכָמה ַדקֹות ְּבתֹו ָיֵבׁש ִמְתַמֵלא ַמִים

ֵהיָכן  ֵמיָדע ְמַקְּבִלים ְגׁשּוִמים, ְלָיִמים (ְמַחִּכים) ַמְמִתיִנים ַהְמַטְייִלים ָלֵכן,

.ַלֶדֶר ִׁשיְטפֹונֹות ְויֹוְצִאים ֵיׁש (ֵאיפֹה)

ֶזֶרם  ִּבְגַלל ְמסּוָּכן ִלְהיֹות (ָיכֹול) הּוא ָעלּול אּוָלם ְמאֹוד, ָיֶפה אְֹמָנם ַהנֹוף

ֵאיפֹה ַלֲעמֹוד ָצִרי ָלַדַעת ָלֵכן ֶהָחָזק. ַהַמִים

ַלַמִים. ִמַדי יֹוֵתר ְלִהְתָקֵרב ְוא

ְיהּוָדה. ְּבִמְדָּבר ַמִים ַמָּפל ַּבְתמּוָנה:
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גרינברג עמית מאת
ַתֲערּוָכה ִנְפְתָחה ֶׁשַּבָצפֹון ְּפִקיִעין ְּבַאְכַסְנַיית ַהנֹוַער

ָרחֹוק ֶׁשא ִמְּפֵני ָׁשם ִנְפְתָחה ַדְווָקא ִהיא ַאְרֵכאֹולֹוִגית.

ֲאָנִׁשים ָּבה ָגרּו ְמגּוִרים ֲעָנִקית. ְמָעַרת ִנְתַגְלָתה ֵמָהַאְכַסְנָייה

ָׁשָנה. ְּכ-4,500 ִלְפֵני

ֵּכִלים ְקבּוָרה ְקַטִנים, ַתְכִׁשיִטים, ֲארֹונֹות ִנְמְצאּו ַּבְמָעָרה

ָהֲאָנִׁשים ַהַקְדמֹוִנים ְועֹוד... ְּבִׁשימּוׁש ֶׁשָהיּו

ַגם ַתֲערּוכֹות דֹומֹות ְלָהִקים רֹוִצים ָהַעִתיקֹות ְּבָרׁשּות

ֶאת ְיַלְמדּו ָהֵאֶלה "ַהַתֲערּוכֹות ֲאֵחרֹות. נֹוַער ְּבַאְכַסְניֹות

ַהָמקֹום". ֶׁשל ַלִהיְסטֹוְרָיה אֹוָתם "ֶזה ְיָקֵרב ָׁשם. אֹוְמִרים ִהִגיעּו", ֵהם ֶׁשֵאֶליָה ַהְסִביָבה ַעל ַהְמַבְקִרים

נֹוַער ְּבַאְכַסְנַיית ַאְרֵכאֹולֹוִגית ְתצּוָגה

ִׁשיְטפֹונֹות ָצִדים

שמעוני איילה מאת
מסעדה נפתחה בתל-אביב

במסעדה זו בשם 'אבוקדה'.

מאבוקדו. עשויות המנות כל

מוס האחרונה, במנה אפילו

שוקולד, יש אבוקדו!

טחינה להזמין תוכלו כך

אבוקדו, טוסט אבוקדו,

אבוקדו ממולא בשמנת ופלפל

ועוד... ועוד חריף

אבוקדו, אוהבים אתם אם אז

בשבילכם... המסעדה זוהי

תזמינו? מה אז
אבוקדו! רק

    העתיקות רשות שמיר, אורית ד"ר
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