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ִשׂ ָר ֵאל – סִיבָּה טוֹבָה ְל ַחיֵי
ְשׁ ִמים ְבּי ְ
ַהג ָ

3

שׁיפְּרוּ
שׁיָרְדוּ לָאַ ֲחרוֹנָה ִ
ְשׁ ִמים ֶ
כַּמוּיוֹת ַהג ָ
ִשׂ ָר ֵאל *
)שׁינוּ לְטוֹבָה( ֶאת ַמ ַצב ַה ַמיִם ְבּי ְ
ִ
ִשׁ ֵמי
)שׂ ֵמ ִחים( ִמג ְ
ַה ַח ְק ָל ִאים ְמרוּ ִצים ְ
'מקוֹרוֹת'ֲ " :ע ַדיִין יֵשׁ
ַה ְבּ ָרכָה * ֶח ְברַת ְ
שׁי
ִשׂ ָר ֵאלַ .חיָיבִים ְל ַה ְמ ִ
ְמיִם ְבּי ְ
ַמ ְחסוֹר בּ ַ
וְ ַל ֲחסוֹ* "

ַה ַתיָירִים ָבּ ִאים
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מאת איילה שמעוני
עוֹל ִמ ִיים ָמ ְצאוּ
ֶמ ְח ָק ִרים ָ
ֲתר ַתיָירוּת
רוּשׁ ַל ִים ָה ְפ ָכה ַלא ָ
ֶשׁ ְי ָ
עוֹלה ִבּ ְשׁנַת .2018
ֶ
ירוּשׁ ַל ִים
ָירים ֶשׁ ָבּ ִאים ִל ָ
"מ ְס ָפּר ַה ַתי ִ
ִ
אוֹמ ִרים
ָע ָלה ְמאוֹד ַבּ ָשׁנָה ַהזוֹ"ְ ,
חוֹק ִרים" .גַם ִבּ ְשׁנַת ִ 2019מ ְס ָפּר
ַה ְ
ַמ ִשׁיִ ל ְגדוֹל".
ָירים י ְ
ַה ַתי ִ
אָכןָ ,בּ ֵתי ַה ָמלוֹן ָבּ ִעיר ְמ ֵל ִאים
וְ ֵ
ָירים ַר ִבּים.
וּב ְרחוֹבוֹת נִ ְר ִאים ַתי ִ
ָ

עוֹלָם ַהפוּ

עמוד 12

רפי בביאן ,פיקיוויקי



מופע הזרזירים
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אֳ

מאת שירה לוי
בעונה זו של השנה,
הזרזירים מגיעים לארץ.
הם מגיעים מאירופה
לתקופת )זמן( החורף.
בכל ערב ,לפני שהם
הולכים לישון ,נראים
ברקיע )שמיים( 'מופעי' ענק עם אלפי זרזירים.

רויטרס

שׁ ָטרָה
ְ 28כּ ָלבִים ִה ְצ ָטרְפוּ ַל ִמ ְ
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יֵשׁ ָלכֶם יְדִידִים בְּכֺל ָהאָרֶץ!

עמוד 13

Like HEBREW TODAY on

שולם P.P.
אישור
מספר
1669

ירושלים

ָעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

קוראים כותבים

משולחן העורך

ָשׁים
שׁיוְויוֹן ְלנ ִ
ִ
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אתי ַעל ַשׂ ְח ָק ִניוֹת ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ַה ְס ָפ ַר ִדיוֹת ֶשׁרוֹצוֹת ֶשׁ ַת ֲחנוֹת
ְבּ' ַי ְנשׁוּף' ָ 314ק ָר ִ

חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ָברִ ,ה ְת ַח ֵלף ַר ַמ ְט ָכּ"ל
ַבּ ֶ

ָשׁיםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ְמ ַשׁ ְד ִרים ִמ ְשׂ ָח ֵקי ְג ָב ִרים.
ַה ֵט ֵל ִווי ְזיָה ְי ַשׁ ְדרוּ ִמ ְשׂ ָח ֵקי נ ִ
ָשׁים א ְמ ַק ֵבּל ַמ ְס ִפּיק ִפּ ְרסוּם
פּוֹרט ַהנ ִ
עוֹלםְ ,ס ְ
צוֹדקוֹתְ .בּכֹל ָה ָ
ְל ַד ְע ִתיֵ ,הן ְ

ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .ה ַר ַמ ְט ָכּ"ל אַ ֲח ַראי ַעל
יטחוֹן ֶשׁל ְמ ִדינַת
ַה ָצ ָבא ְו ַעל ַה ִבּ ָ

עוֹלם וְ גַם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
יע ַהזְ ַמן ֶשׁזֶה ִי ְק ֶרה ָבּ ָ
ְו ָכבוֹדִ .ה ִג ַ
ערן ירדני
נתניה

זֶה א צוֹדֵק...

דֵמוֹ ְק ַר ְטיָה וְ ָצבָא

תוֹספוֹת ַל ַמ ְשׂכּוֹרוֹת ֶשׁ ָל ֶהם
ֶסת ְמ ַק ְבּ ִלים כֹּל ַה ְז ַמן ָ
אתי ֶשׁ ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
ָק ָר ִ
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁזֶה ְבּ ֶצ ֶדק.
ֲסים ַעל זֶהַ ,ו ֲא ִני ֶ
אתי ֶשׁ ֶא ְז ָר ִחים כּוֹע ִ
)' ַי ְנשׁוּף' ָ .(315ק ָר ִ
ֶסת ְמ ַק ְבּ ִלים
תוֹס ֶפת ָשׂ ָכר .אָז ָל ָמה ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
אַף ֶא ָחד ַבּ ְמ ִדינָה א ְמ ַק ֵבּל ֶ
תוֹס ֶפת?
ֶ
תוֹס ֶפת ֶשׁל ְ 6שׁ ָק ִלים ִבּ ְל ַבד
יבּ ָלה ֶ
ָס ְב ָתא ֶשׁ ִלי ְמ ַס ֶפּ ֶרת ֶשׁ ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ִהיא ִק ְ
אוּמי.
יטוּח ַה ְל ִ
ֵמ ַה ִבּ ַ

כוֹלה
אַחת ֶשׁלוֹ ְי ָ
קוּדה ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .פּ ָ
ָילים ִמ ָמקוֹם
אַל ֵפי ַחי ִ
ְל ָה ִזיז ְ
רוֹצה ,הוּא יָכוֹל
ְל ָמקוֹםִ .אם הוּא ֶ
תוֹח ְבּ ִמ ְל ָח ָמה אוֹ ַלעֲשׂוֹת
ִל ְפ ַ
יכה ַבּ ְמ ִדינָה.
ֲפ ָ
הִ
אוּלםָ ,חשׁוּב ִל ְראוֹתֶ ,שׁ ִמי ֶשׁ ִמינָה
ָ
)בּ ַחר( אוֹתוֹ ָהיָה רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
ָ
דוּע זֶה
וּמ ַ
ֹל-כָּ חשׁוּב ַ
דוּע זֶה כּ ָ
ַמ ַ
ְמ ַע ְניֵין ִבּ ְכ ָלל?
קוֹב ַע
מוֹק ַר ְטיָה רֹאשׁ ַה ְמ ִדינָה ֵ
ְבּ ֵד ְ

ויחים ַה ְר ֵבּה גַם ָכּ.
ֶסת ֶשׁ ַמ ְר ִו ִ
הוֹסיף ֶכּ ֶסף ַל ְז ֵק ִנים ְוא ְל ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
ָצ ִריְ ל ִ
אדווה יפה

ִמי ִי ְהיֶה ָה ַר ַמ ְט ָכּ"לָ .ה ַר ַמ ְט ָכּ"ל
ישׁ ַמע
יוֹד ַע ֶשׁהוּא ַחיָיב ְל ִה ָ
ֵ

זֶה א נָכוֹן

ְלהוֹ ָראוֹת ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
עוּמת זֹאתְ ,בּ ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ֵאינָן
ְל ַ

תל-אביב

ְבּ' ַי ְנשׁוּף' ְ 313כּ ַת ְב ֶתם ַעל ַה ֶט ֶלפוֹ ִנים ַה ֲח ָכ ִמיםְ .כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַה ֶט ֶלפוֹ ִנים
ַחד.
ָה ֵא ֶלהְ ,י ָל ִדים א ְמ ַשׂ ֲח ִקים י ַ
ַחנוּ ְמ ַשׂ ֲח ִקים ַבּ ֶט ֶלפוֹנִ ים
ַחד כֹּל ַה ְז ַמןֲ .אנ ְ
זֶה א נָכוֹן .כֹּל ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלי ְמ ַשׂ ֲח ִקים י ַ
ֲשׁר ֵאין ִעם ִמי ְל ַשׂ ֵחק.
ַרק ַכּא ֶ
ארבל לוי
ירושלים
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מוֹק ָר ִטיוֹת זֶה ְבּ ִדיוּק ָהפוּ– 
ֵד ְ
קוֹב ַע ִמי ַיעֲמוֹד
ַה ָצ ָבא הוּא זֶה ֶשׁ ֵ
ְבּרֹאשׁ ַה ְמ ִדינָה.
כֹּל ַה ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ִמ ָס ִביב ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
מוֹק ָר ִטיוֹתְ .בּ ֵח ֶלק ֵמ ֶהן,
ֵאינָן ֵד ְ
יע
ַה ַשׁ ִליט הוּא ְמ ַפ ֵקד ַה ָצ ָבא ֶשׁ ִה ִג ַ
כוֹח.
ַל ִשׁ ְלטוֹן ְבּ ַ
לוֹמר
כוֹלים ַ
ָה ֶא ְז ָר ִחים ָשׁם א ְי ִ
כּוֹח וְ א
קוֹב ַע זֶה ַה ַ
וּמה ֶשׁ ֵ
ָד ָברָ ,
מוֹק ָר ִטיוֹת.
ְבּ ִחירוֹת ֵד ְ
מוֹח ַעל
יכים ִל ְשׂ ַ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ָל ֵכןֲ ,אנ ְ
ָכֶּ שׁ ֶאת ָה ַר ַמ ְט ָכּ"ל ְמ ַמנֶה רֹאשׁ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלהֶ ,שׁנִ ְב ַחר ִבּ ְב ִחירוֹת
מוֹק ָר ִטיוֹת ַעל ְי ֵדי ָה ֶאזְ ָר ִחים
ֵד ְ
ָילים.
כוֹח ַעל ְי ֵדי ָצ ָבא וְ ַחי ִ
ְוא ְבּ ַ
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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ל-פּי
ִשׂ ָר ֵאלַ .ע ִ
שׁל י ְ
שׂיא ַבּיְצוּא ַהכּוֹלֵל ֶ
שׁנַת ִ
שׁנַת ִ 2019ת ְהיֶה ְ
◄ ְ
ַארד
ילי ְ
ַיצא ַה ָשׁנָה ִבּ ְסכוּם ֶשׁל ִ 116מ ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִי ְהיֶה(ִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ְתי ֵ
)מה ֶשׁ ְ
ַה ַת ֲחזִ יוֹת ָ
דוֹלר.
ָ

יַנְשׁוּף
www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

גוֹלשׁ ִנ ְס ַחף ) ִנ ְמ ַשְׁ (לתוֹ
שׁ ֶטרֶת ַהחוֹפִים ִה ִצילָה גוֹלֵשׁ בְּיוֹם ְס ָערָהַ .ה ֵ
◄ ִמ ְ
ָשׁים ִה ְב ִחינוּ ) ָראוּ( בּוֹ ְו ָק ְראוּ ְל ֶע ְז ָרה.
וּב ֶרגַע ָהאַ ֲחרוֹן ֲאנ ִ
ַהיָם ָ

and Around the World

)שׂ ֵמ ִחים( ֵמ ַה ְג ָשׁ ִמים
רוּצים ְ
ְשׁ ִמים ֵהבִיאוּ ִאי ָתם גַם נְזָקִיםַ .ה ַח ְק ָל ִאים ְמ ִ
◄ ַהג ָ
ָקים ַר ִבּים.
ֲצפוֹת וּ ְנז ִ
אוּלםִ ,בּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים ָהיוּ גַם ה ָ
ֶשׁי ְָרדוּ ָלאַ ֲחרוֹנָהָ .

עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

שׂדֵה ַה ְתעוּפָה 'רָמוֹן'
◄ ְ
ֵה ֵחל ) ִה ְת ִחיל( ִלפְעוֹלַ .ה ָשׂ ֶדה
אָסף
ילן וְ ָ
ל-שׁם ִא ָ
ֶה ָח ָדשׁ ַע ֵ
נוֹס ִעים
טוֹסי ְ
ָרמוֹן ַמ ְת ִאים ִל ְמ ֵ
דוֹלים .הוּא ַי ֲח ִליף ֶאת ְשׂ ֵדה
ְג ִ
ילת.
עוּפה ַה ָק ָטן ֶשׁ ָהיָה ְבּ ֵא ַ
ַה ְת ָ

חברי מערכת Editorial Staff
סתיו מור ,נחמה לוין,
חנה סיימון ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

שׁי
◄ ַהנְסִי ָעה ָבּ ַר ֶכּבֶת ַת ְמ ִ
עוּפה
ירוּשׁ ַל ִים ִל ְשׂ ֵדה ַה ְת ָ
יעה ִמ ָ
יע ֶשׁ ַה ְנ ִס ָ
הוֹד ַ
ִל ְהיוֹת ְבּ ִחינָםִ .מ ְשׂ ָרד ַה ַת ְחבּוּ ָרה ִ
חוֹד ִשׁים .זֹאת ִבּ ְג ַלל ַה ַת ָקלוֹת
לוֹשׁה ָ
ן-גוּריוֹן ַת ְמ ִשׁיִ ל ְהיוֹת ְבּ ִחינָם ְלעוֹד ְשׁ ָ
ֶבּ ְ
קוּלים( ָה ַרבּוֹת ֶשׁיֵשׁ ְבּ ַקו זֶה.
)ק ְל ִ
ִ
  

רשות שדות התעופה

קוּפת ) ְז ַמן( ַה ְבּ ִחירוֹת,
ְשׂים עוֹד עוֹ ְבדִיםִ .בּ ְת ַ
שׂ ְרדֵי ַה ִפּרְסוּם ְמ ַחפּ ִ
◄ ִמ ְ
עוֹב ִדים
קוּקים ְ)צ ִר ִיכים( ְל ְ
עוֹלה ְו ֵהם זְ ִ
וּב ָב ֵתי ַה ְדפוּס ָ
ֲבוֹדה ְבּ ִמ ְשׂ ְר ֵדי ַה ִפּ ְרסוּם ְ
ָהע ָ
נוֹס ִפים.
ָ
ֹל-כּ
מוּכּר כּ ָ
ַעד ָ
ֲד ִיין א י ַ
◄ ִמ ְספָּר ַה ַתיָירִים ִמסִין עוֹלֶהִ .י ְשׂ ָר ֵאל ע ַ
עוֹלה ִמ ָשׁנָה ְל ָשׁנָה.
ָירים ַה ִסינִ ים ,אַַ ה ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ָל ֶהם ֶ
)בּין( ַה ַתי ִ
ְבּ ֶק ֶרב ֵ

עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing
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ֶע ְשׂ ָתה( ְבּ ָב ֵתי
ֶע ְר ָכה )נ ֶ
יקה ֶשׁנ ֶ
◄ ַהתוֹרִים ְבּ ָב ֵתי ַהחוֹלִים ֲע ַדיִין ֲארוּכִּיםִ .מ ְבּ ִד ָ
רוֹפא ְכּ ָשׁלוֹשׁ ָשׁעוֹת.
חוֹלים ֶשׁ ָבּ ֶהם ַמ ְמ ִתינִ ים ְל ֵ
חוֹלים ָבּאָ ֶרץִ ,מ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁיֵשׁ ָבּ ֵתי ִ
ַה ִ
רוֹפא ַרק ְכַּ 15-דקוֹת.
)מ ַח ִכּים( ְל ֵ
אוּלם ,יֵשׁ ִמ ְס ָפּר ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהם ַמ ְמ ִתינִ ים ְ
ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת.
יוֹתר"ְ ,
תוֹרים ִי ְת ַק ְצרוּ עוֹד ֵ
"ה ִ
ַ
ִשׂ ְר ֵאלִי נִ ְב ַחר
◄ רוֹפֵא י ְ
ָאשׁי ִלרְפוּאָה
ַמ ְדרִיָ הר ִ
לַ
שׁל ָהאוּ"ם.
ַמ ִצילַת ַחיִים ֶ
קוֹלר
תוֹמר ֵ
ד"ר ְסגָן אַלוּף ֶ
רוֹפא ְצ ָב ִאי .הוּא נִ ְב ַחר
הוּא ֵ
)לימוּד(
הוֹביל ֶאת הוֹ ָראַת ִ
ְל ִ
ְרפוּאַת ַה ֵחירוּם ֶשׁל ָהאוּ"ם
עוֹלם.
ָבּ ָ
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ְשׁ ִמים – סִיבָּה טוֹבָה ְל ַחיֵי
ַהג ָ
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מאת יגאל צדקא
ַה ְג ָשׁ ִמים ֶשׁי ְָרדוּ
גוֹר ִמים
ָלאַ ֲחרוֹנָה ְ
ָשׁים
)עוֹשׂים( ַל ֲאנ ִ
ִ
ַר ִבּים ְל ַחיֵי.
יוּחד ְשׂ ֵמ ִחים
ִבּ ְמ ָ
ַה ַח ְק ָל ִאים ֶשׁא
יכים ְל ַה ְשׁקוֹת
ְצ ִר ִ
וּל ַבזְ ֵבּז
ֶאת ַה ָשׂדוֹת ְ
ַה ְר ֵבּה ַמ ִים וְ ֶכ ֶסף
אודי שטיינוול ,פיקיוויקי
וְ אַנְ ֵשׁי ֶח ְב ַרת

ֲבלְ ,בּ ֶע ֶצם ,כֹּל ֶא ְז ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָה
אַח ָר ִאים ַעל ַה ַמ ִים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל .א ָ
'מקוֹרוֹת'ֶ ,שׁ ְ
ְ
ְשׂ ֵמ ִחים ַעל ִג ְשׁ ֵמי ַה ְבּ ָר ָכה ָהאַ ֲחרוֹנִ ים.
)גוֹבה( ַה ַמ ִים ַבּ ִכּ ֶנ ֶרת ָע ָלה ְמאוֹד ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹ ִנים ְוהוּא ַמ ְמ ִשׁי
ִמ ְפ ָלס ַ
יוֹתר.
ַלעֲלוֹת עוֹד ֵ
ֲד ִיין ֲח ֵס ִרים ָלנוּ ַה ְר ֵבּה ַמ ִים ְו ֶשׁ ָצ ִרי
אוֹמ ִרים ֶשׁע ַ
'מקוֹרוֹת' ְ
אוּלםְ ,בּ ֶח ְב ַרת ְ
ָ
ְל ַה ְמ ִשׁי וְ ַל ֲחסוֹ.

אמסטרדם של
המזרח התיכון
מאת עמית גרינברג
עיריית תל-אביב השלימה
לאחרונה רשת של מסלולי
אופניים באורך של  110ק"מ.
המסלולים האלה יתחברו עם

 11אֳ

מסלולים של ערים שכנות
לתל-אביב .זה יעניק )ייתן(

לרוכבים בכל האזור מאות
קילומטרים של רכיבה.
"אנחנו נהפוך לאמסטרדם
של המזרח התיכון" ,אומרים
בתל-אביב" .בגלל הפקקים,
אנחנו רוצים שאנשים יעזבו
את המכוניות ויתחילו ליהנות
מרכיבה באופניים .כך יהיו
פחות פקקים והנהגים גם יהיו
בריאים יותר .בתל-אביב אין

ְמ ְצ ַריִם
ִשׂ ָר ֵאל עוֹזֶרֶת ל ִ
יְ

עליות וירידות ולכן אנחנו
10

מאת יגאל צדקא
עוּלה ֵבּין
ִשׁיתוּף ַה ְפּ ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְצ ַר ִים
)ע ָלה( ְמאוֹד
ָבר ָ
גַ
קוּפה )זְ ַמן(
ַבּ ְת ָ
ָהאַ ֲחרוֹנָה.
אבי אוחיון ,לע"מ
ָשׂיא
יפּר ַהנ ִ
ָכִּ ס ֵ
    
יסי.
ל-ס ִ
ֲבּד ֶא ִ
ַה ִמ ְצ ִרי ,ע ֵ
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים יֵשׁ ְקבוּצוֹת ְמ ַח ְבּ ִלים ֶשׁ ִנ ְל ָחמוֹת ֶנגֶד ַה ָצ ָבא ָשׁםֵ .הן פּוֹעֲלוֹת
דוֹלים.
יקר ַבּ ֲח ִצי ָה ִאי ִסינַיָ ,שׁם ְל ִמ ְצ ַר ִים ֵאין כּוֹחוֹת ְג ִ
ְבּ ִע ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל עוֹ ֶז ֶרת ַל ִמ ְצ ִרים ִבּ ְמ ִציאַת ַה ְמ ַח ְבּ ִלים.
)ל ֶשׁ ַטח
יכּנֵס ְל ִשׁ ְט ָחה ַ
טוֹסי ְק ָרב ִמ ְצ ִר ִיים ְל ִה ָ
)מ ְר ָשׁה( ִל ְמ ֵ
אַפ ֶשׁ ֶרת ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל גַם ְמ ְ
)מ ְת ַח ְבּ ִאים( ְבּ ִסינַי.
ֶשׁ ָלה( ְכּ ֵדי ְל ַה ְפ ִציץ ֶאת ַה ְמ ַח ְבּ ִלים ֶשׁ ִמ ְס ַת ְת ִרים ִ
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מאמינים שזה יצליח".

  

כפיר סיוון

כתבו
לעורך "ינשוף"!
החלוץ  52ירושלים 9626903
yigal@hebrewtoday.com

שׁ ָטרָה
ַמ ְ
ְ 28כּ ָלבִים ִה ְצ ָטרְפוּ ל ִ
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מאת רונן גליק
יה ְ 28כּ ָל ִבים ֲח ָד ִשׁיםֵ .הם ִמ ְצ ָט ְר ִפים ְל220-
יר ָפה ֵא ֶל ָ
ִמ ְשׁ ֶט ֶרת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵצ ְ
ַה ְכּ ָל ִבים ֶשׁ ְכּ ָבר נִ ְמ ָצ ִאים ַבּ ִמ ְשׁ ָט ָרה.
אוֹמ ִרים
ֲבוֹדה"ְ ,
"כּ ָבר ַכּ ָמה ָשׁנִ ים ֶשׁ ַה ְכּ ָל ִבים עוֹ ְז ִרים ָלנוּ ָבּע ָ
ְ
  
יעים )עוֹ ְז ִרים( ָלנוּ ִל ְמצוֹא
"הם ְמ ַס ְי ִ
ְבּ ִמ ְשׁ ֶט ֶרת ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ .

 
אָבדוִּ ,ל ְמצוֹא ְד ָב ִרים ֶשׁ ִנ ְג ְנבוּ ְועוֹד".
ָשׁים ֶשׁ ְ
ֲאנ ִ
אַחר ֶשׁ ָע ְברוּ ִאימוּנִ ים
ַה ְכּ ָל ִבים ַה ֲח ָד ִשׁים ִה ִגיעוּ ִמ ֶצ ְ'כיָה ְל ַ
אַחר ֶשׁ ֵהם נִ ְב ֲחנוּ ַעל ְי ֵדי ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה.
וּל ַ
ֲרוּכּים ְ
א ִ

משטרת ישראל

   

דינוזאור
מסוג חדש

ַר ְח ָפנִים ַמ ִצילִים ַחיִים

13
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איור :סרגיי קרסובסקי

מאת שירה לוי
דינוזאור מסוג חדש נתגלה
באריזונה שבארצות הברית.
היה זה דינוזאור שהגיע לגובה
של יותר משלושה מטרים,
ושקל כ 700-ק"ג.
כמו דינוזאורים רבים ,הוא אכל
צמחים וכנראה היו לו גם שתי
קרניים.
"עד היום לא הכרנו את הסוג
הזה של הדינוזאורים" ,אמרו
המדענים שגילו אותו.
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מאת סתיו מור
יקה
אַפ ִר ָ
ישׁים וְ ַה ְד ָר ִכים ְבּרוּאַנְ ָדה ֶשׁ ְבּ ְ
ַה ְכּ ִב ִ
ֶשׁנָם
ָרוּע )א טוֹב( ְמאוֹדָ .ל ֵכן י ְ
ְבּ ַמ ָצב ג ַ
יהן.
ֲל ֶ
יע א ֵ
ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ָק ֶשׁה ְמאוֹד ְל ַה ִג ַ
יכים
חוֹלים ֶשׁ ְצ ִר ִ
יוֹתר ְל ִ
ַה ְבּ ָעיָה ָק ָשׁה עוֹד ֵ
כוֹלים ְל ַק ֵבּל
ָידיֵ .הם א ְי ִ
ְל ַק ֵבּל ִטיפּוּל ִמי ִ
ְתרוּפוֹת אוֹ ְמנוֹת ָדם ִבּ ְמ ִהירוּת.
יוּחד
יתחוּ ְבּרוּאַנְ ָדה ֵשׁירוּת ְמ ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,פּ ְ
יכים(
)צ ִר ִ
קוּקים ְ
ֲשׁר ֵהם זְ ִ
רוֹפ ִאיםַ .כּא ֶ
ְל ְ
הוֹד ָעה ַבּ ֶט ֶלפוֹןְ .בּתוְֹ ז ַמן ָק ָצר ֵהם ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת
כוֹלים ְל ַהזְ ִמין ֶאת זֶה ְבּ ָ
רוּפה אוֹ ְל ָמנָה ֶשׁל ָדםֵ ,הם ְי ִ
ְל ַמ ְכ ִשׁירִ ,ל ְת ָ
יע ַל ָמקוֹם בּוֹ ֵהם ִנ ְמ ָצ ִאים.
ַה ַהזְ ָמנָה ַעל ְי ֵדי ַר ְח ָפן ֶשׁ ַמ ִג ַ
יקנִ ית.
אַפ ִר ָ
רוֹפ ִאים ַבּ ְמ ִדינָה ָה ְ
אוֹמ ִרים ָה ְ
"ה ֵשׁירוּת ַהזֶה ְכּ ָבר ִה ִציל ַח ִיים"ְ ,
ַ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 316עמוד 5

מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ְבּקָרוֹבְ :מכוֹנִיוֹת לְא ֶהגֶה
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מאת יעקב כהן
ֶיבת ִל ְהיוֹת ִעם
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ,כֹּל ְמכוֹנִ ית ַחי ֶ
ל-פּי ַהחוֹק ְבּ ְ
ַע ִ
ַיצר
ָמים ֵא ֶלה ְמ ַשׁנִ ים ֶאת ַהחוֹק וְ ֶא ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה ְלי ֵ
אוּלםְ ,בּי ִ
ֶהגֶהָ .
ְמכוֹנִ יוֹת ְלא ֶהגֶה ְכּ ָלל.
נוֹס ַעת ְל ַבד
אוֹטוֹנוֹמית ֶשׁ ַ
ִ
יכים ְל ִה ְתכּוֹנֵן ַל ְמכוֹ ִנית ָה
ַחנוּ ְצ ִר ִ
" ֲאנ ְ
ֶימת,
נוֹלוֹגיָה ְכּ ָבר ַקי ֶ
"ה ֶט ְכ ְ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתַ .
אוֹמ ִרים ְבּ ְ
ֶהג"ְ ,
ְלא נ ָ
)ל ֵתת( ְל ֶח ְברוֹת ָה ֶר ֶכב ְל ִה ְת ַק ֵדם ְל ִכיוּוּן
אַפ ֵשׁר ָ
יכים ְל ְ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ַו ֲאנ ְ
ֲמ ִצים ֶשׁ ָלנוּ הוּא גַם ִשׁינוּי ַהחוֹק".
ֶה ָע ִתידֵ .ח ֶלק ֵמ ַה ַמא ָ
מוּכנִ ים ַליוֹם ֶשׁבּוֹ ַה ְמכוֹ ִנית ֶשׁ ָל ֶכם ִת ְהיֶה ְלא ֶהגֶה?
אַתם ָ
ַה ִאם ֶ

אנחנו הופכים לטיפשים!

Pixabay
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מאת אבי גלבוע
מחקר שנערך )נעשה( בנורבגיה מצא שבני האדם הופכים לטיפשים יותר
ביחס לדורות הקודמים.
"עד לא מזמן ,הידע אצל צעירים היה עולה בכל שנה .אולם ,בשנים
האחרונות אנחנו רואים ירידה" ,אומרים החוקרים הנורבגים.
לדעתם ,שיטות הלימוד החדשות בבתי הספר ושימוש רב מדי בטלפונים,
גורמים )עושים( לירידה בידע .לדעתם ,הטלפונים גורמים לצעירים
להתעניין פחות בספרים ובדברים אחרים שמעשירים את הידע.
גם מחסור בשעות שינה פוגע ביכולות החשיבה" .הצעירים נשארים ערים
עד לשעות המאוחרות של הלילה ואינם ישנים מספיק" ,הם אומרים" .הם
לא מבינים שהשינה חשובה מאוד לריכוז ולהצלחה בלימודים".
אז מה צריך לעשות?
לחוקרים יש כמה הצעות איך לשפר )לעשות טוב יותר( את המצב:
 .1לישון יותר שעות.
 .2לאכול דגים – מפני שבדגים יש חומרים שמפתחים את המוח.
 .3לקרוא יותר.

ַה ַפּנְדָה ְכּבָר
א ְבּ ַס ָכּנָה
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מאת עמית גרינברג
ֹל-כּ
כּוּלם כּ ָ
דוּבּי ַה ַפּ ְנ ָדה ֶשׁ ָ
ֵ
ֲביםְ ,כּ ָבר א נִ ְמ ָצ ִאים
אוֹה ִ
יע ְלמוּת
)ה ָ
ְבּ ַס ָכּנַת ַה ְכ ָח ָדה ֵ

עוֹלם(.
ֵמ ָה ָ
דוֹלים ִמ ַצד
ֲמ ִצים ְג ִ
אַחר ַמא ָ
ְל ַ
ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ִסיןַ ,ה ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ָל ֶהן
ָדל ְמאוֹד.
גַ
ירים )בּוֹנִ ים(
ָמים ֵא ֶלהַ ,מ ְכ ִשׁ ִ
ְבּי ִ

דוֹלה
ַה ִסינִ ים ְשׁמוּ ַרת ֶט ַבע ְג ָ
אוֹפן
ֶשׁ ָבּה ַה ָפּ ְנדוֹת ִי ְחיוּ ְבּ ֶ
ְ)בּצוּ ָרה( ִט ְב ִעי.

 .4לעשות ספורט – מפני שספורט גורם למוח להיות בריא יותר.
אז אם אתם רוצים להיות יותר חכמים ,עשו מה שהחוקרים מציעים לכם.
אנחנו בטוחים שכך תצליחו יותר בלימודים ובחיים.
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ימים מיוחדים בשנה
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שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
יֵשׁ יָ ִמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ

ְאוּמי
 – 5.2יוֹם ַה ַחזַאי ַהבֵּינְל ִ
יקר ַבּחוֹ ֶרף.
כּוּלנוּ ִמ ְת ַענְ ְיי ִנים ְבּ ַת ֲחזִ ית ֶמזֶג ָהאֲוִ וירְ ,בּ ִע ָ
ָ
רוֹבים.
ָמים ַה ְק ִ
אוֹמ ִרים ָלנוּ ֵאיזֶה ֶמזֶג אֲוִ ויר ִי ְהיֶה ַבּי ִ
ַאים ְ
ַה ַחז ִ
יוֹד ִעים
ַחנוּ ְ
יוֹתרֲ ,אנ ְ
כוֹלים ְל ַת ְכנֵן ֶאת ַה ִטיוּל ֶשׁ ָלנוּ טוֹב ֵ
ַחנוּ ְי ִ
ָכֲּ אנ ְ
יוֹצ ִאים ֵמ ַה ַבּ ִית.
ַחנוּ ְ
ָמה ִל ְלבּוֹשׁ אוֹ ַה ִאם ָל ַק ַחת ִמ ְט ִריָיה ְכּ ֶשׁ ֲאנ ְ
אַמ ִצים
ַאים ֶשׁ ִמ ְת ְ
נוֹעד ִ)בּ ְשׁ ִביל( ָל ֵתת ָכּבוֹד ַל ַחז ִ
אוּמי ַ
יוֹם ַה ַחזַאי ַה ֵבּינְ ְל ִ
לוֹח ָל ֶהם.
יכים ִל ְס ַ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
טוֹעיםֲ ,אנ ְ
ְל ַדיֵיק ַבּ ַת ֲח ִזית ,וְ ִאם ֵהם ְק ָצת ִ

Pixabay

האימפריה הרומית והקרח בגרינלנד
מאת עמית גרינברג
גרינלנד הוא אי ענקי ששייך
לדנמרק ורובו מכוסה בקרח.
מתברר ,שהקרח בגרינלנד יכול
'לספר' לנו על ההיסטוריה של
האימפריה )מעצמה גדולה( הרומית.
כידוע ,לפני כ 2,000-שנה
הרומאים היו אימפריה עולמית.
הם שלטו בחלקים גדולים של
העולם .כך התרבות הרומית
הגיעה לכל מקום והכלכלה שלה
השפיעה על העולם כולו.

19

אֳ

ממתכת שנקראת כסף .את הכסף
מוציאים מהאדמה עם תערובת
של עופרת ואבנים .כדי לקבל
כסף נקי בלי שאר החומרים ,צריך

המסקנה שלהם מבוססת על כך,
שכשהמצב הכלכלי טוב ,יש
לאנשים כסף לקנות תכשיטים.
וככל שמכינים יותר תכשיטים ,כך

לחמם את מה שיצא מהאדמה
ל 1,200-מעלות .אז העופרת

הזיהום מעופרת גדול יותר.
אותו זיהום הגיע לשכבות הקרח

הופכת לגז ונעלמת עם הרוח.
כך נשאר רק כסף טהור.
החוקרים גילו שכאשר המצב
הכלכלי והביטחוני של הרומאים
היה טוב ,שכבות הקרח בגרינלנד

בגרינלנד ונשאר שם עד היום.
התגלית החדשה עוזרת
להיסטוריונים לדעת טוב יותר
מה היה המצב של רומא באותן
השנים.

היו מזוהמות יותר בעופרת.

חוקרים בדקו שכבות קרח
בגרינלנד וגילו שיש קשר
בין השכבות למצב הכלכלי
והביטחוני של רומא העתיקה.
החוקרים מצאו בתוך הקרח
שכבות מזוהמות )מלוכלכות(
בעופרת .העופרת הזו הגיעה
בצורת גז מרומא לגרינלנד על ידי
הרוח .איך זה קרה?
כידוע ,תכשיטים רבים נעשים
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
דרושים ...נחשים!

20

האי הוואי הוא מדינה של
ארצות הברית .באי זה יש
בעלי חיים רבים ,אך אין
נחשים כלל.
בעבר ,היו בהוואי נחשים
שהרגו כמעט את כל
הציפורים שחיו שם.
הנחשים האלה לא היו
חלק מבעלי החיים המקומיים של האי ולכן הם פגעו בבעלי החיים
בצורה כל-כך לא מאוזנת .לאחר מאמצים רבים ,הנחשים סולקו לגמרי.
אולם ,עדיין יש חשש )פחד( שאוניות שמגיעות לאי יביאו איתן נחשים
שהצליחו להתגנב אליהן בלי שאיש ישים לכך לב.
לכן ,הרשויות במקום החליטו לאמן )לאלף( כלבים למציאת נחשים.
אולם כדי שאפשר יהיה לעשות זאת ,צריך ...נחשים.
לכן הם החליטו לקנות ארבעה נחשים.
"הנחשים שנביא לאי יהיו ממין זכר ,ככה שאין חשש שהם יתרבו",
אומרים באי האמריקני" .אנחנו גם נשים משדרים על כל נחש כדי שנוכל
למצוא אותו בקלות אם הוא יברח".

מכרה הפחם
האחרון
22

בעולם יש עדיין מכרות פחם שבהם
אנשים עובדים כל היום מתחת
לאדמה.
אולם ,הפחם הוא חומר מזהם )מלכלך(

ולכן מדינות סוגרות את מכרות הפחם.
בחודש שעבר נסגר מכרה כזה
בגרמניה .זה היה מכרה הפחם האחרון
שפעל שם.
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בובות השלג
מתעוררות

21

הימים של החורף הם הימים
של בובות השלג .בכל מקום
שיש מעט שלג ,אנשים ממהרים
להכין בובות.
יש כאלה שמלבישים אותה,
ויש כאלה שרק שמים חתיכת
גזר לאף.
גם בסין אוהבים בובות שלג.
החורף ,הם יצרו בובה ענקית.
כדי להקים אותה ,הם השתמשו
במנופים גדולים ובטרקטורים
שהביאו איתם הרבה שלג.

אֳ

הכוח של הטבע...

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

למסתכל על התמונה הזו במבט חטוף )מהיר(,
זה נראה כאילו מדובר בהתפרצות הר געש.
אולם אחרי מבט ארוך יותר רואים שזהו גל
ענק שהתנפץ על החוף.
התמונה צולמה בחוף של או ֶרגון שבארצות
הברית וזכתה לפרסום רב בזכות העוצמה
שלה.

זה קורה גם היום

24

קשה להאמין שעדיין יש מקומות בעולם
שבו ילדות הולכות למעיין להביא מים.
מתברר שבעצם יש מיליוני אנשים
בעולם שאין להם מים זורמים בבתים.
הם נאלצים )מוכרחים( ללכת למרחקים
כדי להביא מים.
בתמונה :ילדה בקונגו מביאה מים
בג'ריקן.

שומרים על העבר

25

במדינות רבות עושים הכל כדי לשמר
)להגן ,לזכור( את המסורת .הכוונה לא רק
למוזיאונים ,אלא גם לערים ולשכונות.
רוֹידנְ ֵבּ ְרג
מקום כזה הוא העיירה ְפ ֵ
שבגרמניה .הבתים שבתמונה הם מלפני
כ 400-שנה ,והעירייה אוסרת )לא מרשה(
לשנות בהם אפילו דברים קטנים.
התוצאה ,כפי שאתם רואים ,יפה ביותר.
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סיפור קצר
עֵצוֹת ֲחכָמוֹת

26

ַער ָלצוּד
ָצא ֶאל ַהי ַ
ַציָיד ֶא ָחד י ָ
יפּוֹרים .הוּא ָת ַפס ִציפּוֹר ִצ ְבעוֹ ִנית
ִצ ִ
אוֹתה ִל ְכלוּב.
ָפה וְ ִה ְכנִ יס ָ
וְ י ָ
אוֹתיֶ ,א ֵתן ְלָ שׁלוֹשׁ
"אם ְת ַשׁ ְח ֵרר ִ
ִ
אָמ ָרה לוֹ ַה ִציפּוֹר.
ֵעצוֹת ֲח ָכמוֹת"ְ ,
"ה ַת ְפ ִקיד ֶשׁ ִלי הוּא
אָמר ָלה ַה ַציָידַ :
ַ
יפּוֹרים וְ א ְל ַשׁ ְח ֵרר
ָלצוּד ִצ ִ
אוֹתן".
ָ
אָמ ָרה
אוֹתי"ְ ,
ֲבל ְכּ ַדאי ְלְ ל ַשׁ ְח ֵרר ִ
"א ָ
ַע ְזרוּ ְל
"ה ֵעצוֹת ֶשׁ ֶא ֵתן ְל י ַ
ַה ִציפּוֹרָ .
כֹּל ַה ַח ִיים".
"וְ ֵאי אֲנִ י יָכוֹל ִל ְסמוָֹ ע ַל ִייְ ו ִל ְהיוֹת
טוּח ֶשׁ ָה ֵעצוֹת ֶשׁ ָל טוֹבוֹת?"ָ ,שׁאַל
ָבּ ַ
ַה ַציָיד.
טוּחה
יוּח ֶדת .אֲנִ י ְבּ ָ
"אֲנִ י ִציפּוֹר ְמ ֶ
כוֹלה
ַשׁ ָת ִציפּוֹר ֶשׁ ְי ָ
עוֹלם א ָפּג ְ
ֶשׁ ֵמ ָ
אָמ ָרה ַה ִציפּוֹר.
ְל ַד ֵבּר"ְ ,
ֲד ִיין
ָח ַשׁב ַה ַציָיד ַעל ִד ְב ֵרי ַה ִציפּוֹר ַוע ַ
טוּח ִאם ְכּ ַדאי לוֹ ְל ַשׁ ְח ֵרר
א ָהיָה ָבּ ַ
אוֹתה.
ָ
"טוֹב ,אֲנִ י ַמ ְס ִכּים ,אִַ בּ ְתנָאי ֶא ָחד",
אָמר ְל ַבסוֹף.
ַ
ֲלה ַה ִציפּוֹר.
"מה ַה ְתנַאי?"ָ ,שׁא ָ
ָ
אוֹתַ רק אַ ֲח ֵרי
ֲשׁ ְח ֵרר ָ
"אֲנִ י א ַ

ישׁית ִהיא:
"ה ֵע ָצה ַה ְשׁ ִל ִ
ָ
ַסה ְל ַה ִשׂיג
עוֹלם אַל ְתנ ֶ
ְל ָ
אַתה
ְ)ל ַק ֵבּלָ ,ל ַק ַחת( ֶאת ָמה ֶשׁ ָ
אָמ ָרה
א יָכוֹל ְל ַה ִשׂיג"ְ ,
ַה ִציפּוֹר.
אָמר ַה ַציָיד.
"עצוֹת טוֹבוֹת"ַ ,
ֵ
"ע ְכ ָשׁיו אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ָשׁ ַמ ְע ִתי ֶאת
ַ
אוֹת."
ֲשׁ ְח ֵרר ָ
ָה ֵעצוֹת ֶשׁ ָל ,א ַ
ָפּ ַתח ַה ַציָיד ֶאת ַה ְכּלוּב,
ָשׁ ָבה ַעל ָענָף
ְו ַה ִציפּוֹר ָע ָפה ְוי ְ
ֶשׁל ֵעץ.
יפּשׁ"ָ ,צ ֲח ָקה
"אַתה ִט ֵ
ָ
אוֹתי.
ַה ִציפּוֹר" .אָסוּר ָהיָה ְלְ ל ַשׁ ְח ֵרר ִ
וּמ ְט ֵבּעוֹת
ֲלוֹמים ַ
ַבּ ֶבּ ֶטן ֶשׁ ִלי יֵשׁ ַיה ִ
ֲמין ַל ֵעצוֹת
ית ָצ ִריְ ל ַהא ִ
ָהב .א ָה ִי ָ
זָ
יפּ ִשׁיוֹת ֶשׁ ִלי".
ַה ִט ְ
יסה ִל ְתפּוֹס
ָכּ ַעס ַה ַציָיד ַעל ַה ִציפּוֹר ְונִ ָ
יסה
יפּס ַעל ָה ֵעץ ְונִ ָ
אוֹתה שׁוּב .הוּא ִט ֵ
ָ
ָשׁ ָבה.
ָבוֹה ֶשׁ ָע ָליו י ְ
יע ַל ָענָף ַהג ַ
ְל ַה ִג ַ
ָפים ָהיוּ ַד ִקים ִמ ַדי ,וְ הוּא
אוּלםָ ,ה ֲענ ִ
ָ
ָפל ֵמ ָה ֵעץ.
נַ
יפּ ִשׁ ִיים",
עוֹשׂה ְד ָב ִרים ִט ְ
"אַתה שׁוּב ֶ
ָ
יבּ ְל ָת
"ל ְפנֵי ֶרגַע ִק ַ
ָצ ֲח ָקה ַה ִציפּוֹרִ .
אוֹתן.
וּכ ָבר ָשׁ ַכ ְח ָת ָ
ָשׁלוֹשׁ ֵעצוֹת ְ

אָמר ַה ַציָיד.
ֶשׁ ֶא ְשׁ ַמע ֶאת ָה ֵעצוֹת"ַ ,
אָמ ָרה ַה ִציפּוֹר.
ימה"ְ ,
"אֲנִ י ַמ ְס ִכּ ָ
"ה ֵע ָצה ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ִלי ִהיאִ :אם
ָ
עוֹלם אַל
ֶה ְח ַל ְט ָת ַלעֲשׂוֹת ַמ ֶשׁהוְּ ,ל ָ
ִת ְת ָח ֵרט ָע ָליו.
"ה ֵע ָצה ַה ְשׁנִ יָיה ִהיאִ :אם ְי ַס ְפּרוּ ְל
ָ
ֲמין".
ְד ָב ִרים א ֶה ְגיוֹנִ ִיים ,אַל ַתא ִ
ישׁית?"ָ ,שׁאַל
"וּמה ָה ֵע ָצה ַה ְשׁ ִל ִ
ָ
ַה ַציָיד.

אָמ ְר ִתי ְל א ְל ִה ְת ָח ֵרט ַעל ָמה
ַ
אוֹתי.
ֶשׁ ֶה ְח ַל ְט ָת ַלעֲשׂוֹת – ְל ַשׁ ְח ֵרר ִ
ֲמין ִל ְד ָב ִרים
אָמ ְר ִתי ְל א ְל ַהא ִ
ַ
אַתה
א ֶה ְגיוֹנִ ִיים ֶשׁ ְמ ַס ְפּ ִרים ְלְ ,ו ָ
וּמ ְט ֵבּעוֹת
ֲלוֹמים ַ
ֱמנְ ָת ֶשׁיֵשׁ ִלי ַיה ִ
ֶהא ַ
ֱמ ְנ ָת ֶשׁ ִציפּוֹר ֶשׁיֵשׁ
ָהב ַבּ ֶבּ ֶטןֵ .איֶ הא ַ
זָ
כוֹלה
וּמ ְט ֵבּעוֹת ַבּ ֶבּ ֶטן ְי ָ
ֲלוֹמים ַ
ָלה ַיה ִ
וּל ַבסוֹףָ ,שׁ ַכ ְח ָת גַם ֶאת ָה ֵע ָצה
ָלעוּף? ְ
אוֹתי אַף-
ית ִל ְתפּוֹס ִ
יס ָ
ישׁיתִ .נ ִ
ַה ְשׁ ִל ִ
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ָבוֹה ְמאוֹדַ ,על
יוֹשׁ ֶבת ג ַ
ל-פּי ֶשׁאֲנִ י ֶ
ַע ִ
יוֹד ַע
אַתה ֵ
ָפים ַה ַד ִקים ֶשׁל ָה ֵעץָ .
ָה ֲענ ִ
ֹל-כּ,
ָבוֹה כּ ָ
אַתה א יָכוֹל ְל ַט ֵפּס ג ַ
ֶשׁ ָ
ית ְל ַה ִשׂיג ַמ ֶשׁהוּ
יס ָ
ֲבל ְבּכֹל זֹאת ִנ ִ
אָ
אַתה א יָכוֹל ְל ַה ִשׂיג".
ֶשׁ ָ
צוֹעק
ֲד ָמה ֵ
ִנ ְשׁאַר ַה ַציָיד ַעל ָהא ָ
ִמ ְכּ ֵא ִבים.
הוֹדה
ֶע ְל ָמהָ ,
ַרק אַ ֲח ֵרי ֶשׁ ַה ִציפּוֹר נ ֶ
יתה ֲח ָכ ָמה ִמ ֶמנוּ.
אָכן ָה ְי ָ
ַה ַציָיד ֶשׁ ִהיא ֵ

ָח ָדשׁ! ָח ָדשׁ! ָח ָדשׁ!
יפּוּרים ֶשׁל ' ַינְ שׁוּף'
ֵס ֶפר ַה ִס ִ
יפּוּרים ְמ ַענְ ְיינִ יםַ ,ת ְשׁ ֵבּ ִצים,
ִס ִ
ִמ ְשׂ ָח ֵקי
ֶא ְת ָגר,
12
ִ
ס
יפּוּ ִרים
ִמ ְשׂ ָח ֵקי
ְק ָצ ִרים
ִמ ִילים
וְ עוֹד וָ עוֹד!
ֵס ֶ
פר

עוֹד

ְל ַהזְ ָמנוֹת:

ְק ִריאָה

ַה ֳאזָ נָ ה

02-6437153

הוצאת ע

יתון "ינשוף"

ְל ִמ ָידה

ַה ְפ ָע ָלה

ֵשׁנִ

י
ַבּ

ִסי
ְד ָ
רה

בנק ילדים ראשון בעולם

27

אֳ

מאת סתיו מור

לחתולים יש  30שיניים,
ולבני האדם יש  32שיניים.
לכלבים יש  42שיניים,
ולחזירים יש  44שיניים.
אם היה אפשר לנסוע במכונית
אל השמש ,הנסיעה הייתה
אורכת  150שנה.

כאשר חוזה אדולפו ,ילד בן 12
מפרו ,הודיע שהוא מקים בנק,
כולם חשבו שהוא לא יצליח.
היום ,הוא מנהל בנק גדול עם
 3,000לקוחות.
אז מה הרעיון של הבנק הזה?
ובכן ,זהו לא בנק רגיל.

קצר ולעניין
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אֳ

מתוך פייסבוק

זהו בנק אקולוגי )שומר על הסביבה( שחברים בו רק ילדים.
כדי להצטרף אליו ,חייב כל לקוח חדש להביא חמישה קילוגרם של
פסולת )זבל( למחזור.
לאחר מכן ,הוא חייב להביא בכל חודש קילוגרם אחד של פסולת
ולהשתתף בהרצאות על איכות הסביבה ובשיעורים על ניהול כספים.
הילדים שמביאים את הפסולת מקבלים תשלום על כל קילוגרם .הכסף
עובר לחשבון הבנק האישי שלהם .הם לומדים מה לעשות עם הכסף ,איך
לחסוך ובעיקר לקבוע מטרות לחיסכון.
"אנחנו ,הילדים ,מרוויחים פעמיים" ,אומר חוזה" .אנחנו גם מרוויחים

קורי עכביש נחשבים לסיב
)חוט( הטבעי החזק ביותר.
הם חזקים יותר אפילו מחוט
פלדה.

כסף וגם עוזרים לשמור על איכות הסביבה .הבנק הזה מוכיח שגם ילדים
יכולים לעשות דברים גדולים".

פתגמים ,ניבים ,מימרות
שׁ ְל ֶהבֶת,
ִאם ָבּ ֲא ָרזִים נָ ְפלָה ַ
ָמה יַגִידוּ ֲאזוֹבֵי ַהקִיר?
ֲזוֹבי ִקיר ֵהם
)מ ַצד ֵשׁ ִני( ,א ֵ
עוּמ ָתם ִ
ָקיםְ .ל ָ
בוֹהים ַו ֲחז ִ
ֲא ָרזִ ים ֵהם ֵע ִצים ְג ִ
ֲשׂ ִבים ְק ַטנִ ים ְמאוֹד ֶשׁ ְג ֵד ִלים ַעל ִקירוֹת ֶשׁל
עָ
ָבּ ִתים ְי ָשׁנִ ים.
יחה ִל ְשׂרוֹף ֶאת ָה ֲא ָרזִ ים,
ִאם ֵאשׁ ִה ְצ ִל ָ
ַודאי
ֲזוֹבים ַה ְק ַטנִ ים? ָה ֵאשׁ ְבּו ַ
ָמה ִי ְק ֶרה ָלא ִ
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בישראל יש כ 12-נחלים
גדולים שזורמים לים התיכון
וכ 15-נחלים גדולים שזורמים
לירדן ולכינרת.
לב של בן-אדם פועם כ100-
אלף פעמים ביום.
בשפם של החתול יש בדרך
כלל בין שמונה לשתיים
עשרה שערות בכל צד.

אוֹתם.
יח ִל ְשׂרוֹף גַם ָ
ַת ְצ ִל ַ
אָדםְ .ל ָמ ָשׁל,
ַה ִפּ ְתגָם ְמ ַד ֵבּר ְבּ ֶע ֶצם ַעל ְבּנֵי ָה ָ
אוֹכל א ָט ִעיםָ ,מה
פוּר ָסם ִה ִגישׁ ֶ
ִאם ֵשׁף ְמ ְ
יוֹד ִעים ְל ַב ֵשׁל?
ָשׁים ֶשׁ ֵאינָם ְ
י ִַגידוּ ָה ֲאנ ִ
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כַּדוּ ֶרגֶל עַל ַקרְחוֹן

30

מאת רונן גליק
נוֹר ֶב ְגיָה ֶשׁ ְמ ָשׁ ְר ִתים ַבּ ָצפוֹן
ָילים ִמ ְצ ָבא ְ
ַחי ִ
ַה ַקר וְ ַה ָקפוּא ֶשׁל ַה ְמ ִדינָהַ ,מ ְר ִאים ַעד ַכּ ָמה
ֲבים ַכּדוּ ֶרגֶל.
ֵהם אוֹה ִ
טוּח ְו ָה ְפכוּ אוֹתוֹ
ֵהם ָמ ְצאוּ ַק ְרחוֹן ָק ָטן וְ ָשׁ ַ
ְל ִמ ְג ָרשׁ ַכּדוּ ֶרגֶל.
תוּכלוּ
יטב )טוֹב( ַבּ ְתמוּנָהְ ,
ִאם ִת ְס ַת ְכּלוּ ֵה ֵ
עוֹמ ִדים ִבּ ְק ֶצה ַה ִמ ְג ָרשׁ.
ָשׁים ֶשׁ ְ
ִל ְראוֹת ְשׁנֵי ֲאנ ִ
)מ ְס ַת ְכּ ִלים(
צוֹפים ִ
ֵהם א ְמ ַשׂ ֲח ִקים וְ גַם א ִ
ְבּ ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ְבּ ִמ ְג ָרשׁ ַה ֶק ַרח.
   
דוּבּי
שׁוֹמ ִרים ֶשׁא י ִַגיעוּ ַל ָמקוֹם ֵ
ֲשׂהֵ ,הם ְ
ְל ַמע ֶ
ֶשׁ ֶלג וְ ִי ְת ְקפוּ ֶאת ַה ַשׂ ְח ָקנִ ים.
וּמוּכ ִנים ְלכֹל ַס ָכּנָה...
ֲבים ַכּדוּ ֶרגֶל ָ
ֱמת אוֹה ִ
ָילים ָה ֵא ֶלה ֶבּא ֶ
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַה ַחי ִ

עוֹלָם הַפוּ

רויטרס

31

מאת שירה לוי
ֵלה מוויילס השתתפה בתחרות אתלטיקה
ֵ'מה ְפּ ִריז ָ
המתעמלת ג ָ
באוסטרליה.
באחד התרגילים היא זרקה כדור לאוויר ,וחיכתה לו כשהיא עומדת על
ראשה.
למרות התרגיל המסובך )קשה( ,היא הצליחה לבצע )לעשות( אותו בצורה
המושלמת ביותר .גם הצלם שלנו הצליח להביא תמונה מושלמת...

רויטרס
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לפחות זה נגמר
אֳ
בשלום
32

רויטרס

מאת עמית גרינברג
פרננדו אלונסו נחשב לאחד
מנהגי המרוצים הטובים בעולם.
הוא זכה בתחרויות רבות
וחובבי מרוצים מכל העולם
באים לראות אותו.
אולם ,במרוץ שהיה לאחרונה
בבלגיה ,התנגש אלונסו
במכונית אחרת ועף באוויר.
קשה להאמין ,אבל שני הנהגים
יצאו מהתאונה בשלום.

אַף ֶא ָחד א
ִשׁאַר ַבּ ַבּיִת
נְ

33

מאת איילה שמעוני
ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ִמ ַדי קוֹ ֶרה
יוֹצ ִאים
ָכים א ְ
ידים נ ִ
ֶשׁ ַת ְל ִמ ִ
)מוּכ ָר ִחים(
ְ
ֱל ִצים
יוּלים וְ ֶנא ָ
ְל ִט ִ
מוּג ָבּלוּת
ישׁ ֵאר ַבּ ַבּ ִית ִבּ ְג ַלל ַה ְ
ְל ִה ָ
ֶשׁ ָל ֶהם.
'מבוֹאוֹת ֶנגֶב'
ְבּ ֵבית ַה ֵס ֶפר ְ
ֶשׁ ַבּ ָדרוֹם ֶה ְח ִליטוּ ֶשׁ ַבּ ִטיוּל
ידים
ָתי ִי ְשׁ ַת ְתפוּ גַם ַה ַת ְל ִמ ִ
ַה ְשׁנ ִ
כוֹלים ָל ֶל ֶכת.
ֶשׁא ְי ִ
ַלים
ַלג ִ
יסאוֹת ג ְ
ֵהם ֵה ִביאוּ ִכּ ְ
יוּלים ַבּ ֶט ַבע וְ ִה ִסיעוּ
יוּח ִדים ְל ִט ִ
ְמ ָ
יהם גַם ַבּ ְמקוֹמוֹת
ֶאת ַח ְב ֵר ֶ
יוֹתר.
ַה ָק ִשׁים ְבּ ֵ
ילה",
יתה ֲחוָויָיה א ְר ִג ָ
"זוֹ ָה ְי ָ
ידים" .יֵשׁ ָלנוּ
אָמרוּ ַה ַת ְל ִמ ִ
ְ
טוֹבה ִמ ַמה ֶשׁ ָע ִשׂינוּ.
ָשׁה ָ
ַה ְרג ָ
כוֹלים
ָשׁה ֶשׁ ֵהם ְי ִ
ָתנוּ ָל ֶהם ַה ְרג ָ
נַ
ַלעֲשׂוֹת ַהכֹּל וְ ֶשׁ ֵהם ֵח ֶלק
יתה".
ֵמ ַה ִכּ ָ
נוֹס ִפים
ְלאוֹר ַה ַה ְצ ָל ָחהָ ,בּ ֵתי ֵס ֶפר ָ
אַמץ ֶאת ָה ַר ְעיוֹן.
ֶה ְח ִליטוּ ְל ֵ
ַשׁ ִאיר אַף ֶא ָחד
ַחנוּ א נ ְ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים.
ַבּ ַבּ ִית"ֵ ,הם ְ
ידי
ַבּ ְתמוּנָהַ :ה ִטיוּל ֶשׁל ַת ְל ִמ ֵ
'מבוֹאוֹת ֶנגֶב'.
ְ

מועצה אזורית 'בני שמעון'

יֵשׁ ָלכֶם יְדִידִים בְּכֺל הָאָרֶץ

34

מאת אבי גלבוע
אַבּ ִדים ֶאת ַה ַמ ְפ ֵת ַח
ָשׁים ֶשׁנִ ְת ָק ִעים ַבּ ֶד ֶרִ עם ָה ֶר ֶכב ,אוֹ ְמ ְ
ָמה קוֹ ֶרה ַל ֲאנ ִ
ֶשׁל ַה ַבּ ִית?
ַחשׁ( ֶשׁ ֵהם ִמ ְת ַק ְשׁ ִרים ַל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה אוֹ ַל ֲח ֵב ִרים ֶשׁיָבוֹאוּ ַלעֲזוֹר.
)לנ ֵ
יח ְ
יֵשׁ ְל ַהנִ ַ
ידים׳.
ֲמוּתת ִ)א ְרגוּן( ׳ ְי ִד ִ
אוּלם יֵשׁ עוֹד ֶא ְפ ָשׁרוּת – ע ַ
ָ
וּבתוַֹ כּ ָמה ַדקוֹת
ֲמוּתה ְ
כוֹלים ְל ִה ְת ַק ֵשׁר ָלע ָ
אַתם ְי ִ
ֲשׁר יֵשׁ ָל ֶכם ְבּ ָעיָהֶ ,
ַכּא ֶ
ַדב ֶשׁ ַיעֲזוֹר ָל ֶכם .כֹּל זֶה ְלא ַת ְשׁלוּם!
יע ִמ ְתנ ֵ
י ִַג ַ
ֲמוּתה ִה ִגיעוּ ַל ָמקוֹם
ֵי-בּ ָרקַ .ח ְב ֵרי ָהע ָ
ֶלד ִבּ ְבנ ְ
אָבד י ֶ
ְל ָמ ָשׁלָ ,לאַ ֲחרוֹנָה ַ
יפּוּשׁים ַעד ֶשׁהוּא נִ ְמ ָצא.
ְו ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ְבּ ִח ִ
יתהִ .היא ִה ְת ַק ְשׁ ָרה
דוֹלה ְבּ ֵב ָ
יל ָתה ֶשׁיֵשׁ ְל ָטאָה ְג ָ
ישׁה ִג ְ
אַחרִ ,א ָ
ְבּ ִמ ְק ֶרה ֵ
ידים׳ וְ ֵא ֶלה ִמיהֲרוּ ִל ְתפּוֹס ֶאת ַה ְל ָטאָה.
ִל׳ ְי ִד ִ
יוֹתר
ֲמוּתה יֵשׁ ֵ
ַלע ָ
ֲל ִפים
ִמ ִת ְשׁ ַעת א ָ
ַד ִבים
וּמ ְתנ ְ
ַדבוֹת ִ
ִמ ְתנ ְ
ֶשׁ ַיעֲשׂוּ ַהכֹּל ְכּ ֵדי
ַלעֲזוֹר ְל ִמי ֶשׁ ָצ ִרי.
אָז ְכּ ַדאי ֶשׁ ֵת ְדעוּ,
ידים
ֶשׁיֵשׁ ָל ֶכם ְי ִד ִ
ְבּכֹל ָהאָ ֶרץ...

עמותת 'ידידים'

   

זיקוקים? כבר לא...

35

אֳ

מאת עמית גרינברג
מספר ערים באירופה החליטו לאסור על מופעי זיקוקים.
"קולות הפיצוצים של הזיקוקים מבהילים בעלי חיים" ,אומרים באירופה.
"זה גורם להם לפחדים וללחץ .אנחנו מעדיפים לוותר על הזיקוקים
לטובת בעלי
החיים".
לכן חברות
הזיקוקים מנסות
לפתח )להמציא(
זיקוקים שלא
יעשו רעש.
Pixabay
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ְל ַהגִי ַע מִמִילָה לְמִילָה

שׁבֵּץ טוּר ֶמ ְר ָכּזִי
ַת ְ

וּל ַק ֵבּל
אַחתְ ,
יליםְ .בּכֹל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ְל ַה ְח ִליף אוֹת ַ
ֵיכם ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ִמ ִ
ִל ְפנ ֶ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָהְ .כּ ֵדי ַלעֲזוֹר
ילה ַה ֲח ָד ָשׁהַ ,עד ֶשׁ ַת ִגיעוּ ַל ִמ ָ
ֶאת ַה ִמ ָ
ילה ָהאַ ֲחרוֹנָה.
ילה ָה ִראשׁוֹנָה וְ ֶאת ַה ִמ ָ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמ ָ
ָל ֶכםִ ,ה ְכנ ְ

יליוֹן
מוּשׂג ֶשׁמוּ ְז ָכּר ְבּ ִג ָ
ִאם ִת ְפ ְתרוּ ֶאת כֹּל ָה ְר ָמזִ יםַ ,בּטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ילים(.
זֶה )ִ 2מ ִ

ישׁית
ַ .1מ ְח ֶבּ ֶרת ְר ִשׁימוֹת ִא ִ

ו

י

מ

ילת ָע ִלים ַבּ ְס ָתיו
ְ .1נ ִפ ַ

1
2

ַ .2צ ַל ַחתְ ,ק ָע ָרה וְ כוֹס

ן

3

אוֹמנוּת
עוֹסק ְבּ ָ
ִ .2מי ֶשׁ ֵ

ַחד ִעם ָה ַר ַעם
ָ .3בּא י ַ

אָדם ֶשׁ ִא ְשׁתוֹ נִ ְפ ְט ָרה
ָ .3

ילים ִעם ַמנְ ִגינָה
ִ .4מ ִ

 .4סוּג ֶשׁל ֵעץ

ִ .5ריקוּד

ָדים
ָ .5ר ִהיט ִל ְבג ִ

ֶשׁם
יע ַבּ ָשׁ ַמ ִיים אַ ֲח ֵרי ג ֶ
מוֹפ ַ
ִ .6

 .6א ָק ָצר

ֶשׁם
ְ .7מ ִגנָה ִמ ְפּנֵי ַהג ֶ

4
5
6
7
8

ַעל
קוֹשׁ ִרים ִאיתוֹ ֶאת ַהנ ַ
ְ .7

ָ .8העוֹנָה ַע ְכ ָשׁיו
9

ָ .8שׁ ְפכוּ אוֹתוֹ; ָעיֵיף ִבּ ְס ֶלנְ ג

ָבוֹה ַבּ ֶט ַבע
ָ .9מקוֹם ג ַ

נוֹר ָמ ִלי ,א ְמשׁוּגָע
ְ .9
ֱפה ַבּ ַתנוּר
ֶ .10נא ָ

א

פ

י

ו

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

'מ ְל ָח ָמה'
ַ .1ה ֵה ֶפִ מ ִ

2

ילים
יבּוּע ֶק ֶסםֶ ,שׁבּוֹ ַה ִמ ִ
ֵיכם ִר ַ
ִל ְפנ ֶ
ילים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמ ִ
יבּוּע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצ ִליחוּ ִל ְפתוֹר ֶאת ָה ִר ַ

טוּבים
ְ .2ק ָצת ְר ִ

3

אוֹס ְט ִריָה
ִ .3בּי ַרת ְ

4

'מ ֵאט'
ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ֵ

ַת ְשׁ ֵבּץ ַהנָ ָחשַׁ ...ת ְשׁ ֵבּץ ַהנָ ָחשַׁ ...ת ְשׁ ֵבּץ ַהנָ ָחשׁ...
אַחת
ילה ַ
ְבּ ַת ְשׁ ֵבּץ זֶהַ ,הסוֹף ֶשׁל ִמ ָ
ילה ֶשׁ ָבּאָה
הוּא ַה ַה ְת ָח ָלה ֶשׁל ַה ִמ ָ
יהִ .ל ְפ ָע ִמים ָצ ִריְ ל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ
אַ ֲח ֶר ָ
ילה ְו ִל ְפ ָע ִמים
אַחת ִמסוֹף ַה ִמ ָ
ְבּאוֹת ַ
אוֹתיוֹת.
יוֹתר ִ
ְבּ ֵ
"ד ַבשׁ"ָ .ל ַק ְחנוּ
"קיפּוֹד"ְ ,
ְל ָמ ָשׁלִ :
ילה
ֶאת ָהאוֹת "ד" ִמסוֹף ַה ִמ ָ
"קיפּוֹד" ְו ִה ְשׁ ַת ַמ ְשׁנוּ ָבּה גַם
ִ
"ד ַבשׁ"ַ .בּ ַת ְשׁ ֵבּץ
ילה ְ
ילת ַה ִמ ָ
ִל ְת ִח ַ
יע ָכּ" :קיפודבש".
הוֹפ ַ
זֶה ָצ ִריְ ל ִ
אתם ֶאת ַה ַת ְשׁ ֵבּץִ ,כּ ְתבוּ
יל ֶ
אַחר ֶשׁ ִמ ֵ
ְל ַ
אוֹתיוֹת ֶשׁ ַשׁיָיכוֹת ַל ִמ ְס ָפּ ִרים
ֶאת ָה ִ
וּת ַק ְבּלוּ ֵשׁם ֶשׁל ָמקוֹם.
ֶשׁ ְל ַמ ָטהְ ,
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* ְפּ ִרי ָה ָדר ָכּתוֹם * ַמ ֶת ֶכת ְי ָק ָרה *
אָדם ְצ ִע ִירים *
'צחוֹק' * ְבּנֵי ָ
ַה ֶה ֶפִ מ ְ
ֶא ֶרץ ַה ִפּי ָר ִמידוֹת * ָל ְח ָצן ַבּ ִמ ְק ֶל ֶדת *
אוֹמר ָלנוּ ָמה ַה ָשׁ ָעה *
ָפּ ִריט ֶשׁ ֵ
ְבּ ַב ָק ָשׁה * ְפּ ִרי ְצ ַה ְב ַהבְ -י ַר ְק ַרק ) ָר ָחב
ְל ַמ ָטה וְ ַצר ְל ַמ ְע ָלה( *

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא:
__ __ __ __ __
1 21 15 10 16

__ __ __ __ __
9 22 14 18 8

ַה ַת ְ
שׁבֵּץ ַהגָדוֹל

מספר 316

מאוזן:
ְ .1נ ִפ ַ
ילת ָע ִלים ַבּ ְס ָתיוְ .5 .כּ ִבישׁ .9 .א ִא ִ
יטיתַ .11 .מא ֶ
ֲפה
9
10
11
ָפּ ִריִ עם ְשׁ ָכבוֹתְ .12 .כּ ִלי ְל ִניפּוּי ֶק ַמחְ .14 .לאוֹםֶ .15 .מ ֶל
12
13
14
15
16
ִמ ְצ ִרי ַבּ ַתנַ"ִ .17 .מ ַ
ילת ָשׁלוֹםַ .19 .ה ֶה ֶפִ מ ִ
'מ ֵכּ ָהה'ְ .20 .פּ ִרי
17
18
21
20
19
ָצהוֹב ְבּצוּ ַרת ָי ֵר ַח .22 .א ִט ֵ
יפּשֵׁ .25 .א ָ
יבר ָחשׁוּבַ .26 .ה ֶה ֶפ
22
23
ִמ ָ
'קם'ְ .28 .כּ ִלי ְנ ִשׁ ָ
יפה גָדוֹלִ .29 .מ ְכּ ֵלי ַה ַסכּוּ"ם .30 .נ ַ
ַעל
24
25
26
27
ַל ַק ִיץ .32 .א ָמתוֹק .35 .עוֹ ִנים אַ ֲח ֵרי ְבּ ָר ָכהֶ .36 .ח ֶרק ָק ָטן
ֶשׁ ָעףַ .39 .מ ְשׁ ֶקה ָל ָבןְ .41 .ל ָה ָבהַ .42 .מ ְשׁ ֶקה ַחם אָהוּב.
28
29
 .44א ְשׂמֹאל .46 .א ִא ְ
יפ ֵשׁרָ ,ע ַצרֲ .48 .ח ָבל ַעל ַה ְז ַמן
30
31
)ר"ת(ַ .50 .ה ֶה ֶפִ מ ְ
'מ ַת ֵקן'ֶ .52 .א ָחד ֵמ ֲח ֵמ ֶשׁת ַה ִ
חוּשׁים.
33
32
34
ְ .53צ ָבא ַה ֲה ָגנָה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל )ר"ת(ְ .54 .ת ַ
עוּדת זֶהוּת )ר"ת(.
35
36
37
38
40
39
מאונך:
41
42
43
44
45
 .1א ֶ
דוֹמהִ .2 .מ ַ
ילת ְשׁ ֵא ָלהַ .3 .מ ְשׁ ֶקה ַחם ֵמ ָע ִלים.
46
47
48
49
50
51
ַ .4ה ֶכּ ֶרם ֶשׁ ִלי .6 .י ִָדידֵ ,ר ַעַ .7 .
אַחת ָה ֶא ְצ ָבּעוֹתֶ .8 .מ ֶל
ֶשׁנ ְ
ֶח ַשׁב ַל ָח ָכם ָבּ ָ
אָדםְ .10 .כּ ִלי ְל ִאיסוּף ְ
אַשׁ ָפּהְ .13 .
אַב ַקת
52
53
54
ֶפּ ָחם ֶשׁ ָע ָפה ַבּ ֲא ִווירֵ .15 .א ַ
יבר ַה ִדיבּוּר וְ ָהא ִ
ֲכ ָ
ילה .16 .א ַדק.
ֲ .19ח ִטיף ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי אָהוּבַ .21 .בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֵ
זוֹחל ַעל ָה ִר ְצ ָפּהַ .23 .ה ֶכּ ֶלב ֶשׁלוָֹ .24 .סגוּר ָחזָק; ַה ֵה ֶפִ מ ָשׁקוּףֶ .26 .א ֶרץ ַה ֶשׁ ֶמשׁ ָה ָ
עוֹלה.
ֶ .27י ֶרק ֶשׁגוֹ ֵרם ַל ֲאנ ִ
ָשׁים ִל ְבכּוֹתְ .29 .
יוֹשׁ ִבים ָע ָליו )כ"ח(ַ .31 .בּד ֶשׁהוּא ֵס ֶמל ֶשׁל ְמ ִדינָהַ .33 .ה ָשׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ְצ ַפ ְר ֵד ַעְ .34 .כּ ִלי ֶר ֶכב
ְצ ָב ִאיַ .36 .מ ֶת ֶכת ְי ָק ָרה .37 .סוּג ֶשׁל ַכּ ְר ִטיס ְ
אַשׁ ַראיְ .38 .בּ ָ
תוֹכםָ .39 .מקוֹם ֶשׁקוֹ ִנים בּוֹ .40 .שׁוֹא ִ
ֲבים ִמ ֶמנָה ַמ ִיםַ .41 .בּת ַהזוּג ֶשׁל ָ
אַבּא.
ְ .43שׁ ֵא ִריוֹת ֵעץ ְל ִביעוּר ְבּ ַמ ְנגָלַ .45 .ה ֵה ֶפֵ מ ֵ
'אין'ְ .47 .כּ ִלי ְכּ ִת ָ
יבהָ .49 .
אָדם א ְר ִצינִ יֵ ,ל ָ
יצן .51 .סוּג ֶשׁל ִציפּוֹר ֶט ֶרף.
1

ַת ְ
שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַ .1ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'כּן'

פוּר ָס ִמים ִבּ ְשׁוַו ְיץ
ָ .6ה ִרים ְמ ְ

 .2א ֵריק

אַמן ַחיוֹת
ְ .7מ ֵ

ְ .3
תוֹק ָפ ִני ְו ַה ְר ָסנִ י

ֶ .8ע ֶשׂר ָכּפוּל ֵמאָה

 .4נִ ִ
יסים

יבר ַבּ ָפּנִ ים
ֵ .9א ָ

 .5נ ְ
ֶה ָד ִרים

2

3

4

5

6

7

8

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
גאיה יצחק  -גבעתיים
אבירם עובד  -נתניה
נוית כהן  -מודיעין
מוחמד סלמאן  -עראבה
יוסף מזרחי  -ירושלים

נעמה פולק  -ראשון לציון
אינה סובול  -אשדוד
יותם רביב  -נהריה
שירה רבינוביץ  -אפרת
אושרת בן-טוב  -באר-שבע

ִל ְב ִד ַ
יקת ַה ְתשׁוּבוֹת ֶשׁל ַה ַת ְשׁ ֵבּ ִצים:
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶע ְז ַרת ַה ֶט ֶלפוֹן ֶה ָח ָכם ֶשׁ ָל ֶכם
ְו ַת ִגיעוּ ְל ַדף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּא ָ
ֲתר ָה ִעיתוֹן.

• שלחו טופס זה עם התשובות •
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים.
את הפתרונות יש לשלוח ל:
ינשוף רח' החלוץ  52ירושלים 9626903

שם
כתובת
עיר
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ְתצוּגָה אַ ְרכֵאוֹלוֹגִית בְּאַ ְכ ַסנְיַית נוֹ ַער

36

מאת עמית גרינברג
ֲרוּכה
יעין ֶשׁ ַבּ ָצפוֹן ִנ ְפ ְת ָחה ַתע ָ
נוֹער ְפּ ִק ִ
אַכ ַס ְניַית ַה ַ
ְבּ ְ
וקא ָשׁם ִמ ְפּנֵי ֶשׁא ָרחוֹק
אוֹלוֹגיתִ .היא ִנ ְפ ְת ָחה ַד ְו ָ
ִ
אַר ֵכ
ְ
ָשׁים
ָקית .גָרוּ ָבּה ֲאנ ִ
גוּרים ֲענ ִ
ַל ָתה ְמ ָע ַרת ְמ ִ
אַכ ַסנְ יָיה נִ ְתג ְ
ֵמ ָה ְ
ִל ְפנֵי ְכָּ 4,500-שׁנָה.
יטיםֵ ,כּ ִלים
ַבּ ְמ ָע ָרה נִ ְמ ְצאוּ אֲרוֹנוֹת ְקבוּ ָרה ְק ַט ִניםַ ,ת ְכ ִשׁ ִ
ָשׁים ַה ַק ְדמוֹ ִנים וְ עוֹד...
ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ִשׁימוּשׁ ָה ֲאנ ִ
רוֹצים ְל ָה ִקים ַתעֲרוּכוֹת דוֹמוֹת גַם
ְבּ ָרשׁוּת ָה ַע ִתיקוֹת ִ
   
"ה ַתעֲרוּכוֹת ָה ֵא ֶלה ְי ַל ְמדוּ ֶאת
ֲחרוֹתַ .
נוֹער א ֵ
אַכ ַס ְניוֹת ַ
ְבּ ְ
טוֹריָה ֶשׁל ַה ָמקוֹם".
יס ְ
אוֹתם ַל ִה ְ
אוֹמ ִרים ָשׁם" .זֶה ְי ָק ֵרב ָ
יה ֵהם ִה ִגיעוּ"ְ ,
יבה ֶשׁ ֵא ֶל ָ
ַה ְמ ַב ְק ִרים ַעל ַה ְס ִב ָ

שׁי ְטפוֹנוֹת
ָצדִים ִ

37

מאת אבי גלבוע
הוּדהֵ .א ֶלה
יטפוֹנוֹת ְבּ ִמ ְד ָבּר ְי ָ
יוּלי ִשׁ ְ
יוֹצ ִאים ְל ִט ֵ
ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ַר ִבּים ְ
ַחל ֶשׁ ָהיָה
ֱל ִמים ִבּ ְמ ִהירוּת .נ ַ
יעים ְו ֶנע ָ
מוֹפ ִ
ָקים ְמאוֹדֶ ,שׁ ִ
יטפוֹנוֹת ֲחז ִ
ֵהם ִשׁ ְ
ָק ִיים.
ָבשׁ ִמ ְת ַמ ֵלא ַמ ִים ְבּתוַֹ כּ ָמה ַדקוֹת ִעם ַמ ָפּ ִלים ֲענ ִ
יֵ
יכן
ידע ֵה ָ
שׁוּמיםְ ,מ ַק ְבּ ִלים ֵמ ָ
ָמים ְג ִ
)מ ַח ִכּים( ְלי ִ
ילים ַמ ְמ ִתינִ ים ְ
ָל ֵכןַ ,ה ְמ ַט ְי ִ
יוֹצ ִאים ַל ֶד ֶר.
יטפוֹנוֹת וְ ְ
)איפֹה( יֵשׁ ִשׁ ְ
ֵ
סוּכּן ִבּ ְג ַלל ֶז ֶרם
אוּלם הוּא ָעלוּל )יָכוֹל( ִל ְהיוֹת ְמ ָ
ָפה ְמאוֹדָ ,
ַהנוֹף א ְֹמנָם י ֶ
ַה ַמ ִים ֶה ָחזָקָ .ל ֵכן ָצ ִריָ ל ַד ַעת ֵאיפֹה ַלעֲמוֹד
  
 
יוֹתר ִמ ַדי ַל ַמ ִים.
וְ א ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵ


הוּדה.
ַבּ ְתמוּנָהַ :מ ָפּל ַמ ִים ְבּ ִמ ְד ָבּר ְי ָ

ד"ר אורית שמיר ,רשות העתיקות

אז מה תזמינו?
אֳ
רק אבוקדו!
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מאת איילה שמעוני
בתל-אביב נפתחה מסעדה
בשם 'אבוקדה' .במסעדה זו
כל המנות עשויות מאבוקדו.
אפילו במנה האחרונה ,מוס
שוקולד ,יש אבוקדו!
כך תוכלו להזמין טחינה
אבוקדו ,טוסט אבוקדו,
אבוקדו ממולא בשמנת ופלפל
חריף ועוד ועוד...
אז אם אתם אוהבים אבוקדו,
זוהי המסעדה בשבילכם...
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