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ִשׂ ָר ֵאל שׁוּב ְבּ ֶסגֶר ְכּ ָללִי
יְ
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ִמ ָצ ִאים ְבּיָ ִמים ֵאלֶה ְבּ ֶסגֶר ְכּ ָללִי
רוֹב ֶאזְ ְר ֵחי ַה ְמדִינָה נ ְ
שׁלָה ,נְ ַתנְיָהוּ" :רַק כָּ נוּכַל ַל ֲעצוֹר ֶאת
* רֺאשׁ ַה ֶמ ְמ ָ
שׁיכָה ְבּ ִמ ְב ָצע
ִשׂ ָר ֵאל ַמ ְמ ִ
ַה ִהי ַדבְּקוּיוֹת" * בֵּינְ ַתיִים ,י ְ
שׂר ָהאוֹ ָצר ,כָּ"ץַ " :עד סוֹף
ַה ִחיסוּנִים ַהגָדוֹל * ַ
שׁ ָהיָה ִל ְפנֵי
ִשׂ ָר ֵאל יַ ְחזְרוּ ְל ָמה ֶ
חוֹדֶשׁ ַמאיַ ,ה ַחיִים ְבּי ְ
ַהקוֹרוֹנָה" *

   

תוֹמכֶת
ֵתל-אָבִיב ֶ
4
בְּאַרְצוֹת ַה ְבּרִית

   

ביקור מיוחד במפרץ אילת

יריָיה.
ָבּ ִע ִ

ָשׁים עוֹ ְטפִים ָבּ ִתים ִבּנְיָיר ֶכּסֶף?
ָל ָמה ֲאנ ִ
נוֹ ְתנִים כָּבוֹד לַקוּסְקוּס

ָעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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אֳ

מאת אבי גלבוע
גוּבנָן' ביקרו
'מ ְ
שני דולפינים מסוג ְ
לאחרונה במפרץ אילת.
זה היה ביקור נדיר )לא קורה הרבה(
של דולפינים מסוג זה באזור שלנו .
מעניין לדעת ,שהדולפין המגובנן הוא הדולפין היחידי שעובר לים
התיכון דרך תעלת סואץ.

מאת שירה לוי
ל-אָביב נִ ְצ ַבּע
יריַית ֵת ִ
ִבּנְ יָין ִע ִ
יקנִ י.
אָמ ִר ָ
ְבּ ִצ ְב ֵעי ַה ֶדגֶל ָה ֶ
יקנִ י
אָמ ִר ָ
תוֹמ ִכים ָבּ ָעם ָה ֶ
ַחנוּ ְ
" ֲאנ ְ
אָמרוּ
ָמים ַה ָק ִשׁים ֶשׁלוֹ"ְ ,
ַבּי ִ
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פּוֹלִי ִטי ָק ִאים א אַ ְח ָר ִאים
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מוּק ָדמוֹת.
יטה ֶשׁשׁוּב ִי ְהיוּ ְבּ ִחירוֹת ְ
ֶסת ֶה ְח ִל ָ
ַה ְכּנ ֶ
ַמ ֵרי.
יוּתר ְלג ְ
ְל ַד ְע ִתי ,זֶה ָד ָבר ְמ ָ
חוֹשׁ ִבים ַעל ַה ְמ ִדינָה.
אַח ָר ִאים ְוא ְ
יק ִאים ֶשׁ ָלנוּ א ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֲח ָבל ֶשׁ ַה ִ
יעל ביטן ,הוד השרון

כֺּל ַהכָּבוֹד ַל ְצוָו ִתים ָהרְפוּ ִאיִים!
יליוֹן .(349
)ג ָ
'אישׁ ַה ָשׁנָה' ֶשׁל ִעיתוֹן ' ַי ְנשׁוּף' ִ
ימה ִעם ַה ְבּ ִחי ָרה ֶשׁל ִ
אֲנִ י ַמ ְס ִכּ ָ
יעים ַה ְר ֵבּה ַמ ְח ָמאוֹת ְו ָכבוֹד.
עוֹלם ַמ ִג ִ
פוּא ִיים ְבּכֹל ָה ָ
ָותים ָה ְר ִ
ַל ְצו ִ
ָשׁים.
קוּפת )זְ ַמן( ַהקוֹרוֹנָה ֵהם ָע ְבדוּ ָק ֶשׁה ְכּ ֵדי ְל ַה ִציל ַה ְר ֵבּה ֲאנ ִ
ִבּ ְת ַ
יכים ַלעֲשׂוֹת.
וּמ ְמ ִשׁ ִ
אוֹתם ַעל ָמה ֶשׁ ֵהם ָעשׂוּ ַ
ָיבים ְל ַכ ֵבּד ָ
כּוּלנוּ ַחי ִ
ָ
נעמה כהן ,ירושלים

ֲאנַ ְחנוּ אוֹ ֲהבִים ֶאת בֵּית ַה ֵספֶר
ֲבים ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר .זֶה א נָכוֹן.
ידים א אוֹה ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ַת ְל ִמ ִ
ַר ִבּים ְ
ֲבים ִל ְלמוֹד.
ֲפילוּ אוֹה ִ
ֲבים ָל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ֵס ֶפרַ ,וא ִ
ַחנוּ אוֹה ִ
ֲאנ ְ
ָד ְענוּ ֶאת זֶה ַעד ַע ְכ ָשׁיו...
ָפּשׁוּט א י ַ
ַחנוּ ְמ ִבינִ ים ַעד ַכּ ָמה ֵבּית ֵס ֶפר הוּא ָד ָבר ָחשׁוּבְ ,ו ַעד
ֲבל ִבּ ְזכוּת ַהקוֹרוֹנָהֲ ,אנ ְ
אָ
ֲבים אוֹתוֹ.
ַחנוּ אוֹה ִ
ַכּ ָמה ֲאנ ְ
ענת איבגי ,אשקלון

ָמרוֹקוֹ ִהיא ֶארֶץ נֶ ֱה ֶדרֶת
ָס ְב ָתא ֶשׁ ִלי ָע ְל ָתה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָמרוֹקוֹ ִבּ ְשׁנוֹת ַה.60-
יק ָרה ָשׁם ַכּ ָמה ְפּ ָע ִמים.
וּמאָז ִהיא ִבּ ְ
יה כֹּל ַה ְז ַמןֵ ,
ַעת ֵא ֶל ָ
ַעג ַ
ִהיא ִמ ְתג ְ
כוּלם ְל ַב ֵקר ַבּ ְמ ִדינָה
ֶה ְס ֵכּם ַה ָשׁלוֹם ִעם ָמרוֹקוֹ ְמ ַשׂ ֵמ ַח ֶאת ָס ְב ָתא ֶשׁ ִליֶ ,שׁקוֹ ֵראת ְל ָ
נוֹל ָדה.
ֶשׁ ָבּה ִהיא ְ
רחל אביטבול ,בת-ים
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ילה( ָל ֵתת
)ה ְת ִח ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵה ֵח ָלה ִ
ִחיסוּ ִנים ֶנגֶד קוֹרוֹנָה ,וְ רוֹב
ֲרים ְל ִה ְת ַח ֵסן.
ָה ֶאזְ ָר ִחים ְמ ַמה ִ
ֲשׂהִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ִשׂיאָנִ ית
ְל ַמע ֶ
עוֹל ִמית ַבּ ִחיסוּנִ ים ְוזֶה ַיעֲזוֹר
ָ
יל ֵחם(
)ל ִה ָ
מוֹדד ְ
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ֵ
יוֹתר
טוֹבה ֵ
ִעם ַה ַמ ֲח ָלה ְבּצוּ ָרה ָ
אוֹתה.
ַצ ַח ָ
וּלנ ֵ
ְ
רוֹצים
ָשׁים ֶשׁא ִ
אוּלם ,יֵשׁ ֲאנ ִ
ָ
)מ ַפ ֲח ִדים(
חוֹשׁ ִשׁים ְ
ְל ִה ְת ַח ֵסןֵ .הם ְ
כוֹלים(
ֲלוּלים ) ְי ִ
ֶשׁ ַה ִחיסוּ ִנים ע ִ
ֲגים,
גוֹע( ָל ֶהםֵ .הם דוֹא ִ
)ל ְפ ַ
ְל ַה ִזיק ִ
יוֹד ִעים ָמה יֵשׁ
ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם א ְ
ַבּ ִחיסוּן ֶשׁנִ ְכנַס ַלגוּף ֶשׁ ָל ֶהם.
יוֹתר –
דוֹלה ֵ
ֲבל זוֹ ַס ָכּנָה ְג ָ
אָ
ַה ַפּ ַחד ֵמ ַה ִחיסוּן.
זֹאת ִמשׁוּם ֶשׁ ַל ַפּ ַחד ַהזֶה
רוֹפ ִאים
יתיָ .ה ְ
ֲמ ִ
ֵאין ָבּ ִסיס א ִ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ַה ִחסוּנִ ים
ְו ַה ַמ ְד ָע ִנים ְ
טוֹבים.
טוּחים ְו ִ
ְבּ ִ
ֲחיוֹת
רוֹפ ִאים וְ ָהא ָ
עוּב ָדה ֶשׁ ָה ְ
ָה ְ
יבּלוּ ֶאת ַה ִחיסוּ ִנים ֶנגֶד
ִק ְ
סוֹמ ִכים
ַהקוֹרוֹנָהַ ,מ ְר ֶאה ֶשׁ ֵהם ְ
יהם.
ֲל ֶ
עֵ
ְכּ ַדאי ֶשׁכֹּל ִמי ֶשׁיָכוֹל ְל ַק ֵבּל ֶאת
ַה ִחיסוּןְ ,י ַק ֵבּל אוֹתוֹ .זֶה ָחשׁוּב
ַל ְבּ ִריאוּת ֶשׁל כֹּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
יתנוְּ ,וגַם ַל ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ְכּ ָלל
ֵמ ִא ָ
ָה ֶא ְז ָר ִחים ַבּ ְמ ִדינָה.
כּוּלם ִי ְהיוּ
אַחר ֶשׁ ָ
ְנ ַקוֶוה ֶשׁ ְל ַ
)ל ַח ִיים
יג ָרה ַ
חוּס ִניםַ ,נ ֲחזוֹר ַל ִשׁ ְ
ְמ ָ
ָה ְר ִג ִילים(.
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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אוֹצר,
שׁלָהַ .שׂר ָה ָ
◄ ַבּ ֲעלֵי ֲע ָסקִים ְק ַטנִים יְ ַקבְּלוּ סִיוּ ַע ) ֶעזְרָה( ֵמ ַה ֶמ ְמ ָ
יתן
"ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה א ִת ֵ
יוּג ַדלַ .
יוּע ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי ֵמ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְ
יע ֶשׁ ַה ִס ַ
הוֹד ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ָכּ"ץִ ,
אָמר ַה ַשׂר.
יסגֵר ִבּ ְג ַלל ַה ַמ ָצב ַה ָק ֶשׁה"ַ ,
ֲס ִקים ְל ִה ָ
ַלע ָ
"שׁ ְמרוּ ַעל הוֹרָאוֹת ַה ֶסגֶר".
ְמים וְנוֹ ְצרִיםִ :
ְשׁי דָת יְהוּדִים ,מוּ ְסל ִ
◄ אַנ ֵ
טוֹבה
ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ִבּזְ כוּת ַה ְק ִריאוֹת ָה ֵא ֶלהַ ,ה ְשׁ ִמי ָרה ַעל ַההוֹ ָראוֹת ִת ְהיֶה ָ
יוֹתר.
ֵ
קוֹב ִעים אַ ְנ ֵשׁי
ְמן רַב כֺּל-כָָּ .כְּ 
ישׁ ֵאר ַבּ ָבּ ִתים ז ַ
ְמידִים א יְכוֹלִים ְל ִה ָ
◄ ַתל ִ
יל ֵאי ֵבּית ַה ֵס ֶפר ְו ַהגַן ,וְ ָל ֵכן
שׁוּבים ְמאוֹד ְבּ ִג ָ
ָשׁים ֶח ְב ָר ִת ִיים ֲח ִ
ִחינוְּ .ל ַד ְע ָתםִ ,מ ְפג ִ
מוֹסדוֹת ַה ִחינוּ.
יע ְל ְ
)ל ֵתת( ָל ֶהם ְל ַה ִג ַ
אַפ ֵשׁר ָ
ָצ ִריְ ל ְ
ִשׂ ְר ֵאלִים ָבּרְחוּ ֵמ ַה ֶסגֶר לְחוּ"לְ .כּ ֵדי א ִל ְהיוֹת ַבּ ֶסגֶר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלִ ,י ְשׂ ְר ֵא ִלים
◄יְ
עוּפה
אָמרוּ ִבּ ְשׂ ֵדה ַה ְת ָ
חוֹפ ִשׁי"ֵ ,הם ְ
רוֹצים ְל ַה ְר ִגישׁ ְ
ַחנוּ ִ
דוּבּאיֲ " .אנ ְ
ָסעוּ ְל ַ
ַר ִבּים נ ְ
וְ ָטסוּ.
מוּמ ִחים ְל ַה ְת ָקפוֹת
ְמן ַה ְבּ ִחירוֹתְ .
שׁשׁ ) ַפּ ַחד( ֵמ ַה ְת ָקפַת ִאינְ ֶט ְרנֶט ִבּז ַ
◄ ֲח ָ
נוֹע )א ָל ֵתת(
ֲדת ַה ְבּ ִחירוֹת .זֹאת ְכּ ֵדי ִל ְמ ַ
ִאינְ ֶט ְרנֶט ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ַלעֲבוֹד ְבּוַוע ַ
גוֹע
ֲחרוֹת( ְינַסוּ ִל ְפ ַ
ֲליַ ה ְבּ ִחירוֹתַ .ה ֲח ָשׁשׁ הוּא ֶשׁ ְמ ִדינוֹת זָרוֹת )א ֵ
יעה ְבּ ַתה ִ
ְפּ ִג ָ
מוֹק ָר ִטי ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֲליַ ה ֵד ְ
ַבּ ַתה ִ
אַחת
ילם ֶאת ַה ֲח ִזיר ֶשׁ ִטיֵיל ְבּ ַ
ַבּי דוֹ ְי ְטשׁ ִצ ֵ
תוֹשׁב ֵחיפָה .ג ִ
◄ ֲחזִיר בָּר ָתקַף ָ
ָשׁ אוֹתוֹ ַכּ ָמה ְפּ ָע ִמיםַ .מר דוֹ ְי ְטשׁ
ַפּל ָע ָליו וְ נ ַ
ַה ִגינוֹתְ .ל ֶפ ַתע ִ)פּ ְתאוֹם(ַ ,ה ֲחזִ יר ִה ְתנ ֵ
יבּל ִטיפּוּל.
חוֹליםָ ,שׁם הוּא ִק ֵ
פּוּנָה )נִ ְל ַקח( ְל ֵבית ַה ִ
ילים
וּמטוֹשׁ ) ְכּלִי ְבּדִיקַת ַהקוֹרוֹנָה(? ָשׁלוֹשׁ ִמ ִ
◄ ָמה ְמשׁוּ ָתף לְפּוּפִּיקִ ,א ָמא ָ
ילים ַה ְמ ַע ְנ ְיינוֹת ַבּ ָשׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית ַה ָשׁנָה.
ֵא ֶלה נִ ְב ֲחרוּ ַעלְ -י ֵדי ַה ִציבּוּר ַכּ ִמ ִ
יוֹתר,
ֲהוּבה ְבּ ֵ
ילה ָהא ָ
'א ָמא' ִהיא ַה ִמ ָ
יוֹתרִ ,
יקה ְבּ ֵ
ילה ַה ַמ ְצ ִח ָ
'פּוּפּיק' ִהיא ַה ִמ ָ
ִ
ילת ַה ָשׁנָה'.
'מ ַ
וּ'מטוֹשׁ' ִהיא ִ
ָ
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ִשׂ ָר ֵאל שׁוּב ְבּ ֶסגֶר ְכּ ָללִי
יְ

9

מאת יגאל צדקא
ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל שׁוּב
נִ ְמ ֵצאת ְבּ ֶסגֶר ְכּ ָל ִלי.
רוֹב ָה ֶאזְ ָר ִחים נִ ְמ ָצ ִאים
עוֹב ִדים
ַבּ ָבּ ִתים וְ ַרק ְ
אוֹתם(
ָיבים ָ
)שׁ ַחי ִ
ִחיוּנִ ִיים ֶ
ֲבוֹדה.
יוֹצ ִאים ַלע ָ
ְ
רויטרס
   
יטה
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶה ְח ִל ָ
אַחר ֶשׁ ֶק ֶצב ַה ַה ְד ָבּ ָקה ָע ָלה ְמאוֹד ְו ֶאזְ ָר ִחים
)שׁל ַע ְכ ָשׁיו( ְל ַ
נוֹכ ִחי ֶ
ַעל ַה ֶסגֶר ַה ְ
ַר ִבּים נִ ְד ְבּקוּ ְבּקוֹרוֹנָה.
נוּכל
ָמין ְנ ַתנְ יָהוַּ " .רק ָכַּ 
אָמר רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלהִ ,בּנְ י ִ
סוּכּן"ַ ,
ַענוּ ְל ַמ ָצב ְמ ָ
"הג ְ
ִ
ַענוּ ְל ַמ ָצב ֶשׁ ָבּ ֵתי
)שׁיֵשׁ ַה ְר ֵבּה ֵמ ֶהן(ִ .הג ְ
יד ְבּקוּיוֹת ַההֲמוֹ ִניוֹת ֶ
ַלעֲצוֹר ֶאת ַה ִה ַ
חוֹלים".
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ִ
חוֹלים א י ְָכלוּ ְל ַט ֵפּל ְבּכ ָ
ַה ִ
חוֹלים ַמ ְמ ִשׁיכוֹת ְל ַח ֵסן עוֹד וָעוֹד ֶא ְז ָר ִחים ,וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵבּינְ ַת ִיים ,קוּפּוֹת ַה ִ
עוֹלם.
ֶח ֶשׁ ֶבת ְל ִשׂיאָנִ ית ַה ִחיסוּנִ ים ָבּ ָ
נְ
ַצ ַח ֶאת
חוֹדשׁ ַמאי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְתנ ֵ
אוֹצרִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ָכּ"ץַ ,עד סוֹף ֶ
ְל ַד ַעת ַשׂר ָה ָ
)ל ַח ִיים ָה ְר ִג ִילים(.
יג ָרה ַ
ַחזְ רוּ ַל ִשׁ ְ
ַהקוֹרוֹנָה וְ ַה ַח ִיים י ְ

עוד מכה לתימן

10

אֳ

מאת יעקב כהן
תימן ,שנמצאת מדרום
לערב הסעודית ,היא
אחת המדינות
העניות בעולם.
בגלל מלחמת אזרחים
ארוכה במדינה ,תיירים
גם לא מגיעים אליה.
אחד המקומות המעניינים בתימן היא עיר הבירה ,צנעא .זאת בזכות
הבתים העתיקים )ישנים מאוד( שלה.
לאחרונה ,ירד בעיר גשם חזק ונדיר )שאין הרבה כמוהו( .המים גרמו )עשו(
להרס של הבתים העתיקים.
בתמונה :פועלים ְמ ַפנִ ים הריסות של אחד הבתים .שימו לב ליופי של
הבתים האחרים בסביבה.

רויטרס
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ַהדוֹ ְלפִינִים
ִמ ְת ַג ְע ְג ִעים

11

מאת שירה לוי
ֲלי ַח ִיים ֶשׁ ִמ ְשׁ ַת ְד ִלים
יֵשׁ ַבּע ֵ
אָדם.
)מנ ִַסים( ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ְבּנֵי ָ
ְ
אוּלם ,יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ַמ ָמשׁ
ָ
חוֹפי
דוֹל ִפינִ ים ְבּ ֵ
אוֹתםְ .
ֲבים ָ
אוֹה ִ
אוֹס ְט ַר ְליָה ֵהם ָכּ ֵא ֶלה.
ְ
יעים
דוֹל ִפינִ ים ַמ ִג ִ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ִנ ְראוּ ְ
יתם
יאים ִא ָ
ְלחוֹף ַהיָם ְכּ ֶשׁ ֵהם ְמ ִב ִ
ֲב ִנים ִצ ְבעוֹנִ יוֹת,
לוּלים ,א ָ
ַשׁ ְבּ ִ
בּוּקים ְי ָשׁנִ ים.
וּב ְק ִ
ַ
אוֹמ ִרים
יאים ַמ ָתנוֹת"ְ ,
"הם ְמ ִב ִ
ֵ
רוֹאים
"הם ִ
דוֹל ִפינִ יםֵ .
מוּמ ִחים ְל ְ
ְ
יע
אָדם ִה ְפ ִסיקוּ ְל ַה ִג ַ
ֶשׁ ְבּנֵי ָה ָ
חוֹפים ,וְ ֵהם ְמ ַח ְפּ ִשׂים ֶד ֶר
ַל ִ
אוֹתנוּ".
ְל ַה ֲח ִזיר ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ְבּנֵי
ֲח ִרים ְ
מוּמ ִחים א ֵ
ְ
אוֹתם.
ֱמת ְמ ַענְ ְיינִ ים ָ
אָדם א ֶבּא ֶ
ָה ָ
אוֹכל
דוֹל ִפינִ ים ִה ְת ַר ְגלוּ ָל ֶ
"ה ְ
ַ
זוֹר ִקים ָל ֶהם"ֵ ,הם
אָדם ְ
ֶשׁ ְבּנֵי ָה ָ
ֲשׁר אַף ֶא ָחד א
"כּא ֶ
יריםַ .
ַמ ְס ִבּ ִ
אוֹכל וְ ָל ֵכן ֵהם
ָבּאֵ ,אין ָל ֶהם ֶ
ַסים ְל ַה ֲח ִזיר ֶאת ַה ְמ ַב ְק ִרים".
ְמנ ִ
ֲחרוֹת ֶשׁל
)מ ְק ִרים( א ֵ
תוֹפעוֹת ִ
ָ
אָדםֶ ,א ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת
גוּעים ִל ְבנֵי ָ
ַע ִ
גְ
גַם ְבּ ַגנֵי ַחיוֹת.
ְל ָמ ָשׁלַ ,חיוֹת ְבּ ִפינוֹת ִליטוּף
ְמ ַחכּוֹת ַל ְי ָל ִדים ֶשׁ ִה ְפ ִסיקוּ ָלבוֹא
קוֹפצוֹת ַעל ַה ְמ ַט ְפּ ִלים ֶשׁ ָל ֶהן.
וְ ְ
ֲבה",
יטוּפים וְ ָלאַה ָ
"הן ְר ִגילוֹת ַל ִל ִ
ֵ
ָ"כי
אוֹמ ִרים ְבּגַן ַה ַחיוֹת ַה ָתנ ִ
ְ
ֱל ִמים,
ֲשׁר ֵהם ֶנע ָ
ירוּשׁ ַל ִים" .וְ ַכא ֶ
ִבּ ָ
ַה ַחיוֹת ְמ ַשׁנוֹת ֶאת ַה ִה ְת ַנהֲגוּת
ֶשׁ ָל ֶהן".

בּוֹאוּ ִלסְפּוֹר ִציפּוֹרִים
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מאת שירה לוי
ָמים ֵא ֶלה ֶנ ֱע ֶר ֶכת
ְבּי ִ
יפּוֹרים
ְס ִפי ַרת ַה ִצ ִ
ָתית ֶשׁל
ַה ְשׁנ ִ
'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת
ַה ֶ
ַה ֶט ַבע'.
דב גרינבלט ,החברה להגנת הטבע
אַתם מוּזְ ָמנִ ים
גַם ֶ
   
ְל ִה ְשׁ ַת ֵתף ַבּ ְס ִפי ָרה ַהזוֹ.
וּמ ַח ְפּ ִשׂים
עוֹמ ִדים ַבּ ִמ ְר ֶפּ ֶסתְ ,
ֲפילוּ ְ
יוֹצ ִאים ַל ִגינָה ,אוֹ א ִ
ֲשׂה? ְ
ֵאי זֶה ַנע ָ
יכים ְלזַהוֹת ְ)ל ַה ִכּיר( ֶאת ַה ִציפּוֹר ְל ִפי ַה ַמ ְר ֶאה ֶשׁ ָלה ,אוֹ
אַתם ְצ ִר ִ
יפּוֹריםֶ .
ִצ ִ
ְל ִפי ַה ִציוּץ ֶשׁ ָלה.
יוּח ֶדת,
רוֹשׁ ִמים ְבּ ַט ְב ָלה ְמ ֶ
שׁוֹמ ִעיםְ ,
רוֹאים אוֹ ְ
ֶאת ָמה ֶשׁ ִ
'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת ַה ֶט ַבע'.
)מ ַס ְפּ ִרים( ַל ֶ
וחים ְ
וּמ ַדוְ ִ
ְ
יצד
נוֹס ִפים ֵכּ ַ
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ָה ֶע ְליוֹן ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ְפּ ָר ִטים ָ
ֵוח.
יצד ְל ַדו ַ
יפּוֹרים וְ ֵכ ַ
)איְ (לזַהוֹת ִצ ִ
ֵ
ידע
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ַה ַת ְחתוֹןַ ,ל ֲחצוּ ַעל ַכּ ְפתוֹר ְ'ל ֵמ ָ
עוֹלם
יפּוֹרים ָבּ ָ
סוֹפ ִרים ִצ ִ
תוּכלוּ ִל ְראוֹת ֵאיְ 
נוֹסף' ,וְ ְ
ַ
)ה ִס ְרטוֹן ְבּאַנְ ְג ִלית(.
ַ

חוֹרֶף ַחם
ֵמ ָה ָרגִיל
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מאת איילה שמעוני
ַה ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹ ִנים ָהיוּ ַח ִמים
ֶשׁם ֶשׁי ְָר ָדה
ָלעוֹנָהְ ,ו ַכמוּת ַהג ֶ
מוּכה ְמאוֹד.
ָה ְי ָתה נְ ָ
ָדיר )א קוֹ ֶרה ַה ְר ֵבּה(
"זֶה ַמ ָצב נ ִ
ָמים ְלא
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה י ִ
ֶשׁיֵשׁ כּ ָ
אַק ִלים
מוּמ ִחים ְל ְ
אוֹמ ִרים ְ
ֶשׁם"ְ ,
גֶ
)מזֶג אֲוִ ויר(.
ֶ
תוֹצאָה ִמ ָכּ ,נִ ְר ֶאה ֶשׁ ֶס ֶכר
ְכּ ָ
יפּ ַתח גַם ַה ָשׁנָה.
ְד ַג ְניָה א ִי ָ

  

למה אנשים עוטפים בתים בנייר כסף?

Pixabay
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אֳ

מאת עמית גרינברג
במקומות שונים בעולם ,בעיקר
בארצות הברית ובאוסטרליה,
אפשר לראות אנשים שעוטפים
בתים בנייר כסף.
מדוע הם עושים זאת?
בשנים האחרונות מספר שריפות
היער הגדולות עלה מאוד .גם
העוצמה )חוזק( של השריפות
גברה ,ובתים רבים ,שעשויים
U.S. Forest Service/Sequoia National Forest
 
מעץ ,עלו באש.
מתברר ,שנייר כסף מסייע )עוזר( להגן על בתים מעץ משריפות .לכן ,כפי שרואים בתמונה ,אנשים שגרים סמוך
)ליד( ליערות ,עוטפים כל מה שהם יכולים כדי להתגונן )להגן על עצמם( מפני שריפות.
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ַחיְיזָרִים ִמ ְס ַת ְכּלִים ָעלֵינוּ
מאת אבי גלבוע
צוּרים ִמחוּץ
שׁוֹא ֶלת ַה ִאם יֵשׁ ְי ִ
אָדם( ֶ
)כּ ָלל ְבּנֵי ָה ָ
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ַרבּוֹתָ ,האֱנוֹשׁוּת ְ
ֲפילוּ ְמ ַב ְק ִרים ָכּאן כֹּל ַה ְז ַמן.
אָכן יֵשׁ ְו ֶשׁ ֵהם א ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֵ
ְל ַכדוּר ָהאָ ֶרץַ .ר ִבּים ְ
רוֹפסוֹר ַח ִיים ֶא ֶשׁד,
אַחר ֶשׁ ַמ ְד ָען ִי ְשׂ ְר ֵא ִליְ ,פּ ֶ
נוֹשׂא שׁוּב ָע ָלהְ ,ל ַ
ָלאַ ֲחרוֹנָהַ ,ה ֵ
אָדם.
נוֹצר ֶק ֶשׁר ֵבּין ַה ַח ְייז ִָרים ְל ֵבין ְבּנֵי ָ
)אָמר( ֶשׁ ְכּ ָבר ַ
ָט ַען ַ
ֲבל ֵהן ַמ ְס ִתירוֹת ֶאת זֶה
יקרוּ ָכּאן ,א ָ
יוֹדעוֹת ֶשׁ ַח ְייז ִָרים ִבּ ְ
"מ ְמ ָשׁלוֹת ַרבּוֹת ְ
ֶ
שׁוּבים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
אַחד ַה ַמ ְד ָע ִנים ַה ֲח ִ
רוֹפסוֹר ֶא ֶשׁדַ ,
אוֹמר ְפּ ֶ
ֵמ ַה ִציבּוּר"ֵ ,
ָאס"אֵ ,ט ֶל ְסקוֹפּ ֲענָק ֶל ָח ָלל.
יק ִנית ,נ ָ
אָמ ִר ָ
סוֹכנוּת ֶה ָח ָלל ָה ֶ
ְבּ ָקרוֹבִ ,ת ְשׁ ַלח ְ
חוֹקים ְמאוֹדְ ,כּ ֵדי ִל ְראוֹת ִאם יֵשׁ ָשׁם ַח ִיים.
כוֹכ ִבים ְר ִ
ַה ַמ ָט ָרה – ִל ְצפּוֹת ִ)ל ְראוֹת( ְבּ ָ

השדים חזרו לאוסטרליה
ֵ
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מאת איילה שמעוני

השם המלא של החיה הזו הוא:
השׁד ַה ַט ְס ַמנִ י.
ֵ

)מוֹריד(
ִ
רוּפ ִתי ַמ ְפ ִחית
ִטיפּוּל ְת ָ

ֶאת ַכּמוּת ַה ֶה ְת ֵק ִפים ,אַ זֶה א
ַמ ְס ִפּיק.
רוֹפ ִאים ִגילוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה ֶשׁגַם
ְ

עד לפני כמה מאות שנים ,חיו
באוסטרליה אלפי שדים טסמנים,
אבל הם נעלמו מהמדינה.
לאחרונה ,רשויות הטבע
ויקיפדיה

הטסמנים למדינה.
זאת כדי שהם יעזרו לשמור על האיזון בטבע  -הם מונעים )לא נותנים(
מבעלי חיים טורפים לגדול למספרים גדולים.
"מספר השועלים באוסטרליה גדול מאוד ,והם טורפים בעלי חיים
רבים" ,אומרי אנשי הטבע ביבשת הדרומית" .השדים הטסמנים יעזרו
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ַהמוּזִיקָה טוֹבָה
ַל ְבּרִיאוּת
מאת רונן גליק
יל ְפּ ְסיָה נִ ְק ֵראת גַם
ַמ ֲח ַלת ָה ֶא ִפּ ֶ
חוֹלים ָבּה יֵשׁ
ילהַ .ל ִ
ַמ ֲח ַלת ַה ְנ ִפ ָ
ֶה ְת ֵק ִפים ַר ִבּים.

אולם ,לא מדובר בשדים שאנחנו
מכירים מספרים וסרטים ,אלא
בסוג של חיית כיס שדומה לדֹב.

לנו לצמצם )להוריד( את מספר השועלים וטורפים אחרים".

 

ויקיפדיה

17

תתפלאו לשמוע ,אבל בעולם
יש שדים!

באוסטרליה החזירו את השדים

15

יקר ְי ִצירוֹת ֶשׁל
יקהְ ,בּ ִע ָ
מוּ ִז ָ
יתה ֶאת ַכּמוּת
ארטַ ,מ ְפ ִח ָ
מוֹצ ְ
ָ
ַה ֶה ְת ֵק ִפים.
דוּע
יוֹד ִעים ַמ ַ
ַחנוּ עוֹד א ְ
" ֲאנ ְ
חוֹלים
אוֹמ ִרים ְבּ ֵבית ִ
זֶה קוֹ ֶרה"ְ ,
ֲשׂה(
ְבּטוֹרוֹ ְנטוָֹ ,שׁם ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ַמ ִשׁיַ ל ֲחקוֹר ֶאת
ַה ֶמ ְח ָקר" .נ ְ
חוֹלים ִפּ ְתרוֹן
ָה ִע ְניָיןְ ,כּ ֵדי ָל ֵתת ַל ִ
יוֹתר".
טוֹב ֵ

יָ ִמ ים ְמ י ּּו ָח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה

18

שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
ָמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ
יֵשׁ י ִ

ְ 30בּיָנוּאָר – יוֹם ַהקְרוּאָסוֹן
מוּכּר.
ֲכל ָצ ְר ָפ ִתי ָ
ַה ְקרוּאָסוֹן הוּא ַמא ָ
ַה ְמ ַע ְניֵין הוּא ֶשׁ ִמי ֶשׁ ִה ְמ ִציא אוֹתוֹ ְ -כּ ָלל א ָהיָה ָצ ְר ָפ ִתי.
אוֹמ ֶרת
ָדה ֶ
הוּמ ָצא ִבּ ְשׁנַת ָ .1683האַג ָ
ַה ְקרוּאָסוֹן ְ
אוֹס ְט ִריָה
יצחוֹן ֶשׁל ְ
אוֹס ְט ִרים ִה ְמ ִציאוּ אוֹתוֹ ִל ְכבוֹד נִ ָ
ֶשׁ ַה ְ
טוּר ִקים.
ַעל ַה ְ
אוֹס ְט ִריָה ֶשׁ ָע ְבדוּ ַבּ ַל ְי ָלה
אוֹפים ְבּ ְ
יצחוֹן ָק ָרה ִבּ ְזכוּת ִ
ַה ִנ ָ
ָילים
ֲד ָמהֵ .הם ֵה ִבינוּ ֶשׁ ַחי ִ
ְו ָשׁ ְמעוּ קוֹלוֹת ִמ ַת ַחת ַלא ָ
ֲד ָמהֵ .הם ָק ְראוּ ַל ָצ ָבא
חוֹפ ִרים ִמנְ ָה ָרה ִמ ַת ַחת ָלא ָ
טוּר ִקים ְ
ְ

יח ִל ְגבּוֹר ַעל
ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
טוּר ִקים.
ַה ְ
ִשׂימוּ ֵלב ֶשׁצוּ ַרת
ַה ְקרוּאָסוֹן ִהיא ֶשׁל
ֲח ִצי ָי ֵר ַח – ַה ֵס ֶמל
טוּר ִקים.
ֶשׁל ַה ְ
אוֹכ ִלים ְקרוּאָסוֹנִ ים.
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ָפּשׁוּט ְ
ֵאיְ 
אוֹתםְ ,בּ ֶה ְח ֵלט מוּ ְז ָמן.
וּמי ֶשׁיָכוֹל גַם ְל ָה ִכין ָ
ִ
Pixabay

ְבּ ֵתיאָבוֹן!

ביצה בלי תרנגולת?!
מאת שירה לוי

פעולה עם רשת

נהוג לשאול את השאלה :מה נוצר
קודם ,הביצה או התרנגולת?
חברת 'זִ ירוֹ ֵאג' )אפס ביצה,
באנגלית( הישראלית מוכיחה
)מראה( ,שלפעמים לא צריך
תרנגולת בשביל ביצה.
החברה פיתחה )המציאה( ביצה
שעשוייה מהצומח.
היא בעיקר מיועדת )בשביל(
לטבעונים שלא אוכלים מוצרים
מהחי.
"הביצה שלנו טעימה בדיוק כמו
ביצה אמיתית" ,אומרים בחברת
'זירו אג'" .היא מגיעה בצורת
אבקה ,אבל ברגע שמערבבים
אותה עם מעט מים ,היא נראית
כמו ביצה רגילה".
כדי להגיע לתוצאה מדוייקת
שאנשים יאהבו' ,זירו אג' שיתפה

בתי הקפה 'קפה
גן סיפור'.
"הכנו מנות
עם הביצים
החדשות,
וקיבלנו
תגובות והערות
   
מהלקוחות
שלנו" ,מסביר
ברנרדו בלחוביץ' ,הבעלים של
רשת בתי הקפה" .כך יכולנו לדעת
מה האנשים אוהבים".
לאחרונה ,הציגה החברה את
המוצר החדש שלה גם בארצות
הברית ,וכולם אהבו את הטעם.
"זו בשורה )ידיעה( חשובה
לטבעונים שלא אוכלים ביצים",
אומרים מומחים למזון )אוכל(.
"עכשיו יש להם פתרון מצויין,

19

אֳ

יח"צ

שמאפשר )נותן( להם לאכול
מאכלי ביצים ,כמו שקשוקה,
חביתות שונות ,עוגות עם ביצים
ועוד .זהו מוצר ששווה מיליארדי
דולרים ,מפני שהוא מאפשר
למסעדות למכור מאכלי ביצים
לטבעונים".
בשלב זה ,המוצר החדש נמכר רק
למסעדות ולמאפיות .בעוד כשנה
נוכל למצוא אותו למכירה גם
ללקוחות פרטיים.
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
מפחיד? לא בדיוק!

הפילים
נודדים פחות

20

21

בספרד יש מסורת ארוכת שנים של מרוצי שוורים .אלה הם מרוצים
שבהם אנשים רצים ברחובות ביחד עם שוורים .זהו מרוץ מסוכן מפני
שהשוורים יכולים לתקוף את האנשים.
השנה ,בגלל הקורונה ,המרוצים האלה לא מתקיימים.
אך אנשים רוצים להצטלם כאילו הם רצים עם שוורים מפחידים.
לכן ,בעל חנות מזכרות ָשׂם פסלים של שוורים מפחידים ,כדי לאפשר
)לתת( לתיירים להצטלם כאילו הם במרוץ.
לכן ,האיש שבתמונה לא  מפחד מהשור שמאחוריו...

הפילים שבתמונה חוצים
)עוברים( אגם בשמורה בקניה.
הגשמים הרבים שירדו בקניה
מילאו את הנהרות והאגמים,
והפילים ,כמו גם בעלי חיים
אחרים ,נהנים מזה.
"עכשיו הם נודדים )עוברים
ממקום למקום( פחות כדי למצוא
מים" ,אומרים בשמורת הטבע.

'צוות הלביאות' החל לעבוד
בקניה יש צוות שמירה מיוחד על בעלי החיים
בשמורות הטבע.
לאחרונה הצטרפו לצוות הזה נשים משבט
המסאי .הן אף קיבלו את השם' :צוות
הלביאות' .זה חשוב מפני שהן חיות באזורים
בהן יש חיות רבות.
זו הפעם הראשונה שנשים משבט המסאי
עובדות בשמירה על בעלי החיים.
בתמונה :אחת ה'לביאות' ,ביחד עם נשות
השבט.
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אֳ

מי מפחד מעקרבים?

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

בּוֹשׁ ָטה ממצרים יש עבודה מסוכנת
למוחמד ַה ְמ ִדי ְ
במיוחד .הוא לוכד )תופס( עקרבים במדבר כדי
להוציא מהם את הארס.
הוא עובד בחברה שמייצרת תרופות מארס של
עקרבים .למרות הסכנה ,מוחמד לא מפחד ,ואפילו
נותן לעקרבים לזחול לו על הפנים...

מכונית
שלא מזהמת

24

מהנדסים בעולם עובדים קשה
כדי להוריד את רמת הזיהום
ממכוניות.

ִל ְחיות עם גמדים

25

לאחרונה יצאה מרלין גורליאס
הבלגית לגימלאות )פנסיה(.
במקום להשתעמם בבית ,היא
החלה )התחילה( לאסוף בובות
של גמדים.
בתמונה ,היא אמנם יושבת עם
גמדי הגינה שלה ,אבל יש לה גמדים גם בבית.
"בכל מקום שאני מגיעה אליו ,אני מחפשת גמדים" ,היא מספרת" .גם
גדל כל הזמן".
חברים ושכנים מחפשים בשבילי ,והאוסף ֵ
אז אם יש לכם איזה גמד מיותר ,אתם יכולים לשלוח אותו למרלין.

אלכסיי אוסיקוב מבלארוס
המציא מכונית שאינה מזהמת
כלל!
אוסיקוב ,שעובד כרועה
כבשים ,חתך מכונית לשתיים
ורתם )קשר( אותה לשני סוסים.
"המכונית שלי לא פולטת
)מוציאה( עשן" ,אומר אוסיקוב.
האם נראה לכם שיצרניות
הרכב ישתמשו ברעיון של
הרועה מבלארוס?
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סיפור קצר
סוֹחֵר ָה ַעתִיקוֹת וְהַשׁוּ ְלחָן

26

מוּכּר ִבּ ְכ ָפרוֹ.
אוֹפה ָ
יקר ָהיָה ֶ
ַמר ֵבּ ְי ֶ
בּוֹקר הוּא ָהיָה ְמ ַח ֵלק ֶאת
ְבּכֹל ֶ
אָפה ְל ָלקוֹחוֹת ַבּ ְכּ ָפר.
ַה ְל ָח ִמים ֶשׁ ָ
אַחת ַה ֲח ֵצרוֹת
בּוֹקר ֶא ָחד ,הוּא ָראָה ְבּ ַ
ֶ
ָדע ֶשׁזֶהוּ ְכּ ִלי
ָשׁן .הוּא י ַ
ְכּ ִלי ַח ְק ָל ִאי י ָ
)שׁיֵשׁ ְמ ַעט ְמאוֹד ָכּמוֹהוּ(,
ָדיר ֶ
נִ
מוּכנִ ים ְל ַשׁ ֵלם ַבּעֲבוּרוֹ
אַס ָפנִ ים ָ
ֶשׁ ְ
ִ)בּ ְשׁ ִבילוֹ( ֶכּ ֶסף ַרב.
וּמ ַכר
הוּא ָקנָה ֶאת ַה ְכּ ִלי ִבּ ְמ ִחיר נָמוָּ 
אוֹתוֹ ְבּ ֶכּ ֶסף ַרב.
)שׂ ֵמ ַח( ֵמ ָה ֶרוַוח
רוּצה ָ
הוּא ָהיָה ְמ ֶ
ַהגָדוֹל .הוּא ֵה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ְל ַה ִבּיט
ְ)ל ִה ְס ַת ֵכּל( ְס ִביבוֹ ְבּ ִת ְקוָוה ִל ְמצוֹא עוֹד
יריםָ .כּ הוּא ָקנָה ִציוּר
ֲח ָפ ִצים נְ ִד ִ
וּמ ַכר אוֹתוֹ ְבּ ֶרוַוח ַרב וְ עוֹד
יוּחד ָ
ְמ ָ
ֲח ִרים.
ֲח ָפ ִצים א ֵ
יוֹתר
טוֹבה ֵ
ָסה ָ
הוּא ֵה ִבין ֶשׁזוֹ ַפּ ְרנ ָ
ֲפיָיה .תוֹ זְ ַמן ָק ָצר,
ֲבוֹדה ַבּ ַמא ִ
ֵמ ָהע ָ
אוֹתה וְ ָע ָבר ַלעֲבוֹד ַרק ִעם
הוּא ָסגַר ָ
יקים.
ֲח ָפ ִצים ַע ִת ִ
יע ֵא ָליו ִעם
תוֹשׁ ֵבי ַה ְכּ ָפר ֵה ֵחלוּ ְל ַה ִג ַ
ָ
וּמשׁוּנִ ים ְכּ ֵדי ֶשׁ ִי ְקנֶה
ֵכּ ִלים ְי ָשׁנִ ים ְ
יקר ָה ַל גַם
אוֹתם ֵמ ֶהםַ .מר ֵבּ ְי ֶ
ָ
יוֹתרְ ,כּ ֵדי ִל ְמצוֹא
חוֹקים ֵ
ִל ְכ ָפ ִרים ְר ִ
ְד ָב ִרים ְמ ַענְ ְיינִ ים.

אתי ִל ְראוֹת ִאם יֵשׁ ָל ֶכם
"שׁלוֹםָ ,בּ ִ
ָ
אָמר ְל ַב ַעל ַה ַבּ ִית.
ַמ ֶשׁהוּ ִל ְמכּוֹר"ַ ,
"אֵ ,אין ָלנוּ ָמה ִל ְמכּוֹר"ָ ,ענָה ָה ִאישׁ.
ויח ֶכּ ֶסף
תוּכל ְל ַה ְרוִ ַ
אוּלי ַ
" ֲח ָבלַ ,
אַתה ְכּ ָבר א ָצ ִרי,"
ָשׁן ֶשׁ ָ
ִמ ַמ ֶשׁהוּ י ָ
ֵע.
יסה ְל ַשׁ ְכנ ַ
ִנ ָ
אָמר ָה ִאישׁ.
"אַתה יָכוֹל ְל ַח ֵפּשׂ"ַ ,
ָ
ֲבל א ִת ְמ ָצא ַמ ֶשׁהוּ ְמ ַע ְניֵין".
"א ָ
תוֹבב ַבּ ַבּ ִית וְ א ָראָה
יקר ִה ְס ֵ
ַמר ֵבּ ְי ֶ
אַחד
ַמ ֶשׁהוּ ְמ ַע ְניֵיןִ .פּ ְתאוֹםְ ,בּ ַ
יוּחד,
שׁוּל ָחן ְמ ָ
ַה ֲח ָד ִרים ,הוּא ָראָה ְ
כוּתי.
ֶשׁ ְכּמוֹתוֹ ָראָה ַבּמוּזֵיאוֹן ַה ַמ ְל ִ
ָדע ֶשׁ ַה ַנגָר ַה ְפּ ָר ִטי ֶשׁל ַה ַמ ְל ָכּה
הוּא י ַ
כּוּלם ָח ְשׁבוּ
טוֹריָה ֵה ִכין אוֹתוָֹ .
יק ְ
ִו ְ
עוֹלם ֵמ ַהסוּג
ידי ָבּ ָ
שׁוּל ָחן ַה ְי ִח ִ
ֶשׁזֶהוּ ַה ְ
ַלה עוֹד ֶא ָחד.
ַהזֶהְ ,ו ִהנֵה הוּא ְמג ֶ
אָמר ַבּ ַעל
את ַמ ֶשׁהוּ"ַ ,
רוֹאה ֶשׁ ָמ ָצ ָ
" ֲא ִני ֶ
ַה ַבּ ִית.
יקרְ ,כּ ֵדי א
אָמר ַמר ֵבּ ְי ֶ
"א ְבּ ִדיוּק"ַ ,
שׁוּל ָחן.
ְל ֵהי ָראוֹת ֶשׁהוּא ִמ ְת ַל ֵהב ֵמ ַה ְ
מוּכן ְל ַשׁ ֵלם ְלִ 100 לירוֹת".
"אֲנִ י ָ
ֲפילוּ ַבּעֲבוּר
"א ֶא ֵתן ְל אוֹתוֹ א ִ
אָמר ָה ִאישׁ,
ִ)בּ ְשׁ ִביל( ִ 1,000לירוֹת"ַ ,
שׁוּל ָחן ַהזֶה ְמ ַע ְניֵין ְמאוֹד
ֶשׁ ֵה ִבין ֶשׁ ַה ְ
יקר.
ֶאת ַמר ֵבּ ְי ֶ

ְבּ ַתנוּר
ַה ִחימוּם
ֶשׁ ִלי".
ֵע וְ ִה ְס ִכּים ִל ְמכּוֹר ֶאת
ָה ִאישׁ ִה ְשׁ ַת ְכנ ַ
שׁוּל ָחן ְתמוּ ַרת ִ)בּ ְשׁ ִביל( ִ 500לירוֹת.
ַה ְ
מוּכן
יקר ָהיָה ָ
ָדע ֶשׁ ַמר ֵבּ ְי ֶ
הוּא א י ַ
ֲפילוּ
שׁוּל ָחן ַהזֶה א ִ
ְל ַשׁ ֵלם ַעל ַה ְ
ִ 10,000לירוֹת.
אַל ֵפי
ויח ַעל זֶה ְמאוֹת ְ
הוֹלְ ל ַה ְר ִו ַ
'אֲנִ י ֵ
סוֹחר ָה ַע ִתיקוֹת.
ִלירוֹת'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ ֵ
ָלה ְכּ ֵדי
הוֹלְ ל ָה ִביא ֶאת ָה ֲעג ָ
" ֲא ִני ֵ
שׁוּל ָחן.
יה ֶאת ַה ְ
ֲמיס ְ)ל ַהעֲלוֹת( ָע ֶל ָ
ְל ַהע ִ
יקר.
אָמר ַמר ֵבּ ְי ֶ
ֲא ִני ְכּ ָבר חוֹזֵר"ַ ,
אָמר ַבּ ַעל ַה ַבּ ִית
ַוח ִתי ֶכּ ֶסף טוֹב"ַ ,
"ה ְרו ְ
ִ
יע ְבּאוֹתוֹ ָה ֶרגַע ֵמ ַה ָשׂ ֶדה.
ִל ְבנוֹ ֶשׁ ִה ִג ַ
שׁוּל ָחן
רוֹצה ִל ְקנוֹת ֶאת ַה ְ
"ה ִאישׁ ַהזֶה ֶ
ָ
ַרק ִבּ ְשׁ ִביל ָה ַר ְג ַל ִיים ֶשׁלוֹ".
ָעים ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִביל
ַה ְשׁ ַנ ִיים ִה ְר ִגישׁוּ א נ ִ
מוֹכ ִרים ַרק ַר ְג ַל ִיים.
ִ 500לירוֹת ֵהם ְ
אָמרוּ זֶה ָלזֶה.
"צ ִריַ לעֲזוֹר לוֹ"ְ ,
ָ
ַחתוִֹ בּ ְשׁ ִבילוֹ ֶאת ָה ַר ְג ַל ִיים
"ל ָפחוֹת נ ְ
ְ
שׁוּל ָחן".
ֶשׁל ַה ְ
ַה ְשׁ ַנ ִיים ָל ְקחוּ ַמסוֹר ְו ָח ְתכוּ ִבּ ְמ ִהירוּת
אַר ַבּ ַעת ָה ַר ְג ַל ִיים.
ֶאת כֹּל ְ
שׁוּל ָחן ְכּ ֵדי
ַחתוֹ גַם ֶאת ַה ְ
"בּוֹא נ ְ

ָשׁים .הוּא
ָדע ֵאיְ ל ַד ֵבּר ִעם ֲאנ ִ
הוּא י ַ
ָע ָשׂה ֶאת ַע ְצמוֹ ְכּ ִאילוּ ַה ֵח ֶפץ ֶשׁ ְל ָפנָיו
הוֹריד ֶאת
א ָשׁוֶוה ַה ְר ֵבּהְ ,כּ ֵדי ְל ִ
יקר
ֲפילוּ ִשׁ ֵ
ַה ְמ ִחירִ .ל ְפ ָע ִמים הוּא א ִ
יוֹתר.
ְכּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ְמ ִחיר טוֹב ֵ
ָשׁן
יקר ְל ַב ִית י ָ
יע ַמר ֵבּ ְי ֶ
יוֹם ֶא ָחדִ ,ה ִג ַ
ִבּ ְכ ָפר ָרחוֹק.

"ת ְר ֶאהֲ ,א ִני ִבּ ְכ ָלל א ָצ ִריֶ את
ִ
יקר.
אָמר ַמר ֵבּ ְי ֶ
ָשׁן ַהזֶה"ַ ,
שׁוּל ָחן ַהי ָ
ַה ְ
" ֲא ִני ַרק ִמ ְת ַע ְניֵין ָבּ ַר ְג ַל ִיים ֶשׁלוֵֹ .הם
אַחר ֶשׁיֵשׁ
שׁוּל ָחן ֵ
כוֹלים ְל ַה ְת ִאים ְל ְ
ְי ִ
ָבוֹה
ֲשׁ ֵלם ְמ ִחיר ג ַ
אַתה ֵמ ִבין ֶשׁא א ַ
ִליָ .
שׁוּל ָחן.
ֹל-כִּ בּ ְשׁ ִביל ַר ְג ַל ִיים ֶשׁל ְ
כּ ָ
שׁוּל ָחן ֶא ְשׁ ַת ֵמשׁ ְכּ ֵע ִצים
ִבּ ְשׁאָר ֶח ְל ֵקי ַה ְ

יוּכל ְל ַה ְכ ִניס אוֹתוֹ ַל ַתנוּר
ֶשׁהוּא ַ
יסקוּ ֶאת כֹּל
אָמרוּ ְו ִר ְ
ְבּ ַקלוּת"ְ ,
שׁוּל ָחןַ .רק ֶאת ָה ַר ְג ַל ִיים ֵהם ִה ְשׁ ִאירוּ
ַה ְ
מוּתן.
ִבּ ְשׁ ֵל ָ
יקר ָחזַר ָל ַק ַחת ֶאת
ֲשׁר ַמר ֵבּ ְי ֶ
ַכּא ֶ
אוּחר ִמ ַדי...
שׁוּל ָחן ,זֶה ְכּ ָבר ָהיָה ְמ ָ
ַה ְ
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ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

27
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שׁיִ ְפ ְתרוּ אוֹ ָתםַ .ה ִאם תוּכְלוּ ַל ֲעזוֹר לָנוּ?
ֶ

29

אֳ

נוגה הוא כוכב הלכת היחיד
שמסתובב עם כיוון השעון.
האגודל שלך באורך של האף
שלך.

שׁל ַמר ֶעפְרוֹנִי?
ִמי אָכַל ֶאת ָהעוּגִיוֹת ֶ
דוֹאג ָלה
מוּבן ֵ
ֲלה ַכּ ָ
בוֹט ִנים ְו ֶלאֱגוֹזִ יםַ .בּע ָ
אָל ְר ִגית ְמאוֹד ְל ְ
ְג ֶב ֶרת ֶע ְפרוֹ ִני ֶ
אוֹהב ֶאת
אוּלם ,הוּא ֵ
בּוֹטנִ ים אוֹ אֱגוֹזִ יםָ .
עוּגיוֹת ִעם ְ
ְוא ַמ ְכ ִניס ַל ַבּ ִית ִ
אוֹתן ַבּחוּץ ַעל ַה ִמ ְר ֶפּ ֶסת.
אוֹכל ָ
עוּגיוֹת ָה ֵא ֶלה ְמאוֹד ,וְ ָל ֵכן הוּא ֵ
ָה ִ
אוֹתן ַבּ ִמ ְר ֶפּ ֶסת.
עוּגיוֹת ְשׁ ֵק ִדיםְ ,ו ִה ְשׁ ִאיר ָ
יוֹם ֶא ָחדָ ,קנָה ַמר ֶע ְפרוֹ ִני ִ
אוֹתן ִעם כּוֹס ַה ָק ֶפה ֶשׁלוֹ,
ֲשׁר ָר ָצה ֶלאֱכוֹל ָ
ֲרוּחת ָה ֶע ֶרבַ ,כּא ֶ
אַחר א ַ
אוּלםְ ,ל ַ
ָ
יקה.
קוּפ ָסה ֵר ָ
הוּא ָמ ָצא ֶאת ַה ְ
אָכל ֶאת
יל ָדיו ָהיוּ ַבּ ַבּ ִיתְ ,והוּא ֶה ְח ִליט ְלגַלוֹת ִמי ֵמ ַה ְי ָל ִדים ַ
ַרק ִא ְשׁתוֹ ִו ָ
עוּגיוֹת.
ָה ִ
יאל.
אָמר ָד ִנ ֵ
יח ְק ִתי ַבּ ַמ ְח ֵשׁב"ַ ,
יתי ַבּ ֶח ֶדר וְ ִשׂ ַ
"ה ִי ִ
ָ

בעולם קיימים כ5,000-
מינים )סוגים( שונים של
תפוחי אדמה.
הקיבה מסוגלת )יכולה(
להתנפח עד פי  20מגודלה.
אוכלוסיית דובי הפנדה גדלה

קוֹבּי.
אָמר ִ
ויצ'ים( ְל ֵבית ֵס ֶפר"ַ ,
)סנְ ְדוִ ִ
יכים ֶ
"ה ַכנְ ִתי ְכּ ִר ִ
ֵ
ידת ֶח ְמאַת
ימא ְל ָה ִכין ְג ִל ַ
"עז ְַר ִתי ְל ִא ָ
ָ
ָעל.
אָמ ָרה י ֵ
נוּח"ְ ,
בּוֹט ִנים ְל ִק ַ
ְ
אָמ ָרה ִשׁי ָרה.
"אֲנִ י ֵה ַכנְ ִתי ֶאת ַה ָס ָלט"ְ ,
ְמר ֶעפְרוֹנִי
ַה ִאם תוּכְלוּ ַל ֲעזוֹר ל ַ
שׁלוֹ?
ְלגַלוֹת ִמי אָכַל ֶאת ָהעוּגִיוֹת ֶ
ְתשׁוּבָה:
ָדוּעְ ,ג ֶב ֶרת ֶע ְפרוֹנִ י
בּוֹט ִניםַ .כּי ַ
ידת ֶח ְמאַת ְ
ימא ֶשׁ ָלה ְג ִל ַ
יפּ ָרה ֶשׁ ִהיא ֵה ִכינָה ִעם ִא ָ
ָעל ִס ְ
יֵ
ָעל ְמ ַשׁ ֶק ֶרת.
בוֹטנִ ים וְ ָל ֵכן י ֵ
אָל ְר ִגית ְל ְ
ֶ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה
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ַפּ ְצ ָחן
ילים ַה ֲח ָדשׁוֹת ַבּ ָשׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית ִהיא ַפּ ְצ ָחן.
אַחת ַה ִמ ִ
ַ
קוֹדים
)פּוֹת ַח ְלא ְרשׁוּת( ִ
אָדם ֶשׁ ְמ ַפ ֵצ ַח ֵ
ַפּ ְצ ָחן הוּא ָ
א-חוּקית.
ִ
ֲת ֵרי ִאי ְנ ֶט ְרנֶט ְבּצוּ ָרה
סוֹד ִיים ַבּא ָ
ִ
ֲבל יֵשׁ גַם ַפּ ְצ ָחן ַבּ ֶט ַבע ִ -ציפּוֹר
אָ
ָפה.
ִצ ְבעוֹנִ ית ְוי ָ
קוֹדים,
מוּבןֶ ,שׁ ִהיא א ְמ ַפ ַצ ַחת ִ
ַכּ ָ
כוֹלה ְל ַפ ֵצ ַח אֱגוֹזִ ים
ֲבל ִהיא ְי ָ
אָ
דוּב ְד ָבנִ ים,
ֵיתים וְ ְ
ַל ִעי ִנים ֶשׁל ז ִ
ְוג ְ
ְבּ ֶעזְ ַרת ַה ָמקוֹר ֶה ָחזָק ֶשׁ ָלה.

מאוד בשנים האחרונות.
כיום ,הם כבר לא נחשבים
בסכנת הכחדה )היעלמות(.

Pixabay

מלאווי ,שבמזרח אפריקה,
היא המדינה עם מספר
הרופאים הקטן ביותר :רופא
אחד לכל  50אלף תושבים.
מצד שני ,במונקו ,קיים
מספר הרופאים הגבוה ביותר
לנפש :לכל  170תושבים שם
יש רופא אחד.
ובישראל? אצלנו יש רופא
אחד לכל  250תושבים.
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הַכֺּל ִה ְתחִיל ֵמ ַהַג ְלגַלוֹן...
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מאת שירה לוי
מוֹריס,
י-לה ִ
יק ִנית ַט ְי ָ
אָמ ִר ָ
ַה ִמ ְת ַע ֶמ ֶלת ָה ֶ
כוֹלה( ַלעֲשׂוֹת.
ֶלת ) ְי ָ
ַמ ְראָה ָמה ִהיא ְמסוּג ֶ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ִהיא ִת ְשׁבּוֹר
יקה ְ
אַת ֵל ִט ָ
מוּמ ִחים ְל ְ
ְ
ימ ִפּיוֹת.
אוֹל ְ
יאים ַר ִבּים ְו ִתזְ ֶכּה ְבּ ֵמ ַד ְליוֹת ִ
ִשׂ ִ
אָה ְב ִתי ַלעֲשׂוֹת
יתי ְק ַטנָהַ ,
"כּ ֶשׁ ָה ִי ִ
ְ
מוֹריס" .כֹּל ַפּ ַעם
ַלגַלוֹ ִנים"ְ ,מ ַס ֶפּ ֶרת ִ
גְ
ַע ִתי ְל ָמה ֶשׁאֲנִ י
ִה ְת ַק ַד ְמ ִתי ְק ָצתַ ,עד ֶשׁ ִהג ְ
)לעוּף(
עוֹשׂה ַהיוֹם .זֶה ַמ ָמשׁ נִ ְפ ָלא ְל ַר ֵחף ָ
ָ

ַבּ ֲא ִוויר".

    

ְרוּשׁ ַליִם ְמבוּ ְל ָבּלִים
אוֹ ֲהדֵי בֵּיתָ"ר י ָ
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מאת איילה שמעוני
ימ ֵכר ַל ֵשׁייח' ָח ֵמד
רוּשׁ ַל ִים ,אֲמוּ ָרה ְל ִה ָ
ית"ר ְי ָ
בוּצת ַה ַכּדוּ ֶרגֶלֵ ,בּ ָ
ֲח ִצי ִמ ְק ַ
יפה ֵמ ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ַע ְר ִביוֹת.
ֵבּן ֲח ִל ָ
ֶח ָשׁ ִבים ְל ִג ְז ָע ִנים ֶנגֶד
בוּצהֶ ,שׁנ ְ
ֲדי ַה ְק ָ
ַה ָד ָבר ָג ַרם ְל ִב ְלבּוּל ַרב ֵבּין אוֹה ֵ
ֲע ָר ִבים.
ַאר ֵדר ִמ ְמ ִדינָה ֲע ָר ִבית.
ילי ְ
ֲדים ִה ְפ ִגין ֶנגֶד ַה ְמ ִכי ָרה ְל ִמ ְ
ֵח ֶלק ָק ָטן ֵמ ָהאוֹה ִ
ֲדים
ילית ֶשׁל ָהאוֹה ִ
ֵבּינְ ַת ִייםִ ,בּ ְג ַלל ֶשׁ ֵאין ָק ָהל ַבּ ִמ ְג ָר ִשׁיםַ ,ה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ַה ְשׁ ִל ִ
ֶשׁת.
מוּרג ֶ
ָה ֵא ֶלה ִכּ ְמ ַעט וְ א ְ
תוֹמ ִכים ַבּ ְמ ִכי ָרה.
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם ְ
ֲח ִרים ִ
ֲדים ַר ִבּים א ֵ
ִמ ַצד ֵשׁנִ י ,אוֹה ִ
אָמרוּ.
בוּצה ְוטוֹב ַל ָשׁלוֹם"ֵ ,הם ְ
ֲמינִ ים ֶשׁזֶה טוֹב ַל ְק ָ
ַחנוּ ַמא ִ
" ֲאנ ְ
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רויטרס

רויטרס

מה עשה
השופט לשוער?
32

אֳ

מאת רונן גליק
שופט הכדורגל האיטלקי,
אנטוניו מרטיניילו ,התפרסם
לפני כשנה ,אבל לא מסיבות
טובות .הוא נגח )היכה בראש(
שוער של אחת הקבוצות.
השניים התווכחו )רבו( לאחר
המשחק ,והשופט לא חשב
יותר מדי ועשה מעשה אסור.
הוא קיבל על כך עונש כבד
 הוא לא יכל לשפוט בשנההאחרונה .בנוסף ,הוא לא יכל
להיכנס לאף מגרש כדורגל
במשך השנה.
לאחרונה ,העונש של מרטיניילו
הסתיים )נגמר( והוא חזר
לשפוט .אך השחקנים כועסים
על מה שעשה ,ומבקשים שלא
לתת לו לשפוט יותר.

בּוֹ ֲחרִים
ְאוּמי
ֵעץ ל ִ

33

מאת איילה שמעוני
ֶימת ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל' עוֹ ֶר ֶכת
'ק ֶרן ַקי ֶ
ֶ
ָמים ֵא ֶלה ַת ֲחרוּת
)עוֹשׂה( ְבּי ִ
ָ
אוּמי'.
'ה ֵעץ ַה ְל ִ
ָ
אוּמית',
'ציפּוֹר ְל ִ
"יֵשׁ ָלנוּ ִ
אוּמי'",
וּ'פ ַרח ְל ִ
אוּמית' ֶ
'חיָה ְל ִ
ָ
יע
"ה ִג ַ
ֶימת'ִ .
'ק ֶרן ַקי ֶ
אוֹמ ִרים ְבּ ֶ
ְ
ַה ְז ַמן ִל ְבחוֹר גַם ֶאת ָה ֵעץ
אוּמי".
ַה ְל ִ
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ְכּ ֵדי ְל ִה ְשׁ ַת ֵתף
ַבּ ְבּ ִחי ָרה ֶשׁל
אוּמי
ָה ֵעץ ַה ְל ִ
ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.

   

ויקיפדיה

   

ויקיפדיה

   

ויקיפדיה

למה יש הבדלים בסרטים?

34

אֳ

מאת שירה לוי
סרטי 'דיסני' מוּכּרים בכל
העולם .כדי שכל הילדים יוכלו
ליהנות מהם ,הסרטים מדברים
בשפות שונות .זאת אומרת,
שילד בישראל יכול לשמוע את
הסרט בעברית וילד ביפן ישמע
אותו ביפנית.
ובכן ,מתברר ,ש'דיסני' מבצעת
)עושה( שינויים גם בכרזות
הפרסום לסרטים ואפילו בתוך
הסרטים עצמם.
כך למשל ,בסרט 'הקול
    מתוך אתר Bored Panda
בראש' ,רואים ילדה קטנה
שלא אוהבת ברוקולי .אולם ,מי שיצפּה )יראה( בסרט הזה ביפן ,יראה
שהילדה שונאת פלפלים ירוקים.
או בסרט 'צעצוע של סיפור' ,מי שישים לב ,יראה שבסרט שמציגים
)מראים( בארצות הברית יש סצנה בה הרקע הוא דגל של אמריקה,
ובשאר העולם הרקע שונה לגמרי.
גם בסרט 'זוּטוֹפּיה' אפשר לראות שינויים שמתאימים לתרבויות שונות.
כך נראה בארצות הברית ,קנדה וצרפת דמות של צבי ,בסין תהיה זו
פנדה ,בברזיל נמר ובאוסטרליה קואלה.
מדוע חברת 'דיסני' מתאמצת כל-כך לשנות פרטים בסרטים שלה?
"לכל מדינה יש תרבות שונה" ,אומרים ב'דיסני'" .לפעמים ,הסרט
לא יובן כראוי בגלל הפרטים
הקטנים .כך למשל ,ביפן ,ממש
אוהבים ברוקולי ולכן החלפנו
אותם בפלפלים שלא כל-כך
אוהבים שם .אנחנו גם רוצים
שהצופים שלנו יתחברו יותר
לסרטים ,ולכן הכנסנו לתוכם
בעלי חיים שמתאימים למדינות
שלהם ,כמו פנדה לסין ,קואלה
לאוסטרליה וכדומה".

   

מתוך אתר Bored Panda
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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 ְ

ֲכל ֶשׁמוּ ְז ָכּר
ִאם ִת ְפ ְתרוּ ֶאת כֹּל ָה ְר ָמזִ יםַ ,בּטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ֵשׁם ֶשׁל ַמא ָ
יליוֹן זֶה.
ְבּ ִג ָ

ִ .1מין ָצ ִעיףָ ,שׁל

ר

ד

י

1

ַ .1ה ֶפּה ֶשׁל ַה ִציפּוֹר

ד

2

חוֹלים
ְ .2מ ַט ֵפּל ְבּ ִ

'עמוֹק'
ַ .2ה ֵה ֶפֵ מ ָ

3

'ל ְי ָלה'
ַ .3ה ֵה ֶפִ מ ַ

ַשׁנוּנִ י ,א ֵעי ָרנִ י
 .3י ְ

4

ָ .4קשׁוּר ְבּ ִר ְת ָמה

ְ .4ל ֶפ ַתע

ֶ .5צ ַבע ַה ַתפּוּז
ָ .6רשׁוּםֶ ,שׁ ַכּ ְתבוּ אוֹתוֹ

ֲרוֹבת ֶשׁל
ַ .5תע ֶ
תוּכים
ְי ָרקוֹת ֲח ִ

ֶ .7י ֶרק ָעגוֹל ַבּ ַעל ָע ִלים ַר ִבּים

 .6א ָקרוֹב

ַ .8ה ֵה ֶפֵ מ' ָרחוֹק'

ָמים
 .7יֵשׁ ָבּה  365י ִ

5

6

7

 .9א ַחמוֹת
יער
חוֹסר ֵשׂ ָ
ַ .10מ ָצב ֶשׁל ֶ

ק

ר

ת

ח

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

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 ַ

3

4

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

אוֹתם
נוֹט ִעים ָ
ְ .1
ֶ .2שׁ ָצ ְבעוּ אוֹתוֹ
'עוֹלה'
ַ .3ה ֵה ֶפֵ מ ֶ
ְ .4כּ ִלי ֲח ִפי ָרה

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ

מִילִים נִ ְרדָפוֹת

ילים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
יכם ִל ְמצוֹא ִמ ִ
ֲל ֶ
ימה ֶשׁל ַה ְג ָדרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ע ֵ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
אוֹתיוֹת 'ג' וְ '-י'.
ָבּ ִ

מוֹפיעוֹת ַבּ ַכּ ָתבוֹת ָבּ ִעיתוֹן.
יליםֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהן ִ
ימה ֶשׁל ִמ ִ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
ילים ְל ָמ ָטה.
יעזְ רוּ ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמ ִ
ילים ַהנִ ְר ָדפוֹת ֶשׁ ָל ֶהןֵ .ה ָ
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ִמ ִ

יסהִ :גי _ _ _
דוֹלה ִל ְכ ִב ָ
ִ .1מין ְק ָע ָרה ְג ָ

יתה _________
מוֹדד _________ ַ .7מ ְפ ִח ָ
ְ .1ל ִה ְת ֵ

ְ .2כּ ִלי נְ ִגינָהִ :גי _ _ _

ְ .2ל ַה ִזיק ___________ ֶ .8נ ֱע ַר___________ 

ָ .3האָח ֶשׁל ַה ַבּ ַעלִ :גי _

נוֹכ ִחי ___________  .9אֱנוֹשׁוּת _________
ְ .3

ִ .4שׁימוּשׁ ְבּ ַמ ְג ֵהץִ :גי _ _ _
לוּחִ :גי _
כּוֹת ִבים ִאיתוֹ ַעל ַ
ְ .5
ָס ִייםִ :ג'י _ _
 .6סוּג ֶשׁל ִמ ְכנ ַ
 .7א ַפּ ְח ָדןִ :גי _ _ _
יער ָכּתוֹםִ :ג'י _ _ _
 .8יֵשׁ לוֹ ֵשׂ ָ
ָבוֹהִ :ג'י _ _ _
ַ .9בּ ַעל ַח ִיים ג ַ
ֲבוֹדה ַבּ ִגינָהִ :גי _ _ _
 .10ע ָ
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גי

חוֹשׁ ִשׁים _________ ְ .10לזַהוֹת _________
ְ .4
 .5הֲמוֹ ִניוֹת __________ ָ .11סמוּ__________ 
ֵיע _________
ִ .6חיוּ ִנ ִיים __________ ְ .12מ ַסי ַ
שׂה *
שׁ ַחיָיבִים אוֹ ָתם * ְל ַהכִּיר * ְמ ַפ ֲחדִים * נַ ֲע ָ
* ֶ
שׁיֵשׁ ַה ְרבֵּה ֵמ ֶהן * ִלפְגוֹ ַע * עוֹזֵר * ְליַד *
* ְכּלָל ְבּנֵי ָהאָדָם * ֶ
ְשׁיו *
שׁל ַעכ ָ
* מוֹרִידָה * ְל ִהי ָל ֵחם * ֶ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ
מאוזן:
קוּפה ֶשׁל
ַעץ ָד ָבר ַחד ְבּ ַמ ֶשׁהוִּ .3 .ה ְשׁ ַת ְמ ָשׁה ְבּ ִמ ְס ָפּ ַר ִייםְ .6 .ת ָ
 .1נ ַ
ָ"כי ַל ִנילוּסַ .11 .בּד ֶשׁ ְמ ַכ ֶסה ֶאת ַה ַחלוֹן.
ָ 24שׁעוֹתֵ .9 .שׁם ָתנ ִ
לוֹמר
רוֹצה ַ
שׁוֹקוֹלד .16 .קוֹל ַה ְצחוֹקֶ .17 .
ָ
יצ' ָרץ'ֶ .15 .צ ַבע ַה
ִ .13ר ְ
תוֹכי.
אוֹתה .19 .א ָע ֶבהְ .21 .בּ ִ
ילה ָ
גוֹלת ַמ ִט ָ
)ר"ת(ַ .18 .ה ַת ְר ְנ ֶ
ֱמת ַמ ָשׂא
אַריֵהֶ .28 .בּה ַ
תוֹכםְ .24 .כּ ִלי ִמ ְשׂ ָחק ָעגוֹל .26 .קוֹל ָה ְ
ְ .23בּ ָ
יבּ ִטיתִ .29 .מַ 12-ה ְשׁ ָב ִטיםִ .30 .טיפָּ .31 .תא דוֹאַר )ר"ת(ְ .33 .מ ַנגֵן
ִט ֶ
קוֹפּנְ ָהגֶן.
ילִ .36 .בּי ָר ָתה ִהיא ֶ
ָפּנִ יִ .35 .בּ ְשׁ ִב ְ
ְבּ ִכינוֹרַ .34 .מ ְט ֵבּ ַע י ָ
ימהִ .41 .ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמ ֲח ֵר ָשׁהָ .42 .העוֹנָה ַה ָק ָרה.
ִ .40בּי ָר ָתה ִהיא ִל ָ
יבר ִחיוּנִ י.
אוֹכל ְבּ ַתנוּר )כ"ח(ֵ .48 .א ָ
ֲכנַת ֶ
הוֹלַ מ ֵהר .46 .ה ָ
ֵ .44
אַלמוֹג.
וּמ ַחטַ .51 .י ֲחזוֹרְ .52 .
ִ .50ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּחוּט ַ
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מאונך:
בוּצת ְפּ ָר ִחים.
שׁוֹדד ,גוֹזֵלְ .4 .ק ַ
אָמר ְר ִכילוּתֵ .3 .
ֵ .1בּית ַה ְכּ ָב ִשׂיםַ .2 .
ָבוֹהָ .12 .מקוֹם ִעם ַמ ִים ַר ִבּים.
אָדם ֶא ָחדְ .10 .ק ָלף ג ַ
'כּוֹתב'ַ .8 .כּמוּת ָמזוֹן ְל ָ
ָ .5ע ָברָ ,____ ,ע ִתיד .6 .סוּג ֶשׁל ַמנְ עוּלַ .7 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'צחוֹק'.
יאַטרוֹןַ .21 .ה ֵה ֶפִ מ ְ
עוֹמ ִדים ַה ַשׂ ְח ָקנִ ים ַבּ ֵת ְ
יה ְ
תוֹצ ֶרת ַה ְדבוֹ ָרהָ .20 .ע ֶל ָ
יוֹרים אוֹתוֹ ִמתוֶֹ ק ֶשׁתֶ .19 .
ִ .14מ ְכּ ֵלי ַה ָדםִ .15 .
תוּבים )ר"ת(.
יאיםְ ,כּ ִ
אוֹטוֹבּוּסים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית .30 .תוֹ ָרה ,נְ ִב ִ
ִ
לוֹב ִשׁים אוֹתוַֹ .25 .מגֵב ְלאוֹטוֶֹ .27 .ח ְב ַרת
יע קוֹל ִק ְרקוּרְ .23 .
ִ .22ה ְשׁ ִמ ַ
תוֹקף .37 .א ַרוָוקִ .38 .קיצוּר
יקשׁ ְבּ ֶ
יוֹשׁב רֹאשׁ )ר"ת(ִ .36 .בּ ֵ
ִ .31ניגֵן ַעל תוֹףַ .32 .ה ַבּ ִית ֶשׁל ַה ִציפּוֹרֶ .33 .פּ ַרח ָבּר מוּגָן אָדוֹםֵ .34 .
ילת ְבּ ֵרי ָרה.
הוּדיָ .45 .צ ָבא ַה ֲה ָגנָה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל )ר"ת(ְ .47 .מ ַע ֵבּד ָבּ ֵצקִ .49 .מ ַ
תוֹלים ָע ָליו ִשׂ ְמ ָלה .41 .י ִָדידִ .43 .אישׁ ָדת ְי ִ
ִל ְרחוֹבִ .39 .

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
עומרי שיר ,תל-אביב

רוני צעירי ,אפרת

מוּק ֶפת יָם
ַבּ ָשׁה ֶ
 .1י ָ

אוֹתם ַעל ִמ ְכ ָת ִבים
יקים ָ
ַ .6מ ְד ִבּ ִ

עדי ברמן ,נתניה

נעה תאיר ,חיפה

אַבּא ֶשׁ ִלי
ָ .2

אוֹמיוּת
עוֹצר ְבּ ִפ ְת ִ
ֵ .7

יהונתן כהן ,ירושלים

מור שרת ,אשדוד

הוֹל ִכים
ַ .3ה ֵה ֶפֵ מ ְ

אוֹמי
וּפ ְת ִ
 .8קוֹל ַר ַעשׁ ָחזָק ִ

מוחמד מוגרבי ,רמלה

טלי אלדד ,מודיעין

אבי ברהום ,באר-שבע

דני כהן ,ראשון לציון

אַבּ ִלים
ָשׁים ֶשׁ ִמ ְת ְ
ֲ .4אנ ִ

תוֹכם
ְ .9בּ ָ

אַלבּוֹם ֶשׁ ִלי
ָ .5ה ְ

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

שלחו טופס זה עם התשובות
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים.
את הפתרונות יש לשלוח ל:

מערכת ינשוף

רח' החלוץ  52ירושלים 9626903

שם
כתובת
עיר
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נוֹ ְתנִים כָּבוֹד לַקוּסְקוּס
מאת יעקב כהן
מוּכּ ִרים
ֲכ ִלים ַה ָ
אַחד ַה ַמא ָ
קוּסקוּס הוּא ַ
ְ
יוֹתר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֲהוּבים ְבּ ֵ
וְ ָהא ִ
עוֹלים ֶשׁ ָבּאוּ ִמ ְמ ִדינוֹת
יע ָלאָ ֶרץ ִעם ָה ִ
הוּא ִה ִג ַ
'יריָה ְועוֹד.
אַל ִג ְ
יקהָ :מרוֹקוֹ ,תוּ ִניסְ ,
אַפ ִר ָ
ְצפוֹן ְ
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,ה ִגישׁוּ ְמ ִדינוֹת ֵא ֶלה ַבּ ָק ָשׁה
)א ְרגוּן ַה ַת ְרבּוּת ֶשׁל ָהאוּ"ם(.
ֶסק"וֹ ִ
ְלאוּנ ְ
יע ִר ְשׁ ִמית( ַעל
הוֹד ַ
)ל ִ
יקשׁוּ ְל ַה ְכ ִריז ְ
ֵהן ִבּ ְ
עוֹל ִמי.
בּוּתי ָ
ֲכל ַת ְר ִ
קוּסקוּס ְכּ ַמא ָ
ַה ְ
ישׁרוּ ֶאת ַה ַבּ ָק ָשׁה.
ֶסק"וֹ ִא ְ
ְבּאוּנ ְ

מתוך יוטיוב



מלון חדש בשבדיה

36

35

אֳ

יוֹפִי בְּכֺל גִיל

37

מאת איילה שמעוני
בצפון שבדיה השלימו לאחרונה בנייה
של מלון חדש .בימים אלה של קורונה,
זה נדיר )לא רגיל( לשמוע על בניית מלון
חדש .אולם ,זהו מלון מיוחד במינו –
הוא נבנה מחדש בכל שנה.
זאת משום שהמלון כולו עשוי מקרח:
החדרים ,השולחנות ,הכיסאות ,ואפילו
המיטות.
אסף קליגר ,יח"צ

המלון פועל רק בתקופת החורף ,ובקיץ ...הוא נמס.
למלון הקפוא הזה מגיעים מעט אנשים יחסית ,כך שהוא מתאים גם
לתקופה )זמן( של הקורונה.
האם תרצו ללכת למלון שכזה?

מאת שירה לוי
ָשׁים
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ֲאנ ִ
ָשׁים ֶשׁ ְ
יֵשׁ ֲאנ ִ
ָפים.
ָרים ֵאינָם י ִ
ְמבוּג ִ
זוֹ ָטעוּתְ ,ו ֶאת ַה ָטעוּת ַהזוֹ
אַר ַבּע ָס ְבתוֹת
)מ ְראוֹת( ְ
מוֹכיחוֹת ַ
ִ
ִמ ִסין.

אסף קליגר ,יח"צ

ֵהן ָע ְברוּ ֶאת ִגיל ַהִ 70-מזְ ַמן
לוֹמדוֹת
ְו ַל ְמרוֹת זֹאתֵ ,הן ְ
דוּג ָמנוּת.
ְ
"יוֹפי ַקיָים ְבּכֹל ִגיל"ֵ ,הן
ִ
"צ ִריַ רק ָל ַד ַעת ֵאי
אוֹמרוֹתָ .
ְ
ְל ַה ְראוֹת אוֹתוֹ".
אַר ַבּע ַה ָס ְבתוֹת ְבּ ִסיוּר
ַבּ ְתמוּנָהְ :
ייג'ין.
ִבּ ְרחוֹבוֹת ֵבּ ִ
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רויטרס

