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ַיְנׁשּוף ְלִעיתֹון ָמנּוי ָעׂשּו

ביקור מיוחד במפרץ אילת

ְּכָלִלי ְּבֶסֶגר ֵאֶלה ְּבָיִמים ִנְמָצִאים ַהְמִדיָנה ֶאְזְרֵחי רֹוב

ֶאת ַלֲעצֹור נּוַכל ָּכ "ַרק רֺאׁש ַהֶמְמָׁשָלה, ְנַתְנָיהּו: *

ְּבִמְבָצע ַמְמִׁשיָכה ִיְׂשָרֵאל ֵּביְנַתִיים, * ַהִהיַדְּבקּויֹות"

סֹוף "ַעד ָּכ"ץ: ָהאֹוָצר, * ַׂשר ַהִחיסּוִנים ַהָגדֹול

ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ַיְחְזרּו ְלָמה ְּבִיְׂשָרֵאל ַמאי, ַהַחִיים חֹוֶדׁש

* ַהקֹורֹוָנה"   

ְּכָלִלי ְּבֶסֶגר ׁשּוב ִיְׂשָרֵאל

5 עמוד ֶּכֶסף? ָּבִתים ִּבְנָייר עֹוְטִפים ֲאָנִׁשים ָלָמה

16 עמוד ָּכבֹוד ַלקּוְסקּוס נֹוְתִנים

גלבוע אבי מאת
ביקרו 'ְמגּוְבָנן' מסוג דולפינים שני

אילת. במפרץ לאחרונה

הרבה) קורה (לא נדיר ביקור היה זה

שלנו. זה באזור דולפינים מסוג של

לים שעובר היחידי הדולפין המגובנן הוא שהדולפין לדעת, מעניין

סואץ. דרך תעלת התיכון

תֹוֶמֶכת  ֵתל-ָאִביב
ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות

מאת שירה לוי
ִנְצַּבע ֵתל-ָאִביב ִעיִרַיית ִּבְנָיין

ָהָאֶמִריָקִני. ַהֶדֶגל ְּבִצְבֵעי

ָהָאֶמִריָקִני תֹוְמִכים ָּבָעם "ֲאַנְחנּו

ָאְמרּו ֶׁשלֹו", ַהָקִׁשים ַּבָיִמים

ָּבִעיִרָייה.
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העורךקוראים כותבים משולחן
ַאְחָרִאים א ּפֹוִליִטיָקִאים

ְּבִחירֹות מּוְקָדמֹות. ִיְהיּו ֶׁשׁשּוב ֶהְחִליָטה ַהְּכֶנֶסת

ְמיּוָתר ְלַגְמֵרי. ָדָבר ֶזה ְלַדְעִתי,

ַהְמִדיָנה. ַעל חֹוְׁשִבים ְוא ַאְחָרִאים א ֶׁשָלנּו ֲחָבל ֶׁשַהּפֹוִליִטיָקִאים

השרון ביטן, הוד יעל

ָהְרפּוִאִיים! ַלְצָווִתים ַהָּכבֹוד ּכֺל
.(349 (ִגיָליֹון 'ַיְנׁשּוף' ִעיתֹון ֶׁשל ַהָׁשָנה' 'ִאיׁש ֶׁשל ַהְּבִחיָרה ִעם ַמְסִּכיָמה ֲאִני

ְוָכבֹוד. ַמְחָמאֹות ַהְרֵּבה ַמִגיִעים ָהעֹוָלם ְּבכֹל ָהְרפּוִאִיים ַלְצָווִתים

ֲאָנִׁשים. ַהְרֵּבה ְלַהִציל ְּכֵדי ָעְבדּו ָקֶׁשה ֵהם ַהקֹורֹוָנה (ְזַמן) ִּבְתקּוַפת

ַלֲעׂשֹות. ּוַמְמִׁשיִכים ָעׂשּו ֶׁשֵהם ָמה ַעל אֹוָתם ְלַכֵּבד ַחָייִבים ּכּוָלנּו

ירושלים כהן, נעמה

ַהֵסֶפר ֵּבית ֶאת אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו
ָנכֹון. א ֶזה ַהֵסֶפר. ְלֵבית אֹוֲהִבים ָלֶלֶכת א ֶׁשַתְלִמיִדים חֹוְׁשִבים ַרִּבים

אֹוֲהִבים ִלְלמֹוד. ַוֲאִפילּו ַהֵסֶפר, ְלֵבית ָלֶלֶכת אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו

ַעְכָׁשיו... ַעד ֶזה ֶאת ָיַדְענּו א ָּפׁשּוט

ְוַעד ָחׁשּוב, ָדָבר הּוא ֵסֶפר ֵּבית ַּכָמה ַעד ְמִביִנים ֲאַנְחנּו ַהקֹורֹוָנה, ֲאָבל ִּבְזכּות

אֹותֹו. אֹוֲהִבים ֲאַנְחנּו ַּכָמה

אשקלון איבגי, ענת

ֶנֱהֶדֶרת ֶאֶרץ ִהיא ָמרֹוקֹו
ַה-60. ִּבְׁשנֹות ִמָמרֹוקֹו ְלִיְׂשָרֵאל ָעְלָתה ָסְבָתא ֶׁשִלי

ְּפָעִמים. ַּכָמה ָׁשם ִּביְקָרה ִהיא ּוֵמָאז ּכֹל ַהְזַמן, ֵאֶליָה ִמְתַגְעַגַעת ִהיא

ַּבְמִדיָנה ְלַבֵקר ְלכּוָלם ֶׁשקֹוֵראת ֶׁשִלי, ָסְבָתא ֶאת ְמַׂשֵמַח ָמרֹוקֹו ִעם ַהָׁשלֹום ֶהְסֵּכם

נֹוְלָדה. ִהיא ֶׁשָּבה

בת-ים אביטבול, רחל

ַתֲאִמינּו ָלרֹוְפִאים
(ִהְתִחיָלה) ָלֵתת  ֵהֵחָלה ִיְׂשָרֵאל

ְורֹוב קֹורֹוָנה, ֶנֶגד ִחיסּוִנים

ְלִהְתַחֵסן. ְמַמֲהִרים ָהֶאְזָרִחים

ִׂשיָאִנית ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְלַמֲעֶׂשה,

ַיֲעזֹור ְוֶזה ַּבִחיסּוִנים עֹוָלִמית

(ְלִהיָלֵחם)  ְלִיְׂשָרֵאל ְלִהְתמֹוֵדד

יֹוֵתר טֹוָבה ְּבצּוָרה ִעם ַהַמֲחָלה

אֹוָתה. ּוְלַנֵצַח

ֲאָנִׁשים ֶׁשא רֹוִצים ֵיׁש אּוָלם,

(ְמַפֲחִדים)  חֹוְׁשִׁשים ֵהם ְלִהְתַחֵסן.

(ְיכֹוִלים)  ֲעלּוִלים ֶׁשַהִחיסּוִנים

ֵהם דֹוֲאִגים, ָלֶהם. (ִלְפגֹוַע) ְלַהִזיק

ֵיׁש יֹוְדִעים ָמה א ֶׁשֵהם ִמְּפֵני

ֶׁשָלֶהם. ַלגּוף ֶׁשִנְכַנס ַּבִחיסּון

– יֹוֵתר ְגדֹוָלה ַסָּכָנה ֲאָבל זֹו

ֵמַהִחיסּון. ַהַּפַחד

ַהֶזה ֶׁשַלַּפַחד ִמׁשּום זֹאת

ָהרֹוְפִאים ֲאִמיִתי. ָּבִסיס ֵאין

ֶׁשַהִחסּוִנים אֹוְמִרים ְוַהַמְדָעִנים

ְוטֹוִבים. ְּבטּוִחים

ְוָהֲאָחיֹות ָהעּוְבָדה ֶׁשָהרֹוְפִאים

ֶנֶגד ַהִחיסּוִנים ֶאת ִקיְּבלּו

סֹוְמִכים ֶׁשֵהם ַמְרֶאה ַהקֹורֹוָנה,

ֲעֵליֶהם.

ֶאת ְלַקֵּבל ֶׁשָיכֹול ִמי ֶׁשּכֹל ְּכַדאי

ָחׁשּוב אֹותֹו. ֶזה ְיַקֵּבל ַהִחיסּון,

ְוֶאָחד ֶאָחד ּכֹל ַלְּבִריאּות ֶׁשל

ְּכָלל ֶׁשל ַלְּבִריאּות ְוַגם ֵמִאיָתנּו,

ַּבְמִדיָנה. ָהֶאְזָרִחים

ִיְהיּו ֶׁשּכּוָלם ֶׁשְלַאַחר ְנַקֶווה

(ַלַחִיים ַלִׁשיְגָרה ַנֲחזֹור ְמחּוָסִנים,

ָהְרִגיִלים).

יגאל צדקא, עורך
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ָהאֹוָצר,  ַׂשר ֵמַהֶמְמָׁשָלה. (ֶעְזָרה) ִסיּוַע ְיַקְּבלּו ְקַטִנים ֲעָסִקים ◄ ַּבֲעֵלי
ִתיֵתן "ַהֶמְמָׁשָלה א יּוְגַדל. ֵמַהֶמְמָׁשָלה ַהַּכְלָּכִלי ֶׁשַהִסיּוַע הֹוִדיַע ָּכ"ץ, ִיְׂשָרֵאל

ַהַׂשר. ָאַמר ַהַמָצב ַהָקֶׁשה", ִּבְגַלל ְלִהיָסֵגר ַלֲעָסִקים

ַהֶסֶגר".  הֹוָראֹות ַעל "ִׁשְמרּו ְונֹוְצִרים: מּוְסְלִמים ָדת ְיהּוִדים, ◄ ַאְנֵׁשי
טֹוָבה ִתְהֶיה ַההֹוָראֹות ַעל ַהְׁשִמיָרה ַהְקִריאֹות ָהֵאֶלה, ְמַקִווים ֶׁשִּבְזכּות ַּבֶמְמָׁשָלה

יֹוֵתר.

ַאְנֵׁשי  ָּכ קֹוְבִעים .ּכֺל-ָּכ ַרב ְזַמן ַּבָּבִתים ְלִהיָׁשֵאר ְיכֹוִלים א ◄ ַתְלִמיִדים
ְוָלֵכן ְוַהַגן, ַהֵסֶפר ֵּבית ְּבִגיָלֵאי ְמאֹוד ֶחְבָרִתִיים ֲחׁשּוִבים ִמְפָגִׁשים ְלַדְעָתם, .ִחינּו

.ַהִחינּו ְלמֹוְסדֹות ְלַהִגיַע ָלֶהם (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ָצִרי

ִיְׂשְרֵאִלים  ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּבֶסֶגר ִלְהיֹות א ְּכֵדי ְלחּו"ל. ֵמַהֶסֶגר ָּבְרחּו ◄ ִיְׂשְרֵאִלים
ַהְתעּוָפה ִּבְׂשֵדה ָאְמרּו ֵהם ְלַהְרִגיׁש חֹוְפִׁשי", רֹוִצים "ֲאַנְחנּו ְלדּוַּבאי. ָנְסעּו ַרִּבים

ְוָטסּו.

ְלַהְתָקפֹות  מּוְמִחים ַהְּבִחירֹות. ִּבְזַמן ִאיְנֶטְרֶנט ֵמַהְתָקַפת (ַּפַחד) ◄ ֲחָׁשׁש
ָלֵתת)  ְּכֵדי ִלְמנֹוַע (א זֹאת ַהְּבִחירֹות. ְּבַווֲעַדת ַלֲעבֹוד (ִהְתִחילּו) ֵהֵחלּו ִאיְנֶטְרֶנט

ִלְפגֹוַע  ְיַנסּו (ֲאֵחרֹות) ָזרֹות ֶׁשְמִדינֹות הּוא ַהֲחָׁשׁש ַהְּבִחירֹות. ְּבַתֲהִלי ְּפִגיָעה

ַהֵדמֹוְקָרִטי ְּבִיְׂשָרֵאל. ַּבַתֲהִלי

ֶׁשִטֵייל ְּבַאַחת  ַהֲחִזיר ֶאת ִציֵלם דֹוְיְטׁש ַגִּבי ֵחיָפה. תֹוָׁשב ָתַקף ָּבר ◄ ֲחִזיר
דֹוְיְטׁש ַמר ְּפָעִמים. אֹותֹו ַּכָמה ְוָנַׁש ָעָליו ִהְתַנֵּפל (ִּפְתאֹום), ַהֲחִזיר ְלֶפַתע ַהִגינֹות.

ִקיֵּבל ִטיּפּול. ָׁשם הּוא ַהחֹוִלים, ְלֵבית (ִנְלַקח) ּפּוָנה

ִמיִלים  ָׁשלֹוׁש ַהקֹורֹוָנה)? ְּבִדיַקת (ְּכִלי ּוָמטֹוׁש ְלּפּוִּפיק, ִאָמא ְמׁשּוָתף ◄ ָמה
ַהָׁשָנה. ָהִעְבִרית ַּבָׂשָפה ַהְמַעְנְיינֹות ַּכִמיִלים ַהִציּבּור ַעל-ְיֵדי ִנְבֲחרּו  ֵאֶלה

ְּביֹוֵתר, ָהֲאהּוָבה ַהִמיָלה ִהיא 'ִאָמא' ְּביֹוֵתר, ַהַמְצִחיָקה ַהִמיָלה ִהיא 'ּפּוִּפיק'

ַהָׁשָנה'. 'ִמיַלת ִהיא ּו'ָמטֹוׁש'
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מאת יעקב כהן
מדרום שנמצאת תימן,

לערב הסעודית, היא

המדינות אחת

העניות בעולם.

אזרחים מלחמת בגלל

תיירים במדינה, ארוכה

לא מגיעים אליה. גם

בזכות זאת צנעא. הבירה, בתימן היא עיר המעניינים המקומות אחד

שלה. מאוד) (ישנים העתיקים הבתים

(עשו)  גרמו המים כמוהו). הרבה (שאין ונדיר חזק גשם בעיר ירד לאחרונה,

העתיקים. הבתים של להרס

של ליופי לב שימו הבתים. אחד של הריסות ְמַפִנים פועלים בתמונה:

בסביבה. האחרים הבתים

צדקא יגאל מאת
ׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְמִדיַנת

ְּכָלִלי. ִנְמֵצאת ְּבֶסֶגר

ִנְמָצִאים ָהֶאְזָרִחים רֹוב

עֹוְבִדים ְוַרק ַּבָּבִתים

אֹוָתם)  (ֶׁשַחָייִבים ִחיּוִנִיים

ַלֲעבֹוָדה. יֹוְצִאים

ֶהְחִליָטה ַהֶמְמָׁשָלה

ְוֶאְזָרִחים  ְמאֹוד ָעָלה ַהַהְדָּבָקה ֶׁשֶקֶצב ְלַאַחר ַעְכָׁשיו) (ֶׁשל ַהנֹוְכִחי ַהֶסֶגר ַעל

ְּבקֹורֹוָנה. ִנְדְּבקּו ַרִּבים

נּוַכל ַרק ָּכ" ְנַתְנָיהּו. ִּבְנָיִמין ַהֶמְמָׁשָלה, ָאַמר רֹאׁש ְמסּוָּכן", ְלַמָצב "ִהַגְענּו

ֶׁשָּבֵתי ְלַמָצב ִהַגְענּו ֵמֶהן). ַהְרֵּבה (ֶׁשֵיׁש ַהִהיַדְּבקּויֹות ַהֲהמֹוִניֹות ֶאת ַלֲעצֹור

חֹוִלים". ַהְרֵּבה ְּבכֹל-ָּכ ְלַטֵּפל ָיְכלּו א ַהחֹוִלים

ְוִיְׂשָרֵאל ֶאְזָרִחים, ָועֹוד עֹוד ְלַחֵסן ַהחֹוִלים ַמְמִׁשיכֹות קּוּפֹות ֵּביְנַתִיים,

ָּבעֹוָלם. ַהִחיסּוִנים ְלִׂשיָאִנית ֶנְחֶׁשֶבת

ֶאת ְתַנֵצַח ִיְׂשָרֵאל ַמאי חֹוֶדׁש סֹוף ַעד ָּכ"ץ, ִיְׂשָרֵאל ָהאֹוָצר, ַׂשר ְלַדַעת

ָהְרִגיִלים). (ַלַחִיים ַיְחְזרּו ַלִׁשיְגָרה ְוַהַחִיים ַהקֹורֹוָנה
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ַהדֹוְלִפיִנים
ִמְתַגְעְגִעים

לתימן מכה עוד

מאת שירה לוי
ֶׁשִמְׁשַתְדִלים ַחִיים ַּבֲעֵלי ֵיׁש

ָאָדם. ִמְּבֵני ְלִהְתַרֵחק (ְמַנִסים)

ֶׁשַמָמׁש ָּכֵאֶלה ֵיׁש אּוָלם,

ְּבחֹוֵפי דֹוְלִפיִנים אֹוָתם. אֹוֲהִבים

ָּכֵאֶלה. ֵהם אֹוְסְטַרְלָיה

ַמִגיִעים דֹוְלִפיִנים ִנְראּו ָלַאֲחרֹוָנה

ִאיָתם ְמִביִאים ְּכֶׁשֵהם ַהָים ְלחֹוף

ִצְבעֹוִניֹות, ֲאָבִנים ַׁשְּבלּוִלים,

ְיָׁשִנים. ּוַבְקּבּוִקים

אֹוְמִרים ַמָתנֹות", ְמִביִאים "ֵהם

רֹוִאים "ֵהם ְלדֹוְלִפיִנים. מּוְמִחים

ְלַהִגיַע ִהְפִסיקּו ָהָאָדם ֶׁשְּבֵני

ֶדֶר ְמַחְּפִׂשים ְוֵהם ַלחֹוִפים,

אֹוָתנּו". ְלַהֲחִזיר

ֶׁשְּבֵני חֹוְׁשִבים ֲאֵחִרים מּוְמִחים

ְמַעְנְייִנים אֹוָתם. ֶּבֱאֶמת א ָהָאָדם

ָלאֹוֶכל ִהְתַרְגלּו "ַהדֹוְלִפיִנים

ֵהם ָלֶהם", זֹוְרִקים ָהָאָדם ֶׁשְּבֵני

א ֶאָחד ַאף "ַּכֲאֶׁשר ַמְסִּביִרים.

ֵהם ְוָלֵכן אֹוֶכל ָלֶהם ֵאין ָּבא,

ַהְמַבְקִרים". ֶאת ְלַהֲחִזיר ְמַנִסים

ֶׁשל  ֲאֵחרֹות (ִמְקִרים) תֹוָפעֹות

ִלְראֹות ֶאְפָׁשר ָאָדם, ִלְבֵני ַגְעגּוִעים

ַחיֹות. ְּבַגֵני  ַגם

ִליטּוף ַחיֹות ְּבִפינֹות ְלָמָׁשל,

ָלבֹוא ֶׁשִהְפִסיקּו ַלְיָלִדים ְמַחּכֹות

ֶׁשָלֶהן. ַהְמַטְּפִלים ַעל ְוקֹוְפצֹות

ְוָלַאֲהָבה", ַלִליטּוִפים ְרִגילֹות "ֵהן

ַהָתָנ"ִכי ַהַחיֹות אֹוְמִרים ְּבַגן

ֶנֱעָלִמים, "ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ִּבירּוָׁשַלִים.

ַהִהְתַנֲהגּות ְמַׁשנֹות ֶאת ַהַחיֹות

ֶׁשָלֶהן".

ְּכָלִלי ְּבֶסֶגר ׁשּוב 9ִיְׂשָרֵאל
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כסף? בנייר בתים עוטפים אנשים למה

ַחם חֹוֶרף
ֵמָהָרִגיל

ִציּפֹוִרים ּבֹואּו ִלְסּפֹור

גרינברג עמית מאת
בעיקר שונים בעולם, במקומות

הברית ובאוסטרליה, בארצות

שעוטפים אנשים לראות אפשר

בתים בנייר כסף.

עושים זאת? מדוע הם

שריפות מספר האחרונות בשנים

גם מאוד. עלה הגדולות היער

השריפות של (חוזק) העוצמה

שעשויים רבים, ובתים גברה,

מעץ, עלו באש.

שגרים סמוך  בתמונה, אנשים שרואים כפי לכן, מעץ משריפות. בתים (עוזר) להגן על כסף מסייע מתברר, שנייר

שריפות. מפני כדי להתגונן (להגן על עצמם) יכולים שהם מה כל (ליד) ליערות, עוטפים

שמעוני איילה מאת
ַחִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָהיּו ַהָׁשבּועֹות

ֶׁשָיְרָדה ְוַכמּות ַהֶגֶׁשם ָלעֹוָנה,

ְמאֹוד. ְנמּוָכה ָהְיָתה

ַהְרֵּבה) קֹוֶרה (א ָנִדיר ַמָצב "ֶזה

ְלא ָיִמים ַהְרֵּבה ּכֹל-ָּכ ֶׁשֵיׁש

ְלַאְקִלים מּוְמִחים ֶגֶׁשם", אֹוְמִרים

ֲאִוויר). (ֶמֶזג

ֶׁשֶסֶכר ִנְרֶאה ,ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה

ַהָׁשָנה. ַגם ִייָּפַתח א ְדַגְנָיה

מאת שירה לוי
ֶנֱעֶרֶכת ֵאֶלה ְּבָיִמים

ַהִציּפֹוִרים ְסִפיַרת

ֶׁשל ַהְׁשָנִתית

ַה'ֶחְבָרה ַלֲהַגַנת

ַהֶטַבע'.

מּוְזָמִנים ַאֶתם ַגם

ַהזֹו. ַּבְסִפיָרה ְלִהְׁשַתֵתף

ּוְמַחְּפִׂשים ַּבִמְרֶּפֶסת, עֹוְמִדים ֲאִפילּו אֹו ַלִגיָנה, יֹוְצִאים ַנֲעָׂשה? ֵאי ֶזה

אֹו  ֶׁשָלה, ַהַמְרֶאה ְלִפי ַהִציּפֹור (ְלַהִּכיר) ֶאת ְלַזהֹות ַאֶתם ְצִריִכים ִציּפֹוִרים.

ֶׁשָלה. ְלִפי ַהִציּוץ

ְמיּוֶחֶדת, ְּבַטְבָלה רֹוְׁשִמים ׁשֹוְמִעים, אֹו ֶׁשרֹוִאים ֶאת ָמה

ַהֶטַבע'. ַלֲהַגַנת ַל'ֶחְבָרה (ְמַסְּפִרים) ּוְמַדְווִחים

נֹוָסִפים ֵּכיַצד ְּפָרִטים ְלַקֵּבל ְּכֵדי ָהֶעְליֹון ֶאת ַהקֹוד ִסְרקּו

ְלַדֵווַח. ְוֵכיַצד ִציּפֹוִרים ְלַזהֹות (ֵאי)

'ְלֵמיָדע ַעל ַּכְפתֹור ַלֲחצּו ַהַתְחתֹון, ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָּבעֹוָלם ֵאי סֹוְפִרים ִציּפֹוִרים ִלְראֹות ְותּוְכלּו נֹוַסף',

ְּבַאְנְגִלית). (ַהִסְרטֹון
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   הטבע להגנת החברה גרינבלט, דב

Pixabay

U.S. Forest Service/Sequoia National Forest  



ָעֵלינּו ִמְסַתְּכִלים ַחְייָזִרים
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לאוסטרליה חזרו הֵשדים

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
ִמחּוץ  ְיצּוִרים ֵיׁש ַהִאם ׁשֹוֶאֶלת ְּבֵני ָהָאָדם) (ְּכָלל ַרּבֹות, ָהֱאנֹוׁשּות ָׁשִנים ְּבֶמֶׁש

ַהְזַמן. ּכֹל ָּכאן ְמַבְקִרים ֲאִפילּו ֵיׁש ְוֶׁשֵהם ֶׁשָאֵכן חֹוְׁשִבים ַרִּבים ָהָאֶרץ. ְלַכדּור

ֶאֶׁשד, ַחִיים ְּפרֹוֶפסֹור ִיְׂשְרֵאִלי, ֶׁשַמְדָען ְלַאַחר ָעָלה, ׁשּוב ַהנֹוֵׂשא ָלַאֲחרֹוָנה,

ָאָדם. ְּבֵני ְלֵבין ַהַחְייָזִרים ֵּבין ֶקֶׁשר נֹוַצר ֶׁשְּכָבר (ָאַמר) ָטַען

ֶזה ֶאת ַמְסִתירֹות ֵהן ֲאָבל ָּכאן, ִּביְקרּו ֶׁשַחְייָזִרים יֹוְדעֹות ַרּבֹות "ֶמְמָׁשלֹות

ְּבִיְׂשָרֵאל. ַהֲחׁשּוִבים ַהַמְדָעִנים ַאַחד ְּפרֹוֶפסֹור ֶאֶׁשד, אֹוֵמר ֵמַהִציּבּור",

ֶלָחָלל. ֲעָנק ֵטֶלְסקֹוּפ ָנאָס"א, ָהָאֶמִריָקִנית, ֶהָחָלל סֹוְכנּות ִתְׁשַלח ְּבָקרֹוב,

ַחִיים. ָׁשם ֵיׁש ִאם ִלְראֹות ְּכֵדי ְמאֹוד, ְרחֹוִקים ְּבכֹוָכִבים (ִלְראֹות) ִלְצּפֹות – ַהַמָטָרה
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טֹוָבה ַהמּוִזיָקה
ַלְּבִריאּות

גליק רונן מאת
ַגם ִנְקֵראת ָהֶאִּפיֶלְּפְסָיה ַמֲחַלת

ֵיׁש ָּבה ַלחֹוִלים ַמֲחַלת ַהְנִפיָלה.

ַרִּבים. ֶהְתֵקִפים

(מֹוִריד)  ַמְפִחית ִטיּפּול ְתרּוָפִתי

ֶזה א ַא ַהֶהְתֵקִפים, ֶאת ַּכמּות

ַמְסִּפיק.

ֶׁשַגם ָלַאֲחרֹוָנה ִגילּו רֹוְפִאים

ֶׁשל ְיִצירֹות ְּבִעיָקר מּוִזיָקה,

ַּכמּות מֹוָצאְרט, ַמְפִחיָתה ֶאת

ַהֶהְתֵקִפים.

ַמדּוַע יֹוְדִעים עֹוד א "ֲאַנְחנּו

חֹוִלים ְּבֵבית אֹוְמִרים קֹוֶרה", ֶזה

(ַנֲעָׂשה)  ֶנֱעַר ָׁשם ְּבטֹורֹוְנטֹו,

ֶאת ַלֲחקֹור ַהֶמְחָקר. "ַנְמִׁשי

ִּפְתרֹון ַלחֹוִלים ָלֵתת ְּכֵדי ָהִעְנָיין,

יֹוֵתר". טֹוב

שמעוני איילה מאת
אבל בעולם  תתפלאו לשמוע,

שדים! יש

שאנחנו בשדים מדובר לא אולם,

אלא וסרטים, מספרים מכירים

לדֹב. שדומה כיס חיית של בסוג

הוא: הזו החיה של המלא השם

ַהַטְסַמִני. הֵׁשד

חיו שנים, מאות כמה לפני עד

טסמנים, שדים אלפי באוסטרליה

מהמדינה. נעלמו הם אבל

הטבע רשויות לאחרונה,

השדים באוסטרליה החזירו את

הטסמנים למדינה.

נותנים)  (לא הם מונעים - האיזון בטבע על יעזרו לשמור כדי שהם זאת

גדולים. למספרים לגדול טורפים חיים מבעלי

בעלי חיים טורפים והם מאוד, גדול באוסטרליה "מספר השועלים

הטסמנים יעזרו "השדים הדרומית. ביבשת הטבע אנשי רבים", אומרי

אחרים". וטורפים השועלים מספר את (להוריד) לצמצם לנו
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מאת שירה לוי
נוצר מה השאלה: את לשאול נהוג

התרנגולת? או הביצה קודם,

ביצה, (אפס ֵאג' 'ִזירֹו חברת

מוכיחה הישראלית באנגלית)

צריך לא שלפעמים (מראה),

ביצה. בשביל תרנגולת

(המציאה) ביצה  פיתחה החברה

מהצומח. שעשוייה

(בשביל)  מיועדת בעיקר היא

מוצרים אוכלים שלא לטבעונים

מהחי.

כמו בדיוק טעימה שלנו "הביצה

בחברת אמיתית", אומרים ביצה

בצורת מגיעה "היא אג'. 'זירו

אבל ברגע שמערבבים אבקה,

נראית היא מים, מעט עם אותה

רגילה". ביצה כמו

מדוייקת לתוצאה להגיע כדי

אג' שיתפה 'זירו שאנשים יאהבו,

רשת עם פעולה

'קפה הקפה בתי

סיפור'. גן

"הכנו מנות

הביצים עם

החדשות,

וקיבלנו

והערות תגובות

מהלקוחות

שלנו", מסביר

של הבעלים בלחוביץ', ברנרדו

לדעת יכולנו "כך הקפה. בתי רשת

אוהבים". האנשים מה

את החברה הציגה לאחרונה,

בארצות החדש שלה גם המוצר

הטעם. את אהבו וכולם הברית,

(ידיעה) חשובה  בשורה "זו

אוכלים ביצים", לטבעונים שלא

(אוכל). אומרים מומחים למזון

מצויין, פתרון להם יש "עכשיו

לאכול  (נותן) להם שמאפשר

שקשוקה, ביצים, כמו מאכלי

עם ביצים עוגות חביתות שונות,

ששווה מיליארדי זהו מוצר ועוד.

מאפשר שהוא מפני דולרים,

ביצים מאכלי למכור למסעדות

לטבעונים".

רק החדש נמכר זה, המוצר בשלב

כשנה בעוד ולמאפיות. למסעדות

גם למצוא אותו למכירה נוכל

פרטיים. ללקוחות

תרנגולת?! בלי ביצה
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19

ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהְקרּוָאסֹון יֹום ְּבָינּוָאר – 30
מּוָּכר.  ָצְרָפִתי ַמֲאָכל הּוא ַהְקרּוָאסֹון

ָצְרָפִתי. ָהָיה א ְּכָלל - אֹותֹו ֶׁשִמי ֶׁשִהְמִציא הּוא ַהְמַעְנֵיין

אֹוֶמֶרת ָהַאָגָדה .1683 ִּבְׁשַנת הּוְמָצא ַהְקרּוָאסֹון

אֹוְסְטִרָיה ִניָצחֹון ֶׁשל ִלְכבֹוד אֹותֹו ִהְמִציאּו ֶׁשַהאֹוְסְטִרים

ַהטּוְרִקים. ַעל

ַּבַלְיָלה ֶׁשָעְבדּו ְּבאֹוְסְטִרָיה אֹוִפים ִּבְזכּות ָקָרה ַהִניָצחֹון

ֶׁשַחָייִלים ֵהִבינּו ֵהם ַלֲאָדָמה. ִמַתַחת קֹולֹות ְוָׁשְמעּו

ַלָצָבא ָקְראּו ָלֲאָדָמה. ֵהם ִמַתַחת חֹוְפִרים ִמְנָהָרה טּוְרִקים

ַעל ֶׁשִהְצִליַח ִלְגּבֹור

ַהטּוְרִקים.

ֶׁשצּוַרת ֵלב ִׂשימּו

ֶׁשל ִהיא ַהְקרּוָאסֹון

ַהֵסֶמל – ָיֵרַח ֲחִצי

ַהטּוְרִקים. ֶׁשל

ְקרּוָאסֹוִנים. אֹוְכִלים ָּפׁשּוט ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ֵאי

מּוְזָמן. אֹוָתם, ְּבֶהְחֵלט ְלָהִכין ַגם ּוִמי ֶׁשָיכֹול

ְּבֵתיָאבֹון!

18

Pixabay

ֳא

   יח"צ
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הפילים
פחות נודדים

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

מרוצים הם שוורים. אלה של מרוצי שנים מסורת ארוכת יש בספרד

מפני מסוכן מרוץ זהו ביחד עם שוורים. ברחובות רצים אנשים שבהם

האנשים. את לתקוף יכולים שהשוורים

מתקיימים. לא האלה המרוצים הקורונה, בגלל השנה,

שוורים מפחידים. עם רצים הם כאילו להצטלם אנשים רוצים אך

לאפשר כדי מפחידים, שוורים של פסלים ָׂשם מזכרות חנות בעל לכן,

במרוץ. הם להצטלם כאילו לתיירים (לתת)

מהשור שמאחוריו... מפחד  לא שבתמונה האיש לכן,

החיים בעלי על מיוחד שמירה צוות יש בקניה

הטבע.  בשמורות

משבט נשים הצטרפו לצוות הזה לאחרונה

השם: 'צוות את קיבלו אף המסאי. הן

באזורים חיות חשוב מפני שהן זה הלביאות'.

רבות. חיות יש בהן

המסאי משבט שנשים הראשונה הפעם זו

בעלי החיים. על עובדות בשמירה

נשות עם ביחד ה'לביאות', אחת בתמונה:

השבט.

מפחיד? לא בדיוק!

22

20
21

החל לעבוד 'צוות הלביאות'

הפילים שבתמונה חוצים

בקניה. בשמורה אגם (עוברים)

הגשמים הרבים שירדו בקניה

והאגמים, הנהרות את מילאו

חיים בעלי גם כמו והפילים,

מזה. נהנים אחרים,

(עוברים נודדים הם "עכשיו

למצוא  כדי למקום) פחות ממקום

מים", אומרים בשמורת הטבע.
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

מעקרבים? מפחד מי

גמדים עם ִלְחיות
גורליאס מרלין יצאה לאחרונה

(פנסיה). לגימלאות הבלגית

היא בבית, להשתעמם במקום

(התחילה) לאסוף בובות  החלה

גמדים. של

עם יושבת אמנם היא בתמונה,

בבית. גם גמדים לה יש אבל שלה, הגינה גמדי

מספרת. "גם היא גמדים", מחפשת אני אליו, מגיעה שאני "בכל מקום

הזמן". כל גֵדל והאוסף בשבילי, מחפשים ושכנים חברים

למרלין. לשלוח אותו יכולים אתם מיותר, גמד לכם איזה יש אם אז

מסוכנת עבודה יש ממצרים ּבֹוְׁשָטה ַהְמִדי למוחמד

כדי  במדבר (תופס) עקרבים לוכד הוא במיוחד.

הארס. את מהם להוציא

תרופות מארס של שמייצרת הוא עובד בחברה

לא מפחד, ואפילו מוחמד עקרבים. למרות הסכנה,

הפנים... על לו לזחול לעקרבים נותן

ֳא

קשה עובדים בעולם מהנדסים

הזיהום רמת את להוריד כדי

ממכוניות.

מבלארוס אוסיקוב אלכסיי

מזהמת מכונית שאינה המציא

כלל!

כרועה שעובד אוסיקוב,

לשתיים מכונית חתך כבשים,

סוסים. לשני אותה (קשר) ורתם

פולטת לא שלי "המכונית

אוסיקוב. אומר עשן", (מוציאה)

שיצרניות לכם נראה האם

של ברעיון ישתמשו הרכב

מבלארוס? הרועה

23

25 מכונית
מזהמת שלא
24
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קצר סיפור

ְוַהׁשּוְלָחן ָהַעִתיקֹות סֹוֵחר
ִּבְכָפרֹו. מּוָּכר אֹוֶפה ָהָיה ֵּבְייֶקר ַמר

ֶאת ְמַחֵלק ָהָיה הּוא ּבֹוֶקר ְּבכֹל

ַּבְּכָפר. ְלָלקֹוחֹות ֶׁשָאָפה ַהְלָחִמים

ַהֲחֵצרֹות ְּבַאַחת ָרָאה הּוא ֶאָחד, ּבֹוֶקר

ֶׁשֶזהּו ְּכִלי ָיַדע הּוא ָיָׁשן. ַחְקָלִאי ְּכִלי

ָּכמֹוהּו), ְמאֹוד ְמַעט (ֶׁשֵיׁש ָנִדיר

ַּבֲעבּורֹו ְלַׁשֵלם מּוָכִנים ֶׁשַאְסָפִנים

ַרב. ֶּכֶסף (ִּבְׁשִבילֹו)

ּוָמַכר ָנמּו ִּבְמִחיר ַהְּכִלי ֶאת ָקָנה הּוא

ַרב. ְּבֶּכֶסף אֹותֹו

(ָׂשֵמַח) ֵמָהֶרַווח  ְמרּוֶצה ָהָיה הּוא

ְלַהִּביט  (ִהְתִחיל) ֵהֵחל הּוא ַהָגדֹול.

עֹוד  ִלְמצֹוא ְּבִתְקָווה ְסִביבֹו (ְלִהְסַתֵּכל)

ִציּור ָקָנה הּוא ָּכ ְנִדיִרים. ֲחָפִצים

ְועֹוד ַרב ְּבֶרַווח אֹותֹו ּוָמַכר ְמיּוָחד

ֲאֵחִרים. ֲחָפִצים

יֹוֵתר טֹוָבה ַּפְרָנָסה ֶׁשזֹו ֵהִבין הּוא

ָקָצר, ְזַמן תֹו ַּבַמֲאִפָייה. ֵמָהֲעבֹוָדה

ַרק ִעם ַלֲעבֹוד ְוָעָבר אֹוָתה ָסַגר הּוא

ַעִתיִקים. ֲחָפִצים

ִעם ֵאָליו ְלַהִגיַע ֵהֵחלּו תֹוָׁשֵבי ַהְּכָפר

ֶׁשִיְקֶנה ְּכֵדי ּוְמׁשּוִנים ְיָׁשִנים ֵּכִלים

ַגם ָהַל ֵּבְייֶקר ַמר ֵמֶהם. אֹוָתם

ִלְמצֹוא ְּכֵדי יֹוֵתר, ְרחֹוִקים ִלְכָפִרים

ְמַעְנְייִנים. ְדָבִרים

ֲאָנִׁשים. הּוא ִעם ְלַדֵּבר ֵאי ָיַדע הּוא

ֶׁשְלָפָניו ַהֵחֶפץ ְּכִאילּו ַעְצמֹו ֶאת ָעָׂשה

ֶאת ְלהֹוִריד ְּכֵדי ָׁשֶווה ַהְרֵּבה, א

ִׁשיֵקר ֲאִפילּו הּוא ִלְפָעִמים ַהְמִחיר.

טֹוב יֹוֵתר. ְמִחיר ְלַקֵּבל ְּכֵדי

ָיָׁשן ְלַבִית ַמר ֵּבְייֶקר ִהִגיַע ֶאָחד, יֹום

ָרחֹוק. ִּבְכָפר

ָלֶכם ֵיׁש ִאם ִלְראֹות ָּבאִתי "ָׁשלֹום,

ְלַבַעל ַהַּבִית. ָאַמר ִלְמּכֹור", ַמֶׁשהּו

ָהִאיׁש. ָעָנה ִלְמּכֹור", ָמה ֵאין ָלנּו "א,

ֶּכֶסף ְלַהְרִוויַח תּוַכל אּוַלי "ֲחָבל,

,"ָצִרי א ְּכָבר ֶׁשַאָתה ָיָׁשן ִמַמֶׁשהּו

ְלַׁשְכֵנַע. ִניָסה

ָהִאיׁש. ְלַחֵּפׂש", ָאַמר ָיכֹול "ַאָתה

ְמַעְנֵיין". ַמֶׁשהּו א ִתְמָצא "ֲאָבל

ָרָאה ְוא ַּבַּבִית ִהְסתֹוֵבב ֵּבְייֶקר ַמר

ְּבַאַחד ִּפְתאֹום, ְמַעְנֵיין. ַמֶׁשהּו

ְמיּוָחד, ׁשּוְלָחן הּוא ָרָאה ַהֲחָדִרים,

ַהַמְלכּוִתי. ַּבמּוֵזיאֹון ָרָאה ֶׁשְּכמֹותֹו

ֶׁשל ַהַמְלָּכה ַהְּפָרִטי ֶׁשַהַנָגר ָיַדע הּוא

ָחְׁשבּו אֹותֹו. ּכּוָלם ֵהִכין ִויְקטֹוְרָיה

ָּבעֹוָלם ֵמַהסּוג ַהְיִחיִדי ַהׁשּוְלָחן ֶׁשֶזהּו

עֹוד ֶאָחד. ְמַגֶלה הּוא ְוִהֵנה ַהֶזה,

ָאַמר ַּבַעל ַמֶׁשהּו", ֶׁשָמָצאָת רֹוֶאה "ֲאִני

ַהַּבִית.

א ְּכֵדי ֵּבְייֶקר, ַמר ָאַמר ְּבִדיּוק", "א

ֵמַהׁשּוְלָחן. ִמְתַלֵהב ֶׁשהּוא ְלֵהיָראֹות

ִלירֹות". 100 ְל ְלַׁשֵלם מּוָכן "ֲאִני

ַּבֲעבּור ֲאִפילּו אֹותֹו ְל "א ֶאֵתן

ָהִאיׁש,  ָאַמר ִלירֹות", (ִּבְׁשִביל) 1,000

ְמאֹוד ְמַעְנֵיין ַהֶזה ֶׁשַהׁשּוְלָחן ֶׁשֵהִבין

ֵּבְייֶקר. ַמר ֶאת

ֶאת ָצִרי א ִּבְכָלל "ִתְרֶאה, ֲאִני

ֵּבְייֶקר. ַמר ָאַמר ַהֶזה", ַהָיָׁשן ַהׁשּוְלָחן

ֵהם ִמְתַעְנֵיין ָּבַרְגַלִיים ֶׁשלֹו. ַרק "ֲאִני

ֶׁשֵיׁש ַאֵחר ְלׁשּוְלָחן ְיכֹוִלים ְלַהְתִאים

ָגבֹוַה ְמִחיר ֲאַׁשֵלם ֶׁשא ֵמִבין ַאָתה ִלי.

ׁשּוְלָחן. ֶׁשל ַרְגַלִיים ִּבְׁשִביל ּכֹל-ָּכ

ֶאְׁשַתֵמׁש ְּכֵעִצים ֶחְלֵקי ַהׁשּוְלָחן ִּבְׁשָאר

ְּבַתנּור

ַהִחימּום

ֶׁשִלי".

ֶאת ִלְמּכֹור ְוִהְסִּכים ִהְׁשַתְכֵנַע ָהִאיׁש

ִלירֹות. (ִּבְׁשִביל) 500 ְתמּוַרת ַהׁשּוְלָחן

מּוָכן ָהָיה ֶׁשַמר ֵּבְייֶקר ָיַדע א הּוא

ַהֶזה ֲאִפילּו ַעל ַהׁשּוְלָחן ְלַׁשֵלם

ִלירֹות. 10,000

ַאְלֵפי ְמאֹות ֶזה ַעל ְלַהְרִוויַח הֹוֵל 'ֲאִני

ָהַעִתיקֹות. סֹוֵחר ָחַׁשב ְלַעְצמֹו ִלירֹות',

ָהֲעָגָלה ְּכֵדי ֶאת ְלָהִביא הֹוֵל "ֲאִני

ַהׁשּוְלָחן.  ֶאת ָעֶליָה (ְלַהֲעלֹות) ְלַהֲעִמיס

ֵּבְייֶקר. ַמר ָאַמר חֹוֵזר", ְּכָבר ֲאִני

ַהַּבִית ַּבַעל ָאַמר טֹוב", ֶּכֶסף "ִהְרַווְחִתי

ֵמַהָׂשֶדה. ָהֶרַגע ְּבאֹותֹו ִלְבנֹו ֶׁשִהִגיַע

ַהׁשּוְלָחן ִלְקנֹות ֶאת רֹוֶצה "ָהִאיׁש ַהֶזה

ֶׁשלֹו". ָהַרְגַלִיים ִּבְׁשִביל ַרק

ָנִעים ֶׁשִּבְׁשִביל א ִהְרִגיׁשּו ַהְׁשַנִיים

ַרְגַלִיים. ַרק מֹוְכִרים ֵהם ִלירֹות 500

ָלֶזה. ֶזה לֹו", ָאְמרּו ַלֲעזֹור ָצִרי"

ָהַרְגַלִיים ֶאת ִּבְׁשִבילֹו ַנְחתֹו "ְלָפחֹות

ַהׁשּוְלָחן". ֶׁשל

ְוָחְתכּו ִּבְמִהירּות ָלְקחּו ַמסֹור ַהְׁשַנִיים

ָהַרְגַלִיים. ַאְרַּבַעת ּכֹל ֶאת

ַנְחתֹו ַגם ֶאת ַהׁשּוְלָחן ְּכֵדי "ּבֹוא

ַלַתנּור אֹותֹו ְלַהְכִניס יּוַכל ֶׁשהּוא

ּכֹל ֶאת ְוִריְסקּו ָאְמרּו ְּבַקלּות",

ִהְׁשִאירּו ֵהם ָהַרְגַלִיים ֶאת ַרק ַהׁשּוְלָחן.

ִּבְׁשֵלמּוָתן.

ֶאת ָלַקַחת ָחַזר ֵּבְייֶקר ַמר ַּכֲאֶׁשר

ִמַדי... ָהָיה ְמאּוָחר ְּכָבר ֶזה ַהׁשּוְלָחן,

26



היחיד הלכת כוכב הוא נוגה

השעון. כיוון עם שמסתובב

האף של באורך שלך האגודל

שלך.

כ-5,000  קיימים בעולם

של  (סוגים) שונים מינים

 תפוחי אדמה.

(יכולה)  מסוגלת הקיבה

20 מגודלה.  פי להתנפח עד

גדלה הפנדה דובי אוכלוסיית

בשנים האחרונות. מאוד

נחשבים לא כבר הם כיום,

(היעלמות). הכחדה בסכנת

אפריקה, שבמזרח מלאווי,

מספר עם המדינה היא

רופא הקטן ביותר: הרופאים

תושבים.  50 אלף לכל אחד

קיים במונקו, שני, מצד

ביותר הרופאים הגבוה מספר

שם  170 תושבים לכל לנפש:

אחד. רופא  יש

רופא ובישראל? אצלנו יש

250 תושבים.  לכל אחד
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ולעניין ֳא29קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:
ָיֵעלִסיְּפָרהֶׁשִהיאֵהִכיָנהִעם ִאיָמאֶׁשָלהְגִליַדתֶחְמַאתּבֹוְטִנים.ַּכָידּוַע,ְגֶבֶרתֶעְפרֹוִני

ָאֶלְרִגיתְלבֹוְטִניםְוָלֵכןָיֵעל ְמַׁשֶקֶרת.

ֶעְפרֹוִני? ַמר ֶׁשל ָאַכל ֶאת ָהעּוִגיֹות ִמי
ָלה דֹוֵאג ַּבֲעָלה ַּכמּוָבן ְוֶלֱאגֹוִזים. ְלבֹוְטִנים ְמאֹוד ָאֶלְרִגית ֶעְפרֹוִני ְגֶבֶרת

ֶאת אֹוֵהב אּוָלם, הּוא ֱאגֹוִזים. אֹו ּבֹוְטִנים ִעם עּוִגיֹות ַמְכִניס ַלַּבִית ְוא

ַהִמְרֶּפֶסת. ַעל ַּבחּוץ אֹוָתן אֹוֵכל הּוא ְוָלֵכן ְמאֹוד, ָהֵאֶלה ָהעּוִגיֹות

ַּבִמְרֶּפֶסת. אֹוָתן ְוִהְׁשִאיר ְׁשֵקִדים, עּוִגיֹות ֶעְפרֹוִני ַמר ָקָנה ֶאָחד, יֹום

ֶׁשלֹו, ַהָקֶפה ּכֹוס ִעם אֹוָתן ֶלֱאכֹול ָרָצה ַּכֲאֶׁשר ָהֶעֶרב, ֲארּוַחת ְלַאַחר אּוָלם,

ֵריָקה. ַהקּוְפָסה ֶאת ָמָצא הּוא

ֶאת ָאַכל ִמי ֵמַהְיָלִדים ְלַגלֹות ֶהְחִליט ְוהּוא ַּבַּבִית, ָהיּו ִויָלָדיו ִאְׁשתֹו ַרק

ָהעּוִגיֹות.

ָאַמר ָדִניֵאל. ַּבַמְחֵׁשב", ְוִׂשיַחְקִתי ַּבֶחֶדר "ָהִייִתי

קֹוִּבי. ָאַמר ֵסֶפר", ְלֵבית (ֶסְנְדִוויִצ'ים) "ֵהַכְנִתי ְּכִריִכים

ֶחְמַאת ְגִליַדת ְלָהִכין ְלִאיָמא "ָעַזְרִתי

ָיֵעל. ָאְמָרה ְלִקנּוַח", ּבֹוְטִנים

ִׁשיָרה. ָאְמָרה ַהָסָלט", ֶאת "ֲאִני ֵהַכְנִתי

ֶעְפרֹוִני ְלַמר ַלֲעזֹור תּוְכלּו ַהִאם
ֶׁשלֹו? ָהעּוִגיֹות ֶאת ָאַכל ִמי ְלַגלֹות

27

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 28ּכַ

ַּפְצָחן
ַּפְצָחן. ִהיא ָהִעְבִרית ַּבָׂשָפה ַהֲחָדׁשֹות ַהִמיִלים ַאַחת

קֹוִדים  ְרׁשּות) ְלא (ּפֹוֵתַח ֶׁשְמַפֵצַח ָאָדם הּוא ַּפְצָחן

א-חּוִקית. ְּבצּוָרה ִאיְנֶטְרֶנט ַּבֲאָתֵרי סֹוִדִיים

ִציּפֹור - ַּבֶטַבע ַּפְצָחן ַגם ֵיׁש ֲאָבל

ְוָיָפה. ִצְבעֹוִנית

קֹוִדים, א ְמַפַצַחת ֶׁשִהיא ַּכמּוָבן,

ֱאגֹוִזים ְלַפֵצַח ְיכֹוָלה ִהיא ֲאָבל

ְודּוְבְדָבִנים, ֵזיִתים ֶׁשל ְוַגְלִעיִנים

ֶׁשָלה. ֶהָחָזק ַהָמקֹור ְּבֶעְזַרת
Pixabay



רויטרס      
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ֵמַהַגְלַגלֹון... ִהְתִחיל ַהּכֺל

ְמבּוְלָּבִלים ְירּוָׁשַלִים ֵּביָת"ר עשהאֹוֲהֵדי מה
לשוער? השופט שמעוני איילה מאת

ָחֵמד ַלֵׁשייח' ְלִהיָמֵכר ֲאמּוָרה ְירּוָׁשַלִים, ַהַּכדּוֶרֶגל, ֵּביָת"ר ִמְקבּוַצת ֲחִצי

ָהַעְרִביֹות. ַהֶאִמירּויֹות ֵמִאיחּוד ֲחִליָפה ֵּבן

ֶנֶגד ְלִגְזָעִנים ֶׁשֶנְחָׁשִבים ַהְקבּוָצה, אֹוֲהֵדי ַרב ֵּבין ְלִבְלּבּול ָגַרם ַהָדָבר

ֲעָרִבים.

ֲעָרִבית. ִמְמִדיָנה ְלִמיְלַיאְרֵדר ַהְמִכיָרה ֶנֶגד ִהְפִגין ֵמָהאֹוֲהִדים ָקָטן ֵחֶלק

ָהאֹוֲהִדים ֶׁשל ַהְׁשִליִלית ַהַהְׁשָּפָעה ַּבִמְגָרִׁשים, ָקָהל ִּבְגַלל ֶׁשֵאין ֵּביְנַתִיים,

מּוְרֶגֶׁשת. ְוא ִּכְמַעט ָהֵאֶלה

ַּבְמִכיָרה. תֹוְמִכים ֶׁשֵהם הֹוִדיעּו ֲאֵחִרים אֹוֲהִדים ַרִּבים ֵׁשִני, ִמַצד

ָאְמרּו. ַלָׁשלֹום", ֵהם ְוטֹוב ַלְקבּוָצה טֹוב ֶׁשֶזה ַמֲאִמיִנים "ֲאַנְחנּו

גליק רונן מאת
האיטלקי, הכדורגל שופט

אנטוניו מרטיניילו, התפרסם

מסיבות כשנה, אבל לא לפני

(היכה בראש)  נגח הוא טובות.

הקבוצות. אחת של שוער

(רבו) לאחר  התווכחו השניים

חשב לא והשופט המשחק,

אסור. מעשה ועשה מדי יותר

כבד עונש כך על קיבל הוא

לשפוט בשנה יכל הוא לא -

יכל לא הוא בנוסף, האחרונה.

כדורגל מגרש לאף להיכנס

השנה. במשך

מרטיניילו של העונש לאחרונה,

חזר  (נגמר) והוא הסתיים

כועסים השחקנים אך לשפוט.

שלא ומבקשים שעשה, מה על

יותר. לשפוט לו לתת

30

ֳא3132

מאת שירה לוי
מֹוִריס, ַטְיי-ָלה ָהָאֶמִריָקִנית ַהִמְתַעֶמֶלת

ַלֲעׂשֹות. (ְיכֹוָלה) ְמסּוֶגֶלת ִהיא ָמה ַמְרָאה

ִתְׁשּבֹור ֶׁשִהיא ְלַאְתֵלִטיָקה אֹוְמִרים מּוְמִחים

אֹוִליְמִּפיֹות. ְּבֵמַדְליֹות ְוִתְזֶּכה ַרִּבים ִׂשיִאים

ַלֲעׂשֹות ָאַהְבִתי ְקַטָנה, "ְּכֶׁשָהִייִתי

ַּפַעם "ּכֹל מֹוִריס. ְמַסֶּפֶרת ַגְלַגלֹוִנים",

ֶׁשֲאִני ְלָמה ֶׁשִהַגְעִתי ַעד ִהְתַקַדְמִתי ְקָצת,

(ָלעּוף)  ְלַרֵחף ִנְפָלא ַמָמׁש ַהיֹום. ֶזה עֹוָׂשה

רויטרסַּבֲאִוויר".     
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בסרטים? הבדלים יש למה
מאת שירה לוי

מּוּכרים בכל 'דיסני' סרטי

הילדים יוכלו שכל העולם. כדי

מדברים הסרטים מהם, ליהנות

אומרת, זאת שונות. בשפות

את לשמוע יכול בישראל שילד

ישמע ביפן וילד בעברית הסרט

ביפנית. אותו

מבצעת ש'דיסני' מתברר, ובכן,

בכרזות  גם (עושה) שינויים

בתוך ואפילו לסרטים הפרסום

עצמם. הסרטים

'הקול בסרט למשל, כך

קטנה ילדה רואים בראש',

ביפן, יראה  (יראה) בסרט הזה שיצּפה אולם, מי אוהבת ברוקולי. שלא

ירוקים. פלפלים שונאת שהילדה

שמציגים יראה שבסרט לב, שישים מי סיפור', 'צעצוע של בסרט או

אמריקה,  של דגל הוא בה הרקע סצנה יש הברית (מראים) בארצות

לגמרי. העולם הרקע שונה ובשאר

לתרבויות שונות. שינויים שמתאימים אפשר לראות 'זּוטֹוּפיה' בסרט גם

זו תהיה בסין צבי, הברית, קנדה וצרפת דמות של בארצות נראה כך

קואלה. ובאוסטרליה נמר בברזיל פנדה,

בסרטים שלה? לשנות פרטים כל-כך 'דיסני' מתאמצת מדוע חברת

הסרט "לפעמים, ב'דיסני'. אומרים שונה", תרבות יש מדינה "לכל

בגלל הפרטים יובן כראוי לא

ממש כך למשל, ביפן, הקטנים.

החלפנו ולכן ברוקולי אוהבים

כל-כך שלא בפלפלים אותם

גם רוצים אנחנו אוהבים שם.

יותר שלנו יתחברו שהצופים

לתוכם הכנסנו ולכן לסרטים,

למדינות שמתאימים חיים בעלי

קואלה לסין, פנדה כמו שלהם,

וכדומה". לאוסטרליה

ּבֹוֲחִרים
ְלאּוִמי ֵעץ

34

33

ֳא

שמעוני איילה מאת
עֹוֶרֶכת ְלִיְׂשָרֵאל' ַקֶייֶמת 'ֶקֶרן

ַתֲחרּות  ֵאֶלה ְּבָיִמים (עֹוָׂשה)

ַהְלאּוִמי'. 'ָהֵעץ

'ִציּפֹור ְלאּוִמית', ָלנּו "ֵיׁש

ְלאּוִמי'", ּו'ֶפַרח ְלאּוִמית' 'ָחָיה

ַקֶייֶמת'. "ִהִגיַע ְּב'ֶקֶרן אֹוְמִרים

ָהֵעץ ֶאת ַגם ִלְבחֹור ַהְזַמן

ַהְלאּוִמי".

ְלִהְׁשַתֵתף ַהקֹוד ְּכֵדי ֶאת ִסְרקּו

ֶׁשל ַּבְּבִחיָרה

ַהְלאּוִמי ָהֵעץ

ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל

   Bored Panda אתר    מתוך

   Bored Panda אתר    מתוך

ויקיפדיה    

ויקיפדיה

   

   

ויקיפדיה
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו ֵׁשם ֶׁשל ַמֲאָכל ֶׁשמּוְזָּכר 

ְּבִגיָליֹון ֶזה.

ִ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

ד י ד ר

ת ח ר ק

1. ִמין ָצִעיף, ָׁשל

2. ַהֵהֶפ ֵמ'ָעמֹוק'

3. ַיְׁשנּוִני, א ֵעיָרִני

4. ָקׁשּור ְּבִרְתָמה

5. ֶצַבע ַהַתּפּוז

6. ָרׁשּום, ֶׁשַּכְתבּו אֹותֹו

7. ֶיֶרק ָעגֹול ַּבַעל ָעִלים ַרִּבים

8. ַהֵהֶפ ֵמ'ָרחֹוק' 

 .9א ַחמֹות

10. ַמָצב ֶׁשל חֹוֶסר ֵׂשיָער 

1. ַהֶּפה ֶׁשל ַהִציּפֹור

2. ְמַטֵּפל ְּבחֹוִלים 

3. ַהֵהֶפ ִמ'ַלְיָלה'

4. ְלֶפַתע

5. ַתֲערֹוֶבת ֶׁשל
    ְיָרקֹות ֲחתּוִכים

 .6א ָקרֹוב

7. ֵיׁש ָּבה 365 ָיִמים

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. נֹוְטִעים אֹוָתםִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ֶׁשָצְבעּו אֹותֹו

3. ַהֵהֶפ ֵמ'עֹוֶלה'

4. ְּכִלי ֲחִפיָרה

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ג' ְו-'י'.

ָמה ֶהְמֵׁש ַהִמיָלה?
ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ִמיִלים, ֵחֶלק ֵמֶהן מֹוִפיעֹות ַּבַּכָתבֹות ָּבִעיתֹון. 

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ֶׁשַחָייִבים אֹוָתם * ְלַהִּכיר * ְמַפֲחִדים * ַנֲעָׂשה * 
* ְּכָלל ְּבֵני ָהָאָדם * ֶׁשֵיׁש ַהְרֵּבה ֵמֶהן * ִלְפגֹוַע * עֹוֵזר * ְלַיד * 

* מֹוִריָדה * ְלִהיָלֵחם * ֶׁשל ַעְכָׁשיו *

1. ִמין ְקָעָרה ְגדֹוָלה ִלְכִביָסה: ִגי _ _ _ 

2. ְּכִלי ְנִגיָנה: ִגי _ _ _ 

3. ָהָאח ֶׁשל ַהַּבַעל: ִגי _  

4. ִׁשימּוׁש ְּבַמְגֵהץ: ִגי _ _ _  

5. ּכֹוְתִבים ִאיתֹו ַעל לּוַח: ִגי _

6. סּוג ֶׁשל ִמְכָנַסִיים: ִג'י _ _ 

 .7א ַּפְחָדן: ִגי _ _ _

8. ֵיׁש לֹו ֵׂשיָער ָּכתֹום: ִג'י _ _ _ 

9. ַּבַעל ַחִיים ָגבֹוַה: ִג'י _ _ _

10. ֲעבֹוָדה ַּבִגיָנה: ִגי _ _ _

גי

1

2

3

4

5

6

7

1. ְלִהְתמֹוֵדד _________ 

2. ְלַהִזיק ___________

3. נֹוְכִחי ___________

4. חֹוְׁשִׁשים _________

5. ֲהמֹוִניֹות __________

6. ִחיּוִנִיים __________

7. ַמְפִחיָתה _________

___________ 8. ֶנֱעַר

9. ֱאנֹוׁשּות _________

10. ְלַזהֹות _________

__________ 11. ָסמּו

12. ְמַסֵייַע _________



15 עמוד מס' 351 • עיתון ינשוף • גיליון

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

תל-אביב שיר, עומרי

נתניה ברמן, עדי

ירושלים כהן, יהונתן

רמלה מוגרבי, מוחמד

באר-שבע ברהום, אבי

רוני צעירי, אפרת

חיפה תאיר, נעה

אשדוד שרת, מור

מודיעין אלדד, טלי

לציון ראשון כהן, דני

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     351ַהַתְׁשֵּבץ מספר

התשובות עם זה טופס שלחו
פרסים. יוגרלו נכונה הפותרים בין

לשלוח ל: את הפתרונות יש
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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.

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 יעקב כהן
קּוְסקּוס הּוא ַאַחד ַהַמֲאָכִלים ַהמּוָּכִרים 

ְוָהֲאהּוִבים ְּביֹוֵתר ְּבִיְׂשָרֵאל. 

הּוא ִהִגיַע ָלָאֶרץ ִעם ָהעֹוִלים ֶׁשָּבאּו ִמְמִדינֹות 

ְצפֹון ַאְפִריָקה: ָמרֹוקֹו, תּוִניס, ַאְלִג'יְרָיה ְועֹוד.

ָלַאֲחרֹוָנה, ִהִגיׁשּו ְמִדינֹות ֵאֶלה ַּבָקָׁשה 

ְלאּוֶנְסק"ֹו (ִאְרגּון ַהַתְרּבּות ֶׁשל ָהאּו"ם). 

ֵהן ִּביְקׁשּו ְלַהְכִריז (ְלהֹוִדיַע ִרְׁשִמית) ַעל 

ַהקּוְסקּוס ְּכַמֲאָכל ַתְרּבּוִתי עֹוָלִמי.

ְּבאּוֶנְסק"ֹו ִאיְׁשרּו ֶאת ַהַּבָקָׁשה.
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נֹוְתִנים ָּכבֹוד ַלקּוְסקּוס

מלון חדש בשבדיה

מאת שירה לוי
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשֲאָנִׁשים 

ְמבּוָגִרים ֵאיָנם ָיִפים.

זֹו ָטעּות, ְוֶאת ַהָטעּות ַהזֹו 

מֹוִכיחֹות (ַמְראֹות) ַאְרַּבע ָסְבתֹות 

ִמִסין.

ֵהן ָעְברּו ֶאת ִגיל ַה-70 ִמְזַמן 

ְוַלְמרֹות זֹאת, ֵהן לֹוְמדֹות 

דּוְגָמנּות.

"יֹוִפי ַקָיים ְּבכֹל ִגיל", ֵהן 

 ַרק ָלַדַעת ֵאי אֹוְמרֹות. "ָצִרי

ְלַהְראֹות אֹותֹו".

ַּבְתמּוָנה: ַאְרַּבע ַהָסְבתֹות ְּבִסיּור 

ִּבְרחֹובֹות ֵּבייִג'ין.

יֹוִפי ְּבכֺל ִגיל

35

3637

אסף קליגר, יח"צ

ֳא

מתוך יוטיוב 

רויטרס

אסף קליגר, יח"צ 


