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שׁלַח(
שׁגֵר ) ִת ְ
ִשׂ ָר ֵאל ְת ַ
שׁנִים ,י ְ
בְּעוֹד כְּאַ ְרבַּע ָ

שׁל
שׁנִי ֶ
ֲח ָללִית נוֹ ֶספֶת ַליָ ֵר ַח * יִ ְהיֶה זֶה נִיסָיוֹן ֵ
שׁלוֹשׁ ֲח ָללִיוֹת
שׁגֵר ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְת ַ
שׂה ,י ְ
ִשׂ ָר ֵאל * ְל ַמ ֲע ֶ
יְ
שׁ ַתיִים ֵמ ֶהן יִנְ ֲחתוּ ַעל ַהיָ ֵר ַח *
שׁר ְ
ְבּבַת אַ ַחתַ ,כּ ֲא ֶ
ִשׁ ַת ְתפוּ
שׁ ְמדִינוֹת נוֹסָפוֹת י ְ
יִי ָתכֵן )יָכוֹל ִל ְהיוֹת( ֶ
ִשׂ ְר ֵאלִי *
ַבּפְּרוֹיֶיקְט ַהי ְ

   

שׁ ֵקדִיוֹת ְכּבָר
ַה ְ
4
פּוֹרְחוֹת

הדמייה

  

הפנים של השלום
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אֳ

מאת איילה שמעוני
לאחרונה ישראל חתמה על הסכמי שלום

מאת שירה לוי
רוֹאים ֶאת
ָמים ֵא ֶלה ְכּ ָבר ִ
ְבּי ִ
יחת ַה ְשׁ ֵק ִדיוֹת ֶשׁ ְמ ַק ְשׁטוֹת
ְפּ ִר ַ

עם מספר מדינות ערביות .לכן משרד
החוץ עסוק מאוד בימים האלה ברשתות

תוֹפעוֹת
אַחת ַה ָ
ֶאת ַה ֶט ַבע .זוֹ ַ

החברתיות .הוא מפעיל אתרים בערבית

ַהיָפוֹת ֶשׁל ָהעוֹנָה ַהזוֹ.
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המדינות הערביות ִאיתן ישראל חתמה על הסכמי שלום.

שׂ ָמא ִליִים...
שׁל ַה ֶחלְזוֹנוֹת ַה ְ
ַה ְבּ ָעיָה ֶ
אדיר-מתן אוזן ,פיקיוויקי

שׁוֶוה זָ ָהב
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קוראים כותבים
ישׁ ַמע ַל ַהנְ ָחיוֹת
כּוּלָנוּ ְצרִיכִים ְל ִה ָ
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וּמ ֵפ ִרים )א ִנ ְשׁ ָמ ִעים( ֶאת
רוֹצים ִל ְהיוֹת ְבּ ֶסגֶר ְ
אֲנִ י קוֹ ֵראת ֶשׁ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים א ִ
ַה ַהנְ ָחיוֹת.
ַצ ַח( ַעל ַהקוֹרוֹנָה,
)לנ ֵ
ַבּר ְ
ֲבל ִאם זֶה ַיעֲזוֹר ְל ִה ְתג ֵ
אוֹהב ִל ְהיוֹת ְבּ ֶסגֶר ,א ָ
אַף ֶא ָחד א ֵ
יכים ַלעֲשׂוֹת.
כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
אָז זֶה ָמה ֶשׁ ָ
אמה שרקי ,תל-אביב

ֵאין ַעל ַהקוּסְקוּס!
יכה ִאישׁוּר
עוֹלםַ ,ו ֲא ִני א ְצ ִר ָ
יוֹתר ָבּ ָ
ימים ְבּ ֵ
ֲכ ִלים ַה ְט ִע ִ
אַחד ַה ַמא ָ
קוּסקוּס הוּא ַ
ַה ְ
)ה ְס ָכּ ָמה( ֵמ ָהאוּ"ם ִבּ ְשׁ ִביל ָל ַד ַעת ֶאת זֶה.
ַ
חוֹשׁ ִבים ָכָּ .ל ֵכן ָשׂ ַמ ְח ִתי ִל ְקרוֹא
ֲח ִרים ְ
ֶח ָמד ָל ַד ַעת ֶשׁגַם א ֵ
ֲבל זֶה ָת ִמיד נ ְ
אָ
יוּחד ֵמ ָהאוּ"ם )' ַי ְנשׁוּף' .(351
ֲמד ְמ ָ
יבּל ַמע ָ
קוּסקוּס ִק ֵ
ֶשׁ ַה ְ
אדל חלימי ,נתניה

ַכּ ָתבָה ְמ ַב ְל ֶבּלֶת
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ַה ַח ְייז ִָרים )' ַי ְנשׁוּף' .(351
ָק ָר ִ
סוּפּר ֶשׁ ַמ ְד ָען ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ָחשׁוּב
ֲבל ַבּ ַכּ ָת ָבה ְמ ָ
ֲמין ֶשׁיֵשׁ ִבּ ְכ ָלל ַח ְייז ִָרים ,א ָ
אֲנִ י א ַמא ִ
אוֹמר ֶשׁיֵשׁ.
ֵ
נוֹשׂא.
יוֹתר ַעל ַה ֵ
רוֹצה ֶשׁ ִת ְכ ְתבוּ ֵ
יתי ֶ
זֶה ְמ ַב ְל ֵבּל וְ ָה ִי ִ
איתן רובינוב ,חיפה

ֲחדָשׁוֹת טוֹבוֹת ַל ִטבְעוֹנִים
יצים ְל ִט ְבעוֹנִ ים.
אתי ְבּ'יַנְ שׁוּף' ַ 351על ַה ַה ְמ ָצאָה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית – ֵבּ ִ
ָק ָר ִ
יעה ְמ ַשׂ ַמ ַחת.
ילי זוֹ ְי ִד ָ
ִבּ ְשׁ ִב ִ
יציםַ .ע ְכ ָשׁיוַ ,ה ַח ִיים ֶשׁ ִלי ִי ְהיוּ ַק ִלים
ֲכ ִלים ִעם ֵבּ ִ
אוֹכ ֶלת ַמא ָ
ֲא ִני ִט ְבעוֹ ִנית ְוא ֶ
יוֹתר.
ימים ֵ
וּט ִע ִ
יוֹתר ְ
ֵ
גפן בירן ,ראשון לציון
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שׂיאָנֵי
ָמה ֲאנַ ְחנוּ ִ
לָ
7
ַה ִחיסוּנִים?
עוֹלם
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ִשׂיאָ ִנית ָה ָ
ְבּ ִחיסוּ ִנים ֶנגֶד ַהקוֹרוֹנָה
ַי ֲח ִסית ְל ִמ ְס ָפּר ָה ֶא ְז ָר ִחים.
דוּע זֶה קוֹ ֶרה? זֶה קוֹ ֶרה ִבּזְ כוּת
ַמ ַ
פוּאית
ִ)בּ ְג ַלל( ַה ַמ ֲע ֶר ֶכת ָה ְר ִ
ִבּ ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִהיא ֵמ ַהטוֹבוֹת
עוֹלם.
ָבּ ָ
אוּלםַ ,ה ַה ְצ ָל ָחה ַהזוֹ ִהיא גַם
ָ
ַמ ֵרי -
אַחר ְלג ְ
הוֹדוֹת ְל ַמ ֶשׁהוּ ֵ
אוֹפי ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי.
ָה ִ
ַחנוַּ ,ה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ,א ְמ ַפ ֲח ִדים
ֲאנ ְ
תוּחים
ַחנוּ ְפּ ִ
ִמ ְד ָב ִרים ֲח ָד ִשׁיםֲ .אנ ְ
וּל ַה ְמ ָצאוֹת ֲח ָדשׁוֹת.
ְל ַרעֲיוֹנוֹת ְ
זֶה א ִמ ְק ִרי ֶשׁ ִמ ְס ָפּר ַה ָפּ ֶטנְ ִטים
יאים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא
ֶשׁ ַמ ְמ ִצ ִ
ַחנוּ
עוֹלםֲ .אנ ְ
יוֹתר ָבּ ָ
בוֹהים ְבּ ֵ
ֵמ ַה ְג ִ
ַסים כֹּל ָד ָבר.
ָפּשׁוּט ְמנ ִ
נוֹלוֹגיָה
יבּה ֶשׁ ֶח ְברוֹת ֶט ְכ ְ
זוֹ גַם ַה ִס ָ
מוּצ ִרים
עוֹלם ְמנַסוֹת ָ
ָבּ ָ
ֲח ָד ִשׁים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ .הן ְמ ִבינוֹת
ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַס ְק ָר ִנים ִל ְבדוֹק כֹּל
יוּכלוּ
יוֹדעוֹת ֶשׁ ָכּאן ֵהן ְ
ִחידוּשְׁ ,ו ְ
מוּצ ִרים ֶשׁ ָל ֶהם .זֶה
ִל ְמכּוֹר ֶאת ַה ָ
מוּצר
עוֹזֵר ָל ֶהם ְל ָה ִבין ַעד ַכּ ָמה ַה ָ
עוֹלם.
ר-כָּ בּ ָ
אַח ָ
יח ַ
ַצ ִל ַ
ֶשׁ ָל ֶהן י ְ
זוֹהי ַמ ְח ָמאָה ֶשׁ ֶח ְברוֹת ֲענָק
ִ
וּב ָרצוֹן ֶשׁל
כוֹלת ָ
ֲמינוֹת ַבּ ְי ֶ
ַמא ִ
ידוּשׁים.
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְל ַק ֵבּל ִח ִ
ַבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁל ִמ ְב ָצע ַה ִחיסוּנִ ים,
אוֹפי ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי גַם עוֹזֵר ְל ַה ִציל
ָה ִ
ַח ִיים.
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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◄ ֶח ְברַת ' ַפיְיזֶר'ַ :ה ִחיסוּן טוֹב
ַצ ָרנִ ית ַה ִחיסוּן
ִשׁנָ ַתיִים ְלפָחוֹת .י ְ
לְ
כּוּלם.
יעה ֶאת ָ
ֶנגֶד ַהקוֹרוֹנָה ַמ ְר ִג ָ
"ה ִחיסוּן טוֹב גַם ֶנגֶד סוּגֵי ַהקוֹרוֹנָה
ַ
יהם
ֲל ֶ
שׁוֹמ ִעים ע ֵ
ַחנוּ ְ
ַה ֲח ָד ִשׁים ֶשׁ ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים.
ָלאַ ֲחרוֹנָה"ֵ ,הם ְ
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יבּלוּ ִחיסוּן
ִשׂ ָר ֵאל .אָחוּז ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁ ִק ְ
שׁקוֹרֶה ְבּי ְ
לוֹמדִים ִמ ָמה ֶ
◄ בָּעוֹלָם ְ
ֶח ֶשׁ ֶבת
ֲחרוֹתָ .ל ֵכןִ ,י ְשׂ ָר ֵאל נ ְ
עוּמת ְ)בּ ַה ְשׁוָואָה( ְמ ִדינוֹת א ֵ
יוּחד ְל ַ
הוּא גָדוֹלִ ,בּ ְמ ָ
עוֹלם ְמ ַח ִכּים ִל ְראוֹת ָמה
ילים ִבּ ְמ ִהירוּת ַי ֲח ִסיתָ .בּ ָ
ִל ְמ ִדינָה ֶשׁ ַת ְחזוֹר ְל ַח ִיים ְר ִג ִ
ַצ ַח( ַעל ַה ַמ ֲח ָלה.
)לנ ֵ
ַבּר ְ
ִי ְק ֶרה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,כּ ֵדי ָל ַד ַעת ָמה ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת ְכּ ֵדי ְל ִה ְתג ֵ
שׁלְאַ ַחר
ָמים ֶ
ָשׁים ַלי ִ
ִמשׁוֲֹ אנ ִ
ְשׂים ְד ָרכִים ל ְ
ִשׂ ָר ֵאל ְמ ַחפּ ִ
◄ ַה ְמלוֹנוֹת ְבּי ְ
ָמים.
אַחד ָה ַרעֲיוֹנוֹת הוּא ָל ֵתת ֵלילוֹת ִחינָם ְבּ ַמ ָתנָה ַעל ַה ְז ָמנָת ַכּ ָמה י ִ
ַהקוֹרוֹנָהַ .
ילים ְל ַה ְז ִמין ְמקוֹמוֹת ַל ַק ִיץ.
ָשׁים ְכּ ָבר ַמ ְת ִח ִ
אָכןֲ ,אנ ִ
וְ ֵ
ְמי יַ ְצבִּיעוּ ַבּ ְבּ ִחירוֹתַ .ה ִמ ְפ ָלגוֹת
ִשׂ ְר ֵאלִים ַרבִּים ֲע ַדיִין א יוֹ ְד ִעים ל ִ
◄יְ
אוֹתם ִל ְבחוֹר ָבּ ֶהן.
ֵע ָ
ָשׁים ָה ֵא ֶלה ְכּ ֵדי ְל ַשׁ ְכנ ַ
ְמנַסוֹת ִל ְמצוֹא ֶאת ָה ֲאנ ִ

שׁקֶל.
◄ ִטיסָה לְאָתוּנָה ְבּפָחוֹת ִמ ֶ
אבּי
אַבּוּ-ד ִ
ַ
ֶח ְב ַרת 'וִ ויזְ ֵא ְייר' ֶשׁל
יסה ְלאָתוּנָה ִבּ ְמ ִחיר זוֹל
יעה ִט ָ
ַמ ִצ ָ
יוּחד.
ִבּ ְמ ָ
רוֹצים ְל ַפ ְר ֵסם ְבּ ָכֶ את ַה ַקו
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶח ְב ָרה.
ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ָלנוּ"ְ ,
יח"צ
אוּלםִ ,שׂימוּ ֵלב ,זֶהוּ ִמ ְב ָצע ִלזְ ַמן
ָ
אבּי...
אַבּוּ-ד ִ
ַ
יוֹעד ִ)בּ ְשׁ ִביל( ַרק ְל ֵא ֶלה ֶשׁ ָט ִסים ֵמ
יוֹתר ָחשׁוּב – זֶה ְמ ָ
יוֹתר ,וְ ֵ
ָק ָצר ְבּ ֵ
ָמה ְכּדַאי ְל ַקבֵּל ' ַדרְכּוֹן יָרוֹק'? ִמי ֶשׁ ְי ַק ֵבּל ְשׁנֵי ִחיסוּ ִנים ֶנגֶד ַהקוֹרוֹנָה,
◄ לָ
יתן( ְל ִמי ֶשׁ ַמ ֲחזִ יק
אַפ ֵשׁר ) ִי ֵ
'ד ְרכּוֹן יָרוֹק'ָ .ה ִאישׁוּר ְי ְ
יוּחד ֶשׁנִ ְק ָרא ַ
ְי ַק ֵבּל ִאישׁוּר ְמ ָ
יכּנֵס
'ד ְרכּוֹן יָרוֹק' גַם א ִי ְהיֶה ַחיָיב ְל ִה ָ
יבּוּר ִייםַ .בּ ַעל ַ
יכּנֵס ִל ְמקוֹמוֹת ִצ ִ
בּוֹ ְל ִה ָ
חוֹלה קוֹרוֹנָה.
ְל ִבידוּדִ ,אם הוּא ִי ְהיֶה ְליַד ֶ
ִמדִינָה גְדוֹלָהַ .ה ִסירוֹת ְיכוֹלוֹת
אוֹטוֹנוֹמיוֹת ל ְ
ִ
ִשׂ ָר ֵאל ָמ ְכרָה סִירוֹת
◄יְ
יוֹעדוֹת ִ)בּ ְשׁ ִביל( ִל ְמ ִציאַת
ָמים ַר ִבּים ְלא אַנְ ֵשׁי ֶצוֶותַ .ה ִסירוֹת ָה ֵא ֶלה ְמ ָ
ָלשׁוּט י ִ
)ק ְנ ָתה( ֶאת ַה ִסירוֹת נִ ְשׁ ַמר
מוֹק ִשׁים ַבּיָםַ .עד ְל ָשׁ ָלב זֶהֵ ,שׁם ַה ְמ ִדינָה ֶשׁ ָר ְכ ָשׁה ָ
ְ
ְבּסוֹד.
◄ אוּלַמוֹת ָה ֵאירוּ ִעים ְמ ַחכִּים ַל ַקיִץ .זוּגוֹת ְצ ִע ִירים ַר ִבּים ְכּ ָבר ַמ ְז ִמי ִנים
רוֹצים
ַחנוּ ִ
"עד אָז ְכּ ָבר א ִת ְהיֶה קוֹרוֹנָהַ ,ו ֲאנ ְ
ירוּעיםַ .
אוּלמוֹת וְ ַגנֵי ֵא ִ
ְמקוֹמוֹת ְבּ ַ
אוֹמ ִרים ַהזוּגוֹת.
ַל ֲחגוֹג ִעם ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה וְ ַה ֲח ֵב ִרים"ְ ,
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ֵאשׁית  '2יוֹ ֵצאת ַל ֶדרֶ
' ְבּר ִ
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מאת יגאל צדקא
ְבְּ 2024-תשׁוּגַר
ִ)ת ָשׁ ַלח( ַל ָי ֵר ַח
ֲח ָל ִלית ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית
ֲח ָד ָשׁה ְבּ ֵשׁם
אשׁית .'2
ְ'בּ ֵר ִ
ַכּזָכוּרַ ,ה ֲח ָל ִלית
שחר כהן ,דוברות משרד המדע והטכנולוגיה
   
ָה ִראשׁוֹנָה,
יתה.
אשׁית'ִ ,ה ְת ַר ְס ָקה ַמ ָמשׁ ִל ְפנֵי ַה ְנ ִח ָ
'בּ ֵר ִ
ְ
ַחד ַל ָי ֵר ַח.
דוּבּר ַה ַפּ ַעם ְבּ ָשׁלוֹשׁ ֲח ָל ִליוֹת ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת ֶשׁי ִַגיעוּ י ַ
ֲשׂהְ ,מ ָ
ְל ַמע ֶ
תוֹבב ְס ִביבוֹ
ישׁית ִת ְס ֵ
אַד ַמת ַה ָי ֵר ַח ,וְ ִאילוּ ַה ְשׁ ִל ִ
ְשׁ ַת ִיים ֵמ ֶהן ִינְ ֲחתוּ ַעל ְ
ְבּ ֶמ ֶשַׁ כּ ָמה ָשׁנִ ים.
כֹּל ְשׁלוֹשׁ ַה ֲח ָל ִליוֹת ְי ַב ְצעוּ ) ַיעֲשׂוּ( נִ יסוּ ִיים שׁוֹנִ ים.
רוֹצים
ַחנוּ ִ
אוֹמר ַשׂר ַה ַמ ָדעִ ,י ְז ַהר ַשׁיֲ " .אנ ְ
ינוּכי ָחשׁוּב"ֵ ,
נוֹשׂא ִח ִ
"זֶהוּ ֵ
אשׁית '2
ידים ִי ְרצוּ ִל ְלמוֹד ֶאת ִמ ְקצוֹעוֹת ֶה ָח ָללְ ,ו ַה ְ'בּ ֵר ִ
יוֹתר ַת ְל ִמ ִ
יוֹתר וְ ֵ
ֶשׁ ֵ
ידים ְלזֶה".
ְבּ ֶה ְח ֵלט ִת ְמשׁוַֹ ת ְל ִמ ִ
ֶיקטֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהן
ֲחרוֹת ַבּ ְפּרוֹי ְ
בּוֹד ִקים ֶא ְפ ָשׁרוּת ְל ַשׁ ֵתף ְמ ִדינוֹת א ֵ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
ְמ ִדינוֹת ַע ְר ִביוֹת.

ְשׁ ְל ִתי"
ְשׂיא ְצפוֹן קוֹרֵיאָה" :נִכ ַ
נִ
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מאת עמית גרינברג
נְ ִשׂיא ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה,
הוֹדה
ִקים ג'וֹנְ ג אוּןָ ,
ֶשׁהוּא נִ ְכ ָשׁל ַבּ ַה ְח ָלטוֹת
ַה ַכּ ְל ָכּ ִליוֹת ֶשׁלוֹ.
)קיָים
ָדיר ַ
זֶה ָד ָבר נ ִ
ְמ ַעט ְמאוֹד( ֶשׁ ַשׁ ִליט ֶשׁל
רויטרס
    
מוֹדה
ְמ ִדינָה ְסגוּ ָרה ֶ
ְבּ ָד ָבר ֶשׁ ָכּזֶה.
עוֹלם ,יֵשׁ ַמ ְשׁ ֵבּר ַכּ ְל ָכּ ִלי
יוֹתר ָבּ ָ
בוּדדוֹת ְבּ ֵ
אַחת ַה ְמ ִדינוֹת ַה ְמ ָ
ִבּ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָהַ ,
ילם.
אוֹכל ,וְ ַל ְמ ִדינָה ֵאין ִפּ ְתרוֹנוֹת ִבּ ְשׁ ִב ָ
ָק ֶשׁהָ .ל ֶאזְ ָר ִחים ֵאין ַה ְר ֵבּה ֶ
עוֹלםָ .ד ָבר זֶה
יפּ ַתח ָל ָ
רוֹצה ְל ִה ָ
ימנִ ים ֶשׁ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה ָ
ַל ְמרוֹת זֹאתֵ ,אין ִס ָ
יכים ִל ְסבּוֹל.
טוֹבה ָל ֶאזְ ָר ִחים ֶשׁ ָלהֶ ,שׁ ַמ ְמ ִשׁ ִ
יעה( א ָ
הוּא ְבּשׂוֹ ָרה ) ְי ִד ָ
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ֵהיכָן ֲהכִי טוֹב
ַל ֲעבוֹד?
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מאת רונן גליק
ָתן ַד ְרגוֹת(
עוֹל ִמי ֵד ֵרג )נ ַ
ֶמ ְח ָקר ָ
עוֹלם ֶשׁ ְכּ ַדאי ַלעֲבוֹד
ָע ִרים ָבּ ָ
)בּ ְשׁ ִביל(
ָבּ ֶהןַ .ה ֵדירוּג הוּא עֲבוּר ִ
עוֹלם
ילים ָבּ ָ
ָירים ֶשׁ ְמ ַט ְי ִ
ַתי ִ
עוֹב ִדים ֶד ֶרָ ה ִאינְ ֶט ְרנֶט תוֹ
וְ ְ
ָשׁים ֵא ֶלה
ְכּ ֵדי ַה ִטיוּלַ .ל ֲאנ ִ
עוֹב ִרים
ָשׁים ֶשׁ ְ
ָודים ) ֲאנ ִ
קוֹר ִאים ' ַנו ִ
ְ
יט ִל ִיים'.
ִמ ָמקוֹם ְל ָמקוֹם( ִד ִיג ָ
יעים ִל ְמ ִדינוֹת שׁוֹנוֹת
ֵהם ַמ ִג ִ
אַחת ֵמ ֶהן ַכּ ָמה
ְו ַח ִיים ְבּכֹל ַ
חוֹד ִשׁים.
ָשׁבוּעוֹת אוֹ ָ
ימה נִ ְמ ֵצאת
ֵבּין ֶה ָע ִרים ֶשׁ ָבּ ְר ִשׁ ָ
)בּ ְג ַלל(
ל-אָביב ִבּ ְזכוּת ִ
ֵת ִ
ָה ִאינְ ֶט ְרנֶט ַהטוֹב ֶשׁ ָבּה,
ַה ִמ ְס ָעדוֹת ַהטוֹבוֹת וְ ָה ַרבּוֹת
ָפה ֶשׁ ָלה.
וְ חוֹף ַהיָם ַהי ֶ
דוֹרגָה ַבּ ָמקוֹם ַה30-
ל-אָביב ְ
ֵת ִ
)מתוָֹ 50 ע ִרים(.
ִ
ַבּ ָמקוֹם ָה ִראשׁוֹן ְו ַה ֵשׁנִ י נִ ְב ֲחרוּ
אלין ֶשׁ ְבּ ֶא ְסטוֹנְ יָה
ֶה ָע ִרים ָט ִ
ֵאוֹר ְגיָה.
יסי ֶשׁ ְבּג ְ
יל ִ
וּט ִבּ ִ
ְ
ָמים ֵא ֶלה ֶשׁל
מוּבן ֶשׁ ְבּי ִ
ַכּ ָ
יט ִל ִיים
ָודים ַה ִד ִיג ָ
ַהקוֹרוֹנָהַ ,ה ַנו ִ
אוּלם ֵהם
ֹל-כָּ ,
ילים כּ ָ
א ְמ ַט ְי ִ
יוּכלוּ ְל ַטיֵיל
ְמ ַח ִכּים ָל ֶרגַע ֶשׁבּוֹ ְ
ְכּמוֹ ֶבּ ָע ָבר.

Pixabay

ִישׁים!
זְ ִהירוּתְ ,כּר ִ

נֶ ֱהנִים ִבּ ְבּ ָרזִיל
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מאת איילה שמעוני
אַחת ַה ְמ ִדינוֹת ֶשׁ ָבּה
ְבּ ָר ִזיל ִהיא ַ
ָבוֹה
ִמ ְס ָפּר ַה ֵמ ִתים ֵמ ַהקוֹרוֹנָה ג ַ
ְמאוֹד.
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,ה ַח ִיים ָשׁם ִנ ְמ ָשׁ ִכים
תוּחים
ָכּ ָר ִגילָ .בּ ֵתי ַה ָק ֶפה ְפּ ִ
עוֹשׂה ַמ ֶשׁהוּ
וְ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה א ָ
יל ֵחם ַבּ ִווירוּס.
יוּחד ְכּ ֵדי ְל ִה ָ
ְמ ָ
)מ ַד ְבּ ִרים
עוֹלם ְמ ַב ְק ִרים ְ
ַר ִבּים ָבּ ָ
    

Pixabay

מאת עמית גרינברג

ֶנגֶד( ֶאת ַה ְמ ִדינִ יוּת ֶשׁל ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה,
תוֹצאוֹת.
אֵַ בּי ְנ ַת ִים ְלא ָ

חוֹפי ֲח ֵד ָרה.
ישׁים ַר ִבּים ַליָם מוּל ֵ
יעים ְכּ ִר ִ
ְבּעוֹנָה זוֹ ַמ ִג ִ
נוֹג ִעים
ֲפילוּ ְ
אוֹתם ִמ ָקרוֹב .יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁא ִ
יעים ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ָ
צוֹל ָל ִנים ַמ ִג ִ
גַם ְ
ישׁים.
ַבּ ְכּ ִר ִ
סוּכּןֶ ,שׁ ִאי-
"ה ָכּ ִרישׁ הוּא ַבּ ַעל ַח ִיים ְמ ָ
יריםַ :
ְבּ' ָרשׁוּת ַה ֶט ַבע ְו ַה ַג ִנים' ַמ ְז ִה ִ
ַודאי ֶשׁא
וּבו ַ
וּמ ַתי הוּא ִי ְתקוֹף .אָסוּר ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ַ
ֶא ְפ ָשׁר ָל ַד ַעת ִאם ָ
ַעת בּוֹ".
ָלג ַ

   

ַה ִאם ַה'לִיכּוּד' נִיסָה ִלדְחוֹת ֶאת ַה ְבּ ִחירוֹת?

רויטרס

14

מאת יגאל צדקא
ְסגָן ַשׂר ַה ְבּ ִריאוּתַ ,ח"כּ יוֹאָב ִקישׁ,
יע( ַר ְעיוֹן ִל ְדחוֹת ֶאת
)ה ִצ ַ
ֱלה ִ
ֶהע ָ
ַה ְבּ ִחירוֹת ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה.
יע ַל ְבּ ִחירוֹת ִעם ַת ֲחלוּאָה
"אם נ ִַג ַ
ִ
בוֹההְ ,ל ַד ְע ִתי,
חוֹלים( ְג ָ
)מ ְס ָפּר ִ
ִ
אָמר ִקישׁ,
אוֹתן"ַ ,
נִ ְצ ָט ֵרִ ל ְדחוֹת ָ
ִמ ִמ ְפ ֶלגֶת ַה ִ'ליכּוּד'.
)עשׂוּ( ַכּ ַעס ַרב ֵא ֶצל
עוֹררוּ ָ
ְד ָב ָריו ְ
יק ִאים וְ ֶאזְ ָר ִחים ַר ִבּים.
יט ָ
פּוֹל ִ
ִ
אָמרוּ ַבּ ִמ ְפ ָלגוֹת
מוֹק ָר ִטי"ְ ,
"זֶה א ֵד ְ

      

רויטרס

אוֹתן".
ַסה ִל ְדחוֹת ָ
תוֹצאוֹת ַה ְבּ ִחירוֹתְ ,ו ָל ֵכן הוּא ְמנ ֶ
"'ה ִליכּוּד' ָפּשׁוּט ְמ ַפ ֵחד ִמ ְ
ַהשׁוֹנוֹתַ .
חוֹלים.
מוּכנָה ַל ְבּ ִחירוֹת ,גַם ִאם ִי ְהיוּ ַה ְר ֵבּה ִ
יעה ֶשׁ ִהיא ָ
הוֹד ָ
ֲדת ַה ְבּ ִחירוֹת ִ
ַוע ַ
חוּקית ֶא ְפ ָשׁר ִל ְדחוֹת ֶאת ַה ְבּ ִחירוֹתְ ,ו ֵהן ִי ְת ַק ְיימוּ ַבּזְ ַמן.
ְבּכֹל ִמ ְק ֶרה ,א ִנ ְר ֶאה ֶשׁ ִמ ְבּ ִחינָה ִ
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בעריכת אבי גלבוע

רוֹבַּז – רובוט שהוא גם בז

15

מאת איילה שמעוני
אחת הבעיות של מטוסים בזמן המראה או נחיתה ,הן
הציפורים שנמצאות ליד שדה התעופה .הן עלולות )יכולות(
להיכנס לתוך מנועי המטוסים ולגרום להפלתם.
בארצות הברית ,למשל ,הציפורים גורמות לנזק של יותר
מ 400-מיליוני דולרים בכל שנה!
בשדה התעופה אדמונטון שבקנדה מצאו פתרון מעניין.
הם הכינו רובוט בצורת בז שעף מעל לשדה התעופה .הציפורים ,שפוחדות מבזים,
בורחות מהאזור ,ומאפשרות )נותנות( למטוסים להמריא ולנחות בלי חשש )פחד(.

ַשׂמָא ִליִים...
שׁל ַה ֶחלְזוֹנוֹת ה ְ
ַה ְבּ ָעיָה ֶ

16

מאת שירה לוי
ַה ְי ַד ְע ֶתם ֶשׁיֵשׁ
ֶח ְלזוֹנוֹת ְי ָמ ִנ ִיים
ְו ֶח ְלזוֹנוֹת
אל ִיים?
ְשׂ ָמ ִ
מוּבן ֶשׁ ַה ַכּוָונָה
ַכּ ָ
ָד ִיים,
ִהיא א ְלי ַ
University of Nottingham
ֶא ָלא ְל ִכיוּוּן
יגוּלים וְ ַה ֶפּ ַתח ֶשׁל ַהקוֹנְ ִכיָיה ֶשׁ ָל ֶהם.
ָה ִע ִ
אל ִייםָ .ד ָבר זֶה ַמ ְק ֶשׁה
עוֹלם יֵשׁ ְמ ַעט ְמאוֹד ֶח ְלזוֹנוֹת ְשׂ ָמ ִ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ָבּ ָ
ימים ַל ֶח ְלזוֹנוֹת ַה ְי ָמנִ ִיים.
יהם ְל ִה ְת ַרבּוֹתִ ,בּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם א ַמ ְת ִא ִ
ֲל ֶ
עֵ
יטיֶ ,אנְ גוֹס ֵד ְייוִ וסוֹןֶ ,שׁ ָמ ָצא ַבּ ִגינָה ֶשׁלוֹ
ילה ָלאַ ֲחרוֹנָה ַה ִבּיוֹלוֹג ַה ְבּ ִר ִ
ָכִּ ג ָ
אלי ,וְ ֶה ְח ִליט ִל ְמצוֹא לוֹ ַבּת זוּג.
ילזוֹן ְשׂ ָמ ִ
ִח ָ
אל ִיים.
מוֹד ָעה ֶשׁ ָבּה הוּא ְמ ַח ֵפּשׂ ֶח ְלזוֹנוֹת ְשׂ ָמ ִ
הוּא ִפּ ְר ֵסם ָבּ ִאינְ ֶט ְרנֶט ָ
אל ִיים ִבּ ְל ַבד ) ַרק(.
יח ִל ְמצוֹא ֶ 45ח ְלזוֹנוֹת ְשׂ ָמ ִ
הוּא ִה ְצ ִל ַ
אל ִיים ָהיוְּ ...י ָמנִ ִיים.
נוֹלדוּ ַל ֶח ְלזוֹנוֹת ַה ְשׂ ָמ ִ
ֱצ ִאים ֶשׁ ְ
ַה ְמ ַע ְניֵין הוּא ֶשׁכֹּל ַה ֶצא ָ
אל ִיים
)נוֹל ִדים( ֶח ְלזוֹנוֹת ְשׂ ָמ ִ
נוֹצ ִרים ָ
רוֹצים ְל ָה ִבין ֵאיָ 
חוֹק ִרים ִ
ַע ְכ ָשׁיו ַה ְ
ִבּ ְכ ָלל.
יטי...
ילזוֹן ָק ָטן ֶשׁ ָהיָה ְבּ ִגינָה ֶשׁל ִבּיוֹלוֹג ְבּ ִר ִ
וְ ַל ְחשׁוֹב ֶשׁ ַהכֹּל ִה ְת ִחיל ֵמ ִח ָ
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ַה ֶטלֶפוֹנִים
וְ ַהזֶבֶל
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מאת אבי גלבוע
כּוּלנוּ ֶנהֱנִ ים ֵמ ַה ֶט ֶלפוֹנִ ים
ָ
אַחר ֶשׁ ֵהם
אוּלםְ ,ל ַ
ָידיםָ .
ַה ַני ִ
ֶבל
יעים ַלז ֶ
נִ ְשׁ ָבּ ִריםֵ ,הם ַמ ִג ִ
קוֹלוֹגית
ִ
יוֹצ ִרים ְבּ ָעיָה ֶא
וְ ְ
יב ִתית( ָק ָשׁה.
)ס ִב ָ
ְ
וּב ֵכןִ ,מ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁ ַה ֶט ֶלפוֹנִ ים גַם
ְ
ֶבל.
הוֹריד ְבּ ַכמוּיוֹת ַהז ֶ
עוֹזְ ִרים ְל ִ
קוֹר ִאים ַהיוֹם
ְל ָמ ָשׁלַ ,ר ִבּים ְ
ְס ָפ ִרים ְו ִעיתוֹנִ ים ֶד ֶרַ ה ֶט ֶלפוֹנִ ים
מוּצ ִרים ִמנְ יָירֵ .הם
ִבּ ְמקוֹם ְבּ ָ
ָקיוֹת ֶשׁל
חוֹס ִכים ְבּ ָכַ כּמוּיוֹת ֲענ ִ
ְ
ֶבל.
ְניָיר ֶשׁא ַמ ִגיע ַלז ֶ
ַיצ ִרים
ִבּ ְזכוּת ַה ֶט ֶלפוֹנִ ים ,א ְמי ְ
וּמ ְכ ִשׁ ִירים
יטוֹרים ַ
יוֹתר ַת ְק ִל ִ
ֵ
יבה.
יקהֶ ,שׁ ָפּ ְגעוּ ְמאוֹד ַבּ ְס ִב ָ
ְלמוּזִ ָ
ַע ְכ ָשׁיו ַרק ָצ ִריִ ל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹן
ַל ִזיהוּם ֶשׁ ָל ֶהם ַע ְצ ָמם.

יָ ִמ ים ְמ י ו ָּח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה
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שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
ָמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ
יֵשׁ י ִ

ִשׂ ָר ֵאל(
ְ 1בּ ֶפבְּרוּאָר – יוֹם ַהנָ ָחשׁ ) ְבּי ְ
אָדם ֶשׁבּוֹנִ ים ַעל
עוֹלם יוֹ ֵרד כֹּל ַהזְ ַמן .זֹאת ִבּ ְג ַלל ְבּנֵי ָה ָ
ִמ ְס ָפּר ַה ְנ ָח ִשׁים ָבּ ָ
תוֹצאָה ִמ ָכַּ ,לנְ ָח ִשׁים יֵשׁ ָפּחוֹת ְמקוֹמוֹת
יוֹתר ְשׁ ָט ִחים ַבּ ֶט ַבעְ .כּ ָ
יוֹתר ְו ֵ
ֵ
ִל ְחיוֹת ָבּ ֶהם.
אָדם גַם ֵאינָם ִמ ְתיַי ֲח ִסים נָכוֹן ַלנְ ָח ִשׁיםְ .בּכֹל ַפּ ַעם ֶשׁ ֵהם
ְל ַצ ֲע ֵרנוְּ ,בּנֵי ָה ָ
אַר ִסי.
הוֹר ִגים אוֹתוֹ ,גַם ִאם הוּא א ְ
ָחשֵׁ ,הם ְמ ַפ ֲח ִדים ְו ְ
רוֹאים נ ָ
ִ
Pixabay

אָז ֵאיְ מ ַצ ְיינִ ים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ְבּיוֹם זֶה ָצ ִריְ ל ַד ֵבּר ַעל ַהנְ ָח ִשׁים וְ ַעל
)בּ ֶה ְח ֵלט א ַלהֲרוֹג אוֹתוֹ(.
ָחשְׁ .
מוֹצ ִאים נ ָ
ֲשׁר ְ
עוֹשׂים ַכּא ֶ
ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁ ָל ֶהם ַל ֶט ַבעָ .צ ִרי גַם ִל ְלמוֹד ָמה ִ

למה יש דבורים שרק מטיילות?
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אֳ

מאת יעקב כהן
אנו מכירים סוגים שונים של

הדבש.
מה הדבורים האלה עושות בכל

גדל.
ה'כלכלי' של הכוורת ֵ
אם נשווה את זה לבני האדם,

בני אדם .יש אנשים מסודרים,
שעושים את מה שצריך לעשות.
הם ממלאים הוראות בצורה
מדוייקת וטובה.
מצד שני ,יש כאלה שלא יכולים
לעבוד 'לפי הספר' .הם כל
הזמן בודקים אפשרויות שונות
לעשות את אותה העבודה .הם לא
מסוגלים )יכולים( לעשות עבודות
פשוטות והם חושבים על המצאות
וחידושים.
מתברר ,שגם בכוורת יש סוגים
שונים של דבורים.
יש כאלה שמביאות צוף )מיץ
פרחים( ויש כאלה שמטפלות בצוף
ומכינות ממנו דבש ,ויש כאלה

זאת?
הן מסתובבות בשדות ובודקות
פרחים ושטחים חדשים שאפשר
לנצל )להשתמש בהם( אותם.
לדבורים אלה אין 'יום עבודה'
מסודר כמו לדבורים האחרות
ונראה כאילו הן לא עושות דבר,
חוץ מלטייל .אולם ,מתברר
שהחשיבוּת שלהן רבה.
בזכות
הסקרנות
שלהן,
הכוורת
מגדילה את
האפשרויות
שלה להפיק
)לייצר( דבש,
ובזכותן,
הביטחון

נראה דבר דומה .גם בינינו יש
כאלה סקרנים ,שלפעמים נראה
שרק מבזבזים את הזמן שלהם
בסקרנות אין-סופית .אך פעמים
רבות ,בזכות הסקרנות הזו,
כולנו נהנים מהמצאות חשובות
ומחידושים טובים ,שעושים את
החיים שלנו קלים יותר.

שבכלל לא עובדות בכוורת .הן לא
מטפלות בזחלים ,לא מנקות את
הכוורת ולא עוזרות בהפקת )הכנת(

Pixabay
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
בעיות של גבוהים

מי ניצח את
ראש העיר?

20

אנשים רבים רוצים להיות גבוהים .לדעתם,
זה יפה וטוב .האמנם? מתברר ,שלהיות
גבוה מאוד זו ממש בעיה קשה.
הגבוהים חייבים לשים לב כל הזמן ְלמה
שקורה מסביבם ובעיקר מעליהם .אם הם
לא יעשו זאת ,הם עלולים )יכולים( לקבל
מכות ממשקופי הדלתות ,מענפים של
עצים ,מתקרות נמוכות ועוד.
הם גם צריכים מיטות ארוכות במיוחד,
ותמיד צפוף להם כשהם בקולנוע ,באוטו,
או במטוס.
"גובה זה לא דבר טוב כמו שחושבים",
אומר יורם כהן מקצרין" .הכיור במטבח

בעיירה קטנה ברוסיה עורכים
)עושים( בחירות לראשות העיר
כל כמה שנים.
אולם ,אלה הן בחירות
שהתוצאות שלהן ידועות מראש.
אותו אדם נבחר בכל פעם מחדש,
ואף אחד לא התמודד מולו.
בבחירות האחרונות ,החליט
ראש העיר שצריך לתת לתושבים
הרגשה של בחירות ודמוקרטיה.
הוא חיפש מישהו שיתמודד
מולו .איש לא הסכים לעשות

נמוךַ ,ה ַמ ְראות באמבטיה נמוכות לגובה
שלנו ,אנחנו צריכים יותר מקום לרגליים
במכונית ועוד ועוד .להיות גבוה זה נחמד,
אבל להיות גבוה מאוד ,זו כבר בעיה
רצינית )קשה(".

טיפול בעזרת נחשים

21

נחשים נחשבים ,שלא בצדק ,למסוכנים לאדם.
רובם לא ארסיים ,וכשהם רואים בני אדם הם
בדרך כלל מתרחקים.
אולם ,יש אנשים שחושבים שהנחשים דווקא
יכולים לעזור לבני האדם ,ואפילו לרפא אותם.
אחד כזה הוא ָס ְפוָואת ֶס ְד ִקי מקהיר שבמצרים.
הוא מעניק )נותן( ללקוחות שלו טיפול בעזרת
נחשים.
כפי שאפשר לראות בתמונה ,סדקי ָשׂם נחשים על גוף המטופל ובצורה
כזו הוא גורם לו להרגיש טוב יותר .האם הייתם רוצים טיפול כזה?
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22

זאת .רק המנקה של בניין
העירייה הסכימה לאחר לחצים
גדולים מצדו.
אך כשהגיעו התוצאות ,הוא
נדהם )הופתע( לגלות שהיא
ניצחה אותו.
"לא האמנתי שאנצח" ,אומרת
גוֹדס ָקאיָה" .לא
אוּד ְ
מרינה ְ
עשיתי כלום כדי שאנשים יבחרו
בי .אני אישה פשוטה שעובדת
בעבודה פשוטה".
עכשיו לה יש משימות )תפקידים(
רבות ,כאשר הראשונה שבהן
היא למצוא מנקה חדשה לבניין
העירייה.
וראש העיר היוצא?
הוא בוודאי מצטער על היוזמה
)רעיון( הטיפשית שלו....

אֳ

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

גם בעלי חיים צריכים רובוט

23

חיות המחמד נשארות בבית במשך שעות ,כאשר הבעלים שלהן נמצאים בעבודה.
באותן שעות ,הן משתעממות ולפעמים הורסות רהיטים מתוך שיעמום.
לאחרונה ,נמכרים רובוטים שהתפקיד שלהם הוא להעסיק את חיות המחמד.
הרובוטים החדשים מסתובבים בכל הבית ,וגורמים )עושים( לחיות המחמד לרדוף
אחריהם.
  
הרובוטים גם מפזרים אוכל ,כדי לעודד את בעלי החיים לרדוף אחריהם.
"הרובוטים האלה מסייעים )עוזרים( לאנשים לשמור על בריאות חיות המחמד שלהם" ,אומרים וטרינרים.

מחכים לתיירים

24

בימים רגילים ,היונים של רומא נהנות
מהתיירים ,שמאכילים אותן בזרעים.
אולם ,בתקופת )זמן( הקורונה ,התיירים
לא באים וליונים אין מספיק אוכל.
בתמונה :תושב רומא מאכיל יונים.
"אני לא יכול לראות את היונים
רעבות" ,אמר.

האם זו אופנה חדשה?

25

בתקופה )זמן( האחרונה ,אנו
רואים עיצובים חדשים של
חולצות.
אלה עיצובים שנראה שהם משנים
את הצורה של הגוף.
האם זו אופנה חדשה ,או שרק
מעטים ישתמשו בחולצות האלה?
לפניכם ,שתי דוגמאות טיפוסיות.
מה אתם חושבים?
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סיפור קצר
ַהבֵּן הַמוּ ְצלָח בְּיוֹתֵר

26

ָשׁים
ָהיָה זֶה יוֹם ַק ִיץ ַחםָ .שׁלוֹשׁ נ ִ

"אין ִלי ֵבּן
ֲלהֵ .
"ה ֵבּן ֶשׁ ִלי?"ָ ,שׁא ָ
ַ

יכה ִל ְסחוֹב ֶאת
ָפים ְל ַצד ִאימוֹ ֶשׁ ִה ְמ ִשׁ ָ
יִ

)קרוֹב(
ַער ַה ָסמוָּ 
ָע ְסקוּ ְבּ ָק ִטיף ַבּי ַ

ילאָה ְשׁנֵי ַס ִלים
אַחת ִמ ְ
ִל ְכ ָפ ָרן .כֹּל ַ

יוּחד .הוּא ֵבּן ְכּמוֹ כֹּל ַה ְי ָל ִדים
ְמ ָ
ֲח ִרים".
ָהא ֵ

ַה ַס ִלים.
)בּא(
ישׁי נִ יגַשׁ ָ
ֶלד ַה ְשׁ ִל ִ
ְו ִאילוּ ַהי ֶ

דוֹלים ְכּ ֵדי ְל ָה ִכין ֵמ ַה ֵפּירוֹת ִריבּוֹת,
ְג ִ
אוֹתן ֵהן ִי ְמ ְכּרוּ ַבּחוֹ ֶרף.
ָ
ָשׁים
ֲבוֹדה ָה ְי ָתה ָק ָשׁה ,אַַ הנ ִ
ָהע ָ
ָח ְשׁבוּ ַעל ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ֵהן י ְַר ִוויחוּ וְ ָע ְבדוּ
נוּחה ִכּ ְמ ַעטֵ .הן ֶנהֱנוּ ֵמ ֵריחוֹת
ְלא ְמ ָ

ילאוּ
ָשׁים ִה ְמ ִשׁיכוּ ַלעֲבוֹד ַעד ֶשׁ ִמ ְ
ַהנ ִ
ַמ ֵרי.
ֶאת ַה ַס ִלים ְלג ְ
ָקן
הוֹלכוֹת?"ָ ,שׁאַל ַהז ֵ
אַתן ְ
"לאָן ֶ
ְ
ְכּ ֶשׁ ָראָה ֶשׁ ֵהן ִמ ְתכּוֹנְ נוֹת ָל ֵצאת ַל ֶד ֶר.
"ל ְכּ ָפר ֶשׁ ָלנוָּ ,כּאן ְל ַמ ָטה"ָ ,ענוּ.
ַ

ְל ִאימוָֹ ,ל ַקח ִמ ֶמנָה ֶאת ַה ַסל ַה ָכּ ֵבד
)ה ִרים( אוֹתוֹ ַעל גַבּוֹ.
ָשׂא ֵ
יוֹתר וְ נ ָ
ְבּ ֵ
זֶה ָהיָה ְק ָצת ָק ֶשׁה לוֹ ָל ֶל ֶכת ִעם ַה ַסל
יוֹתר( ַעל
)ע ָשׂה ַקל ֵ
ֲבל זֶה ֵה ֵקל ָ
ַה ָכּ ֵבד ,א ָ
ִאימוֹ ְמאוֹד.

דוֹלה
וּמ ַכּמוּת ַה ֵפּירוֹת ַה ְג ָ
ַער ִ
ַהי ַ
אוֹתה ָשׁנָה.
ֶשׁ ָה ְי ָתה ְבּ ָ
ַישׁב
ַערִ ,ה ְתי ֵ
ָקן ֶא ָחד ֶשׁ ָע ָבר ַבּי ַ
זֵ

יכן ,וְ ִס ְלחוּ ִלי ַעל
ֲל ֶ
"אָז ֶא ְצ ָט ֵרף א ֵ
ֶשׁ ֵאינִ י עוֹזֵר ָל ֶכן ְל ָה ִרים ֶאת ַה ַס ִלים
ַה ְכּ ֵב ִדים .אֲנִ י ְכּ ָבר א ַבּ ִגיל ֶשׁאֲנִ י יָכוֹל

כּוּלם ְבּ ַד ְר ָכּם ַעד ַל ְכּ ָפר.
ָכּ ָכה ִה ְמ ִשׁיכוּ ָ
"טוֹב ,אֲנִ י ָצ ִריְ ל ַה ְמ ִשׁיַ ע ְכ ָשׁיו
ָקן ִל ְפנֵי
אָמר ַהז ֵ
אַח ֶרת"ַ ,
ְבּ ֶד ֶרֶ 

ָשׁים
נוּח ַעל ֶס ַלע .הוּא ֵבּי ֵרֶ את ַהנ ִ
ָל ַ
ְל ָשׁלוֹםְ ,ו ֵהן ִמיהֲרוּ ָל ֵתת לוֹ ַמ ִים
וּל ַכ ֵבּד אוֹתוֹ ְבּ ֵפירוֹת ֶשׁ ָק ְטפוּ.
ְ
ָקן ַמ ְמ ִשׁי
ָשׁים ָחזְ רוּ ַלעֲבוֹדְ ,כּ ֶשׁ ַהז ֵ
ַהנ ִ
נוּח א ָרחוֹק ֵמ ֶהן.
ָל ַ

קוֹשׁי ֶאת ַה ַמ ֵקל ֶשׁ ִלי
ְל ָה ִרים ַמ ֶשׁהוְּ .בּ ִ
אֲנִ י ֵמ ִרים".
ָשׁים וְ ֵה ִרימוּ ֶאת
"זֶה ְבּ ֵס ֶדר"ָ ,צ ֲחקוּ ַהנ ִ
ַחנוּ ְכּ ָבר ְר ִגילוֹת
ַבּןֲ ".אנ ְ
ַה ַס ִלים ַעל ג ָ
ֲבוֹדה ַה ָק ָשׁה ַהזוֹ ,אַל ִת ְדאַג .בּוֹא
ָלע ָ

ֵיתי ִל ְהיוֹת
יסה ַל ְכּ ָפרֶ " .נ ֱהנ ִ
ַה ְכּ ִנ ָ
תוֹדה ַעל ַה ַמ ִים וְ ַה ֵפּירוֹת
ְבּ ֶח ְב ָר ְת ֶכן ְו ָ
ֶשׁ ְנ ַת ֶתן ִלי".
ֲבל
ָשׁים" .א ָ
אָמרוּ לוֹ ַהנ ִ
"בּ ִשׂ ְמ ָחה"ְ ,
ְ
ית
אַחר ֶשׁ ָר ִא ָ
ַרק ַת ִגיד ָלנוַּ ...ע ְכ ָשׁיוְ ,ל ַ

אָמ ָרה
מוּכ ָשׁר ְמאוֹד"ְ ,
"יֵשׁ ִלי ֵבּן ְ
יכה
ָשׁים ,תוְֹ כּ ֵדי ֶשׁ ִהיא ַמ ְמ ִשׁ ָ
אַחת ַהנ ִ
ַ
ֹל-כּ
רוֹקד כּ ָ
ִל ְקטוֹף ֵפּירוֹת" .הוּא ֵ
הוֹריד ֶאת ָה ֵעי ַנ ִיים
י-א ְפ ָשׁר ְל ִ
ָפה ֶשׁ ִא ֶ
יֶ

יתנוּ".
ִא ָ
ֲשׁר
אַר ָבּ ָעה ָה ְלכוּ ְלאַט ַבּ ֶד ֶרַ ,כּא ֶ
ָה ְ
ָשׁים
ָחים ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעםַ .הנ ִ
כּוּלם נ ִ
ָ
ָקן ִבּ ְג ַלל
ִבּ ְג ַלל ַה ַס ִלים ַה ְכּ ֵב ִדים וְ ַהז ֵ

ֶאת ַה ָבּ ִנים ֶשׁ ָלנוִּ ,מי ְל ַד ְע ְת הוּא ַה ֵבּן
יוֹתר?"
מוּצ ָלח ְבּ ֵ
ַה ְ
ֲבל
אָמר ָל ֶהן ְבּ ֶשׁ ֶקט" .א ָ
"ת ְס ְלחוּ ִלי"ַ ,
ִ
יתי ָכּאן ַרק ֵבּן ֶא ָחד."...
אֲנִ י ָר ִא ִ

)עוֹשׂה( ִלי
ֶ
ֵמ ָה ִריקוּד ֶשׁלוֹ .הוּא גוֹ ֵרם

ַה ִגיל ֶשׁלוֹ.

ֲהנָאָה ַר ָבּה".
אָמ ָרה
יוּחד ְבּ ִמינוֹ"ְ ,
"ה ֵבּן ֶשׁ ִלי ְמ ָ
ַ
ֹל-כּ
ישׁה ַה ְשׁ ִניָיה" .הוּא ָשׁר כּ ָ
ָה ִא ָ

ֲשׁר ִה ְת ָק ְרבוּ ַל ְכּ ָפרֵ ,הם ָראוּ
ַכּא ֶ
לוֹשׁה
ְשׁ ָ
ְי ָל ִדים ָר ִצים

אוֹשׁר
בּוֹכה ֵמרוֹב ֶ
ָפהַ ,עד ֶשׁאֲנִ י ַמ ָמשׁ ָ
יֶ

אתם.
ִל ְק ַר ָ

שׁוֹמ ַעת אוֹתוֹ .הוּא גַם ְמ ַח ֵבּר
ְכּ ֶשׁ ֲא ִני ַ
יליםֵ .אין עוֹד
ֶאת ַה ַמ ְנ ִגינוֹת וְ ֶאת ַה ִמ ִ

ֶלד ֶא ָחד
יֶ
ִה ְת ִחיל

עוֹלם".
ֶלד ָכּזֶה ָבּ ָ
יֶ

ְל ַלווֹת ֶאת

יכה ַלעֲבוֹד
ישׁית ַה ְמ ִשׁ ָ
ישׁה ַה ְשׁ ִל ִ
ָה ִא ָ
אָמ ָרה ָד ָברִ .היא ְכּ ִאילוּ א
ְוא ְ
יבּרוּ.
ָשׁים ִד ְ
ָשׁ ְמ ָעה ַעל ָמה ְשׁ ֵתי ַהנ ִ

ימא ֶשׁלוֹ
ִא ָ
יקוּדים.
ְבּ ִר ִ
ֶלד ֵשׁנִ י
יֶ

"בּ ָמה
"וּמה ִעם ַה ֵבּן ֶשׁ ָלָ ,"?שׁאֲלוְּ .
ָ
הוּא טוֹב?"

)ה ְת ִחיל(
ֵה ֵחל ִ
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ירים
ַל ִשׁיר ִשׁ ִ

ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

27
28

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

ֶשׁע ֶבּ ָהרִים
פַּ
חוּפ ָשׁה ֶבּ ָה ִרים.
יוֹצא ְל ְ
ילטוֹן עוֹזֵב ֶאת ַה ִמ ְשׂ ָרד ֶשׁלוֹ ָבּ ִעיר וְ ֵ
ְבּכֹל ַק ִיץַ ,מר ִה ְ

29

אֳ

ציפורניים צומחות מהר יותר
במזג אוויר חם מאשר במזג
אוויר קר.

אוֹתה ָקנָה ִל ְפנֵי ַכּ ָמה ָשׁנִ ים.
ילה ְק ַטנָהֶ ,שׁ ָ
יֵשׁ לוֹ ָשׁם וִ ָ
ֲס ִקים ַר ִבּים ,הוּא ָהיָה ְמ ַק ֵבּל ְל ֵביתוֹ ֶבּ ָה ִרים
ִבּ ְג ַלל ֶשׁהוּא ָהיָה ַבּ ַעל ע ָ
לוֹחים
ירוּתי ַה ִמ ְשׁ ִ
שׁוּביםְ .כּ ֵדי ַל ֲחסוְֹ ז ַמן ,הוּא גַם ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ֵשׁ ֵ
ִמ ְכ ָת ִבים ֲח ִ
סוּפּר.
ֶשׁל ַה ֶ
ילטוֹןַ .ה ֶד ֶלת ָה ְי ָתה
וילה ֶשׁל ַמר ִה ְ
יע ַלוִ ָ
ישׁי ֶא ָחדַ ,ה ַדוָור ִה ִג ַ
יוֹם ֲח ִמ ִ
ימה ְ)ל ִב ְפנִ ים(ָ .מה ֶשׁהוּא ָראָהִ ,ה ְב ִהיל אוֹתוֹ.
תוּחה ְמ ַעט וְ הוּא ֵה ִציץ ְפּ ִנ ָ
ְפּ ָ
רוּח ַח ִיים.
ילטוֹן ְלא ַ
ַעל ָה ִר ְצ ָפּה ָשׁ ַכב ַמר ִה ְ
ָתן צוּר ,הוּ ְז ַמן ַל ָמקוֹם ִבּ ְמ ִהירוּת ְכּ ֵדי ַל ֲחקוֹר ֶאת
ַבּ ָלשׁ ַה ִמ ְשׁ ָט ָרהַ ,מר יוֹנ ָ
סוּפּרִ ,עיתוֹן ִמיוֹם
יסה ַל ַבּ ִית הוּא ָמ ָצא ַשׂ ִקיוֹת ְמ ֵלאוֹת ֵמ ַה ֶ
ַה ִמ ְק ֶרהַ .בּ ְכּ ִנ ָ
גוּרים.
ֵשׁנִ יָ ,ק ָטלוֹג ֶא ָחד וְ ַכ ָמה נְ יָירוֹת ִפּ ְרסוּםָ .היוּ ָשׁם גַם ַכּ ָמה ִמ ְכ ָת ִבים ְס ִ
ַמר צוּר ֵה ִבין ִמיָד ֶשׁזוֹ א ְתאוּנָה,
ֶא ָלא ֶפּ ַשׁע.
רוֹצ ַח.
ָדע ִמיָד ִמי ָה ֵ
הוּא גַם י ַ
ֵאי הוּא יָדַע זֺאת?
ישׁי
ָמים ְשׁ ִל ִ
אוֹמ ֶרת ֶשׁ ַבּי ִ
ְתשׁוּבָהַ :ה ַבּ ָלשׁ צוּר ָראָה ֶשׁ ָה ִעיתוֹן הוּא ִמיוֹם ֵשׁנִ י .זֹאת ֶ
ָדע ֶשׁ ֵאין ִמי ֶשׁ ִי ְק ָרא
יע ְל ָשׁם .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁהוּא י ַ
יעיְ ,מ ַח ֵלק ָה ִעיתוֹ ִנים א ִה ִג ַ
וּר ִב ִ
ְ
ילטוֹן.
אוֹתםִ ...מ ְפּנֵי ֶשׁהוּא ָר ַצח ֶאת ַמר ִה ְ
ָ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

28

ַכּוְורָן וְ ַק ְברָן
ֱליב ֶאת ַה ַכּוְ ו ָר ִנים?
ָמה ֶהע ִ
עוֹבד
אָדם ֶשׁ ֵ
ַכּ ְוו ָרן הוּא ָ
בוֹרים.
ִעם ַכּוָורוֹת ֶשׁל ְד ִ

פילים קטנים לא צריכים
מוצץ .במקום זה הם מוצצים
את החדק שלהם.
פחית של דיאט קולה תצוף
על המים ,בעוד שפחית של
קולה רגילה תשקע בהן.
גודל הלב הוא כגודל אגרוף.
 97%מהמים בעולם הם
מים מלוחים 2.1% ,כלואים
במצב קפוא בקוטב הצפוני
והדרומי ,ופחות מ 1%-הם
מים מתוקים.
בכל ההיסטוריה שלה
כמדינה ,הודו מעולם לא
פלשה )נכנסה בכוח( למדינה
אחרת.
בגופנו יש טריליון תאים.
ללווייתנים שחיים באזורים
הקריבּיים יש מבטא משלהם,
ולחוקרים קל מאוד לזהות
)לדעת( מהיכן הם באים.

עוּמת זֹאתַ ,ק ְב ָרן הוּא
ְל ַ
עוֹבד ְבּ ֵבית ְק ָברוֹת.
ֶא ָחד ֶשׁ ֵ
ַה ַכּ ְוו ָר ִנים א אָהֲבוּ ֶשׁ ַה ֵשׁם
ָשׁים
דוֹמה ָל ֲאנ ִ
ֶשׁ ָל ֶהם ֶ
עוֹב ִדים ִעם ֵמ ִתים.
ֶשׁ ְ
דבוֹ ָר ִאים.צוֹע ִל ְ
ָל ֵכן ֶה ֱח ִליפוּ ָל ֶהם ֶאת ֵשׁם ַה ִמ ְק ַ
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ְשׂ ְח ָקנֵי כַּדוּ ֶרגֶל?
ָמה קוֹרֶה ל ַ

30

מאת איילה שמעוני
ֲבל ָמה קוֹ ֶרה
)מ ַק ְבּ ִלים( ְל ַה ְר ֵבּה ָכּבוֹדִ ,פּ ְרסוּם וְ ֶכ ֶסף .א ָ
זוֹכים ְ
ַשׂ ְח ָקנֵי ַכּדוּ ֶרגֶל ִ
ָרים?
הוֹפ ִכים ִל ְמבוּג ִ
יקים ְל ַשׂ ֵחק? ָמה קוֹ ֶרה ְכּ ֶשׁ ֵהם ְ
ֲשׁר ֵהם ַמ ְפ ִס ִ
ַכּא ֶ
שׁוּבים ֶשׁ ָלהִ .מ ְת ָבּ ֵרר,
כּוֹכ ֵבי ַה ַכּדוּ ֶרגֶל ַה ֲח ִ
ֲסוּקה ְבּ ַכּ ָמה ִמ ְ
ָמים ֵא ֶלה אַ ְנ ְג ִליָה ע ָ
ְבּי ִ
יכּרוֹן
אוֹמ ֶרת ֶשׁ ַהזִ ָ
מוֹח( .זֹאת ֶ
ידה ְבּ ִת ְפקוּד ַה ַ
סוֹב ִלים ִמ ֶד ֶמ ְנ ְציָה ) ְי ִר ָ
ֶשׁ ַר ִבּים ֵמ ֶהם ְ
עוֹלם ,אוֹ ֶשׁ ֵהם ִבּ ְכ ָלל ָהיוּ ַשׂ ְח ָקנֵי ַכּדוּ ֶרגֶל.
אַליפוּת ָה ָ
זוֹכ ִרים ֶשׁ ֵהם זָכוּ ְבּ ִ
ֶשׁ ָל ֶהם ִנ ְפגַעַ .ר ִבּים ֵמ ֶהם א ְ
)יוֹצאת( ֵמ ַהנְ ִגיחוֹת ַבּ ַכּדוּר.
נוֹב ַעת ֵ
)ה ְראוּ( ֶשׁ ַה ַמ ֲח ָלה ַה ָק ָשׁה ַהזוֹ ַ
הוֹכיחוּ ֶ
ֶמ ְח ָק ִרים ִ
אַלן ִשׁי ֵררַ ,שׂ ְח ָקן ָע ָבר אַנְ ְג ִלי.
אוֹמר ֵ
ַח ִתי ַבּ ַכּדוּר ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים ָבּ ִאימוּנִ ים"ֵ ,
יחה ֶשׁ ִלי ַבּ ִמ ְשׂ ָחקָ ,נג ְ
"על כֹּל ְנ ִג ָ
ַ


רויטרס

אוֹמ ִרים.
מוֹח ֶשׁל ַה ַשׂ ְח ָקנִ ים"ֵ ,הם ְ
ֵע ַבּ ַ
רוֹפ ִאים ֶשׁ ְמ ַב ְק ִשׁים ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ַהנְ ִגיחוֹת" .זֶה ַמ ָמשׁ פּוֹג ַ
עוֹלם יֵשׁ ְכּ ָבר ְ
ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ָ
דוּרים.
גוֹח ְבּ ַכ ִ
ירים ַעד ִגיל ִ 17לנְ ַ
אוֹס ִרים )א ַמ ְר ִשׁים( ַעל ַכּדוּ ַר ְג ָלנִ ים ְצ ִע ִ
ְבּ ִמ ְס ָפּר ְמ ִדינוֹת ְכּ ָבר ְ

שׁי
ַמרוֹץ ַמ ְמ ִ
הֵ
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מאת עמית גרינברג
עוּדית.
יז-ד ַקר' ֶנ ֱע ַר גַם ַה ָשׁנָה ְבּ ִמ ְד ָבּ ִריוֹת ֲע ָרב ַה ָס ִ
'פּ ִר ָ
ְמרוֹץ ַה ְמכוֹנִ יוֹת ָ
ֶע ְלמוּ ִבּ ְז ַמן
ֶה ִגים נ ֶ
ֲפילוּ ָהיוּ ִמ ְק ִרים ָבּ ֶהם נ ָ
וּב ָע ָבר א ִ
סוּכּןֶ ,
וּמ ָ
זֶהוּ ֵמרוֹץ ָק ֶשׁה ְ
יבּדוּ ֶאת ַה ֶד ֶר.
ַה ַת ֲחרוּתֵ .הם ָפּשׁוּט ִה ְת ַבּ ְל ְבּלוּ ַבּ ִמ ְד ָבּרְ ,ו ִא ְ
קוּדה.
קוּדה ִל ְנ ָ
יע ִמ ְנ ָ
ימה לוֹ ְכּ ֵדי ְל ַה ִג ַ
בּוֹחר ֶאת ַה ֶד ֶרַ ה ַמ ְת ִא ָ
ַהג ֵ
כֹּל נ ָ
וּמ ָשׂ ִאיוֹת.
נוֹעיםְ ,ט ַר ְקטוֹרוֹ ִנים ַ
אוֹפ ִ
ַבּ ֵמרוֹץ ִמ ְשׁ ַת ְת ִפים גַם ַ
יע ְל ַקו ַה ִסיוּם.
יחים ְל ַה ִג ַ
ָאים ַה ָק ִשׁים ַבּ ֶד ֶרַ ,רק ְמ ַע ִטים ַמ ְצ ִל ִ
ִבּ ְג ַלל ַה ְתנ ִ
ַה ְשׁאָר נִ ְת ָק ִעים ַבּחוֹלוֹת ,אוֹ ֶשׁ ַה ְמכוֹ ִניוֹת ֶשׁ ָל ֶהם ִמ ְת ַק ְל ְקלוֹת.
אַחד ַה ִמ ְשׁ ַת ְת ִפים ְבּ ַד ְרכּוֹ ֶאל ַקו ַה ִסיוּם.
ַבּ ְתמוּנָהַ ,

היסטוריה
בNBA-
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אֳ

רויטרס

רויטרס
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מאת שירה לוי
בקי ַהאמוֹן היא האישה הראשונה
שאימנה קבוצת גברים ב.NBA -
האמון אימנה את קבוצתה ,סן
אנטוניו ,במשחק נגד לוס אנג'לס.
זה קרה לאחר שהמאמן הראשי
של סן אנטוניו הורחק באמצע
המשחק.
אוהדי הקבוצה מקווים שהאמון
תהיה המאמנת הראשית של
הקבוצה בעתיד.

לַטפו פרות!

אֳ
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מאת איילה שמעוני
בתקופה )זמן( האחרונה ,בגלל
הקורונה ,אנשים רבים בעולם
נמצאים בלחץ נפשי ודיכאון.
בהולנד מצאו לזה פיתרון
מעניין – ליטוף וחיבוק פרות.
"חום הגוף הגבוה של הפרה
מעניק )נותן( לבני האדם הרגשה
טובה ,שמרגיעה ועוזרת להם
להשתחרר מלחצים" ,אומרים
בהולנד.

יח"צ Koeknuffelen

שׁוֶוה זָהָב
ַה ַקרְטוֹן ָ
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מאת רונן גליק
חוֹד ִשׁים ָהאַ ֲחרוֹנִ ים,
ַבּ ָ
יוּחד ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה,
ִבּ ְמ ָ
עוֹלם ְמ ַב ְצ ִעים
ַר ִבּים ָבּ ָ
)עוֹשׂים( ַה ְז ָמנוֹת
ִ
ָבּ ִאי ְנ ֶט ְרנֶט.
רוֹב ַה ַהזְ ָמנוֹת ַמ ִגיעוֹת
Pixabay
    
אַרגָזִ ים ִמ ַק ְרטוֹן.
ְבּתוְֹ 
ַיצ ִרים
תוֹצאָה ִמ ָכַּ ה ִשׁימוּשׁ ְבּ ַק ְרטוֹ ִנים ָע ָלה ְמאוֹד וְ ַה ִמ ְפ ָע ִלים ַה ְמי ְ
ְכּ ָ
דוֹל ִרים.
יליוֹנֵי ָ
ויחים ִמ ְ
אוֹתם ַמ ְר ִו ִ
ָ
ַוחים
ֲלי ַה ִמ ְפ ָע ִלים" .וְ ָה ְרו ִ
אוֹמ ִרים ְמ ַנה ֵ
עוֹב ִדים ְלא ַה ְפ ָס ָקה"ְ ,
ַחנוּ ְ
" ֲאנ ְ
ֶשׁ ָלנוּ ְג ֵד ִלים כֹּל ַה ְז ַמן".
ֲלה( ַבּ ָשׁנִ ים
ֵיל וְ ִי ְג ַבּר ) ַיע ֶ
יחוּשׁים(ַ ,ה ִבּיקוּשׁ ְל ַק ְרטוֹן ַרק י ֵ
ְל ִפי ַה ַת ֲח ִזיוֹת ) ִנ ִ
מוּמ ִחים
אוֹמ ִרים ְ
ימוּשׁי ְמאוֹד"ְ ,
מוּצר זוֹל ,אִַ שׁ ִ
"ה ַק ְרטוֹן הוּא ָ
ַה ָבּאוֹתַ .
יבהָ .כּ
ֲריזוֹת ִמ ְפּ ַל ְס ִטיק ֶשׁ ַמ ִזיקוֹת ַל ְס ִב ָ
חוֹמ ִרים" .הוּא גַם ָע ִדיף ַעל א ִ
ְל ָ
יוֹתר".
מוּצר ָחשׁוּב עוֹד ֵ
הוֹפְ ל ָ
ֶשׁ ַק ְרטוֹן ֵ

שׂ ָחק ָה ַרכָּבוֹת חוֹזֵר לָאוֹ ְפנָה
ִמ ְ
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מאת איילה שמעוני
לוֹשׁים ָשׁנָהַ ,ר ִבּים ִשׂי ֲחקוּ ְבּ ִמ ְשׂ ָח ֵקי ַר ָכּבוֹתֵ .הם ָהיוּ
ַעד ִל ְפנֵי ִכּ ְשׁ ִ
יעים ַר ָכּבוֹת,
יהן ָהיוּ ַמ ִס ִ
ֲל ֶ
בּוֹנִ ים ְמ ִסילוֹת אֲרוּכּוֹת ְבּתוַֹ ה ַבּ ִיתַ ,וע ֵ
ֶשׁפּוֹעֲלוֹת ַעל ַח ְשׁ ַמל.
עוֹלים
סוֹמים ֶשׁ ִ
ֵהם גַם ָהיוּ בּוֹנִ ים ַת ֲחנוֹתְ ,ג ָשׁ ִריםִ ,מ ְנ ָהרוֹתַ ,מ ְח ִ
וּב ְד ָר ִכים.
ָשׁים ַבּ ַת ֲחנוֹת ַ
ֲפילוּ ָשׂ ִמים ְדמוּיוֹת ְק ַטנוֹת ֶשׁל ֲאנ ִ
יוֹר ִדיםַ ,וא ִ
וְ ְ
גוֹדל ֶשׁל ַה ִמ ְשׂ ָחק ַהזֶהָ ,היוּ בּוֹ ִנים אוֹתוֹ ַבּ ָמקוֹם ַהגָדוֹל
ִבּ ְג ַלל ַה ֶ
Pixabay
     
יוֹתר ַבּ ַבּ ִית – ַבּ ָסלוֹןָ .ל ֵכן ֵהן ִנ ְק ָראוֹת ַר ָכּבוֹת ָסלוֹן.
ְבּ ֵ
ָרים.
ָשׁים ְמבוּג ִ
וקא ֲאנ ִ
ַה ְמ ַענְ יֵין הוּא ֶשׁרוֹב ֵא ֶלה ֶשׁ ְמ ַשׂ ֲח ִקים ָבּ ֶהן ֵהם ַד ְו ָ
אַל ֵפי
אוֹתן ְו ֶע ְשׂרוֹת ְ
ָשׁים ַר ִבּים ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ִל ְבנוֹת ָ
אוֹפנָהֲ .אנ ִ
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,ר ָכּבוֹת ַה ָסלוֹן ָחזְ רוּ ָל ְ
ֶר ַמנְ יָה.
יקר ְבּג ְ
ַר ָכּבוֹת ָכּ ֵא ֶלה נִ ְמ ְכּרוְּ ,בּ ִע ָ
"ח ַשׁ ְב ִתי ַעל ִמ ְשׂ ָחק ֶשׁיָכוֹל
ֶר ַמ ְניָהָ .
אוֹמר ִז ִיגי ְבּ ָראוּןִ ,מ ֶבּ ְר ִלין ֶשׁ ְבּג ְ
יוֹצ ִאים ֵמ ַה ַבּ ִית ְמ ַעט ְמאוֹד"ֵ ,
ַחנוּ ְ
ָמים ֵא ֶלהֲ ,אנ ְ
"בּי ִ
ְ
וּמוֹסיף ְבּכֹל
ִ
)שׂ ֵמ ַח(ֲ .א ִני בּוֹנֶה גַם ָבּ ִתיםְ ,י ָערוֹת
רוּצה ָ
יתי ִמ ְשׂ ָחק ַר ָכּבוֹתַ ,ואֲנִ י ְמאוֹד ְמ ֶ
אוֹתי ִלזְ ַמן אָרוָֹ .ק ִנ ִ
ְל ַענְ יֵין ִ
קוּפה ) ְז ַמן(
יתי ָצ ִריַ בּ ְת ָ
נוֹפים וְ ַק ָט ִרים .זֶה ִמ ְשׂ ָחק ִעם ַמ ְח ָשׁ ָבה ְו ַה ְר ֵבּה ִת ְכנוּן ,וְ זֶה ְבּ ִדיוּק ָמה ֶשׁ ָה ִי ִ
ַפּ ַעם עוֹד ְקרוֹנוֹתְ ,מ ִ
יוֹתר".
מוּצ ָלח ְבּ ֵ
עוֹשׂים ַת ֲחרוּת ְל ִמי יֵשׁ ֶאת ַה ַמ ְסלוּל ַה ְ
ַחנוּ ִ
ַהזוֹ .גַם ַה ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ִלי ֶנהֱנִ ים ֵמ ַה ִמ ְשׂ ָחק ַהזֶהַ ,ו ֲאנ ְ
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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 ִ
1

נוֹתנוֹת ָלנוּ ָח ָלב
ְ .1
פּוֹצץ
ָ .1ד ָבר ֶשׁ ִמ ְת ֵ

פ

צ

ה

צ

יט ְל ִקי
ֲכל ִא ַ
ַ .2מא ָ
יכה ְמ ִהי ָרה
ֲל ָ
 .3ה ִ
ִ .4מ ְמ ָרח ִמ ֵפּירוֹת

2

חוֹמר ִמ ֶמנוּ עֲשׂוּ ִיים
ֶ .2
.
אַרגָזִ ים
ְ

3

סוּכּן
ַמי ְמ ָ
ְ .3יצוּר י ִ

4

ַ .4שׁ ְבּלוּל )כ"ח(

ֶשׁק
ְ .5כּ ִלי נ ֶ

5

רוּסי
ַ .6מ ְט ֵבּ ַע ִ

תוֹצ ֶרת ַה ְדבוֹ ָרה
ֶ .5

ַ .7רבַ ,____-ק ַבּ ְרנִ יט

ְ .6פּ ִרי ַה ְשׁ ֵק ִדיָיה

בּוֹשׁת
ָ .8שׂם ַת ְח ֶ

וּקרוֹנוֹת
 ..7יֵשׁ ָבּה ַק ָטר ְ

6

7

עוֹבד ִעם ַמ ֲח ֵר ָשׁה
ֵ .9
ָ .10העוֹנָה ַה ָק ָרה

ו

ח

ף

ר

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

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ
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' ְו'-ר'.
ָבּ ִ

ִ .1ציוּר ַעל ִקיר ָבּ ְרחוֹבְ :ג ָר _ _ _ _
ַר _ _
יתת ֵע ִצים :ג ְ
ְ .2כּ ִלי ִל ְכ ִר ַ
ַ .3מ ְט ֵבּ ַע ָק ָטן וְ א ָחשׁוּבֶ ,שׁ ָהיָה ַפּ ַעם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ :גר _ _
ֵ .4ח ֶלק ָה ֶא ֶלף ֶשׁל ַה ִקילוְֹ :ג ַר _
ַר _ _ _
ֵ .5ח ֶלק ָק ֶשׁה ְבּ ֶא ְמ ַצע ְפּ ִרי :ג ְ

גר

שׁוּאיםְ :גר _ _ _ _
ָ .6היוּ ַפּ ַעם נְ ִ
בּוֹל ִעים ַד ְרכּוֹ :גָר _ _
ְ .7
מוּצ ָלח :גָר _ _
 .8נוֹ ָר ִאי ,א ְ
עוֹסק ְבּ ִעיצוּב ִעיתוֹןְ :ג ָר _ _ _ _ _
ֶ .9א ָחד ֶשׁ ֵ
ַר _ _ _ _
ְ .10לבוּשׁ ָל ַר ְג ַל ִים :ג ְ
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ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

 .1א ְשׁחוֹ ָרה
ַ .2ה ַבּ ִית ֶשׁ ָל ֶהם
ֱבירוּ
ֶ .3ה ֱע ִניקוֶּ ,הע ִ
ַ .4ה ְר ֵבּה ְמאוֹד; ָק ָהל גָדוֹל

מִילִים נִ ְרדָפוֹת
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 ִ

יוֹעד __________
ְ .1מ ָ

רוּצה _________
ְ .7מ ֶ

ָ .2ר ְכ ָשׁה __________

ִ .8י ְג ַבּר ___________

ְ .3מ ַב ְק ִרים ________

ְ .9מ ַב ְצ ִעים ________

 .4גוֹ ֵרם __________

ָלים _______
ְ .10מסוּג ִ

ָשׂא ___________
 .5נ ָ

אַפ ְשׁרוֹת ______
ְ .11מ ְ

אוֹס ִרים _________
ְ .6

ִ .12נ ְד ַהם _________

עוֹשׂים *
ִשׁבִיל * נוֹ ְתנוֹת * ִ
שׂ ֵמ ַח * בּ ְ
* יְכוֹלִים * ָ
עוֹשׂה * יַ ֲעלֶה *
ְשׁים * ְמ ַד ְבּרִים נֶגֶד * ֶ
* הוּ ְפ ַתע * א ַמר ִ
* ֵהרִים * ָקנְ ָתה *

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 352

מאוזן:
ִ .1בּי ָר ָתה ִהיא ַצנְ ָעאִ .5 .אישׁוּרֶ ,ה ֵתרִ .9 .עיר ְליַד ַה ִכּ ֶנ ֶרתַ .11 .בּ ַעל
יצחוֹןַ .15 .ת ְכ ִשׁיט ָלאוֹזֶןָ .17 .תו
ֱמן .14 .¼ .12 .אוֹת ַהנִ ָ
ַח ִיים ֶנא ָ
יק ִליַ .19 .ה ָשׂ ָפה ֶשׁל ְמ ִדינַת ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .20 .שׁי ,דוֹרוֹןְ .22 .פּ ִרי
מוּ ִז ָ
מוּק ֶפת יָםֵ .26 .מ ֶח ְל ֵקי ָה ֵעץ.
ַבּ ָשׁה ֶ
וּמתוֹק .25 .י ָ
ָק ָטן ,אָדוֹם ָ
יבר ָחשׁוּב.
בּוֹחן .29 .נִ ְמ ֵצאת ַבּ ֶפּהַ .30 .ה ָבּ ַעת ָרצוֹןֵ .32 .א ָ
ֵ .28
ָחיד .41 .א ַחם.
ישׁי ,י ִ
יקה .39 .גוּף ְשׁ ִל ִ
ַ .35ח ְמ ִסין .36 .א ֵר ָ
ָבים.
ָ .42שׁ ַטף ַבּ ַמ ִיםָ .44 .שׂ ִמים אוֹתוֹ ַעל ַה ִמ ְז ָרןַ .46 .מ ְשׁ ֶקה ֵמ ֲענ ִ
יפהָ .50 .ח ָכם ְמאוֹדַ ,מ ְב ִריק.
אַחר ְשׂ ֵר ָ
בּוֹער ְל ַ
יכת ֶפּ ָחם ֵ
ֲ .48ח ִת ַ
ילת ְק ִריאָה.
ָביםִ .54 .מ ַ
ֶ .52ע ֶצבָ .53 .שׁם ְג ֵד ִלים ָה ֲענ ִ

1

2

3

12
17

18
22

11

10

9

13

4

5

6

7

16

15

14
19

20

21

23

28

29

30

32

27

26

25

24

8

33

31

34

35

36

37

38

39

40

מאונך:
הוּבּיםַ .2 .פּ ְר ֵדסִ .3 .נ ְכ ַתב ַבּ ָצד )ר"ת(.
ַר ִעינִ ים ְצ ִ
ֶ .1י ֶרק ַבּ ַעל ג ְ
47
46
48
49
50
51
כּוֹת ִבים ָע ָליו .6 .יוֹ ֵרד ֵמ ַה ָשׁ ַמ ִיים ַבּחוֹ ֶרףָ .7 .כּחוֹל ָבּ ִהיר .8 .א
ְ .4
54
53
52
ָרים ְבּתוֹכוְֹ .15 .ז ַמןֲ .16 .אגַם.
'מיעוּט' .13 .ג ִ
ְשׁחוֹ ָרהַ .10 .ה ֵה ֶפִ מ ִ
טוּחְ ,לא ָס ֵפקֵ .24 .מ ִכין
ֶכדָ .23 .בּ ַ
ָשׁן ְמאוֹדֶ .21 .בּן ַהנ ֶ
 .19י ָ
'ע ִתיד'ֵ .36 .ח ֶלק ַבּ ָפּנִ ים ֵמ ַעל
נוּחהַ .31 .שׁיָי לוֹ .33 .א ָח ָל ִביַ .34 .ה ֵה ֶפֵ מ ָ
נוֹתנֶת ָלנוּ ָח ָלב .29 .יוֹם ַה ְמ ָ
אוֹכל ַבּ ַתנוּר .26 .גָדוֹל ְמאוֹדֶ .27 .
ֶ
'ס ֶבל'ַ .40 .ה ֵה ֶפִ מ'יֵשׁ'ָ .41 .העוֹנָה ַה ַח ָמהָ .43 .שׂם ֲחגוֹ ָרהִ .45 .גיל
פוּרים .38 .קוֹל ֶשׁחוֹזֵרַ .39 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
ילה ֶשׁנִ ְק ֵראת ְבּ ִ
ָה ֵעי ַנ ִייםְ .37 .מ ִג ָ
ף-בּית.
ַה ִמ ְצווֹת ְל ָבנִ ים .47 .עוֹף דוֹ ֵרסַ .49 .ה ֵה ֶפִ מ'בּוֹא'ָ .51 .האוֹת ַהָ 6-בּ ֶא ֶל ֵ
41

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

42

43

44

45

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
איתי רחימי ,חולון

צהלה נחמני ,גבעתיים

ַ .1בּת ַהזוּג ֶשׁל ָהאָב

אַב ָט ָחה
ַ .6מ ֲע ֶר ֶכת ֲה ָגנָה ְו ְ

אבנר כפרי ,חיפה

עלמה צווייג ,ירושלים

אוֹמ ִרים אַ ֲח ֵרי ְבּ ָר ָכה
ְ .2

אר ִקים
ָ .7פּ ְ

נעה שרון ,נהריה

סמר סאלם ,נצרת

אוֹמר נְ אוּם
ֵ .3

ִ .8צינוֹר ָדם ָק ָטן ְמאוֹד

מחמוד אלחכימי ,רמלה

עדו שחר ,הרצליה

זוהי בושם ,תל-אביב

נסיה קול ,מודיעין

ִ .4אילוּף

ָ .9מקוֹם ִעם ַמ ִים ַר ִבּים

ֲ .5ח ָכ ִמים ְמאוֹד

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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ָשׁה
ַחיַית ַמ ְח ָמד ֲחד ָ

36

מאת איילה שמעוני
עוֹלם ֵהן
יוֹתר ָבּ ָ
מוֹתן( ְבּ ֵ
ַחיוֹת ַה ַמ ְח ָמד ַהנְ פוֹצוֹת )יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ְכּ ָ
ילים ִל ְראוֹת
אוּלםַ ,בּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ַמ ְת ִח ִ
תוּליםָ .
ַה ְכּ ָל ִבים וְ ַה ֲח ִ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתְ ,ל ָמ ָשׁלֶ ,ה ָחמוֹס נִ ְמ ָצא
מוֹסיםְ .בּ ְ
ְבּ ָב ִתים גַם – ֲח ִ
תוּלים.
אַחר ַה ְכּ ָל ִבים ְו ַה ֲח ִ
ישׁי ְל ַ
ַבּ ָמקוֹם ַה ְשׁ ִל ִ
ימה ְו ִעם
ָמה זֶה ָחמוֹסִ ,בּ ְכ ָלל? ֶה ָחמוֹס הוּא ְיצוּר ִעם ַפּ ְרוָוה ְנ ִע ָ
יוּלים ְכּמוֹ ֶכּ ֶלב,
ַר ְג ַל ִיים ְק ָצרוֹת ַי ֲח ִסית .א ָצ ִריָ ל ַק ַחת אוֹתוֹ ְל ִט ִ
אוֹמ ִרים ֶשׁהוּא ִשׁילוּב ֵבּין ֶכּ ֶלב ְו ָחתוּל.
וְ הוּא א ְמפוּנָק ְכּמוֹ ָחתוּל .יֵשׁ ְ
וּמ ַשׂ ֶח ֶקת ַה ְר ֵבּה".
עוֹשׂה ְשׁטוּיוֹת ְ
רוֹק ֶדתָ ,
"היא ֶ
אוֹמ ִרים ַעל ֶה ָחמוֹסִ .
יקה"ְ ,
"זוֹ ַחיָה ַמ ְצ ִח ָ
יוּח ֶדתְ ,כּ ַדאי ָל ֶכם ַל ֲחשׁוֹב ַעל ָחמוֹס.
אָז ִאם ָבּא ָל ֶכם ַחיַית ַמ ְח ָמד ְמ ֶ

מה הקשר בין דבורים לאומנות?

37

אֳ
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ַר ְח ָפנִים גַם
ֶבּ ָחלָל
38

מאת שירה לוי
טומש ליברטיני הוא אומן שחי
ועובד בהולנד .לאחרונה ,הוא
הציג פסל ראש של נפרטיטי ,מלכה
מצרית מפורסמת מלפני כשלושת
אלפים שנה.
המעניין ביצירה שלו  -הוא יצר
אותה ביחד עם ...דבורים.
טומש הכין תבנית של המלכה
המפורסמת ,על-פי פסל שלה מלפני
כ 2,000-שנה .הוא שם את התבנית
בתוך תיבה עם דבורים ,שהחלו
)התחילו( לבנות את הכוורת שלהן
על גבי התבנית.
התוצאה :פסל של נפרטיטי
שעשוי מדונג )שעווה( של דבורים.
"זהו היופי של הטבע" ,אומר
ליברטיני" .ואני מקשר אותו בין בני
האדם ובין האומנות".
בתמונות :הדבורים בעבודה ,פסל
הדונג הגמור ,ופסל של המלכה.

Pixabay

מאת עמית גרינברג
אַרצוֹת
סוֹכנוּת ֶה ָח ָלל ֶשׁל ְ
ְ
ילה
ָאס"אַ ,מ ְת ִח ָ
ַה ְבּ ִרית ,נ ָ
ְל ַה ְפ ִעיל ַר ְח ָפ ִנים ֶבּ ָח ָלל.
ָה ַר ְח ָפנִ ים ָה ֵא ֶלה ַי ֲח ִליפוּ ֶאת
ִר ְכ ֵבי ֶה ָח ָלל ֶשׁ ִה ַכּ ְרנוּ ַעד ַע ְכ ָשׁיו.
Titia Hahne / Studio Libertiny

"אַחת ַה ְבּ ָעיוֹת ֶשׁל ָה ְר ָכ ִבים
ַ
שׁוֹלים ֶשׁ ַבּ ֶד ֶר,"
ָה ֵא ֶלה ֵהן ַה ִמ ְכ ִ
ָאס"אַ " .ר ְח ָפנִ ים
אוֹמ ִרים ְבּנ ָ
ְ
יוּכלוּ ָלטוּס ֵמ ַעל בּוֹרוֹת אוֹ
ְ
יוֹתר
יע ַמ ֵהר ֵ
וּל ַה ִג ַ
ְס ָל ִעים ְ
רוֹצים".
ַחנוּ ִ
ַל ְמקוֹמוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
ַבּ ְתמוּנָהִ :איוּר ֶשׁל ַר ְח ָפנִ ים ַעל
)ה ָי ֵר ַח ֶשׁל ַשׁ ְבּ ַתאי(.
יטאן ַ
ִט ָ

Titia Hahne / Studio Libertiny

נאס"א

