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העורךקוראים כותבים משולחן
ַלַהְנָחיֹות ְלִהיָׁשַמע ְצִריִכים ּכּוָלנּו

ִנְׁשָמִעים) ֶאת  (א ּוְמֵפִרים ְּבֶסֶגר ִלְהיֹות רֹוִצים א ַרִּבים ֶׁשִיְׂשְרֵאִלים קֹוֵראת ֲאִני

ַהַהְנָחיֹות.

ַהקֹורֹוָנה,  ַעל (ְלַנֵצַח) ְלִהְתַגֵּבר ֶזה ַיֲעזֹור ִאם ֲאָבל ְּבֶסֶגר, ִלְהיֹות אֹוֵהב א ֶאָחד ַאף

ַלֲעׂשֹות. ְצִריִכים ֶׁשּכּוָלנּו ָמה ֶזה ָאז

תל-אביב שרקי, אמה

ַהקּוְסקּוס! ַעל ֵאין
ִאיׁשּור א ְצִריָכה ַוֲאִני ָּבעֹוָלם, ְּביֹוֵתר ַהְטִעיִמים ַהַמֲאָכִלים ַאַחד הּוא ַהקּוְסקּוס

ֶזה. ֶאת ָלַדַעת ִּבְׁשִביל ֵמָהאּו"ם (ַהְסָּכָמה)

ִלְקרֹוא ָׂשַמְחִתי ָּכ. ָלֵכן חֹוְׁשִבים ֲאֵחִרים ֶׁשַגם ָלַדַעת ֶנְחָמד ָתִמיד ֶזה ֲאָבל

.(351 ('ַיְנׁשּוף' ֵמָהאּו"ם ְמיּוָחד ַמֲעָמד ִקיֵּבל ֶׁשַהקּוְסקּוס

נתניה חלימי, אדל

ְמַבְלֶּבֶלת ַּכָתָבה
.(351 ('ַיְנׁשּוף' ַהַחְייָזִרים ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ָחׁשּוב ֶׁשַמְדָען ִיְׂשְרֵאִלי ְמסּוָּפר ַּבַּכָתָבה ֲאָבל ַחְייָזִרים, ִּבְכָלל ֶׁשֵיׁש ַמֲאִמין א ֲאִני

אֹוֵמר ֶׁשֵיׁש.

ַהנֹוֵׂשא. ַעל יֹוֵתר ֶׁשִתְכְתבּו רֹוֶצה ְוָהִייִתי ֶזה ְמַבְלֵּבל

איתן רובינוב, חיפה

ַלִטְבעֹוִנים טֹובֹות ֲחָדׁשֹות
ְלִטְבעֹוִנים. ֵּביִצים – ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהַהְמָצָאה ַעל 351 ְּב'ַיְנׁשּוף' ָקָראִתי

ְמַׂשַמַחת. ְיִדיָעה זֹו ִּבְׁשִביִלי

ַקִלים ִיְהיּו ֶׁשִלי ַהַחִיים ַעְכָׁשיו, ֵּביִצים. ִעם ַמֲאָכִלים אֹוֶכֶלת ְוא ִטְבעֹוִנית ֲאִני

ּוְטִעיִמים יֹוֵתר. יֹוֵתר

לציון ראשון בירן, גפן

ִׂשיָאֵני ֲאַנְחנּו ָלָמה
ַהִחיסּוִנים?

ָהעֹוָלם  ִׂשיָאִנית ִהיא ִיְׂשָרֵאל

ַהקֹורֹוָנה ֶנֶגד ְּבִחיסּוִנים

ָהֶאְזָרִחים. ְלִמְסָּפר ַיֲחִסית

ִּבְזכּות קֹוֶרה ֶזה קֹוֶרה? ֶזה ַמדּוַע

ָהְרפּוִאית  ַהַמֲעֶרֶכת (ִּבְגַלל)

ֵמַהטֹובֹות ֶׁשִהיא ִיְׂשָרֵאל ִּבְמִדיַנת

ָּבעֹוָלם.

ַגם ִהיא ַהזֹו ַהַהְצָלָחה אּוָלם,

- ְלַגְמֵרי ַאֵחר ְלַמֶׁשהּו הֹודֹות

ַהִיְׂשְרֵאִלי. ָהאֹוִפי

ְמַפֲחִדים א ַהִיְׂשְרֵאִלים, ֲאַנְחנּו,

ְּפתּוִחים ֲאַנְחנּו ֲחָדִׁשים. ִמְדָבִרים

ֲחָדׁשֹות. ּוְלַהְמָצאֹות ְלַרֲעיֹונֹות

ַהָּפֶטְנִטים ֶׁשִמְסָּפר ִמְקִרי א ֶזה

הּוא ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַמְמִציִאים

ֲאַנְחנּו ָּבעֹוָלם. ְּביֹוֵתר ֵמַהְגבֹוִהים

ָדָבר. ּכֹל ְמַנִסים ָּפׁשּוט

ֶטְכנֹולֹוְגָיה ֶׁשֶחְברֹות ַהִסיָּבה ַגם זֹו

ְמַנסֹות מּוָצִרים ָּבעֹוָלם

ֵהן ְמִבינֹות ְּבִיְׂשָרֵאל. ֲחָדִׁשים

ּכֹל ִלְבדֹוק ַסְקָרִנים ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים

יּוְכלּו ֵהן ֶׁשָּכאן ְויֹוְדעֹות ִחידּוׁש,

ֶזה ַהמּוָצִרים ֶׁשָלֶהם. ֶאת ִלְמּכֹור

ַהמּוָצר ַּכָמה ַעד ְלָהִבין ָלֶהם עֹוֵזר

ַאַחר-ָּכ ָּבעֹוָלם. ַיְצִליַח ֶׁשָלֶהן

ַמְחָמָאה ֶׁשֶחְברֹות ֲעָנק זֹוִהי

ֶׁשל ּוָבָרצֹון ַמֲאִמינֹות ַּבְיכֹוֶלת

ִחידּוִׁשים. ְלַקֵּבל ַהִיְׂשְרֵאִלים

ַהִחיסּוִנים, ִמְבָצע ֶׁשל ַּבִמְקֶרה

ְלַהִציל עֹוֵזר ַגם ַהִיְׂשְרֵאִלי ָהאֹוִפי

ַחִיים.
צדקא, יגאל
עורך
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טֹוב ַהִחיסּון 'ַפְייֶזר': ◄ ֶחְבַרת
ַהִחיסּון  ַיְצָרִנית ְלָפחֹות. ִלְׁשָנַתִיים

ּכּוָלם. ֶאת ַמְרִגיָעה ֶנֶגד ַהקֹורֹוָנה

סּוֵגי ַהקֹורֹוָנה ֶנֶגד ַגם טֹוב "ַהִחיסּון

ֲעֵליֶהם ׁשֹוְמִעים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהֲחָדִׁשים

אֹוְמִרים. ֵהם ָלַאֲחרֹוָנה",

ֶׁשִקיְּבלּו ִחיסּון  ַהִיְׂשְרֵאִלים ָאחּוז ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשקֹוֶרה ִמָמה ◄ ָּבעֹוָלם לֹוְמִדים
ֲאֵחרֹות. ָלֵכן, ִיְׂשָרֵאל ֶנְחֶׁשֶבת  ְמִדינֹות (ְּבַהְׁשָווָאה) ְלעּוַמת ִּבְמיּוָחד ָגדֹול, הּוא

ָמה ִלְראֹות ְמַחִּכים ָּבעֹוָלם ַיֲחִסית. ִּבְמִהירּות ְרִגיִלים ְלַחִיים ֶׁשַתְחזֹור ִלְמִדיָנה

ַהַמֲחָלה. ַעל (ְלַנֵצַח) ְלִהְתַגֵּבר ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָצִרי ָלַדַעת ָמה ְּכֵדי ְּבִיְׂשָרֵאל, ִיְקֶרה

ֶׁשְלַאַחר ַלָיִמים ֲאָנִׁשים ִלְמׁשֹו ְדָרִכים ְמַחְּפִׂשים ְּבִיְׂשָרֵאל ◄ ַהְמלֹונֹות
ָיִמים.  ַּכָמה ַהְזָמָנת ַעל ְּבַמָתָנה ִחיָנם ֵלילֹות ָלֵתת הּוא ָהַרֲעיֹונֹות ַאַחד ַהקֹורֹוָנה.

ְמקֹומֹות ַלַקִיץ. ְלַהְזִמין ַמְתִחיִלים ְּכָבר ֲאָנִׁשים ְוָאֵכן,

ַהִמְפָלגֹות  ַּבְּבִחירֹות. ְלִמי ַיְצִּביעּו יֹוְדִעים א ֲעַדִיין ַרִּבים ◄ ִיְׂשְרֵאִלים
ָּבֶהן. ִלְבחֹור ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ְּכֵדי ָהֵאֶלה ָהֲאָנִׁשים ֶאת ִלְמצֹוא ְמַנסֹות

ִמֶׁשֶקל.  ְּבָפחֹות ְלָאתּוָנה ◄ ִטיָסה
ַאּבּו-ַדאִּבי ֶׁשל 'ִוויְזֵאְייר' ֶחְבַרת

זֹול ִּבְמִחיר ְלָאתּוָנה ִטיָסה ַמִציָעה

ִּבְמיּוָחד.

ַהַקו ְּבָכ ֶאת ְלַפְרֵסם רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ַּבֶחְבָרה. אֹוְמִרים ֶהָחָדׁש ֶׁשָלנּו",

ִלְזַמן ִמְבָצע ֶזהּו ִׂשימּו ֵלב, אּוָלם,

ֵמַאּבּו-ַדאִּבי... ֶׁשָטִסים ְלֵאֶלה ַרק (ִּבְׁשִביל) ְמיֹוָעד ֶזה – ָחׁשּוב ְויֹוֵתר ְּביֹוֵתר, ָקָצר

ַהקֹורֹוָנה,  ֶנֶגד ִחיסּוִנים ְׁשֵני ֶׁשְיַקֵּבל ִמי ָירֹוק'? 'ַדְרּכֹון ְלַקֵּבל ְּכַדאי ◄ ָלָמה
ֶׁשַמֲחִזיק  ְלִמי (ִייֵתן) ְיַאְפֵׁשר ָהִאיׁשּור 'ַדְרּכֹון ָירֹוק'. ֶׁשִנְקָרא ְמיּוָחד ִאיׁשּור ְיַקֵּבל

ְלִהיָּכֵנס ַחָייב ִיְהֶיה א ַגם ָירֹוק' 'ַדְרּכֹון ַּבַעל ִציּבּוִרִיים. ִלְמקֹומֹות ְלִהיָּכֵנס ּבֹו

קֹורֹוָנה. ְלַיד חֹוֶלה ִיְהֶיה הּוא ִאם ְלִבידּוד,

ְיכֹולֹות  ַהִסירֹות ְגדֹוָלה. ִלְמִדיָנה אֹוטֹונֹוִמיֹות ִסירֹות ָמְכָרה ◄ ִיְׂשָרֵאל
ִלְמִציַאת  (ִּבְׁשִביל) ְמיֹוָעדֹות ָהֵאֶלה ַהִסירֹות ֶצֶוות. ַאְנֵׁשי ְלא ַרִּבים ָיִמים ָלׁשּוט

ִנְׁשַמר  ַהִסירֹות ֶאת (ָקְנָתה) ַהְמִדיָנה ֶׁשָרְכָׁשה ֵׁשם ֶזה, ְלָׁשָלב ַעד ַּבָים. מֹוְקִׁשים

ְּבסֹוד.

ַמְזִמיִנים  ַרִּבים ְּכָבר ְצִעיִרים זּוגֹות ַלַקִיץ. ְמַחִּכים ָהֵאירּוִעים ◄ אּוַלמֹות
רֹוִצים ַוֲאַנְחנּו קֹורֹוָנה, ִתְהֶיה א ְּכָבר "ַעד ָאז ֵאירּוִעים. ְוַגֵני ְמקֹומֹות ְּבאּוַלמֹות

ַהזּוגֹות. אֹוְמִרים ְוַהֲחֵבִרים", ַהִמְׁשָּפָחה ִעם ַלֲחגֹוג
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גרינברג עמית מאת
קֹוֵריָאה, ְצפֹון ְנִׂשיא

הֹוָדה אּון, ִקים ג'ֹוְנג

ַּבַהְחָלטֹות ִנְכָׁשל ֶׁשהּוא

ֶׁשלֹו. ַהַּכְלָּכִליֹות

(ַקָיים ָנִדיר ָדָבר ֶזה

ֶׁשל  ֶׁשַׁשִליט ְמאֹוד) ְמַעט

מֹוֶדה ְסגּוָרה ְמִדיָנה

ְּבָדָבר ֶׁשָּכֶזה.

ַּכְלָּכִלי ַמְׁשֵּבר ֵיׁש ָּבעֹוָלם, ְּביֹוֵתר ַהְמבּוָדדֹות ַאַחת ַהְמִדינֹות קֹוֵריָאה, ִּבְצפֹון

ִּבְׁשִביָלם. ִּפְתרֹונֹות ֵאין ְוַלְמִדיָנה אֹוֶכל, ַהְרֵּבה ֵאין ָלֶאְזָרִחים ָקֶׁשה.

ֶזה ָדָבר ְלִהיָּפַתח ָלעֹוָלם. רֹוָצה קֹוֵריָאה ֶׁשְצפֹון ִסיָמִנים ֵאין זֹאת, ַלְמרֹות

ִלְסּבֹול. ֶׁשַמְמִׁשיִכים ֶׁשָלה, ָלֶאְזָרִחים א טֹוָבה (ְיִדיָעה) ְּבׂשֹוָרה הּוא

טֹוב ֲהִכי ֵהיָכן
ַלֲעבֹוד?

"ִנְכַׁשְלִתי" קֹוֵריָאה: ְצפֹון ְנִׂשיא

גליק רונן מאת
ַדְרגֹות)  (ָנַתן ֵדֵרג עֹוָלִמי ֶמְחָקר

ַלֲעבֹוד ֶׁשְּכַדאי ָּבעֹוָלם ָעִרים

(ִּבְׁשִביל)  ֲעבּור הּוא ַהֵדירּוג ָּבֶהן.

ָּבעֹוָלם ֶׁשְמַטְייִלים ַתָייִרים

תֹו ָהִאיְנֶטְרֶנט ֶדֶר ְועֹוְבִדים

ַלֲאָנִׁשים ֵאֶלה ַהִטיּול. ְּכֵדי

ֶׁשעֹוְבִרים (ֲאָנִׁשים 'ַנָווִדים קֹוְרִאים

ִמָמקֹום ְלָמקֹום) ִדיִגיָטִלִיים'. 

ׁשֹונֹות ִלְמִדינֹות ַמִגיִעים ֵהם

ַּכָמה ֵמֶהן ַאַחת ְּבכֹל ְוַחִיים

חֹוָדִׁשים. אֹו ָׁשבּועֹות

ִנְמֵצאת ֶׁשָּבְרִׁשיָמה ֶהָעִרים ֵּבין

(ִּבְגַלל) ִּבְזכּות ֵתל-ָאִביב

ֶׁשָּבה, ַהטֹוב ָהִאיְנֶטְרֶנט

ְוָהַרּבֹות ַהטֹובֹות ַהִמְסָעדֹות

ַהָיֶפה ֶׁשָלה. ְוחֹוף ַהָים

ַה-30  ַּבָמקֹום ֵתל-ָאִביב דֹוְרָגה

ָעִרים). 50 ִמתֹו)

ְוַהֵׁשִני ִנְבֲחרּו ָהִראׁשֹון ַּבָמקֹום

ָטאִלין ֶׁשְּבֶאְסטֹוְנָיה ֶהָעִרים

ֶׁשְּבֵגאֹוְרְגָיה. ּוְטִּביִליִסי

ֶׁשל ֵאֶלה ֶׁשְּבָיִמים ַּכמּוָבן

ַהִדיִגיָטִלִיים ַהַנָווִדים ַהקֹורֹוָנה,

ֵהם אּוָלם ,ּכֹל-ָּכ ְמַטְייִלים א

יּוְכלּו ְלַטֵייל ֶׁשּבֹו ָלֶרַגע ְמַחִּכים

ֶּבָעָבר. ְּכמֹו

צדקא יגאל מאת
ְתׁשּוַגר  ְּב-2024

(ִתָׁשַלח) ַלָיֵרַח 

ִיְׂשְרֵאִלית ֲחָלִלית

ְּבֵׁשם ֲחָדָׁשה

.'2 'ְּבֵראִׁשית

ַהֲחָלִלית ַּכָזכּור,

ָהִראׁשֹוָנה,

ַהְנִחיָתה. ִלְפֵני ַמָמׁש ִהְתַרְסָקה 'ְּבֵראִׁשית',

ַלָיֵרַח. ַיַחד ֶׁשַיִגיעּו ִיְׂשְרֵאִליֹות ֲחָלִליֹות ְּבָׁשלֹוׁש ַהַּפַעם ְמדּוָּבר ְלַמֲעֶׂשה,

ְסִביבֹו ִתְסתֹוֵבב ַהְׁשִליִׁשית ְוִאילּו ַהָיֵרַח, ַאְדַמת ַעל ִיְנֲחתּו ֵמֶהן ְׁשַתִיים

ָׁשִנים. ַּכָמה ְּבֶמֶׁש

ׁשֹוִנים. ִניסּוִיים (ַיֲעׂשּו) ְיַבְצעּו ַהֲחָלִליֹות ְׁשלֹוׁש ּכֹל

רֹוִצים "ֲאַנְחנּו ַׁשי. ִיְזַהר ַהַמָדע, ַׂשר אֹוֵמר ָחׁשּוב", ִחינּוִכי נֹוֵׂשא "ֶזהּו

'2 ְוַה'ְּבֵראִׁשית ֶהָחָלל, ִמְקצֹועֹות ִלְלמֹוד ֶאת ִיְרצּו ַתְלִמיִדים ְויֹוֵתר ֶׁשיֹוֵתר

ְלֶזה". ַתְלִמיִדים ִתְמׁשֹו ְּבֶהְחֵלט

ֵמֶהן ֵחֶלק ַּבְּפרֹוֶייְקט, ֲאֵחרֹות ְמִדינֹות ְלַׁשֵתף ֶאְפָׁשרּות ּבֹוְדִקים ְּבִיְׂשָרֵאל

ַעְרִביֹות. ְמִדינֹות

ַלֶדֶר יֹוֵצאת '2 9'ְּבֵראִׁשית

10
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ַהְּבִחירֹות? ֶאת ִלְדחֹות ִניָסה ַה'ִליּכּוד' ַהִאם

ִּבְּבָרִזיל ֶנֱהִנים ְזִהירּות, ְּכִריִׁשים!

צדקא יגאל מאת
ִקיׁש, יֹוָאב ַח"ּכ ַהְּבִריאּות, ַׂשר ְסָגן

ֶאת  ִלְדחֹות ַרְעיֹון (ִהִציַע) ֶהֱעָלה

ַהקֹורֹוָנה. ִּבְגַלל ַהְּבִחירֹות

ַתֲחלּוָאה  ַלְּבִחירֹות ִעם ַנִגיַע "ִאם

ְלַדְעִתי,  ְגבֹוָהה, חֹוִלים) (ִמְסָּפר

ִקיׁש, ָאַמר ִלְדחֹות אֹוָתן", ִנְצָטֵר

ִמִמְפֶלֶגת ַה'ִליּכּוד'.

ֵאֶצל  ַרב ַּכַעס (ָעׂשּו) עֹוְררּו ְדָבָריו

ַרִּבים. ְוֶאְזָרִחים ּפֹוִליִטיָקִאים

ַּבִמְפָלגֹות ָאְמרּו ֵדמֹוְקָרִטי", א "ֶזה

אֹוָתן". ִלְדחֹות ְמַנֶסה הּוא ְוָלֵכן ַהְּבִחירֹות, ִמתֹוְצאֹות ְמַפֵחד ָּפׁשּוט "'ַהִליּכּוד' ַהׁשֹונֹות.

ַהְרֵּבה חֹוִלים. ִיְהיּו ִאם ַלְּבִחירֹות, ַגם מּוָכָנה ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ַוֲעַדת ַהְּבִחירֹות

ַּבְזַמן. ִיְתַקְיימּו ְוֵהן ַהְּבִחירֹות, ֶאְפָׁשר ִלְדחֹות ֶאת חּוִקית ֶׁשִמְּבִחיָנה א ִנְרֶאה ִמְקֶרה, ְּבכֹל

שמעוני איילה מאת
ֶׁשָּבה ַהְמִדינֹות ַאַחת ִהיא ְּבָרִזיל

ָגבֹוַה ֵמַהקֹורֹוָנה ַהֵמִתים ִמְסָּפר

ְמאֹוד.

ִנְמָׁשִכים ָׁשם ַהַחִיים זֹאת, ַלְמרֹות

ְּפתּוִחים ָּבֵתי ַהָקֶפה ָּכָרִגיל.

ַמֶׁשהּו עֹוָׂשה א ְוַהֶמְמָׁשָלה

ַּבִווירּוס. ְלִהיָלֵחם ְּכֵדי ְמיּוָחד

(ְמַדְּבִרים ְמַבְקִרים ָּבעֹוָלם ַרִּבים

ַהֶמְמָׁשָלה,  ֶׁשל ַהְמִדיִניּות ֶאת ֶנֶגד)

תֹוָצאֹות. ְלא ֵּביְנַתִים ַא גרינברג עמית מאת
ֲחֵדָרה. חֹוֵפי מּול ַלָים ַרִּבים ְּכִריִׁשים ַמִגיִעים ְּבעֹוָנה זֹו

נֹוְגִעים ֶׁשֲאִפילּו ָּכֵאֶלה ֵיׁש ִמָקרֹוב. אֹוָתם ִלְראֹות ְּכֵדי ַמִגיִעים צֹוְלָלִנים ַגם

ַּבְּכִריִׁשים.

ֶׁשִאי- ְמסּוָּכן, ַחִיים ַּבַעל הּוא "ַהָּכִריׁש ַמְזִהיִרים: ְוַהַגִנים' ְּב'ָרׁשּות ַהֶטַבע

ֶׁשא ֵאָליו ּוַבַווַדאי ְלִהְתָקֵרב ָאסּור ִיְתקֹוף. הּוא ּוָמַתי ִאם ָלַדַעת ֶאְפָׁשר

ּבֹו". ָלַגַעת

1213
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ַהְׂשָמאִלִיים... ַהֶחְלזֹונֹות ֶׁשל ַהְּבָעָיה

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
המראה או נחיתה, הן בזמן אחת הבעיות של מטוסים

(יכולות)  עלולות הן התעופה. שדה ליד שנמצאות הציפורים

להפלתם. ולגרום המטוסים מנועי לתוך להיכנס

יותר של גורמות לנזק הציפורים הברית, למשל, בארצות

שנה! מיליוני דולרים בכל מ-400

מעניין. פתרון מצאו שבקנדה אדמונטון התעופה בשדה

מבזים, שפוחדות הציפורים, התעופה. לשדה מעל שעף בז בצורת רובוט הכינו הם

חשש (פחד). (נותנות) למטוסים להמריא ולנחות בלי ומאפשרות מהאזור, בורחות

ַהֶטֶלפֹוִנים16
ְוַהֶזֶבל

גלבוע אבי מאת
ֵמַהֶטֶלפֹוִנים ֶנֱהִנים ּכּוָלנּו

ֶׁשֵהם ְלַאַחר ַהַנָייִדים. אּוָלם,

ַלֶזֶבל ַמִגיִעים ֵהם ִנְׁשָּבִרים,

ְּבָעָיה ֶאקֹולֹוִגית ְויֹוְצִרים

ָקָׁשה. (ְסִביָבִתית)

ַגם ִמְתָּבֵרר ֶׁשַהֶטֶלפֹוִנים ּוְבֵכן,

ַהֶזֶבל. ְּבַכמּויֹות ְלהֹוִריד עֹוְזִרים

ַהיֹום קֹוְרִאים ַרִּבים ְלָמָׁשל,

ַהֶטֶלפֹוִנים ֶדֶר ְוִעיתֹוִנים ְסָפִרים

ֵהם ִמְנָייר. ְּבמּוָצִרים ִּבְמקֹום

ֶׁשל ֲעָנִקיֹות ַּכמּויֹות חֹוְסִכים ְּבָכ

ַלֶזֶבל. ַמִגיע ְנָייר ֶׁשא

ְמַייְצִרים א ַהֶטֶלפֹוִנים, ִּבְזכּות

ּוַמְכִׁשיִרים ַתְקִליטֹוִרים יֹוֵתר

ַּבְסִביָבה. ְמאֹוד ֶׁשָּפְגעּו ְלמּוִזיָקה,

ִּפְתרֹון ִלְמצֹוא ָצִרי ַרק ַעְכָׁשיו

ַעְצָמם. ֶׁשָלֶהם ַלִזיהּום

מאת שירה לוי
ֶׁשֵיׁש ַהְיַדְעֶתם

ֶחְלזֹונֹות ְיָמִנִיים

ְוֶחְלזֹונֹות

ְׂשָמאִלִיים?

ֶׁשַהַּכָווָנה ַּכמּוָבן

ְלָיַדִיים, א ִהיא

ְלִכיּוּון ֶאָלא

ֶׁשָלֶהם. ַהקֹוְנִכָייה ֶׁשל ְוַהֶּפַתח ָהִעיגּוִלים

ַמְקֶׁשה ֶזה ָדָבר ְׂשָמאִלִיים. ֶחְלזֹונֹות ְמאֹוד ְמַעט ֵיׁש ֶׁשָּבעֹוָלם ַהְּבָעָיה ִהיא

ַהְיָמִנִיים. ַלֶחְלזֹונֹות ַמְתִאיִמים א ֶׁשֵהם ִּבְגַלל ְלִהְתַרּבֹות, ֲעֵליֶהם

ַּבִגיָנה ֶׁשלֹו ֶׁשָמָצא ֵדְייִווסֹון, ֶאְנגֹוס ַהְּבִריִטי, ַהִּביֹולֹוג ָלַאֲחרֹוָנה ָּכ ִגיָלה

זּוג. ַּבת לֹו ִלְמצֹוא ְוֶהְחִליט ִחיָלזֹון ְׂשָמאִלי,

ְׂשָמאִלִיים. ֶחְלזֹונֹות ְמַחֵּפׂש הּוא ֶׁשָּבה מֹוָדָעה ָּבִאיְנֶטְרֶנט ִּפְרֵסם הּוא

ִּבְלַבד (ַרק). ְׂשָמאִלִיים ֶחְלזֹונֹות 45 ִלְמצֹוא ִהְצִליַח הּוא

ְיָמִנִיים. ָהיּו... ַהְׂשָמאִלִיים ַלֶחְלזֹונֹות ֶׁשנֹוְלדּו ַהֶצֱאָצִאים ֶׁשּכֹל הּוא ַהְמַעְנֵיין

ֶחְלזֹונֹות ְׂשָמאִלִיים  (נֹוָלִדים) ֵאי נֹוָצִרים ְלָהִבין רֹוִצים ַהחֹוְקִרים ַעְכָׁשיו

ִּבְכָלל.

ִּביֹולֹוג ְּבִריִטי... ֶׁשל ְּבִגיָנה ֶׁשָהָיה ָקָטן ִהְתִחיל ֵמִחיָלזֹון ֶׁשַהּכֹל ְוַלְחׁשֹוב
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מאת יעקב כהן
שונים של סוגים אנו מכירים

מסודרים, אנשים יש אדם. בני

לעשות. שצריך מה את שעושים

בצורה הוראות ממלאים הם

וטובה. מדוייקת

יכולים יש כאלה שלא שני, מצד

כל הם הספר'. 'לפי לעבוד

שונות אפשרויות בודקים הזמן

לא הם העבודה. אותה את לעשות

עבודות  (יכולים) לעשות מסוגלים

המצאות והם חושבים על פשוטות

וחידושים.

יש סוגים בכוורת מתברר, שגם

של דבורים. שונים

(מיץ צוף שמביאות כאלה יש

בצוף  שמטפלות כאלה פרחים) ויש

כאלה ויש דבש, ממנו ומכינות

לא הן בכוורת. עובדות לא שבכלל

את מנקות לא בזחלים, מטפלות

(הכנת)  עוזרות בהפקת הכוורת ולא

הדבש.

בכל הדבורים האלה עושות מה

זאת?

ובודקות בשדות מסתובבות הן

שאפשר ושטחים חדשים פרחים

בהם) אותם.  (להשתמש לנצל

'יום עבודה' אין לדבורים אלה

האחרות לדבורים כמו מסודר

ונראה כאילו הן לא עושות דבר,

מתברר אולם, מלטייל. חוץ

רבה. שלהן שהחשיבּות

בזכות

הסקרנות

שלהן,

הכוורת

את מגדילה

האפשרויות

להפיק שלה

(לייצר) דבש, 

ובזכותן,

הביטחון

גֵדל. הכוורת של ה'כלכלי'

האדם, את זה לבני נשווה אם

יש בינינו גם דומה. דבר נראה

נראה שלפעמים סקרנים, כאלה

שלהם הזמן את מבזבזים שרק

פעמים אך אין-סופית. בסקרנות

הסקרנות הזו, רבות, בזכות

חשובות מהמצאות נהנים כולנו

את שעושים טובים, ומחידושים

החיים שלנו קלים יותר.

מטיילות? דבורים שרק יש למה
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ָנה ָ שׁ ּבַ ְמיּוָחִדים ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

(ְּבִיְׂשָרֵאל) ַהָנָחׁש יֹום ְּבֶפְּברּוָאר – 1
ָהָאָדם ֶׁשּבֹוִנים ַעל ְּבֵני זֹאת ִּבְגַלל ַהְזַמן. ּכֹל יֹוֵרד ָּבעֹוָלם ַהְנָחִׁשים ִמְסָּפר

ְמקֹומֹות ָּפחֹות ֵיׁש ַלְנָחִׁשים ,ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה ַּבֶטַבע. ְׁשָטִחים ְויֹוֵתר יֹוֵתר

ָּבֶהם. ִלְחיֹות

ֶׁשֵהם ְּבכֹל ַּפַעם ַלְנָחִׁשים. ָנכֹון ִמְתַייֲחִסים ֵאיָנם ַגם ָהָאָדם ְּבֵני ְלַצֲעֵרנּו,

א ַאְרִסי. הּוא ִאם ַגם אֹותֹו, ְוהֹוְרִגים ָנָחׁש, ֵהם ְמַפֲחִדים רֹוִאים

ְוַעל ַהְנָחִׁשים ְלַדֵּבר ַעל ָצִרי ֶזה ְּביֹום ַהֶזה? ֶאת ַהיֹום ְמַצְייִנים ֵאי ָאז

אֹותֹו). ַלֲהרֹוג א (ְּבֶהְחֵלט ָנָחׁש. מֹוְצִאים ַּכֲאֶׁשר עֹוִׂשים ָמה ִלְלמֹוד ַגם ָצִרי ַלֶטַבע. ֶׁשָלֶהם ַהֲחִׁשיבּות
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נחשים בעזרת טיפול

את ניצח מי
העיר? ראש

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

לדעתם, גבוהים. להיות רוצים רבים אנשים

שלהיות מתברר, האמנם? וטוב. יפה זה

ממש בעיה קשה. גבוה מאוד זו

ְלמה הזמן כל לב לשים חייבים הגבוהים

הם אם מעליהם. ובעיקר מסביבם שקורה

(יכולים) לקבל  הם עלולים יעשו זאת, לא

של מענפים הדלתות, ממשקופי מכות

עצים, מתקרות נמוכות ועוד.

במיוחד, ארוכות מיטות צריכים גם הם

באוטו, בקולנוע, כשהם להם צפוף ותמיד

במטוס. או

שחושבים", כמו טוב דבר לא זה "גובה

במטבח כהן מקצרין. "הכיור יורם אומר

לגובה נמוכות באמבטיה ַהַמְראות נמוך,

לרגליים מקום צריכים יותר אנחנו שלנו,

נחמד, זה גבוה להיות ועוד. ועוד במכונית

בעיה זו כבר מאוד, להיות גבוה אבל

(קשה)". רצינית

גבוהים של בעיות

21

20

22

למסוכנים לאדם. בצדק, שלא נחשים נחשבים,

הם בני אדם רואים וכשהם לא ארסיים, רובם

כלל מתרחקים. בדרך

דווקא אנשים שחושבים שהנחשים יש אולם,

אותם. לרפא לבני האדם, ואפילו לעזור יכולים

שבמצרים. מקהיר ֶסְדִקי ָסְפָוואת הוא כזה אחד

בעזרת  שלו טיפול (נותן) ללקוחות מעניק הוא

נחשים.

ובצורה המטופל גוף על נחשים ָׂשם סדקי בתמונה, לראות שאפשר כפי

כזה? טיפול רוצים להרגיש טוב יותר. האם הייתם לו גורם הוא כזו

עורכים ברוסיה קטנה בעיירה

העיר  לראשות (עושים) בחירות

שנים. כמה כל

בחירות הן אלה אולם,

מראש. שלהן ידועות שהתוצאות

מחדש, פעם בכל נבחר אדם אותו

מולו. התמודד לא אחד ואף

החליט האחרונות, בבחירות

לתת לתושבים העיר שצריך ראש

ודמוקרטיה. בחירות של הרגשה

חיפש מישהו שיתמודד הוא

לעשות לא הסכים איש מולו.

בניין של המנקה רק זאת.

לחצים לאחר הסכימה העירייה

מצדו. גדולים

הוא התוצאות, כשהגיעו אך

שהיא  (הופתע) לגלות נדהם

ניצחה אותו.

אומרת שאנצח", האמנתי "לא

"לא אּוְדגֹודְסָקאָיה. מרינה

יבחרו שאנשים כדי כלום עשיתי

פשוטה שעובדת אני אישה בי.

פשוטה". בעבודה

(תפקידים)  משימות יש לה עכשיו

הראשונה שבהן רבות, כאשר

לבניין חדשה מנקה למצוא היא

העירייה.

היוצא? העיר וראש

היוזמה  על מצטער בוודאי הוא

שלו.... הטיפשית (רעיון)
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

רובוט חיים צריכים בעלי גם

חדשה? אופנה זו האם

לתיירים מחכים

בעבודה. נמצאים שלהן הבעלים כאשר שעות, במשך בבית נשארות המחמד חיות

שיעמום. מתוך רהיטים הורסות ולפעמים משתעממות הן שעות, באותן

המחמד. חיות את להעסיק הוא שלהם שהתפקיד רובוטים נמכרים לאחרונה,

(עושים) לחיות המחמד לרדוף  הבית, וגורמים בכל מסתובבים הרובוטים החדשים

אחריהם.

אחריהם. לרדוף החיים את בעלי לעודד אוכל, כדי מפזרים גם הרובוטים

וטרינרים. המחמד שלהם", אומרים על בריאות חיות לשמור לאנשים (עוזרים) מסייעים האלה "הרובוטים

ֳא

אנו  (זמן) האחרונה, בתקופה

של חדשים עיצובים רואים

חולצות.

משנים שהם שנראה עיצובים אלה

הגוף. של הצורה את

שרק או חדשה, אופנה זו האם

בחולצות האלה? מעטים ישתמשו

טיפוסיות. דוגמאות שתי לפניכם,

חושבים? אתם מה

23

25

24

נהנות רומא של היונים רגילים, בימים

בזרעים. אותן שמאכילים מהתיירים,

התיירים  (זמן) הקורונה, בתקופת אולם,

אוכל. מספיק וליונים אין באים לא

מאכיל יונים. רומא בתמונה: תושב

את היונים לראות לא יכול "אני

אמר. רעבות",
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קצר סיפור

ְּביֹוֵתר ַהמּוְצָלח ַהֵּבן
ָנִׁשים ָׁשלֹוׁש ַחם. ַקִיץ יֹום ֶזה ָהָיה

(ָקרֹוב)  ַהָסמּו ַּבַיַער ְּבָקִטיף ָעְסקּו

ַסִלים ְׁשֵני ַאַחת ִמיְלָאה ִלְכָפָרן. ּכֹל

ִריּבֹות, ֵמַהֵּפירֹות ְלָהִכין ְּכֵדי ְגדֹוִלים

ַּבחֹוֶרף. ִיְמְּכרּו אֹוָתן ֵהן

ַהָנִׁשים ַא ָקָׁשה, ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה

ְוָעְבדּו ַיְרִוויחּו ֶׁשֵהן ַהֶּכֶסף ַעל ָחְׁשבּו

ֵמֵריחֹות ֶנֱהנּו ֵהן ִּכְמַעט. ְמנּוָחה ְלא

ַהְגדֹוָלה ּוִמַּכמּות ַהֵּפירֹות ַהַיַער

ָׁשָנה. ְּבאֹוָתה ֶׁשָהְיָתה

ֶׁשָעָבר ַּבַיַער, ִהְתַייֵׁשב ֶאָחד ָזֵקן

ַהָנִׁשים ֶאת ֵּביֵר הּוא ֶסַלע. ַעל ָלנּוַח

ַמִים לֹו ָלֵתת ִמיֲהרּו ְוֵהן ְלָׁשלֹום,

ֶׁשָקְטפּו. ְּבֵפירֹות אֹותֹו ּוְלַכֵּבד

ְּכֶׁשַהָזֵקן ַמְמִׁשי ַלֲעבֹוד, ָחְזרּו ַהָנִׁשים

ֵמֶהן. ָרחֹוק א ָלנּוַח

ָאְמָרה ְמאֹוד", מּוְכָׁשר ֵּבן ִלי "ֵיׁש

ַמְמִׁשיָכה ֶׁשִהיא ְּכֵדי תֹו ַהָנִׁשים, ַאַחת

רֹוֵקד ּכֹל-ָּכ "הּוא ֵּפירֹות. ִלְקטֹוף

ָהֵעיַנִיים ֶאת ְלהֹוִריד ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ָיֶפה

(עֹוֶׂשה) ִלי  גֹוֵרם הּוא ֶׁשלֹו. ֵמָהִריקּוד

ֲהָנָאה ַרָּבה".

ְּבִמינֹו", ָאְמָרה ְמיּוָחד ֶׁשִלי "ַהֵּבן

ּכֹל-ָּכ ָׁשר "הּוא ַהְׁשִנָייה. ָהִאיָׁשה

ֵמרֹוב אֹוֶׁשר ּבֹוָכה ַמָמׁש ֶׁשֲאִני ַעד ָיֶפה,

ְמַחֵּבר ַגם הּוא אֹותֹו. ׁשֹוַמַעת ְּכֶׁשֲאִני

עֹוד ֵאין ַהִמיִלים. ְוֶאת ֶאת ַהַמְנִגינֹות

ָּבעֹוָלם". ָּכֶזה ֶיֶלד

ַלֲעבֹוד ַהְמִׁשיָכה ַהְׁשִליִׁשית ָהִאיָׁשה

א ְּכִאילּו ִהיא ָדָבר. ָאְמָרה ְוא

ִדיְּברּו. ַהָנִׁשים ְׁשֵתי ָמה ַעל ָׁשְמָעה

"ְּבָמה ָׁשֲאלּו. ,"?ֶׁשָל ַהֵּבן ִעם "ּוָמה

טֹוב?" הּוא

ֵּבן ִלי "ֵאין ָׁשֲאָלה. ֶׁשִלי?", "ַהֵּבן

ַהְיָלִדים ּכֹל ְּכמֹו ֵּבן הּוא ְמיּוָחד.

ָהֲאֵחִרים".

ֶׁשִמיְלאּו ַעד ַלֲעבֹוד ִהְמִׁשיכּו ַהָנִׁשים

ְלַגְמֵרי. ַהַסִלים ֶאת

ַהָזֵקן ָׁשַאל הֹוְלכֹות?", ַאֶתן "ְלָאן

.ַלֶדֶר ָלֵצאת ִמְתּכֹוְננֹות ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשֵהן

ָענּו. ְלַמָטה", ָּכאן ֶׁשָלנּו, "ַלְּכָפר

ִלי ַעל ְוִסְלחּו ֲאֵליֶכן, ֶאְצָטֵרף "ָאז

ֶאת ַהַסִלים ָלֶכן ְלָהִרים עֹוֵזר ֶׁשֵאיִני

ָיכֹול ֶׁשֲאִני ַּבִגיל א ְּכָבר ֲאִני ַהְּכֵבִדים.

ֶׁשִלי ַהַמֵקל ְּבקֹוִׁשי ֶאת ַמֶׁשהּו. ְלָהִרים

ֵמִרים". ֲאִני

ְוֵהִרימּו ֶאת ָצֲחקּו ַהָנִׁשים ְּבֵסֶדר", "ֶזה

ְרִגילֹות ְּכָבר ַגָּבן."ֲאַנְחנּו ַעל ַהַסִלים

ּבֹוא ִתְדַאג. ַאל ַהזֹו, ַהָקָׁשה ָלֲעבֹוָדה

ִאיָתנּו".

ַּכֲאֶׁשר ,ַּבֶדֶר ְלַאט ָהְלכּו ָהַאְרָּבָעה

ַהָנִׁשים ְלַפַעם. ִמַּפַעם ָנִחים ּכּוָלם

ְוַהָזֵקן ִּבְגַלל ַהַסִלים ַהְּכֵבִדים ִּבְגַלל

ֶׁשלֹו. ַהִגיל

ָראּו ַלְּכָפר, ֵהם ִהְתָקְרבּו ַּכֲאֶׁשר

ְׁשלֹוָׁשה

ָרִצים ְיָלִדים

ִלְקַראָתם.

ֶאָחד ֶיֶלד

ִהְתִחיל

ֶאת ְלַלוֹות

ֶׁשלֹו ִאיָמא

ְּבִריקּוִדים.

ֵׁשִני ֶיֶלד

(ִהְתִחיל)  ֵהֵחל

ִׁשיִרים ַלִׁשיר

ֶאת ֶׁשִהְמִׁשיָכה ִלְסחֹוב ִאימֹו ְלַצד ָיִפים

ַהַסִלים.

(ָּבא)  ִניַגׁש ַהְׁשִליִׁשי ַהֶיֶלד ְוִאילּו

ַהָּכֵבד ַהַסל ֶאת ִמֶמָנה ָלַקח ְלִאימֹו,

ַגּבֹו.  ַעל אֹותֹו (ֵהִרים) ְוָנָׂשא ְּביֹוֵתר

ַהַסל ִעם ָלֶלֶכת לֹו ָקֶׁשה ְקָצת ָהָיה ֶזה

יֹוֵתר) ַעל  ַקל (ָעָׂשה ֵהֵקל ֶזה ֲאָבל ַהָּכֵבד,

ִאימֹו ְמאֹוד.

ַלְּכָפר. ַעד ְּבַדְרָּכם ּכּוָלם ָּכָכה ִהְמִׁשיכּו

ַעְכָׁשיו ְלַהְמִׁשי ָצִרי "טֹוב, ֲאִני

ִלְפֵני ַהָזֵקן ָאַמר ַאֶחֶרת", ְּבֶדֶר

ִלְהיֹות "ֶנֱהֵניִתי ַלְּכָפר. ַהְּכִניָסה

ְוַהֵּפירֹות ַהַמִים ְותֹוָדה ַעל ְּבֶחְבָרְתֶכן

ִלי". ֶׁשְנַתֶתן

"ֲאָבל ַהָנִׁשים. ָאְמרּו לֹו "ְּבִׂשְמָחה",

ְלַאַחר ֶׁשָרִאיָת ַעְכָׁשיו, ָלנּו... ַתִגיד ַרק

ַהֵּבן הּוא ְלַדְעְת ִמי ֶׁשָלנּו, ַהָּבִנים ֶאת

ְּביֹוֵתר?" ַהמּוְצָלח

"ֲאָבל ָאַמר ָלֶהן ְּבֶׁשֶקט. ִלי", "ִתְסְלחּו

ֶאָחד...". ַרק ֵּבן ָּכאן ָרִאיִתי ֲאִני



יותר ציפורניים צומחות מהר

במזג אוויר חם מאשר במזג

קר. אוויר

צריכים לא קטנים פילים

מוצצים הם זה במקום מוצץ.

שלהם. החדק את

תצוף קולה דיאט של פחית

של שפחית בעוד המים, על

תשקע בהן.  קולה רגילה

אגרוף. כגודל הוא הלב גודל

הם  בעולם 97% מהמים

2.1% כלואים  מלוחים, מים

הצפוני בקוטב קפוא במצב

מ-1% הם  והדרומי, ופחות

מתוקים.  מים

שלה ההיסטוריה בכל

לא מעולם הודו כמדינה,

בכוח) למדינה  (נכנסה פלשה

 אחרת.

טריליון תאים. בגופנו יש

באזורים שחיים ללווייתנים

משלהם, יש מבטא הקריּביים

לזהות קל מאוד ולחוקרים

באים. הם מהיכן  (לדעת)
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ולעניין ֳא29קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ַהַּבָלׁשצּורָרָאהֶׁשָהִעיתֹוןהּואִמיֹוםֵׁשִני. זֹאתאֹוֶמֶרת ֶׁשַּבָיִמים ְׁשִליִׁשי
ּוְרִביִעי,ְמַחֵלקָהִעיתֹוִניםאִהִגיַעְלָׁשם.זֹאתִמְּפֵניֶׁשהּואָיַדעֶׁשֵאיןִמיֶׁשִיְקָרא

אֹוָתם...ִמְּפֵניֶׁשהּואָרַצחֶאתַמר ִהיְלטֹון.

ֶּבָהִרים ֶּפַׁשע
ֶּבָהִרים. ְלחּוְפָׁשה ְויֹוֵצא ָּבִעיר ֶׁשלֹו ַהִמְׂשָרד ֶאת עֹוֵזב ִהיְלטֹון ַקִיץ, ַמר ְּבכֹל

ָׁשִנים. ִלְפֵני ַּכָמה ָקָנה ֶׁשאֹוָתה ְקַטָנה, ִויָלה ָׁשם לֹו ֵיׁש

ֶּבָהִרים ְלֵביתֹו ְמַקֵּבל ָהָיה הּוא ַרִּבים, ָהָיה ַּבַעל ֲעָסִקים ֶׁשהּוא ִּבְגַלל

ַהִמְׁשלֹוִחים ְּבֵׁשירּוֵתי ִהְׁשַתֵמׁש ַגם הּוא ְזַמן, ַלֲחסֹו ְּכֵדי ֲחׁשּוִבים. ִמְכָתִבים

ַהסּוֶּפר. ֶׁשל

ָהְיָתה ַהֶדֶלת ִהיְלטֹון. ֶׁשל ַמר ַלִוויָלה ִהִגיַע ַהַדָוור ֲחִמיִׁשי ֶאָחד, יֹום

אֹותֹו. ִהְבִהיל ָרָאה, ֶׁשהּוא ָמה (ְלִבְפִנים). ֵהִציץ ְּפִניָמה ְמַעט ְוהּוא ְּפתּוָחה

ַחִיים. רּוַח ְלא ִהיְלטֹון ַמר ָׁשַכב ָהִרְצָּפה ַעל

ֶאת ַלֲחקֹור ְּכֵדי ִּבְמִהירּות ַלָמקֹום הּוְזַמן צּור, ַמר יֹוָנָתן ַהִמְׁשָטָרה, ַּבָלׁש

ִמיֹום ִעיתֹון ֵמַהסּוֶּפר, ַׂשִקיֹות ְמֵלאֹות ָמָצא הּוא ַלַּבִית ַּבְּכִניָסה ַהִמְקֶרה.

ְסגּוִרים. ִמְכָתִבים ַּכָמה ָׁשם ַגם ָהיּו ִּפְרסּום. ְוַכָמה ְנָיירֹות ֶאָחד ָקָטלֹוג ֵׁשִני,

ְתאּוָנה, א ֶׁשזֹו ִמָיד ֵהִבין צּור ַמר

ֶּפַׁשע. ֶאָלא

ָהרֹוֵצַח. ִמי ִמָיד ָיַדע ַגם הּוא

ָיַדע זֺאת? הּוא ֵאי

27

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 28ּכַ

ְוַקְבָרן ַּכְווָרן
ַהַּכְווָרִנים? ֶאת ֶהֱעִליב ָמה

ֶׁשעֹוֵבד ָאָדם הּוא ַּכְווָרן

ְדבֹוִרים. ֶׁשל ַּכָוורֹות ִעם

הּוא ַקְבָרן זֹאת, ְלעּוַמת

ְקָברֹות. ֶאָחד ֶׁשעֹוֵבד ְּבֵבית

ֶׁשַהֵׁשם א ָאֲהבּו ַהַּכְווָרִנים

ָלֲאָנִׁשים דֹוֶמה ֶׁשָלֶהם

ֵמִתים. ִעם ֶׁשעֹוְבִדים

ִל-ְדבֹוָרִאים. ַהִמְקצֹוַע ֵׁשם ֶאת ָלֶהם ֶהֱחִליפּו ָלֵכן

Pixabay
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ְלַׂשְחָקֵני ַּכדּוֶרֶגל? קֹוֶרה ָמה

היסטוריהַהֵמרֹוץ ַמְמִׁשי
NBA-ב

גרינברג עמית מאת
ַהָסעּוִדית. ֲעָרב ְּבִמְדָּבִריֹות ַהָׁשָנה ַגם ֶנֱעַר 'ָּפִריז-ָדַקר' ַהְמכֹוִניֹות ְמרֹוץ

ִּבְזַמן ֶנֶעְלמּו ֶנָהִגים ִמְקִרים ָּבֶהם ָהיּו ֲאִפילּו ּוֶבָעָבר ָקֶׁשה ּוְמסּוָּכן, ֵמרֹוץ ֶזהּו

.ַהֶדֶר ֶאת ְוִאיְּבדּו ַּבִמְדָּבר, ִהְתַּבְלְּבלּו ֵהם ָּפׁשּוט ַהַתֲחרּות.

ִמְנקּוָדה ִלְנקּוָדה. ְלַהִגיַע ְּכֵדי לֹו ַהַמְתִאיָמה ַהֶדֶר ֶאת ּבֹוֵחר ּכֹל ַנָהג

ּוַמָׂשִאיֹות. ְטַרְקטֹורֹוִנים אֹוַפנֹוִעים, ַגם ִמְׁשַתְתִפים ַּבֵמרֹוץ

ַהִסיּום. ְלַקו ְלַהִגיַע ַמְצִליִחים ְמַעִטים ַרק ,ַּבֶדֶר ַהָקִׁשים ַהְתָנִאים ִּבְגַלל

ִמְתַקְלְקלֹות. ֶׁשָלֶהם ֶׁשַהְמכֹוִניֹות אֹו ַּבחֹולֹות, ִנְתָקִעים ַהְׁשָאר

ַהִסיּום. ֶאל ַקו ְּבַדְרּכֹו ַהִמְׁשַתְתִפים ַאַחד ַּבְתמּוָנה,

מאת שירה לוי
הראשונה האישה היא ַהאמֹון בקי

.NBA-ב גברים קבוצת שאימנה

סן אימנה את קבוצתה, האמון

אנג'לס. לוס נגד במשחק אנטוניו,

שהמאמן הראשי קרה לאחר זה

באמצע הורחק אנטוניו סן של

המשחק.

שהאמון מקווים הקבוצה אוהדי

של הראשית המאמנת תהיה

הקבוצה בעתיד.

30

31
32

שמעוני איילה מאת
קֹוֶרה  ָמה ֲאָבל ְוֶכֶסף. ִּפְרסּום ָּכבֹוד, ְלַהְרֵּבה (ְמַקְּבִלים) זֹוִכים ַּכדּוֶרֶגל ַׂשְחָקֵני

הֹוְפִכים ִלְמבּוָגִרים? ְּכֶׁשֵהם קֹוֶרה ָמה ְלַׂשֵחק? ַמְפִסיִקים ֵהם ַּכֲאֶׁשר

ִמְתָּבֵרר, ֶׁשָלה. ַהֲחׁשּוִבים ַהַּכדּוֶרֶגל ִמּכֹוְכֵבי ְּבַּכָמה ֲעסּוָקה ַאְנְגִלָיה ֵאֶלה ְּבָיִמים

ֶׁשַהִזיָּכרֹון אֹוֶמֶרת זֹאת ַהמֹוַח). ְּבִתְפקּוד (ְיִריָדה ִמֶדֶמְנְצָיה סֹוְבִלים ֵמֶהם ֶׁשַרִּבים

ַּכדּוֶרֶגל. ַׂשְחָקֵני ִּבְכָלל ָהיּו ֶׁשֵהם אֹו ָהעֹוָלם, ְּבַאִליפּות ָזכּו ֶׁשֵהם א זֹוְכִרים ֵמֶהם ַרִּבים ִנְפַגע. ֶׁשָלֶהם

ַּבַּכדּור. ֵמַהְנִגיחֹות נֹוַבַעת (יֹוֵצאת) ַהָקָׁשה ַהזֹו ֶׁשַהַמֲחָלה (ֶהְראּו) הֹוִכיחּו ֶמְחָקִרים

ָעָבר ַאְנְגִלי. ַׂשְחָקן ִׁשיֵרר, ַאֵלן אֹוֵמר ָּבִאימּוִנים", ֶאֶלף ְּפָעִמים ַּבַּכדּור ָנַגְחִתי ַּבִמְׂשָחק, ֶׁשִלי ְנִגיָחה ּכֹל "ַעל

אֹוְמִרים. ֵהם ַהַׂשְחָקִנים", ֶׁשל ַּבמֹוַח ּפֹוֵגַע ַמָמׁש "ֶזה ַהְנִגיחֹות. ֶאת ֶׁשְמַבְקִׁשים ְלַהְפִסיק רֹוְפִאים ְּכָבר ֵיׁש ָהעֹוָלם ְּבַרֲחֵבי

ְּבַכדּוִרים. ִלְנגֹוַח ִגיל 17 ַעד ְצִעיִרים ַּכדּוַרְגָלִנים ַעל ַמְרִׁשים) (א אֹוְסִרים ְּכָבר ְמִדינֹות ְּבִמְסָּפר

רויטרס

רויטרס

ֳא

רויטרס



גליק רונן מאת
ַּבחֹוָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים,

ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ִּבְמיּוָחד

ְמַבְצִעים ָּבעֹוָלם ַרִּבים

ַהְזָמנֹות  (עֹוִׂשים)

ָּבִאיְנֶטְרֶנט.

ַמִגיעֹות ַהַהְזָמנֹות רֹוב

ִמַקְרטֹון. ַאְרָגִזים ְּבתֹו

ַהְמַייְצִרים ְוַהִמְפָעִלים ְמאֹוד ָעָלה ְּבַקְרטֹוִנים ַהִׁשימּוׁש ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה

דֹוָלִרים. ִמיְליֹוֵני ַמְרִוויִחים אֹוָתם

"ְוָהְרַווִחים ַהִמְפָעִלים. ְמַנֲהֵלי ַהְפָסָקה", אֹוְמִרים ְלא עֹוְבִדים "ֲאַנְחנּו

ַהְזַמן". ּכֹל ֶׁשָלנּו ְגֵדִלים

ַּבָׁשִנים  (ַיֲעֶלה) ְוִיְגַּבר ֵייֵל ַרק ְלַקְרטֹון ַהִּביקּוׁש (ִניחּוִׁשים), ַהַתֲחִזיֹות ְלִפי

מּוְמִחים אֹוְמִרים ְמאֹוד", ִׁשימּוִׁשי ַא זֹול, מּוָצר הּוא "ַהַקְרטֹון ַהָּבאֹות.

ָּכ ַלְסִביָבה. ֶׁשַמִזיקֹות ִמְּפַלְסִטיק ֲאִריזֹות ַעל ָעִדיף ַגם "הּוא ְלחֹוָמִרים.

יֹוֵתר". ָחׁשּוב עֹוד ְלמּוָצר הֹוֵפ ֶׁשַקְרטֹון
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ָזָהב ָׁשֶווה ַהַקְרטֹון

ָלאֹוְפָנה חֹוֵזר ָהַרָּכבֹות ִמְׂשָחק
שמעוני איילה מאת

ָהיּו ֵהם ַרָּכבֹות. ְּבִמְׂשָחֵקי ִׂשיֲחקּו ַרִּבים ִּכְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ִלְפֵני ַעד

ַרָּכבֹות, ַמִסיִעים ָהיּו ַוֲעֵליֶהן ַהַּבִית, ְּבתֹו ֲארּוּכֹות ְמִסילֹות ּבֹוִנים

ַחְׁשַמל. ַעל ֶׁשּפֹוֲעלֹות

ֶׁשעֹוִלים ַמְחסֹוִמים ִמְנָהרֹות, ְגָׁשִרים, ַתֲחנֹות, ּבֹוִנים ָהיּו ַגם ֵהם

ַּבַתֲחנֹות ּוַבְדָרִכים. ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְקַטנֹות ְדמּויֹות ָׂשִמים ַוֲאִפילּו ְויֹוְרִדים,

ַּבָמקֹום ַהָגדֹול אֹותֹו ּבֹוִנים ַהִמְׂשָחק ַהֶזה, ָהיּו ֶׁשל ִּבְגַלל ַהגֹוֶדל

ָסלֹון. ַרָּכבֹות ִנְקָראֹות ֵהן ָלֵכן ַּבָסלֹון. – ְּביֹוֵתר ַּבַּבִית

ְמבּוָגִרים. ֲאָנִׁשים ַדְווָקא ֵהם ָּבֶהן ֶׁשְמַׂשֲחִקים ֵאֶלה ֶׁשרֹוב הּוא ַהְמַעְנֵיין

ַאְלֵפי  ְוֶעְׂשרֹות אֹוָתן ִלְבנֹות (ִהְתִחילּו) ֵהֵחלּו ַרִּבים ֲאָנִׁשים ָלאֹוְפָנה. ָחְזרּו ַהָסלֹון ַרָּכבֹות ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ָלַאֲחרֹוָנה,

ְּבֶגְרַמְנָיה. ְּבִעיָקר ִנְמְּכרּו, ָּכֵאֶלה ַרָּכבֹות

ֶׁשָיכֹול ִמְׂשָחק ַעל "ָחַׁשְבִתי ִמֶּבְרִלין ֶׁשְּבֶגְרַמְנָיה. ְּבָראּון, ִזיִגי אֹוֵמר ְמאֹוד", ְמַעט ֵמַהַּבִית יֹוְצִאים ֲאַנְחנּו ֵאֶלה, "ְּבָיִמים

ְּבכֹל ּומֹוִסיף ְיָערֹות ָּבִתים, ַגם ּבֹוֶנה ֲאִני (ָׂשֵמַח). ְמרּוֶצה ְמאֹוד ַוֲאִני ַרָּכבֹות, ִמְׂשָחק ָקִניִתי .ָארֹו ִלְזַמן אֹוִתי ְלַעְנֵיין

(ְזַמן)  ַּבְתקּוָפה ָצִרי ֶׁשָהִייִתי ְּבִדיּוק ָמה ְוֶזה ִתְכנּון, ְוַהְרֵּבה ַמְחָׁשָבה ִעם ִמְׂשָחק ֶזה ְוַקָטִרים. ְמנֹוִפים ְקרֹונֹות, ַּפַעם עֹוד

ְּביֹוֵתר". ַהמּוְצָלח ַהַמְסלּול ֶאת ְלִמי ֵיׁש ַתֲחרּות עֹוִׂשים ַהֶזה, ַוֲאַנְחנּו ֵמַהִמְׂשָחק ֶנֱהִנים ֶׁשִלי ַהֲחֵבִרים ַגם ַהזֹו.

ַלטפו פרות!

35

34 33

    Pixabay

שמעוני איילה מאת
בגלל  (זמן) האחרונה, בתקופה

בעולם רבים אנשים הקורונה,

ודיכאון. נפשי בלחץ נמצאים

פיתרון מצאו לזה בהולנד

פרות. וחיבוק ליטוף – מעניין

הפרה של הגבוה הגוף "חום

הרגשה  האדם (נותן) לבני מעניק

להם ועוזרת שמרגיעה טובה,

להשתחרר מלחצים", אומרים

בהולנד.
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ַתְׁשֵּבץ טּור ֶמְרָּכִזי
ִאם ִתְפְתרּו ֶאת ּכֹל ָהְרָמִזים, ַּבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון 

ֶזה (2 ִמיִלים).

ִ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

ה צ צ פ

ף ר ו ח

1. ָדָבר ֶׁשִמְתּפֹוֵצץ

2. ַמֲאָכל ִאיַטְלִקי

3. ֲהִליָכה ְמִהיָרה

4. ִמְמָרח ִמֵּפירֹות

5. ְּכִלי ֶנֶׁשק

6. ַמְטֵּבַע רּוִסי

7. ַרב-____, ַקַּבְרִניט 

8. ָׂשם ַתְחּבֹוֶׁשת

9. עֹוֵבד ִעם ַמֲחֵרָׁשה

10. ָהעֹוָנה ַהָקָרה

1. נֹוְתנֹות ָלנּו ָחָלב

2. חֹוֶמר ִמֶמנּו ֲעׂשּוִיים 

    ַאְרָגִזים

3. ְיצּור ַיִמי ְמסּוָּכן

4. ַׁשְּבלּול (כ"ח)

5. תֹוֶצֶרת ַהְדבֹוָרה

6. ְּפִרי ַהְׁשֵקִדָייה

7. ֵיׁש ָּבה ַקָטר ּוְקרֹונֹות

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

 .1א ְׁשחֹוָרהִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ַהַּבִית ֶׁשָלֶהם

3. ֶהֱעִניקּו, ֶהֱעִבירּו

4. ַהְרֵּבה ְמאֹוד; ָקָהל ָגדֹול

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ג' ְו-'ר'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ְיכֹוִלים * ָׂשֵמַח * ִּבְׁשִביל * נֹוְתנֹות * עֹוִׂשים * 
* הּוְפַתע * א ַמְרִׁשים * ְמַדְּבִרים ֶנֶגד * עֹוֶׂשה * ַיֲעֶלה * 

* ֵהִרים * ָקְנָתה *

1. ְמיֹוָעד __________ 

2. ָרְכָׁשה __________

3. ְמַבְקִרים ________

4. גֹוֵרם __________

5. ָנָׂשא ___________

6. אֹוְסִרים _________

7. ְמרּוֶצה _________

8. ִיְגַּבר ___________

9. ְמַבְצִעים ________

10. ְמסּוָגִלים _______

11. ְמַאְפְׁשרֹות ______

12. ִנְדַהם _________

1. ִציּור ַעל ִקיר ָּבְרחֹוב: ְגָר _ _ _ _ 

2. ְּכִלי ִלְכִריַתת ֵעִצים: ַגְר _ _ 

3. ַמְטֵּבַע ָקָטן ְוא ָחׁשּוב, ֶׁשָהָיה ַּפַעם ְּבִיְׂשָרֵאל: ְגר _ _ 

4. ֵחֶלק ָהֶאֶלף ֶׁשל ַהִקילֹו: ְגַר _  

5. ֵחֶלק ָקֶׁשה ְּבֶאְמַצע ְּפִרי: ַגְר _ _ _

6. ָהיּו ַּפַעם ְנׁשּוִאים: ְגר _ _ _ _ 

7. ּבֹוְלִעים ַדְרּכֹו: ָגר _ _

8. נֹוָרִאי, א מּוְצָלח: ָגר _ _ 

9. ֶאָחד ֶׁשעֹוֵסק ְּבִעיצּוב ִעיתֹון: ְגָר _ _ _ _ _

10. ְלבּוׁש ָלַרְגַלִים: ַגְר _ _ _ _

גר

. חֹוֶמר ִמֶמנּו ֲעׂשּוִיים 

. ֵיׁש ָּבה ַקָטר ּוְקרֹונֹות

1

2

3

4

5

6

7
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

חולון רחימי, איתי

אבנר כפרי, חיפה

נהריה שרון, נעה

רמלה אלחכימי, מחמוד

תל-אביב בושם, זוהי

גבעתיים נחמני, צהלה

ירושלים צווייג, עלמה

נצרת סאלם, סמר

הרצליה שחר, עדו

מודיעין קול, נסיה

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     352ַהַתְׁשֵּבץ מספר

התשובות עם זה טופס שלחו
פרסים. יוגרלו נכונה הפותרים בין

לשלוח ל: את הפתרונות יש
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מאת איילה שמעוני
ַחיֹות ַהַמְחָמד ַהְנפֹוצֹות (ֵיׁש ַהְרֵּבה ְּכמֹוָתן) ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ֵהן

ַהְּכָלִבים ְוַהֲחתּוִלים. אּוָלם, ַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ַמְתִחיִלים ִלְראֹות

ְּבָבִתים ַגם – ֲחמֹוִסים. ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְלָמָׁשל, ֶהָחמֹוס ִנְמָצא

ַּבָמקֹום ַהְׁשִליִׁשי ְלַאַחר ַהְּכָלִבים ְוַהֲחתּוִלים.

ָמה ֶזה ָחמֹוס, ִּבְכָלל? ֶהָחמֹוס הּוא ְיצּור ִעם ַּפְרָווה ְנִעיָמה ְוִעם 

ַרְגַלִיים ְקָצרֹות ַיֲחִסית. א ָצִרי ָלַקַחת אֹותֹו ְלִטיּוִלים ְּכמֹו ֶּכֶלב, 

ְוהּוא א ְמפּוָנק ְּכמֹו ָחתּול. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשהּוא ִׁשילּוב ֵּבין ֶּכֶלב ְוָחתּול.

"זֹו ַחָיה ַמְצִחיָקה", אֹוְמִרים ַעל ֶהָחמֹוס. "ִהיא רֹוֶקֶדת, עֹוָׂשה ְׁשטּויֹות ּוְמַׂשֶחֶקת ַהְרֵּבה".

ָאז ִאם ָּבא ָלֶכם ַחַיית ַמְחָמד ְמיּוֶחֶדת, ְּכַדאי ָלֶכם ַלֲחׁשֹוב ַעל ָחמֹוס.
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ַחַיית ַמְחָמד ֲחָדָׁשה

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. 

מה הקשר בין דבורים לאומנות?

מאת עמית גרינברג
סֹוְכנּות ֶהָחָלל ֶׁשל ַאְרצֹות 

ַהְּבִרית, ָנאָס"א, ַמְתִחיָלה 

ְלַהְפִעיל ַרְחָפִנים ֶּבָחָלל.

ָהַרְחָפִנים ָהֵאֶלה ַיֲחִליפּו ֶאת 

ִרְכֵבי ֶהָחָלל ֶׁשִהַּכְרנּו ַעד ַעְכָׁשיו.

"ַאַחת ַהְּבָעיֹות ֶׁשל ָהְרָכִבים 

 ,"ָהֵאֶלה ֵהן ַהִמְכׁשֹוִלים ֶׁשַּבֶדֶר

אֹוְמִרים ְּבָנאָס"א. "ַרְחָפִנים 

יּוְכלּו ָלטּוס ֵמַעל ּבֹורֹות אֹו 

ְסָלִעים ּוְלַהִגיַע ַמֵהר יֹוֵתר 

ַלְמקֹומֹות ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים".

ַּבְתמּוָנה: ִאיּור ֶׁשל ַרְחָפִנים ַעל 

ִטיָטאן (ַהָיֵרַח ֶׁשל ַׁשְּבַתאי).

ַרְחָפִנים ַגם 
ֶּבָחָלל
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