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העורךקוראים כותבים משולחן
ְגדֹוָלה ַגֲאָווה

.(352 ('ַיְנׁשּוף' ֶלָחָלל ִלְׁשלֹוַח ְמַתְכֶנֶנת ֶׁשִיְׂשָרֵאל '2 'ְּבֵראִׁשית ַהֲחָלִלית ַעל ָקָראִתי

ַהָיֵרַח. ַעל ִלְנחֹות ַתְצִליַח ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהֲחָלִלית ֶׁשַהַּפַעם ֲאִני ְמַקָווה

ְלכּוָלנּו! ְגדֹוָלה ַגֲאָווה ִתְהֶיה זֹו

ערבה נאור
באר-שבע

ְוַגם ֲעצּוָבה ְמַׂשַמַחת ְיִדיָעה
.NBA-ַּב ֶׁשִאיְמָנה ְקבּוָצה ָהִראׁשֹוָנה ָהִאיָׁשה ַעל ְּכַתְבֶתם 352 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ֲעצּוָבה. ַגם ֲאָבל ְיִדיָעה ְמַׂשַמַחת, זֹו

ַהזֹו. ַהֲחׁשּוָבה ַּבִליָגה ְקבּוָצה ְמַאֶמֶנת ִאיָׁשה ַעְכָׁשיו ֶׁשַרק ָעצּוב ֶזה

ְוַגם ְיַאְמנּו ְקבּוצֹות ָנִׁשים יֹוֵתר ַהאמֹון, ֵּבִקי ֶׁשל ַהַהְצָלָחה ְמַקָווה ֶׁשִּבְזכּות ֲאִני

.NBA-ַּב ִמְׂשָחִקים ִיְׁשְּפטּו

בולטון סנדרה
אנגליה לונדון,

ְלַהְצִּביַע ְלִמי יֹוְדִעים ּכּוָלם ַּבסֹוף,
ַּבְּבִחירֹות.  ְלַהְצִּביַע ְלִמי יֹוְדִעים א ַרִּבים ֶׁשִיְׂשְרֵאִלים ְּכַתְבֶתם 352 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ּוַמֲחִליִטים ְלַהְצִּביַע, ְלִמי יֹוְדִעים ָתִמיד א ֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם, ֲאֵחרֹות ִּבְמִדינֹות ַגם

ָהַאֲחרֹון. ָּבֶרַגע ַרק

ַעְצמֹו. ַּבַקְלִּפי ַרק ֶׁשַמֲחִליִטים ָּכֵאֶלה ֵיׁש

ְלִמי ֵייְדעּו ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֶאְזָרִחים רֹוב ִיְתָקְרבּו, ֶׁשַהְּבִחירֹות ֶׁשְּככֹל ָּבטּוַח ֲאִני אּוָלם,

ְלַהְצִּביַע.

בנדר תיאו
הברית ארצות אוקלהומה,
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ַגם ַהְרֵּבה ֵיׁש
טֹוִבים ְדָבִרים

ִיְׂשְרֵאִלים ַרִּבים  ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ָמה ַעל ְוֶעֶצב ַּכַעס ַמְרִגיִׁשים

ַּבְמִדיָנה. ֶׁשקֹוֶרה

ְדָבִרים אֹוָתם. ֶאְפָׁשר ְלָהִבין

ֶׁשָצִרי ְּכמֹו ִמְסַתְדִרים א ַרִּבים

ֲאִפילּו ַמְרִגיִזים. ְוִלְפָעִמים

ַהַמָצב ַעל ִמְסַתְּכִלים ִאם ֲאָבל,

ֵמָרחֹוק, ֶאְפָׁשר ְקָצת ָּבָאֶרץ

ְקָצת ְּבצּוָרה ַהְדָבִרים ֶאת ִלְראֹות

ׁשֹוָנה.

ְּבכֹל טֹוִבים ְדָבִרים ַגם ֵיׁש

ַהָּבָלאָגן.

ִחיסּון, ִקיְּבלּו ַּבְמִדיָנה ַרִּבים

יֹוֵתר ִלְהיֹות ְיכֹוִלים ַוֲאַנְחנּו

ֶׁשָלנּו, ַהְּבִריאּות ַמֲעֶרֶכת ְרגּוִעים.

ַמְצִליָחה ַהְּבָעיֹות, ַלְמרֹות ּכֹל

ַּבצּוָרה ַהטֹוָבה ַּבחֹוִלים ְלַטֵּפל

ְּביֹוֵתר.

ֶׁשל ַהְמִדיָנה ַהַּכְלָּכִלי ַהַמָצב ַגם

ֶׁשחֹוְׁשִבים. ְּכמֹו ּכֹל-ָּכ ַרע ֵאינֹו

מּוְמִחים ֶׁשל ְּבִדיקֹות ְלִפי

ִיְׂשָרֵאל ִתְתאֹוֵׁשׁש ָּבעֹוָלם,

ַמֵהר ַּכְלָּכִלית ִמְּבִחיָנה (ַתְבִריא)

ַיֲחִסית.

אֹור ַרּבֹות ְנקּודֹות עֹוד ְוֵיׁש

ְוטֹובֹות.

ָמה ַהְרֵּבה ֵיׁש עֹוד ָנכֹון, ָאז

ֲאָבל יֹוֵתר), (ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַׁשֵּפר

ְוָצִרי ִמָסִביב ַהְרֵּבה טֹוב ַגם ֵיׁש

ֶזה. ַעל ּוְלהֹודֹות ַלֲחׁשֹוב

יגאל צדקא, 
עורך
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ְוָהֲעָסִקים  ַהְסָגִרים ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה. ִּבְזַמן ֶּכֶסף ָחְסכּו ַרִּבים ◄ ִיְׂשְרֵאִלים
ַהַמָצב ַהַּכְלָּכִלי  ֶאת יֹוֵתר) טֹוב (ָעׂשּו ְוִׁשיְּפרּו ֶּכֶסף ָּפחֹות ִּבְזְּבזּו ִמְׁשָּפחֹות ַהְסגּוִרים,

ֶׁשָלֶהן.

רֹוב  ֲהדּוָקה (ֲחָזָקה). יֹוֵתר ַהחֹוק) (ַהְפָעַלת ֲאִכיָפה רֹוִצים ◄ ַהֲחֵרִדים
ֶׁשָלֶהם. ַּבֶחְבָרה קֹוֶרה ֶּבֱאֶמת ָמה א ְמִביָנה ַהֲחֵרִדי ַמְרִגיׁש ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ַהִציּבּור

(ְמַנְצִחים ִמְתַגְּבִרים ֲאַנְחנּו א ַעל ַההֹוָראֹות, ׁשֹוְמִרים ֶׁשא ִקיצֹוִנִיים ַּכָמה "ִּבְגַלל

ָהֲאִכיָפה". ֶאת יֹוֵתר) (ַתֲעׂשּו ַתְגִּבירּו "ְּבַבָקָׁשה, ֵהם אֹוְמִרים. ַהקֹורֹוָנה", ַעל ֶאת)

ַהְגדֹוָלה ַהַהְיי-ֶטק ֶחְבַרת ְּב-2020. ַהִייצּוא ֶאת ִהְגִדיָלה ִיְׂשָרֵאל ◄ 'ִאיְנֶטל'
"ֲאַנְחנּו  דֹוָלר. ִמיְלַיאְרד 8 ֶׁשל ִּבְסכּום מּוָצִרים ֶׁשָעְבָרה ַּבָׁשָנה ִייְצָאה ְּבִיְׂשָרֵאל

יֹוֵתר", ִיְגַדל עֹוד ֶׁשָלנּו ַהִייצּוא ּוַבָׁשָנה ַהָּבָאה ֲחָדִׁשים, ְדָבִרים ַמְמִׁשיִכים ְלַהְמִציא

ְּב'ִאיְנֶטל'. אֹוְמִרים

ִלְגִליָׁשה.  ַמְסִּפיק א ַהֶׁשֶלג ֶׁשָיַרד ַּבֶחְרמֹון. ִלְגלֹוׁש ִאי-ֶאְפָׁשר ◄ ֲעַדִיין
ִמִׁשינּוי ֵלָהנֹות ְּכֵדי ֶׁשֶלג) (ָמֵלא ַהמּוְׁשָלג ַלַהר ַמִגיִעים ַרִּבים זֹאת, ַלְמרֹות

ַהְּבִריאּות. ִמְׂשָרד הֹוָראֹות עֹוִׂשים זֹאת ְלִפי ַּכמּוָבן ֵהם ֲאִוויָרה.

ַיָּפן  ֶמְמֶׁשֶלת ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה. ֶאת יֹוֵתר) ְמאּוָחר (ַלֲעׂשֹות ִלְדחֹות רֹוָצה ◄ ַיָּפן
ְּבעֹוד ַּכֲחִצי ָהאֹוִליְמְּפָיאָדה ֶאת ְלָאֵרַח תּוַכל א ַהקֹורֹוָנה, ִהיא ֶׁשִּבְגַלל אֹוֶמֶרת

ַהָיָּפִנים. אֹוְמִרים ַהִמְׂשָחִקים", ֶאת ְלָאֵרַח ִיְהֶיה ּוְמסּוָּכן ָחְזָרה, "ַהקֹורֹוָנה ָׁשָנה.

ְל-2023. ֲאִפילּו ְואּוַלי ְל-2022 ִייַדחּו ֶׁשַהִמְׂשָחִקים ִנְרֶאה,

ֲעבּור ָּפאּוְנד ָאַסף ִמיְליֹוֵני ֶׁשהּוא ְלַאַחר ִהְתַּפְרֵסם מּור מּור. תֹום ֵסר ◄ ִנְפַטר
!100 ֵּבן הּוא ָהָיה ֶׁשֵּכן ָּפׁשּוט, ָהָיה א ֶזה ְּבַאְנְגִלָיה. ַהְּבִריאּות ֵׁשירּוֵתי (ִּבְׁשִביל)

ְלִזְכרֹו. ֵזִרים ִהִניחּו ְוַרִּבים מּור ִנְפַטר ִּבְתִחיַלת ַהחֹוֶדׁש

ַאְנְגִלָיה. ֶמְמֶׁשֶלת רֹאׁש ג'ֹוְנסֹון, ּבֹוִריס ָאַמר ִמתֹום", ִלְלמֹוד ְצִריִכים "ּכּוָלנּו
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מאת שירה לוי
ַהְממּוָצע ַהִיְׂשְרֵאִלי

ָׁשָנה ְּבכֹל ְמַחֶּכה

ָׁשעֹות  ְּכ-100

ְלאֹוטֹוּבּוִסים.

ַאְּפִליַקְצַיית ִגיְלָתה ָּכ

ֶׁשעֹוֶסֶקת 'מּוְבִאיט',

ִציּבּוִרית. ְּבַתְחּבּוָרה

ֶׁשִהיא ָעְרָכה ְּבֶסֶקר

ְלאֹוטֹוּבּוס  ֶׁשְמַחִּכים) ַהַהְמָתָנה (ְזַמן ֶׁשְזַמן ִהְתַגָלה ָלַאֲחרֹוָנה (ָעְׂשָתה)

ַדקֹות.  ִּכ-13 הּוא ִּבְממּוָצע

(ִסיּבֹות)  ַהגֹוְרִמים ֶאָחד הּוא ַהָארֹו ַהַהְמָתָנה ְזַמן 'מּוְבִאיט', ַאְנֵׁשי ְלַדַעת

ְּפָרִטי (ִאיִׁשי). ְּבֶרֶכב ִלְנסֹוַע יֹוֵתר) (רֹוִצים ַמֲעִדיִפים ֶׁשֲאָנִׁשים ְלָכ

מחפשות מה
הנשים

באפגניסטן?

ָׁשעֹות ְּכ-100 ָלאֹוטֹוּבּוס ְמַחִּכים

שמעוני איילה מאת
קבוצה הקימו באפגניסטן נשים

שלי?". "איפה השם בשם:

מפני הקבוצה את הקימו הן

שבמדינה שלהן אסור להזכיר

נשים. של שמות לכתוב או

מופיעים לא הנשים שמות

של המדינה בתעודות רשמיות

הקברים שלהן. על ואפילו לא

שמות לחתונה, בהזמנות גם

לא מופיעים. הכלות

המצב כמה מרֶאה עד זה דבר

קשה. באפגניסטן הנשים של

לנו שיקראו רוצות "אנחנו

דורשות שלנו", בשמות

הקבוצה.  בכוח) חברות (מבקשות

של כל בסיסי מהכבוד "זה חלק

בן-אדם".

במדינה קיצוניים אנשים

אולם, הזו. לדרישה מתנגדים

הנשיא  (בצורה) מפתיע, באופן

תומך גאני, אשרף האפגני,

זאת,  למרות (מסכים) בנשים.

עד רב שייקח עוד זמן נראה

ישתנו... באמת שהדברים

צדקא יגאל מאת
(ְזַמן)  ְתקּוָפה ְלַאַחר

ָּבֵתי ֶׁשל ֲארּוָּכה

ְסגּוִרים, ְוַגִנים ֵסֶפר

ַמֲעֶרֶכת ַהִחינּו

ְמבּוְלֶּבֶלת. ֲעַדִיין

א "ֲאַנְחנּו

ְׁשַנת ֵאי יֹוְדִעים

ֶׁשִאי-ֶאְפָׁשר ַרִּבים ָיִמים "ִאיַּבְדנּו ַהמֹוִרים. אֹוְמִרים ,"ִתיָמֵׁש ַהִלימּוִדים

חּוְפׁשֹות ֶחְׁשּבֹון ַעל ַנְׁשִלים אֹוָתם ִאם יֹוְדִעים א עֹוד ֲאַנְחנּו ְלַהֲחִזיר.

ְוַהַקִיץ". ַהֶּפַסח

(ְׂשֵמִחים) ֵמַהַמָצב.  ְמרּוִצים א ַהַתְלִמיִדים ַגם

אֹוְמִרים. ֵהם ּוִבידּוד", ֶסֶגר ֶׁשל ְּבִלי ַהְפָסקֹות ִלְלמֹוד רֹוִצים ַלֲחזֹור "ֲאַנְחנּו

ִקיְּבלּו ִחיסּוִנים, א ִחינּו ַרִּבים ַאְנֵׁשי - נֹוֶסֶפת ְּבָעָיה ֵכן, ַקֶייֶמת ְּכמֹו

ְלִהיָּכֵנס יּוְכלּו א ֶׁשֵהם ָיכֹול ִלְהיֹות, ִאיָתם. ִיְקֶרה ָמה יֹוְדִעים א ַוֲעַדִיין

ַלִּכיתֹות.

ְלֶהְמֵׁש ְׁשַנת ְמסּוֶדֶרת תֹוְכִנית ֵאין ַלֶמְמָׁשָלה ֶזה, ְלֶרַגע ַעד ִמְקֶרה, ְּבכֹל

ְוכֹוֲעִסים. ְמבּוְלָּבִלים ּכּוָלם ֶאת ַמְׁשִאיר ְוֶזה ַהִלימּוִדים,

ְמבּוְלֶּבֶלת 9ַמֲעֶרֶכת ַהִחינּו
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ַהַחְׁשַמל ֶחְבַרת ִניְצחּו ֶאת ַהתֹוָׁשִבים

ַּבִּכֶנֶרת?! ַתִנין השמש? את לחסום רוצה מי

מאת שירה לוי
ָרמֹון. ַמְכֵתׁש ְּבֵאזֹור ַחְׁשַמל ַעמּוֵדי (ֶהֱעִמיָדה) ִהִציָבה ַהַחְׁשַמל ֶחְבַרת ָלַאֲחרֹוָנה,

ְלֶזה. ְלִהְתַנֵגד ְוֶהְחִליטּו ַּבנֹוף ֶׁשּפֹוְגִעים ָהַעמּוִדים ֶאת אֹוֲהִבים א ָּבֵאזֹור ַהתֹוָׁשִבים

הּוא ֶאָחד ַהָיִפים ַהֶזה "ָהֵאזֹור

ַנְסִּכים "א אֹוְמִרים. ֵהם ָּבָאֶרץ",

ּבֹו". ֶׁשִיְפְגעּו

ְּבכֹוַח) ֵמֶחְבַרת  (ְמַבְקִׁשים דֹוְרִׁשים ֵהם

ָהַעמּוִדים ֶאת ְלָפֵרק ַהַחְׁשַמל

ִמַתַחת ַהַחְׁשַמל חּוֵטי ֶאת ּוְלַהֲעִביר

ַלֲאָדָמה.

ָהַרב ַלַלַחץ ִנְכְנָעה ַהַחְׁשַמל ֶחְבַרת

ֶׁשּפֹוֵגַע ַהְּפרֹוֶייְקט ֶאת ְוַתְפִסיק

ַּבנֹוף. ּכֹל-ָּכ

גלבוע אבי מאת
ֲאָנִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים, ַּבָׁשבּועֹות

ַּבִּכֶנֶרת. ַתִנין ָראּו ֶׁשֵהם ְמַסְּפִרים

ִּפְרְסמּו ֶׁשֲאִפילּו ָּכֵאֶלה ָהיּו

ַּבַמִים. ָארֹו ַמֶׁשהּו ֶׁשל ְתמּונֹות

ֶׁשָּבַרח ַתִנין ֶׁשֶזה ִלְהיֹות "ָיכֹול

א ֶׁשִנְמֵצאת ַתִניִנים ֵמַחַוות

אֹוְמִרים ֵמַהִּכֶנֶרת", ָרחֹוק

מּוְמִחים.

ֶׁשחֹוְׁשִבים ָּכֵאֶלה ֵיׁש אּוָלם,

ַעל ֶׁשָצף ֶגַזע ֵעץ ַהּכֹל ְּבַס ֶׁשֶזה

ַהַמִים...

גלבוע אבי מאת
(מדאיגה) את המדענים. הם  מטרידה הארץ כדור התחממות כידוע,

(עושה) לחימום כדור הארץ. לכן, לדעתם,  גורם שהעשן באוויר חושבים

ההתחממות.  את לעצור כדי האוויר זיהום (להוריד) את להפחית חייבים

לקרר את כדור כדי קרני השמש את שרוצים לחסום אולם, יש מדענים

זה. את לעשות כדי בחלל, מיוחד חומר לפזר מציעים הם הארץ.

געש. מהתפרצויות של הרי קיבלו את הרעיון הם

שטחים גדולים. דבר זה מכסה שלו העשן געש מתפרץ, בכל פעם שהר

רבים. למשך חודשים הארץ כדור בחום שעל לירידה (עושה) גורם

בנושא גם לעשות שצריך זה מה קית' משבדיה, דייויד פרופסור לדעת

מיוחד חומר לפזר אלה בימים מתכונן הוא הארץ. כדור  התחממות

השמש.  קרני (יעצור) את לחסום כדי  בחלל

אומר. הוא את הטמפרטורות", להוריד נצליח כך "רק

קית'. פרופסור עם מסכימים המדענים כל לא

הם הארץ", לכדור נזק (פגיעה) (יכול) לעשות עלול השבדי "הפרופסור

מדי". יותר כדור הארץ את לקרר עלול "הרעיון שלו אומרים.

לבצע את הניסוי,  (הסכימה) לו אישרה שבדיה ממשלת זאת, למרות

המדאיגה. ההתחממות את יעצור שזה בתקווה
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ְׁשִנָייה ִהְפַסְדֶתם... ֶׁשָעְבָרה, ַּבָׁשָנה
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ַמְנַקאי? ֶזה ָמה

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
ְׁשַנת 2020 ָהְיָתה  ְלָמָׁשל, ָׁשִנים ְקָצרֹות יֹוֵתר. ֵיׁש (ָלָמה) ַמדּוַע ּבֹוְדִקים ַמְדָעִנים

ָלה. ִלְפֵני) (ֶׁשָהיּו ֶׁשָקְדמּו ִּבְׁשִנָייה ֵמַהָׁשִנים ְקָצָרה

ִּבְׁשִביל ֲאָבל ִּבְמיּוָחד, ָחׁשּוב ְוא ָקָצר ְזַמן ֶזה ֶׁשְׁשִנָייה חֹוְׁשִבים ַאֶתם ְּבַווַדאי

(ָחׁשּוב). ִעְנָיין ַמְׁשָמעּוִתי ֶזהּו ַהַמְדָעִנים

ֶׁשל ַהִסיבּוב ֶׁשְמִהירּות ִמְתָּבֵרר, ִּבְׁשִנָייה? יֹוֵתר ְקָצָרה ֶׁשַהָׁשָנה קֹוֶרה ִּבְכָלל ֵאי

ַמֵהר ִמְסתֹוֵבב ָהָאֶרץ ַּכדּור ַּכֲאֶׁשר, ְלָמָׁשל, ָדָבר). (אֹותֹו ְקבּוָעה ַּכדּור ָהָאֶרץ ֵאיָנה

ַהָׁשָנה. ּכֹל ִמָּכ ַגם ּוְכתֹוָצָאה ִמְתַקְצִרים יֹוֵתר, ַהָיִמים

ַהַמְדָעִנים. אֹוְמִרים ֶׁשלֹו", ַהְמִהירּות ֶאת ְמַׁשֶנה ָהָאֶרץ ַּכדּור ַמדּוַע ָלנּו ָּברּור "א

ללמוד16
מהעטלפים

גרינברג עמית מאת
מצאו אמריקנים חוקרים

מתרחקים חולים שעטלפים

שהם עד שלהם מהלהקה

מבריאים.

מיוחד חומר הזריקו החוקרים

הזה גרם החומר לכמה עטלפים.

לא טוב. להם להרגיש (עשה)

עטלפים אותם מכך, כתוצאה

מהלהקה. עצמם את הרחיקו

ללמוד צריכים האדם "בני

בזמן איך להתנהג מהעטלפים

החוקרים. אומרים מחלה",

שמעוני איילה מאת
ַמְנַקאי ְּבֵׁשם ָקָטן ֶצַמח

ֶאת  ְלַׁשנֹות (ָיכֹול) ָעׂשּוי

(אֹוֶכל). ַהָמזֹון עֹוָלם

ֶׁשָגֵדל ִּבְבֵריכֹות ֶצַמח ֶזהּו

ִויָטִמיִנים ּבֹו ֵיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל.

ֶאְפָׁשר ְוָלֵכן ְּבָבָׂשר, ֶׁשֵיׁש

ַמֲאָכִלים ִמֶמנּו ְלָהִכין

ְתכּונֹות ִעם ִצְמחֹוִנִיים

ָּבָׂשר. ֶׁשל (ֵאיכּויֹות)

ֶאת ֶׁשִמי ֶׁשאֹוֵכל ָּכ

ֶאת ְמַקֵּבל ַהַמְנַקאי,

ַהֲחׁשּוִבים ַהִוויָטִמיִנים

ְּבָבָׂשר. ֶׁשֵיׁש

ְמִכיִנים ְּכָבר ֵׁשִפים

ָמזֹון ַהַמְנַקאי ְוֶחְברֹות ִמֶצַמח ַאְבָקה ִעם ַמְתּכֹוִנים

ִקיּבּוץ ַּבֲחָממֹות ֶׁשל ֶׁשָגֵדל ַּבֶצַמח ִמְתַעְנְיינֹות עֹוָלִמיֹות

ְּבֵאִרי.

ַעל ַהַמְנַקאי. ֶהְסֵּבר ִסְרטֹון ִלְראֹות ְּכֵדי ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו
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גליק רונן מאת
16 שנה.  לפני התחיל הזה הסיפור

זה כאשר חברת דגני הבוקר היה

דרום מתושבי ביקשה 'ֶקלוגס'

טעמים שני בין לבחור קוריאה

או – שוקולד בוקר חדשים לדגני

ירוק. בצל

דמות – ֵצ'קי את הציגה היא

ואת טעם השוקולד, את שייצגה

טעם את שייצגה דמות – ַצ'אקה

הירוק. הבצל

את אנשי הפתיעו תושבי המדינה

בצ'אקה, כלומר החברה, ובחרו

הירוק. הבצל בטעם

לא באמת מתברר שבחברה

(להכין) דגני בוקר  לייצר התכוונו

(לא התעלמו הם ולכן הזה, בטעם

של  לב) מהבחירה הקשיבו, לא שמו

האנשים.

לא קוריאה דרום תושבי אולם,

(מלחמה)  ויתרו, ויצאו למאבק

בכוח)  (ביקשו דרשו הם בנושא.

דגני הבוקר את שהחברה תייצר

בחרו. שהם

 16 במשך המאבק נמשך וכך,

השנה נכנעה ש'קלוגס' עד שנה,

אותם. וייצרה

אומרים לאזרחים", ניצחון "זהו

(הראנו)  "הוכחנו קוריאה. בדרום

יכולים אנחנו רוצים, אנחנו שאם

ענק". חברות אפילו לנצח

אוהבים זו שבמדינה מתברר,

(חריפים פיקנטיים מאכלים

החלב. בקערת אפילו ומתובלים),

הבוקר בטעם שדגני ַּברגע ואכן,

כולם לחנויות, יצאו ירוק בצל

כשעתיים! תוך נמכרו

קוריאנים על הדרום ומה אומרים

החדש? הטעם

יותר חזק טעם רוצים דווקא הם

בצל! של

אתם הייתם מוכנים לטעום  האם

הזה? המאכל את

השוקולד הירוק ניֵצַח את הבצל
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ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהֶחֶבל ְמִׁשיַכת יֹום ְּבֶפְּברּוָאר – 9
ֲארּוָּכה. ִהיְסטֹוְרָיה ּוַבֲעַלת ָּפׁשּוט, ְסּפֹוְרט ִהיא ֶחֶבל ְמִׁשיַכת

ְּכַתֲחרּות. ְּבֶחֶבל ָמְׁשכּו ֲאָנִׁשים ֶׁשל ְקבּוצֹות ָהַעִתיָקה ְּבִמְצַרִים ֶׁשְּכָבר ָידּוַע

ָׁשִנים. ַאְלֵפי ֶזה ְּבֶחֶבל ּוְבהֹודּו מֹוְׁשִכים ְּבָיָוון ַגם

אֹוִליְמִּפי.  ַהֶחֶבל ָהְיָתה ָעָנף ְמִׁשיַכת 1920–1900 ַהָׁשִנים ֵּבין

ַהְצָלָחה. ְלא ֵּביְנַתִיים ָלאֹוִליְמְּפָיאָדה, ַא ֶהָעָנף ֶאת ְלַהֲחִזיר ְמַנִסים ַהֶחֶבל ְמִׁשיַכת ְסּפֹוְרָטֵאי ֵמָאז,

ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ָאז ֵאי

ְּבַהְצָלָחה! ַהְצָדִדים. ִמְׁשֵני ּומֹוְׁשִכים ְוָחָזק ָארֹו ֶחֶבל ְמִביִאים ֲחֵבִרים, ֶׁשל ְקבּוצֹות ְמַאְרְגִנים ְמאֹוד. ָּפׁשּוט

18

ֳא

האמריקני האוויר חיל

    יוטיוב קוריאה, קלוגס
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'גלגל מוות' בהרים

לגעת! אסור

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

לכולנו. החורף, קר האלה של בימים

שבהם באמת מקומות שיש תבינו בתמונה, תסתכלו אם יחסי. ובכן, הכל

קר.

מספיק מרגישה היא בקזחסטן. קפוא מים מאגר על הולכת האישה

והיא  יישבר (פחד) שהקרח ללא חשש המים הקפואים, על בטוח ללכת

תיפול לתוך האגם.

לנו... שנדמה בישראל כמו כל-כך קר לא אולי אז

לא קת'רינר, ממש רמון האקרובט השוויצרי,

מגבהים. מפחד

על הלך הוא שלו, המפחידות ההופעות באחת

המוות'. 'גלגל שנקרא ִמתקן

בשווייץ,  גבוה הר על (ָׂשם) אותו הציב  הוא

שהסתובב. גדול על מנוף עיגול בתוך והלך

והלך מהעיגול יצא אפילו הוא מסויים בשלב

המנוף כאשר כל זה, החיצוני שלו. החלק על

להסתובב. המשיך

מפחיד. הזה התרגיל להבין כמה כדי בסרטון ְצפו

קר... ממש זה

22

2021

אחת הבעיות  (זמן) זו בתקופה

שעובר התפריט היא במסעדות

בקורונה. להדביק ועלול ליד מיד

שבתמונה, האיטלקית במסעדה

לבעיה. פתרון מצאו

קוד נייר עם המלצרית מחזיקה

הקוד את סורק הלקוח מיוחד.

התפריט. את ומקבל בטלפון

בטוחים מרגישים "הלקוחות

עם השיטה הזו", אומרים יותר

לא "כך גם המלצרים במסעדה.

הזמן כל עסוקים להיות צריכים

התפריטים". בניקוי
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

בהודו צפוף

לה? יש גוזלים כמה רגע,

התספורות גם
השתנו

פגע וירוס הקורונה כידוע,

מהם חלק רבים. מקצוע בבעלי

הסּפרים. הם

עם המגע הקרוב בגלל

להידבקות הסיכוי הלקוחות,

בזמן לכן, מאוד. גבוה בקורונה,

בעולם בריאות משרדי סגר,

אנשים  מרשים) על (לא אוסרים

זה של למספרות. התוצאה ללכת

מעניינות. תסרוקות – היא

תמונות לפרסם אוהבים אנשים

נראו  (איך) הם כיצד שמראות

כעבור נראו ואיך הם הסגר לפני

חודשים. כמה (אחרי)

דוגמאות: כמה הנה

בהודו קשה המצב הבריאותי

מתו רבים אזרחים מאוד.

מעשרה ולמעלה מהקורונה

נדבקו במחלה. מיליון איש

לא אנשים זאת,  למרות

הממשלה. להוראות נשמעים

וזה ריחוק חברתי. שם שאין לראות אפשר דלהי. רחוב בעיר בתמונה:

במדינה... החולים הרב למספר (סיבות) הגורמים אחד

ֳא

הוא הברית, נהר בארצות מייק דיגאאוט ישב ליד שפת כאשר אחד, יום

גוזלים. 16 ראה אווזה עם

מכן,  שלאחר וביום 30 גוזלים, עם אווזה ראה את אותה הוא למחרת,

כל-כך  יש אחת לאווזה איך הבין לא הוא 47 אווזונים. איתה היו כבר

היו קודם... הם (איפה) והיכן גוזלים, הרבה

שלה.  הם מהגוזלים רק חלק שבעצם וגילה אחרי) אחריה (הלך עקב הוא

שלהם. הגננת כמו היתה פשוט היא

ויוצאים האימהות אווזים, גוזלים עוזבים לפעמים את שאצל מתברר,

אווזה אחרת. אימא לטיול עם

אחת. לאימא התחברו קטנים אווזונים הרבה שכל-כך קרה, כך

23

24

25
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קצר סיפור

ַהָׂשֶדה ְוַעְכָּבר ָהִעיר ַעְכָּבר
ֲחֵבִרים ָהיּו ַעְכָּבִרים. ֵהם ְׁשֵני ָהֹיה ָהיּו

ָאְכלּו ֵהם ַהְזַמן. ּכֹל ְוִטְיילּו ַיַחד טֹוִבים

ְׂשֵמִחים ְוָהיּו ַּבָׂשֶדה ֶׁשָמְצאּו ּכֹל ָמה

ַיַחד.

ַהְגדֹוָלה. ָלִעיר ִהִגיעּו ֵהם ֶאָחד, יֹום

ֶאָחד ָאַמר ָּבִעיר", ִלְחיֹות רֹוֶצה "ָהִייִתי

ֶאְפָׁשר נֹוַח. ַהְרֵּבה יֹוֵתר "ֶזה ֵמֶהם.

ְוֵיׁש טֹוב, ָהאֹוֶכל ַהַחִמים, ַּבָּבִתים גּור לַָ

ָנגּור ּבֹוא ּבֹוא ִאיִתי. ַהְרֵּבה ֲחֵבִרים.

ָּבִעיר".

ֲאִני ֲאָבל "תֹוָדה, ַהֵׁשִני: ָהַעְכָּבר ָאַמר

ֲאִני  ַּבָׂשֶדה. ִלְחיֹות יֹוֵתר) (רֹוֶצה ַמֲעִדיף

ָאבֹוא ַּבֶטַבע. א ַהַחִיים ֶאת ַמֲעִדיף

."ִאיְת

ּוְלִהיָּפֵגׁש ְלִהיָּפֵרד ֶהְחִליטּו ַהְׁשַנִיים

ַּבָׁשָנה יֹום, ְּבאֹותֹו ְּבאֹותֹו ָמקֹום,

ַהָּבָאה.

ְׁשֵני  ִנְפְגׁשּו ָׁשָנה, (ַאֲחֵרי) ְוָאֵכן, ַּכֲעבֹור

ַהֲחֵבִרים.

ָיִפים ִּבְבָגִדים ָלבּוׁש ָהָיה ָהִעיר ַעְכָּבר

ָלַבׁש ַהָׂשֶדה ַעְכָּבר ְוִאילּו ּוְנִקִיים,

ְּבָגִדים – ֶׁשלֹו ָהְרִגיִלים ַהְּבָגִדים ֶאת

ְקרּוִעים. ּוְקָצת ְּפׁשּוִטים

ָהִעיר. ַעְכָּבר ִהִציַע ְלֵביִתי", "ּבֹוא

ֶּבֱאֶמת. ֲאִני ַחִיים ִתְרֶאה ֵאי "ּבֹוא

ַלֲחזֹור ִלְחיֹות ִתְרֶצה ֶׁשא ָּבטּוַח

ַּבָׂשֶדה".

ָהָיה ָהִעיר ַעְכָּבר ָגר ּבֹו ַהַּבִית ְוָאֵכן,

ְׁשִטיִחים ָׁשם ָהיּו ָיֶפה ּוְמפֹוָאר.

ֶאת ַהַּבִית. ֶׁשִחיֵמם ְוַתנּור ְנִעיִמים

ֶׁשל ְּבַבִית ָקָטן חֹור ַּכמּוָבן, ֶׁשֶזה ָהָיה

ֲעִׁשיִרים. ֲאָנִׁשים

ַהָׂשֶדה ַעְכָּבר ָחַׁשב ָּכאן', ֶנְחָמד 'ַמָמׁש

ֶׁשּבֹו ׁשֹוֶנה ֵמַהָׂשֶדה ַמָמׁש 'ֶזה ְלַעְצמֹו.

ֲאִני ָגר'.

ַעְכָּבר ָהִעיר ִהְזִמין ַּכָמה ַדקֹות, ַאֲחֵרי

ִטְּפסּו ַלֲארּוָחה. ֵהם ַהטֹוב ֲחֵברֹו ֶאת

ִמָזָהב. ְוַסּכּו"ם ִעם ַצָלחֹות ׁשּוְלָחן ַעל

ָהָאָדם ִלְבֵני ַׁשָיי ָהָיה ֶׁשֶזה ַּכמּוָבן,

ַהֶזה. ַּבַּבִית ֶׁשָחיּו

ָאַמר ַהָדִגים", ֶאת ֶׁשַיִגיׁשּו ַעד "ַחֵּכה

א ֶׁשֵמעֹוָלם ָּבטּוַח "ֲאִני ָהִעיר. ַעְכָּבר

ּכֹל-ָּכ ָטִעים". ָדָבר ָאַכְלָת

ֶלֱאכֹול ּוִפְתאֹום  (ִהְתִחילּו) ֵהֵחלּו ֵהם

ַלׁשּוְלָחן. (ָּבאּו) ִניְגׁשּו ַהַּבִית ְּבֵני

ַהׁשּוְלָחן ֶאת ָעְזבּו ָהַעְכָּבִרים ְׁשֵני

ַּבִקיר, ַהָקָטן ּוָבְרחּו ַלחֹור ִּבְמִהירּות

ִמַּפַחד. ְמבֹוָהִלים

ַעד  ָׁשם (ִהְתַחְּבאּו) ִהְסַתְתרּו ֵהם

ַהְׁשַנִיים ָעְזבּו ֶאת ַהׁשּוְלָחן. ֶׁשָהֲאָנִׁשים

ְמַעט ֶלֱאכֹול ְּכֵדי ַלׁשּוְלָחן ׁשּוב ָקְפצּו

ַהַּבִית. אּוָלם ַּבֲעֵלי ֶׁשִהְׁשִאירּו ָדִגים

ִמְּפֵני ִלְברֹוַח ְצִריִכים ָהיּו ׁשּוב ֵהם

ַהׁשּוְלָחן. ֶאת ָּבאּו ְלַפנֹות ֶׁשַהְמָׁשְרִתים

ַהָקָטן ַּבחֹור ִהְסַתְתרּו ַהְׁשַנִיים ׁשּוב

ִמַּפַחד. רֹוֲעִדים

ָהִעירֹוִני ֲחֵברֹו ֶאת ַהָׂשֶדה ַעְכָּבר ִחיֵּבק

ַעל תֹוָדה ְל ַהטֹוב, "ֲחֵבִרי ְוָאַמר:

ַמִציַע ַוֲאִני ַלָׂשֶדה, חֹוֵזר ֲאִני ָהֵאירּוַח.

ִאיִתי". ַלֲחזֹור ְל

ַעְכָּבר ָהִעיר. ַלָׂשֶדה?!", ָאַמר "ֲאִני?!

ּוְזָרִעים ְקַטִנים. תֹוָלִעים ַרק ָׁשם "ֵיׁש

ָּכאן". ִלי א ָהאֹוֶכל ַהָטִעים ֶׁשֵיׁש ֶזה

ַהָׂשֶדה. "ָהאֹוֶכל ַעְכָּבר ָאַמר "ָנכֹון",

ֲאִני ָּכאן, ֲאָבל ְּכמֹו ָטִעים ַּבֶטַבע א

ֵמָהֲארּוָחה יֹוֵתר ַהְרֵּבה ִמֶמנּו ֶנֱהֶנה

."ֶׁשְל

ָהִעיר. ַעְכָּבר ָׁשַאל "ַמדּוַע?",

ֶלֱאכֹול ֶׁשִלי ֶאְפָׁשר ָהאֹוֶכל ֶׁשֶאת "ִמְּפֵני

ַהָׂשֶדה ַעְכָּבר ָעָנה ַּפַחד", ּוְלא ְּבֶׁשֶקט

ְלַדְרּכֹו. ְוָיָצא

****

ֶהָחָכם ,ַהֶמֶל ָאַמר ְׁשמֹה ֶזה ְוַעל

ָבה ֲחֵרָבה ְושְַׁלָוה ַּפת "טֹוב ָּבָאָדם:

י"ז, ִריב" (ִמְׁשֵלי ָמֵלא ִזְבֵחי ִית ִמבַּ

א').

ֶׁשאֹוְכִלים ָיֵבׁש ֶלֶחם טֹוב ְוַהֵּפירּוׁש:

ְגדֹוָלה  ָּבָׂשר ֵמֲארּוַחת (ְּבֶׁשֶקט) ְּבַׁשְלָווה

ְסִביָבה. ָרִבים ֶׁשּכּוָלם

ֵאזֹוּפֹוס ִמְׁשֵלי ַעל ְמבּוָסס



תכונה מיוחדת: ַלָּכֵבד יש

שיכול היחיד האיבר הוא

עובדה בזכות מחדש. לצמוח

כבד של חלק להוציא ניתן זו,

בחולה ולהשתילו חי מאדם

(צריך) לכבד חדש.  שזקוק

הסמל

הלאומי

של

אירלנד

הנבל. הוא

גינאה בפפואה השפות מספר

ביותר הגדול הוא החדשה

.800 – בעולם

דרך טועמים פרפרים

שלהם. הרגליים

הנפוצה  האות E היא האות

היא  בשפה. (מצויה) ביותר

('תופסת') 11%  מהווה

ממוצע. בטקסט מהאותיות

27 קילו  (מנקה) מסנן אחד עץ

בשנה. אוויר זיהום של

אוכלים היו אנשים בעבר

הידיים. בעזרת פסטה

מהר הכי שצומח השיער

הזָקן. שיער הוא האדם בגוף

את יגלח לא ממוצע אדם אם

עד יגיע אורכו חייו, כל זקנו

בערך. מטרים ל-10

11 עמוד מס' 353 • עיתון ינשוף • גיליון

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

ְתׁשּוָבה:
ַמררֹוֵז'ה ִהְבִריַח.... אֹוַפַנִיים.

ַּבְגבּול ַתֲעלּוָמה
אֹוַפַנִיים. ַעל רֹוֵכב ְּכֶׁשהּוא ַהְגבּול ּכֹל יֹום ֶאת (עֹוֵבר) חֹוֶצה ָהָיה רֹוֵז'ה ַמר

ַתְרִמיל. ָהָיה ָתִמיד ַגּבֹו ַעל

ְלָׁשלֹום. אֹותֹו ְמָבְרִכים ְוָהיּו אֹותֹו, ִהִּכירּו ְּכָבר ַּבְגבּול ַהׁשֹוְמִרים

ַמְבִריַח  ְּבֶעֶצם הּוא ֶׁשַמר רֹוֵז'ה (ְיִדיָעה) ִקיְּבלּו ֵמיָדע ֵהם ֶאָחד יֹום אּוָלם,

ֶזה ֶמֶכס). ַעל ְלַׁשֵלם ְּבִלי ִלְמִדיָנה ִמְמִדיָנה ְדָבִרים ֶׁשַמֲעִביר (ָאָדם

ְּבַתְרִמיל. לֹו ָמה ֵיׁש ּוָבְדקּו אֹותֹו ָעְצרּו ַהׁשֹוְמִרים ְלָמֳחָרת, ַּביֹום

ְמיּוָחד, ַמֶׁשהּו ָׁשם ָמְצאּו א ֵהם אּוָלם,

ַּבְקּבּוק ֶׁשל ֶסְנְדִוויץ', ִמְׁשֵאִריֹות חּוץ

ִעיתֹוִנים. ְוַכָמה ַמִים

יֹום. ַאַחר יֹום ָהָיה ָּכ

ִהְצִליַח רֹוֵז'ה ַמר זֹאת, ַלְמרֹות

יֹום. ַמֶׁשהּו ְּבכֹל ְלַהְבִריַח

ָהָיה? ֶזה ָמה

27

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 28ּכַ

קֹוֶטב
ָהָאֶרץ ְלַכדּור ַּכָידּוַע,

ְקָטִבים. ְׁשֵני ֵיׁש

– ְמַבֵטאת קֹוֶטב ַהִמיָלה

ָקֶצה.

ִלְהיֹות ָיכֹול ֵאי ֲאָבל

קֹוֶטב ֵיׁש ָעגֹול ֶׁשְלַכדּור

ִנְמָצא ֵאיפֹה ָקֶצה? אֹו

ַּכדּור? ֶׁשל ַהָקֶצה

ֶׁשְלַכדּור ִהיא ַהְתׁשּוָבה

ִנְרִאים ֵמִאיָתנּו ָרחֹוק ֶׁשִנְמָצִאים ְדָבִרים ֲאָבל ָקֶצה, ֶּבֱאֶמת ֵאין ָהָאֶרץ

ַּבָקֶצה. ֵהם ְּכִאילּו

Pixabay



גליק רונן מאת
ְקבּוָצה ּכֹל ָּבעֹוָלם. ְּביֹוֵתר ַהטֹוִבים ְלֶאָחד ַהַּכדּוַרְגָלִנים ֶנְחַׁשב ֶמִסי ֵליאֹו

ֶאְצָלה. ְיַׂשֵחק רֹוָצה ֶׁשהּוא ָהְיָתה

ֶׁשָלֶהם. ַהּכֹוָכב ַעל ּכֹוֲעִסים ַּבְרֶצלֹוָנה ְקבּוַצת ֶׁשל ָהאֹוֲהִדים ָלַאֲחרֹוָנה אּוָלם,

ְמַקֵּבל. ַהַמְׂשּכֹוֶרת ֶׁשהּוא ִּבְגַלל זֹאת,

ֵאירֹו.  ִמיְליֹון ַּכ-555 ֶׁשל ַמְׂשּכֹוֶרת ִקיֵּבל ֶמִסי ָהַאֲחרֹונֹות ֶׁשַּבָׁשִנים ִמְתָּבֵרר,

ַלְקבּוָצה.  ַּכְסִּפִיים ִלְקָׁשִיים (ָעָׂשה) ֶׁשָגַרם ְמאֹוד), (ָגבֹוַה ָעצּום ֶזהּו ְסכּום

לֹו ְלַׁשֵלם ִסיָּבה "ֵאין ָהאֹוֲהִדים. אֹוְמִרים ַלֲעִנָייה", ַהְקבּוָצה ֶאת ֶמִסי ָהַפ"

ִמֶמנּו". יֹוֵתר ֲחׁשּוָבה ַהְקבּוָצה ֶּכֶסף. ּכֹל-ָּכ ַהְרֵּבה

ַהְקבּוָצה ֶׁשל ְוָהאֹוֲהִדים ְּבַּבְרֶצלֹוָנה, א ַיְמִׁשי ֶמִסי ַהָּבָאה ֶׁשַּבָׁשָנה ִנְרֶאה,

ָעָליו. ִיְכֲעסּו ׁשּוב

ֶׁשל ַהַמְׂשּכֹוֶרת ַעל ְמסּוָּפר ּבֹו מּוְנדֹו', ַהְסָפַרִדי 'ֶאל ִּפְרסּום ָּבִעיתֹון ַּבְתמּוָנה:

ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכִפי ֶמִסי.

א ִלְראֹות, ֶמִסי

,ּכֹל-ָּכ טֹוב ִנְרֶאה

ֶאת ַמְרֶאה ְוֶזה

ַהְׁשִליִלי ַהַיַחס

ֵאָליו. טֹוב) (א

ַיְמִׁשי ֶמִסי ַהִאם

ַמְׂשּכֹורֹות ְלַקֵּבל

'אל-מונדו'ְגבֹוהֹות ֶּבָעִתיד? מתוך מסך צילום
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להתאמן דרך זו גם

ֶמִסי? ַעל ַהתֹוָצָאהַמדּוַע ָהאֹוֲהִדים ּכֹוֲעִסים
ְמַעְנֶייֶנת א

מאת שירה לוי
ָהִאיְצַטְדיֹוִנים ְיִציֵעי ֵאֶלה ְּבָיִמים

ִּבְמִדינֹות ֵריִקים. אּוָלם ֲעַדִיין

ִלְראֹות ֲחָזָרה ַמְתִחיִלים ׁשֹונֹות

ַלִׁשיְגָרה,  ְמֵלָאה) (א ֶחְלִקית

ַלְיִציִעים. חֹוְזִרים ְוָהאֹוֲהִדים

ֵהן ַהִמְׂשָחִקים ֶׁשתֹוְצאֹות ִמְתָּבֵרר

ְּביֹוֵתר. ַהְמַעְנֵיין ַהָדָבר א

(ְמַסֶּפֶרת) ַעל  ְמַדַווַחת ָהִעיתֹונּות

ָלִאיְצַטְדיֹוִנים ֶׁשִנְכָנִסים ָהאֹוֲהִדים

ָׁשָנה. ְלַאַחר ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּפַעם

ְּבִמְׂשָחק אֹוֲהִדים ַּבְתמּוָנה:

ָאֶמִריָקִני. ַּכדּוֶרֶגל

30

3132

גליק רונן מאת
פֹוְנְטנֹוי, אֹורליֵאן הצרפתי, האופניים רוכב

אופניו. עם הרים על לטפס אוהב

בוץ יש כאשר האלה, הקרים בימים אולם,

בתוך – במקום אחר מתאמן בהרים, הוא ושלג

בניינים גבוהים במיוחד.

האופניים. עם המדרגות דרך לגג עולה הוא

מהאופניים, הרגליים את להוריד לא - המטרה

הגג. ועד הקרקע מקומת

בדרכו ללמעלה. בין קומות בתמונה: אורליאן
רויטרס

ֳא

רויטרס



גליק רונן מאת
(בצורה)  באופן אולם, בעולם. העשירות המדינות אחת היא הונג-קונג

רבים. (הומלסים) בית יש בה חסרי מפתיע,

הם ְיֵׁשִנים – פשוט פתרון מצאו מהם רבים בית, שאין להם בגלל

הלילה. כל שפתוחים מקדונלד'ס של בסניפים

(נותנים) להם  מאפשרים הרשת שמנהלי משום במיוחד נוח, פתרון זהו

זאת. לעשות

שלה, וההומלסים הסניפים את סגרה מקדונלד'ס בגלל הקורונה, אולם,

לישון... מקום ללא נשארו
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בבעיה בהונג-קונג הבית חסרי

ְוָחׁשּוב ָחָדׁש ַתְמרּור
שמעוני איילה מאת
ִהִגיַע ָהִעיתֹון ְלַמֲעֶרֶכת

ַתְמרּור ִצילּום ֶׁשל

ָחָדׁש ֶׁשאֹוֵמר: ַאְזָהָרה

חֹוִצים ֲאָנִׁשים 'ְזִהירּות!

ַהְּכִביׁש'. ֶאת (עֹוְבִרים)

ַהַתְמרּור ַהִציּור ַעל ְלִפי

ֶׁשְמדּוָּבר ְמִביִנים

ַּבְּכִביׁש. ֶׁשקֹוֶרה ְלָמה ֵלב ָׂשִמים ְוא ַּבֶטֶלפֹוִנים ֶׁשִמְסַתְּכִלים ָּבֲאָנִׁשים

ַגם ְּבִיְׂשָרֵאל. אֹותֹו ֶׁשָצִרי חֹוְׁשִבים ַוֲאַנְחנּו ְּבחּו"ל, צּוַלם ֶזה ַתְמרּור

ָלַדַעת ְצִריִכים ֵהם ַאֲחָריּות ָּבִעְנָיין. ָהֶרֶגל ֵיׁש ְלהֹוְלֵכי ְלַצֵיין ֶׁשַגם ָחׁשּוב

ְּכִביִׁשים. חֹוִצים ֵהם ַּכֲאֶׁשר ַּבֶטֶלפֹון ְלִהְׁשַתֵמׁש ֶׁשָאסּור

ֶאת ִניֵצַח ַמְייק
'ַמְלָא ַהָמֶוות'

35

34

33

מאת יעקב כהן
ִּפְלֵּפל ָחִריף ֶׁשִנְקָרא 'ַמְלָא ֶיְׁשנֹו

ִמָקרֹוַלְייָנה'. ַהָמֶוות

ִמְּפֵני ַהֶזה ַהֵׁשם ֶאת ִקיֵּבל הּוא

ְמסּוָּכן ֶׁשלֹו, ַהֲחִריפּות ֶׁשִּבְגַלל

ּבֹו. ָלַגַעת ַוֲאִפילּו ֶלֱאכֹול אֹותֹו

ְמַפְזִרים ַהְפָגנֹות ְלָמָׁשל, ְּבהֹודּו,

ֵמַהִּפְלֵּפל ֶׁשֲעׂשּוָיה ַאְבָקה ִעם

ַהֶזה.

(ֶהְרָאה)  הֹוִכיַח ַהחֹוֶדׁש, ִּבְתִחיַלת

ֶׁשהּוא ָחָזק ִמַקַנָדה, ֵג'ק ַמְייק

ַהָמֶוות'. ִמ'ַמְלָא יֹוֵתר

ִּפְלְּפִלים ְׁשלֹוָׁשה ָאַכל הּוא

ְּבָכ ְוָקַבע ְׁשִניֹות ֵמֶעֶׂשר ְּבָפחֹות

ִגיֵנס. ִׂשיא

ֶאת ֶלֱאכֹול ֲאָנִׁשים ֶׁשִניסּו עֹוד ָהיּו

ַא ִמָקרֹוַלְייָנה', ַהָמֶוות ַמְלָא'

ְלִאיְׁשּפּוז  ְצִריִכים) (ָהיּו ִנְזְקקּו ֵהם

חֹוִלים. ְּבֵבית (ִטיּפּול)

ֶׁשָּכֶזה, ִּפְלֵּפל רֹוִאים ַאֶתם ִאם ָאז

ְלִהְתַרֵחק ָלֶכם ַמִציִעים ֲאַנְחנּו

ִמֶמנּו...

רויטרס     

ֳא

ויקיפדיה    

Jacob Sempler
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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 פ ו צ

ר ס ו א

1. ֲחֵבר ִּבְתנּוַעת ַהצֹוִפים

2. ֵיׁש ָּכמֹוָה ַהְרֵּבה ַעל ַהחֹוף

3. ְנָדָבה ַּכְסִּפית ְלִנְזָקִקים

4. ַהֵהֶפ ִמ'ָּבְכָתה'

5. ִהְׁשַתְמָׁשה ְּבַמַחק 

'ִמ'ְמַלְכֵל 6. ַהֵהֶפ

7. ִמְתַאֵמץ 

8. ִמְׁשַתֵמׁש ְּבַמסֹור

9. נֹוֵתן ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר 

 .10א ַמְרֶׁשה

1. ַחָיה ְקַטָנה ַוֲאפֹוָרה

 .2א ְמרּוָוח

3. ְיצּור ְׁשֵמיִמי

4. ַליֹוֵנל ___, ַּכדּוַרְגָלן

5. ַטַעם צֹוֵרב ְוָחָזק

6. ָחְתָמה ָלַאֲחרֹוָנה

    ַעל ֶהְסֵּכם 

    ִדיְּפלֹוָמִטי ִעם 

    ִיְׂשָרֵאל

7. ַהֵהֶפ ִמ'ַמֵלא'

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַתְחּפֹוֶׂשת ַלָּפִניםִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ָאָדם ֶׁשעֹוֵסק ְּבִסיּוד

3. ָרַחץ ְוִניָקה ֶאת ַהְּבָגִדים

4. ֵׁשם נֹוַסף ְלֶאְסֵתר ַּבְמִגיָלה

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ד' ְו-'ו'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ָעָׂשה * ֲחָזָקה * עֹוֵבר * ָעְׂשָתה * ָגבֹוַה ְמאֹוד * 
* ַתֲעׂשּו יֹוֵתר * ַאֲחֵרי * ְּבֶׁשֶקט * ִּביְקׁשּו ְּבכֹוַח * ֶהֱעִמיָדה * 

* ִסיּבֹות * ִלְלּבֹוׁש *

1. ֲהדּוָקה __________ 

2. ַלֲעטֹות __________

3. ַתְגִּבירּו __________

4. ָעְרָכה ___________

5. גֹוְרִמים __________

6. ִהִציָבה __________

7. ְּבַׁשְלָווה _________

8. חֹוֶצה ___________

9. ָעצּום ___________

10. ָגַרם ___________

11. ַּכֲעבֹור _________

12. ָדְרׁשּו __________

1. ָאָדם ֶׁשֵמִביא ֶאת ַהדֹוַאר: ַדָו _ _ 

2. ַהִציּפֹור ַהְלאּוִמית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל: דּו _ _ _ _  

3. חֹוֵׁשׁש, ְמַפֵחד: דֹו _ _  

4. ַמְטֵּבַע ָאֶמִריָקִני: דֹו _ _  

5. ִנְרֶאה ְּכמֹו: דֹו _ _ 

6. ַׁשי, ַמָתָנה: דֹו _ _ _

7. ַהֵהֶפ ִמ'מֹוֵׁש': דֹו _ _

8. ֶקֶצב ְדִפיקֹות ַהֵלב: דֹו _ _ 

9. ָאחֹות ֶׁשל ִאָמא: דֹו _ _ 

10. יֹוֵנק ַיִמי ָגדֹול ְוָחָכם: דֹו _ _ _ _

דו

. ַליֹוֵנל ___, ַּכדּוַרְגָלן
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ְיהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון .23 ֶּבָעָבר. ִמְצִרי ֶמֶל .22 ָרֵעב. א .21 ִטיּפ. .20 ְקפּוִאים. ַמִים .19 ֶׁשל ַהַּבִית. ָהֶעְליֹון ַהֵחֶלק .15 ִמ'ָמְׁשָכה'. ַהֵהֶפ .14

(ר"ת). ָמקֹום ְמַמֵלא .32 ֲעָנִפים. ַעל צֹוְמִחים .31 ַהָים. ְׂשַפת ַעל ִמֶמנּו ַהְרֵּבה ֵיׁש .30 ַהיֹום. ֶׁשַאֲחֵרי ַהיֹום .27 ַהֶדֶׁשא. ֶצַבע .25 (ר"ת).

ִגיל .43 ֵּבית סֹוַהר. .41 ִמ'ְקָצת'. ַהֵהֶפ .39 מּוִזיָקִלי. ָתו .38 ַמְדִהים. .37 ֶׁשלֹו. ָהַעם .36 ָחִריף. ֶיֶרק .34 ְמאֹוד. ָגבֹוַה ַחִיים ַּבַעל .33

נֹוֵזל ִחיּוִני. .49 __-ַגְלַגִלי). __-ִּכיּווִני, (__-ִסיְטִרי, ְׁשַנִיים ְתִחיִלית ֶׁשְמַצֶייֶנת .47 ַרב. ֶּכֶסף .45 ְלָבנֹות. ַהִמְצוֹות
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מאת שירה לוי
נערים מתנועת הנוער 'צוֵפי 

ים', שקשורה לצופים, 

הפגינו לאחרונה נגד הסגר.

הם יצאו לים בסירה עם 

שלטים נגד הסגר.

"אנחנו רוצים לפגוש חברים 

ולהמשיך את הפעילות 

החינוכית החשובה שלנו", 

הם אמרו.
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הנוער רוצה לשוב לפעילות

מאת עמית גרינברג
ְלאֹוֶר חֹוֵפי ָים ַהִתיכֹון ִנְתַגלּו ָלַאֲחרֹוָנה ְיצּוִרים מּוָזִרים ְּבצּוַרת ַעִין 

ְגדֹוָלה. 

ִמְתָּבֵרר ֶׁשַהְיצּוִרים ָהֵאֶלה ֵהן ֵמדּוזֹות.

ָּבָאֶרץ א ַמִּכיִרים אֹוָתן ּכֹל-ָּכ ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ַמִגיעֹות ְלחֹוֵפי ִיְׂשָרֵאל ַרק 

ַּבחֹוֶרף, ַּכֲאֶׁשר ֵאין ֲאָנִׁשים ַּבָים.

ֵאֶלה ֵמדּוזֹות ֶׁשִנְקָראֹות ַגם 'ַּכְפתֹור ָּכחֹול'. ֵהן א צֹוְרבֹות (ׂשֹוְרפֹות) 

ְּכמֹו ַהֵמדּוזֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים, ָּכ ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהן ְלא 

ֲחָׁשׁש (ַּפַחד).

ֶׁשל ִמי ָהַעִין ַהזֹו?

מאת רונן גליק
ִמְסָּפר ַהְסטּוֶדְנִטים ַהִסיִנים 

ֶׁשלֹוְמִדים ַעל ִיְׂשָרֵאל עֹוֶלה 

ִמָׁשָנה ְלָׁשָנה.

"ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַאַחת ַהְמִדינֹות 

ַהְמַעְנְיינֹות ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם", ֵהם 

אֹוְמִרים. "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְלמֹוד 

עֹוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָהאֹוִפי ֶׁשָלה". 

ַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות, ִיְׂשָרֵאל ְוִסין 

ִהְתָקְרבּו ַאַחת ַלְׁשִנָייה ִמְּבִחיָנה 

ְמִדיִנית ְוַכְלָּכִלית. זֹאת ְּבִעיָקר 

ִּבְגַלל ֶׁשַהִסיִנים ְמעּוְנָייִנים 

ַּבֶטְכנֹולֹוְגיֹות ַהִיְׂשְרֵאִליֹות.

ַאַגב, ַגם ַהִיְׂשְרֵאִלים ִמְתַעְנְייִנים 

ְּבִסין ּוִמְסָּפר ַהְסטּוֶדְנִטים ָּבָאֶרץ 

ֶׁשלֹוְמִדים ַעל ִסין ָגֵדל ַגם הּוא 

ּכֹל ַהְזַמן.

ִיְׂשָרֵאל 
ְמַעְנֶייֶנת ֶאת 

ַהִסיִנים
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