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ַמ ֲע ֶרכֶת ַה ִחינוְּ מבוּ ְל ֶבּלֶת
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שׁי
ְמ ֲע ֶרכֶת ַה ִחינוּ א יוֹ ְד ִעים ֵאיְ ל ַה ְמ ִ
בַּ
שׁלָה
שׁנַת ַהלִימוּדִים * ַעד ְל ֶרגַע זֶהַ ,ל ֶמ ְמ ָ
ֶאת ְ
ֵאין תוֹ ְכנִית ְמסוּ ֶדרֶת * א בָּרוּר ִאם חוּפְשׁוֹת
ַה ֶפּסַח וְ ַה ַקיִץ יְקוּ ְצּרוּ )יִ ְהיוּ ְק ָצרִים יוֹ ֵתר( *
מוֹרִים ַרבִּים א קִיבְּלוּ ִחיסוּנִים וְא בָּרוּר
ַמדוּ *
ִאם וְ ֵאיֵ הם יְל ְ

   

ֵאיזֶה פּוּרִים יִ ְהיֶה
4
שׁנָה?
ַה ָ



DepositPhotos

ֶה ְסכֵּם דִיפְּלוֹ ָמ ִטי ָחדָשׁ
מאת רונן גליק
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְוקוֹסוֹבוֹ ָח ְתמוּ ַעל
לוֹמ ִטי.
יפּ ָ
ֶה ְס ֵכּם ִד ְ
ַעד ַהיוֹם א ָהיוּ ְי ָח ִסים
לוֹמ ִט ִיים ֵבּין ְשׁ ֵתי
יפּ ָ
ִד ְ
ַה ְמ ִדינוֹת.
אַגַבִ ,בּ ְג ַלל ִוירוּס ַהקוֹרוֹנָה,
ֶח ַתם ֶד ֶרַ ה'זוּם'.
ַה ֶה ְס ֵכּם נ ְ

מאת איילה שמעוני
ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהִ ,מ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת
ְמ ַב ֵקשׁ ֵמ ָה ֶאזְ ָר ִחים א ַלעֲשׂוֹת
פּוּרים.
ְמ ִסיבּוֹת ְבּ ִ
יכים ִל ְשׁמוֹר ַעל
ֲד ִיין ְצ ִר ִ
ַחנוּ ע ַ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים.
ִריחוּק ֶח ְב ָר ִתי"ֵ ,הם ְ

  

ָמה ָט ִעים יוֹ ֵתרָ :בּ ָצל יָרוֹק אוֹ שׁוֹקוֹלָד?
Pixabay

ֵאיַ מיְיק נִי ֵצ ַח ֶאת ' ַמלְאַָ ה ָמוֶות'?
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לוֹח ֶל ָח ָלל )' ַי ְנשׁוּף' .(352
אשׁית ֶ '2שׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַת ְכ ֶננֶת ִל ְשׁ ַ
'בּ ֵר ִ
אתי ַעל ַה ֲח ָל ִלית ְ
ָק ָר ִ
יח ִל ְנחוֹת ַעל ַה ָי ֵר ַח.
אֲנִ י ְמ ַקוָוה ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ַה ֲח ָל ִלית ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ַת ְצ ִל ַ
כוּלנוּ!
דוֹלה ְל ָ
זוֹ ִת ְהיֶה ַג ֲאוָוה ְג ָ
ערבה נאור
באר-שבע

שׂ ַמ ַחת וְגַם ֲעצוּבָה
יְדִי ָעה ְמ ַ
בוּצה ַבּ.NBA -
ימנָה ְק ָ
ישׁה ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ִא ְ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 352כּ ַת ְב ֶתם ַעל ָה ִא ָ
ֲצוּבה.
ֲבל גַם ע ָ
יעה ְמ ַשׂ ַמ ַחת ,א ָ
זוֹ ְי ִד ָ
שׁוּבה ַהזוֹ.
בוּצה ַבּ ִליגָה ַה ֲח ָ
אַמנֶת ְק ָ
ישׁה ְמ ֶ
זֶה ָעצוּב ֶשׁ ַרק ַע ְכ ָשׁיו ִא ָ
אַמנוּ ְקבוּצוֹת ְוגַם
ָשׁים ְי ְ
יוֹתר נ ִ
ֲא ִני ְמ ַקוָוה ֶשׁ ִבּזְ כוּת ַה ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁל ֵבּ ִקי ַהאמוֹןֵ ,
ִי ְשׁ ְפּטוּ ִמ ְשׂ ָח ִקים ַבּ.NBA -
סנדרה בולטון
לונדון ,אנגליה

בַּסוֹף ,כּוּלָם יוֹ ְד ִעים ְל ִמי ְל ַה ְצבִּי ַע
יע ַבּ ְבּ ִחירוֹת.
יוֹד ִעים ְל ִמי ְל ַה ְצ ִבּ ַ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 352כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים א ְ
יטים
וּמ ֲח ִל ִ
יעַ ,
יוֹד ִעים ְל ִמי ְל ַה ְצ ִבּ ַ
ָשׁים א ָת ִמיד ְ
עוֹלםֲ ,אנ ִ
ֲחרוֹת ָבּ ָ
גַם ִבּ ְמ ִדינוֹת א ֵ
ַרק ָבּ ֶרגַע ָהאַ ֲחרוֹן.
יטים ַרק ַבּ ַק ְל ִפּי ַע ְצמוֹ.
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ַמ ֲח ִל ִ
ֵידעוּ ְל ִמי
טוּח ֶשׁ ְכּכֹל ֶשׁ ַה ְבּ ִחירוֹת ִי ְת ָק ְרבוּ ,רוֹב ָה ֶא ְז ָר ִחים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְ
אוּלם ,אֲנִ י ָבּ ַ
ָ
יע.
ְל ַה ְצ ִבּ ַ
תיאו בנדר
אוקלהומה ,ארצות הברית
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ָמים ֵא ֶלהִ ,י ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים
ְבּי ִ
ישׁים ַכּ ַעס וְ ֶע ֶצב ַעל ָמה
ַמ ְר ִג ִ
ֶשׁקוֹ ֶרה ַבּ ְמ ִדינָה.
אוֹתםְ .ד ָב ִרים
ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ָ
ַר ִבּים א ִמ ְס ַת ְד ִרים ְכּמוֹ ֶשׁ ָצ ִרי
ֲפילוּ ַמ ְר ִגיזִ ים.
וְ ִל ְפ ָע ִמים א ִ
ֲבלִ ,אם ִמ ְס ַת ְכּ ִלים ַעל ַה ַמ ָצב
אָ
ָבּאָ ֶרץ ְק ָצת ֵמ ָרחוֹקֶ ,א ְפ ָשׁר
ִל ְראוֹת ֶאת ַה ְד ָב ִרים ְבּצוּ ָרה ְק ָצת
שׁוֹנָה.
טוֹבים ְבּכֹל
יֵשׁ גַם ְד ָב ִרים ִ
ַה ָבּ ָלאגָן.
יבּלוּ ִחיסוּן,
ַר ִבּים ַבּ ְמ ִדינָה ִק ְ
יוֹתר
כוֹלים ִל ְהיוֹת ֵ
ַחנוּ ְי ִ
ַו ֲאנ ְ
גוּעיםַ .מ ֲע ֶר ֶכת ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָלנוּ,
ְר ִ
יחה
ַל ְמרוֹת כֹּל ַה ְבּ ָעיוֹתַ ,מ ְצ ִל ָ
טוֹבה
חוֹלים ַבּצוּ ָרה ַה ָ
ְל ַט ֵפּל ַבּ ִ
יוֹתר.
ְבּ ֵ
גַם ַה ַמ ָצב ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי ֶשׁל ַה ְמ ִדינָה
חוֹשׁ ִבים.
ֹל-כְּ כּמוֹ ֶשׁ ְ
ֵאינוֹ ַרע כּ ָ
מוּמ ִחים
ְל ִפי ְבּ ִדיקוֹת ֶשׁל ְ
אוֹשׁשׁ
עוֹלםִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ִת ְת ֵ
ָבּ ָ
)ת ְב ִריא( ִמ ְבּ ִחינָה ַכּ ְל ָכּ ִלית ַמ ֵהר
ַ
ַי ֲח ִסית.
וְ יֵשׁ עוֹד נְ קוּדוֹת אוֹר ַרבּוֹת
וְ טוֹבוֹת.
אָז נָכוֹן ,יֵשׁ עוֹד ַה ְר ֵבּה ָמה
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ֲבל
יוֹתר( ,א ָ
)לעֲשׂוֹת טוֹב ֵ
ְל ַשׁ ֵפּר ַ
יֵשׁ גַם ַה ְר ֵבּה טוֹב ִמ ָס ִביב וְ ָצ ִרי
וּלהוֹדוֹת ַעל זֶה.
ַל ֲחשׁוֹב ְ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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ֲס ִקים
ָרים ְו ָהע ָ
ְמן ַהקוֹרוֹנָהִ .בּ ְג ַלל ַה ְסג ִ
ִשׂ ְר ֵאלִים ַרבִּים ָחסְכוּ ֶכּסֶף ִבּז ַ
◄יְ
יוֹתר( ֶאת ַה ַמ ָצב ַה ַכּ ְל ָכּ ִלי
)עשׂוּ טוֹב ֵ
יפּרוּ ָ
גוּריםִ ,מ ְשׁ ָפּחוֹת ִבּזְ ְבּזוּ ָפּחוֹת ֶכּ ֶסף ְו ִשׁ ְ
ַה ְס ִ
ֶשׁ ָל ֶהן.
◄ ַה ֲח ֵרדִים רוֹ ִצים ֲאכִיפָה ) ַה ְפ ָעלַת ַהחוֹק( יוֹ ֵתר ֲהדוּקָה ) ֲחזָקָה( .רוֹב
ֱמת קוֹ ֶרה ַבּ ֶח ְב ָרה ֶשׁ ָל ֶהם.
ַה ִציבּוּר ַה ֲח ֵר ִדי ַמ ְר ִגישׁ ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה א ְמ ִבינָה ָמה ֶבּא ֶ
ַצ ִחים
)מנ ְ
ַבּ ִרים ְ
ַחנוּ א ִמ ְתג ְ
שׁוֹמ ִרים ַעל ַההוֹ ָראוֹתֲ ,אנ ְ
"בּ ְג ַלל ַכּ ָמה ִקיצוֹנִ ִיים ֶשׁא ְ
ִ
יפה".
ֲכ ָ
יוֹתר( ֶאת ָהא ִ
)תעֲשׂוּ ֵ
"בּ ַב ָק ָשׁהַ ,ת ְג ִבּירוּ ַ
אוֹמ ִריםְ .
ֶאת( ַעל ַהקוֹרוֹנָה"ֵ ,הם ְ
דוֹלה
י-טק ַה ְג ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ְגדִילָה ֶאת ַהיִיצוּא בְֶּ .2020-ח ְב ַרת ַה ַה ְי ֶ
◄ ' ִאינְ ֶטל' י ְ
ַחנוּ
דוֹלרֲ " .אנ ְ
ַארד ָ
ילי ְ
מוּצ ִרים ִבּ ְסכוּם ֶשׁל ִ 8מ ְ
יצאָה ַבּ ָשׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרה ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְ
יוֹתר",
וּב ָשׁנָה ַה ָבּאָה ַה ִייצוּא ֶשׁ ָלנוּ ִי ְג ַדל עוֹד ֵ
יכים ְל ַה ְמ ִציא ְד ָב ִרים ֲח ָד ִשׁיםַ ,
ַמ ְמ ִשׁ ִ
'אינְ ֶטל'.
אוֹמ ִרים ְבּ ִ
ְ
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חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

ישׁה.
ְשׁר ִלגְלוֹשׁ ַבּ ֶחרְמוֹןַ .ה ֶשׁ ֶלג ֶשׁ ָי ַרד א ַמ ְס ִפּיק ִל ְג ִל ָ
◄ ֲע ַדיִין ִאיֶ -אפ ָ
)מ ֵלא ֶשׁ ֶלג( ְכּ ֵדי ֵל ָהנוֹת ִמ ִשׁינוּי
מוּשׁ ָלג ָ
יעים ַל ַהר ַה ְ
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,ר ִבּים ַמ ִג ִ
עוֹשׂים זֹאת ְל ִפי הוֹ ָראוֹת ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת.
מוּבן ִ
אֲוִ וי ָרהֵ .הם ַכּ ָ

עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני

ַפּן
ִימ ְפּיָאדָהֶ .מ ְמ ֶשׁ ֶלת י ָ
◄ יַפָּן רוֹ ָצה ִלדְחוֹת ) ַל ֲעשׂוֹת ְמאוּ ָחר יוֹ ֵתר( ֶאת ָהאוֹל ְ
ָאדה ְבּעוֹד ַכּ ֲח ִצי
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
תוּכל ְלאָ ֵר ַח ֶאת ָה ִ
אוֹמ ֶרת ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהִ ,היא א ַ
ֶ
ָפּנִ ים.
אוֹמ ִרים ַהי ָ
סוּכּן ִי ְהיֶה ְלאָ ֵר ַח ֶאת ַה ִמ ְשׂ ָח ִקים"ְ ,
וּמ ָ
"הקוֹרוֹנָה ָחזְ ָרהְ ,
ָשׁנָהַ .
ֲפילוּ ְל.2023-
אוּלי א ִ
ידחוּ ְלְ 2022-ו ַ
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַה ִמ ְשׂ ָח ִקים ִי ַ
יליוֹנֵי ָפּאוּ ְנד עֲבוּר
אָסף ִמ ְ
אַחר ֶשׁהוּא ַ
◄ נִ ְפ ַטר סֵר תוֹם מוּר .מוּר ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ְל ַ
ירוּתי ַה ְבּ ִריאוּת ְבּאַנְ ְג ִליָה .זֶה א ָהיָה ָפּשׁוּטֶ ,שׁ ֵכּן הוּא ָהיָה ֵבּן !100
ִ)בּ ְשׁ ִביל( ֵשׁ ֵ
חוֹדשׁ נִ ְפ ַטר מוּר וְ ַר ִבּים ִה ִניחוּ ז ִֵרים ְל ִז ְכרוֹ.
ילת ַה ֶ
ִבּ ְת ִח ַ
בּוֹריס ג'וֹ ְנסוֹן ,רֹאשׁ ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת אַ ְנ ְג ִליָה.
אָמר ִ
יכים ִל ְלמוֹד ִמתוֹם"ַ ,
"כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
ָ
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ַמ ֲע ֶרכֶת ַה ִחינוְּ מבוּ ְל ֶבּלֶת

9

מאת יגאל צדקא
קוּפה )זְ ַמן(
אַחר ְת ָ
ְל ַ
ֲרוּכּה ֶשׁל ָבּ ֵתי
א ָ
גוּרים,
ֵס ֶפר וְ גַנִ ים ְס ִ
ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינוּ
בוּל ֶבּ ֶלת.
ֲד ִיין ְמ ְ
עַ
ַחנוּ א
" ֲאנ ְ
DepositPhotos
  
יוֹד ִעים ֵאיְ שׁנַת
ְ
י-א ְפ ָשׁר
ָמים ַר ִבּים ֶשׁ ִא ֶ
יבּ ְדנוּ י ִ
"א ַ
מוֹריםִ .
אוֹמ ִרים ַה ִ
ימ ֵשְׁ ,"
ימוּדים ִת ָ
ַה ִל ִ
חוּפשׁוֹת
אוֹתם ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ְ
ַשׁ ִלים ָ
יוֹד ִעים ִאם נ ְ
ַחנוּ עוֹד א ְ
ְל ַה ֲחזִ ירֲ .אנ ְ
ַה ֶפּ ַסח וְ ַה ַק ִיץ".
)שׂ ֵמ ִחים( ֵמ ַה ַמ ָצב.
רוּצים ְ
ידים א ְמ ִ
גַם ַה ַת ְל ִמ ִ
אוֹמ ִרים.
וּבידוּד"ֵ ,הם ְ
רוֹצים ַל ֲחזוֹר ִל ְלמוֹד ְבּ ִלי ַה ְפ ָסקוֹת ֶשׁל ֶסגֶר ִ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
יבּלוּ ִחיסוּנִ ים,
נוֹס ֶפת  -אַנְ ֵשׁי ִחינוַּ ר ִבּים א ִק ְ
ֶימת ְבּ ָעיָה ֶ
ְכּמוֹ ֵכןַ ,קי ֶ
יכּנֵס
יוּכלוּ ְל ִה ָ
יתם .יָכוֹל ִל ְהיוֹתֶ ,שׁ ֵהם א ְ
יוֹד ִעים ָמה ִי ְק ֶרה ִא ָ
ֲד ִיין א ְ
ַוע ַ
ַל ִכּיתוֹת.
סוּד ֶרת ְל ֶה ְמ ֵשְׁ שׁנַת
תוֹכ ִנית ְמ ֶ
ְבּכֹל ִמ ְק ֶרהַ ,עד ְל ֶרגַע זֶהַ ,ל ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֵאין ְ
ֲסים.
בוּל ָבּ ִלים ְוכוֹע ִ
כּוּלם ְמ ְ
ימוּדים ,וְ זֶה ַמ ְשׁ ִאיר ֶאת ָ
ַה ִל ִ

שׁעוֹת
ְמ ַחכִּים לָאוֹטוֹבּוּס כְָּ 100-
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מאת שירה לוי
מוּצע
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ַה ְמ ָ
ְמ ַח ֶכּה ְבּכֹל ָשׁנָה
ְכָּ 100-שׁעוֹת
אוֹטוֹבּוּסים.
ִ
ְל
יק ְציַית
אַפּ ִל ַ
יל ָתה ְ
ָכִּ ג ְ
עוֹס ֶקת
'מוּב ִאיט'ֶ ,שׁ ֶ
ְ
יבּוּרית.
ְבּ ַת ְחבּוּ ָרה ִצ ִ
מתוך פייסבוק
  
ְבּ ֶס ֶקר ֶשׁ ִהיא ָע ְר ָכה
ַלה ֶשׁ ְז ַמן ַה ַה ְמ ָתנָה ) ְז ַמן ֶשׁ ְמ ַח ִכּים( ְלאוֹטוֹבּוּס
)ע ְשׂ ָתה( ָלאַ ֲחרוֹנָה ִה ְתג ָ
ָ
מוּצע הוּא ִכַּ 13-דקוֹת.
ִבּ ְמ ָ
)סיבּוֹת(
גוֹר ִמים ִ
'מוּב ִאיט' ,זְ ַמן ַה ַה ְמ ָתנָה ַהאָרוֹ הוּא ֶא ָחד ַה ְ
ְל ַד ַעת אַנְ ֵשׁי ְ
ישׁי(.
)א ִ
סוֹע ְבּ ֶר ֶכב ְפּ ָר ִטי ִ
יוֹתר( ִל ְנ ַ
)רוֹצים ֵ
יפים ִ
ֲד ִ
ָשׁים ַמע ִ
ְל ָכֶ שׁ ֲאנ ִ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 353עמוד 4

מה מחפשות
הנשים
באפגניסטן?
11

אֳ

מאת איילה שמעוני
נשים באפגניסטן הקימו קבוצה
בשם" :איפה השם שלי?".
הן הקימו את הקבוצה מפני
שבמדינה שלהן אסור להזכיר
או לכתוב שמות של נשים.
שמות הנשים לא מופיעים
בתעודות רשמיות של המדינה
ואפילו לא על הקברים שלהן.
גם בהזמנות לחתונה ,שמות
הכלות לא מופיעים.
מראה עד כמה המצב
דבר זה ֶ
של הנשים באפגניסטן קשה.
"אנחנו רוצות שיקראו לנו
בשמות שלנו" ,דורשות
)מבקשות בכוח( חברות הקבוצה.
"זה חלק בסיסי מהכבוד של כל
בן-אדם".
אנשים קיצוניים במדינה
מתנגדים לדרישה הזו .אולם,
באופן )בצורה( מפתיע ,הנשיא
האפגני ,אשרף גאני ,תומך
)מסכים( בנשים .למרות זאת,
נראה שייקח עוד זמן רב עד
שהדברים באמת ישתנו...

 

ויקיפדיה

מי רוצה לחסום את השמש?

12

אֳ

מאת אבי גלבוע
כידוע ,התחממות כדור הארץ מטרידה )מדאיגה( את המדענים .הם
חושבים שהעשן באוויר גורם )עושה( לחימום כדור הארץ .לכן ,לדעתם,
חייבים להפחית )להוריד( את זיהום האוויר כדי לעצור את ההתחממות.
אולם ,יש מדענים שרוצים לחסום את קרני השמש כדי לקרר את כדור
הארץ .הם מציעים לפזר חומר מיוחד בחלל ,כדי לעשות את זה.
הם קיבלו את הרעיון מהתפרצויות של הרי געש.
בכל פעם שהר געש מתפרץ ,העשן שלו מכסה שטחים גדולים .דבר זה
גורם )עושה( לירידה בחום שעל כדור הארץ למשך חודשים רבים.
לדעת פרופסור דייויד קית' משבדיה ,זה מה שצריך לעשות גם בנושא
התחממות כדור הארץ .הוא מתכונן בימים אלה לפזר חומר מיוחד
בחלל כדי לחסום )יעצור( את קרני השמש.
"רק כך נצליח להוריד את הטמפרטורות" ,הוא אומר.
לא כל המדענים מסכימים עם פרופסור קית'.
"הפרופסור השבדי עלול )יכול( לעשות נזק )פגיעה( לכדור הארץ" ,הם
אומרים" .הרעיון שלו עלול לקרר את כדור הארץ יותר מדי".
למרות זאת ,ממשלת שבדיה אישרה )הסכימה( לו לבצע את הניסוי,
בתקווה שזה יעצור את ההתחממות המדאיגה.

ַתנִין ַבּ ִכּנֶרֶת?!
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מאת אבי גלבוע
ָשׁים
ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹ ִניםֲ ,אנ ִ
ְמ ַס ְפּ ִרים ֶשׁ ֵהם ָראוּ ַתנִ ין ַבּ ִכּ ֶנ ֶרת.
ֲפילוּ ִפּ ְר ְסמוּ
ָהיוּ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁא ִ
ְתמוּנוֹת ֶשׁל ַמ ֶשׁהוּ אָרוַֹ בּ ַמ ִים.
"יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁזֶה ַתנִ ין ֶשׁ ָבּ ַרח
ֵמ ַחוַות ַת ִני ִנים ֶשׁנִ ְמ ֵצאת א
אוֹמ ִרים
ָרחוֹק ֵמ ַה ִכּ ֶנ ֶרת"ְ ,
מוּמ ִחים.
ְ
חוֹשׁ ִבים
אוּלם ,יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
ָ
ֶשׁזֶה ְבּ ַסַ הכֹּל ֶגזַע ֵעץ ֶשׁ ָצף ַעל
ַה ַמ ִים...

שׁ ַמל
תוֹשׁבִים נִי ְצחוּ ֶאת ֶח ְברַת ַה ַח ְ
ַה ָ

Pixabay
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מאת שירה לוי
מוּדי ַח ְשׁ ַמל ְבּ ֵאזוֹר ַמ ְכ ֵתשׁ ָרמוֹן.
ידה( ַע ֵ
ֱמ ָ
)הע ִ
יבה ֶ
ָלאַ ֲחרוֹנָהֶ ,ח ְב ַרת ַה ַח ְשׁ ַמל ִה ִצ ָ
פּוֹג ִעים ַבּנוֹף ְו ֶה ְח ִליטוּ ְל ִה ְת ַנגֵד ְלזֶה.
מוּדים ֶשׁ ְ
ֲבים ֶאת ָה ַע ִ
תוֹשׁ ִבים ָבּ ֵאזוֹר א אוֹה ִ
ַה ָ
ָפים
"ה ֵאזוֹר ַהזֶה הוּא ֶא ָחד ַהי ִ
ָ
ַס ִכּים
אוֹמ ִרים" .א נ ְ
ָבּאָ ֶרץ"ֵ ,הם ְ
ֶשׁ ִי ְפ ְגעוּ בּוֹ".
כוֹח( ֵמ ֶח ְב ַרת
)מ ַב ְק ִשׁים ְבּ ַ
דוֹר ִשׁים ְ
ֵהם ְ
מוּדים
ַה ַח ְשׁ ַמל ְל ָפ ֵרק ֶאת ָה ַע ִ
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל ִמ ַת ַחת
ֲביר ֶאת ֵ
וּל ַהע ִ
ְ
ֲד ָמה.
ַלא ָ
ֶח ְב ַרת ַה ַח ְשׁ ַמל נִ ְכנְ ָעה ַל ַל ַחץ ָה ַרב
ֵע
ֶיקט ֶשׁפּוֹג ַ
וְ ַת ְפ ִסיק ֶאת ַה ְפּרוֹי ְ
ֹל-כַּ בּנוֹף.
כּ ָ

    

נדב סילברט ,מפעילי המאבק
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

שׁנִיָיה
שׁ ָע ְברָהִ ,ה ְפ ַס ְדתֶםְ ...
ַשׁנָה ֶ
בָּ
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מאת אבי גלבוע
יוֹתרְ .ל ָמ ָשׁלְ ,שׁנַת ָ 2020ה ְי ָתה
)ל ָמה( יֵשׁ ָשׁ ִנים ְק ָצרוֹת ֵ
דוּע ָ
בּוֹד ִקים ַמ ַ
ַמ ְד ָענִ ים ְ
)שׁ ָהיוּ ִל ְפנֵי( ָלה.
ְק ָצ ָרה ִבּ ְשׁנִ יָיה ֵמ ַה ָשׁנִ ים ֶשׁ ָק ְדמוּ ֶ
ֲבל ִבּ ְשׁ ִביל
יוּחד ,א ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ְשׁנִ יָיה זֶה ְז ַמן ָק ָצר ְוא ָחשׁוּב ִבּ ְמ ָ
ַודאי ְ
אַתם ְבּו ַ
ֶ
)חשׁוּב(.
עוּתי ָ
ַה ַמ ְד ָענִ ים זֶהוּ ִענְ יָין ַמ ְשׁ ָמ ִ
יוֹתר ִבּ ְשׁ ִניָיה? ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ְמ ִהירוּת ַה ִסיבוּב ֶשׁל
ֵאיִ בּ ְכ ָלל קוֹ ֶרה ֶשׁ ַה ָשׁנָה ְק ָצ ָרה ֵ
תוֹבב ַמ ֵהר
ֲשׁרְ ,ל ָמ ָשׁלַ ,כּדוּר ָהאָ ֶרץ ִמ ְס ֵ
בוּעה )אוֹתוֹ ָד ָבר(ַ .כּא ֶ
ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ ֵאינָה ְק ָ
תוֹצאָה ִמ ָכּ גַם כֹּל ַה ָשׁנָה.
וּכ ָ
ָמים ִמ ְת ַק ְצ ִרים ְ
יוֹתרַ ,הי ִ
ֵ
אוֹמ ִרים ַה ַמ ְד ָענִ ים.
דוּע ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ ְמ ַשׁנֶה ֶאת ַה ְמ ִהירוּת ֶשׁלוֹ"ְ ,
"א ָבּרוּר ָלנוּ ַמ ַ

ָמה זֶה ַמנְקַאי?
מאת איילה שמעוני
ֶצ ַמח ָק ָטן ְבּ ֵשׁם ַמ ְנ ַקאי
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מהלהקה שלהם עד שהם
 

ֲכ ִלים
ְל ָה ִכין ִמ ֶמנוּ ַמא ָ
ִצ ְמחוֹנִ ִיים ִעם ְתכוּנוֹת
)איכוּיוֹת( ֶשׁל ָבּ ָשׂר.
ֵ

מבריאים.
החוקרים הזריקו חומר מיוחד
לכמה עטלפים .החומר הזה גרם
)עשה( להם להרגיש לא טוב.
כתוצאה מכך ,אותם עטלפים
הרחיקו את עצמם מהלהקה.
"בני האדם צריכים ללמוד

אוֹכל ֶאת
ָכֶּ שׁ ִמי ֶשׁ ֵ
ַה ַמ ְנ ַקאיְ ,מ ַק ֵבּל ֶאת
שׁוּבים
ויט ִמי ִנים ַה ֲח ִ
ַה ִו ָ
ֶשׁיֵשׁ ְבּ ָב ָשׂר.
ֵשׁ ִפים ְכּ ָבר ְמ ִכינִ ים

ללמוד
מהעטלפים

אֳ

מאת עמית גרינברג
חוקרים אמריקנים מצאו
שעטלפים חולים מתרחקים

ָעשׂוּי )יָכוֹל( ְל ַשׁנוֹת ֶאת
)אוֹכל(.
עוֹלם ַה ָמזוֹן ֶ
ָ
ָדל ִבּ ְב ֵריכוֹת
זֶהוּ ֶצ ַמח ֶשׁג ֵ
יט ִמינִ ים
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל .יֵשׁ בּוֹ וִ ָ
ֶשׁיֵשׁ ְבּ ָב ָשׂרְ ,ו ָל ֵכן ֶא ְפ ָשׁר
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מהעטלפים איך להתנהג בזמן
מחלה" ,אומרים החוקרים.

אַב ָקה ִמ ֶצ ַמח ַה ַמנְ ַקאי וְ ֶח ְברוֹת ָמזוֹן
ַמ ְתכּוֹ ִנים ִעם ְ
ָדל ַבּ ֲח ָממוֹת ֶשׁל ִקיבּוּץ
עוֹל ִמיוֹת ִמ ְת ַע ְנ ְיינוֹת ַבּ ֶצ ַמח ֶשׁג ֵ
ָ
ְבּ ֵא ִרי.
ִס ְרקוּ ֶאת ַהקוֹד ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ִס ְרטוֹן ֶה ְס ֵבּר ַעל ַה ַמנְ ַקאי.
Pixabay
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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 ִ

שׁיכַת ַה ֶחבֶל
ְ 9בּ ֶפבְּרוּאָר – יוֹם ְמ ִ
ֲרוּכּה.
טוֹריָה א ָ
יס ְ
ֲלת ִה ְ
וּבע ַ
פּוֹרט ָפּשׁוּטַ ,
יכת ֶח ֶבל ִהיא ְס ְ
ְמ ִשׁ ַ
ָשׁים ָמ ְשׁכוּ ְבּ ֶח ֶבל ְכּ ַת ֲחרוּת.
יקה ְקבוּצוֹת ֶשׁל ֲאנ ִ
ָדוּע ֶשׁ ְכּ ָבר ְבּ ִמ ְצ ַר ִים ָה ַע ִת ָ
י ַ
אַל ֵפי ָשׁנִ ים.
מוֹשׁ ִכים ְבּ ֶח ֶבל זֶה ְ
וּבהוֹדוּ ְ
גַם ְבּ ָיוָון ְ
ימ ִפּי.
אוֹל ְ
יכת ַה ֶח ֶבל ָה ְי ָתה ָענָף ִ
ֵבּין ַה ָשׁנִ ים ְ 1920–1900מ ִשׁ ַ

חיל האוויר האמריקני

ָאדה ,אֵַ בּי ְנ ַת ִיים ְלא ַה ְצ ָל ָחה.
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ַסים ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ֶה ָענָף ָל ִ
יכת ַה ֶח ֶבל ְמנ ִ
פּוֹר ָט ֵאי ְמ ִשׁ ַ
ֵמאָזְ ,ס ְ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה?
אָז ֵאיְ 
וּמוֹשׁ ִכים ִמ ְשׁנֵי ַה ְצ ָד ִדיםְ .בּ ַה ְצ ָל ָחה!
ְ
יאים ֶח ֶבל אָרוֹ וְ ָחזָק
אַר ְגנִ ים ְקבוּצוֹת ֶשׁל ֲח ֵב ִריםְ ,מ ִב ִ
ָפּשׁוּט ְמאוֹדְ .מ ְ

הבצל הירוק ני ֵצ ַח את השוקולד
מאת רונן גליק
הסיפור הזה התחיל לפני  16שנה.
היה זה כאשר חברת דגני הבוקר
'קלוגס' ביקשה מתושבי דרום
ֶ
קוריאה לבחור בין שני טעמים
לדגני בוקר חדשים – שוקולד או
בצל ירוק.
היא הציגה את ֵצ'קי – דמות
שייצגה את טעם השוקולד ,ואת
ַצ'אקה – דמות שייצגה את טעם
הבצל הירוק.
תושבי המדינה הפתיעו את אנשי
החברה ,ובחרו בצ'אקה ,כלומר
בטעם הבצל הירוק.
מתברר שבחברה לא באמת
התכוונו לייצר )להכין( דגני בוקר
בטעם הזה ,ולכן הם התעלמו )לא
הקשיבו ,לא שמו לב( מהבחירה של
האנשים.
אולם ,תושבי דרום קוריאה לא
ויתרו ,ויצאו למאבק )מלחמה(

19

אֳ

בנושא .הם דרשו )ביקשו בכוח(

מאכלים פיקנטיים )חריפים

שהחברה תייצר את דגני הבוקר

ומתובלים( ,אפילו בקערת החלב.

שהם בחרו.
וכך ,נמשך המאבק במשך 16
שנה ,עד ש'קלוגס' נכנעה השנה
וייצרה אותם.
"זהו ניצחון לאזרחים" ,אומרים
בדרום קוריאה" .הוכחנו )הראנו(
שאם אנחנו רוצים ,אנחנו יכולים
לנצח אפילו חברות ענק".
מתברר ,שבמדינה זו אוהבים

ואכןַ ,בּרגע שדגני הבוקר בטעם
בצל ירוק יצאו לחנויות ,כולם
נמכרו תוך כשעתיים!
ומה אומרים הדרום קוריאנים על
הטעם החדש?
הם דווקא רוצים טעם חזק יותר
של בצל!
האם אתם הייתם מוכנים לטעום
את המאכל הזה?

    

קלוגס קוריאה ,יוטיוב
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
זה ממש קר...

אסור לגעת!
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בימים האלה של החורף ,קר לכולנו.
ובכן ,הכל יחסי .אם תסתכלו בתמונה ,תבינו שיש מקומות שבהם באמת
קר.
האישה הולכת על מאגר מים קפוא בקזחסטן .היא מרגישה מספיק
בטוח ללכת על המים הקפואים ,ללא חשש )פחד( שהקרח יישבר והיא
תיפול לתוך האגם.
אז אולי לא כל-כך קר בישראל כמו שנדמה לנו...

21

בתקופה )זמן( זו אחת הבעיות
במסעדות היא התפריט שעובר
מיד ליד ועלול להדביק בקורונה.
במסעדה האיטלקית שבתמונה,
מצאו פתרון לבעיה.
המלצרית מחזיקה נייר עם קוד
מיוחד .הלקוח סורק את הקוד
בטלפון ומקבל את התפריט.
"הלקוחות מרגישים בטוחים
יותר עם השיטה הזו" ,אומרים
במסעדה" .כך גם המלצרים לא
צריכים להיות עסוקים כל הזמן
בניקוי התפריטים".

'גלגל מוות' בהרים
האקרובט השוויצרי ,רמון קת'רינר ,ממש לא
מפחד מגבהים.
באחת ההופעות המפחידות שלו ,הוא הלך על
ִמתקן שנקרא 'גלגל המוות'.
)שׂם( אותו על הר גבוה בשווייץ,
הוא הציב ָ
והלך בתוך עיגול על מנוף גדול שהסתובב.
בשלב מסויים הוא אפילו יצא מהעיגול והלך
על החלק החיצוני שלו .כל זה ,כאשר המנוף
המשיך להסתובב.
ְצפו בסרטון כדי להבין כמה התרגיל הזה מפחיד.
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אֳ

צפוף בהודו
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המצב הבריאותי בהודו קשה
מאוד .אזרחים רבים מתו
מהקורונה ולמעלה מעשרה
מיליון איש נדבקו במחלה.
למרות זאת ,אנשים לא
נשמעים להוראות הממשלה.
בתמונה :רחוב בעיר דלהי .אפשר לראות שאין שם ריחוק חברתי .וזה
אחד הגורמים )סיבות( למספר החולים הרב במדינה...

רגע ,כמה גוזלים יש לה?

24

יום אחד ,כאשר מייק דיגאאוט ישב ליד שפת נהר בארצות הברית ,הוא
ראה אווזה עם  16גוזלים.
למחרת ,הוא ראה את אותה אווזה עם  30גוזלים ,וביום שלאחר מכן,
כבר היו איתה  47אווזונים .הוא לא הבין איך לאווזה אחת יש כל-כך
הרבה גוזלים ,והיכן )איפה( הם היו קודם...
הוא עקב )הלך אחרי( אחריה וגילה שבעצם רק חלק מהגוזלים הם שלה.

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

גם התספורות
השתנו
25

כידוע ,וירוס הקורונה פגע
בבעלי מקצוע רבים .חלק מהם
הם הספּרים.
בגלל המגע הקרוב עם
הלקוחות ,הסיכוי להידבקות
בקורונה ,גבוה מאוד .לכן ,בזמן
סגר ,משרדי בריאות בעולם
אוסרים )לא מרשים( על אנשים
ללכת למספרות .התוצאה של זה
היא – תסרוקות מעניינות.
אנשים אוהבים לפרסם תמונות
שמראות כיצד )איך( הם נראו
לפני הסגר ואיך הם נראו כעבור
)אחרי( כמה חודשים.
הנה כמה דוגמאות:

היא פשוט היתה כמו הגננת שלהם.
מתברר ,שאצל אווזים ,גוזלים עוזבים לפעמים את האימהות ויוצאים
לטיול עם אימא אווזה אחרת.
כך קרה ,שכל-כך הרבה אווזונים קטנים התחברו לאימא אחת.
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סיפור קצר
ַשׂדֶה
ַע ְכבָּר ָהעִיר וְ ַע ְכבָּר ה ָ

שׁלֵי אֵזוֹפּוֹס
ְמבוּסָס עַל ִמ ְ

26

ָהיֹה ָהיוּ ְשׁנֵי ַע ְכ ָבּ ִריםֵ .הם ָהיוּ ֲח ֵב ִרים
אָכלוּ
ַחד כֹּל ַהזְ ַמןֵ .הם ְ
טוֹבים ְו ִט ְיילוּ י ַ
ִ
כֹּל ָמה ֶשׁ ָמ ְצאוּ ַבּ ָשׂ ֶדה ְו ָהיוּ ְשׂ ֵמ ִחים

ְל ַע ְצמוֹ' .זֶה ַמ ָמשׁ שׁוֹנֶה ֵמ ַה ָשׂ ֶדה ֶשׁבּוֹ
אֲנִ י גָר'.
אַ ֲח ֵרי ַכּ ָמה ַדקוֹתִ ,הזְ ִמין ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר

יבּק ַע ְכ ָבּר ַה ָשׂ ֶדה ֶאת ֲח ֵברוֹ ָה ִעירוֹנִ י
ִח ֵ
תוֹדה ְלַ על
אָמרֲ " :ח ֵב ִרי ַהטוֹבָ ,
ְו ַ
יע
ירוּחֲ .א ִני חוֹזֵר ַל ָשׂ ֶדהַ ,ואֲנִ י ַמ ִצ ַ
ָה ֵא ַ

ַחד.
יַ
דוֹלה.
יוֹם ֶא ָחדֵ ,הם ִה ִגיעוּ ָל ִעיר ַה ְג ָ
אָמר ֶא ָחד
רוֹצה ִל ְחיוֹת ָבּ ִעיר"ַ ,
יתי ֶ
"ה ִי ִ
ָ
נוֹחֶ .א ְפ ָשׁר
יוֹתר ַ
ֵמ ֶהם" .זֶה ַה ְר ֵבּה ֵ
אוֹכל טוֹב ,וְ יֵשׁ
ַָלגוּר ַבּ ָבּ ִתים ַה ַח ִמיםָ ,ה ֶ

ֲרוּחהֵ .הם ִט ְפּסוּ
ֶאת ֲח ֵברוֹ ַהטוֹב ַלא ָ
ָהב.
שׁוּל ָחן ִעם ַצ ָלחוֹת וְ ַסכּוּ"ם ִמז ָ
ַעל ְ
אָדם
מוּבןֶ ,שׁזֶה ָהיָה ַשׁיָיִ ל ְבנֵי ָה ָ
ַכּ ָ
ֶשׁ ָחיוּ ַבּ ַבּ ִית ַהזֶה.
אָמר
"ח ֵכּה ַעד ֶשׁי ִַגישׁוּ ֶאת ַה ָד ִגים"ַ ,
ַ

יתי".
ְלַ ל ֲחזוֹר ִא ִ
אָמר ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר.
"אֲנִ י?! ַל ָשׂ ֶדה?!"ַ ,
תוֹל ִעים וּ ְז ָר ִעים ְק ַטנִ ים.
"יֵשׁ ָשׁם ַרק ָ
אוֹכל ַה ָט ִעים ֶשׁיֵשׁ ִלי ָכּאן".
זֶה א ָה ֶ
אוֹכל
"ה ֶ
אָמר ַע ְכ ָבּר ַה ָשׂ ֶדהָ .
"נָכוֹן"ַ ,

יתי .בּוֹא נָגוּר
ַה ְר ֵבּה ֲח ֵב ִרים .בּוֹא ִא ִ

עוֹלם א
טוּח ֶשׁ ֵמ ָ
ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר" .אֲנִ י ָבּ ַ

ֲבל אֲנִ י
ַבּ ֶט ַבע א ָט ִעים ְכּמוֹ ָכּאן ,א ָ

ָבּ ִעיר".
ֲבל אֲנִ י
"תוֹדה ,א ָ
ָ
אָמר ָה ַע ְכ ָבּר ַה ֵשׁ ִני:
ַ

ֹל-כָּ ט ִעים".
אָכ ְל ָת ָד ָבר כּ ָ
ַ
וּפ ְתאוֹם
ֵהם ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ֶלאֱכוֹל ִ

ֲרוּחה
יוֹתר ֵמ ָהא ָ
ֶנ ֱהנֶה ִמ ֶמנוּ ַה ְר ֵבּה ֵ
ֶשׁ ְל."

יוֹתר( ִל ְחיוֹת ַבּ ָשׂ ֶדה .אֲנִ י
)רוֹצה ֵ
ֲדיף ֶ
ַמע ִ
ֲדיף ֶאת ַה ַח ִיים ַבּ ֶט ַבע .א אָבוֹא
ַמע ִ
ית."
ִא ְ

שׁוּל ָחן.
)בּאוּ( ַל ְ
יגשׁוּ ָ
ְבּנֵי ַה ַבּ ִית נִ ְ
שׁוּל ָחן
ְשׁנֵי ָה ַע ְכ ָבּ ִרים ָעזְ בוּ ֶאת ַה ְ
וּב ְרחוּ ַלחוֹר ַה ָק ָטן ַבּ ִקיר,
ִבּ ְמ ִהירוּת ָ

דוּע?"ָ ,שׁאַל ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר.
"מ ַ
ַ
אוֹכל ֶשׁ ִלי ֶא ְפ ָשׁר ֶלאֱכוֹל
"מ ְפּנֵי ֶשׁ ֶאת ָה ֶ
ִ
וּלא ַפּ ַחד"ָ ,ענָה ַע ְכ ָבּר ַה ָשׂ ֶדה
ְבּ ֶשׁ ֶקט ְ

יפּגֵשׁ
וּל ִה ָ
יפּ ֵרד ְ
ַה ְשׁ ַנ ִיים ֶה ְח ִליטוּ ְל ִה ָ
ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹםְ ,בּאוֹתוֹ יוֹםַ ,בּ ָשׁנָה
ַה ָבּאָה.
אָכןַ ,כּעֲבוֹר )אַ ֲח ֵרי( ָשׁנָהִ ,נ ְפ ְגשׁוּ ְשׁנֵי
ְו ֵ

בוֹה ִלים ִמ ַפּ ַחד.
ְמ ָ
ֵהם ִה ְס ַת ְתרוּ ִ)ה ְת ַח ְבּאוּ( ָשׁם ַעד
שׁוּל ָחןַ .ה ְשׁ ַנ ִיים
ָשׁים ָעזְ בוּ ֶאת ַה ְ
ֶשׁ ָה ֲאנ ִ
שׁוּל ָחן ְכּ ֵדי ֶלאֱכוֹל ְמ ַעט
ָק ְפצוּ שׁוּב ַל ְ

ָצא ְל ַד ְרכּוֹ.
ְוי ָ

ַה ֲח ֵב ִרים.

אוּלם
ֲלי ַה ַבּ ִיתָ .
ָד ִגים ֶשׁ ִה ְשׁ ִאירוּ ַבּע ֵ

ָפים
ָדים י ִ
ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר ָהיָה ָלבוּשׁ ִבּ ְבג ִ
וּ ְנ ִק ִייםְ ,ו ִאילוּ ַע ְכ ָבּר ַה ָשׂ ֶדה ָל ַבשׁ
ָדים
ילים ֶשׁלוֹ – ְבּג ִ
ָדים ָה ְר ִג ִ
ֶאת ַה ְבּג ִ
רוּעים.
וּק ָצת ְק ִ
שׁוּטים ְ
ְפּ ִ

רוֹח ִמ ְפּנֵי
יכים ִל ְב ַ
ֵהם שׁוּב ָהיוּ ְצ ִר ִ
שׁוּל ָחן.
ֶשׁ ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ָבּאוּ ְל ַפנוֹת ֶאת ַה ְ
ַה ְשׁ ַנ ִיים שׁוּב ִה ְס ַת ְתרוּ ַבּחוֹר ַה ָק ָטן
ֲדים ִמ ַפּ ַחד.
רוֹע ִ

יע ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר.
יתי"ִ ,ה ִצ ַ
"בּוֹא ְל ֵב ִ
ֱמת .אֲנִ י
"בּוֹא ִת ְר ֶאה ֵאיַ ח ִיים ֶבּא ֶ
טוּח ֶשׁא ִת ְר ֶצה ַל ֲחזוֹר ִל ְחיוֹת
ָבּ ַ
ַבּ ָשׂ ֶדה".
אָכןַ ,ה ַבּ ִית בּוֹ גָר ַע ְכ ָבּר ָה ִעיר ָהיָה
וְ ֵ
יחים
וּמפוֹאָרָ .היוּ ָשׁם ְשׁ ִט ִ
ָפה ְ
יֶ
ימם ֶאת ַה ַבּ ִית.
ימים ְו ַתנוּר ֶשׁ ִח ֵ
ְנ ִע ִ
מוּבןֶ ,שׁזֶה ָהיָה חוֹר ָק ָטן ְבּ ַב ִית ֶשׁל
ַכּ ָ
ירים.
ֲשׁ ִ
ָשׁים ע ִ
ֲאנ ִ
ֶח ָמד ָכּאן'ָ ,ח ַשׁב ַע ְכ ָבּר ַה ָשׂ ֶדה
'מ ָמשׁ נ ְ
ַ
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****
אָמר ְשׁמֹה ַה ֶמ ֶלֶ ,ה ָח ָכם
ְו ַעל זֶה ַ
ׁלוָה ָבה
אָדם" :טוֹב ַפּת ֲח ֵר ָבה וְ ַש ְ
ָבּ ָ
)מ ְשׁ ֵלי י"ז,
ִמ ַּב ִית ָמ ֵלא זִ ְב ֵחי ִריב" ִ
א'(.
אוֹכ ִלים
ָבשׁ ֶשׁ ְ
וְ ַה ֵפּירוּשׁ :טוֹב ֶל ֶחם י ֵ
דוֹלה
ֲרוּחת ָבּ ָשׂר ְג ָ
ְבּ ַשׁ ְלוָוה ְ)בּ ֶשׁ ֶקט( ֵמא ַ
יבה.
כּוּלם ָר ִבים ְס ִב ָ
ֶשׁ ָ

ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28
27

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

ַל ָכּ ֵבד יש תכונה מיוחדת:
הוא האיבר היחיד שיכול

ַת ֲעלוּ ָמה ַבּגְבוּל
אוֹפ ַנ ִיים.
רוֹכב ַעל ַ
)עוֹבר( כֹּל יוֹם ֶאת ַה ְגבוּל ְכּ ֶשׁהוּא ֵ
חוֹצה ֵ
ַמר רוֹזֵ'ה ָהיָה ֶ
ַעל גַבּוֹ ָת ִמיד ָהיָה ַת ְר ִמיל.
שׁוֹמ ִרים ַבּ ְגבוּל ְכּ ָבר ִה ִכּירוּ אוֹתוֹ ,וְ ָהיוּ ְמ ָב ְר ִכים אוֹתוֹ ְל ָשׁלוֹם.
ַה ְ
יח
יעה( ֶשׁ ַמר רוֹזֵ'ה הוּא ְבּ ֶע ֶצם ַמ ְב ִר ַ
ידע ) ְי ִד ָ
יבּלוּ ֵמ ָ
אוּלם ,יוֹם ֶא ָחד ֵהם ִק ְ
ָ
ֲביר ְד ָב ִרים ִמ ְמ ִדינָה ִל ְמ ִדינָה ְבּ ִלי ְל ַשׁ ֵלם ַעל זֶה ֶמ ֶכס(.
)אָדם ֶשׁ ַמע ִ
ָ
וּב ְדקוּ ָמה יֵשׁ לוֹ ְבּ ַת ְר ִמיל.
שׁוֹמ ִרים ָע ְצרוּ אוֹתוֹ ָ
ַבּיוֹם ְל ָמ ֳח ָרתַ ,ה ְ
יוּחד,
אוּלםֵ ,הם א ָמ ְצאוּ ָשׁם ַמ ֶשׁהוּ ְמ ָ
ָ
חוּץ ִמ ְשׁ ֵא ִריוֹת ֶשׁל ֶס ְנ ְד ִוויץ'ַ ,בּ ְקבּוּק

לצמוח מחדש .בזכות עובדה
זו ,ניתן להוציא חלק של כבד
מאדם חי ולהשתילו בחולה
שזקוק )צריך( לכבד חדש.
הסמל
הלאומי
של
אירלנד

ַמ ִים ְו ַכ ָמה ִעיתוֹנִ ים.
אַחר יוֹם.
ָכָּ היָה יוֹם ַ
יח
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,מר רוֹזֵ'ה ִה ְצ ִל ַ
יח ַמ ֶשׁהוּ ְבּכֹל יוֹם.
ְל ַה ְב ִר ַ
ָמה זֶה ָהיָה?

הוא הנבל.
מספר השפות בפפואה גינאה
החדשה הוא הגדול ביותר
בעולם – .800
פרפרים טועמים דרך
הרגליים שלהם.
האות  Eהיא האות הנפוצה
)מצויה( ביותר בשפה .היא

ְתשׁוּבָה:
אוֹפ ַנ ִיים.
יחַ ....
ַמר רוֹזֵ'ה ִה ְב ִר ַ

מהווה )'תופסת'( 11%

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה
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מהאותיות בטקסט ממוצע.
עץ אחד מסנן )מנקה(  27קילו
של זיהום אוויר בשנה.

קוֹ ֶטב

בעבר אנשים היו אוכלים
פסטה בעזרת הידיים.
השיער שצומח הכי מהר

ָדוּעְ ,ל ַכדוּר ָהאָ ֶרץ
ַכּי ַ
יֵשׁ ְשׁנֵי ְק ָט ִבים.
קוֹטב ְמ ַב ֵטאת –
ילה ֶ
ַה ִמ ָ
ָק ֶצה.
ֲבל ֵאי יָכוֹל ִל ְהיוֹת
אָ

הזקן.
בגוף האדם הוא שיער ָ
אם אדם ממוצע לא יגלח את
זקנו כל חייו ,אורכו יגיע עד
ל 10-מטרים בערך.

קוֹטב
ֶשׁ ְל ַכדוּר ָעגוֹל יֵשׁ ֶ
אוֹ ָק ֶצה? ֵאיפֹה נִ ְמ ָצא
ַה ָק ֶצה ֶשׁל ַכּדוּר?
שׁוּבה ִהיא ֶשׁ ְל ַכדוּר
ַה ְת ָ
יתנוּ נִ ְר ִאים
ֲבל ְד ָב ִרים ֶשׁנִ ְמ ָצ ִאים ָרחוֹק ֵמ ִא ָ
ֱמת ָק ֶצה ,א ָ
ָהאָ ֶרץ ֵאין ֶבּא ֶ

Pixabay

ְכּ ִאילוּ ֵהם ַבּ ָק ֶצה.
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גם זו דרך להתאמן
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מאת רונן גליק
אוֹרליאן פוֹנְ ְטנוֹי,
ֵ
רוכב האופניים הצרפתי,
אוהב לטפס על הרים עם אופניו.
אולם ,בימים הקרים האלה ,כאשר יש בוץ
ושלג בהרים ,הוא מתאמן במקום אחר – בתוך
בניינים גבוהים במיוחד.
הוא עולה לגג דרך המדרגות עם האופניים.
המטרה  -לא להוריד את הרגליים מהאופניים,
מקומת הקרקע ועד הגג.
בתמונה :אורליאן בין קומות בדרכו ללמעלה.

ַמדוּ ַע הָאוֹ ֲהדִים כּוֹ ֲעסִים עַל ֶמסִי?

רויטרס
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מאת רונן גליק
בוּצה
עוֹלם .כֹּל ְק ָ
יוֹתר ָבּ ָ
טוֹבים ְבּ ֵ
ֶח ַשׁב ְל ֶא ָחד ַה ַכּדוּ ַר ְג ָל ִנים ַה ִ
ֵליאוֹ ֶמ ִסי נ ְ
רוֹצה ֶשׁהוּא ְי ַשׂ ֵחק ֶא ְצ ָלה.
ָה ְי ָתה ָ
כּוֹכב ֶשׁ ָל ֶהם.
ֲסים ַעל ַה ָ
בוּצת ַבּ ְר ֶצלוֹנָה כּוֹע ִ
ֲדים ֶשׁל ְק ַ
אוּלםָ ,לאַ ֲחרוֹנָה ָהאוֹה ִ
ָ
זֹאתִ ,בּ ְג ַלל ַה ַמ ְשׂכּוֹ ֶרת ֶשׁהוּא ְמ ַק ֵבּל.
יליוֹן ֵאירוֹ.
יבּל ַמ ְשׂכּוֹ ֶרת ֶשׁל ַכִּ 555-מ ְ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ֶמ ִסי ִק ֵ
בוּצה.
)ע ָשׂה( ִל ְק ָשׁ ִיים ַכּ ְס ִפּ ִיים ַל ְק ָ
ָבוֹה ְמאוֹד(ֶ ,שׁ ָג ַרם ָ
זֶהוּ ְסכוּם ָעצוּם )ג ַ
יבּה ְל ַשׁ ֵלם לוֹ
"אין ִס ָ
ֲדיםֵ .
אוֹמ ִרים ָהאוֹה ִ
בוּצה ַל ֲע ִניָיה"ְ ,
"מ ִסי ָה ַפֶ את ַה ְק ָ
ֶ
יוֹתר ִמ ֶמנוּ".
שׁוּבה ֵ
בוּצה ֲח ָ
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסףַ .ה ְק ָ
כּ ָ
בוּצה
ֲדים ֶשׁל ַה ְק ָ
ַמ ִשׁיְ בּ ַבּ ְר ֶצלוֹנָה ,וְ ָהאוֹה ִ
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה ֶמ ִסי א י ְ
שׁוּב ִי ְכעֲסוּ ָע ָליו.
סוּפּר ַעל ַה ַמ ְשׂכּוֹ ֶרת ֶשׁל
'אל מוּנְ דוֹ' ,בּוֹ ְמ ָ
ַבּ ְתמוּנָהִ :פּ ְרסוּם ָבּ ִעיתוֹן ַה ְס ָפ ַר ִדי ֶ
ֶמ ִסיְ .כּ ִפי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר
ִל ְראוֹתֶ ,מ ִסי א
ֹל-כּ,
נִ ְר ֶאה טוֹב כּ ָ
וְ זֶה ַמ ְר ֶאה ֶאת
ילי
ַחס ַה ְשׁ ִל ִ
ַהי ַ
)א טוֹב( ֵא ָליו.
ַמ ִשׁי
ַה ִאם ֶמ ִסי י ְ
ְל ַק ֵבּל ַמ ְשׂכּוֹרוֹת
ְגבוֹהוֹת ֶבּ ָע ִתיד?
צילום מסך מתוך 'אל-מונדו'
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הַתוֹצָאָה
א ְמ ַענְיֶינֶת
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רויטרס

מאת שירה לוי
יצ ַט ְדיוֹנִ ים
יעי ָה ִא ְ
ָמים ֵא ֶלה ְי ִצ ֵ
ְבּי ִ
אוּלם ִבּ ְמ ִדינוֹת
יקיםָ .
ֲד ִיין ֵר ִ
עַ
ילים ִל ְראוֹת ֲח ָז ָרה
שׁוֹנוֹת ַמ ְת ִח ִ
ֶח ְל ִקית )א ְמ ֵלאָה( ַל ִשׁ ְיג ָרה,
יעים.
ֲדים חוֹזְ ִרים ַל ְי ִצ ִ
ְו ָהאוֹה ִ
תוֹצאוֹת ַה ִמ ְשׂ ָח ִקים ֵהן
ִמ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁ ְ
יוֹתר.
א ַה ָד ָבר ַה ְמ ַע ְניֵין ְבּ ֵ
)מ ַס ֶפּ ֶרת( ַעל
ַוחת ְ
ָה ִעיתוֹנוּת ְמ ַדו ַ
יצ ַט ְדיוֹנִ ים
ָסים ָל ִא ְ
ֲדים ֶשׁנִ ְכנ ִ
ָהאוֹה ִ
אַחר ָשׁנָה.
ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ְל ַ
ֲדים ְבּ ִמ ְשׂ ָחק
ַבּ ְתמוּנָה :אוֹה ִ
יקנִ י.
אָמ ִר ָ
ַכּדוּ ֶרגֶל ֶ

ַמיְיק נִי ֵצ ַח ֶאת
'מלְאַָ ה ָמוֶות'
ַ
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מאת יעקב כהן
'מ ְלאָ
ֶשׁנוֹ ִפּ ְל ֵפּל ָח ִריף ֶשׁ ִנ ְק ָרא ַ
יְ
רוֹל ְיינָה'.
ַה ָמוֶות ִמ ָק ַ
יבּל ֶאת ַה ֵשׁם ַהזֶה ִמ ְפּנֵי
הוּא ִק ֵ
סוּכּן
ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַה ֲח ִריפוּת ֶשׁלוְֹ ,מ ָ
ַעת בּוֹ.
ֲפילוּ ָלג ַ
ֶלאֱכוֹל אוֹתוֹ ַוא ִ
ְבּהוֹדוְּ ,ל ָמ ָשׁלְ ,מ ַפ ְז ִרים ַה ְפגָנוֹת
אַב ָקה ֶשׁעֲשׂוּיָה ֵמ ַה ִפּ ְל ֵפּל
ִעם ְ
ַהזֶה.

חסרי הבית בהונג-קונג בבעיה
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מאת רונן גליק
הונג-קונג היא אחת המדינות העשירות בעולם .אולם ,באופן )בצורה(
מפתיע ,יש בה חסרי בית )הומלסים( רבים.
בגלל שאין להם בית ,רבים מהם מצאו פתרון פשוט – הם ְי ֵשׁנִ ים
בסניפים של מקדונלד'ס שפתוחים כל הלילה.
זהו פתרון נוח ,במיוחד משום שמנהלי הרשת מאפשרים )נותנים( להם
לעשות זאת.
אולם ,בגלל הקורונה ,מקדונלד'ס סגרה את הסניפים שלה ,וההומלסים
נשארו ללא מקום לישון...

)ה ְראָה(
יח ֶ
הוֹכ ַ
חוֹדשִׁ ,
ילת ַה ֶ
ִבּ ְת ִח ַ

ַדהֶ ,שׁהוּא ָחזָק
ַמ ְייק גֵ'ק ִמ ַקנ ָ
'מ ְלאַָ ה ָמוֶות'.
יוֹתר ִמ ַ
ֵ
לוֹשׁה ִפּ ְל ְפּ ִלים
אָכל ְשׁ ָ
הוּא ַ
ְבּ ָפחוֹת ֵמ ֶע ֶשׂר ְשׁ ִניוֹת ְו ָק ַבע ְבּ ָכ
ִשׂיא ִגינֵס.
ָשׁים ֶשׁנִ יסוּ ֶלאֱכוֹל ֶאת
ָהיוּ עוֹד ֲאנ ִ
רוֹל ְיינָה' ,אַ
'מ ְלאַָ ה ָמוֶות ִמ ָק ַ
ַ
ישׁפּוּז
)היוּ ְצ ִר ִיכים( ְל ִא ְ
ֵהם ִנ ְז ְקקוּ ָ
חוֹלים.
)טיפּוּל( ְבּ ֵבית ִ
ִ
רוֹאים ִפּ ְל ֵפּל ֶשׁ ָכּזֶה,
אַתם ִ
אָז ִאם ֶ
יעים ָל ֶכם ְל ִה ְת ַר ֵחק
ַחנוּ ַמ ִצ ִ
ֲאנ ְ
ִמ ֶמנוּ...

   

ויקיפדיה

רויטרס

    

ַת ְמרוּר ָחדָשׁ וְ ָחשׁוּב
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מאת איילה שמעוני
יע
ְל ַמ ֲע ֶר ֶכת ָה ִעיתוֹן ִה ִג ַ
ִצילוּם ֶשׁל ַת ְמרוּר
אוֹמר:
אַזְ ָה ָרה ָח ָדשׁ ֶשׁ ֵ
חוֹצים
ָשׁים ִ
' ְז ִהירוּת! ֲאנ ִ
)עוֹב ִרים( ֶאת ַה ְכּ ִבישׁ'.
ְ
ְל ִפי ַה ִציוּר ַעל ַה ַת ְמרוּר
Jacob Sempler
דוּבּר
ְמ ִבינִ ים ֶשׁ ְמ ָ
ָשׁים ֶשׁ ִמ ְס ַת ְכּ ִלים ַבּ ֶט ֶלפוֹנִ ים ְוא ָשׂ ִמים ֵלב ְל ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ַבּ ְכּ ִבישׁ.
ָבּ ֲאנ ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ָצ ִרי אוֹתוֹ גַם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַחנוּ ְ
צוּלם ְבּחוּ"לַ ,ו ֲאנ ְ
ַת ְמרוּר זֶה ַ
יכים ָל ַד ַעת
הוֹל ֵכי ָה ֶרגֶל יֵשׁ אַ ֲח ָריוּת ָבּ ִע ְניָיןֵ .הם ְצ ִר ִ
ָחשׁוּב ְל ַציֵין ֶשׁגַם ְל ְ
ישׁים.
חוֹצים ְכּ ִב ִ
ֲשׁר ֵהם ִ
ֶשׁאָסוּר ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ֶט ֶלפוֹן ַכּא ֶ
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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 ִ

צוֹפים
נוּעת ַה ִ
ֲ .1ח ֵבר ִבּ ְת ַ

ו

צ

פ

ַ .1חיָה ְק ַטנָה ַואֲפוֹ ָרה
1

ה

 .2א ְמרוּוָח
2

מוֹה ַה ְר ֵבּה ַעל ַהחוֹף
 .2יֵשׁ ָכּ ָ

ימי
ְ .3יצוּר ְשׁ ֵמ ִ

 .3נְ ָד ָבה ַכּ ְס ִפּית ְלנִ זְ ָק ִקים

ַ .4ליוֹנֵל ___ַ ,כּדוּ ַר ְג ָלן
.

'בּ ְכ ָתה'
ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ָ

ָ .6ח ְת ָמה ָלאַ ֲחרוֹנָה
ַעל ֶה ְס ֵכּם
לוֹמ ִטי ִעם
יפּ ָ
ִד ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאל

'מ ַל ְכ ֵל'
ַ .6ה ֵה ֶפִ מ ְ
אַמץ
ִ .7מ ְת ֵ
ִ .8מ ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמסוֹר
אַחר
ישׁהוּ ֵ
נוֹתן ְל ִמ ֶ
ֵ .9

ו

א

ר

ס
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 'ד' ְו'-ו'.
ָבּ ִ

אָדם ֶשׁ ֵמ ִביא ֶאת ַהדוֹאַרַ :ד ָו _ _
ָ .1
אוּמית ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל :דוּ _ _ _ _
ַ .2ה ִציפּוֹר ַה ְל ִ
חוֹשׁשְׁ ,מ ַפ ֵחד :דוֹ _ _
ֵ .3

'מוֹשׁ :'דוֹ _ _
ַ .7ה ֵה ֶפִ מ ֵ
ֶ .8ק ֶצב ְד ִפיקוֹת ַה ֵלב :דוֹ _ _
 .9אָחוֹת ֶשׁל ִא ָמא :דוֹ _ _
ַמי גָדוֹל וְ ָח ָכם :דוֹ _ _ _ _
 .10יוֹנֵק י ִ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 353עמוד 14

6

7

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

פּוֹשׂת ַל ָפּנִ ים
ַ .1ת ְח ֶ
עוֹסק ְבּ ִסיוּד
אָדם ֶשׁ ֵ
ָ .2
ָדים
יקה ֶאת ַה ְבּג ִ
ָ .3ר ַחץ וְ ִנ ָ
ילה
נוֹסף ְל ֶא ְס ֵתר ַבּ ְמ ִג ָ
ֵ .4שׁם ַ

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 ִ

ֲדוּקה __________
 .1ה ָ

ְ .7בּ ַשׁ ְלוָוה _________

ַ .2לעֲטוֹת __________

חוֹצה ___________
ֶ .8

ַ .3ת ְג ִבּירוּ __________ ָ .9עצוּם ___________

יקנִ י :דוֹ _ _
אָמ ִר ָ
ַ .4מ ְט ֵבּ ַע ֶ
ַ .6שׁיַ ,מ ָתנָה :דוֹ _ _ _

5

'מ ֵלא'
ַ .7ה ֵה ֶפִ מ ַ

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

 .5נִ ְר ֶאה ְכּמוֹ :דוֹ _ _

4

ַ .5ט ַעם צוֹ ֵרב ְו ָחזָק

ִ .5ה ְשׁ ַת ְמ ָשׁה ְבּ ַמ ַחק

 .10א ַמ ְר ֶשׁה

3

דו

ָ .4ע ְר ָכה ___________ ָ .10ג ַרם ___________
גוֹר ִמים __________ ַ .11כּעֲבוֹר _________
ְ .5
יבה __________
ִ .6ה ִצ ָ

ָ .12ד ְרשׁוּ __________

שׂ ָתה * גָבוֹ ַה ְמאוֹד *
שׂה * ֲחזָקָה * עוֹבֵר * ָע ְ
* ָע ָ
ְשׁקֶט * בִּיקְשׁוּ בְּכוֹ ַח * ֶה ֱע ִמידָה *
* ַת ֲעשׂוּ יוֹ ֵתר * אַ ֲחרֵי * בּ ֶ
* סִיבּוֹת * ִללְבּוֹשׁ *

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ
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מאוזן:
ָדיםְ .6 .מ ַס ְד ִרים
לוֹבשׁ ֵמ ַעל ַה ְבּג ִ
עוֹלהַ .3 .ה ַט ָבּח ֵ
ֶ .1א ֶרץ ַה ֶשׁ ֶמשׁ ָה ָ
יערַ .9 .ה ֵה ֶפֵ מ' ָרדוּד' .11 .א ִראשׁוֹןִ .13 .עיר ַה ִבּי ָרה
ִאיתוֹ ֶאת ַה ֵשׂ ָ
ַר ָטל .17 .קוֹל
יוֹר ִדים ֵמ ַה ָשׁ ַמ ִייםַ .16 .קנְ ַקןֲ ,אג ְ
ֶשׁל ְס ָפ ַרדַ .15 .מ ִים ֶשׁ ְ
'אין'.
צוֹדק .19 .א ַחםַ .21 .ט ָבּחַ .23 .ה ֵה ֶפֵ מ ֵ
ַה ְצחוֹקָ .18 .הגוּןֵ ,
נוֹער .28 .י ִָדידָ ,ח ֵברִ .29 .ה ְר ִגישׁ.
 .24א ֵכּ ֶההַ .26 .בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ֵ
ָשׁןַ .33 .מ ָקק .34 .א פֹּה .35 .סוּג
ישׁה ְבּגַן ֵע ֶדן .31 .א י ֵ
ָ .30ה ִא ָ
ָמל.
ל-אָביב ֶשׁיֵשׁ בּוֹ נ ֵ
ַמנְ עוּלְ .36 .סדוֹם וַ_____ֵ .40 .ח ֶלק ִמ ֵת ִ
בוֹהים ַבּ ֶט ַבע .44 .קוֹל ַה ִכּ ְב ָשׂה.
ילת ְשׁ ֵא ָלהְ .42 .מקוֹמוֹת ְג ִ
ִ .41מ ַ
ישׁי ,נְ ֵק ָבה.
ֶדע וְ ַה ְשׂ ָכּ ָלהְ .48 .בּנֵי ְבּ ָרק )ר"ת( .50 .גוּף ְשׁ ִל ִ
ְ .46מ ַק ֵבּל י ַ
יתה .52 .א ְשׂמֹאל.
ְ .51מ ַל ֵמד ְבּ ִכ ָ

1

13

14

17

17

2

3

9

10

3

4

5

6

11

12

15

19

21

23

24

6

16

18

7

16

19

21

22

25

26

28

29

29

30

31

33

35

36

31

32

34

37

38

41

39

42

47

46

50

20

23
27

34
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49

38

40

40

43

48

44

50

49

45

51

52

51

מאונך:
ֱמת ַמ ָשׂא
ישׁה ְצ ִעי ָרהַ .3 .מ ְשׁ ֶקה מוּגָזֶ .4 .בּה ַ
ְ .1שׁעוֹת אוֹרִ .2 .א ָ
יק ִלי .12 .א ַקר.
יקהָ .10 .תו מוּ ִז ָ
אַפ ִר ָ
יקים ֵתה ְבּ ֶעזְ ָרתוַֹ .8 .מ ְט ֵבּ ַע ִבּ ְדרוֹם ְ
יבּ ִטיתַ .5 .ה ָשׁ ָלב ָה ִראשׁוֹנִ י ֶשׁל ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע .6 .אָדוֹןַ .7 .מ ְמ ִת ִ
ִט ֶ
שׁוֹמרוֹן
הוּדה וְ ְ
פוּאיםִ .20 .טיפּ .21 .א ָר ֵעבֶ .22 .מ ֶלִ מ ְצ ִרי ֶבּ ָע ָברְ .23 .י ָ
'מ ְשׁ ָכה'ַ .15 .ה ֵח ֶלק ָה ֶע ְליוֹן ֶשׁל ַה ַבּ ִיתַ .19 .מ ִים ְק ִ
ַ .14ה ֵה ֶפִ מ ָ
ָפיםְ .32 .מ ַמ ֵלא ָמקוֹם )ר"ת(.
צוֹמ ִחים ַעל ֲענ ִ
)ר"ת(ֶ .25 .צ ַבע ַה ֶד ֶשׁאַ .27 .היוֹם ֶשׁאַ ֲח ֵרי ַהיוֹם .30 .יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ִמ ֶמנוּ ַעל ְשׂ ַפת ַהיָםְ .31 .
סוֹהרִ .43 .גיל
'ק ָצת'ֵ .41 .בּית ַ
יק ִליַ .39 .ה ֵה ֶפִ מ ְ
ָבוֹה ְמאוֹדֶ .34 .י ֶרק ָח ִריףָ .36 .ה ַעם ֶשׁלוַֹ .37 .מ ְד ִהיםָ .38 .תו מוּזִ ָ
ַ .33בּ ַעל ַח ִיים ג ַ
ַלי( .49 .נוֹזֵל ִחיוּנִ י.
ַלג ִ
__-כּיוּונִ י-__ ,ג ְ
ִ
יט ִרי,
)__-ס ְ
ִ
ילית ֶשׁ ְמ ַציֶינֶת ְשׁ ַנ ִיים
ַה ִמ ְצווֹת ְל ָבנוֹתֶ .45 .כּ ֶסף ַרבְ .47 .ת ִח ִ

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
עינב בן-משה ,ירושלים

אוהד יוסף ,נהריה

ָ .1מקוֹם ֶשׁל ַמ ִים ַר ִבּים

ְ .6שׂ ַפת יָם ) ַר ִבּים(

צוריאל עובד ,בית שמש

מוחמד רפא ,נצרת

)בּ ֵאיזֶה זְ ַמן(
ילת ְשׁ ֵא ָלה ְ
ִ .2מ ַ

ֶבל
זוֹר ִקים ָבּ ֶהם ז ֶ
ְ .7

שי לבנון ,מודיעין

אפרת כהן ,באר-שבע

הוֹרים
ְ .3לא ִ

ֲל ִיים
ְ .8לא ַנע ַ

נעה שרוני ,תל-אביב

גל לוטפי ,נתניה

גיא שלום ,אשדוד

כרם טובים ,כפר-סבא

יהם
ֲל ֶ
תוֹפ ִפים ע ֵ
ְ .4מ ְ

'מת'
ַ .9ה ֵה ֶפִ מ ֵ

'סוֹג ִרים'
ַ .5ה ֵה ֶפִ מ ְ

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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הנוער רוצה לשוב לפעילות
מאת שירה לוי
'צופי
נערים מתנועת הנוער ֵ
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.

תנועת הצופים

שׁל ִמי ָה ַעיִן ַהזוֹ?
ֶ

37

מאת עמית גרינברג
צוּרים מוּז ִָרים ְבּצוּ ַרת ַע ִין
חוֹפי יָם ַה ִתיכוֹן נִ ְתגַלוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה ְי ִ
ְלאוֹ ֶרֵ 
דוֹלה.
ְג ָ
צוּרים ָה ֵא ֶלה ֵהן ֵמדוּזוֹת.
ִמ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁ ַה ְי ִ
חוֹפי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַרק
ֹל-כִּ מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהן ַמ ִגיעוֹת ְל ֵ
אוֹתן כּ ָ
ירים ָ
ָבּאָ ֶרץ א ַמ ִכּ ִ
ָשׁים ַבּיָם.
ֲשׁר ֵאין ֲאנ ִ
ַבּחוֹ ֶרףַ ,כּא ֶ
)שׂוֹרפוֹת(
ְ
צוֹרבוֹת
'כּ ְפתוֹר ָכּחוֹל'ֵ .הן א ְ
ֵא ֶלה ֵמדוּזוֹת ֶשׁנִ ְק ָראוֹת גַם ַ
יהן ְלא
ֲל ֶ
ַחנוּ ַמ ִכּ ִיריםָ ,כֶּ שׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ָק ֵרב א ֵ
ְכּמוֹ ַה ֵמדוּזוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
)פּ ַחד(.
ֲח ָשׁשׁ ַ
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ִשׂ ָר ֵאל
יְ
ְמ ַענְיֶינֶת ֶאת
ַהסִינִים
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מאת רונן גליק
טוּדנְ ִטים ַה ִסינִ ים
ִמ ְס ָפּר ַה ְס ֶ
עוֹלה
לוֹמ ִדים ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ֶשׁ ְ
ִמ ָשׁנָה ְל ָשׁנָה.
אַחת ַה ְמ ִדינוֹת
" ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ַ
עוֹלם"ֵ ,הם
יוֹתר ָבּ ָ
ַה ְמ ַענְ ְיינוֹת ְבּ ֵ
רוֹצים ִל ְלמוֹד
ַחנוּ ִ
אוֹמ ִריםֲ " .אנ ְ
ְ
אוֹפי ֶשׁ ָלה".
עוֹד ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָה ִ
ַבּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתִ ,י ְשׂ ָר ֵאל וְ ִסין
אַחת ַל ְשׁ ִניָיה ִמ ְבּ ִחינָה
ִה ְת ָק ְרבוּ ַ
יקר
ְמ ִדינִ ית ְו ַכ ְל ָכּ ִלית .זֹאת ְבּ ִע ָ
ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ִסי ִנים ְמעוּנְ יָינִ ים
נוֹלוֹגיוֹת ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת.
ַבּ ֶט ְכ ְ
אַגַב ,גַם ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִמ ְת ַענְ ְיינִ ים
טוּדנְ ִטים ָבּאָ ֶרץ
וּמ ְס ָפּר ַה ְס ֶ
ְבּ ִסין ִ
ָדל גַם הוּא
לוֹמ ִדים ַעל ִסין ג ֵ
ֶשׁ ְ
כֹּל ַה ְז ַמן.

