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מאת שירה לוי
ָלַאֲחרֹוָנה ָעָׂשה 'ַיְנׁשּוף' ִעיתֹון

ִנְׁשַלח ְלַאַחר ֶׁשהּוא ִהיְסטֹוְרָיה,

ָהִראׁשֹוָנה ְלִאיחּוד ַּבַּפַעם ַּבדֹוַאר

ָהַעְרִביֹות. ַהֶאִמירּויֹות

ַהְמִדינֹות ֶׁשְׁשֵתי ְלַאַחר ָקָרה ֶזה

ֵׁשירּוֵתי ְּפִתיַחת ַעל ִהְסִּכימּו

ֵּביֵניֶהן. ַהדֹוַאר

ַרק ִקיְּבלּו ֵאלּו קֹוְרִאים ַהיֹום, ַעד

ַהִדיִגיָטִלִיים. ָהִעיתֹוִנים ֶאת
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העורךקוראים כותבים משולחן
תֹוָדה!

תֹוָדה)  (לֹוַמר ְלהֹודֹות רֹוִצים 'ֵאְלָזְיתּון', ְיסֹוִדי ֵסֶפר ִמֵּבית ו' ִּכיָתה ַתְלִמיֵדי ֲאַנְחנּו,

ָהִעיתֹון. ַעל ְלַהְנָהַלת 'ַיְנׁשּוף'

ַהְרֵּבה  ּוִבְגָלָלה ִהְׁשַתנּו עֹוָלִמית ַמֵגָפה אֹוָתנּו ֵאֵלינּו) (ִהִגיָעה ֶׁשָּפְקָדה ּכּוָלנּו יֹוְדִעים

ְוא ֵמָרחֹוק לֹוְמִדים ֲאַנְחנּו ְוַעד ַעְכָׁשיו, ַהָׁשָנה ִמְתִחיַלת ִּכְמַעט ְּבַחֵיינּו. ְדָבִרים

ַהֵסֶפר. ְלֵבית הֹוְלִכים

ַּכָתבֹות  ִמיֵני ּכֹל ָקָראנּו 'ַיְנׁשּוף' ְוַדְרּכֹו ְלִעיתֹון ֶׁשָעְבָרה) ִהְצָטַרְפנּו (ָׁשָנה ֶאְׁשָתַקד

ַּבֲחָדׁשֹות  ֶׁשֵהם ַהָצָגה) (ָעׂשּו ִהְמִחיזּו ֶׁשֲאִפילּו ַתְלִמיִדים ָהיּו ַוֲחׁשּובֹות. ְמַעְנְיינֹות

ַׁשְדָרִנים. ֵהם ְּכִאילּו ְמַעְנֶייֶנת, ְּבצּוָרה ַהַּכָתבֹות ֶאת ְוָקְראּו ַּבֶטֶלִוויְזָיה

ָלֶכם  ְלַסֵּפר ְּכֵדי ְלָאֵרַח ֶאְתֶכם ְוִנְׂשַמח ַמְנָדא ִּבְכָפר (ִנְמָצא) ׁשֹוֵכן ַהֵסֶפר ֶׁשָלנּו ֵּבית

'ַיְנׁשּוף'. ֵמָהִעיתֹון ֶנֱהִנים ֲאַנְחנּו ֵאי

מנדא כפר ו', כיתה תלמידי

ִיְׂשָרֵאל ְלֶאְזְרֵחי ַהָּכבֹוד ּכֺל
ַהָּכבֹוד. ּכֹל ָלֶהם ּוַמִגיַע ַהקֹורֹוָנה, ֶנֶגד חּוְסנּו ִיְׂשָרֵאל ֶאְזְרֵחי רֹוב

ּכּוָלם. ֶׁשל ַהְּבִריאּות ַעל ְוׁשֹוְמִרים ֶׁשָלֶהם ַהְּבִריאּות ְלַמֲעֶרֶכת ִנְׁשָמִעים ֵהם

ַמְדִאיג ְמאֹוד. ְוַהַמָצב ְלִהְתַחֵסן רֹוִצים א ַרִּבים ֲאָנִׁשים ְּבָצְרַפת, ָּכאן,

ֵמַהִיְׂשְרֵאִלים. ִלְלמֹוד ְצִריִכים ַהָצְרָפִתים

דויד אלבז, פריז, צרפת

ַמְפִחיד ֶזה
ַמְפִחיד. ַמָמׁש ֶזה ַהַתִנין ַּבִּכֶנֶרת. ַעל 353 'ַיְנׁשּוף' ָקָראִתי ְּבִעיתֹון

.ּכֹל-ָּכ ְמסּוֶּכֶנת ַחָיה ָׁשם ֵיׁש יֹוֵדַע ֶׁשאּוַלי ְּכֶׁשֲאִני ַלַמִים, ְלִהיָּכֵנס רֹוֶצה ָהִייִתי א

ַמֵהר. אֹותֹו ֶׁשִיְתְּפסּו ְמַקֶווה ֲאִני

חיפה כבודי, יונתן

ַמֲעֶרֶכת ְּבִחירֹות
ְׁשֵקָטה

ַהְּבִחירֹות  ַמֲעֶרֶכת ֶזה, ְלֶרַגע ַעד

ְסִביָבה ִזיהּום ֵאין ְׁשֵקָטה ַיֲחִסית.

ַהִמְפָלגֹות ֶׁשל ּוִמְנָיירֹות ִמְּכָרזֹות

ְּפִעיִלים. ֵּבין ְמִריבֹות ְוֵאין

ֶׁשַמְרֶאה ָדָבר טֹוב, ֶזה

ְיכֹוָלה ֶׁשָלנּו ֶׁשַהּפֹוִליִטיָקה

ָּבָלָגן. ְלא ַגם ְלִהְתַקֵיים

ִלְדָאָגה. ָמקֹום ַגם ֵיׁש ֲאָבל

ַאַחת ַאֲחֵרי ְּבִחירֹות ַּכָמה ַאֲחֵרי

ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהְׁשִנָייה, ַלִציּבּור

ָלנּו ֵמַהּפֹוִליִטיָקה ִנְמַאס ִנְמַאס.

ְּכָבר ְלרּוֵּבנּו ּוֵמַהּפֹוִליִטיָקִאים.

ִאיְכַּפת ִמי ַהמּוֲעָמִדים א

ֶׁשל  ָּבֶהם) ֶׁשִנְבַחר ֶׁשרֹוִצים (ָהֲאָנִׁשים

ִמְתַעְנְייִנים א ֲאַנְחנּו ַהִמְפָלגֹות.

ּוַמִציָעה, אֹוֶמֶרת ִמְפָלָגה ּכֹל ָמה

ֶאת קֹוְרִאים א ַוֲאַנְחנּו ְּכָלל

ַהׁשֹונֹות. ַהִמְפָלגֹות ֶׁשל ָהַרֲעיֹונֹות

ְצִריִכים ֶאְזָרִחים טֹוב. א ַמָצב ֶזה

ְּבִעיָקר ַּבּפֹוִליִטיָקה, ְלִהְתַעְנֵיין

ְלָהִבין ִלְפֵני ְּבִחירֹות. ֵהם ְצִריִכים

ַלֵדעֹות ַמְתִאיָמה ִמְפָלָגה ֵאיזֹו

ְּבִמי ָלַדַעת ְּכֵדי ֶׁשָלֶהם, ְוָלְרצֹונֹות

ְלַהְׁשִּפיַע ְצִריִכים ַגם ֵהם ִלְבחֹור.

ַהְזַמן ְוֶזה ַהּפֹוִליִטיָקִאים, ַעל

ֶזה. ַלֲעׂשֹות ֶאת

ַמֲעֶרֶכת ְּבִחירֹות ִמַצד ֶאָחד, ָאז

ֲאָבל ִחיּוִבי, ָדָבר ִהיא ְׁשֵקָטה

ְּכתֹוָצָאה ִתְהֶיה ֶׁשִהיא ָאסּור

ֶׁשל  ִאיְכַּפִתיּות) (חֹוֶסר ֵמֲאִדיׁשּות

ָהֶאְזָרִחים.

יגאל צדקא, עורך
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ֶׁשִקיְּבלּו ַהִחיסּוִנים ִּבְזכּות זֹאת יֹוֵרד. ְּבִיְׂשָרֵאל, ַהחֹוִלים בְּקֹורֹוָנה ◄ ִמְסָּפר
(ִלְלּבֹוׁש) ַלֲעטֹות ִמּכּוָלם ְלַהְמִׁשי ְמַבְקִׁשים ָהרֹוְפִאים זֹאת, ַלְמרֹות ַרִּבים. ֶאְזָרִחים

ֶחְבָרִתי. ִריחּוק ַעל ְוִלְׁשמֹור ַמֵסכֹות

ְּכֵדי  ַחָייִלים ָׁשַלח ֵמאֹות ַהָצָבא חֹוֵפי ִיְׂשָרֵאל. ְלאֹוֶר (ָקֶׁשה) ָחמּור ◄ ִזיהּום
חֹוף.  ֶׁשל ִקילֹוֶמֶטר 150 ֶׁשִזיֵהם ֲעָנק ֶזֶפת ֶּכֶתם ְּבִניקּוי ַלֲעזֹור

ֵאיכּות ַאְנֵׁשי אֹוְמִרים ְּבִיְׂשָרֵאל", ֶׁשָהָיה ְּביֹוֵתר ַהָקֶׁשה ָהָאסֹון ָהֶאקֹולֹוִגי "ֶזהּו

ַהְסִביָבה.

ָּכץ,  ַהַׂשר ְלַדַעת ְסָגִרים". יֹוֵתר ִיְהיּו "א ָּכץ: ִיְׂשָרֵאל ◄ ַׂשר ָהאֹוָצר,
ְסָגִרים. יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ְּכַדאי א ַהְמִדיָנה ְוָלֵכן ֶׁשל ַּבַּכְלָּכָלה ְמאֹוד ּפֹוְגִעים ַהְסָגִרים

נֹוָסף. ֶסֶגר ִיְהֶיה זֹאת ֶׁשְּבכֹל ֶאְפָׁשרּות ֶׁשֵיׁש אֹוְמִרים ַהְּבִריאּות ְּבִמְׂשָרד אּוָלם,

ַתֲחרּות  עֹוְרִכים (עֹוִׂשים) ַּבַקְניֹוִנים ְלִהְתַחֵסן. עֹוְבִדים ְלעֹוֵדד ֶדֶר זֹו ◄ ַגם
רֹוִצים א "ֲאַנְחנּו ְּפָרס. ְתַקֵּבל ִיְתַחְסנּו, ֶׁשָלה ָהעֹוְבִדים ֶׁשּכֹל ֲחנּות ַהֲחנּויֹות. ֵּבין

ֶׁשֲאָנִׁשים "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַּבַקְניֹוִנים. אֹוְמִרים ִחיסּון", ְלַקֵּבל ַאף ֶאָחד ְלַחֵייב

טֹוב". ְוָרצֹון ְּבִחיָרה ִמתֹו ִיְתַחְסנּו

ְלַהְפִעיל  ַתְתִחיל 'ִיְׂשָרֵאְייר' ֶחְבַרת ִּבְלַבד. ִלְמחּוָסִנים ִטיסֹות ◄ ְּבָקרֹוב:
ֲאֵחרֹות ֶחְברֹות ְתעּוָפה ֶׁשַגם ִניסּוי ֶזהּו ְמחּוָסִנים. ַלֲאָנִׁשים ַרק ְלֵאיַלת ִטיסֹות

ַלֲעׂשֹות. חֹוְׁשבֹות

ְמַחְּפׂשֹות  ָהאֹוטֹוּבּוִסים ֶחְברֹות ַהְזַמן! ֶזה אֹוטֹוּבּוס? ַנָהֵגי ◄ רֹוִצים ִלְהיֹות
ָׁש"ח. ֶׁשל 20,000 (ַמָתָנה) ַמֲעָנק ְיַקֵּבל ֶאְצָלן, ַלֲעבֹוד ֶׁשַיִגיַע ּכֹל ִמי ַנָהִגים.

ְּבֶטְקָסס ַהְרֵּבה) קֹוֶרה ְוַהָנִדיר (א ַהסֹוֵער ָהֲאִוויר ֶמֶזג ְּבֶטְקָסס. ֲעָנִקית ◄ ְתאּוָנה
ְמעֹוָרבֹות  ָהיּו ְמכֹוִניֹות ִמ-130 יֹוֵתר ֲעָנִקית. ִלְתאּוָנה ָגַרם ַהְּבִרית ֶׁשְּבַאְרצֹות

ַּבְתאּוָנה. (ִמְׁשַתְתפֹות)
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צדקא יגאל מאת
ְלַׁשְכֵנַע ְדָרִכים ְמַחֶּפֶׂשת ַהֶמְמָׁשָלה

ְלִהְתַחֵסן. ֶאְזָרִחים

ַעל ֶלֱאסֹור – ֶׁשָעלּו ַהַהָצעֹות ֵּבין

ַלֲעבֹוד ְּבָבֵתי-ֵסֶפר, ְמחּוָסִנים א

ְּבאֹוטֹוּבּוִסים, ְּבָבֵתי-חֹוִלים,

ַרִּבים. ֲאָנִׁשים ּבֹו ֶׁשֵיׁש ָמקֹום ּוְבכֹל ַּבֲחנּויֹות

ִהְתַחְסנּו", ֶׁשא ֲאָנִׁשים ַּכָמה ִּבְגַלל ֶאְזָרִחים ְלַסֵּכן רֹוִצים א "ֲאַנְחנּו

ַּבֶמְמָׁשָלה. אֹוְמִרים

ִלְסטּוֶדְנִטים ּוְלמֹוִרים  ַרק ָלֵתת (חֹוְׁשִבים) ׁשֹוְקִלים ָּבאּוִניֶבְרִסיָטאֹות ַגם

ַלִלימּוִדים. ְמחּוָסִנים ָלבֹוא

ְמעֹוֵדד. ְוֶזה ִחיסּון ִקיְּבלּו ַרִּבים ִיְׂשָרֵאל ֶאְזְרֵחי ֵּביְנַתִיים,
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גליק רונן מאת
גדולות. בכמויות אפר (להוציא) לפלוט ָהֵאְטָנה שבאיטליה ממשיך הר

אפור. או שחור ולא צהוב הוא האפר שצבע הוא המעניין

להתכונן  כדי ההר, של הפעילות (בודקים) אחרי באיטליה עוקבים

יתפרץ. שהוא לאפשרות

לברוח עצמם את מכינים כבר ההר ליד שחיים התושבים מקרה, בכל

במהירות.

ִמיַאְנָמר
סֹוֶעֶרת

לברוח מתכוננים התושבים

שמעוני איילה מאת
ֶׁשַּבְתמּוָנה ַהְצָווִתים ָהְרפּוִאִיים

עֹוְסִקים ַּבִמְלָחָמה א ְלַמָטה,

ְּבקֹורֹוָנה.

ִמִמיַאְנָמר ְצָווִתים ֵהם ֵאֶלה

ַאְסָיה. ֶׁשְּבִמְזָרח

ַהָצָבא  (ַמְפִגיִנים) ֶנֶגד מֹוִחים ֵהם

(ָעׂשּו)  ֶׁשִּביְצעּו ְוַהִמְׁשָטָרה

ַּבְמִדיָנה. ַמְהֵּפָכה

ַסאן אֹוְנג ַהְנִׂשיָאה, ֶאת ִסיְלקּו ֵהם

ֶאת ָתְפסּו ֶׁשֵהם ְוהֹוִדיעּו ִצ'י, סּו

ַהִׁשְלטֹון.

ַּבְּבִחירֹות ִניְצָחה ִצ'י סּו

ֶׁשֶנֶעְרכּו ָהִראׁשֹונֹות ַהֶדמֹוְקַרְטיֹות

ְּב-2015. ְּבִמיַאְנָמר (ַנֲעׂשּו)

ְּכֵדי ָלְרחֹובֹות ָיְצאּו ַרִּבים ֶאְזָרִחים

ַהַמְהֵּפָכה. ֶנֶגד ְלַהְפִגין

ַהֵדמֹוְקַרְטָיה ֶאת רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

אֹוְמִרים ֶׁשָלנּו ַּבֲחָזָרה",

ֶׁשׁשֹוְטִרים ַנְסִּכים "א ַהַמְפִגיִנים.

ֶאת ַהִׁשְלטֹון". ִיְתְּפסּו ְוַחָייִלים

ַהסֹוֲערֹות ַהַהְפָגנֹות ַלְמרֹות אּוָלם,

ַהָצָבא ֵּביְנַתִיים ַהְמִדיָנה, ְּבַרֲחֵבי

ַעל ְמַווְתִרים א ְוַהִמְׁשָטָרה

ַהִׁשְלטֹון.

ַלֲעבֹוָדה? ְלַהִגיַע יּוְכלּו ְמחּוָסִנים 9ַרק
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גרינברג עמית מאת
ִעיר ֵתל-ָאִביב ִהיא

ַרִּבים. ְּפָקִקים ִעם

ֶׁשָּבה ַהְמכֹוִניֹות ִמְסָּפר

ּוְבָׁשעֹות ְמאֹוד, ָגדֹול

ַהְתנּוָעה ְמסּוָיימֹות,

ָזָזה. ְוא ִּכְמַעט

ֵתל-ָאִביב ְּבִעיִרַיית

ֲחָניֹות  ִּביטּול - ָּבִעיר ָהֶרֶכב ִמְסָּפר ְּכֵלי ֶאת (ְלהֹוִריד) ְלַהְפִחית ֶדֶר ָמְצאּו

ֲחָדׁשֹות. ְּפָרִטיֹות

ַהָדָבר ִיְגרֹום ֲחָניֹות. ִיְהיּו א ֵמַעְכָׁשיו ֶׁשִייָּבנּו ְלִּבְנָייִנים ַהתֹוְכִנית, ַעל-ִּפי

ָלֶהם  ִיְהֶיה ֶׁשא ִּבְגַלל ֶׁשָלֶהם ַעל ַהְמכֹוִניֹות ְלַווֵתר ַהָּבִתים ְלַבֲעֵלי (ַיֲעֶׂשה)

ַלְחנֹות. ֵאיפֹה

ֶׁשַהִּבְנָייִנים  ִלְפֵני עֹוד ַלֲעבֹוד (ַתְתִחיל) ָתֵחל ַהַקָלה ֶׁשָהַרֶּכֶבת ָּבִעיִרָייה ְמַקִווים

ִמָּכ ִיְסְּבלּו ְוא ָּבַרֶּכֶבת ְלִהְׁשַתֵמׁש יּוְכלּו ָהֶאְזָרִחים ָּכ ִייָּבנּו. ַהֲחָדִׁשים

ְּפָרִטית. ְמכֹוִנית ָלֶהם ֶׁשֵאין

ֵתל-ָאִביב? ֶׁשל ִעיִרַיית ָהַרְעיֹון ֶאת ַיֲעׂשּו) (ַגם ְיַאְמצּו ֲאֵחרֹות ִעיִריֹות ַגם ַהִאם
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המנהיג? נעלמה אשת להיכן

ַמְמִׁשיָכה ַהִּכֶנֶרת
ַלֲעלֹות

ֲחָניֹות ְּפָרִטיֹות ֶנֶגד ֵתל-ָאִביב ִעיִרַיית

גליק רונן מאת
תלוי הכל דיקטטורית במדינה

או עושה שהוא דבר לכל במנהיג.

(פירוש)  משמעות יש עושה, לא

וחשיבות.

עם האנשים ְלמה שקורה גם

גדולה. יש משמעות לו הקרובים

שם שקורה בצפון קוריאה, מה זה

ג'ונג און. שולט קים

ִרי אשתו, האחרונים, בחודשים

בציבור. לא נראתה ג'ּו, סֹול

בצפון קוריאה ובעולם שאלו

לכלא... שהוא הכניס אותה חשבו שאפילו כאלה היו מהארמון? אותה סילק המנהיג על משהו. האם מרמז זה אם

נרגעו. וכולם שוב נראתה בציבור היא לאחרונה, אך

שמעוני איילה מאת
 ַמְמִׁשי ַהִּכֶנֶרת (גֹוַבה) ִמְפָלס

ָהַרִּבים ַהְגָׁשִמים ְלַאַחר ַלֲעלֹות

ָלַאֲחרֹוָנה. ֶׁשָיְרדּו

אֹוְמִרים מּוָזר", חֹוֶרף "ֶזהּו

ָיִמים "ֵיׁש ָהֲאִוויר. ְלֶמֶזג מּוְמִחים

ְמַעט ּוִמַצד ֵׁשִני ֶׁשֶמׁש, ֶׁשל ַרִּבים

ְגָׁשִמים ַהְרֵּבה ִעם סֹוֲעִרים ָיִמים

ֶׁשֶלג". ַוֲאִפילּו ֲחָזִקים,

ַהחֹוֶרף? ְּבֶהְמֵׁש ּוָמה ִיְהֶיה

ֲאָבל ְסָערֹות, עֹוד ִנְרֶאה "ֲאַנְחנּו

ַהמּוְמִחים. ְקָצרֹות", אֹוְמִרים

א ִנְרֶאה ַהִמְפָלס, ֲעִלַיית ַלְמרֹות

ְלִׂשיא ַהָׁשָנה ַתִגיַע ֶׁשַהִּכֶנֶרת

ֶׁשָלה. ַהגֹוַבה
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ְׁשִליִחים? ַרְחָפִנים!
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משלה לאוניברסיטה יש לוויין

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
ֵמַהִמְׁשלֹוִחים  ִּכְׁשִליׁש ָׁשָנה, ַּכ-15 (חֹוְׁשִבים) ֶׁשְּבעֹוד ַמֲעִריִכים ַמְדָעִנים

ִעם ַרְחָפִנים. ִיְהיּו

"ֶחְברֹות אֹוְמִרים. ֵהם ַהָלקֹוַח", ְלֵבית ַרְחָפן ִלְׁשלֹוַח ַיֲחִסית ַקל "ִיְהֶיה

ַּכמּויֹות ַעל ְלִהְתַגֵּבר ְּכֵדי ְּבַרְחָפִנים ְלִהְׁשַתֵמׁש ַחָייבֹות ִיְהיּו ַהִמְׁשלֹוִחים

ֲחִבילֹות". ֶׁשל ַרּבֹות

ֲעבֹוָדה? ָלֶהם ִתְהֶיה א ַהִאם ַעְצָמם? ַהְׁשִליִחים ַעל ִיְהֶיה ּוָמה

ַהֲחִבילֹות, ֶׁשל ַהְגדֹולֹות ַהַּכמּויֹות "ִּבְגַלל ַהמּוְמִחים. ַמְסִּביִרים ,"ְלֵהֶפ"

ְּבַרְחָפִנים". ְויֹוֵתר יֹוֵתר ְלִהְׁשַתֵמׁש ַיְתִחילּו ַהִסיּבֹות ֶׁשֲחָברֹות ַאַחת זֹו ִּבְׁשִליִחים. ַמְחסֹור ְוִיְהֶיה ֲעבֹוָדה, ִתְהֶיה ַהְרֵּבה

ַחִיים16 ֵאיפֺה
ָהֲעִׁשיִרים?

גרינברג עמית מאת
ְּבכֹל  (ַנֲעָׂשה) ֶׁשֶנֱעַר ָגדֹול ֶמְחָקר

ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשרֹוב ָמָצא, ָהעֹוָלם

ְלַמִים. ָּבֲאזֹוִרים ֶׁשְקרֹוִבים ַחִיים

ְוָנִעים ֲאזֹוִרים ְיָקִרים יֹוֵתר ֵאֶלה

ָּבֶהם. יֹוֵתר ִלְחיֹות

אֹו ֲאַגִמים, ְנָהרֹות ְלַיד ַחִיים ֵהם

ְּבֵרכֹות ָׁשם ֶׁשֵיׁש ִּבְמקֹומֹות אֹו

ְמָלאכּוִתיֹות.

ִלְחיֹות יֹוֵתר ֶׁשָּבִריא ַּכמּוָבן,

ָהֲאִוויר ָּבֶהם ָּכֵאֶלה, ִּבְמקֹומֹות

ֲאזֹוִרים ְּכמֹו ֵכן, יֹוֵתר. ְוָקִריר ָנִקי

ְּבֶהְחֵלט ְוֶזה ְצפּוִפים ָּפחֹות ֵאֶלה

ַהַחִיים. ְלֵאיכּות מֹוִסיף

ַחִיים ָהֲעִנִיים זֹאת, ְלעּוַמת

ְיֵבִׁשים, ָּבֲאזֹוִרים ְּבֶדֶר-ְּכָלל

ְלִהְתַּפֵתַח  (ְיכֹולֹות) ֲעלּולֹות ֶׁשָּבֶהם

ַמֲחלֹות.
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גלבוע אבי מאת
שעבר, החודש בסוף

שיגרה תל-אביב אוניברסיטת

זהו  לחלל. (שלחה) לוויין

כולו שנבנה מאוד, קטן לוויין

באוניברסיטה התל-אביבית.

מהמרכז אריאל, מאיר אומר ד"ר יש לוויינים", מדינות מאוד למעט "רק

משלה. לוויין יש שלנו, לאוניברסיטה "ואילו באוניברסיטה. ללוויינים

פחות שלו הגודל בעולם. תעשיית החלל לכל חשוב הזה הלוויין

לערוך כדי לוויינים גדולים צריך מקופסת נעליים. הוכחנו (הראנו) שלא

רבות  שחברות בטוח ואני זול מאוד, גם הלוויין בחלל. (לעשות) מחקרים

אותו". (יקנו) ירכשו בעולם

לתחנת שיצא אמריקני טיל לחלל על גבי שוגר התל-אביבי הלוויין

הבינלאומית. החלל

שלנו", ההוצאות את יותר עוד והוזלנו הזה, הטיל על טרמפ "תפסנו

יחסית, קטן תקציב עם "עכשיו, גם חוקרים באוניברסיטה. אומרים

חקר החלל". משנים את אנחנו שלנו. יכולים להשתמש בלוויינים

יישרף  הוא ואז חודשים, כמה (יישאר) בחלל ישהה הישראלי הלוויין

הארץ. כדור של באטמוספירה וייעלם

  תל-אביב אוניברסיטת

DepositPhotos  



מאת רונן גליק
אחת הבעיות של איכות הסביבה 

היא זיהום (לכלוך) אור.

זיהום אור הוא מצב שבו תאורה 

מלאכותית (לא טבעית) מאירה 

את השמים בלילה. דבר זה גורם 

(עושה) לכך שאי-אפשר לראות את 

הירח והכוכבים בצורה טובה.

חמור מכך (גרוע מזה), זיהום האור 

מזיק לבעלי חיים.

הדוגמה הבולטת לכך ביותר הם 

ַצֵּבי הים. לאחר שהם בוקעים 

(יוצאים) מהביצים בחוף, הם 

זוחלים לים. הם רואים את 

השתקפות הירח במים ויודעים 

את הדרך.

אולם, כאשר יש אור מלאכותי, 

הצבים הקטנים מתבלבלים 

והולכים לכיוון ההפוך במקום לים 

הפתוח. 

דבר זה ְמַסֵּכן אותם ורבים מהם 

מתים.

בשנים האחרונות, החלו (התחילו) 

להקים בעולם פארקים שנקיים 

מזיהום אור. בסך הכל יש בעולם 

כ-80 פארקים כאלה, בהם יש 

חושך מוחלט. האור היחידי 

שנמצא שם הוא האור הטבעי של 

הירח והכוכבים.

בישראל יש בינתיים רק פארק 

אחד כזה, במכתש רמון שבנגב. 

זהו גם פארק האור היחידי במזרח 

התיכון.

בעולם מתחילים לדבר יותר ויותר 

על הצורך לשמור על שמים נקיים 

מזיהום אור.

מדינות רבות הודיעו על הקמת 

פארקים כאלה ונראה שמספרם 

עוד יגדל. 

זו ידיעה משמחת, אולם המציאות 

בשטח קצת פחות טובה. בעולם 

בונים עוד ועוד ערים, והשטחים 

החשוכים לגמרי פוחתים (יורדים) 

כל הזמן.

השאלה היא: האם נצליח להקטין 

את זיהום האור העולמי?

 מה זה 'פארק שמים בהירים'?
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ָנה  ָ שׁ ָחִדים ּבַ ָיִמים ְמיּוּ
ֵיׁש ָיִמים ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ֶׁשַרק ְמַעִטים ַמִּכיִרים. ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָלֶכם ֲעֵליֶהם.

30 ְּבֶמְרץ – יֹום ָהִעיָּפרֹון
ֶעְפרֹונֹות ֵהם ְּכֵלי ַהְּכִתיָבה ַהְּבִסיִסִיים ְּביֹוֵתר ֶׁשֵיׁש. 

ַלְמרֹות ֶׁשֵיׁש ֵעִטים ָיִפים ְוטֹוִבים, ֲעַדִיין ַהִׁשימּוׁש 

ְּבֶעְפרֹונֹות ַרב (ַהְרֵּבה) ְּביֹוֵתר.

ַאַחד ַהִיְתרֹונֹות ֶׁשל ָהִעיָּפרֹון הּוא ְּבֶזה ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמחֹוק 

ֶאת ָמה ֶׁשִנְכַתב, ָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֶאְפָׁשִרי ִּבְכֵלי ְּכִתיָבה ֲאֵחִרים.

ֶאת ָהֶעְפרֹונֹות ֵהֵחלּו (ִהְתִחילּו) ְלַייֵצר ְּבֶגְרַמְנָיה ִלְפֵני 

ְּכ-400 ָׁשָנה.

ִׂשימּו ֵלב, ֶׁשרֹוב ָהֶעְפרֹונֹות ְצבּוִעים ְּבָצהֹוב. זֹאת 

ִּבְזכּות ֶחְבַרת 'קֹוִהינֹור' ִמֶצ'ְכָיה. 

ַהֶחְבָרה, ֶׁשָהְיָתה ְידּוָעה ָּבֶעְפרֹונֹות 

ָהֵאיכּוִתִיים (טֹוִבים) ֶׁשָלה, 

ִהְׁשַתְמָׁשה ְּבֶצַבע ָצהֹוב. 

ְּבתֹו ְזַמן ָקָצר ַגם ֲחָברֹות 

ֲאֵחרֹות ִהְׁשַתְמׁשּו ַּבֶצַבע ַהֶזה, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ֶׁשַגם 

ָהֶעְפרֹונֹות ֶׁשָלֶהן ֵאיכּוִתִיים.

ָאז ֵאי חֹוְגִגים ֶאת ַהיֹום ַהֶזה? ּכֹוְתִבים ּוְמַצְייִרים ַרק 

ִעם ִעיָּפרֹון. 

18

ֳא



ִּבְזכּות ֶחְבַרת 'קֹוִהינֹור' ִמֶצ'ְכָיה. 

ַהֶחְבָרה, ֶׁשָהְיָתה ְידּוָעה ָּבֶעְפרֹונֹות 

Pixabay
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מסכת גז? שם מדוע הוא

חיסונים
בג'ונגל

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

הוא בוויטוריה שמעניין מה בברזיל. מוכרת בלרינה היא בואנו ויטוריה

ידיים. חסרת שהיא...

עליה  הסתכלו כולם הראשון, בלט 5 לשיעור בגיל אותה "כשלקחתי

לא שזה חשבו "רבים ויטוריה. של ִאיָמה מספרת מוזרה", בצורה

שלמרות לכולם הראתה שלי ריקוד. אבל הבת לחוג אותה לקחת מתאים

כל-כך יפה". לרקוד מצליחה היא הנכות שלה,

כדי וגם מיוחדת, בלט בהופעת ויטוריה את לראות מגיעים רבים כיום,

הסיכויים. כל שאפשר להצליח כנגד ולדעת ללמוד

מיד אנחנו בתמונה, כמו אדם רואים כשאנחנו

חושבים על מלחמות ודברים לא טובים.

בישול. ב... עוסק הזה האיש אולם,

שנעשה בישול זהו שלפניו. בסירים דגים מבשל הוא

מיוחד לדגים. טעם ייתן שהעשן כדי על-ידי גחלים,

מגן האיש (צפוף), מהעשן הסמיך לא להיפגע כדי

גז. מסכת בעזרת עצמו על

ואפשר בווייטנאם, מסורתית בישול צורת זוהי אגב,

הפתוחים בשווקים האלה בסירים תבשילים לראות

המדינה. ברחבי

הבלט? ברקדנית מיוחד מה

22

20

21

חיים בברזיל, הג'ונגל ביערות

מהעולם. מבּודדים שבטים

חלו מהם רבים זאת, למרות

בקורונה.

(התחילה) החלה לאחרונה,

גם אותם. לחסן ממשלת ברזיל

על שט צוות רפואה בתמונה:

אחד אל בדרכו האמזונס נהר

המבודדים. השבטים
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

הקר מהחורף נהנים

תהלוכה במקום מקושטים חזרובתים הדובים
לטבע

אזרחים. מלחמת יש בעיראק

(חזק), יציב לא שם השלטון

החוק. על שומרים לא ואנשים

חיות כולאים אנשים היתר, בין

מחמד. חיות כאילו הן מסוכנות

דובים. כלאו שאפילו כאלה היו

החליטה חיות חובבי של קבוצה

(בשביל) בעלי  לפעול למען

ובעיקר למען החיים האלה,

החיות את אספו הם הדובים.

פרטיים בבתים בשבי שהיו

בטבע. אותם ושחררו

החיות חובבי בתמונה:

אחד הדובים. משחררים את

הנאות איתו גם מביא הקר באירופה החורף

קטנות.

קפוא נהר על להחליק נהנים שבתמונה, האנשים

בהולנד.

שהרשויות לאחר רק זאת עשו כמובן הם

חזק. מספיק שהקרח בדקו (שלטונות)

ֳא

כבר המרדי-גרא פסטיבל את חוגגים הברית, שבארצות בניו-אורלינס

ענקיות,  בובות עם תמיד יש תהלוכה החגיגות במרכז מ-250 שנה. יותר

לחגיגות מחּופשים כמובן מגיעים ועוד. התושבים משאיות תזמורות על

ְׂשמחה. והאווירה

בוטלו. החגיגות הקורונה, בגלל השנה,

תהלוכה לחגוג. במקום אחרת דרך ומצאו ויתרו התושבים לא אולם,

לעיר אווירה שמחה. (נתנו) והעניקו את הבתים הם קישטו ענק, ובובות

יכולים שאנחנו מה זה הרגיל שלנו, אבל הקרנבל לא אמנם "זה

בניו-אורלינס. אמרו כרגע", לעשות

אחד הבתים ה'מחופשים'. בתמונה:

23

24

25



10 עמוד מס' 354 • עיתון ינשוף • גיליון

26

קצר סיפור

ַהְקבּוָרה? ֲארֹון ְּבתֹו ָהָיה ָמה
ָהעֹוְבִדים ִהִגיעּו ּבֹוֶקר, ְּבכֹל ְּכמֹו

ַּבְּכִניָסה ַהָגבֹוַה. ַהִמְׂשָרִדים ְלִבְנָיין

ָּכתּוב: ָהָיה ֶׁשָּבה ֵאֶבל מֹוַדַעת ָהְיָתה

ְּפִטיָרתֹו מֹוִדיִעים ַעל ָאנּו ַרב, "ְּבַצַער

ָנַתן) ֶאת  ֶׁשָמַנע (א ָהָאָדם ֶׁשל (מֹותֹו)

ֶטֶקס ַּבֲעבֹוָדה. ֶׁשָלֶכם ַהִהְתַקְדמּות

ַהְּכִניָסה ַהיֹום, ְּבַרֲחַבת ִיְתַקֵיים ַהְלָווָיה

ְּבִדיּוק". 12:00 ְּבָׁשָעה

ֶׁשל מֹותֹו ַעל ֲעצּוִבים ָהעֹוְבִדים ָהיּו

ַסְקָרִנים ָהיּו ַגם ֵהם ַלֲעבֹוָדה. ָחֵבר

ִּבְגָללֹו ְוָלָמה ַהִנְפָטר, הּוא ִמי ָלַדַעת

ַּבֲעבֹוָדה. ִהְתַקְדמּו א ֵהם

ִהְתַאְספּו  ּכּוָלם ְּבִדיּוק, ְּב-12 ְוָאֵכן,

ְּבֶמְרָּכז ָעַמד ָארֹון ְקבּוָרה ַלֶטֶקס.

ְּבֶמְרָחק  ָעְמדּו ְוכּוָלם ָהְרָחָבה, (ֶאְמַצע)

ְלַיד ָהָיה א אּוָלם, ִמֶמנּו. א ַרב

ַהִנְפָטר. ֶׁשל ְתמּוָנה אֹו ֶׁשֶלט ָהָארֹון

ַסְקָרן ְמאֹוד ֶׁשָהָיה ַאַחד ָהעֹוְבִדים

ְלָארֹון ַהְקבּוָרה, ִניַגׁש ָהִאיׁש, ָלַדַעת ִמי

ַהַּפְרצּוף ֶאת ֶהֶלם. אֹותֹו ְוִקיֵּבל ָּפַתח

עֹוְבִדים ֵמָרחֹוק. ַגם ֶׁשלֹו ָראּו ַהמּוְפָתע

ָמה ִלְראֹות ְּכֵדי ֵאָליו ִמיֲהרּו ֲאֵחִרים

.ּכֹל-ָּכ ָלִאיׁש ְלִהְתַרֵגׁש (ָעָׂשה) ָגַרם

ָהָארֹון, ֶאל ֶזה ַאַחר ֶזה ִניְגׁשּו ֵהם

ֵהִגיבּו ְּבֶהֶלם. ֵהם ְוַגם ְּפִניָמה ֵהִציצּו

ָּכ ַמְרָאה, ַרק ָהְיָתה ָהָארֹון ְּבתֹו

ֶאת ַעְצמֹו. ָרָאה ְּבֶעֶצם ֶאָחד ֶׁשּכֹל

ָּכתּוב: ָהָיה ַהַמְרָאה ְלַיד

ַלֲעצֹור ֶאת ָיכֹול ֶאָחד ָאָדם "ַרק

ַאֶתם. ְוֶזה ֶׁשָלֶכם, ַהִהְתַקְדמּות

ָהאֹוֶׁשר ַעל ַאְחָרִאים ַאֶתם ַרק

ְּבָעָיה, ָלֶכם ֵיׁש ְוַהַהְצָלָחה ֶׁשָלֶכם. ִאם

אֹוָתה". ִלְפתֹור ְיכֹוִלים ַאֶתם ַרק

(ָיְצאּו) ֵמַהֶהֶלם,  ֶׁשִהְתאֹוְׁשׁשּו ְלַאַחר

א ֶאָחד ַאף ֶׁשְּבֶעֶצם ָהעֹוְבִדים ָׂשְמחּו

ֵמת.

ַהְמַעְנֵיין  ַהֶמֶסר (ִּכיְּבדּו) ֶאת ֶהֱעִריכּו ֵהם

ַלֲעׂשֹות ֲעֵליֶהם ָמה ְוָחְׁשבּו ֶׁשִקיְּבלּו,

ּוַבַחִיים. ָּבֲעבֹוָדה ְלִהְתַקֵדם ְּכֵדי

ִניָסן ַהְיהּוִדי...חֹוֶדׁש ַהָׁשָנה 27ִמלּוַח

מאת שירה לוי
אֹוְמרֹות ָּבעֹוָלם ְיִדיעֹות

ֵמרּוְסָיה ִחיסּוִנים ָקְנָתה ֶׁשִיְׂשָרֵאל

סּוְרָיה. (ִּבְׁשִביל) ֲעבּור

ָעְׂשָתה  ִיְׂשָרֵאל ְלִפי ַהְיִדיעֹות,

ִיְׂשְרֵאִלית ְלַׁשְחֵרר ְצִעיָרה ְּכֵדי זֹאת

ַהְגבּול  ֶאת (ָעְבָרה) ֶׁשָחְצָתה

ְלסּוְרָיה.

ּוְבסּוְרָיה ְּברּוְסָיה ְּבִיְׂשָרֵאל,

ִלְמסֹור ְוא מּוָכִנים ׁשֹוְתִקים,

ַהְצִעיָרה. ִׁשְחרּור ְּפָרִטים ַעל

ָקְנָתה ִיְׂשָרֵאל ַהִאם
ִחיסּוִנים ְלסּוְרָיה?

Pixabay

חֹוְגִגים ֶאת ֶזה ְּבחֹוֶדׁש ִניָסן. חֹוֶדׁש ַמִגיַע ְמַעט עֹוד

ַהֶּפַסח. ַחג

ֶאת ַהַחג. ַמְרִגיִׁשים ַהחֹוֶדׁש ִמְתִחיַלת ָלֵכן, ְּכָבר

ְלֶפַסח. ְמיּוָחד ְואֹוֶכל ַמצֹות מֹוְכִרים ַּבֲחנּויֹות

ַהַחג. ִלְקַראת ַהָּבִתים ֶאת ְמַנִקים ֲאָנִׁשים

ֶאְפָׁשר ָהָאֶרץ ְּבַרֲחֵבי ִּבְׁשכּונֹות ָדִתיֹות

ֶאת ְמִביִאים ֲאָנִׁשים ִלְראֹות

ֶׁשָלֶהם ַהַּבִית ְּכֵלי

ְּבִסיִרים ֲעָנִקִיים. ְלַהְרָתָחה

(הֹוְפִכים ַמְכִׁשיִרים ֵהם

ָהְרִגיִלים  ַהֵּכִלים ֶאת ִלְכֵׁשִרים)

ְּבֶפַסח. ְלִׁשימּוׁש ֶׁשָלֶהם

ֲחָדִׁשים. ֵּכִלים ִלְקנֹות ַהצֹוֶר ֶאת ְלַעְצָמם חֹוְסִכים ֵהם ְּבָכ

28



גבר כאשר העתיקה ביוון

לאישה, נישואין להציע רצה

תפוח עץ עליה זורק הוא היה

הראש.  על

עוקצות דבורים לפעמים

אחרות.  דבורים

שהוא פלוטו, כוכב את

מהשמש, גילו הרחוק ביותר

ב-2030  שנה. 90 לפני רק

לגילויו. שנה 100 יחגגו

300 שאלות  שואלים ילדים

ביום.

אחד הוא אוניל שאקיל

הכדורסלנים המפורסמים

והחשובים ביותר בתולדות

אולם, .NBA-ה (היסטוריה)

קלע הוא שלו הקריירה בכל

שָלשה אחת בלבד.
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ולעניין ֳא31קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:
ִּבְתקּוַפת(ְזַמן)ָהרֹוָמִאיםא ָהיּוְסָפִרים, ֶאָלאַרק ְמִגילֹות. ֶאתַהֵסֶפרִהְמִציאּו 

ִּבְתקּוָפהְמאּוֶחֶרתַהְרֵּבהיֹוֵתר.

ָהַעִתיק ַהֵסֶפר
ְמאֹוד). (ָיָׁשן ַעִתיק ֵסֶפר ִעם ָאָדם ִהִגיַע ֵקיָדר, ַאְרֵיה ָהַעִתיקֹות, ֶאל ַאְסָפן

ָׁשם ֶׁשָהיּו ִלְראֹות ָהָיה ֶאְפָׁשר זֹאת ְּבכֹל ַא ְקָצת ָמחּוק, ָהָיה ַּבֵסֶפר ַהְּכָתב

ִלְקרֹוא. ָיַדע א ֵקיָדר ֶׁשַמר רֹוִמיֹות, אֹוִתיֹות

ָנטּוׁש  ַאְרֵכאֹולֹוִגי ֲאָתר ְלַיד ָעַבְרִתי ָהרֹוָמִאים. (ְזַמן) ִמְתקּוַפת ֵסֶפר "ֶזהּו

רֹוֶצה  "ֲאִני ָהִאיׁש. ָעָפר", ָאַמר ִמַתַחת ַלֲעֵריַמת אֹותֹו ּוָמָצאִתי (ָעזּוב)

דֹוָלר". ִמיְליֹון (ִּבְׁשִבילֹו) ַּבֲעבּורֹו

לֹו  ָּכמֹוהּו) ְּביֹוֵתר ְוִכי ְּכַדאי ְמַעט (ֵיׁש ָנִדיר ַהֶזה ֶׁשַהֵסֶפר ֵהִבין ֵקיָדר ַמר

(ְמַׁשֵקר). א ְמַרֶמה ֶׁשָהִאיׁש ִלְפֵני ֵכן ִלְבדֹוק ָרָצה הּוא אּוָלם, אֹותֹו. ִלְקנֹות

ֵמַהַיְלדּות. ֲחֵברֹו צּור, יֹוָנָתן ַלַּבָלׁש ָּפָנה הּוא

"ָהִאיׁש ַהַּבָלׁש. ָאַמר ֶאת ַהֵסֶפר", ִתְקֶנה "ַאל

ַלֲעצֹור ׁשֹוְטִרים ׁשֹוֵלַח ְּכָבר ֲאִני ַרַמאי. ַהֶזה

אֹותֹו".

ְמַׁשֵקר? צּור ֶׁשָהִאיׁש ַמר ָיַדע ֵּכיַצד

29

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 30ּכַ

ַמְכֵתׁש
ַּבֶטַבע. ָגדֹול ֵעֶמק ֶׁשל הּוא סּוג ַמְכֵתׁש

ַמְכֵתׁש ָלֶהם ֶׁשֵיׁש ֲאָנִׁשים ֵיׁש אּוָלם,

ַּבַּבִית.

ִלְהיֹות? ָיכֹול ֶזה ֵאי

הּוא ַהֵּביִתי ַהַמְכֵתׁש

ּבֹו ֶׁשטֹוֲחִנים ְּכִלי

ַתְבִליִנים.

אֹוָתה ֶאת ֵיׁש ִלְׁשֵניֶהם

ָלֶהם ֵיׁש ְוָלֵכן ַהצּוָרה

ַהֵׁשם. אֹותֹו ֶאת
Pixabay



רויטרס   
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הטניס בעולם החם – השם אֹוָסָקה ֵנאֹוִמי

ַהַגג ַעל ַתֲחרּות ְׂשֵמָחהְסֶקְטּבֹוְרד
ַּבחֹוֶרף

גרינברג עמית מאת
ַהְרֵּבה ָמקֹום ָׁשם ְוֵאין ְּבָבִתים, ְצפּוָפה ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָהַעִתיָקה ָהִעיר

ְסּפֹוְרט. ִלְפִעילּויֹות

ַעל ַהַגגֹות. ִּבְסֶקְטּבֹוְרד ְגִליָׁשה – ְמַעְנֵיין ִּפְתרֹון ָמְצָאה ְצִעיִרים ֶׁשל ְקבּוָצה

ְוָחָלק. ָגדֹול ַגג ֵיׁש ֶׁשל ָהִעיר ָהַעִתיָקה ַלׁשּוק ֶׁשֵמַעל ִמְתָּבֵרר,

ִמְגִליָׁשה ֵליָהנֹות ְּכֵדי ַיַחד ֶׁשִמְתַאְסִפים ַלגֹוְלִׁשים, ֶזה ְּבֶהְחֵלט ַמְסִּפיק

ְמׁשּוֶתֶפת.

ַהקֹורֹוָנה. ִּבְגַלל ְסגּוִרים ָהַעִתיָקה, ָלִעיר ִמחּוץ ֶׁשָלנּו, ָהְרִגיִלים "ַהְמקֹומֹות

ִמָסִביב. ַהנֹוף ַעל ִמְסַתְּכִלים ְוא אֹוְמִרים, ֵהם ִּבְׁשִביֵלנּו", ֶנְהָדר ָמקֹום ֶזה

מאת שירה לוי
ֶׁשל ַהחֹוֶרף, ָהֵאֶלה ַהָקִרים ַּבָיִמים

ֶדֶר ּכֹל ֶׁשְמַחְּפִׂשים ֲאָנִׁשים ֵיׁש

ִלְׂשמֹוַח. ְּכֵדי

ַתֲחרּות ְלָמָׁשל, ֵיׁש ְּברּוְסָיה,

ַּבָיִמים ֶׁשִמְתַקֶייֶמת ִמְזָחלֹות

ְּביֹוֵתר ַּבָׁשָנה. ַהָקִרים

ַדְווָקא ֵאינֹו ַּבַתֲחרּות ַהְמַנֵצַח

ֶאָלא ִראׁשֹון, ֶׁשַמִגיַע ַהֶצֶוות

ַהִמְזֶחֶלת ַהָיָפה ַהֶצֶוות ִעם

ְּביֹוֵתר. ְוַהְמַעְנֶייֶנת

ֶׁשל ַּבֶצֶוות ָּבַחְרנּו ֲאַנְחנּו

ְמַעְנֵיין? ֶׁשהּוא ָנכֹון ַהִמיְניֹוִנים.

32

33

34

שמעוני איילה מאת
הכוכב היא יפנית-אמריקנית, טניסאית אוסקה, נאומי

כבר שהיא כאלה שחושבים הטניס ויש בעולם העולה

בעולם. ביותר הטובה הטניסאית

בארצות הברית, זכתה וגדלה אוסקה שנולדה ביפן

אוסטרליה. באליפות זכתה לאחרונה

סרינה  סילקה) את (הזיזה, הדיחה היא לאליפות בדרך

הטניס'. ל'מלכת היום עד שנחשבה וויליאמס,

עליה  נשמע הקרובות, (לנחש) שבשנים להניח יש לכן,

החדשה. הטניס' כ'מלכת הרבה, רויטרסעוד

ֳא

רויטרס
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ַּבַיְרקֹון ְמָחָאה

נסגר המפלצות קפה

מאת שירה לוי
המפלצות. קפה הוא יפן, בירת בטוקיו, המעניינים המקומות אחד

בזמן שמופיעות מפלצות דמויות של מאוד, עם צבעוני קפה בית זהו

ושותים. אוכלים שהאורחים

אותו  (חייבים) לסגור נאלצים שהם הקפה אנשי בית הודיעו לאחרונה,

הקורונה. בגלל

הם לא מגיע", איש ועכשיו רבים, תיירים מגיעים היו הקפה שלנו "לבית

הרבה  פעילות כל-כך (להתקיים) בלי לשרוד יכולים לא "אנחנו מסבירים.

לגמרי". המקום החלטנו לסגור את לכן, זמן.

הקורונה. (זמן) תקופת לפני הקפה בית אנשי בתמונה:

ְלִמְקֶרה
ֶׁשִנְתָקִעים
ַמֵסָכה ְלא

37

36

35

ֳא

שמעוני איילה מאת
ֵמַהַּבִית יֹוְצִאים ֲאַנְחנּו ִלְפָעִמים,

ְוָאז ַמֵסָכה. ָלַקַחת ְוׁשֹוְכִחים

ִציּבּוִרי, ְלָמקֹום ַמִגיִעים ְּכֶׁשֲאַנְחנּו

ָלנּו ַמֵסָכה. ֶׁשֵאין ְמַגִלים ֲאַנְחנּו

ִלְקנֹות הֹוְלִכים עֹוִׂשים? ָמה

ַמֵסכֹות? ֶׁשל ֲחָדָׁשה ֲחִביָלה

ַהַּבְיָתה? חֹוְזִרים

ַהִּפְתרֹון ֶאת ִהְמִציאּו ְלַמָצב ֶׁשָּכֶזה

(ְקִנַיית)  ִלְרִכיַׁשת ְמכֹוָנה – ַהָּבא

ּבֹוֶדֶדת. ַמֵסָכה

ְּבַאְרצֹות ֶׁשִנְמֵצאת ַהזֹו, ַהְמכֹוָנה

דֹוָמה ִלְמכֹונֹות ַהְּבִרית,

ִּכְמַעט רֹוִאים ֶׁשֲאַנְחנּו ַהַמְמָתִקים

ְּבכֹל ָמקֹום.

ִעם ִלְהיֹות ִנְצָטֵר ַהמּוְמִחים, ְלִפי

ַרב. ְזַמן עֹוד ַמֵסכֹות

ֶׁשִנְרֶאה  (ַלְחׁשֹוב) ְלַהִניַח ָסִביר ָלֵכן

ְּבַרֲחֵבי ָּכֵאֶלה ְמכֹונֹות עֹוד

ָהעֹוָלם.

רויטרס

גרינברג עמית מאת
ֶׁשא ֵיׁש ִיְׂשְרֵאִלים

ַהֶדֶר ֶאת אֹוֲהִבים

ַהֶמְמָׁשָלה ֶׁשָּבה

ְמַטֶּפֶלת ַּבקֹורֹוָנה.

ִהְפִגינּו ֵמֶהם ַּכָמה

ַהַיְרקֹון. ְּבַנַחל ָלַאֲחרֹוָנה

ַהַמִים ַעל ָׂשמּו ֵהם

יֹוֵתר ְלַטֵּפל טֹוב ַלֶמְמָׁשָלה ַהקֹורֹוָנה, ְוָקְראּו ִוירּוס ְּבצּוַרת ֲעָנִקִיים ָּבלֹוִנים

ַּבַמְׁשֵּבר.

  רויטרס



 .1א ָעָבר ְוא ָעִתיד: הֹו _ _

2. ַהִמְקצֹוַע ֶׁשל ַהמֹוָרה: הֹו _ _ _

3. סּוָפה ֲחָזָקה ִעם ֶגֶׁשם ְורּוחֹות: הּו _ _ _ _  

4. ִריקּוד ִיְׂשְרֵאִלי: הֹו _ _ 

5. ַהֵהֶפ ִמ'ּבֹוֶנה': הֹו _ _

6. ֶּכֶסף ַרב: הֹו _ 

7. ַהְנָמָכה ִּבְמִחיר: הֹו _ _ _

8. ַהְצָהָרה ֶׁשל ֶנֱאַׁשם: הֹו _ _ _ 

9. ַאָּבא ְוִאָמא: הֹו _ _ _ 

10. ְסּפֹוְרט ַעל ֶקַרח: הֹו _ _ 
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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 ל ע ת

ע ק ו ש

1. ָמקֹום ַצר ְוָארֹו ַּבֲאָדָמה

2. ַהֵהֶפ ֵמ'הֹוִריד'

3. ֲאִמיָרה ִּביקֹוְרִתית

4. ִריקּוד ִיְׂשְרֵאִלי

5. ַהֵהֶפ ִמ'ּבֹוֶנה' 

6. ֶׁשֵהִביסּו אֹותֹו

7. ָאָדם ֶׁשעֹוֵסק ִּבְכִביַסת ְּבָגִדים 

8. חֹוְבִׁשים ַעל ָהרֹאׁש

9. ַהֵהֶפ ֵמ'ָרָעב' 

 .10א ָצף

1. ָיָׁשן ְמאֹוד

2. ַּבַעל ַחִיים ִעם ִׁשְריֹון

3. ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשָלה 
   ִהיא ְׁשטֹוְקהֹוְלם

4. ַהֵהֶפ ִמ'ָדרֹום'

5. ַּבַעל ַחִיים ָקָטן ְוָאפֹור

6. ַּבַעל ַחִיים ָגדֹול 

   ּוְמסּוְרָּבל (כ"מ)

7. סּוג ֶׁשל ָמחֹול

 .8א ֵעִרים

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ֶסֶפר ֶׁשקֹוְרִאים ְּבֶפַסחִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ִחיּול, ִהְצָטְרפּות ַלָצָבא

3. ָדִוד ִּבְכִתיב ָמֵלא

4. ֶעֶרב ֶּפַסח: ֵליל _____ 

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ה' ְ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

* מֹותֹו * ְלַהְכִריַח * ִּבְׁשִבילֹו * ָעזּוב *
* ָעׂשּו * ְלַהְראֹות * ָעׂשּו ַהָצָגה * ִנְמָצא *

* ֵיׁש ְמַעט ְּכמֹותֹו * ָיָׁשן ְמאֹוד * ִּכיְּבדּו * מֹוִריִדים *

1. ְלַאֵלץ ___________ 

2. ׁשֹוֵכן ___________

3. ִהְמִחיזּו __________

4. ֶהֱעִריכּו __________

5. ְּפִטיָרתֹו __________

6. ְלַהְמִחיׁש _________

7. ָעְרכּו ___________

8. ָנטּוׁש ___________

9. ָנִדיר ___________

10. ַּבֲעבּורֹו ________

11. ַמְפִחיִתים _______

12. ַעִתיק __________

הו

. ַּבַעל ַחִיים ָקָטן ְוָאפֹור

1

2

3

4

5

6

7

8
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

תל-אביב אבן-חן, יותם

נויה רנגלר, חיפה

ירושלים נרקיס, אבישג

חולון מתת-טוב, אוהד

באר-שבע אל-מצרי, מוחמד

רעננה כהן, רעות

מודיעין רכבי, נעמה

אפרת בידרמן, תם

נהריה פוגל, רוני

קצרין שומרון, גיל

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     354ַהַתְׁשֵּבץ מספר

התשובות עם זה טופס שלחו
פרסים. יוגרלו נכונה הפותרים בין

לשלוח ל: את הפתרונות יש

52 ירושלים 9626903 החלוץ  מערכת ינשוף רח'

שם

כתובת  

עיר                               

ַּבגּוף ֲאחֹוִרי ֵחֶלק .1

ִיְׂשָרֵאל ִּבְדרֹום ֵאזֹור .2

ר"מ ְלֶׁשָעַבר ְמַנֵחם ____, .3

ׁשֹוְדִדים .4

(כ"ח) ְּבַרִּבים ִאי-ֵסֶדר .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ֲאָנִׁשים ִמֶּבְלִגָיה .6

ַּבָאֶלְפֵּבית ַהְׁשִליִׁשית ָהאֹות .7

ַדֶּבֶׁשת ֵיׁש לֹו .8

ַּבָים ִמֶמנּו ַהְרֵּבה ֵיׁש .9

8 7 6 6 5 4 3 3 2 1

12 11 10 9

16 16 15 14 13

20 21 19 18 19 17 17

23 22 23 21

27 26 25 24

29 29 28

32 31 31 30

34 34 33

40 40 38 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 49 50 48 49 47 46

52 51 50

מאוזן:

ְוָיֶפה. ֶחֶרק ִצְבעֹוִני .6 (ר"ת). ֲאָדָמה ַתּפּוַח .3 ְּבָגִדים. ָעָליו ָׂשם .1

ַתְבִלין .16 ַדק. ֶחֶבל .15 ָאנּו. .13 ִחיצֹוִני. א .11 יֹוֵתר. טֹוב עֹוֶׂשה .9

ִמיַלת .21 ַדל. ָעִני, .19 נֹוֵצץ. ַמְבִריק, .18 ְּבתֹוָכה. .17 ַלָקֶפה. ָחִריף

לֹוַמר רֹוֶצה .28 ַהחֹוִלים (ר"ת). ֵּבית .26 ַעם. .24 ַסָּבא. .23 ְׁשֵאָלה.

ְּבֶּכֶסף ִׁשיֵלם .33 ָחַזר. .31 ָּפַעל. ָעַבד, .30 ַּבֶמְמָׁשָלה. ָחֵבר .29 (ר"ת).

ְלַמַען, .36 ָיָּפִני. ַמְטֵּבַע .35 (ר"ת). ְוָחִליָלה ַחס .34 ַמֶׁשהּו. ֲעבּור

ְמִכיִנים .44 ֶזֶבל. .42 ְלבּוׁש ְלַכף ָהֶרֶגל. .41 ִדיֵּבר ְּבֶׁשֶקט. .40 ַּבֲעבּור.

ַעל- ֶּפֶלא, .48 ְּפלּוגֹות. ַּכָמה ֶׁשּכֹוֶלֶלת ְצָבִאית ְיִחיָדה .46 ִמֶמנּו ֶּבֶגד.

ָהֵאׁש'. 'ַעל .52 ְמַאֵלף. ,ַמְדִרי .51 ַאָּבא. ָאח ֶׁשל .50 ִטְבִעי.

מאונך:

ֶצַבע .5 ֶׁשל ַהָּפָרה. ַהָזָכר .4 (ר"ת). ָזָהב ַתּפּוַח .3 ַעִליָזה. .2 ְּבִלי. .1

ִעם ַחִיים ַּבַעל .8 ַהָׁשרֹון (ר"ת). ָרַמת .7 ֵּכֶפל. ִמיַלת ָּכפּול, .6 ַהִּפיל.

ָחרּוץ. ֶחֶרק .22 ַהֵהֶפ ֵמ'ֵריק'. .21 ֵׁשף. .20 א ַצר. .19 ַהְצחֹוק. קֹול .15 חֹוֶזה. .14 ֶנֶגד ַטְנִקים (ר"ת). .12 ַּבֶּפה. ִנְמֵצאת .10 ֵחֶדק.

ִעם ָקָטן ַחִיים ַּבַעל .33 ִסְפרּוִתי. דֹב .32 ִמ'ְתׁשּוָבה'. ַהֵהֶפ .31 ֶגֶׁשם. מֹוִריד .30 ֵמ'ָעַמד'. ַהֵהֶפ .27 ּפֹוִלין. ֶׁשל ִעיר ַהִּביָרה .25 ָיֵרַח. .23

ְּבַעד. א .41 ְוׁשּוב. ׁשּוב ַלֲחזֹור ְוִלְלמֹוד .39 (ר"ת). ֵיׁש אֹוְמִרים .38 ִמ'ִמְלָחָמה'. ַהֵהֶפ .37 ֶנֶגד. א .36 ְּבמֹוחֹו. ִהְׁשַתֵמׁש .34 קֹוִצים.

ִקיצּור ְלַגן ְיָלִדים. .49 ַאֵחר (ר"ת). ָדָבר .47 ֶׁשְמַסֵמל ְמִדיָנה. ִמַּבד ַמְלֵּבן .45 ָרָחב. ַקו .43



מאת איילה שמעוני
ֶסֶקר ֶׁשל אּוִניֶבְרִסיַטת ֵתל-ָאִביב ָמָצא ֶׁשַּבְתקּוָפה (ְזַמן) ַהזֹו ַהִיְׂשְרֵאִלים 

ְיֵׁשִנים יֹוֵתר, ְוצֹוֲעִדים ָּפחֹות. זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשַרִּבים עֹוְבִדים ֵמַהַּבִית, אֹו ֶׁשִּפיְטרּו 

אֹוָתם ְּבאֹוֶפן ְזַמִני.

ַהחֹוְקִרים ָנְתנּו ְׁשעֹוִנים ֲחָכִמים ַלִנְבָדִקים ְוָכ ָמְדדּו ֶאת ִמְסָּפר ַהְצָעִדים ְוֶאת 

ְׁשעֹות ַהֵׁשיָנה ֶׁשָלֶהם.

"ֲאָנִׁשים ְצִריִכים ָלִׂשים ֵלב ַלְּבִריאּות ֶׁשָלֶהם", אֹוְמִרים עֹוְרֵכי ַהֶסֶקר.

"ַהְסָגִרים ְוָהֲעבֹוָדה ֵמַהַּבִית ַמְפִחיִתים (מֹוִריִדים) ַּבְּפִעילּות ַהיֹוִמית ְוֶזה א 

טֹוב ַלְּבִריאּות".

ֵהם ַמְמִליִצים ְלכּוָלם ָלֵצאת ִלְצִעידֹות ְוִלְׁשמֹור ַעל ּכֹוֶׁשר ְּככֹל ָהֶאְפָׁשר.
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ְיֵׁשִנים יֹוֵתר ְוצֹוֲעִדים ָּפחֹות

למה יש חנויות לעכברים?

מאת סתיו מור
ִמְתָּבֵרר, ֶׁשא ָצִרי ִלְנסֹוַע ַעד 

ְלַיָּפן ְּכֵדי ִלְראֹות ֶאת ְּפִריַחת 

ַהדּוְבְדָבן.

ַגם ְּבִיְׂשָרֵאל הּוא ּפֹוֵרַח ְּבצּוָרה 

ַמְרִהיָבה (ָיָפה ְּביֹוֵתר).

ַּבְתמּוָנה: ֵעץ דּוְבְדָבן ַּבַגן 

ַהּבֹוָטִני ִּבירּוָׁשַלִים.

ְּפִריַחת ַהדּוְבְדָבן 
ְּבִיְׂשָרֵאל 

38

39

40

ֳא

סתיו מור

Pixabay

מאת רונן גליק
ברחובות העיר ַמאלמו 

שבשבדיה נפתחו לאחרונה 

חנויות בגודל קופסאות נעליים.

כדי לראות מה שיש בהן, צריך 

להתכופף ואפילו לשכב על 

המדרכה.

"אלה חנויות שמתאימות רק 

לעכברים", אומרים חברי 

קבוצת אומנים שבדית בשם 

Anonymouse. "אנחנו רוצים 

ליצור סקרנות בקרב (בתוך, בין) 

אנשים".

ואכן, ההתעניינות ברעיון 

האומנותי הזה גוברת מיום ליום, וכיום אפשר לראות 'חנויות' כאלה 

גם בהולנד ומדינות אחרות באירופה. כך תוכלו למצוא גם בית מרקחת, 

חנות תקליטים, מסעדות ואפילו פארק שעשועים.

"זה ממש קסם", אומרים תושבי מאלמו. "בכל פעם 

שמישהו מוצא 'חנות' חדשה, הוא 

מפרסם אותה ברשתות החברתיות 

ורבים באים לראות אותה".





מתוך פייסבוק

מתוך פייסבוק


