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ַה ָצ ָעה :רַק ְמחוּ ָסנִים יוּכְלוּ ְל ַהגִי ַע ַל ֲעבוֹדָה
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ִמצוֹא ְד ָרכִים לְאַלֵץ ) ְל ַה ְכרִי ַח(
שׁלָה ְמנַסָה ל ְ
ַה ֶמ ְמ ָ

ֶאזְ ָר ִחים ְל ִה ְת ַחסֵן * ְלפִי אַ ַחת ַה ַה ָצעוֹת:
עוֹ ְבדִים א ְמחוּ ָסנִים א יוּכְלוּ ְל ַהגִי ַע ָל ֲעבוֹדָה
וּסְטוּ ֶדנְ ִטים א ְמחוּ ָסנִים א יוּכְלוּ ְל ִהי ָכּנֵס
שׁ ֵאלָה ִהיאַ :ה ִאם ַה ַל ַחץ
לָאוּנִי ֶב ְרסִי ָטאוֹת * ַה ְ
ַהזֶה יַ ְצלִי ַח *

   

ה'תו הירוק' מתחיל לפעול

גַם הַ'יַנְשׁוּף'
עוֹשׂה הִיסְטוֹ ְריָה
ֶ
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מאת שירה לוי
ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ָע ָשׂה ָלאַ ֲחרוֹנָה
אַחר ֶשׁהוּא נִ ְשׁ ַלח
טוֹריָהְ ,ל ַ
יס ְ
ִה ְ
ַבּדוֹאַר ַבּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ְל ִאיחוּד
ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ַע ְר ִביוֹת.
אַחר ֶשׁ ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת
זֶה ָק ָרה ְל ַ
ירוּתי
יחת ֵשׁ ֵ
ִה ְס ִכּימוּ ַעל ְפּ ִת ַ
ֵיהן.
ַהדוֹאַר ֵבּינ ֶ
יבּלוּ ַרק
קוֹר ִאים ֵאלוּ ִק ְ
ַעד ַהיוֹםְ ,
יט ִל ִיים.
ֶאת ָה ִעיתוֹנִ ים ַה ִד ִיג ָ

מאת רונן גליק
בימים אלה אזרחים
מקבלים 'תו ירוק'.
זוהי תעודה שמאשרת
שהם קיבלו שני חיסונים.
עם התעודה הזו ,הם
יכולים להיכנס למקומות
שונים.

   

שׁיכָה ַל ֲעלוֹת
ַה ִכּנֶרֶת ַמ ְמ ִ
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שׁם ַה ַחם בְּעוֹלָם ַה ֵטנִיס
נֵאוֹ ִמי אוֹ ָסקָה – ַה ֵ

ָעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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קוראים כותבים
תוֹדָה!

6

תוֹדה(
)לוֹמר ָ
רוֹצים ְלהוֹדוֹת ַ
'א ְל ָז ְיתוּן'ִ ,
סוֹדי ֵ
יתה ו' ִמ ֵבּית ֵס ֶפר ְי ִ
ידי ִכּ ָ
ַחנוַּ ,ת ְל ִמ ֵ
ֲאנ ְ

ְל ַהנְ ָה ַלת 'יַנְ שׁוּף' ַעל ָה ִעיתוֹן.
וּב ְג ָל ָלה ִה ְשׁ ַתנוּ ַה ְר ֵבּה
עוֹל ִמית ִ
ֵפה ָ
אוֹתנוּ ַמג ָ
יעה ֵא ֵלינוּ( ָ
)ה ִג ָ
יוֹד ִעים ֶשׁ ָפּ ְק ָדה ִ
כּוּלנוּ ְ
ָ
לוֹמ ִדים ֵמ ָרחוֹק ְוא
ַחנוּ ְ
ילת ַה ָשׁנָה ְו ַעד ַע ְכ ָשׁיוֲ ,אנ ְ
ְד ָב ִרים ְבּ ַחיֵינוִּ .כּ ְמ ַעט ִמ ְת ִח ַ
הוֹל ִכים ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר.
ְ
)שׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרה( ִה ְצ ָט ַר ְפנוּ ְל ִעיתוֹן ' ַי ְנשׁוּף' ְו ַד ְרכּוֹ ָק ָראנוּ כֹּל ִמינֵי ַכּ ָתבוֹת
ֶא ְשׁ ָת ַקד ָ
)עשׂוּ ַה ָצגָה( ֶשׁ ֵהם ַבּ ֲח ָדשׁוֹת
ֲפילוּ ִה ְמ ִחיזוּ ָ
ידים ֶשׁא ִ
ְמ ַענְ ְיינוֹת ַו ֲחשׁוּבוֹתָ .היוּ ַת ְל ִמ ִ
ַבּ ֶט ֶלוִ ויזְ יָה וְ ָק ְראוּ ֶאת ַה ַכּ ָתבוֹת ְבּצוּ ָרה ְמ ַע ְניֶינֶתְ ,כּ ִאילוּ ֵהם ַשׁ ְד ָרנִ ים.
שׁוֹכן )נִ ְמ ָצא( ִבּ ְכ ָפר ַמ ְנ ָדא וְ ִנ ְשׂ ַמח ְלאָ ֵר ַח ֶא ְת ֶכם ְכּ ֵדי ְל ַס ֵפּר ָל ֶכם
ֵבּית ַה ֵס ֶפר ֶשׁ ָלנוּ ֵ
ַחנוּ ֶנ ֱה ִנים ֵמ ָה ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף'.
ֵאיֲ אנ ְ
תלמידי כיתה ו' ,כפר מנדא

ִשׂ ָר ֵאל
כֺּל ַהכָּבוֹד ְל ֶאזְ ְר ֵחי י ְ
יע ָל ֶהם כֹּל ַה ָכּבוֹד.
וּמ ִג ַ
חוּסנוּ ֶנגֶד ַהקוֹרוֹנָהַ ,
רוֹב ֶא ְז ְר ֵחי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
כּוּלם.
שׁוֹמ ִרים ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ָ
ֵהם ִנ ְשׁ ָמ ִעים ְל ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם ְו ְ
רוֹצים ְל ִה ְת ַח ֵסן ְו ַה ַמ ָצב ַמ ְד ִאיג ְמאוֹד.
ָשׁים ַר ִבּים א ִ
ָכּאןְ ,בּ ָצ ְר ַפתֲ ,אנ ִ
יכים ִל ְלמוֹד ֵמ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים.
ַה ָצ ְר ָפ ִתים ְצ ִר ִ
דויד אלבז ,פריז ,צרפת

זֶה ַמ ְפ ִחיד
אתי ְבּ ִעיתוֹן ' ַי ְנשׁוּף' ַ 353על ַה ַת ִנין ַבּ ִכּ ֶנ ֶרת .זֶה ַמ ָמשׁ ַמ ְפ ִחיד.
ָק ָר ִ
ֹל-כּ.
סוּכּנֶת כּ ָ
אוּלי יֵשׁ ָשׁם ַחיָה ְמ ֶ
יוֹד ַע ֶשׁ ַ
יכּנֵס ַל ַמ ִיםְ ,כּ ֶשׁ ֲא ִני ֵ
רוֹצה ְל ִה ָ
יתי ֶ
א ָה ִי ִ
אֲנִ י ְמ ַקוֶוה ֶשׁ ִי ְת ְפּסוּ אוֹתוֹ ַמ ֵהר.
יונתן כבודי ,חיפה
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ַמ ֲע ֶרכֶת ְבּ ִחירוֹת
7
שׁ ֵק ָטה
ְ
ַעד ְל ֶרגַע זֶהַ ,מ ֲע ֶר ֶכת ַה ְבּ ִחירוֹת
יבה
ְשׁ ֵק ָטה ַי ֲח ִסיתֵ .אין זִ יהוּם ְס ִב ָ
וּמ ְניָירוֹת ֶשׁל ַה ִמ ְפ ָלגוֹת
ִמ ְכּ ָרזוֹת ִ
ילים.
ְו ֵאין ְמ ִריבוֹת ֵבּין ְפּ ִע ִ
זֶה ָד ָבר טוֹבֶ ,שׁ ַמ ְר ֶאה
כוֹלה
יקה ֶשׁ ָלנוּ ְי ָ
יט ָ
פּוֹל ִ
ֶשׁ ַה ִ
ְל ִה ְת ַקיֵים גַם ְלא ָבּ ָלגָן.
ֲבל יֵשׁ גַם ָמקוֹם ִל ְדאָגָה.
אָ
אַחת אַ ֲח ֵרי
אַ ֲח ֵרי ַכּ ָמה ְבּ ִחירוֹת ַ
ַה ְשׁ ִניָיהַ ,ל ִציבּוּר ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי
יקה
יט ָ
פּוֹל ִ
ִנ ְמאַס .נִ ְמאַס ָלנוּ ֵמ ַה ִ
רוּבּנוּ ְכּ ָבר
יק ִאיםְ .ל ֵ
יט ָ
פּוֹל ִ
וּמ ַה ִ
ֵ
ֲמ ִדים
יכ ַפּת ִמי ַהמוּע ָ
א ִא ְ
רוֹצים ֶשׁנִ ְב ַחר ָבּ ֶהם( ֶשׁל
ָשׁים ֶשׁ ִ
)ה ֲאנ ִ
ָ
ַחנוּ א ִמ ְת ַענְ ְיינִ ים
ַה ִמ ְפ ָלגוֹתֲ .אנ ְ
יעה,
וּמ ִצ ָ
אוֹמ ֶרת ַ
ָמה כֹּל ִמ ְפ ָלגָה ֶ
קוֹר ִאים ֶאת
ַחנוּ ְכּ ָלל א ְ
ַו ֲאנ ְ
ָה ַרעֲיוֹנוֹת ֶשׁל ַה ִמ ְפ ָלגוֹת ַהשׁוֹנוֹת.
יכים
זֶה ַמ ָצב א טוֹבֶ .אזְ ָר ִחים ְצ ִר ִ
יקר
יקהְ ,בּ ִע ָ
יט ָ
פּוֹל ִ
ְל ִה ְת ַע ְניֵין ַבּ ִ
יכים ְל ָה ִבין
ִל ְפנֵי ְבּ ִחירוֹתֵ .הם ְצ ִר ִ
ימה ַל ֵדעוֹת
ֵאיזוֹ ִמ ְפ ָלגָה ַמ ְת ִא ָ
וְ ָל ְרצוֹנוֹת ֶשׁ ָל ֶהםְ ,כּ ֵדי ָל ַד ַעת ְבּ ִמי
יע
יכים ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ִל ְבחוֹרֵ .הם גַם ְצ ִר ִ
יק ִאים ,וְ זֶה ַהזְ ַמן
יט ָ
פּוֹל ִ
ַעל ַה ִ
ַלעֲשׂוֹת ֶאת זֶה.
אָז ִמ ַצד ֶא ָחדַ ,מ ֲע ֶר ֶכת ְבּ ִחירוֹת
ֲבל
יוּבי ,א ָ
ְשׁ ֵק ָטה ִהיא ָד ָבר ִח ִ
תוֹצאָה
אָסוּר ֶשׁ ִהיא ִת ְהיֶה ְכּ ָ
)חוֹסר ִא ְיכ ַפּ ִתיוּת( ֶשׁל
ֶ
ֲדישׁוּת
ֵמא ִ
ָה ֶא ְז ָר ִחים.
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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יבּלוּ
ִשׂ ָר ֵאל ,יוֹרֵד .זֹאת ִבּ ְזכוּת ַה ִחיסוּ ִנים ֶשׁ ִק ְ
◄ ִמ ְספָּר ַהחוֹלִים ְבּקוֹרוֹנָה ְבּי ְ
)ל ְלבּוֹשׁ(
כּוּלם ְל ַה ְמ ִשׁיַ לעֲטוֹת ִ
רוֹפ ִאים ְמ ַב ְק ִשׁים ִמ ָ
ֶאזְ ָר ִחים ַר ִבּיםַ .ל ְמרוֹת זֹאתָ ,ה ְ
ַמ ֵסכוֹת וְ ִל ְשׁמוֹר ַעל ִריחוּק ֶח ְב ָר ִתי.
ָילים ְכּ ֵדי
ִשׂ ָר ֵאלַ .ה ָצ ָבא ָשׁ ַלח ֵמאוֹת ַחי ִ
ָשׁה( לְאוֹרֶ חוֹפֵי י ְ
◄ זִיהוּם ָחמוּר )ק ֶ
ילוֹמ ֶטר ֶשׁל חוֹף.
יהם ִ 150ק ֶ
ֶפת ֲענָק ֶשׁ ִז ֵ
ַלעֲזוֹר ְבּנִ יקוּי ֶכּ ֶתם ז ֶ
אוֹמ ִרים אַ ְנ ֵשׁי ֵאיכוּת
יוֹתר ֶשׁ ָהיָה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל"ְ ,
קוֹלוֹגי ַה ָק ֶשׁה ְבּ ֵ
ִ
"זֶהוּ ָהאָסוֹן ָה ֶא
יבה.
ַה ְס ִב ָ
ִשׂ ָר ֵאל כָּץ" :א יִ ְהיוּ יוֹ ֵתר ְס ָגרִים"ְ .ל ַד ַעת ַה ַשׂר ָכּץ,
שׂר ָהאוֹ ָצר ,י ְ
◄ ַ
ָרים.
יוֹתר ְסג ִ
פּוֹג ִעים ְמאוֹד ַבּ ַכּ ְל ָכּ ָלה ֶשׁל ַה ְמ ִדינָה ְו ָל ֵכן א ְכּ ַדאי ַלעֲשׂוֹת ֵ
ָרים ְ
ַה ְסג ִ
נוֹסף.
אוֹמ ִרים ֶשׁיֵשׁ ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶשׁ ְבּכֹל זֹאת ִי ְהיֶה ֶסגֶר ָ
אוּלםְ ,בּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ְ
ָ
)עוֹשׂים( ַת ֲחרוּת
ִ
עוֹר ִכים
◄ גַם זוֹ ֶדרֶ לְעוֹדֵד עוֹ ְבדִים ְל ִה ְת ַחסֵןַ .בּ ַקנְ יוֹ ִנים ְ
רוֹצים
ַחנוּ א ִ
עוֹב ִדים ֶשׁ ָלה ִי ְת ַח ְסנוְּ ,ת ַק ֵבּל ְפּ ָרסֲ " .אנ ְ
ֵבּין ַה ֲחנוּיוֹתֲ .חנוּת ֶשׁכֹּל ָה ְ
ָשׁים
רוֹצים ֶשׁ ֲאנ ִ
ַחנוּ ִ
אוֹמ ִרים ַבּ ַק ְניוֹנִ יםֲ " .אנ ְ
ְל ַחיֵיב אַף ֶא ָחד ְל ַק ֵבּל ִחיסוּן"ְ ,
ִי ְת ַח ְסנוּ ִמתוְֹ בּ ִחי ָרה וְ ָרצוֹן טוֹב".
ִמחוּ ָסנִים ִבּ ְלבַדֶ .ח ְב ַרת ' ִי ְשׂ ָר ֵא ְייר' ַת ְת ִחיל ְל ַה ְפ ִעיל
◄ ְבּקָרוֹבִ :טיסוֹת ל ְ
ֲחרוֹת
עוּפה א ֵ
חוּס ִנים .זֶהוּ ִניסוּי ֶשׁגַם ֶח ְברוֹת ְת ָ
ָשׁים ְמ ָ
ילת ַרק ַל ֲאנ ִ
ִטיסוֹת ְל ֵא ַ
חוֹשׁבוֹת ַלעֲשׂוֹת.
ְ
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אוֹטוֹבּוּסים ְמ ַח ְפּשׂוֹת
ִ
ְמן! ֶח ְברוֹת ָה
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נָ
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ֶשׁ ְבּ ְ
)מ ְשׁ ַת ְתפוֹת( ַבּ ְתאוּנָה.
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רַק ְמחוּ ָסנִים יוּכְלוּ ְל ַהגִי ַע ַל ֲעבוֹדָה?
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מאת יגאל צדקא
ֵע
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת ְד ָר ִכים ְל ַשׁ ְכנ ַ
ֶאזְ ָר ִחים ְל ִה ְת ַח ֵסן.
ֵבּין ַה ַה ָצעוֹת ֶשׁ ָעלוּ – ֶלאֱסוֹר ַעל
י-ס ֶפר,
חוּסנִ ים ַלעֲבוֹד ְבּ ָב ֵת ֵ
א ְמ ָ
Pixabay
אוֹטוֹבּוּסים,
ִ
י-חוֹליםְ ,בּ
ִ
ְבּ ָב ֵת
ָשׁים ַר ִבּים.
וּבכֹל ָמקוֹם ֶשׁיֵשׁ בּוֹ ֲאנ ִ
ַבּ ֲחנוּיוֹת ְ
ָשׁים ֶשׁא ִה ְת ַח ְסנוּ",
רוֹצים ְל ַס ֵכּן ֶאזְ ָר ִחים ִבּ ְג ַלל ַכּ ָמה ֲאנ ִ
ַחנוּ א ִ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
ְ
מוֹרים
וּל ִ
טוּד ְנ ִטים ְ
)חוֹשׁ ִבים( ָל ֵתת ַרק ִל ְס ֶ
ְ
שׁוֹק ִלים
יטאוֹת ְ
יב ְר ִס ָ
גַם ָבּאוּנִ ֶ
ימוּדים.
חוּסנִ ים ָלבוֹא ַל ִל ִ
ְמ ָ
עוֹדד.
יבּלוּ ִחיסוּן וְ זֶה ְמ ֵ
ֵבּינְ ַת ִייםֶ ,אזְ ְר ֵחי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַר ִבּים ִק ְ

התושבים מתכוננים לברוח
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אֳ

מאת רונן גליק
הר ָה ֵא ְטנָה שבאיטליה ממשיך לפלוט )להוציא( אפר בכמויות גדולות.
המעניין הוא שצבע האפר הוא צהוב ולא שחור או אפור.
באיטליה עוקבים )בודקים( אחרי הפעילות של ההר ,כדי להתכונן
לאפשרות שהוא יתפרץ.
בכל מקרה ,התושבים שחיים ליד ההר כבר מכינים את עצמם לברוח
במהירות.
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רויטרס

ִמיאַנְ ָמר
סוֹ ֶערֶת
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מאת איילה שמעוני
פוּא ִיים ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָה
ָותים ָה ְר ִ
ַה ְצו ִ
עוֹס ִקים ַבּ ִמ ְל ָח ָמה
ְל ַמ ָטה ,א ְ
ְבּקוֹרוֹנָה.
ָותים ִמ ִמיאַנְ ָמר
ֵא ֶלה ֵהם ְצו ִ
אַסיָה.
ֶשׁ ְבּ ִמ ְז ָרח ְ
)מ ְפ ִגינִ ים( ֶנגֶד ַה ָצ ָבא
מוֹחים ַ
ֵהם ִ
)עשׂוּ(
יצעוּ ָ
ְו ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה ֶשׁ ִבּ ְ
ַמ ְה ֵפּ ָכה ַבּ ְמ ִדינָה.
ילקוּ ֶאת ַה ְנ ִשׂיאָה ,אוֹנְ ג ַסאן
ֵהם ִס ְ
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם ָת ְפסוּ ֶאת
סוּ ִצ'יְ ,ו ִ
ַה ִשׁ ְלטוֹן.
יצ ָחה ַבּ ְבּ ִחירוֹת
סוּ ִצ'י ִנ ְ
ֶע ְרכוּ
מוֹק ַר ְטיוֹת ָה ִראשׁוֹנוֹת ֶשׁנ ֶ
ַה ֶד ְ
) ַנעֲשׂוּ( ְבּ ִמיאַ ְנ ָמר ְבּ.2015-
ָצאוּ ָל ְרחוֹבוֹת ְכּ ֵדי
ֶא ְז ָר ִחים ַר ִבּים י ְ
ְל ַה ְפ ִגין ֶנגֶד ַה ַמ ְה ֵפּ ָכה.
מוֹק ַר ְטיָה
רוֹצים ֶאת ַה ֵד ְ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים
ֶשׁ ָלנוּ ַבּ ֲח ָז ָרה"ְ ,
שׁוֹט ִרים
ַס ִכּים ֶשׁ ְ
ַה ַמ ְפ ִגינִ ים" .א נ ְ
ָילים ִי ְת ְפּסוּ ֶאת ַה ִשׁ ְלטוֹן".
ְו ַחי ִ
אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ַה ַה ְפגָנוֹת ַהסוֹעֲרוֹת
ָ
ְבּ ַר ֲח ֵבי ַה ְמ ִדינָהֵ ,בּינְ ַת ִיים ַה ָצ ָבא
ַות ִרים ַעל
וְ ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה א ְמו ְ
ַה ִשׁ ְלטוֹן.

רויטרס

ִעי ִריַית ֵתל-אָבִיב נֶגֶד ֲחנָיוֹת ְפּ ָר ִטיוֹת
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מאת עמית גרינברג
ל-אָביב ִהיא ִעיר
ֵת ִ
ִעם ְפּ ָק ִקים ַר ִבּים.
ִמ ְס ָפּר ַה ְמכוֹנִ יוֹת ֶשׁ ָבּה
וּב ָשׁעוֹת
גָדוֹל ְמאוֹדְ ,
נוּעה
ְמסוּיָימוֹתַ ,ה ְת ָ
ִכּ ְמ ַעט וְ א ָזזָה.
  
ל-אָביב
יריַית ֵת ִ
ְבּ ִע ִ
הוֹריד( ֶאת ִמ ְס ָפּר ְכּ ֵלי ָה ֶר ֶכב ָבּ ִעיר ִ -בּיטוּל ֲחנָיוֹת
)ל ִ
ָמ ְצאוּ ֶד ֶרְ ל ַה ְפ ִחית ְ
ְפּ ָר ִטיוֹת ֲח ָדשׁוֹת.
יבּנוּ ֵמ ַע ְכ ָשׁיו א ִי ְהיוּ ֲחנָיוֹתַ .ה ָד ָבר ִי ְגרוֹם
תוֹכנִ יתְ ,ל ִבּנְ יָינִ ים ֶשׁ ִי ָ
ל-פּי ַה ְ
ַע ִ
ַותר ַעל ַה ְמכוֹנִ יוֹת ֶשׁ ָל ֶהם ִבּ ְג ַלל ֶשׁא ִי ְהיֶה ָל ֶהם
ֲלי ַה ָבּ ִתים ְלו ֵ
ֲשׂה( ְל ַבע ֵ
) ַיע ֶ
ֵאיפֹה ַל ְחנוֹת.
)ת ְת ִחיל( ַלעֲבוֹד עוֹד ִל ְפנֵי ֶשׁ ַה ִבּ ְניָי ִנים
יריָיה ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ָה ַר ֶכּ ֶבת ַה ַק ָלה ָת ֵחל ַ
ָבּ ִע ִ
יוּכלוּ ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ָבּ ַר ֶכּ ֶבת ְוא ִי ְס ְבּלוּ ִמ ָכּ
יבּנוָּ .כָּ ה ֶאזְ ָר ִחים ְ
ַה ֲח ָד ִשׁים ִי ָ
ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ְמכוֹנִ ית ְפּ ָר ִטית.
ל-אָביב?
אַמצוּ )גַם ַיעֲשׂוּ( ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ֶשׁל ִע ִיריַית ֵת ִ
ֲחרוֹת ְי ְ
יריוֹת א ֵ
ַה ִאם גַם ִע ִ

שׁיכָה
ַה ִכּנֶרֶת ַמ ְמ ִ
ַל ֲעלוֹת
13

מאת איילה שמעוני
)גוֹבה( ַה ִכּ ֶנ ֶרת ַמ ְמ ִשׁי
ִמ ְפ ָלס ַ
אַחר ַה ְג ָשׁ ִמים ָה ַר ִבּים
ַלעֲלוֹת ְל ַ
ֶשׁי ְָרדוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה.
אוֹמ ִרים
"זֶהוּ חוֹ ֶרף מוּזָר"ְ ,
ָמים
מוּמ ִחים ְל ֶמזֶג ָהאֲוִ ויר" .יֵשׁ י ִ
ְ
וּמ ַצד ֵשׁנִ י ְמ ַעט
ַר ִבּים ֶשׁל ֶשׁ ֶמשִׁ ,
ֲרים ִעם ַה ְר ֵבּה ְג ָשׁ ִמים
ָמים סוֹע ִ
יִ
ֲפילוּ ֶשׁ ֶלג".
ָקיםַ ,וא ִ
ֲחז ִ
וּמה ִי ְהיֶה ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ החוֹ ֶרף?
ָ
ֲבל
ַחנוּ נִ ְר ֶאה עוֹד ְס ָערוֹת ,א ָ
" ֲאנ ְ
מוּמ ִחים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
ְק ָצרוֹת"ְ ,
ֲליַית ַה ִמ ְפ ָלס ,א נִ ְר ֶאה
ַל ְמרוֹת ע ִ
יע ַה ָשׁנָה ְל ִשׂיא
ֶשׁ ַה ִכּ ֶנ ֶרת ַת ִג ַ
גוֹבה ֶשׁ ָלה.
ַה ַ

להיכן נעלמה אשת המנהיג?
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אֳ

מאת רונן גליק
במדינה דיקטטורית הכל תלוי
במנהיג .לכל דבר שהוא עושה או
לא עושה ,יש משמעות )פירוש(
וחשיבות.
גם ְלמה שקורה עם האנשים
הקרובים לו יש משמעות גדולה.
זה מה שקורה בצפון קוריאה ,שם
שולט קים ג'ונג און.
בחודשים האחרונים ,אשתוִ ,רי
סוֹל ג'וּ ,לא נראתה בציבור.
רויטרס
   
בצפון קוריאה ובעולם שאלו
אם זה מרמז על משהו .האם המנהיג סילק אותה מהארמון? היו כאלה שאפילו חשבו שהוא הכניס אותה לכלא...
אך לאחרונה ,היא שוב נראתה בציבור וכולם נרגעו.
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

שׁלִיחִים? ַר ְח ָפנִים!
ְ
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מאת אבי גלבוע
לוֹחים
)חוֹשׁ ִבים( ֶשׁ ְבּעוֹד ַכָּ 15-שׁנָהִ ,כּ ְשׁ ִלישׁ ֵמ ַה ִמ ְשׁ ִ
ְ
יכים
ֲר ִ
ַמ ְד ָענִ ים ַמע ִ
ִי ְהיוּ ִעם ַר ְח ָפנִ ים.
"ח ְברוֹת
אוֹמ ִריםֶ .
קוֹח"ֵ ,הם ְ
לוֹח ַר ְח ָפן ְל ֵבית ַה ָל ַ
" ִי ְהיֶה ַקל ַי ֲח ִסית ִל ְשׁ ַ
ַבּר ַעל ַכּמוּיוֹת
לוֹחים ִי ְהיוּ ַחיָיבוֹת ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַר ְח ָפ ִנים ְכּ ֵדי ְל ִה ְתג ֵ
ַה ִמ ְשׁ ִ
ַרבּוֹת ֶשׁל ֲח ִבילוֹת".
ֲבוֹדה?
יחים ַע ְצ ָמם? ַה ִאם א ִת ְהיֶה ָל ֶהם ע ָ
וּמה ִי ְהיֶה ַעל ַה ְשׁ ִל ִ
ָ
DepositPhotos
 
"בּ ְג ַלל ַה ַכּמוּיוֹת ַה ְגדוֹלוֹת ֶשׁל ַה ֲח ִבילוֹת,
מוּמ ִחיםִ .
ירים ַה ְ
"ל ֵה ֶפַ ,"מ ְס ִבּ ִ
ְ
יוֹתר ְבּ ַר ְח ָפנִ ים".
יוֹתר וְ ֵ
ַת ִחילוּ ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ֵ
אַחת ַה ִסיבּוֹת ֶשׁ ֲח ָברוֹת י ְ
יחים .זוֹ ַ
ֲבוֹדה ,וְ ִי ְהיֶה ַמ ְחסוֹר ִבּ ְשׁ ִל ִ
ִת ְהיֶה ַה ְר ֵבּה ע ָ

לאוניברסיטה יש לוויין משלה
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מאת אבי גלבוע
בסוף החודש שעבר,
אוניברסיטת תל-אביב שיגרה
)שלחה( לוויין לחלל .זהו
לוויין קטן מאוד ,שנבנה כולו
באוניברסיטה התל-אביבית.
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מאת עמית גרינברג
ֲשׂה( ְבּכֹל
ֶמ ְח ָקר גָדוֹל ֶשׁ ֶנ ֱע ַרַ ) נע ָ
ֲשׁ ִירים
עוֹלם ָמ ָצאֶ ,שׁרוֹב ָהע ִ
ָה ָ
  

אוניברסיטת תל-אביב

"רק למעט מאוד מדינות יש לוויינים" ,אומר ד"ר מאיר אריאל ,מהמרכז
ללוויינים באוניברסיטה" .ואילו לאוניברסיטה שלנו ,יש לוויין משלה.
הלוויין הזה חשוב לכל תעשיית החלל בעולם .הגודל שלו פחות
מקופסת נעליים .הוכחנו )הראנו( שלא צריך לוויינים גדולים כדי לערוך
)לעשות( מחקרים בחלל .הלוויין גם זול מאוד ,ואני בטוח שחברות רבות
בעולם ירכשו )יקנו( אותו".
הלוויין התל-אביבי שוגר לחלל על גבי טיל אמריקני שיצא לתחנת
החלל הבינלאומית.
"תפסנו טרמפ על הטיל הזה ,והוזלנו עוד יותר את ההוצאות שלנו",
אומרים באוניברסיטה" .עכשיו ,גם חוקרים עם תקציב קטן יחסית,
יכולים להשתמש בלוויינים שלנו .אנחנו משנים את חקר החלל".
הלוויין הישראלי ישהה )יישאר( בחלל כמה חודשים ,ואז הוא יישרף
וייעלם באטמוספירה של כדור הארץ.
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ֵאיפֺה ַחיִים
שׁירִים?
ָה ֲע ִ

רוֹבים ְל ַמ ִים.
ֲזוֹרים ֶשׁ ְק ִ
ַח ִיים ָבּא ִ
ָעים
יוֹתר ְונ ִ
ֲזוֹרים ְי ָק ִרים ֵ
ֵא ֶלה א ִ
יוֹתר ִל ְחיוֹת ָבּ ֶהם.
ֵ
ַמים,
ֵהם ַח ִיים ְליַד נְ ָהרוֹת אוֹ ֲאג ִ
אוֹ ִבּ ְמקוֹמוֹת ֶשׁיֵשׁ ָשׁם ְבּ ֵרכוֹת
אכוּתיוֹת.
ְמ ָל ִ
יוֹתר ִל ְחיוֹת
מוּבןֶ ,שׁ ָבּ ִריא ֵ
ַכּ ָ
ִבּ ְמקוֹמוֹת ָכּ ֵא ֶלהָ ,בּ ֶהם ָה ֲא ִוויר
ֲזוֹרים
יוֹתרְ .כּמוֹ ֵכן ,א ִ
ָקי וְ ָק ִריר ֵ
נִ
פוּפים וְ זֶה ְבּ ֶה ְח ֵלט
ֵא ֶלה ָפּחוֹת ְצ ִ
מוֹסיף ְל ֵאיכוּת ַה ַח ִיים.
ִ
עוּמת זֹאתָ ,ה ֲע ִנ ִיים ַח ִיים
ְל ַ
ֲזוֹרים ְי ֵב ִשׁים,
-כּ ָלל ָבּא ִ
ְבּ ֶד ֶר ְ
ֶשׁ ָבּ ֶהם עֲלוּלוֹת ) ְיכוֹלוֹת( ְל ִה ְת ַפּ ֵת ַח
ַמ ֲחלוֹת.

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 ִ

ְ 30בּ ֶמרְץ – יוֹם ָה ִעיפָּרוֹן
יוֹתר ֶשׁיֵשׁ.
יס ִיים ְבּ ֵ
יבה ַה ְבּ ִס ִ
ֶע ְפרוֹנוֹת ֵהם ְכּ ֵלי ַה ְכּ ִת ָ
ֲד ִיין ַה ִשׁימוּשׁ
טוֹבים ,ע ַ
ָפים וְ ִ
ַל ְמרוֹת ֶשׁיֵשׁ ֵע ִטים י ִ
יוֹתר.
)ה ְר ֵבּה( ְבּ ֵ
ְבּ ֶע ְפרוֹנוֹת ַרב ַ
יפּרוֹן הוּא ְבּזֶה ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמחוֹק
אַחד ַה ִי ְתרוֹנוֹת ֶשׁל ָה ִע ָ
ַ
ֲח ִרים.
יבה א ֵ
ֶאת ָמה ֶשׁנִ ְכ ַתבָ ,ד ָבר ֶשׁ ֵאינוֹ ֶא ְפ ָשׁ ִרי ִבּ ְכ ֵלי ְכּ ִת ָ
ֶר ַמ ְניָה ִל ְפנֵי
ַיצר ְבּג ְ
ֶאת ָה ֶע ְפרוֹנוֹת ֵה ֵחלוּ ִ)ה ְת ִחילוּ( ְלי ֵ
ְכָּ 400-שׁנָה.
בוּעים ְבּ ָצהוֹב .זֹאת
ִשׂימוּ ֵלבֶ ,שׁרוֹב ָה ֶע ְפרוֹנוֹת ְצ ִ

'קוֹהינוֹר' ִמ ֶצ ְ'כיָה.
ִבּזְְזכוּת ֶח ְב ַרת ִ
דוּעה ָבּ ֶע ְפרוֹנוֹת
ַה ֶח ְב ָרהֶ ,שׁ ָה ְי ָתה ְי ָ
)טוֹבים( ֶשׁ ָלה,
ִ
יכוּת ִיים
ָה ֵא ִ
ִה ְשׁ ַת ְמ ָשׁה ְבּ ֶצ ַבע ָצהוֹב.
ְבּתוְֹ ז ַמן ָק ָצר גַם ֲח ָברוֹת
ֲחרוֹת ִה ְשׁ ַת ְמשׁוּ ַבּ ֶצ ַבע ַהזֶהְ ,כּ ֵדי ְל ַה ְראוֹת ֶשׁגַם
אֵ
יכוּת ִיים.
ָה ֶע ְפרוֹנוֹת ֶשׁ ָל ֶהן ֵא ִ
וּמ ַצ ְי ִירים ַרק
כּוֹת ִבים ְ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ְ
אָז ֵאיְ 
יפּרוֹן.
ִעם ִע ָ

מה זה 'פארק שמים בהירים'?
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
ַצ ֵבּי 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 ְמ ַס ֵכּן 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.



19

אֳ

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?

Pixabay
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
מה מיוחד ברקדנית הבלט?

חיסונים
בג'ונגל

20

21

ביערות הג'ונגל בברזיל ,חיים
שבטים מבוּדדים מהעולם.
למרות זאת ,רבים מהם חלו
בקורונה.
לאחרונה ,החלה )התחילה(
ממשלת ברזיל לחסן גם אותם.
בתמונה :צוות רפואה שט על
נהר האמזונס בדרכו אל אחד
השבטים המבודדים.

ויטוריה בואנו היא בלרינה מוכרת בברזיל .מה שמעניין בוויטוריה הוא
שהיא ...חסרת ידיים.
"כשלקחתי אותה בגיל  5לשיעור בלט הראשון ,כולם הסתכלו עליה
ימה של ויטוריה" .רבים חשבו שזה לא
בצורה מוזרה" ,מספרת ִא ָ
מתאים לקחת אותה לחוג ריקוד .אבל הבת שלי הראתה לכולם שלמרות
הנכות שלה ,היא מצליחה לרקוד כל-כך יפה".
כיום ,רבים מגיעים לראות את ויטוריה בהופעת בלט מיוחדת ,וגם כדי
ללמוד ולדעת שאפשר להצליח כנגד כל הסיכויים.

מדוע הוא שם מסכת גז?
כשאנחנו רואים אדם כמו בתמונה ,אנחנו מיד
חושבים על מלחמות ודברים לא טובים.
אולם ,האיש הזה עוסק ב ...בישול.
הוא מבשל דגים בסירים שלפניו .זהו בישול שנעשה
על-ידי גחלים ,כדי שהעשן ייתן טעם מיוחד לדגים.
כדי לא להיפגע מהעשן הסמיך )צפוף( ,האיש מגן
על עצמו בעזרת מסכת גז.
אגב ,זוהי צורת בישול מסורתית בווייטנאם ,ואפשר
לראות תבשילים בסירים האלה בשווקים הפתוחים
ברחבי המדינה.
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נהנים מהחורף הקר

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

החורף הקר באירופה מביא איתו גם הנאות
קטנות.
האנשים שבתמונה ,נהנים להחליק על נהר קפוא
בהולנד.
הם כמובן עשו זאת רק לאחר שהרשויות
)שלטונות( בדקו שהקרח מספיק חזק.

בתים מקושטים במקום תהלוכה

24

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

הדובים חזרו
לטבע

25

יותר מ 250-שנה .במרכז החגיגות תמיד יש תהלוכה עם בובות ענקיות,
תזמורות על משאיות ועוד .התושבים כמובן מגיעים מחוּפשים לחגיגות
והאווירה ְשׂמחה.
השנה ,בגלל הקורונה ,החגיגות בוטלו.
אולם ,התושבים לא ויתרו ומצאו דרך אחרת לחגוג .במקום תהלוכה
ובובות ענק ,הם קישטו את הבתים והעניקו )נתנו( לעיר אווירה שמחה.
"זה אמנם לא הקרנבל הרגיל שלנו ,אבל זה מה שאנחנו יכולים
לעשות כרגע" ,אמרו בניו-אורלינס.
בתמונה :אחד הבתים ה'מחופשים'.

בעיראק יש מלחמת אזרחים.
השלטון שם לא יציב )חזק(,
ואנשים לא שומרים על החוק.
בין היתר ,אנשים כולאים חיות
מסוכנות כאילו הן חיות מחמד.
היו כאלה שאפילו כלאו דובים.
קבוצה של חובבי חיות החליטה
לפעול למען )בשביל( בעלי
החיים האלה ,ובעיקר למען
הדובים .הם אספו את החיות
שהיו בשבי בבתים פרטיים
ושחררו אותם בטבע.
בתמונה :חובבי החיות
משחררים את אחד הדובים.
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סיפור קצר
ָמה ָהיָה בְּתוֹ אֲרוֹן ַהקְבוּרָה?

26

עוֹב ִדים
בּוֹקרִ ,ה ִגיעוּ ָה ְ
ְכּמוֹ ְבּכֹל ֶ

ָהאָרוֹן ֶשׁ ֶלט אוֹ ְתמוּנָה ֶשׁל ַהנִ ְפ ָטר.

אוֹתה".
כוֹלים ִל ְפתוֹר ָ
אַתם ְי ִ
ַרק ֶ

יסה
ָבוֹהַ .בּ ְכּ ִנ ָ
ְל ִבנְ יָין ַה ִמ ְשׂ ָר ִדים ַהג ַ
מוֹד ַעת ֵא ֶבל ֶשׁ ָבּה ָהיָה ָכּתוּב:
ָה ְי ָתה ַ
יעים ַעל ְפּ ִטי ָרתוֹ
מוֹד ִ
"בּ ַצ ַער ַרב ,אָנוּ ִ
ְ
ָתן( ֶאת
אָדם ֶשׁ ָמנַע )א נ ַ
)מוֹתוֹ( ֶשׁל ָה ָ
ֲבוֹדהֶ .ט ֶקס
ַה ִה ְת ַק ְדמוּת ֶשׁ ָל ֶכם ַבּע ָ

עוֹב ִדים ֶשׁ ָהיָה ְמאוֹד ַס ְק ָרן
אַחד ָה ְ
ַ
ָל ַד ַעת ִמי ָה ִאישׁ ,נִ יגַשׁ ְלאָרוֹן ַה ְקבוּ ָרה,
יבּל ֶה ֶלםֶ .את ַה ַפּ ְרצוּף
ָפּ ַתח אוֹתוֹ וְ ִק ֵ
עוֹב ִדים
מוּפ ָתע ֶשׁלוֹ ָראוּ גַם ֵמ ָרחוֹקְ .
ַה ְ
ֲח ִרים ִמיהֲרוּ ֵא ָליו ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ָמה
אֵ

אוֹשׁשׁוּ )י ְָצאוּ( ֵמ ַה ֶה ֶלם,
אַחר ֶשׁ ִה ְת ְ
ְל ַ
עוֹב ִדים ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצם אַף ֶא ָחד א
ָשׂ ְמחוּ ָה ְ
ֵמת.
ֱריכוּ ִ)כּ ְיבּדוּ( ֶאת ַה ֶמ ֶסר ַה ְמ ַענְ יֵין
ֵהם ֶהע ִ

יסה
ַה ְלוָויָה ִי ְת ַקיֵים ַהיוֹםְ ,בּ ַר ֲח ַבת ַה ְכּנִ ָ
ְבּ ָשׁ ָעה ְ 12:00בּ ִדיוּק".
ֲצוּבים ַעל מוֹתוֹ ֶשׁל
עוֹב ִדים ָהיוּ ע ִ
ָה ְ

ֹל-כּ.
)ע ָשׂה( ָל ִאישׁ ְל ִה ְת ַרגֵשׁ כּ ָ
ָג ַרם ָ
אַחר זֶה ֶאל ָהאָרוֹן,
ֵהם נִ ְיגשׁוּ זֶה ַ
ימה וְ גַם ֵהם ֵה ִגיבוּ ְבּ ֶה ֶלם.
ֵה ִציצוּ ְפּנִ ָ

ֲבוֹדהֵ .הם גַם ָהיוּ ַס ְק ָרנִ ים
ָח ֵבר ַלע ָ
ָל ַד ַעת ִמי הוּא ַה ִנ ְפ ָטרְ ,ו ָל ָמה ִבּ ְג ָללוֹ
ֲבוֹדה.
ֵהם א ִה ְת ַק ְדמוּ ַבּע ָ

ְבּתוָֹ האָרוֹן ָה ְי ָתה ַרק ַמ ְראָהָ ,כּ
ֶשׁכֹּל ֶא ָחד ְבּ ֶע ֶצם ָראָה ֶאת ַע ְצמוֹ.
ְליַד ַה ַמ ְראָה ָהיָה ָכּתוּב:

אַספוּ
כּוּלם ִה ְת ְ
אָכןְ ,בְּ 12-בּ ִדיוּקָ ,
וְ ֵ
ַל ֶט ֶקס .אָרוֹן ְקבוּ ָרה ָע ַמד ְבּ ֶמ ְר ָכּז
כוּלם ָע ְמדוּ ְבּ ֶמ ְר ָחק
)א ְמ ַצע( ָה ְר ָח ָבהְ ,ו ָ
ֶ
אוּלם ,א ָהיָה ְליַד
א ַרב ִמ ֶמנוָּ .

אָדם ֶא ָחד יָכוֹל ַלעֲצוֹר ֶאת
" ַרק ָ
אַתם.
ַה ִה ְת ַק ְדמוּת ֶשׁ ָל ֶכם ,וְ זֶה ֶ
אוֹשׁר
אַח ָר ִאים ַעל ָה ֶ
אַתם ְ
ַרק ֶ
וְ ַה ַה ְצ ָל ָחה ֶשׁ ָל ֶכםִ .אם יֵשׁ ָל ֶכם ְבּ ָעיָה,

ִמלוּ ַח ַה ָשׁנָה ַהיְהוּדִי...חוֹדֶשׁ נִיסָן

27

חוֹג ִגים ֶאת
חוֹדשׁ זֶה ְ
יסןְ .בּ ֶ
חוֹדשׁ נִ ָ
יע ֶ
עוֹד ְמ ַעט ַמ ִג ַ

יהם ַלעֲשׂוֹת
ֲל ֶ
יבּלוְּ ,ו ָח ְשׁבוּ ָמה ע ֵ
ֶשׁ ִק ְ
וּב ַח ִיים.
ֲבוֹדה ַ
ְכּ ֵדי ְל ִה ְת ַק ֵדם ָבּע ָ

ִשׂ ָר ֵאל ָקנְ ָתה
ַה ִאם י ְ
חִיסוּנִים לְסוּ ְריָה?

ַחג ַה ֶפּ ַסח.
ישׁים ֶאת ַה ַחג.
חוֹדשׁ ַמ ְר ִג ִ
ילת ַה ֶ
ָל ֵכןְ ,כּ ָבר ִמ ְת ִח ַ

מאת שירה לוי

יוּחד ְל ֶפ ַסח.
אוֹכל ְמ ָ
מוֹכ ִרים ַמצוֹת וְ ֶ
ַבּ ֲחנוּיוֹת ְ

אוֹמרוֹת
עוֹלם ְ
ְי ִדיעוֹת ָבּ ָ

ַקים ֶאת ַה ָבּ ִתים ִל ְק ַראת ַה ַחג.
ָשׁים ְמנ ִ
ֲאנ ִ

רוּסיָה
ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָקנְ ָתה ִחיסוּ ִנים ֵמ ְ

ִבּ ְשׁכוּנוֹת ָד ִתיוֹת ְבּ ַר ֲח ֵבי ָהאָ ֶרץ ֶא ְפ ָשׁר

סוּריָה.
עֲבוּר ִ)בּ ְשׁ ִביל( ְ

יאים ֶאת
ָשׁים ְמ ִב ִ
ִל ְראוֹת ֲאנ ִ

ְל ִפי ַה ְי ִדיעוֹתִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ָע ְשׂ ָתה

ְכּ ֵלי ַה ַבּ ִית ֶשׁ ָל ֶהם

זֹאת ְכּ ֵדי ְל ַשׁ ְח ֵרר ְצ ִעי ָרה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית

ָק ִיים.
ְל ַה ְר ָת ָחה ְבּ ִס ִירים ֲענ ִ

)ע ְב ָרה( ֶאת ַה ְגבוּל
ֶשׁ ָח ְצ ָתה ָ

)הוֹפ ִכים
ְ
ֵהם ַמ ְכ ִשׁ ִירים

סוּריָה.
ְל ְ

ילים
ִל ְכ ֵשׁ ִרים( ֶאת ַה ֵכּ ִלים ָה ְר ִג ִ

סוּריָה
וּב ְ
רוּסיָה ְ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ְ

ֶשׁ ָל ֶהם ְל ִשׁימוּשׁ ְבּ ֶפ ַסח.
חוֹס ִכים ְל ַע ְצ ָמם ֶאת ַהצוֹ ֶרִ ל ְקנוֹת ֵכּ ִלים ֲח ָד ִשׁים.
ְבּ ָכֵ הם ְ
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מוּכ ִנים ִל ְמסוֹר
שׁוֹת ִקים ,וְ א ָ
ְ
ְפּ ָר ִטים ַעל ִשׁ ְחרוּר ַה ְצ ִעי ָרה.

28

ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

29
28

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

31

אֳ

ביוון העתיקה כאשר גבר
רצה להציע נישואין לאישה,
הוא היה זורק עליה תפוח עץ
על הראש.
לפעמים דבורים עוקצות
דבורים אחרות.

ַה ֵספֶר ָה ַע ִתיק
ָשׁן ְמאוֹד(.
אָדם ִעם ֵס ֶפר ַע ִתיק )י ָ
יע ָ
ידרִ ,ה ִג ַ
אַריֵה ֵק ָ
אַס ָפן ָה ַע ִתיקוֹתְ ,
ֶאל ְ
ַה ְכּ ָתב ַבּ ֵס ֶפר ָהיָה ְק ָצת ָמחוּק ,אְַ בּכֹל זֹאת ֶא ְפ ָשׁר ָהיָה ִל ְראוֹת ֶשׁ ָהיוּ ָשׁם
ָדע ִל ְקרוֹא.
ידר א י ַ
רוֹמיוֹתֶ ,שׁ ַמר ֵק ָ
אוֹתיוֹת ִ
ִ
אוֹלוֹגי נָטוּשׁ
ִ
אַר ֵכ
ֲתר ְ
רוֹמ ִאיםָ .ע ַב ְר ִתי ְליַד א ָ
קוּפת ) ְז ַמן( ָה ָ
"זֶהוּ ֵס ֶפר ִמ ְת ַ
רוֹצה
אָמר ָה ִאישׁ" .אֲנִ י ֶ
ימת ָע ָפר"ַ ,
אתי אוֹתוֹ ִמ ַת ַחת ַל ֲע ֵר ַ
וּמ ָצ ִ
)עזוּב( ָ
ָ
דוֹלר".
יליוֹן ָ
ַבּעֲבוּרוֹ ִ)בּ ְשׁ ִבילוֹ( ִמ ְ
יוֹתר ְו ִכי ְכּ ַדאי לוֹ
ָדיר )יֵשׁ ְמ ַעט ָכּמוֹהוּ( ְבּ ֵ
ידר ֵה ִבין ֶשׁ ַה ֵס ֶפר ַהזֶה נ ִ
ַמר ֵק ָ
)מ ַשׁ ֵקר(.
אוּלם ,הוּא ָר ָצה ִל ְבדוֹק ִל ְפנֵי ֵכן ֶשׁ ָה ִאישׁ א ְמ ַר ֶמה ְ
ִל ְקנוֹת אוֹתוָֹ .
ָתן צוּרֲ ,ח ֵברוֹ ֵמ ַהי ְַלדוּת.
הוּא ָפּנָה ַל ַבּ ָלשׁ יוֹנ ָ
"ה ִאישׁ
אָמר ַה ַבּ ָלשָׁ .
"אַל ִת ְקנֶה ֶאת ַה ֵס ֶפר"ַ ,
שׁוֹט ִרים ַלעֲצוֹר
שׁוֹל ַח ְ
ַהזֶה ַר ַמאיֲ .א ִני ְכּ ָבר ֵ
אוֹתוֹ".
שׁקֵר?
שׁ ָה ִאישׁ ְמ ַ
כֵּי ַצד יָדַע ַמר צוּר ֶ

את כוכב פלוטו ,שהוא
הרחוק ביותר מהשמש ,גילו
רק לפני  90שנה .ב2030-

ְתשׁוּבָה:
רוֹמ ִאים א ָהיוּ ְס ָפ ִריםֶ ,א ָלא ַרק ְמ ִגילוֹתֶ .את ַה ֵס ֶפר ִה ְמ ִציאוּ
קוּפת )זְ ַמן( ָה ָ
ִבּ ְת ַ
יוֹתר.
אוּח ֶרת ַה ְר ֵבּה ֵ
קוּפה ְמ ֶ
ִבּ ְת ָ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

30

ַמ ְכ ֵתשׁ

יחגגו  100שנה לגילויו.
ילדים שואלים  300שאלות
ביום.
שאקיל אוניל הוא אחד
הכדורסלנים המפורסמים
והחשובים ביותר בתולדות
)היסטוריה( ה .NBA -אולם,
בכל הקריירה שלו הוא קלע
שלשה אחת בלבד.
ָ

ַמ ְכ ֵתשׁ הוּא סוּג ֶשׁל ֵע ֶמק גָדוֹל ַבּ ֶט ַבע.
ָשׁים ֶשׁיֵשׁ ָל ֶהם ַמ ְכ ֵתשׁ
אוּלם ,יֵשׁ ֲאנ ִ
ָ
ַבּ ַבּ ִית.
ֵאי זֶה יָכוֹל ִל ְהיוֹת?
יתי הוּא
ַה ַמ ְכ ֵתשׁ ַה ֵבּ ִ
ְכּ ִלי ֶשׁטוֹ ֲח ִנים בּוֹ
ַת ְב ִלינִ ים.
אוֹתה
ֵיהם יֵשׁ ֶאת ָ
ִל ְשׁנ ֶ
ַהצוּ ָרה וְ ָל ֵכן יֵשׁ ָל ֶהם
ֶאת אוֹתוֹ ַה ֵשׁם.
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ֵאוֹמי אוֹ ָסקָה – השם החם בעולם הטניס
נ ִ

32

אֳ

מאת איילה שמעוני
נאומי אוסקה ,טניסאית יפנית-אמריקנית ,היא הכוכב
העולה בעולם הטניס ויש כאלה שחושבים שהיא כבר
הטניסאית הטובה ביותר בעולם.
אוסקה שנולדה ביפן וגדלה בארצות הברית ,זכתה
לאחרונה זכתה באליפות אוסטרליה.
בדרך לאליפות היא הדיחה )הזיזה ,סילקה( את סרינה
וויליאמס ,שנחשבה עד היום ל'מלכת הטניס'.
לכן ,יש להניח )לנחש( שבשנים הקרובות ,נשמע עליה


עוד הרבה ,כ'מלכת הטניס' החדשה.

ְס ֶקטְבּוֹרְד עַל ַהגַג

רויטרס

שׂ ֵמחָה
ַתחֲרוּת ְ
בַּחוֹרֶף

33

34

  

רויטרס

מאת עמית גרינברג
פוּפה ְבּ ָב ִתיםְ ,ו ֵאין ָשׁם ַה ְר ֵבּה ָמקוֹם
רוּשׁ ַל ִים ְצ ָ
יקה ֶשׁל ְי ָ
ָה ִעיר ָה ַע ִת ָ
פּוֹרט.
ִל ְפ ִעילוּיוֹת ְס ְ
בּוֹרד ַעל ַהגַגוֹת.
ישׁה ִבּ ְס ֶק ְט ְ
ירים ָמ ְצאָה ִפּ ְתרוֹן ְמ ַע ְניֵין – ְג ִל ָ
בוּצה ֶשׁל ְצ ִע ִ
ְק ָ
יקה יֵשׁ גַג גָדוֹל ְו ָח ָלק.
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ֵמ ַעל ַלשׁוּק ֶשׁל ָה ִעיר ָה ַע ִת ָ
ישׁה
יהנוֹת ִמ ְג ִל ָ
ַחד ְכּ ֵדי ֵל ָ
אַס ִפים י ַ
גוֹל ִשׁיםֶ ,שׁ ִמ ְת ְ
זֶה ְבּ ֶה ְח ֵלט ַמ ְס ִפּיק ַל ְ
שׁוּת ֶפת.
ְמ ֶ
גוּרים ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה.
יקהְ ,ס ִ
ילים ֶשׁ ָלנוִּ ,מחוּץ ָל ִעיר ָה ַע ִת ָ
"ה ְמקוֹמוֹת ָה ְר ִג ִ
ַ
אוֹמ ִריםְ ,וא ִמ ְס ַת ְכּ ִלים ַעל ַהנוֹף ִמ ָס ִביב.
ילנוּ"ֵ ,הם ְ
ֶה ָדר ִבּ ְשׁ ִב ֵ
זֶה ָמקוֹם נ ְ
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מאת שירה לוי
ָמים ַה ָק ִרים ָה ֵא ֶלה ֶשׁל ַהחוֹ ֶרף,
ַבּי ִ
ָשׁים ֶשׁ ְמ ַח ְפּ ִשׂים כֹּל ֶד ֶר
יֵשׁ ֲאנ ִ
מוֹח.
ְכּ ֵדי ִל ְשׂ ַ
רוּסיָהְ ,ל ָמ ָשׁל ,יֵשׁ ַת ֲחרוּת
ְבּ ְ
ָמים
ֶימת ַבּי ִ
ִמ ְז ָחלוֹת ֶשׁ ִמ ְת ַקי ֶ
יוֹתר ַבּ ָשׁנָה.
ַה ָק ִרים ְבּ ֵ
וקא
ַצ ַח ַבּ ַת ֲחרוּת ֵאינוֹ ַדוְ ָ
ַה ְמנ ֵ
יע ִראשׁוֹןֶ ,א ָלא
ַה ֶצוֶות ֶשׁ ַמ ִג ַ
ָפה
ַה ֶצוֶות ִעם ַה ִמ ְז ֶח ֶלת ַהי ָ
יוֹתר.
ְו ַה ְמ ַע ְניֶינֶת ְבּ ֵ
ַחנוּ ָבּ ַח ְרנוּ ַבּ ֶצוֶות ֶשׁל
ֲאנ ְ
ַה ִמינְ יוֹ ִנים .נָכוֹן ֶשׁהוּא ְמ ַענְ יֵין?

רויטרס

ְמ ְקרֶה
לִ
שׁנִ ְת ָק ִעים
ֶ
לְא ַמ ֵסכָה

ְמ ָחאָה ַבּיַרְקוֹן
35

36

מאת עמית גרינברג
יֵשׁ ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁא
ֲבים ֶאת ַה ֶד ֶר
אוֹה ִ
ֶשׁ ָבּה ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה

מאת איילה שמעוני

ְמ ַט ֶפּ ֶלת ַבּקוֹרוֹנָה.

יוֹצ ִאים ֵמ ַה ַבּ ִית
ַחנוּ ְ
ִל ְפ ָע ִמיםֲ ,אנ ְ
שׁוֹכ ִחים ָל ַק ַחת ַמ ֵס ָכהְ .ואָז
ְו ְ

ַכּ ָמה ֵמ ֶהם ִה ְפ ִגינוּ
ַחל ַהי ְַרקוֹן.
ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּנ ַ

יבּוּרי,
יעים ְל ָמקוֹם ִצ ִ
ַחנוּ ַמ ִג ִ
ְכּ ֶשׁ ֲאנ ְ

ֵהם ָשׂמוּ ַעל ַה ַמ ִים

ַלים ֶשׁ ֵאין ָלנוּ ַמ ֵס ָכה.
ַחנוּ ְמג ִ
ֲאנ ְ

יוֹתר
ָק ִיים ְבּצוּ ַרת וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָהְ ,ו ָק ְראוּ ַל ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְל ַט ֵפּל טוֹב ֵ
ָבּלוֹנִ ים ֲענ ִ

הוֹל ִכים ִל ְקנוֹת
עוֹשׂים? ְ
ָמה ִ

ַבּ ַמ ְשׁ ֵבּר.

רויטרס

  

ילה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁל ַמ ֵסכוֹת?
ֲח ִב ָ
חוֹ ְז ִרים ַה ַבּ ְי ָתה?
ְל ַמ ָצב ֶשׁ ָכּזֶה ִה ְמ ִציאוּ ֶאת ַה ִפּ ְתרוֹן
)קנִ יַית(
ישׁת ְ
ַה ָבּא – ְמכוֹנָה ִל ְר ִכ ַ

קפה המפלצות נסגר

37

אֳ

בּוֹד ֶדת.
ַמ ֵס ָכה ֶ
אַרצוֹת
ַה ְמכוֹנָה ַהזוֶֹ ,שׁ ִנ ְמ ֵצאת ְבּ ְ
דוֹמה ִל ְמכוֹנוֹת
ַה ְבּ ִריתָ ,
רוֹאים ִכּ ְמ ַעט
ַחנוּ ִ
ַה ַמ ְמ ָת ִקים ֶשׁ ֲאנ ְ
ְבּכֹל ָמקוֹם.
מוּמ ִחים ,נִ ְצ ָט ֵרִ ל ְהיוֹת ִעם
ְל ִפי ַה ְ
ַמ ֵסכוֹת עוֹד ְז ַמן ַרב.
)ל ְחשׁוֹב( ֶשׁנִ ְר ֶאה
יח ַ
ָל ֵכן ָס ִביר ְל ַהנִ ַ
עוֹד ְמכוֹנוֹת ָכּ ֵא ֶלה ְבּ ַר ֲח ֵבי
עוֹלם.
ָה ָ
רויטרס

מאת שירה לוי
אחד המקומות המעניינים בטוקיו ,בירת יפן ,הוא קפה המפלצות.
זהו בית קפה צבעוני מאוד ,עם דמויות של מפלצות שמופיעות בזמן
שהאורחים אוכלים ושותים.
לאחרונה ,הודיעו אנשי בית הקפה שהם נאלצים )חייבים( לסגור אותו
בגלל הקורונה.
"לבית הקפה שלנו היו מגיעים תיירים רבים ,ועכשיו איש לא מגיע" ,הם
מסבירים" .אנחנו לא יכולים לשרוד )להתקיים( בלי פעילות כל-כך הרבה
זמן .לכן ,החלטנו לסגור את המקום לגמרי".
בתמונה :אנשי בית הקפה לפני תקופת )זמן( הקורונה.
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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 ִ

ֲד ָמה
ָ .1מקוֹם ַצר וְ אָרוַֹ בּא ָ

ת

ל

ע

1

ָשׁן ְמאוֹד
 .1י ָ

ה

2

ַ .2בּ ַעל ַח ִיים ִעם ִשׁ ְריוֹן

'הוֹריד'
ַ .2ה ֵה ֶפֵ מ ִ

3

יקוֹר ִתית
ֲמי ָרה ִבּ ְ
 .3א ִ

ִ .3עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁ ָלה
הוֹלם
טוֹק ְ
ִהיא ְשׁ ְ

ִ .4ריקוּד ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי

'דרוֹם'
ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ָ

ַ .5ה ֵה ֶפִ מ'בּוֹנֶה'

ַ .5בּ ַעל ַח ִיים ָק ָטן ְוְואָפוֹר
.

6

ֶ .6שׁ ֵה ִביסוּ אוֹתוֹ
ָדים
יסת ְבּג ִ
עוֹסק ִבּ ְכ ִב ַ
אָדם ֶשׁ ֵ
ָ .7

ַ .6בּ ַעל ַח ִיים גָדוֹל
סוּר ָבּל )כ"מ(
וּמ ְ
ְ

7

חוֹב ִשׁים ַעל ָהרֹאשׁ
ְ .8

 .7סוּג ֶשׁל ָמחוֹל

ַ .9ה ֵה ֶפֵ מ' ָר ָעב'

 .8א ֵע ִרים

 .10א ָצף

ו

ש

ק

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

ע
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 ְ

4
5

8

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

קוֹר ִאים ְבּ ֶפ ַסח
ֶ .1ס ֶפר ֶשׁ ְ
ִ .2חיוּלִ ,ה ְצ ָט ְרפוּת ַל ָצ ָבא
ָ .3ד ִוד ִבּ ְכ ִתיב ָמ ֵלא
ֶ .4ע ֶרב ֶפּ ַסחֵ :ליל _____

מִילִים נִ ְרדָפוֹת

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 'ה' ְו'-ו'.
ָבּ ִ

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 ִ

 .1א ָע ָבר וְ א ָע ִתיד :הוֹ _ _

אַלץ ___________ ָ .7ע ְרכוּ ___________
ְ .1ל ֵ

צוֹע ֶשׁל ַהמוֹ ָרה :הוֹ _ _ _
ַ .2ה ִמ ְק ַ
ֶשׁם וְ רוּחוֹת :הוּ _ _ _ _
ָקה ִעם ג ֶ
סוּפה ֲחז ָ
ָ .3

ָדיר ___________
ִ .3ה ְמ ִחיזוּ __________  .9נ ִ

ִ .4ריקוּד ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי :הוֹ _ _
ַ .5ה ֵה ֶפִ מ'בּוֹנֶה' :הוֹ _ _
ֶ .6כּ ֶסף ַרב :הוֹ _
ַ .7הנְ ָמ ָכה ִבּ ְמ ִחיר :הוֹ _ _ _
ֱשׁם :הוֹ _ _ _
ַ .8ה ְצ ָה ָרה ֶשׁל ֶנא ַ
אַבּא וְ ִא ָמא :הוֹ _ _ _
ָ .9
פּוֹרט ַעל ֶק ַרח :הוֹ _ _
ְ .10ס ְ
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שׁוֹכן ___________
ֵ .2

 .8נָטוּשׁ ___________

הו

ֱריכוּ __________ ַ .10בּעֲבוּרוֹ ________
ֶ .4הע ִ
יתים _______
ְ .5פּ ִטי ָרתוֹ __________ ַ .11מ ְפ ִח ִ
ְ .6ל ַה ְמ ִחישׁ _________ ַ .12ע ִתיק __________
ִשׁבִילוֹ * ָעזוּב *
* מוֹתוֹ * ְל ַה ְכרִי ַח * בּ ְ
ִמ ָצא *
* ָעשׂוּ * ְל ַהרְאוֹת * ָעשׂוּ ַה ָצגָה * נ ְ
ָשׁן ְמאוֹד * כִּיבְּדוּ * מוֹרִידִים *
* יֵשׁ ְמ ַעט כְּמוֹתוֹ * י ָ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 354

מאוזן:
ָפה.
ֲד ָמה )ר"ת(ֶ .6 .ח ֶרק ִצ ְבעוֹנִ י וְ י ֶ
פּוּח א ָ
ָדיםַ .3 .ת ַ
ָ .1שׂם ָע ָליו ְבּג ִ
יוֹתר .11 .א ִחיצוֹנִ י .13 .אָנוֶּ .15 .ח ֶבל ַדקַ .16 .ת ְב ִלין
עוֹשׂה טוֹב ֵ
ֶ .9
ילת
נוֹצץָ .19 .ע ִניַ ,דלִ .21 .מ ַ
תוֹכהַ .18 .מ ְב ִריקֵ ,
ָח ִריף ַל ָק ֶפהְ .17 .בּ ָ
לוֹמר
רוֹצה ַ
חוֹלים )ר"ת(ֶ .28 .
ְשׁ ֵא ָלהַ .23 .ס ָבּאַ .24 .עםֵ .26 .בּית ַה ִ
ילם ְבּ ֶכּ ֶסף
)ר"ת(ָ .29 .ח ֵבר ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלהָ .30 .ע ַבדָ ,פּ ַעלָ .31 .חזַרִ .33 .שׁ ֵ
ָפּנִ יְ .36 .ל ַמ ַען,
ילה )ר"ת(ַ .35 .מ ְט ֵבּ ַע י ָ
עֲבוּר ַמ ֶשׁהוַּ .34 .חס ְו ָח ִל ָ
ֶבלְ .44 .מ ִכינִ ים
יבּר ְבּ ֶשׁ ֶקטְ .41 .לבוּשׁ ְל ַכף ָה ֶרגֶל .42 .ז ֶ
ַבּעֲבוּרִ .40 .ד ֵ
כּוֹל ֶלת ַכּ ָמה ְפּלוּגוֹתֶ .48 .פּ ֶלאַ ,על-
ידה ְצ ָב ִאית ֶשׁ ֶ
ִמ ֶמנוּ ֶבּגֶדְ .46 .י ִח ָ
'על ָה ֵאשׁ'.
אַלףַ .52 .
אַבּאַ .51 .מ ְד ִריְ ,מ ֵ
ִט ְב ִעי .50 .אָח ֶשׁל ָ

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

20

23
27

34

8

31

32

34

37

38

41

39

42

47

46

49

38

40

40

43

48

44

50

49

45

51

מאונך:
52
51
50
ָכר ֶשׁל ַה ָפּ ָרהֶ .5 .צ ַבע
ָהב )ר"ת(ַ .4 .הז ָ
פּוּח ז ָ
ְ .1בּ ִליַ .2 .ע ִליזָהַ .3 .ת ַ
ילת ֵכּ ֶפלָ .7 .ר ַמת ַה ָשׁרוֹן )ר"ת(ַ .8 .בּ ַעל ַח ִיים ִעם
ַה ִפּילָ .6 .כּפוּלִ ,מ ַ
ֵח ֶדק .10 .נִ ְמ ֵצאת ַבּ ֶפּהֶ .12 .נגֶד ַט ְנ ִקים )ר"ת( .14 .חוֹזֶה .15 .קוֹל ַה ְצחוֹק .19 .א ַצרֵ .20 .שׁףַ .21 .ה ֵה ֶפֵ מ' ֵריק'ֶ .22 .ח ֶרק ָחרוּץ.
רוּתיַ .33 .בּ ַעל ַח ִיים ָק ָטן ִעם
שׁוּבה' .32 .דֹב ִס ְפ ִ
'ת ָ
ֶשׁםַ .31 .ה ֵה ֶפִ מ ְ
מוֹריד ג ֶ
'ע ַמד'ִ .30 .
פּוֹליןַ .27 .ה ֵה ֶפֵ מ ָ
ָ .23י ֵר ַחִ .25 .עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁל ִ
אוֹמ ִרים )ר"ת(ַ .39 .ל ֲחזוֹר ְו ִל ְלמוֹד שׁוּב וְ שׁוּב .41 .א ְבּ ַעד.
'מ ְל ָח ָמה' .38 .יֵשׁ ְ
קוֹציםִ .34 .ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּמוֹחוֹ .36 .א ֶנגֶדַ .37 .ה ֵה ֶפִ מ ִ
ִ
אַחר )ר"ת(ִ .49 .קיצוּר ְלגַן ְי ָל ִדים.
ַ .43קו ָר ָחבַ .45 .מ ְל ֵבּן ִמ ַבּד ֶשׁ ְמ ַס ֵמל ְמ ִדינָהָ .47 .ד ָבר ֵ

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
יותם אבן-חן ,תל-אביב

רעות כהן ,רעננה

ֲחוֹרי ַבּגוּף
ֵ .1ח ֶלק א ִ

ָשׁים ִמ ֶבּ ְל ִגיָה
ֲ .6אנ ִ

נויה רנגלר ,חיפה

נעמה רכבי ,מודיעין

ֵ .2אזוֹר ִבּ ְדרוֹם ִי ְשׂ ָר ֵאל

אָל ְפ ֵבּית
ישׁית ַבּ ֶ
ָ .7האוֹת ַה ְשׁ ִל ִ

אבישג נרקיס ,ירושלים

תם בידרמן ,אפרת

ַחם ____ ,ר"מ ְל ֶשׁ ָע ַבר
ְ .3מנ ֵ

 .8יֵשׁ לוֹ ַד ֶבּ ֶשׁת

אוהד מתת-טוב ,חולון

רוני פוגל ,נהריה

מוחמד אל-מצרי ,באר-שבע

גיל שומרון ,קצרין

שׁוֹד ִדים
ְ .4

 .9יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ִמ ֶמנוּ ַבּיָם

י-ס ֶדר ְבּ ַר ִבּים )כ"ח(
ִ .5א ֵ

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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ְשׁנִים יוֹ ֵתר וְצוֹ ֲעדִים פָּחוֹת
יֵ

38

מאת איילה שמעוני
קוּפה ) ְז ַמן( ַהזוֹ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
ל-אָביב ָמ ָצא ֶשׁ ַבּ ְת ָ
יטת ֵת ִ
יב ְר ִס ַ
ֶס ֶקר ֶשׁל אוּנִ ֶ
יטרוּ
עוֹב ִדים ֵמ ַה ַבּ ִית ,אוֹ ֶשׁ ִפּ ְ
ֲדים ָפּחוֹת .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ַר ִבּים ְ
יוֹתר ,וְ צוֹע ִ
ְי ֵשׁנִ ים ֵ
אוֹפן זְ ַמנִ י.
אוֹתם ְבּ ֶ
ָ
ָתנוּ ְשׁעוֹנִ ים ֲח ָכ ִמים ַל ִנ ְב ָד ִקים ְו ָכָ מ ְדדוּ ֶאת ִמ ְס ָפּר ַה ְצ ָע ִדים ְו ֶאת
חוֹק ִרים נ ְ
ַה ְ
ְשׁעוֹת ַה ֵשׁינָה ֶשׁ ָל ֶהם.
עוֹר ֵכי ַה ֶס ֶקר.
אוֹמ ִרים ְ
יכים ָל ִשׂים ֵלב ַל ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם"ְ ,
ָשׁים ְצ ִר ִ
" ֲאנ ִ
יוֹמית ְוזֶה א
)מוֹר ִידים( ַבּ ְפּ ִעילוּת ַה ִ
ִ
יתים
ֲבוֹדה ֵמ ַה ַבּ ִית ַמ ְפ ִח ִ
ָרים וְ ָהע ָ
"ה ְסג ִ
ַ
טוֹב ַל ְבּ ִריאוּת".
כּוֹשׁר ְכּכֹל ָה ֶא ְפ ָשׁר.
כוּלם ָל ֵצאת ִל ְצ ִעידוֹת ְו ִל ְשׁמוֹר ַעל ֶ
יצים ְל ָ
ֵהם ַמ ְמ ִל ִ

למה יש חנויות לעכברים?
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אֳ

מאת רונן גליק
ברחובות העיר ַמאלמו
שבשבדיה נפתחו לאחרונה
חנויות בגודל קופסאות נעליים.
כדי לראות מה שיש בהן ,צריך
להתכופף ואפילו לשכב על
מתוך פייסבוק
המדרכה.
"אלה חנויות שמתאימות רק
לעכברים" ,אומרים חברי
קבוצת אומנים שבדית בשם
" .Anonymouseאנחנו רוצים
ליצור סקרנות בקרב )בתוך ,בין(
אנשים".
מתוך פייסבוק
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".
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ְפּרִי ַחת ַהדוּ ְב ְדבָן
ִשׂ ָר ֵאל
ְבּי ְ
40

סתיו מור

מאת סתיו מור
סוֹע ַעד
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁא ָצ ִריִ לנְ ַ
יחת
ַפּן ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ֶאת ְפּ ִר ַ
ְלי ָ
דוּב ְד ָבן.
ַה ְ
גַם ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל הוּא פּוֹ ֵר ַח ְבּצוּ ָרה
יוֹתר(.
ָפה ְבּ ֵ
יבה )י ָ
ַמ ְר ִה ָ
דוּב ְד ָבן ַבּגַן
ַבּ ְתמוּנָהֵ :עץ ְ
ירוּשׁ ַל ִים.
בּוֹטנִ י ִבּ ָ
ַה ָ

