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מאת שירה לוי
ַתָיירּות ָּבעֹוָלם ֶחְברֹות

ִתְהֶיה ֶׁשִיְׂשָרֵאל הֹוִדיעּו

ֵאֶליָה ָהִראׁשֹוָנה ַהְמִדיָנה

ַתָייִרים. ִיְׁשְלחּו ֵהם

"ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהְמִדיָנה

אֹוְמִרים. ֵהם ָּבה", ְּבטּוִחים ַיְרִגיׁשּו ְוַהַתָייִרים ָּבעֹוָלם, ְּביֹוֵתר ַהְמחּוֶסֶנת

ְּבָקרֹוב ְלִיְׂשָרֵאל. ֶׁשַתִגיַע 'רֹוָיאל ָקִריְּבָיאן', ֶחְבַרת ֶׁשל אֹוִנָייה ַּבְתמּוָנה:
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העורךקוראים כותבים משולחן
ִמְּכִריִׁשים ְלִהְתַרֵחק

ַוֲאִפילּו  ְלַיד ְּכִריִׁשים ֶׁשׂשֹוִחים צֹוְלָלִנים ֶׁשֵיׁש 352 ְּב'ַיְנׁשּוף' ִלְקרֹוא ִהְתַּפֵלאִתי

ָּבֶהם. נֹוְגִעים

ִמֶמנּו. ְלִהְתַרֵחק ְמסּוָּכן ְוָצִרי ַחִיים ַּבַעל הּוא ַהָּכִריׁש

ַחִיים. ְלַבֲעֵלי (ְלַהְפִריַע) ְלָהִציק ָאסּור ִמֶזה, ְוחּוץ

מרקוביץ' שגיא
תל-אביב

ְמבּוְלָּבִלים ּכּוָלם
ְמבּוְלֶּבֶלת. ַהִחינּו ֶׁשַמֲעֶרֶכת ְּכַתְבֶתם 353 ִמְסָּפר ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְמבּוְלָּבִלים. ַהַתְלִמיִדים, ֲאַנְחנּו, ַגם ְמבּוְלֶּבֶלת. ִהיא ַרק א ָאז

ַלֲעׂשֹות. ָצִרי ָמה יֹוְדִעים א ַוֲאַנְחנּו ֲאֵחרֹות, ָלנּו הֹוָראֹות ְּבכֹל יֹום נֹוְתִנים

אֹוָתם. ִלְׁשלֹוַח ְמַפֲחִדים ֶׁשַההֹוִרים ִמְּפֵני ַהֵסֶפר, ְלֵבית ֶׁשא ַמִגיִעים ַתְלִמיִדים ֵיׁש

טֹוב. א ְמבּוְלָּבִלים, ְוֶזה ַהמֹוִרים ַגם

ַהקֹורֹוָנה! ִעם ְוִנְגמֹור ְּכָבר ַהְלַוואי

לוי נעמה
השרון הוד

ַלתֹוָׁשִבים! ַהָּכבֹוד ּכֺל
ֶנֶגד ֶׁשָלֶהם ַהִמְלָחָמה ָרמֹון ַעל ִמְצֶּפה ְּבֵאזֹור ַלתֹוָׁשִבים ַהָּכבֹוד ּכֹל לֹוַמר ָרִציִתי

.(353 ('ַיְנׁשּוף' ַהַחְׁשַמל ֶחְבַרת ַעמּוֵדי

ַהִניָצחֹון. ַעל ִּבְׁשִביָלם ְׂשֵמָחה ֲאִני

ְוָיֶפה. ָנִקי ֶׁשִנְׁשַאר ַהֶטַבע, ֶזה ֶּבֱאֶמת ִמי ֶׁשִניֵצַח ֲאָבל

בראל נעה
באר-שבע

ִלְׁשּבֹור ָצִרי
ַהֵתיקּו ֶאת

ַּבּפֹוִליִטיָקה  ַהְּבָעיֹות ַאַחת

(ִׁשיְוויֹון)  ַהֵתיקּו ִהיא ַהִיְׂשְרֵאִלית

ַהּפֹוִליִטִיים. ַהגּוִׁשים ֵּבין

ְוגּוׁש ַהָיִמין גּוׁש ִמְפְלגֹות

ְוַהְׂשמֹאל ִמְפְלגֹות ַהֶמְרָּכז

ִמְסָּפר אֹותֹו ֶאת ִּכְמַעט ְמַקְּבִלים

ְּכֶנֶסת. ַחְבֵרי

ִאי-ֶאְפָׁשר ְלָהִקים זֹו, ִמִסיָּבה

ָגדֹול. ֶמְמָׁשָלה ִעם רֹוב

גּוׁש ַהֶזה, ַהֵתיקּו ֶאת ִלְׁשּבֹור ְּכֵדי

ֶחְׁשּבֹון ַעל ִלְגדֹול ָצִרי ֶאָחד

ַהגּוׁש ָהַאֵחר.

ַלֲעבֹור רֹוִצים ֶאְזָרִחים א אּוָלם,

ַלֵדעֹות ָּפחֹות ֶׁשַמְתִאים ְלגּוׁש

ּוְבֶצֶדק. ֶׁשָלֶהם,

ַהְּבָעָיה ֶאת ֶׁשָיכֹול ִלְפתֹור ִמי

ַעְצָמם. ַהּפֹוִליִטיָקִאים ֵהם ַהזֹו,

ְּכֶנֶסת ַחְבֵרי ַהְּבִחירֹות, ְלַאַחר

ַחָייִבים ִיְהיּו ַהגּוִׁשים ִמְׁשֵני

ְּפעּוָלה. ְלַׁשֵתף ֶדֶר ִלְמצֹוא

ֲאָבל ָקֶׁשה, ִיְהֶיה אּוַלי ֶזה

ַחָייִבים ֶאת ֶזה ָלֶאְזָרִחים ֵהם

ְוַלְמִדיָנה.

ִניָסיֹון ָהָיה ַהקֹוֶדֶמת ַּבְּכֶנֶסת

ְלֵבין 'ַהִליּכּוד' ִמְפֶלֶגת ֵּבין ָּכֶזה

הּוא ַא 'ָּכחֹול-ָלָבן', ִמְפֶלֶגת

ִהְצִליַח. א

ַהּפֹוִליִטיָקִאים זֹאת, ַלְמרֹות

ַיַחד, ַלֲעבֹוד ׁשּוב ְלַנסֹות ַחָייִבים

ִיְׂשָרֵאל ֵמעֹוד ֶאת ְלַהִציל ְּכֵדי

ְּבִחירֹות. ֶׁשל ִסיבּוב

עורך צדקא, יגאל
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ֶלֱאכֹול  ֶׁשא ַהְּבִריאּות ַמְזִהיר ִמְׂשָרד ַהִתיכֹון! ֵמַהָים ָדִגים תֺאְכלּו ◄ ַאל
ֶׁשָעַבר. ַּבחֹוֶדׁש ַהָקֶׁשה ֶׁשָהָיה ַהֵנְפט זֹאת, ִּבְגַלל ִזיהּום ַהִתיכֹון. ֵמַהָים ָדִגים

ָגַרם (ָעָׂשה)  ַדָייִגים ָלֵצאת ַלָים. ַהָדָבר ָנַתן) ַעל (א ָאַסר ַגם ַהְּבִריאּות ִמְׂשָרד

ַהָדִגים. ִּבְמִחיֵרי ַלֲעִלָייה

ִאיחּוד ◄ ַהַׁשְגִריר ֶׁשל
ְלִיְׂשָרֵאל.  ִהִגיַע ָהֶאִמירּויֹות

ִעם ִנְפַגׁש ֵאל-ֲחאָג'ה מּוַחַמד

ִריְבִלין, ַהְמִדיָנה, ְראּוֵבן ְנִׂשיא

ַאְׁשְּכָנִזי. ַׂשר ַהחּוץ, ַגִּבי ְוִעם

ַּבִמְזָרח ַהִתיכֹון", ִהיְסטֹוִרי יֹום "ֶזהּו

ַהִיְׂשְרֵאִלי. ַהחּוץ ַׂשר ָאַמר

ַׁשַּפַעת.  ְּבחֹוֵלי ְמֵלִאים ַהחֹוִלים ָׁשָנה, ָּבֵתי ְּבכֹל ַהַׁשַּפַעת? ֶנֶעְלָמה ◄ ְלָאן
ַהַמֵסכֹות ִּבְזכּות ָקָרה ֶזה ְמאֹוד. ָקָטן ָהָיה חֹוֵלי ַהַׁשַּפַעת ִמְסָּפר ַהָׁשָנה, אּוָלם,

ֶנֶגד ַמֵסכֹות ָנִׂשים ַהָּבָאה, ַּבָׁשָנה ַהִאם ִמַׁשַּפַעת. ַגם ֶאָלא ִמקֹורֹוָנה, ַרק א ֶׁשְמִגנֹות

ַׁשַּפַעת?

ְמִדינֹות  ֶׁשל ֶאְזָרִחים ַגם ְמַחֶסֶנת ִיְׂשָרֵאל ִחיסּוִנים. ְמַקְּבִלים חּוץ תֹוָׁשֵבי ◄ ַגם
ָפַלְסִטיִנים  עֹוְבִדים ְמַחֶסֶנת ַגם ִהיא ֲארּוָּכה. (ְזַמן) ְתקּוָפה ָּכאן ֶׁשַחִיים ֲאֵחרֹות,

ְלִחיסּון ַּבתֹור עֹוְמדֹות ִיְׂשְרֵאִליֹות ְנִזירֹות א ַּבְתמּוָנה: ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשעֹוְבִדים

ְּבֵתל-ָאִביב.
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

קֹוְרִאים ְיָקִרים,
חֹוֶדׁש  ְּבֶאְמַצע ֵיֵצא 'ַיְנׁשּוף' ֶׁשל ִגיָליֹון 356 ַהֶּפַסח, ַחג חּוְפַׁשת (ִּבְגַלל) ְלֶרֶגל

ְנִעיָמה. חּוְפָׁשה ְמַאֲחִלים ְלכּוְלֶכם ָאנּו ַאְּפִריל.
ַמֲעֶרֶכת 'ַיְנׁשּוף'

רויטרס

לע"מ   



צדקא יגאל מאת
ֶאְזְרֵחי  ַּבחֹוֶדׁש, ָּב-23

ׁשּוב ֵייְלכּו ִיְׂשָרֵאל

ַהַּפַעם זֹו ִתְהֶיה ִלְבִחירֹות.

ֵתֵל ֶׁשִיְׂשָרֵאל ָהְרִביִעית

מּוְקָדמֹות. ִלְבִחירֹות

ְמַקִווים ַהְמִדיָנה ֶאְזְרֵחי

ֶמְמָׁשָלה ָתקּום ֶׁשַהַּפַעם

ַעל-ִּפי ַהְסָקִרים  אּוָלם, ָקָצר. ְזַמן ְלַאַחר ִתיּפֹול ֶׁשא ּוְרָחָבה, (ֲחָזָקה) ַיִציָבה

ַּבְּבִחירֹות ָהַאֲחרֹונֹות. ֶׁשָהָיה ְלָמה דֹומֹות ִיְהיּו ַהתֹוָצאֹות ַהׁשֹוִנים,

יֹוֵתר ִיְתַאְמצּו ַהּפֹוִליִטיָקִאים ֶׁשַהַּפַעם ַהַּפְרָׁשִנים חֹוְׁשִבים ַלְמרֹות זֹאת,

ְּבַהְצָלָחה. ֶמְמָׁשָלה (ְלָהִקים) ְלַהְרִּכיב ְוַיְצִליחּו

ֵהֵחלּו ַהִמְפָלגֹות ְּכָבר ָראֵׁשי ַהְּבִחירֹות, ִלְפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו ַלְמרֹות ֵּביְנַתִיים,

ִמָיד  ֶמְמָׁשָלה ֶׁשָתקּום ִהיא, ַהִתְקָווה ְּפעּוָלה. ְלִׁשיתּוֵפי ְּבִדיּוִנים (ִהְתִחילּו)

ְּבַמָׂשא ּוַמָתן. ֲארּוִּכים ָׁשבּועֹות ֶׁשל ִּבְזּבּוז ְלא ַהְּבִחירֹות, ְלַאַחר

ֶאְזָרִחים  ֶׁשֵּכן, ִיְהיּו ַהְּבִחירֹות. ְלַהְׁשִּפיַע ַעל (ָיכֹול) ָעלּול ַהקֹורֹוָנה ַגם ִוירּוס

ְדָרִכים  ְמַחְּפִׂשים ְּפִעיֵלי ַהִמְפָלגֹות ְלַהְצִּביַע. ָלֶלֶכת (ְיַפֲחדּו) ֶׁשַיְחְׁשׁשּו ַרִּבים

ָהֵאֶלה ַלַקְלִּפיֹות. ַהַמְצִּביִעים ֶאת ַגם ְלָהִביא
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גרינברג עמית מאת
ְלַאַחת ֶנְחֶׁשֶבת ָסעּוְדָיה

ָהֲעָרִביֹות ַהְמִדינֹות

(ְזַמן)  ַּבְתקּוָפה ַהֲחׁשּובֹות.

ִדיְּפלֹוָמִטים ָהַאֲחרֹוָנה,

ָּכ ַעל ְמַדְּבִרים ָּבעֹוָלם

ַתֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִהיא ֶׁשַגם

ִיְׂשָרֵאל. ִעם

ָהיּו ָהַאֲחרֹונֹות ַּבָׁשִנים

ַּבֶסֶתר). (ְּבֶׁשֶקט, ַנֲעׂשּו ַּבֲחַׁשאי ַא ֵאֶלה ַהְמִדינֹות, ְׁשֵתי ֵּבין ְקָׁשִרים

ֵיְלכּו ֲעָרִביֹות ֲאֵחרֹות ְמִדינֹות ִיְׂשָרֵאל, ִעם ֶהְסֵּכם ַעל ַתְחתֹום ָסעּוְדָיה "ִאם

ַהִדיְּפלֹוָמִטים. אֹוְמִרים (ַאֲחֶריָה)", ְּבִעְקבֹוֶתיָה

ְיָערֹות ַהֶגֶׁשם
ִלְבעֹור ַמְמִׁשיִכים

?ַּבֶדֶר ָׁשלֹום ֶהְסֵּכם עֹוד ַהִאם

גליק רונן מאת
ֲחׁשּוִבים ִּבְּבָרִזיל ַהֶגֶׁשם ְיָערֹות

ָהָאֶרץ. ַּכדּור ֶׁשל ָהֲאִוויר ְלֵאיכּות

סֹוְפִגים ָׁשם ָהַרִּבים ָהֵעִצים

ֲאִוויר ְמזֹוָהם  ְלַעְצָמם) (ַמְכִניִסים

ָנִקי. ַחְמָצן ּוְמַׁשְחְרִרים (ְמלּוְכָל)

ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבָׁשִנים אּוָלם,

ׂשֹוְרִפים ִּבְּבָרִזיל ַחְקָלִאים

ֵמַהְיָערֹות ָהֵאֶלה, ְגדֹוִלים ְׁשָטִחים

עֹוד  ְלַעְצָמם (ְלַנקֹות) ְלַפנֹות ְּכֵדי

ְלַחְקָלאּות. ָמקֹום

ֶנֶגד) ַעל  (ְמַדְּבִרים מֹוִחים ָּבעֹוָלם

ֶׁשּפֹוַגַעת ַהַחְקָלִאים, ִהְתַנֲהגּות

ֶׁשל ְוַהַחִיים ָהֲאִוויר ְּבֵאיכּות

ּכּולֹו. ָהעֹוָלם

ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ִהיא ַהְּבָעָיה

ֶאת ְמעֹוֶדֶדת ַהְּבָרִזיָלִאית

ְוִלְׂשרֹוף ְלַהְמִׁשי ַהַחְקָלִאים

ֶאת ְלַפֵתַח רֹוָצה ִהיא ְׁשָטִחים.

ַהְיָערֹות. ֶחְׁשּבֹון ַעל ַהַחְקָלאּות

ֲאַנְחנּו ֶׁשָלנּו, ְוַרק ַהְמִדיָנה "זֹו

אֹוֵמר ַלֲעׂשֹות ָּבה", ָמה ִנְקַּבע

ּבֹוְלסֹוָנארּו. ָז'ִאיר ְּבָרִזיל, ְנִׂשיא

ֶׁשִנְרֵאית ַיַער ְׂשֵריַפת ַּבְתמּוָנה:

ִמֶמְרַחִקים.

הֹוֶלֶכת ִלְבִחירֹות ׁשּוב 9ִיְׂשָרֵאל
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וחליפות? כבשים בין הקשר מה

ַהּכֹוֶׁשר ַחְדֵרי
א ְמֵלִאים ֲעַדִיין

ְמזֹוָהִמים ֲעַדִיין ִיְׂשָרֵאל חֹוֵפי

מאת שירה לוי
הכבשים ִּבְמַגְדֵלי גם פגע הקורונה וירוס

שמגדלים בכבשים מדובר באוסטרליה.

בשביל הצמר שלהן.

מתברר, שבגלל הקורונה, אנשים קונים

לגברים. חליפות פחות ובמיוחד בגדים פחות

היוקרתיות חנויות החליפות מכך, כתוצאה

מהמצב. סובלות ומהודרות) (יקרות

שהם חליפות מפני לא קונים "אנשים

הגדולות בחנויות אומרים מהבית", עובדים

ורומא. לונדון של

(שמחים). מרוצים לא וברומא בלונדון חנויות האופנה בעלי באוסטרליה וגם הכבשים מגדלי שגם כמובן

מהיר. לשינוי ומקווים אומרים הם כל-כך", רע היה לא המצב "מעולם

צמר. ערימות של ליד מפעל בתמונה: מנהל

גליק רונן מאת
ַהקֹורֹוָנה, ַחְדֵרי ִוירּוס ִּבְגַלל

ְמֵלִאים. א ֲעַדִיין ַהּכֹוֶׁשר

(א מּוְׁשָּבִתים ֵמַהַמְכִׁשיִרים ֵחֶלק

ַעל ִריחּוק  ִלְׁשמֹור ְּכֵדי ּפֹוֲעִלים)

ֶחְבָרִתי.

ֶׁשּבֹו ָלֶרַגע ְמַחִּכים "ֲאַנְחנּו

ְּבַחְדֵרי אֹוְמִרים ַהּכֹל", ֶאת ִנְפַתח

ִּכְמַעט ְסגּוִרים "ָהִיינּו ַהּכֹוֶׁשר.

ַלֲחזֹור רֹוִצים ְוכּוָלנּו ָׁשָנה

ְלִהְתַאֵמן".

שמעוני איילה מאת
ַהחֹוִפים ֲעַדִיין

ִמֶּכֶתם ְמזֹוָהִמים

ַּבחֹוֶדׁש ַהֵנְפט ֶׁשִהִגיַע

ְלִיְׂשָרֵאל. ֶׁשָעַבר

ְלֶזֶפת ַהֵנְפט ָהַפ

ֶאת ֶׁשָהַפ ָדִביק,

(ָקָׁשה)  ַהְּבָעָיה ַלֲחמּוָרה

יֹוֵתר. עֹוד

אּוָלם, ֲאזֹוִרים ַהחֹוִפים. ְלַנקֹות ֶאת ְּכֵדי ִהִגיעּו ְוֶאְזָרִחים ַרִּבים ַחָייִלים

ְמזֹוָהִמים. ֲעַדִיין ַרִּבים

אֹוְמִרים ַּבִמְׂשָרד ִניקּוי", ֶׁשָעְברּו ַרק ְלחֹוִפים ְלַהִגיַע ַמְמִליִצים "ֲאַנְחנּו

ַעד ַרּבֹות ָׁשִנים ַיַעְברּו עֹוד ְמאֹוד. ָחמּור "ֶזהּו ֵנֶזק ַהְסִביָבה. ְלֵאיכּות

ֵכן". ִלְפֵני ָהיּו ְלָמה ֶׁשֵהם ַהחֹוִפים ֶאת ְלַהֲחִזיר ֶׁשנּוַכל

ֶהֱעִביָרה ִהיא ַהֵנְפט לּוִבית. ֶאת ֵמאֹוִנָייה ִנְׁשַּפ ֶׁשַהֵנְפט ִגיְלָתה ֲחִקיָרה

א-חּוִקית. ְּבצּוָרה ְלסּוְרָיה ֵמִאיָראן

ְמזֹוָהם. ִעם חֹול ַּבְתמּוָנה: ַחֶייֶלת
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ב'טיק-טוק' טובים דברים גם יש
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ֶׁשֶקט ַגם... מֹוֶכֶרת ִיְׂשָרֵאל

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גליק רונן מאת
קצרים. סרטונים של אפליקציה היא 'טיק-טוק' אפליקציית

קשה נפצעו נערים כזכור, רע. דבר הוא ש'טיק-טוק' שחושבים כאלה יש

באפליקציה. טיפשיות תחרויות בגלל

ב..) את  (להשתמש שכדאי לנצל לוברז מניו-יורק, חושב אולם, אלכס

ללמד את 'טיק-טוק' כדי מנצל ,16 בן נער אלכס, הזו. האפליקציה

נהנים רבים ונערים ונערות ופשוטה קלה בצורה זאת עושה הוא מתמטיקה.

שלו. מהשיעורים

אלכס. של התלמידים אומרים שלנו", מהמורים יותר טוב מלמד "הוא

ֶהָחָלל16 ֶרֶכב
ַעל נֹוֵסַע ְּכָבר

ַהַמְאִדים

גלבוע אבי מאת
ֶׁשִהִגיַע ָהָאֶמִריָקִני ֶהָחָלל ֶרֶכב

ׁשֹוֵלַח ְּכָבר ַלַמְאִדים, ָלַאֲחרֹוָנה

ֵמיָדע.

ֶאת ֶׁשִיְבְדקּו ֵּכִלים ֵיׁש ָהֶרֶכב ַעל

ַהַמְאִדים. ַאְדַמת

ִניָסיֹון - ַהֲחׁשּוִבים ַהְדָבִרים ֵּבין

ַחְמָצן. ָׁשם (ְלַייֵצר) ְלָהִפיק

ַרְחָפן, ֵיׁש ָהֶרֶכב ַעל ֵכן, ְּכמֹו

ָהַרְחָפן ִטיַסת ֶאת ֶׁשְיַבֵצַע

ֶּבָחָלל. ָהִראׁשֹוָנה

מאת יעקב כהן
ִהיא ֶׁשֶקט. ָלַאֲחרֹוָנה, מֹוֶכֶרת... 'ִסיֵלְנְטיּום' ְּבֵׁשם ִיְׂשְרֵאִלית ַהְיי-ֶטק ֶחְבַרת

ַהֶהְסֵּכם ְלִפי ֶלְנד-רֹוֵבר'. 'ָיגּוָאר ַהְמכֹוִניֹות ֶחְבַרת ִעם ֶהְסֵּכם ַעל ָחְתָמה

ִּבְמכֹוִניֹות  ְרָעִׁשים ֶׁשְמַבְטלֹות (ַמֲעִלימֹות) ַמֲעָרכֹות (ְּבתֹו (ָתִׂשים ַתְתִקין ִהיא

ֶלְנד-רֹוֵבר'. 'ָיגּוָאר

ַּכְפתֹור ִּבְלִחיַצת ֵמַהָמנֹוַע אֹו ֵמַהְּכִביׁש ַרַעׁש ְלַבֵטל ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְלָמָׁשל, ָּכ

ַּבְמכֹוִנית ְועֹוד. ָהַרַעׁש ֶׁשל ַהַמְזָגן ֶאת ְלַבֵטל ֶאְפָׁשר ַגם ַאַחת.

ָהֶרֶכב ְּבֶחְבַרת אֹוְמִרים ְמאֹוד", ִלְׁשֵקטֹות ֶׁשָלנּו ַהְמכֹוִניֹות "ַנֲהפֹו ֶאת

ְּבטּוָחה ִתְהֶיה ֶׁשלֹו ְוַהְנִהיָגה יֹוֵתר ְסִביָבה ְׁשֵקָטה ִתְהֶיה "ַלַנָהג ָהַאְנְגִלית.

יֹוֵתר".

'ִסיֵלְנְטיּום'. ֶׁשל ַּבַמֲעָרכֹות עֹוָלִמיֹות ִמְתַעְנְיינֹות ֶרֶכב ֶחְברֹות ַגם
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גרינברג עמית מאת
יש בדנמרק סערה בימים אלה

'אסקימו'. שנקרא לארטיק בקשר

גדולה ארטיקים יצרנית לאחרונה,

להשתמש שלא החליטה במדינה

'אסקימו'. בשם יותר

"זה מעליב קבוצה גדולה של

אנשים", הם אומרים.

מעליב? זה מי את

מהשם בא 'אסקימו' השם כידוע,

הם האסקימואים אסקימואים.

שבטים. הם חיים קבוצה של כמה

באזוֵרי הקרח והשלג בחלק הצפוני

בבתי ידועים הם הארץ. כדור של

איגלו, שנקראים שלהם, השלג

במזחלות הכלבים ובבגדי הפרווה

לובשים. שהם

קרים חיים באזורים שהם בגלל

שחברות מפתיע לא זה מאוד,

בשם משתמשות ארטיקים

שלהן. למוצרים 'אסקימו'

מעליב אותם, מתברר, שהמושג

על ידי להם ניתן משום שהוא

אותם. שכבשו אחרים עמים

אנשי שנים רבות חיו במשך

המעליב האלה עם השם השבטים

אולם, בשנים האחרונות,  הזה.

בכוח) (לבקש לדרוש החלו הם

ולקרוא הזה הכינוי עם להפסיק

בשמם האמיתי. להם

ולא 'אינואיטים' "אנחנו

אומרים. הם 'אסקימואים'",

כבר קורה, שבדנמרק אין כך

'אסקימו'. בשם ארטיקים

גם קודם), שכתבנו (כמו כאמור

שנקראים ארטיקים יש בישראל

אין זה בשלב אולם, 'אסקימו'.

זה. בשם להשתמש להפסיק כוונה

רוצים שאתם הבאה בפעם אז

שהמילה תדעו ארטיק, ללקק

להעליב. (יכולה) עלולה 'אסקימו'

ישראלי למעלה: ארטיק בתמונה

'אסקימו'. המילה עם

עם ישנה פרסומת למטה: בתמונה

ארטיק. עם אינואיט דמות

להעליב? הארטיק יכול מי את
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ָנה ָ שׁ ּבַ ָחִדים ְמיּוּ ָיִמים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ָהאֹוֶכל יֹום קּוְפַסת ְּבֶמְרץ – 10
ַלֲעבֹוָדה.  אֹו ַהֵסֶפר ְלֵבית אֹוֶכל לֹוְקִחים ֵמִאיָתנּו ַרִּבים

ָּכֵאֶלה ְוֵיׁש ְּבַׂשִקיֹות אֹוֶכל ִאיָתם ֶׁשלֹוְקִחים ָּכֵאֶלה ֵיׁש

קּוְפָסה. ְּבתֹו ֶׁשלֹוְקִחים אֹותֹו

ְלֵבית ֶׁשָלֶהן ַהְיָלִדים ֶאת ׁשֹוְלחֹות ִאיָמהֹות ְּבַיָּפן,

ְמקּוָׁשט ְמאֹוד. ֶׁשִּבְפִנים ֶׁשָהאֹוֶכל קּוְפָסאֹות ִעם ַהֵסֶפר

קּוְפָסה ְוכֹל ָׁשעֹות, ְּבֶמֶׁש ַעל ָהֲארּוָחה עֹוְבדֹות ֵהן

אֹוָמנּות. ְיִציָרת ְּבֶעֶצם ִהיא ָּכזֹו

'ֶּבְנטֹו'. ֶׁשִנְקֵראת ָׁשִנים, ְמאֹות ַתְרּבּות ָיָּפִנית ַּבת זֹוִהי

ֶׁשאֹוְספֹות ְמיּוָחדֹות, ְׁשִליחּויֹות ֶחְברֹות ֵיׁש ְּבהֹודּו

ְולֹוְקחֹות ֵמַהָּבִתים אֹוֶכל קּוְפְסאֹות

ָהֲעבֹוָדה. ִלְמקֹומֹות אֹוָתן

ּוָפחֹות ָּפחֹות ְּבִיְׂשָרֵאל, ַאַגב,

אֹוֶכל ִאיָתם לֹוְקִחים ֲאָנִׁשים

(רֹוִצים ַמֲעִדיִפים ַלֲעבֹוָדה. ַרִּבים

ָהאֹוֶכל  ְּבַחְדֵרי ֶלֱאכֹול יֹוֵתר)

ְּבִמְסָעדֹות. ַּבֲעבֹוָדה אֹו

ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ֵאי  ָאז

ְלתֹוָכה ּוַמְכִניִסים ְוָיָפה ְמעּוֶצֶבת אֹוֶכל קּוְפַסת ְמִכיִנים

ּוְבִריִאים. ְטִעיִמים ַמֲאָכִלים

18

ֳא
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מכאן? יוצאים איך רגע,

של תספורת
בחיים פעם

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

מּוכר חמדאן בן חמאד

לא באבו-דאבי, היטב

שלו, הרב העושר בגלל

בגלל מוזיאון אלא

שלו. הענק מכוניות

אפשר הזה במוזיאון

יוקרה מכוניות לראות

מודרניות. מכוניות לצד (ישנות), עתיקות

אומרת, זאת שלה). (מהסוג במינה יחידה היא הזה במוזיאון מכונית כל

בעולם. כמוה שאין

מחברות עזרה מקבל שהוא תוך משלו, מכוניות בנה אף חמדאן בן

המקוריות. הרכב

הענק. הן מכוניות שלו ביותר המכוניות הבולטות אולם

המקורי. מהג'יפ (!)64 פי גדול שבתמונה הגי'פ למשל,

חמדאן. אומר בן המכוניות הענקיות האלה", אוהב את "אני

גינס, ותיירים של השיאים בספר רשום האלה חלק מהמכוניות אגב,

אותן. כדי לראות שבאבו-דאבי מגיעים למוזיאון רבים

ביותר בעולם. הגדול הג'יפ בתמונה למעלה:

לא תמיד דברים נעימים. וקור הם קרח

מהם משחק לעשות שמצליח מי אולם, יש

נחמד.

ענקי בנו מבוך במונטריאול שבקנדה

משלג.

למצוא ולנסות לתוכו להיכנס נהנים אנשים

החוצה. הדרך את

המקום אל דאגה, עובדי מקרה, בכל

שלא לאלה לעזור רגע בכל מוכנים

לבד... זאת לעשות מצליחים

בעולם ביותר הגדול הג'יפ

22

20

21

הוא שבתמונה המוזר היצור

שהוא חי אומרת זאת כבש בר.

של בני אדם. בטבע בלי טיפול

(גזרו)  גזזו לא שמעולם בגלל

וצמח. צמח הוא שלו, הצמר את

הטבע שמורות אנשי לאחרונה,

הצליחו סוף-סוף באוסטרליה

שמשקלו הצמר, את לו לגזוז

קילוגרם! ל-35 הגיע



9 עמוד מס' 355 • עיתון ינשוף • גיליון

העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

וריחות צבעים

טיול בוקר

התרסקות סכנת
פעם  (עושה) ִמֵדי עורך ההודי האוויר חיל

מעניינות. אוויר תצוגות

ביצעו הודים מסוקים ארבעה לאחרונה,

היה  נדמה לרגע מסוכן. (עשו) תרגיל

בזה. זה מתנגשים המסוקים שארבעת

לא ולמסוקים בשלום, עבר הכל אולם,

דבר. קרה

האווירי. המסוקים בתרגיל בתמונה:

רב במקלות שימוש יש אסיה במדינות מזרח

במקדשים. ולתפילות לחגיגות קטורת

שונים בעלי ריחות ביד מצמחים נעשים הם

(גדול). רב והביקוש להם

קטורת מקלות במפעל עובדת בתמונה:

בווייטנאם.

ֳא

בתחרות ריצה. משתתפים לא הכלבים שבתמונה

(רגיל). שגרתי בוקר בטיול פשוט הם

בגלגלים שנעזרים רגליים, חסרי כלבים הם אלה

שבדי אזרח הוא בהם שמטפל מי ללכת. כדי מיוחדים

(קשה) של  הגרוע המצב את וראה בתאילנד שטייל

שמציל "האיש שנקרא מקום פתח הוא הרחוב. כלבי

לטפל במאות כלבים נכים. (התחיל) והחל כלבים",

בהם. לטפל כדי מכל העולם בתרומות נעזר הוא

טיפול. מקבלים ופחות כלבים ירד התרומות מספר הקורונה, האחרונה, בגלל בשנה אולם,

23

25

24



ַהֶּפַסח ַחג ַהְיהּוִדי... ַהָׁשָנה ִמלּוַח
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קצר סיפור

ַהֶּבדּוִאית ַהַּכָלה
ַּבִמְדָּבר, ַהֶּבדּוִאים ְּבַאַחד ַהְׁשָבִטים

ּוַביֹוִפי ַּבחֹוְכָמה ְידּוָעה ַנֲעָרה ָהְיָתה

ֶׁשָלה.

(ְלִהְתַחֵתן)  ְלִהיָנֵׂשא ָרצּו ַהַּבחּוִרים ּכֹל

ִקיְּבָלה)  (א ָדֲחָתה ִהיא אּוָלם, ָלה.

ַהַהָצעֹות. ּכֹל ֶאת

ֵהם ַלֲעׂשֹות. ָמה ְּכָבר ָיְדעּו א הֹוֶריָה

א  ַּפַעם (ָּפֲחדּו) ֶׁשִהיא ַאף ָחְׁשׁשּו

ַמְתִאים ָהָיה א ַאף ֶאָחד ִתְתַחֵתן.

ְּבֵעיֶניָה.

ְלַמֲאָהל ָצִעיר ָּבחּור ִהִגיַע ֶאָחד, יֹום

ַאַחד ִהְתַייֵׁשב ַעל הּוא ַהֵׁשֶבט.

ָׁשחֹור,  ָקֶפה (ָׁשָתה) ְוָלַגם ַהְׁשִטיִחים

ָרָאה הּוא אֹוֲהִבים. ֶׁשַהֶּבדּוִאים ְּכמֹו

ְוָאְרָגה ָרחֹוק א ֶׁשָיְׁשָבה ַהַנֲעָרה ֶאת

הּוא  ִעִזים. ִמֶצֶמר ָׁשִטיַח ַּבד) (ָיְצָרה

ִמָיד. ָּבה ִהְתַאֵהב

ַעל ִדיְּברּו ָּבאֹוֶהל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ְׁשָאר

ֵהם ַהִמְתָקֵרב. ַהַקִיץ ְוַעל ָהֲאִוויר ֶמֶזג

ֶעֶׂשב, ֶׁשְצִריִכים ָהֲעָדִרים ַעל ִדיְּברּו

(ְיכֹוִלים)  ֶׁשֲעלּוִלים ַהַמִים ּבֹורֹות ַעל

ַּבִמְדָּבר. ֶׁשקֹוֶרה ָמה ְוַעל ְלִהְתַייֵּבׁש

ַהָּבחּור. ֶאת ִעְנֵיין א ֶזה ּכֹל אּוָלם

ְוַעל  ַהַנֲעָרה ַעל (ִהְסַתֵּכל) ַרק ִהִּביט הּוא

 ּכֹל-ָּכ ַרָּבה ְּבַקלּות (ָזזּו) ָיֶדיָה ֶׁשָנעּו

ַהַּבד. ַעל

ְּבַלַחׁש ָל", ָאַמר ְלִהיָנֵׂשא רֹוֶצה "ֲאִני

"ֲאִני ֵלב. ָׂשם ֶאָחד א ַּכֲאֶׁשר ַאף

ֶׁשַתְסִּכיִמי". ְמַקֶווה

,"ֶׁשְל ֶאת ַהִמְׁשָּפָחה ַמִּכיָרה "ֲאִני

"ֲאִני מּוָכָנה ַּבֲחָזָרה. ַהַנֲעָרה ָלֲחָׁשה

ִאיְמ ֶׁשְתַסֵלק ֶאת ִּבְתַנאי ְל ְלִהיָנֵׂשא

ְּבַיַחד". ָנגּור ֶׁשּבֹו ֵמַהַמֲאָהל

ֶאת ַהָּבחּור ָעַזב ָדָבר, לֹוַמר ְּבִלי

עֹוֶמק ֶאל סּוסֹו ַעל ְוָרַכב ַהַמֲאָהל

ַהִמְדָּבר.

ִמְסָּפר ָיִמים, ִקיְּבָלה  (ַאֲחֵרי) ַּכֲעבֹור

ֵמַהָצִעיר: ִמְכָתב ַהַנֲעָרה

ֵמָרחֹוק, אֹוִתי ִתְרֶאה "ִאִמי, ַּכֲאֶׁשר

ִתְׂשַמח.

ֵמָרחֹוק, אֹוִתי ִּבְראֹוָתה ַהְצִעיָרה, ַהָיָפה

ֶּבֶגד ְלַעְצָמה ִתַקח.

ֵמַהחֹום, ֵאין ֵצל ְלִאִמי

ַהיֹום. ּכֹל ְיַטְּפלּו ַּבְצִעיָרה

ֵמָהרּוַח, ֲהָגָנה ֵאין ְלִאִמי

ּכַֹח, ַּבַעל ִתְמָצא ָצִעיר ַהְצִעיָרה

ְונֹוַח. טֹוב (ָמֵגן) ַמֲחֶסה ָלה ֶׁשִיְבֶנה

ְּבַאֲהָבה: ִטיְּפָלה ִּבי ָׁשִנים ִאִמי

ִלי ֵמֲחָלָבּה. ְוָנְתָנה אֹוִתי ִהְׁשְקָתה

ָוַלְיָלה, יֹוָמם ִּבי ִטיְּפָלה

ָלה. ַחָייב ּכֹל ַחַיי ֶאת ַוֲאִני,

ִמְבָחר, ָלה ֵיׁש ַהְצִעיָרה ִּכי

ָמָחר?". ִיְדַאג ִמי ּוְלִאִמי,

ַלָצִעיר: ַהַנֲעָרה (ֶהֱחִזיָרה) ֵהִׁשיָבה

ְלַאַחר ,ְל ְלִהיָנֵׂשא מּוָכָנה "ֲאִני

ַעל ְלַווֵתר מּוָכן א ֶׁשַאָתה ֶׁשֶהְרֵאיָת

ֵּבן ֶנֱאָמן ֶׁשא מּוָכן ַלֲעזֹוב ַאָתה .ִאיְמ

ְוָיָפה. ְצִעיָרה ִּבְׁשִביל ִאימֹו ֶאת

ֲאִני ,ְל ֶׁשָעִׂשיִתי ַהִמְבָחן "ַאֲחֵרי

ִלְיָלַדיי טֹוב ָאב יֹוַדַעת ֶׁשִתְהֶיה

ַמָצב. ְוֶׁשִתְדַאג ִלי ְּבכֹל

ֶׁשַהְיָלִדים ֶׁשָלנּו ְּבטּוָחה, ַוֲאִני

ֶאת ַההֹוִרים ְלַכֵּבד ֵאי ִמְמ ִיְלְמדּו

ֶׁשָלֶהם...".
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  ויקיפדיה שקולניק, אילנה

חֹוֶפׁש. ִהיא ֵחרּות ַהִמיָלה ַמְׁשָמעּות ַהֵחרּות. ַחג ַגם ִנְקָרא ַהֶּפַסח ַחג

ִמִמְצַרִים.  ָיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָׁשָנה, ִמ-3,000 יֹוֵתר ִלְפֵני זֹו, (ְזַמן) ִּבְתקּוָפה

ָהֵאירּוַע. ֶאת חֹוֵגג ִיְׂשָרֵאל ַעם ֵמָאז, ְלֵחרּות. ֵמַעְבדּות ָיְצאּו ֵהם

ֲחִגיִגית. ֶעֶרב ַלֲארּוַחת ִמְתַאֶסֶפת ַהִמְׁשָּפָחה ֶׁשּבֹו ִמְׁשַּפְחִתי ַחג הּוא ַהֶּפַסח ַחג

ְועֹוד. סּוף ְקִריַעת ָים ִמְצַרִים, ַעל ְיִציַאת ַעל ְמסּוָּפר ֶּפַסח, ֶׁשָּבה ֶׁשל ַהַהָגָדה ְקִריַאת הּוא ָהֶעֶרב ֶׁשל ִעיָקִרי ֵחֶלק

ַה'זּום'. ֶדֶר ַהֵסֶדר ֵליל ֶאת (ָעׂשּו) ָעְרכּו ֵמֶהם ֵחֶלק ַיַחד. ִהְתַאְספּו א ִמְׁשָּפחֹות ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ַּבָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה,

ְלִהיָּפֵגׁש. ׁשּוב ִיְהֶיה ֶׁשַהָׁשָנה ֶאְפָׁשר ְמַקִווים ּכּוָלנּו



קטנה מדינת אי ְניּוֶאה היא

על באוקיינוס השקט.

זו מדינה של המטבעות

מתוך דמויות מצויירים

ו'מלחמת 'פוקימון'

הכוכבים'.

סקוטלנד של הלאומית החיה

– החד קרן. היא

של הפילהרמונית התזמורת

מהצבא גדולה יותר מונקו

 שלה.

יום, חברת הנעליים בכל

כ-50 מיליון  מרוויחה 'נייקי'

שפועלים בשעה זאת דולר.

מרוויחים שלהם פשוטים

ליום.  בלבד  2 דולר

גדלים הכחול הלווייתן גורי

ב-90 ק"ג.  יום  בכל

אסור בתאילנד, החוק לפי

המלוכה. לכן לגעת בבני

המלך בת כאשר ב-1880,

מיהרו לא אנשים טבעה,

מתה. והיא אותה, להציל
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ולעניין ֳא30קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ָּכָאמּור,ַהקּוְמקּוםָהָיהְמאּוָּבק.ָלֵכן,ּכֹלִמיֶׁשָנַגעּבֹו,ִלְכֵלֶאתָיָדיו.
אּוָלם,ַהסֹוֵחרַהַגָנבֶׁשַּפַחדֵמַהחֹוְכָמהֶׁשלַהתּוִּכי,א ָנַגעַּבקּוְמקּום.ָּכֶׁשַהָיַדִיים

ֶׁשלֹוִנְׁשֲארּוְנִקיֹותְוֶזהַמְרֶאהֶׁשהּואַהַגָנב.

ֶהָחָכם ַהתּוִּכי
ַמר ִנְפְגָׁשה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַיֲהלֹוִמים סֹוֲחֵרי ֶׁשל ְקַטָנה ְקבּוָצה

ַיֲהלֹוִמים. ְוִלְקנֹות ְלַהֲחִליף ְּבָראּון ְּכֵדי

(ָקְרָתה) ַהְפָסַקת  ְלֶפַתע, ֵאיְרָעה ְוָגׁשּום. סֹוֵער ַלְיָלה ֶזה ָהָיה

ָהאֹור, ָחַזר ַּכֲאֶׁשר ַּכָמה ַדקֹות. ַּבחֹוֶׁש ִנְׁשֲארּו ְוכּוָלם ַחְׁשַמל

ֶנֶעְלמּו. ַהׁשּוְלָחן, ַעל ֶׁשָהיּו ַהַיֲהלֹוִמים ֶׁשּכֹל ִהְתָּבֵרר

ְּבֶהֶלם. ָהיּו ַהסֹוֲחִרים

ֶאת ַהַיֲהלֹוִמים". ִמי ָלַקח ְנַגֶלה ְּבָראּון. "ֲאַנְחנּו ַמר ְדָאָגה", ָאַמר "ַאל

ִהְכִניס הּוא ָעָליו). ָאָבק ַהְרֵּבה (ִעם ּוְמאּוָּבק ָיָׁשן קּוְמקּום ְּבָראּון ֵהִביא ַמר

ֶאָחד ָלַגַעת ִמּכֹל ְמַבֵקׁש ֲאִני ְמאֹוד. ָחָכם ֶׁשִלי "ַהתּוִּכי ְוָאַמר: תּוִּכי, ְלתֹוכֹו

ַּבקּוְמקּום". ִייַגע ַהַגָנב ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשיר ַהתּוִּכי ַלׁשּוְלָחן. ְוַלֲחזֹור ַּבקּוְמקּום

ְלָׁשם ְוַהסֹוֲחִרים ָהְלכּו ִקיר ֵמֲאחֹוֵרי ָקָטן ׁשּוְלָחן ַעל ַהקּוְמקּום ֶאת ָׂשם הּוא

ַהֵׁשִני. ַאֲחֵרי ֶאָחד

ְּכָלל. ָׁשר א ַהתּוִּכי ַלׁשּוְלָחן, ַהסֹוֲחִרים ָחְזרּו ֶׁשּכֹל ְלַאַחר ַגם אּוָלם,

.ִחֵיי ְּבָראּון ַמר

ָאַמר. ֶׁשלֹו", ֶאת ַהָיַדִיים ַיְרֶאה ִלי ִמֶּכם ֶאָחד ֶׁשּכֹל רֹוֶצה ֲאִני "ַעְכָׁשיו

ַהַגָנב. ִמיהּו ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ִהְכִריז ַמר ְּבָראּון ּכּוָלם, ֶאת ֶׁשָּבַדק ְלַאַחר

ָיַדע זֺאת? הּוא ֵאי

28

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 29ּכַ

ָטֵפל? אֹו ָתֵפל
– ָתֵפל. הּוא לֹו ַטַעם ֶׁשֵאין אֹוֶכל

ָמה ִאם יֹוְדִעים א ֲאַנְחנּו ְוִלְפָעִמים,

אֹוֶמֶרת, זֹאת אֹו ָטֵפל. ִעיָקר ֶזה ָלנּו ֶׁשָאְמרּו

ָחׁשּוב. ָּפחֹות ּוָמה יֹוְדִעים ָמה ָחׁשּוב א ֲאַנְחנּו

ְטֵפִלים. ֵהם ֲחׁשּוִבים, א ֶׁשְדָבִרים נֹאַמר, ָלֵכן

ְתֵפִלים. ֵהם ַטַעם, ָלֶהם ֶׁשֵאין ּוְדָבִרים

Pixabay   
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מההצפות שדווקא נהנה מי יש

ְלֵג'ְייְמס ַמְפִריַע א מּוְׁשָלםַהִגיל ַהּכֺל א
שמעוני איילה מאת

ֶחֶבל. ְמִׁשיַכת ִּבְתחּום ְסּפֹוְרַטאי ַה-63, הּוא ֵּבן ֵקהֹו, ֵג'ְייְמס

ֶׁשלֹו ַהְקבּוָצה ְוָאֵכן, ַהֶזה. ַּבְסּפֹוְרט ַהְגדֹוִלים ָהַאְתֶלִטים ְלֶאָחד ֶנְחַׁשב הּוא

ַּבְתחּום. ָהעֹוָלם ַאלּוַפת ִהיא ֵמִאיְרַלְנד

ַהְקבּוָצה. ֶׁשל ֵמַהּכֹוָכִבים הּוא ִגילֹו, ַלְמרֹות

ְּבִאיְרַלְנד. ַּבָחָווה ֶׁשלֹו ָהִאימּוִנים ְּבֶאָחד ַוֲחֵבָריו ֵקהֹו ַּבְתמּוָנה:

ֵג'ְייְמס. אֹוֵמר ָיכֹול", ֲאִני עֹוד ּכֹל ְּבֶחֶבל ֶאְמׁשֹו "ֲאִני

גלבוע אבי מאת
ַאְבִדָיה, ֵדִני ַעל ּכֹוְתִבים ַרִּבים

ַהָצִעיר ַהִיְׂשְרֵאִלי ַהַׂשְחָקן

ֶׁשַהַחִיים ִהיא ַהַהְרָגָׁשה .NBA-ַּב

מּוְׁשָלִמים. ֶׁשלֹו

ָּכָכה. ֶזה ָתִמיד ֲאָבל א

ַׂשְחָקן  ּכֹל ָמסֹוֶרת - ֵיׁש NBA-ַּב

ָצִרי 'ִלְסּבֹול' ְקָצת. ַּבִליָגה ָחָדׁש

ִּבְזַמן ִאימּון, ַהִמְקִרים, ְּבֶאָחד

ַּכדּוִרים ָזְרקּו ַלְקבּוָצה ֲחֵבָריו

יֹוְׁשִבים), (ֵהיָכן ֶׁשָהאֹוֲהִדים ַלָיִציַע

ּוְלַהֲחִזיר ָלרּוץ ָהָיה ָצִרי ְוַאְבִדָיה

אֹוָתם.

ּוֵמַהָמסֹוֶרת", ֵמַהִמְׂשָחק ֵחֶלק "ֶזה

.ְּבִחיּו ֵדִני ָאַמר

31

3233

גליק רונן מאת
יחסית. קשה באירופה החורף

והנזקים הוצפו רבים מקומות

רבים.

את שניצלו כאלה היו אולם,

ספורט מים. לעשות המצב כדי

בשלולית גולש שבתמונה האיש

ליד פרנקפורט שבגרמניה. ענקית

סירה זו לא שמושך אותו, מה

לאורך שנסעה מכונית אלא

השלולית.

ֳא

רויטרס

רויטרס

רויטרס



גליק רונן מאת
(ישנים עתיקים בתים

כל  מאוד) נהרסים

לבנות כדי הזמן,

בניינים במקומם

וחדשים. גבוהים

שהשנים ככל לכן,

(עוברות)  חולפות

(שאין כמותם הרבה). לנדירים הופכים העתיקים הבתים

נמצאים. הם בהן הערים של מההיסטוריה חלק להיות הופכים הם כך

מאפשרות ולא האלה, הבתים על שומרות ערים יותר שעכשיו הסיבה, זו

להרוס אותם. (נותנות)

כזה בית לאחרונה להעביר החליטו הברית, שבארצות פרנסיסקו בסן

חדש. למקום שלמה), (בצורה בשלמותו

סן בעיריית שלנו", אומרים ההיסטוריה לשמור על רוצים "אנחנו

לעיר". חשוב והוא שנה, 139 בן הזה "הבית פרנסיסקו.

שמעוני איילה מאת
ְלַהְצִּביַע. ְּבִבידּוד ֶׁשִנְמָצִאים ַלֲאָנִׁשים (ִתיֵתן) ְתַאְפֵׁשר ַוֲעַדת ַהְּבִחירֹות

ַהחּוָצה. ָלֵצאת ִמְּבִלי ֶׁשָלֶהם, ֵמַהְמכֹוִנית ְלַהְצִּביַע יּוְכלּו ֵהם

קֹורֹוָנה. ַקְלִּפי (ַמְרָאה) ַמִציָגה ַוֲעַדת ַהְּבִחירֹות ַּבְתמּוָנה:
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קֹורֹוָנה ַקְלִּפיֹות

ניידת היסטוריה

ׁשֹוְקִלים ֵאי
ִג'יָרָפה?

36

35

34

ֳא

גרינברג עמית מאת
ּכֹל ּבֹוְדִקים ָּבעֹוָלם ַחיֹות ְּבַגֵני

ֶׁשל ַהְּבִריאּוִתי ַהַמָצב ֶאת ָׁשָנה

ַּבֲעֵלי ַהַחִיים ֶׁשָלֶהם.

ְׁשִקיָלה. ַגם ֵיׁש ְּבִדיָקה ְּבכֹל

א ָתִמיד ַחִיים ַּבֲעֵלי אּוָלם,

ְּבִלי ַהִמְׁשָקל ַעל ַלֲעמֹוד ְיכֹוִלים

אֹוָתם ִלְׁשקֹול הּוא ַהִּפְתרֹון ָלזּוז.

אֹוָתן. ֶׁשֵמִרים עֹוֵבד ִעם

ָיעּופּו ָהֵרי ֵהם ָהעֹופֹות? ּוָמה ִעם

ַעל  אֹוָתם (ָיִׂשימּו) ְּכֶׁשַיִניחּו ִמָיד

ַהִמְׁשָקל.

ְמיּוָחד ְּכֵדי ְּבַבד עֹוְטִפים אֹוָתם

ָיעּופּו. ֶׁשא

ַהָקָטן ַהַיְנׁשּוף ֶאת ְראּו ְלָמָׁשל,

 92 ַרק ׁשֹוֵקל הּוא ֶׁשַּבְתמּוָנה.

ִעיתֹוֵני ִלְׁשֵני ָׁשֶווה ֶׁשֶזה – ְגַרם

'ַיְנׁשּוף'.

רויטרס     

רויטרס
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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

ק ו ד ה

ס י ס ר

1. ָצמּוד

2. ְׁשַרְפָרף ָנמּו ָלַרְגַלִיים

3. ֶצַבע ָהַעְגָבִנָייה

4. ִקיטֹור

5. ְמִכיִנים ֵמֶהם ְּבָגִדים 

6. ָגִרים ְּבתֹוָכם

7. ָּבֵתי ֵסֶפר (ר"ת)

8. ְיסֹוד, ַתְחִתית

9. נֹוֵזל ֶׁשל ְּפִרי 

10. ֶחְלִקיק ָקָטן

1. ֶּבן ַהזּוג ֶׁשל ַהַּכָלה

2. ֵדִני _____, 

    ַּכדּוְרַסָלן ִיְׂשְרֵאִלי

3. ָהעֹוָנה ַהָקָרה

4. ____ ַאְׁשְּכָנִזי, 

    ַׂשר ַהחּוץ

5. ַּבַעל ַחִיים ִעם ֶצֶמר

6. ַהֵהֶפ ֵמ'אֹור'

7. ַמִים ֶׁשיֹוְרִדים ֵמַהָׁשַמִים

8. ָּבא ַאֲחֵרי ָׁשלֹוׁש

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. חֹוֶדׁש ָהָאִביבִריּבּוַע ֶקֶסם

2. מּוָּכר, ְמפּוְרָסם

3. ַתְבִלין ָמתֹוק

4. ִאיָׁשה ְצִעיָרה

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ד' ְו-'ר'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ֲחָזָקה * ִהְסַתֵּכל * ְלִהְתַחֵתן * א ָנַתן * א ָעְׂשָתה * 
* ַמֲעִלימֹות * ָמֵגן * ִמְתַקְיימֹות * ְּבֶׁשֶקט, ַּבֶסֶתר * ֶהֱחִזיָרה * 

* ָׁשָתה * ְגרּוָעה *

1. ָאַסר ___________ 

2. ֶנֱעָרכֹות _________

3. ַּבֲחַׁשאי _________

4. ִנְמְנָעה __________

5. ֲחמּוָרה _________

6. ְמַבְטלֹות _________

7. ְלִהיָנֵׂשא _________

8. ָלַגם ___________

9. ַמֲחֶסה __________

10. ֵהִׁשיָבה ________

11. ִהִּביט __________

12. ַיִציָבה _________

1. ְדמּויֹות ַנָנִסיֹות ְּכחּולֹות ִמִסְדַרת ָאִניַמְצָיה: ַדְר _ _ _ _

2. ְנכֹונּות ִלְפעּוָלה ִמָייִדית: ְדִר _ _ _ _

3. ִמְפֶלֶצת ַאָגִדית ֶׁשיֹוֶרֶקת ֵאׁש: ְדָר _ _ _ 

4. חֹוֶפׁש: ְדר _ _  

5. ַהָצָגה ְרִציִנית: ְדָר _ _

6. סּוג ֶׁשל קֹוץ: ַדְר _ _ 

7. ֵמַאְרַּבַעת ִּכיּוּוֵני ָהֲאִוויר: ָדר _ _ 

8. ְנחּוצֹות, ְמבּוָקׁשֹות: ְדר _ _ _ _

9. ִנימּוס: ֶדֶר _   _ _ _

10. ְתעּוַדת ֶזהּות ְלַמֲעָבר ֵּבין ְמִדינֹות: ַדְר _ _ _

דר

. ַמִים ֶׁשיֹוְרִדים ֵמַהָׁשַמִים

1

2

3

4

5

6

7

8



15 עמוד מס' 355 • עיתון ינשוף • גיליון

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

רצון, פתח-תקווה אור

חולון חיימוב, נעה

ישראל כליף, נתניה

רמלה מרעי, איבתיסאם

תל-אביב בראשי, אלמוג

ירושלים כהן, ליבי

מעלות דנון, מאיר

אלמה רביץ, חיפה

העין ראש למפל, אור

לוד ג'עבר, מוחמד

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     355ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

א ָמתֹוק .1

ְּבקֹול ִהִּביַע ִדיֵּבר, .2

ִאיַטְלָיה ִּביַרת .3

ַמְדִגימֹות ַמִציגֹות, .4

ִמ'ְנִחיתֹות' ַהֵהֶפ .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ֶׁשָלה ַהתֹוַאר .6

ַמִּביָטה צֹוָפה, .7

'ֵמ'חֹוֶׁש ַהֵהֶפ .8

ִמיַלת ְּבֵריָרה .9

מאוזן:

ַאַחת .11 ְּבִריֵסל. ִהיא ִּביָרָתה .9 .'ִמ'ֵייֵל ַהֵהֶפ .5 ֶחֶרק ָחרּוץ. .1

ׁשֹוֵדד. גֹוֵזל, .15 ַהָּפָרה. קֹול .14 ֶׁשֶמׁש. .12 ֶׁשל ַיֲעקֹב. ַהָנִׁשים

ָדְלָקה, .20 ַהֵּביָצה. ֶׁשל ַהָצהֹוב ַהֵחֶלק .19 חֹוֶדׁש (ר"ת). רֹאׁש .17

ַהֵהֶפ .26 (ר"ת). ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו .25 א ַצר. .22 ִנְׂשְרָפה.

ֵמ'ִהיָּכֵנס'. ַהֵהֶפ .29 ְּבִסין. ְּבִסיִסי ַמֲאָכל .28 ִמ'ִמיעּוט'.

ִעם ְקַטָנה ְנָייר ִּפיַסת .35 ֲחִפיָרה. ְּכִלי .32 ֵמ'אֹור'. ַהֵהֶפ .30

ִסְפרּוִתי. דֹב .41 (ִקיצּור). ֶׁשִלי ָאח .39 ַּבַמִים. רֹוֵחץ .36 ִּכיתּוב.

אּוְקָרִאיָנה. ֶׁשל ַהִּביָרה ִעיר .44 (ִקיצּור). ֶטְמֵּפָרטּוָרה .42

ֵּבין ֲאָנִׁשים. ִדיּבּור .50 ַאֶלְּכַסְנֶדר. ַלֵׁשם ִקיצּור .48 ַמֵהר. א .46

ְּבתֹוָכה. .54 ְמאֹוד. ָקָטן ָדם ְּכִלי ְמאּוָזן. 53. 11 ֶׁשל ֲאחֹוָתה .52

מאונך:

ַתְבִלין .3 ָגַעׁש. ַהר יֹוֵצאת ִמתֹו .2 ַּבֵׁשיָנה. קֹולֹות ַמְׁשִמיַע .1

ַאֲחֵרי ָׁשלֹוׁש. ָּבא .7 ֶׁשלֹו. ַהֵּבן .6 ֶאְתמֹול. ַאֲחֵרי יֹום .4 ַלָקֶפה.

ַאֲחֵרי ַהיֹום .13 ַהִמְדָּבר. ְסִפיַנת .10 ַהִתיכֹון. ַהָים ְּבֶמְרָּכז ִאי .8

ִהְׁשַתֵמׁש .24 ָׁשבּו. .23 ַמֵהר. ָהְלכּו .21 ַהְזַמן (ר"ת). ֲחָבל ַעל .19 ָגדֹול. ֵמיָתִרים ְּכִלי .16 ְוֶדֶׁשא. ְּפָרִחים ֵעִצים, ִעם ֶׁשַטח ֲאָדָמה .15 ַהיֹום.

ַרַעׁש. חֹוֶסר .34 (ר"ת). ֲאָדָמה ַתּפּוַח .33 ָזַכר. א .31 ִמ'ָּבָכה'. ַהֵהֶפ .29 ָהֶרֶגל. ְּבֶאְמַצע ֵחֶלק .27 ִהִּביטּו, ִהְסַתְּכלּו. .26 ְּבַמְטֲאֵטא.

ַעל- ַמֶׁשהּו ֵנס, .41 .ַהִלְכלּו ֶאת ְלתֹוָכה ְמַטאְטִאים .40 ַהחֹוֶרף. עֹוָנה ַאֲחֵרי .39 ֶׁשִלי. ַהֶּפה .38 ְּבַאְנְגִלית. מֹוִנית .37 ִמ'ֵגאּות'. ַהֵהֶפ .36

ַהְצחֹוק. קֹול .51 ִמ'א'. ַהֵהֶפ .49 ִקיצּור ַלִמיָלה ֶטֶלפֹון. .47 ַהֵהֶפ ֵמ'ֵאין'. .45 ֶעֶׂשר. ָּכפּול ֶעֶׂשר .43 ִטְבִעי.
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ָלָמה צֹוְבִעים ֲעָנִנים ְּבאֹוְסְטַרְלָיה?

מאת איילה שמעוני
פינגווינים נחשבים לציפורים חברותיות ביותר. לכן, כאשר אנשים 

הפסיקו לבוא לגן חיות באנגליה בגלל הקורונה, הם השתעממו ואפילו 

נכנסו לדיכאון. כדי להעסיק את עצמם, החלו (התחילו) הפינגווינים 

לרדוף אחרי עלים שעפו ברוח.

עובדי הגן הבינו שהפינגווינים נהנים מזה. הם הביאו להם מכונה 

שעושה בועות.

מתברר, שהמכונה באמת עוזרת. ברגע שמפעילים אותה, הפינגווינים 

רצים אחרי הבועות כדי לנסות לתפוס אותן.

"זה פתרון טוב בשבילם", אומרים בגן החיות. "ככה הם גם עושים 

פעילות גופנית בריאה".

עוזרים לפינגווינים משועממים

מאת שירה לוי
ִדיְּפלֹוָמִטים רּוִסים ִנְתְקעּו ִּבְצפֹון 

קֹוֵריָאה. ַהִסיָּבה - א ָהָיה ֶרֶכב 

ֶׁשִייַקח אֹוָתם ַלְגבּול.

זֹאת ִמְּפֵני ֶׁשִּבְצפֹון קֹוֵריָאה 

ַהַתְחּבּוָרה ַהִציּבּוִרית הּוְפְסָקה 

ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה.

ַהִדיְּפלֹוָמִטים ָמְצאּו ְּבכֹל זֹאת 

ֶדֶר ְלַהִגיַע ֶאל ַהְגבּול. ֵהם 

ָלְקחּו ָקרֹון ָקָטן ּוָפתּוַח ֶׁשל 

ַרֶּכֶבת ְוָדֲחפּו אֹותֹו ְּבַעְצָמם.

"ֶזה ָהָיה ִּפיְתרֹון ִדיְּפלֹוָמִטי", 

.ָאְמרּו ְּבִחיּו

ִּפְתרֹון 
ִדיְּפלֹוָמִטי

37

3839 ֳא




יח"צ 

מאת רונן גליק
ׁשּוִנית ַאְלמּוִגים ְּבאֹוְסְטַרְלָיה סֹוֶבֶלת ְּכָבר ַּכָמה ָׁשִנים ִמְקִריָנה ֶׁשל ַהֶׁשֶמׁש. 

ָהַאְלמּוִגים ְמַאְּבִדים ֶאת ַהְצָבִעים ַהָיִפים ֶׁשָלֶהם, ַמְלִּביִנים (הֹוְפִכים ִלְלָבִנים) ְוַהֵנֶזק ַרב.

ָלַאֲחרֹוָנה, ַמְדָעִנים ִגילּו ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמנֹוַע (א ָלֵתת) ֶאת ַהְקִריָנה ַעל ְיֵדי ְצִביָעה 

ֶׁשל ֲעָנִנים.

ָהַרְעיֹון הּוא ֶׁשָעָנן ָלָבן ִיְמַנע (א ִיֵתן) ֵמאֹור ַהֶׁשֶמׁש ְלַהִגיַע ַלׁשּוִנית.

ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֵהם ָיְצרּו 'תֹוָתח' ָגדֹול ֶׁשַמִתיז (ַמְׁשְּפִריץ) ַמִים ְמלּוִחים ַלֲאִוויר.

ִטיּפֹות ַהַמִים ַהְקַטנֹות ַמְׁשִּפיעֹות ַעל ָהֲעָנִנים ֶׁשְלַמְעָלה ְוהֹוְפכֹות אֹוָתם ִלְלָבִנים יֹוֵתר.

ֵהן ַגם יֹוְצרֹות ֲעָנִנים ְקַטִנים ְּבַעְצָמן.

ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשְּכֵדי ֶׁשָהַרְעיֹון ַהֶזה ַיְצִליַח, ָצִרי 'תֹוָתִחים' ַרִּבים ָּכֵאֶלה, ְוֶזה ָיָקר ִמַדי...








יח"צ

רויטרס


