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שׁוּב הוֹ ְלכִים ִל ְב ִחירוֹת מוּ ְקדָמוֹת
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שׁ ַה ַפּ ַעם ַה ִמ ְפ ָלגָה ַה ְמנַ ַצ ַחת
ֶאזְ ְר ֵחי ַה ְמדִינָה ְמ ַקוִוים ֶ
שׁלָה ֲחזָקָה *
ִת ְהיֶה ַמ ְספִּיק גְדוֹלָה ְכּדֵי ְל ָהקִים ֶמ ְמ ָ
שׁ ֶאזְ ָר ִחים ַרבִּים א יַגִיעוּ ַל ַק ְלפִּיוֹת
שׁשׁ ) ַפּ ַחד( ֶ
יֵשׁ ֲח ָ
ָאשׁי ַה ִמ ְפלָגוֹת ְכּבָר ֵה ֵחלוּ
ִבּ ְגלַל ַהקוֹרוֹנָה * ר ֵ
שׁ ִאישׁ ֲע ַדיִין א
ַמרוֹת ֶ
וּמ ָתן ,ל ְ
שׂא ַ
ְמ ָ
) ִה ְת ִחילוּ( בּ ַ
יוֹ ֵד ַע ָמה יִ ְהיוּ ַהתוֹ ָצאוֹת *

רגע לפני...
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ִשׂ ָר ֵאל
ַה ַתיָירִים חוֹזְרִים ְלי ְ

אֳ

שׁקֶט
ִשׂ ָר ֵאל מוֹ ֶכרֶת גַםֶ ...
יְ
ֵאי שׁוֹ ְקלִים גִ'י ָרפָה?

ָעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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מאת שירה לוי
עוֹלם
ֶח ְברוֹת ַתיָירוּת ָבּ ָ
הוֹדיעוּ ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִת ְהיֶה
ִ
יה
ַה ְמ ִדינָה ָה ִראשׁוֹנָה ֵא ֶל ָ
ָירים.
ֵהם ִי ְשׁ ְלחוּ ַתי ִ
יח"צ
" ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ַה ְמ ִדינָה
אוֹמ ִרים.
טוּחים ָבּה"ֵ ,הם ְ
ָירים י ְַר ִגישׁוּ ְבּ ִ
עוֹלםְ ,ו ַה ַתי ִ
יוֹתר ָבּ ָ
חוּסנֶת ְבּ ֵ
ַה ְמ ֶ
יע ְבּ ָקרוֹב ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
יבּיָאן'ֶ ,שׁ ַת ִג ַ
ַבּ ְתמוּנָה :אוֹ ִניָיה ֶשׁל ֶח ְב ַרת 'רוֹיָאל ָק ִר ְ

מאת אבי גלבוע
בשנים האחרונות ,יותר חלליות
משוגרות )נשלחות( לחלל .רבים
מהשיגורים נעשים באמצעות
)על-ידי( טילים רוסיים ענקיים.
בתמונה :מנוע של טיל רוסי
ברגע השיגור.
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קוראים כותבים
ִישׁים
ְל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ְכּר ִ
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ֲפילוּ
ישׁים ַוא ִ
שׂוֹחים ְליַד ְכּ ִר ִ
צוֹל ָל ִנים ֶשׁ ִ
אתי ִל ְקרוֹא ְבּ'יַנְ שׁוּף' ֶ 352שׁיֵשׁ ְ
ִה ְת ַפּ ֵל ִ
נוֹג ִעים ָבּ ֶהם.
ְ
סוּכּן ְו ָצ ִריְ ל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶמנוּ.
ַה ָכּ ִרישׁ הוּא ַבּ ַעל ַח ִיים ְמ ָ
ֲלי ַח ִיים.
יע( ְל ַבע ֵ
)ל ַה ְפ ִר ַ
וְ חוּץ ִמזֶה ,אָסוּר ְל ָה ִציק ְ
שגיא מרקוביץ'
תל-אביב

כּוּלָם ְמבוּ ְל ָבּלִים
בוּל ֶבּ ֶלת.
ְבּ' ַי ְנשׁוּף' ִמ ְס ָפּר ְ 353כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינוְּ מ ְ
בוּל ָבּ ִלים.
ידיםְ ,מ ְ
ַחנוַּ ,ה ַת ְל ִמ ִ
בוּל ֶבּ ֶלת .גַם ֲאנ ְ
אָז א ַרק ִהיא ְמ ְ
יוֹד ִעים ָמה ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת.
ַחנוּ א ְ
ֲחרוֹתַ ,ו ֲאנ ְ
נוֹתנִ ים ָלנוּ הוֹ ָראוֹת א ֵ
ְבּכֹל יוֹם ְ
אוֹתם.
לוֹח ָ
הוֹרים ְמ ַפ ֲח ִדים ִל ְשׁ ַ
יעים ְל ֵבית ַה ֵס ֶפרִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ִ
ידים ֶשׁא ַמ ִג ִ
יֵשׁ ַת ְל ִמ ִ
בוּל ָבּ ִליםְ ,וזֶה א טוֹב.
מוֹרים ְמ ְ
גַם ַה ִ
ַה ְלוַואי וְ ִנ ְגמוֹר ְכּ ָבר ִעם ַהקוֹרוֹנָה!
נעמה לוי
הוד השרון

ַתוֹשׁבִים!
כֺּל ַהכָּבוֹד ל ָ
תוֹשׁ ִבים ְבּ ֵאזוֹר ִמ ְצ ֶפּה ָרמוֹן ַעל ַה ִמ ְל ָח ָמה ֶשׁ ָל ֶהם ֶנגֶד
לוֹמר כֹּל ַה ָכּבוֹד ַל ָ
יתי ַ
ָר ִצ ִ
מוּדי ֶח ְב ַרת ַה ַח ְשׁ ַמל )' ַי ְנשׁוּף' .(353
ַע ֵ
יצחוֹן.
ילם ַעל ַהנִ ָ
אֲנִ י ְשׂ ֵמ ָחה ִבּ ְשׁ ִב ָ
ָפה.
ָקי ְוי ֶ
ֱמת זֶה ַה ֶט ַבעֶ ,שׁנִ ְשׁאַר נ ִ
יצ ַח ֶבּא ֶ
ֲבל ִמי ֶשׁנִ ֵ
אָ
נעה בראל
באר-שבע

!GET YOUR DICTIONARY ONLINE
Go to our site - www.HebrewToday.com - to select the
dictionary sheet for this issue. You can also scan this QR
code with your phone and you'll be directed to the site.

Important information for YANSHUF AUDIO SUBSCRIBERS:
The
symbol (with a number) next to each headline
represents that article's track number.
All the audio tracks are waiting for you on our website.
Go to hebrewtoday.com/my-account or scan the code
!to the right. Fill in your login information and enjoy
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ִשׁבּוֹר
ָצרִי ל ְ
7
ֶאת ַה ֵתיקוּ
יקה
יט ָ
פּוֹל ִ
אַחת ַה ְבּ ָעיוֹת ַבּ ִ
ַ
)שׁיוְ ויוֹן(
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ִהיא ַה ֵתיקוּ ִ
יט ִיים.
פּוֹל ִ
גוּשׁים ַה ִ
ֵבּין ַה ִ
ָמין וְ גוּשׁ
גוּשׁ ִמ ְפ ְלגוֹת ַהי ִ
ִמ ְפ ְלגוֹת ַה ֶמ ְר ָכּז ְו ַה ְשׂמֹאל
ְמ ַק ְבּ ִלים ִכּ ְמ ַעט ֶאת אוֹתוֹ ִמ ְס ָפּר
ֶסת.
ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
י-א ְפ ָשׁר ְל ָה ִקים
יבּה זוִֹ ,א ֶ
ִמ ִס ָ
ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִעם רוֹב גָדוֹל.
ְכּ ֵדי ִל ְשׁבּוֹר ֶאת ַה ֵתיקוּ ַהזֶה ,גוּשׁ
ֶא ָחד ָצ ִריִ ל ְגדוֹל ַעל ֶח ְשׁבּוֹן
אַחר.
ַהגוּשׁ ָה ֵ
רוֹצים ַלעֲבוֹר
אוּלםֶ ,א ְז ָר ִחים א ִ
ָ
ְלגוּשׁ ֶשׁ ַמ ְת ִאים ָפּחוֹת ַל ֵדעוֹת
וּב ֶצ ֶדק.
ֶשׁ ָל ֶהםְ ,
ִמי ֶשׁיָכוֹל ִל ְפתוֹר ֶאת ַה ְבּ ָעיָה
יק ִאים ַע ְצ ָמם.
יט ָ
פּוֹל ִ
ַהזוֵֹ ,הם ַה ִ
ֶסת
אַחר ַה ְבּ ִחירוֹתַ ,ח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
ְל ַ
ָיבים
גוּשׁים ִי ְהיוּ ַחי ִ
ִמ ְשׁנֵי ַה ִ
עוּלה.
ִל ְמצוֹא ֶד ֶרְ ל ַשׁ ֵתף ְפּ ָ
ֲבל
אוּלי ִי ְהיֶה ָק ֶשׁה ,א ָ
זֶה ַ
ָיבים ֶאת זֶה ָל ֶאזְ ָר ִחים
ֵהם ַחי ִ
ְו ַל ְמ ִדינָה.
יסיוֹן
קוֹד ֶמת ָהיָה נִ ָ
ֶסת ַה ֶ
ַבּ ְכּנ ֶ
'ה ִליכּוּד' ְל ֵבין
ָכּזֶה ֵבּין ִמ ְפ ֶלגֶת ַ
חוֹל-ל ָבן' ,אַ הוּא
ָ
'כּ
ִמ ְפ ֶלגֶת ָ
יח.
א ִה ְצ ִל ַ
יק ִאים
יט ָ
פּוֹל ִ
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,ה ִ
ַחד,
ָיבים ְלנַסוֹת שׁוּב ַלעֲבוֹד י ַ
ַחי ִ
ְכּ ֵדי ְל ַה ִציל ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמעוֹד
ִסיבוּב ֶשׁל ְבּ ִחירוֹת.
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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◄ אַל תֺאכְלוּ ָדגִים ֵמ ַהיָם ַה ִתיכוֹן! ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ַמזְ ִהיר ֶשׁא ֶלאֱכוֹל
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ַבר.
ֵפט ַה ָק ֶשׁה ֶשׁ ָהיָה ַבּ ֶ
ָד ִגים ֵמ ַהיָם ַה ִתיכוֹן .זֹאתִ ,בּ ְג ַלל ִזיהוּם ַהנ ְ
)ע ָשׂה(
ָיגים ָל ֵצאת ַליָםַ .ה ָד ָבר ָג ַרם ָ
ָתן( ַעל ַדי ִ
אָסר )א נ ַ
ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת גַם ַ
ֲליָיה ִבּ ְמ ִחי ֵרי ַה ָד ִגים.
ַלע ִ
שׁל ִאיחוּד
שׁ ְגרִיר ֶ
◄ ַה ַ
ִשׂ ָר ֵאל.
ָה ֶא ִמירוּיוֹת ִהגִי ַע ְלי ְ
מוּח ַמד ֵאלֲ -חאגָ'ה נִ ְפגַשׁ ִעם
ַ
יב ִלין,
אוּבן ִר ְ
נְ ִשׂיא ַה ְמ ִדינָהְ ,ר ֵ
אַשׁ ְכּנָזִ י.
ַבּי ְ
וְ ִעם ַשׂר ַהחוּץ ,ג ִ
טוֹרי ַבּ ִמזְ ָרח ַה ִתיכוֹן",
יס ִ
"זֶהוּ יוֹם ִה ְ
לע"מ
אָמר ַשׂר ַהחוּץ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי.
ַ
  
חוֹלי ַשׁ ַפּ ַעת.
חוֹלים ְמ ֵל ִאים ְבּ ֵ
שׁ ַפּ ַעת? ְבּכֹל ָשׁנָהָ ,בּ ֵתי ַה ִ
ְמה ַה ַ
◄ לְאָן נֶ ֶעל ָ
חוֹלי ַה ַשׁ ַפּ ַעת ָהיָה ָק ָטן ְמאוֹד .זֶה ָק ָרה ִבּ ְזכוּת ַה ַמ ֵסכוֹת
אוּלםַ ,ה ָשׁנָהִ ,מ ְס ָפּר ֵ
ָ
ָשׂים ַמ ֵסכוֹת ֶנגֶד
ֶשׁ ְמ ִגנוֹת א ַרק ִמקוֹרוֹנָהֶ ,א ָלא גַם ִמ ַשׁ ַפּ ַעתַ .ה ִאם ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה ,נ ִ
ַשׁ ַפּ ַעת?
תוֹשׁבֵי חוּץ ְמ ַק ְבּלִים ִחיסוּנִיםִ .י ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַח ֶסנֶת גַם ֶא ְז ָר ִחים ֶשׁל ְמ ִדינוֹת
◄ גַם ָ
עוֹב ִדים ָפ ַל ְס ִטי ִנים
ֲרוּכּהִ .היא גַם ְמ ַח ֶסנֶת ְ
קוּפה )זְ ַמן( א ָ
ֲחרוֹתֶ ,שׁ ַח ִיים ָכּאן ְת ָ
אֵ
עוֹמדוֹת ַבּתוֹר ְל ִחיסוּן
עוֹב ִדים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .בּ ְתמוּנָה :נְ זִ ירוֹת א ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת ְ
ֶשׁ ְ
ל-אָביב.
ְבּ ֵת ִ
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קוֹ ְר ִאים יְ ָקרִים,
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ֵצא ְבּ ֶא ְמ ַצע ֶ
יליוֹן ֶ 356שׁל 'יַנְ שׁוּף' י ֵ
חוּפ ַשׁת ַחג ַה ֶפּ ַסחִ ,ג ָ
ְל ֶרגֶל ִ)בּ ְג ַלל( ְ
ימה.
חוּפ ָשׁה נְ ִע ָ
כוּל ֶכם ְ
אַפּ ִריל .אָנוּ ְמאַ ֲח ִלים ְל ְ
ְ
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ִשׂ ָר ֵאל שׁוּב הוֹ ֶלכֶת ִל ְב ִחירוֹת
יְ

9

מאת יגאל צדקא
חוֹדשֶׁ ,אזְ ְר ֵחי
ָבַּ 23-בּ ֶ
ֵילכוּ שׁוּב
ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְ
ִל ְב ִחירוֹתִ .ת ְהיֶה זוֹ ַה ַפּ ַעם
יעית ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵת ֵל
ָה ְר ִב ִ
מוּק ָדמוֹת.
ִל ְב ִחירוֹת ְ
ֶאזְ ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָה ְמ ַקוִ וים
רויטרס
   
ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ָתקוּם ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
ל-פּי ַה ְס ָק ִרים
אוּלםַ ,ע ִ
אַחר זְ ַמן ָק ָצרָ .
וּר ָח ָבהֶ ,שׁא ִתיפּוֹל ְל ַ
ָקה( ְ
יבה ) ֲחז ָ
ַצ ָ
יִ
תוֹצאוֹת ִי ְהיוּ דוֹמוֹת ְל ָמה ֶשׁ ָהיָה ַבּ ְבּ ִחירוֹת ָהאַ ֲחרוֹנוֹת.
ַהשׁוֹנִ יםַ ,ה ָ
יוֹתר
אַמצוּ ֵ
יק ִאים ִי ְת ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ַה ִ
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,ה ַפּ ְר ָשׁנִ ים ְ
ַצ ִליחוּ ְל ַה ְר ִכּיב ְ)ל ָה ִקים( ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְבּ ַה ְצ ָל ָחה.
וְ י ְ
אשׁי ַה ִמ ְפ ָלגוֹת ְכּ ָבר ֵה ֵחלוּ
ַחנוּ ִל ְפנֵי ַה ְבּ ִחירוֹתָ ,ר ֵ
ֵבּינְ ַת ִייםַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
עוּלהַ .ה ִת ְקוָוה ִהיאֶ ,שׁ ָתקוּם ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִמיָד
יתוּפי ְפּ ָ
ִ)ה ְת ִחילוּ( ְבּ ִדיוּנִ ים ְל ִשׁ ֵ
וּמ ָתן.
ֲרוּכּים ְבּ ַמ ָשׂא ַ
אַחר ַה ְבּ ִחירוֹתְ ,לא ִבּזְ בּוּז ֶשׁל ָשׁבוּעוֹת א ִ
ְל ַ
יע ַעל ַה ְבּ ִחירוֹתֶ .שׁ ֵכּןִ ,י ְהיוּ ֶאזְ ָר ִחים
גַם וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָה ָעלוּל )יָכוֹל( ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ילי ַה ִמ ְפ ָלגוֹת ְמ ַח ְפּ ִשׂים ְד ָר ִכים
יעְ .פּ ִע ֵ
ַח ְשׁשׁוּ ) ְי ַפ ֲחדוּ( ָל ֶל ֶכת ְל ַה ְצ ִבּ ַ
ַר ִבּים ֶשׁי ְ
יעים ָה ֵא ֶלה ַל ַק ְל ִפּיוֹת.
ְל ָה ִביא גַם ֶאת ַה ַמ ְצ ִבּ ִ

שׁלוֹם ַבּ ֶדרֶ?
ַה ִאם עוֹד ֶה ְסכֵּם ָ
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מאת עמית גרינברג
אַחת
ֶח ֶשׁ ֶבת ְל ַ
עוּדיָה נ ְ
ָס ְ
ַה ְמ ִדינוֹת ָה ֲע ָר ִביוֹת
קוּפה )זְ ַמן(
ַה ֲחשׁוּבוֹתַ .בּ ְת ָ
לוֹמ ִטים
יפּ ָ
ָהאַ ֲחרוֹנָהִ ,ד ְ
עוֹלם ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ָכּ
ָבּ ָ
ֲשׂה ָשׁלוֹם
ֶשׁגַם ִהיא ַתע ֶ
ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
רויטרס
    
ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ָהיוּ
ְק ָשׁ ִרים ֵבּין ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת ,אֵַ א ֶלה ַנעֲשׂוּ ַבּ ֲח ַשׁאי ְ)בּ ֶשׁ ֶקטַ ,בּ ֶס ֶתר(.
ֲחרוֹת י ְֵלכוּ
עוּדיָה ַת ְחתוֹם ַעל ֶה ְס ֵכּם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,מ ִדינוֹת ֲע ָר ִביוֹת א ֵ
"אם ָס ְ
ִ
לוֹמ ִטים.
יפּ ָ
אוֹמ ִרים ַה ִד ְ
יה("ְ ,
יה )אַ ֲח ֶר ָ
בוֹת ָ
ְבּ ִע ְק ֶ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 355עמוד 4

ֶשׁם
יְ ָערוֹת ַהג ֶ
שׁיכִים ִלבְעוֹר
ַמ ְמ ִ
11

מאת רונן גליק
שׁוּבים
ֶשׁם ִבּ ְבּ ָר ִזיל ֲח ִ
ְי ָערוֹת ַהג ֶ
ְל ֵאיכוּת ָה ֲא ִוויר ֶשׁל ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ.
סוֹפ ִגים
ָה ֵע ִצים ָה ַר ִבּים ָשׁם ְ
זוֹהם
)מ ְכנִ ִיסים ְל ַע ְצ ָמם( אֲוִ ויר ְמ ָ
ַ
ָקי.
וּמ ַשׁ ְח ְר ִרים ַח ְמ ָצן נ ִ
לוּכ ָלְ (
)מ ְ
ְ
אוּלםַ ,בּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת,
ָ
שׂוֹר ִפים
ַח ְק ָל ִאים ִבּ ְבּ ָר ִזיל ְ
דוֹלים ֵמ ַה ְי ָערוֹת ָה ֵא ֶלה,
ְשׁ ָט ִחים ְג ִ
ְכּ ֵדי ְל ַפנוֹת ְ)לנַקוֹת( ְל ַע ְצ ָמם עוֹד
ָמקוֹם ְל ַח ְק ָלאוּת.
)מ ַד ְבּ ִרים ֶנגֶד( ַעל
מוֹחים ְ
עוֹלם ִ
ָבּ ָ
ַעת
ִה ְת ַנהֲגוּת ַה ַח ְק ָל ִאיםֶ ,שׁפּוֹג ַ
ְבּ ֵאיכוּת ָהאֲוִ ויר וְ ַה ַח ִיים ֶשׁל
עוֹלם כּוּלוֹ.
ָה ָ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
עוֹד ֶדת ֶאת
יל ִאית ְמ ֶ
ַה ְבּ ָר ִז ָ
ַה ַח ְק ָל ִאים ְל ַה ְמ ִשׁי וְ ִל ְשׂרוֹף
רוֹצה ְל ַפ ֵת ַח ֶאת
ְשׁ ָט ִחיםִ .היא ָ
ַה ַח ְק ָלאוּת ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ַה ְי ָערוֹת.
ַחנוּ
"זוֹ ַה ְמ ִדינָה ֶשׁ ָלנוּ ,וְ ַרק ֲאנ ְ
אוֹמר
נִ ְק ַבּע ָמה ַלעֲשׂוֹת ָבּה"ֵ ,
בּוֹלסוֹנָארוּ.
ָ'איר ְ
ְנ ִשׂיא ְבּ ָר ִזיל ,ז ִ
ַער ֶשׁנִ ְר ֵאית
יפת י ַ
ַבּ ְתמוּנָהְ :שׂ ֵר ַ
ִמ ֶמ ְר ַח ִקים.

רויטרס

ִשׂ ָר ֵאל ֲע ַדיִין ְמזוֹ ָה ִמים
חוֹפֵי י ְ

כּוֹשׁר
ַח ְדרֵי ַה ֶ
ֲע ַדיִין א ְמ ֵל ִאים
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מאת איילה שמעוני
ֲד ִיין
חוֹפים ע ַ
ַה ִ
זוֹה ִמים ִמ ֶכּ ֶתם
ְמ ָ
חוֹדשׁ
יע ַבּ ֶ
ֵפט ֶשׁ ִה ִג ַ
ַהנ ְ
ֶשׁ ָע ַבר ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֶפת
ֵפט ָה ַפְ לז ֶ
ַהנ ְ
ָד ִביקֶ ,שׁ ָה ַפֶ את
)ק ָשׁה(
ַה ְבּ ָעיָה ַל ֲחמוּ ָרה ָ
יוֹתר.
עוֹד ֵ
ֲזוֹרים
אוּלם ,א ִ
חוֹפיםָ .
ָילים וְ ֶאזְ ָר ִחים ַר ִבּים ִה ִגיעוּ ְכּ ֵדי ְלנַקוֹת ֶאת ַה ִ
ַחי ִ
זוֹה ִמים.
ֲד ִיין ְמ ָ
ַר ִבּים ע ַ
אוֹמ ִרים ַבּ ִמ ְשׂ ָרד
חוֹפים ֶשׁ ָע ְברוּ ִניקוּי"ְ ,
יע ַרק ְל ִ
יצים ְל ַה ִג ַ
ַחנוּ ַמ ְמ ִל ִ
" ֲאנ ְ
ַע ְברוּ עוֹד ָשׁ ִנים ַרבּוֹת ַעד
יבה" .זֶהוּ ֵנזֶק ָחמוּר ְמאוֹד .י ַ
ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
חוֹפים ְל ָמה ֶשׁ ֵהם ָהיוּ ִל ְפנֵי ֵכן".
נוּכל ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ִ
ֶשׁ ַ
ֱבי ָרה
ֵפט ִהיא ֶהע ִ
לוּביתֶ .את ַהנ ְ
ֵפט נִ ְשׁ ַפֵּ מאוֹ ִניָיה ִ
יל ָתה ֶשׁ ַהנ ְ
ֲח ִקי ָרה ִג ְ
א-חוּקית.
ִ
סוּריָה ְבּצוּ ָרה
ֵמ ִאי ָראן ְל ְ
זוֹהם.
ֶילת ִעם חוֹל ְמ ָ
ַבּ ְתמוּנָהַ :חי ֶ

13

רויטרס

מאת רונן גליק
ִבּ ְג ַלל ִוירוּס ַהקוֹרוֹנָהַ ,ח ְד ֵרי
ֲד ִיין א ְמ ֵל ִאים.
כּוֹשׁר ע ַ
ַה ֶ
מוּשׁ ָבּ ִתים )א
ירים ְ
ֵח ֶלק ֵמ ַה ַמ ְכ ִשׁ ִ
ֲלים( ְכּ ֵדי ִל ְשׁמוֹר ַעל ִריחוּק
פּוֹע ִ
ֶח ְב ָר ִתי.
ַחנוּ ְמ ַח ִכּים ָל ֶרגַע ֶשׁבּוֹ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ַח ְד ֵרי
נִ ְפ ַתח ֶאת ַהכֹּל"ְ ,
גוּרים ִכּ ְמ ַעט
"ה ִיינוּ ְס ִ
כּוֹשׁרָ .
ַה ֶ
רוֹצים ַל ֲחזוֹר
כוּלנוּ ִ
ָשׁנָה ְו ָ
אַמן".
ְל ִה ְת ֵ

מה הקשר בין כבשים וחליפות?

רויטרס
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אֳ

מאת שירה לוי
ַד ֵלי הכבשים
וירוס הקורונה פגע גם ִבּ ְמג ְ
באוסטרליה .מדובר בכבשים שמגדלים
בשביל הצמר שלהן.
מתברר ,שבגלל הקורונה ,אנשים קונים
פחות בגדים ובמיוחד פחות חליפות לגברים.
כתוצאה מכך ,חנויות החליפות היוקרתיות
)יקרות ומהודרות( סובלות מהמצב.
"אנשים לא קונים חליפות מפני שהם
עובדים מהבית" ,אומרים בחנויות הגדולות
של לונדון ורומא.
כמובן שגם מגדלי הכבשים באוסטרליה וגם בעלי חנויות האופנה בלונדון וברומא לא מרוצים )שמחים(.
"מעולם המצב לא היה רע כל-כך" ,הם אומרים ומקווים לשינוי מהיר.
בתמונה :מנהל מפעל ליד ערימות של צמר.

רויטרס
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מדע ומחשבים
יש גם דברים טובים ב'טיק-טוק'

בעריכת אבי גלבוע
15

אֳ

שׁקֶט
ִשׂ ָראֵל מוֹ ֶכרֶת גַםֶ ...
יְ

16

מאת יעקב כהן
מוֹכ ֶרתֶ ...שׁ ֶקטָ .לאַ ֲחרוֹנָהִ ,היא
ילנְ ְטיוּם' ֶ
'ס ֵ
י-טק ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ְבּ ֵשׁם ִ
ֶח ְב ַרת ַה ְי ֶ
ד-רוֹבר'ְ .ל ִפי ַה ֶה ְס ֵכּם
ֵ
ָח ְת ָמה ַעל ֶה ְס ֵכּם ִעם ֶח ְב ַרת ַה ְמכוֹנִ יוֹת 'יָגוּאָר ֶלנְ

אלכס לוברז

מאת רונן גליק
אפליקציית 'טיק-טוק' היא אפליקציה של סרטונים קצרים.
יש כאלה שחושבים ש'טיק-טוק' הוא דבר רע .כזכור ,נערים נפצעו קשה
בגלל תחרויות טיפשיות באפליקציה.
אולם ,אלכס לוברז מניו-יורק ,חושב שכדאי לנצל )להשתמש ב (..את
האפליקציה הזו .אלכס ,נער בן  ,16מנצל את 'טיק-טוק' כדי ללמד
מתמטיקה .הוא עושה זאת בצורה קלה ופשוטה ונערות ונערים רבים נהנים
מהשיעורים שלו.
"הוא מלמד טוב יותר מהמורים שלנו" ,אומרים התלמידים של אלכס.

  

 

ֶרכֶב ֶה ָחלָל
ְכּבָר נוֹ ֵס ַע ַעל
ַה ַמ ְאדִים
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ֲלימוֹת( ְר ָע ִשׁים ִבּ ְמכוֹנִ יוֹת
)מע ִ
)ת ִשׂים ְבּתוַֹ (מ ֲע ָרכוֹת ֶשׁ ְמ ַב ְטלוֹת ַ
ִהיא ַת ְת ִקין ָ
ד-רוֹבר'.
ֵ
'יָגוּאָר ֶל ְנ
יצת ַכּ ְפתוֹר
נוֹע ִבּ ְל ִח ַ
ָכְּ ל ָמ ָשׁלֶ ,א ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה ְל ַב ֵטל ַר ַעשׁ ֵמ ַה ְכּ ִבישׁ אוֹ ֵמ ַה ָמ ַ
אַחתֶ .א ְפ ָשׁר גַם ְל ַב ֵטל ֶאת ָה ַר ַעשׁ ֶשׁל ַה ַמזְ גָן ַבּ ְמכוֹנִ ית וְ עוֹד.
ַ
אוֹמ ִרים ְבּ ֶח ְב ַרת ָה ֶר ֶכב
" ַנהֲפוֶֹ את ַה ְמכוֹ ִניוֹת ֶשׁ ָלנוּ ִל ְשׁ ֵקטוֹת ְמאוֹד"ְ ,
טוּחה
יוֹתר וְ ַהנְ ִהיגָה ֶשׁלוֹ ִת ְהיֶה ְבּ ָ
יבה ְשׁ ֵק ָטה ֵ
ַהג ִת ְהיֶה ְס ִב ָ
"לנ ָ
ָהאַ ְנ ְג ִליתַ .

NASA

מאת אבי גלבוע

יוֹתר".
ֵ

יע
יק ִני ֶשׁ ִה ִג ַ
אָמ ִר ָ
ֶר ֶכב ֶה ָח ָלל ָה ֶ
שׁוֹל ַח
ָלאַ ֲחרוֹנָה ַל ַמ ְא ִדיםְ ,כּ ָבר ֵ

ילנְ ְטיוּם'.
'ס ֵ
עוֹל ִמיוֹת ִמ ְת ַענְ ְיינוֹת ַבּ ַמ ֲע ָרכוֹת ֶשׁל ִ
גַם ֶח ְברוֹת ֶר ֶכב ָ

ידע.
ֵמ ָ
ַעל ָה ֶר ֶכב יֵשׁ ֵכּ ִלים ֶשׁ ִי ְב ְדקוּ ֶאת
אַד ַמת ַה ַמ ְא ִדים.
ְ
יסיוֹן
שׁוּבים  -נִ ָ
ֵבּין ַה ְד ָב ִרים ַה ֲח ִ
ַיצר( ָשׁם ַח ְמ ָצן.
)לי ֵ
ְל ָה ִפיק ְ
ְכּמוֹ ֵכןַ ,על ָה ֶר ֶכב יֵשׁ ַר ְח ָפן,

יח"צ
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יסת ָה ַר ְח ָפן
ֶשׁ ְי ַב ֵצ ַע ֶאת ִט ַ
ָה ִראשׁוֹנָה ֶבּ ָח ָלל.

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 ִ

ְמרְץ – יוֹם קוּ ְפסַת ָהאוֹכֶל
 10בּ ֶ
ֲבוֹדה.
אוֹכל ְל ֵבית ַה ֵס ֶפר אוֹ ַלע ָ
לוֹק ִחים ֶ
יתנוּ ְ
ַר ִבּים ֵמ ִא ָ
אוֹכל ְבּ ַשׂ ִקיוֹת וְ יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה
יתם ֶ
לוֹק ִחים ִא ָ
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
קוּפ ָסה.
לוֹק ִחים אוֹתוֹ ְבּתוְֹ 
ֶשׁ ְ
שׁוֹלחוֹת ֶאת ַה ְי ָל ִדים ֶשׁ ָל ֶהן ְל ֵבית
ימהוֹת ְ
ַפּןִ ,א ָ
ְבּי ָ
קוּשׁט ְמאוֹד.
אוֹכל ֶשׁ ִבּ ְפנִ ים ְמ ָ
קוּפ ָסאוֹת ֶשׁ ָה ֶ
ַה ֵס ֶפר ִעם ְ
קוּפ ָסה
ֲרוּחה ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ,וְ כֹל ְ
עוֹבדוֹת ַעל ָהא ָ
ֵהן ְ

לוֹקחוֹת
אוֹכל ֵמ ַה ָבּ ִתים ְו ְ
קוּפ ְסאוֹת ֶ
ְ
ֲבוֹדה.
אוֹתן ִל ְמקוֹמוֹת ָהע ָ
ָ
וּפחוֹת
אַגַבְ ,בּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ ,פּחוֹת ָ
אוֹכל
יתם ֶ
לוֹק ִחים ִא ָ
ָשׁים ְ
ֲאנ ִ
)רוֹצים
יפים ִ
ֲד ִ
ֲבוֹדהַ .ר ִבּים ַמע ִ
ַלע ָ

אוֹכל
יוֹתר( ֶלאֱכוֹל ְבּ ַח ְד ֵרי ָה ֶ
ֵ
ֲבוֹדה אוֹ ְבּ ִמ ְס ָעדוֹת.
ַבּע ָ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה?
אָז ֵאיְ 

אוֹמנוּת.
ָכּזוֹ ִהיא ְבּ ֶע ֶצם ְי ִצי ָרת ָ
'בּנְ טוֹ'.
ָפּ ִנית ַבּת ְמאוֹת ָשׁנִ יםֶ ,שׁנִ ְק ֵראת ֶ
זוֹהי ַת ְרבּוּת י ָ
ִ

תוֹכה
יסים ְל ָ
וּמ ְכנִ ִ
ָפה ַ
עוּצ ֶבת ְוי ָ
אוֹכל ְמ ֶ
קוּפ ַסת ֶ
ְמ ִכינִ ים ְ

אוֹספוֹת
יוּחדוֹתֶ ,שׁ ְ
ְבּהוֹדוּ יֵשׁ ֶח ְברוֹת ְשׁ ִליחוּיוֹת ְמ ָ

יאים.
וּב ִר ִ
ימים ְ
ֲכ ִלים ְט ִע ִ
ַמא ָ

את מי הארטיק יכול להעליב?
מאת עמית גרינברג
בימים אלה יש בדנמרק סערה
בקשר לארטיק שנקרא 'אסקימו'.
לאחרונה ,יצרנית ארטיקים גדולה
במדינה החליטה שלא להשתמש
יותר בשם 'אסקימו'.
"זה מעליב קבוצה גדולה של
אנשים" ,הם אומרים.
את מי זה מעליב?
כידוע ,השם 'אסקימו' בא מהשם
אסקימואים .האסקימואים הם
קבוצה של כמה שבטים .הם חיים
באזו ֵרי הקרח והשלג בחלק הצפוני
של כדור הארץ .הם ידועים בבתי
השלג שלהם ,שנקראים איגלו,
במזחלות הכלבים ובבגדי הפרווה
שהם לובשים.
בגלל שהם חיים באזורים קרים
מאוד ,זה לא מפתיע שחברות
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אֳ

ארטיקים משתמשות בשם
'אסקימו' למוצרים שלהן.
מתברר ,שהמושג מעליב אותם,
משום שהוא ניתן להם על ידי
עמים אחרים שכבשו אותם.
במשך שנים רבות חיו אנשי
השבטים האלה עם השם המעליב
הזה .אולם ,בשנים האחרונות,
הם החלו לדרוש )לבקש בכוח(
להפסיק עם הכינוי הזה ולקרוא
להם בשמם האמיתי.
"אנחנו 'אינואיטים' ולא
'אסקימואים'" ,הם אומרים.
כך קורה ,שבדנמרק אין כבר
ארטיקים בשם 'אסקימו'.
כאמור )כמו שכתבנו קודם( ,גם
בישראל יש ארטיקים שנקראים
'אסקימו' .אולם ,בשלב זה אין
כוונה להפסיק להשתמש בשם זה.

אז בפעם הבאה שאתם רוצים
ללקק ארטיק ,תדעו שהמילה
'אסקימו' עלולה )יכולה( להעליב.
בתמונה למעלה :ארטיק ישראלי
עם המילה 'אסקימו'.
בתמונה למטה :פרסומת ישנה עם
דמות אינואיט עם ארטיק.
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
הג'יפ הגדול ביותר בעולם

תספורת של
פעם בחיים

20

חמאד בן חמדאן מוּכר
היטב באבו-דאבי ,לא
בגלל העושר הרב שלו,
אלא בגלל מוזיאון
מכוניות הענק שלו.
במוזיאון הזה אפשר
לראות מכוניות יוקרה
עתיקות )ישנות( ,לצד מכוניות מודרניות.
כל מכונית במוזיאון הזה היא יחידה במינה )מהסוג שלה( .זאת אומרת,
שאין כמוה בעולם.
בן חמדאן אף בנה מכוניות משלו ,תוך שהוא מקבל עזרה מחברות
הרכב המקוריות.
אולם המכוניות הבולטות ביותר שלו הן מכוניות הענק.

היצור המוזר שבתמונה הוא
כבש בר .זאת אומרת שהוא חי
בטבע בלי טיפול של בני אדם.
בגלל שמעולם לא גזזו )גזרו(

את הצמר שלו ,הוא צמח וצמח.
לאחרונה ,אנשי שמורות הטבע
באוסטרליה סוף-סוף הצליחו
לגזוז לו את הצמר ,שמשקלו
הגיע ל 35-קילוגרם!

למשל ,הגי'פ שבתמונה גדול פי  (!)64מהג'יפ המקורי.
"אני אוהב את המכוניות הענקיות האלה" ,אומר בן חמדאן.
אגב ,חלק מהמכוניות האלה רשום בספר השיאים של גינס ,ותיירים
רבים מגיעים למוזיאון שבאבו-דאבי כדי לראות אותן.
בתמונה למעלה :הג'יפ הגדול ביותר בעולם.

רגע ,איך יוצאים מכאן?
קרח וקור הם לא תמיד דברים נעימים.
אולם ,יש מי שמצליח לעשות מהם משחק
נחמד.
במונטריאול שבקנדה בנו מבוך ענקי
משלג.
אנשים נהנים להיכנס לתוכו ולנסות למצוא
את הדרך החוצה.
בכל מקרה ,אל דאגה ,עובדי המקום
מוכנים בכל רגע לעזור לאלה שלא
מצליחים לעשות זאת לבד...
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צבעים וריחות

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

במדינות מזרח אסיה יש שימוש רב במקלות
קטורת לחגיגות ולתפילות במקדשים.
הם נעשים ביד מצמחים בעלי ריחות שונים
והביקוש להם רב )גדול(.
בתמונה :עובדת במפעל מקלות קטורת
בווייטנאם.

סכנת התרסקות

24

חיל האוויר ההודי עורך )עושה( ִמ ֵדי פעם
תצוגות אוויר מעניינות.
לאחרונה ,ארבעה מסוקים הודים ביצעו
)עשו( תרגיל מסוכן .לרגע נדמה היה
שארבעת המסוקים מתנגשים זה בזה.
אולם ,הכל עבר בשלום ,ולמסוקים לא
קרה דבר.
בתמונה :המסוקים בתרגיל האווירי.

טיול בוקר

25

הכלבים שבתמונה לא משתתפים בתחרות ריצה.
הם פשוט בטיול בוקר שגרתי )רגיל(.
אלה הם כלבים חסרי רגליים ,שנעזרים בגלגלים
מיוחדים כדי ללכת .מי שמטפל בהם הוא אזרח שבדי
שטייל בתאילנד וראה את המצב הגרוע )קשה( של
כלבי הרחוב .הוא פתח מקום שנקרא "האיש שמציל
כלבים" ,והחל )התחיל( לטפל במאות כלבים נכים.
הוא נעזר בתרומות מכל העולם כדי לטפל בהם.
אולם ,בשנה האחרונה ,בגלל הקורונה ,מספר התרומות ירד ופחות כלבים מקבלים טיפול.
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סיפור קצר
ַה ַכּלָה ַהבֶּדוּאִית

26

דוּאים ַבּ ִמ ְד ָבּר,
אַחד ַה ְשׁ ָב ִטים ַה ֶבּ ִ
ְבּ ַ

אוּלם כֹּל זֶה א ִענְ יֵין ֶאת ַה ָבּחוּר.
ָ

יוֹפי
וּב ִ
חוֹכ ָמה ַ
דוּעה ַבּ ְ
ָה ְי ָתה ַנ ֲע ָרה ְי ָ
ֶשׁ ָלה.

הוּא ִה ִבּיט ִ)ה ְס ַת ֵכּל( ַרק ַעל ַה ַנ ֲע ָרה וְ ַעל
ֹל-כּ
יה ֶשׁנָעוּ )זָזוּ( ְבּ ַקלוּת ַר ָבּה כּ ָ
ָד ָ
יֶ

)ל ִה ְת ַח ֵתן(
ָשׂא ְ
חוּרים ָרצוּ ְל ִהינ ֵ
כֹּל ַה ַבּ ִ

ֶאת כֹּל ַה ַה ָצעוֹת.
יה א י ְָדעוּ ְכּ ָבר ָמה ַלעֲשׂוֹתֵ .הם
הוֹ ֶר ָ
)פּ ֲחדוּ( ֶשׁ ִהיא אַף ַפּ ַעם א
ָח ְשׁשׁוּ ָ

ַעל ַה ַבּד.
אָמר ְבּ ַל ַחשׁ
ָשׂא ָלַ ,"
רוֹצה ְל ִהינ ֵ
"אֲנִ י ֶ
ֲשׁר אַף ֶא ָחד א ָשׂם ֵלב" .אֲנִ י
ַכּא ֶ
ימי".
ְמ ַקוֶוה ֶשׁ ַת ְס ִכּ ִ
"אֲנִ י ַמ ִכּי ָרה ֶאת ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ְל,"

ִת ְת ַח ֵתן .אַף ֶא ָחד א ָהיָה ַמ ְת ִאים
ֶיה.
ְבּ ֵעינ ָ
ֲהל
יע ָבּחוּר ָצ ִעיר ְל ַמא ָ
יוֹם ֶא ָחדִ ,ה ִג ַ

מוּכנָה
ָל ֲח ָשׁה ַה ַנ ֲע ָרה ַבּ ֲח ָז ָרה" .אֲנִ י ָ
ימ
ָשׂא ְלִ בּ ְתנַאי ֶשׁ ְת ַס ֵלק ֶאת ִא ְ
ְל ִהינ ֵ
ַחד".
ֲהל ֶשׁבּוֹ נָגוּר ְבּי ַ
ֵמ ַה ַמא ָ

אַחד
ַישׁב ַעל ַ
ַה ֵשׁ ֶבט .הוּא ִה ְתי ֵ
)שׁ ָתה( ָק ֶפה ָשׁחוֹר,
יחים ְו ָלגַם ָ
ַה ְשׁ ִט ִ
ֲבים .הוּא ָראָה
דוּאים אוֹה ִ
ְכּמוֹ ֶשׁ ַה ֶבּ ִ
אָרגָה
ָשׁ ָבה א ָרחוֹק ְו ְ
ֶאת ַה ַנ ֲע ָרה ֶשׁי ְ
יח ִמ ֶצ ֶמר ִע ִזים .הוּא
)י ְָצ ָרה ַבּד( ָשׁ ִט ַ

לוֹמר ָד ָברָ ,עזַב ַה ָבּחוּר ֶאת
ְבּ ִלי ַ
עוֹמק
ֲהל וְ ָר ַכב ַעל סוּסוֹ ֶאל ֶ
ַה ַמא ָ
ַה ִמ ְד ָבּר.
יבּ ָלה
ָמיםִ ,ק ְ
ַכּעֲבוֹר )אַ ֲח ֵרי( ִמ ְס ָפּר י ִ
ַה ַנ ֲע ָרה ִמ ְכ ָתב ֵמ ַה ָצ ִעיר:

אַהב ָבּה ִמיָד.
ִה ְת ֵ
יבּרוּ ַעל
אוֹהל ִד ְ
ָשׁים ֶשׁ ָהיוּ ָבּ ֶ
ְשׁאָר ָה ֲאנ ִ
ֶמזֶג ָה ֲא ִוויר וְ ַעל ַה ַק ִיץ ַה ִמ ְת ָק ֵרבֵ .הם
יכים ֶע ֶשׂב,
ֲד ִרים ֶשׁ ְצ ִר ִ
יבּרוּ ַעל ָהע ָ
ִד ְ

אוֹתי ֵמ ָרחוֹק,
ֲשׁר ִת ְר ֶאה ִ
" ִא ִמיַ ,כּא ֶ
ִת ְשׂ ַמח.
אוֹתי ֵמ ָרחוֹק,
אוֹתה ִ
ָפה ַה ְצ ִעי ָרהִ ,בּ ְר ָ
ַהי ָ
ֶבּגֶד ְל ַע ְצ ָמה ִת ַקח.
ְל ִא ִמי ֵאין ֵצל ֵמ ַהחוֹם,
ַבּ ְצ ִעי ָרה ְי ַט ְפּלוּ כֹּל ַהיוֹם.

יבּ ָלה(
אוּלםִ ,היא ָד ֲח ָתה )א ִק ְ
ָלהָ .

כוֹלים(
ֲלוּלים ) ְי ִ
ַעל בּוֹרוֹת ַה ַמ ִים ֶשׁע ִ

ַיבּשׁ ְו ַעל ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ַבּ ִמ ְד ָבּר.
ְל ִה ְתי ֵ

ִמלוּ ַח ַה ָשׁנָה ַהיְהוּדִיַ ...חג ַה ֶפּסַח

רוּח,
ְל ִא ִמי ֵאין ֲה ָגנָה ֵמ ָה ַ
ַה ְצ ִעי ָרה ִת ְמ ָצא ָצ ִעיר ַבּ ַעל כּ ַֹח,
נוֹח.
)מגֵן( טוֹב ְו ַ
ֶשׁ ִי ְבנֶה ָלה ַמ ֲח ֶסה ָ
ֲבה:
יפּ ָלה ִבּי ְבּאַה ָ
ָשׁ ִנים ִא ִמי ִט ְ
ָתנָה ִלי ֵמ ֲח ָל ָבהּ.
אוֹתי ְונ ְ
ִה ְשׁ ְק ָתה ִ
ָל ְי ָלה,
יוֹמם ו ַ
יפּ ָלה ִבּי ָ
ִט ְ
ַו ֲא ִניֶ ,את כֹּל ַחיַי ַחיָיב ָלה.
ִכּי ַה ְצ ִעי ָרה יֵשׁ ָלה ִמ ְב ָחר,
וּל ִא ִמיִ ,מי ִי ְדאַג ָמ ָחר?".
ְ
)ה ֱח ִזי ָרה( ַה ַנ ֲע ָרה ַל ָצ ִעיר:
יבה ֶ
ֵה ִשׁ ָ
אַחר
ָשׂא ְלְ ,ל ַ
מוּכנָה ְל ִהינ ֵ
"אֲנִ י ָ
ַותר ַעל
מוּכן ְלו ֵ
אַתה א ָ
ית ֶשׁ ָ
ֶשׁ ֶה ְר ֵא ָ
מוּכן ַלעֲזוֹב
ֱמן ֶשׁא ָ
אַתה ֵבּן ֶנא ָ
ימָ .
ִא ְ
ָפה.
ֶאת ִאימוֹ ִבּ ְשׁ ִביל ְצ ִעי ָרה וְ י ָ
יתי ְל ,אֲנִ י
"אַ ֲח ֵרי ַה ִמ ְב ָחן ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
יוֹד ַעת ֶשׁ ִת ְהיֶה אָב טוֹב ִל ְי ָל ַדיי
ַ
וְ ֶשׁ ִת ְדאַג ִלי ְבּכֹל ַמ ָצב.
טוּחהֶ ,שׁ ַה ְי ָל ִדים ֶשׁ ָלנוּ
ַו ֲא ִני ְבּ ָ
הוֹרים
ִי ְל ְמדוּ ִמ ְמֵ איְ ל ַכ ֵבּד ֶאת ַה ִ
ֶשׁ ָל ֶהם."...
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חוֹפשׁ.
ילה ֵחרוּת ִהיא ֶ
ַחג ַה ֶפּ ַסח ִנ ְק ָרא גַם ַחג ַה ֵחרוּתַ .מ ְשׁ ָמעוּת ַה ִמ ָ
ָצאוּ ִמ ִמ ְצ ַר ִים.
יוֹתר ִמָ 3,000-שׁנָהְ ,בּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְ
קוּפה )זְ ַמן( זוִֹ ,ל ְפנֵי ֵ
ִבּ ְת ָ
ירוּע.
ָצאוּ ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּתֵ .מאָזַ ,עם ִי ְשׂ ָר ֵאל חוֹגֵג ֶאת ָה ֵא ַ
ֵהם י ְ
ֲרוּחת ֶע ֶרב ֲח ִג ִיגית.
אַס ֶפת ַלא ַ
ַחג ַה ֶפּ ַסח הוּא ַחג ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתי ֶשׁבּוֹ ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ִמ ְת ֶ
יעת יָם סוּף וְ עוֹד.
סוּפּר ַעל ְי ִציאַת ִמ ְצ ַר ִיםַ ,על ְק ִר ַ
ָדה ֶשׁל ֶפּ ַסחֶ ,שׁ ָבּה ְמ ָ
יק ִרי ֶשׁל ָה ֶע ֶרב הוּא ְק ִריאַת ַה ַהג ָ
ֵח ֶלק ִע ָ
)עשׂוּ( ֶאת ֵליל ַה ֵס ֶדר ֶד ֶרַ ה'זוּם'.
ַחדֵ .ח ֶלק ֵמ ֶהם ָע ְרכוּ ָ
אַספוּ י ַ
ַבּ ָשׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרהִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהִ ,מ ְשׁ ָפּחוֹת א ִה ְת ְ
יפּגֵשׁ.
כּוּלנוּ ְמ ַק ִווים ֶשׁ ַה ָשׁנָה ֶא ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה שׁוּב ְל ִה ָ
ָ
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אילנה שקולניק ,ויקיפדיה

ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

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

30

אֳ

יוּאה היא מדינת אי קטנה
ְנ ֶ
באוקיינוס השקט .על
המטבעות של מדינה זו
מצויירים דמויות מתוך
'פוקימון' ו'מלחמת
הכוכבים'.
החיה הלאומית של סקוטלנד
היא – החד קרן.

ַהתוּכִּי ֶה ָחכָם
ֲלוֹמים נִ ְפ ְג ָשׁה ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ַמר
בוּצה ְק ַטנָה ֶשׁל סוֹ ֲח ֵרי ַיה ִ
ְק ָ
ֲלוֹמים.
ְבּ ָראוּן ְכּ ֵדי ְל ַה ֲח ִליף וְ ִל ְקנוֹת ַיה ִ
)ק ְר ָתה( ַה ְפ ָס ַקת
יר ָעה ָ
סוֹער ְוגָשׁוּםְ .ל ֶפ ַתעֵ ,א ְ
ָהיָה זֶה ַל ְי ָלה ֵ
ֲשׁר ָחזַר ָהאוֹר,
חוֹשַׁ כּ ָמה ַדקוֹתַ .כּא ֶ
כוּלם ִנ ְשׁאֲרוּ ַבּ ֶ
ַח ְשׁ ַמל ְו ָ
ֶע ְלמוּ.
שׁוּל ָחן ,נ ֶ
ֲלוֹמים ֶשׁ ָהיוּ ַעל ַה ְ
ִה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁכֹּל ַה ַיה ִ
ַהסוֹ ֲח ִרים ָהיוּ ְבּ ֶה ֶלם.
ֲלוֹמים".
ַלה ִמי ָל ַקח ֶאת ַה ַיה ִ
ַחנוּ ְנג ֶ
אָמר ַמר ְבּ ָראוּןֲ " .אנ ְ
"אַל ְדאָגָה"ַ ,
אָבק ָע ָליו( .הוּא ִה ְכ ִניס
)עם ַה ְר ֵבּה ָ
אוּבּק ִ
וּמ ָ
ָשׁן ְ
קוּמקוּם י ָ
ַמר ְבּ ָראוּן ֵה ִביא ְ
ַעת
תוּכּי ֶשׁ ִלי ָח ָכם ְמאוֹדֲ .א ִני ְמ ַב ֵקשׁ ִמכֹּל ֶא ָחד ָלג ַ
"ה ִ
אָמרַ :
תוּכּיְ ,ו ַ
ְלתוֹכוֹ ִ
קוּמקוּם".
ֲשׁר ַה ַגנָב ִייגַע ַבּ ְ
ָשׁיר ַכּא ֶ
תוּכּי י ִ
שׁוּל ָחןַ .ה ִ
קוּמקוּם ְו ַל ֲחזוֹר ַל ְ
ַבּ ְ
שׁוּל ָחן ָק ָטן ֵמאֲחוֹ ֵרי ִקיר ְו ַהסוֹ ֲח ִרים ָה ְלכוּ ְל ָשׁם
קוּמקוּם ַעל ְ
הוּא ָשׂם ֶאת ַה ְ
ֶא ָחד אַ ֲח ֵרי ַה ֵשׁנִ י.
תוּכּי א ָשׁר ְכּ ָלל.
שׁוּל ָחןַ ,ה ִ
אַחר ֶשׁכֹּל ַהסוֹ ֲח ִרים ָחזְ רוּ ַל ְ
אוּלם ,גַם ְל ַ
ָ
ַמר ְבּ ָראוּן ִחיֵי.

התזמורת הפילהרמונית של
מונקו גדולה יותר מהצבא

אָמר.
ָד ִיים ֶשׁלוֹ"ַ ,
רוֹצה ֶשׁכֹּל ֶא ָחד ִמ ֶכּם י ְַר ֶאה ִלי ֶאת ַהי ַ
"ע ְכ ָשׁיו ֲא ִני ֶ
ַ
יוֹד ַע ִמיהוּ ַה ַגנָב.
כּוּלםַ ,מר ְבּ ָראוּן ִה ְכ ִריז ֶשׁהוּא ֵ
אַחר ֶשׁ ָבּ ַדק ֶאת ָ
ְל ַ
ֵאי הוּא יָדַע זֺאת?
ָדיו.
אוּבּקָ .ל ֵכן ,כֹּל ִמי ֶשׁ ָנגַע בּוִֹ ,ל ְכ ֵלֶ את י ָ
קוּמקוּם ָהיָה ְמ ָ
ְתשׁוּבָהָ :כּאָמוּרַ ,ה ְ
ָד ִיים
קוּמקוּםָ .כֶּ שׁ ַהי ַ
תוּכּי ,א ָנגַע ַבּ ְ
חוֹכ ָמה ֶשׁל ַה ִ
סוֹחר ַה ַגנָב ֶשׁ ַפּ ַחד ֵמ ַה ְ
אוּלםַ ,ה ֵ
ָ
ֶשׁלוֹ ִנ ְשׁאֲרוּ נְ ִקיוֹת וְ זֶה ַמ ְר ֶאה ֶשׁהוּא ַה ַגנָב.

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

שלה.
בכל יום ,חברת הנעליים
'נייקי' מרוויחה כ 50-מיליון
דולר .זאת בשעה שפועלים
פשוטים שלהם מרוויחים
 2דולר בלבד ליום.
גורי הלווייתן הכחול גדלים
בכל יום ב 90-ק"ג.

29

ָתפֵל אוֹ ָטפֵל?
אוֹכל ֶשׁ ֵאין לוֹ ַט ַעם הוּא – ָת ֵפל.
ֶ
יוֹד ִעים ִאם ָמה
ַחנוּ א ְ
ְו ִל ְפ ָע ִמיםֲ ,אנ ְ
אוֹמ ֶרת,
יקר אוֹ ָט ֵפל .זֹאת ֶ
אָמרוּ ָלנוּ זֶה ִע ָ
ֶשׁ ְ

  

וּמה ָפּחוֹת ָחשׁוּב.
יוֹד ִעים ָמה ָחשׁוּב ָ
ַחנוּ א ְ
ֲאנ ְ
שׁוּביםֵ ,הם ְט ֵפ ִלים.
ֹאמרֶ ,שׁ ְד ָב ִרים א ֲח ִ
ָל ֵכן נ ַ
וּד ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ַט ַעםֵ ,הם ְת ֵפ ִלים.
ְ

Pixabay

לפי החוק בתאילנד ,אסור
לגעת בבני המלוכה .לכן
ב ,1880-כאשר בת המלך
טבעה ,אנשים לא מיהרו
להציל אותה ,והיא מתה.
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יש מי שדווקא נהנה מההצפות
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אֳ

מאת רונן גליק
החורף באירופה קשה יחסית.
מקומות רבים הוצפו והנזקים
רבים.
אולם ,היו כאלה שניצלו את
המצב כדי לעשות ספורט מים.
האיש שבתמונה גולש בשלולית
ענקית ליד פרנקפורט שבגרמניה.
מה שמושך אותו ,זו לא סירה
אלא מכונית שנסעה לאורך
השלולית.

ְימס
ַהגִיל א ַמ ְפרִי ַע ְלגֵ'י ְ

רויטרס

מוּשׁלָם
א הַכֺּל ְ

32

33

מאת איילה שמעוני
יכת ֶח ֶבל.
פּוֹר ַטאי ִבּ ְתחוּם ְמ ִשׁ ַ
ימס ֵקהוֵֹ ,בּן ַה ,63-הוּא ְס ְ
גֵ' ְי ְ
בוּצה ֶשׁלוֹ
אָכןַ ,ה ְק ָ
פּוֹרט ַהזֶהְ .ו ֵ
דוֹלים ַבּ ְס ְ
אַת ֶל ִטים ַה ְג ִ
ֶח ַשׁב ְל ֶא ָחד ָה ְ
הוּא נ ְ
עוֹלם ַבּ ְתחוּם.
אַלוּפת ָה ָ
ַ
יר ַלנְ ד ִהיא
ֵמ ִא ְ
בוּצה.
כּוֹכ ִבים ֶשׁל ַה ְק ָ
ַל ְמרוֹת ִגילוֹ ,הוּא ֵמ ַה ָ
ַבּ ְתמוּנָהֵ :קהוֹ ַו ֲח ֵב ָריו ְבּ ֶא ָחד ָה ִאימוּ ִנים ַבּ ָחוָוה ֶשׁלוֹ ְבּ ִא ְיר ַלנְ ד.
ימס.
אוֹמר גֵ' ְי ְ
"אֲנִ י ֶא ְמשׁוְֹ בּ ֶח ֶבל כֹּל עוֹד ֲא ִני יָכוֹל"ֵ ,

רויטרס
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רויטרס

מאת אבי גלבוע
אַב ִדיָה,
כּוֹת ִבים ַעל ֵדנִ י ְ
ַר ִבּים ְ
ַה ַשׂ ְח ָקן ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ַה ָצ ִעיר
ָשׁה ִהיא ֶשׁ ַה ַח ִיים
ַבַּ .NBA -ה ַה ְרג ָ
מוּשׁ ָל ִמים.
ֶשׁלוֹ ְ
ֲבל א ָת ִמיד זֶה ָכּ ָכה.
אָ
ַבּ NBA -יֵשׁ ָמסוֹ ֶרת  -כֹּל ַשׂ ְח ָקן
ָח ָדשׁ ַבּ ִליגָה ָצ ִרי'ִ ל ְסבּוֹל' ְק ָצת.
ְבּ ֶא ָחד ַה ִמ ְק ִריםִ ,בּ ְז ַמן ִאימוּן,
דוּרים
בוּצה ז ְָרקוּ ַכּ ִ
ֲח ֵב ָריו ַל ְק ָ
יוֹשׁ ִבים(,
ֲדים ְ
יכן ֶשׁ ָהאוֹה ִ
)ה ָ
יע ֵ
ָצ ַ
ַלי ִ
וּל ַה ֲחזִ יר
אַב ִדיָה ָהיָה ָצ ִריָ לרוּץ ְ
ְו ְ
אוֹתם.
ָ
וּמ ַה ָמסוֹ ֶרת",
"זֶה ֵח ֶלק ֵמ ַה ִמ ְשׂ ָחק ֵ
אָמר ֵד ִני ְבּ ִחיוּ.
ַ

ֵאי שׁוֹ ְקלִים
גִ'י ָרפָה?

34

מאת עמית גרינברג
בּוֹד ִקים כֹּל
עוֹלם ְ
ְבּ ַגנֵי ַחיוֹת ָבּ ָ

ַק ְלפִּיוֹת קוֹרוֹנָה

35

מאת איילה שמעוני
יע.
ָשׁים ֶשׁ ִנ ְמ ָצ ִאים ְבּ ִבידוּד ְל ַה ְצ ִבּ ַ
יתן( ַל ֲאנ ִ
)ת ֵ
אַפ ֵשׁר ִ
ֲדת ַה ְבּ ִחירוֹת ְת ְ
ַוע ַ
חוּצה.
יע ֵמ ַה ְמכוֹ ִנית ֶשׁ ָל ֶהםִ ,מ ְבּ ִלי ָל ֵצאת ַה ָ
יוּכלוּ ְל ַה ְצ ִבּ ַ
ֵהם ְ
)מ ְראָה( ַק ְל ִפּי קוֹרוֹנָה.
ֲדת ַה ְבּ ִחירוֹת ַמ ִציגָה ַ
ַבּ ְתמוּנָהַ :וע ַ

יאוּתי ֶשׁל
ָשׁנָה ֶאת ַה ַמ ָצב ַה ְבּ ִר ִ
ֲלי ַה ַח ִיים ֶשׁ ָל ֶהם.
ַבּע ֵ
ילה.
יקה יֵשׁ גַם ְשׁ ִק ָ
ְבּכֹל ְבּ ִד ָ
ֲלי ַח ִיים א ָת ִמיד
אוּלםַ ,בּע ֵ
ָ
כוֹלים ַלעֲמוֹד ַעל ַה ִמ ְשׁ ָקל ְבּ ִלי
ְי ִ
אוֹתם
ָלזוּזַ .ה ִפּ ְתרוֹן הוּא ִל ְשׁקוֹל ָ
אוֹתן.
עוֹבד ֶשׁ ֵמ ִרים ָ
ִעם ֵ
וּמה ִעם ָהעוֹפוֹת? ֵהם ָה ֵרי יָעוּפוּ
ָ
אוֹתם ַעל
ָשׂימוּ( ָ
ִמיָד ְכּ ֶשׁיַנִ יחוּ )י ִ
ַה ִמ ְשׁ ָקל.
יוּחד ְכּ ֵדי
עוֹט ִפים ְבּ ַבד ְמ ָ
אוֹתם ְ
ָ
ֶשׁא יָעוּפוּ.
ְראוּ ְל ָמ ָשׁלֶ ,את ַה ַי ְנשׁוּף ַה ָק ָטן
שׁוֹקל ַרק 92
ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָה .הוּא ֵ
ְג ַרם – ֶשׁזֶה ָשׁוֶוה ִל ְשׁנֵי ִעיתוֹנֵי
' ַי ְנשׁוּף'.

רויטרס

היסטוריה ניידת

36

אֳ

מאת רונן גליק
בתים עתיקים )ישנים
מאוד( נהרסים כל
הזמן ,כדי לבנות
במקומם בניינים
גבוהים וחדשים.
לכן ,ככל שהשנים
רויטרס
    
חולפות )עוברות(
הבתים העתיקים הופכים לנדירים )שאין כמותם הרבה(.
כך הם הופכים להיות חלק מההיסטוריה של הערים בהן הם נמצאים.
זו הסיבה ,שעכשיו יותר ערים שומרות על הבתים האלה ,ולא מאפשרות
)נותנות( להרוס אותם.
בסן פרנסיסקו שבארצות הברית ,החליטו להעביר לאחרונה בית כזה
בשלמותו )בצורה שלמה( ,למקום חדש.
"אנחנו רוצים לשמור על ההיסטוריה שלנו" ,אומרים בעיריית סן
פרנסיסקו" .הבית הזה בן  139שנה ,והוא חשוב לעיר".
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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 ִ

ָ .1צמוּד

ה

ד

ו

1

ֶ .1בּן ַהזוּג ֶשׁל ַה ַכּ ָלה

ק

2

ֵ .2ד ִני _____,
דוּר ַס ָלן ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי
ַכּ ְ

3

ֶ .3צ ַבע ָה ַע ְג ָבנִ יָיה

ָ .3העוֹנָה ַה ָק ָרה

4

ִ .4קיטוֹר
ָדים
ְ .5מ ִכינִ ים ֵמ ֶהם ְבּג ִ

אַשׁ ְכּ ָנ ִזי,
ְ ____ .4
ַשׂר ַהחוּץ

תוֹכם
ָרים ְבּ ָ
 .6ג ִ

ַ .5בּ ַעל ַח ִיים ִעם ֶצ ֶמר

ָ .7בּ ֵתי ֵס ֶפר )ר"ת(

ַ .6ה ֵה ֶפֵ מ'אוֹר'

ְ .8יסוֹדַ ,ת ְח ִתית

יוֹר ִדים ֵמ ַה ָשׁ ַמ ִים
ַ .7מ ִים ֶשׁ ְ
.

 .9נוֹזֵל ֶשׁל ְפּ ִרי

ָ .8בּא אַ ֲח ֵרי ָשׁלוֹשׁ

ְ .2שׁ ַר ְפ ָרף נָמוָּ ל ַר ְג ַל ִיים

ֶ .10ח ְל ִקיק ָק ָטן

ר

ס

ס

י

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

2

ילים
יבּוּע ֶק ֶסםֶ ,שׁבּוֹ ַה ִמ ִ
ֵיכם ִר ַ
ִל ְפנ ֶ
ילים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמ ִ
יבּוּע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצ ִליחוּ ִל ְפתוֹר ֶאת ָה ִר ַ

3

4

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ
ילים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
יכם ִל ְמצוֹא ִמ ִ
ֲל ֶ
ימה ֶשׁל ַה ְג ָדרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ע ֵ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
אוֹתיוֹת 'ד' ְו'-ר'.
ָבּ ִ

ימ ְציָהַ :ד ְר _ _ _ _
ָסיוֹת ְכּחוּלוֹת ִמ ִס ְד ַרת אָנִ ַ
ְ .1דמוּיוֹת ַננ ִ
ָידיתְ :ד ִר _ _ _ _
עוּלה ִמי ִ
 .2נְ כוֹנוּת ִל ְפ ָ
ָדית ֶשׁיוֹ ֶר ֶקת ֵאשְׁ :ד ָר _ _ _
ִ .3מ ְפ ֶל ֶצת אַג ִ
חוֹפשְׁ :דר _ _
ֶ .4
ַ .5ה ָצגָה ְר ִצינִ יתְ :ד ָר _ _

דר

 .6סוּג ֶשׁל קוֹץַ :ד ְר _ _
אַר ַבּ ַעת ִכּיוּוּנֵי ָהאֲוִ וירָ :דר _ _
ֵ .7מ ְ
בוּקשׁוֹתְ :דר _ _ _ _
 .8נְ חוּצוֹתְ ,מ ָ
 .9נִ ימוּסֶ :ד ֶר _ _ _ _
ֲבר ֵבּין ְמ ִדינוֹתַ :ד ְר _ _ _
עוּדת זֶהוּת ְל ַמע ָ
ְ .10ת ַ
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5

6

7

8

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

3

4

אָביב
חוֹדשׁ ָה ִ
ֶ .1
פוּר ָסם
מוּכּרְ ,מ ְ
ָ .2
ַ .3ת ְב ִלין ָמתוֹק
ישׁה ְצ ִעי ָרה
ִ .4א ָ

מִילִים נִ ְרדָפוֹת
מוֹפיעוֹת ַבּ ַכּ ָתבוֹת ָבּ ִעיתוֹן.
יליםֵ ,ח ֶלק ֵמ ֶהן ִ
ימה ֶשׁל ִמ ִ
ֵיכם ְר ִשׁ ָ
ִל ְפנ ֶ
ילים ְל ָמ ָטה.
יעזְ רוּ ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמ ִ
ילים ַהנִ ְר ָדפוֹת ֶשׁ ָל ֶהןֵ .ה ָ
ִכּ ְתבוּ ֶאת ַה ִמ ִ

אָסר ___________
ַ .1

ָשׂא _________
ְ .7ל ִהינ ֵ

ֶ .2נ ֱע ָרכוֹת _________

ָ .8לגַם ___________

ַ .3בּ ֲח ַשׁאי _________

ַ .9מ ֲח ֶסה __________

ִ .4נ ְמ ְנ ָעה __________

יבה ________
ֵ .10ה ִשׁ ָ

ֲ .5חמוּ ָרה _________

ִ .11ה ִבּיט __________

ְ .6מ ַב ְטלוֹת _________

יבה _________
ַצ ָ
 .12י ִ

שׂ ָתה *
* ֲחזָקָה * ִה ְס ַתכֵּל * ְל ִה ְת ַח ֵתן * א נָ ַתן * א ָע ְ
ְשׁקֶטַ ,בּ ֶס ֶתר * ֶה ֱחזִירָה *
* ַמ ֲעלִימוֹת * ָמגֵן * ִמ ְת ַקיְימוֹת * בּ ֶ
שׁ ָתה * גְרוּ ָעה *
* ָ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 355

מאוזן:
אַחת
יסלַ .11 .
ֵילִ .9 .'בּי ָר ָתה ִהיא ְבּ ִר ֵ
ֶ .1ח ֶרק ָחרוּץַ .5 .ה ֵה ֶפִ מ'י ֵ
שׁוֹדד.
ָשׁים ֶשׁל ַי ֲעקֹבֶ .12 .שׁ ֶמשׁ .14 .קוֹל ַה ָפּ ָרה .15 .גוֹזֵלֵ ,
ַהנ ִ
יצהָ .20 .ד ְל ָקה,
חוֹדשׁ )ר"ת(ַ .19 .ה ֵח ֶלק ַה ָצהוֹב ֶשׁל ַה ֵבּ ָ
 .17רֹאשׁ ֶ
נִ ְשׂ ְר ָפה .22 .א ַצר .25 .זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה )ר"ת(ַ .26 .ה ֵה ֶפ
יכּנֵס'.
'ה ָ
יסי ְבּ ִסיןַ .29 .ה ֵה ֶפֵ מ ִ
ֲכל ְבּ ִס ִ
'מיעוּט'ַ .28 .מא ָ
ִמ ִ
יסת ְניָיר ְק ַטנָה ִעם
ַ .30ה ֵה ֶפֵ מ'אוֹר'ְ .32 .כּ ִלי ֲח ִפי ָרהִ .35 .פּ ַ
רוּתי.
)קיצוּר( .41 .דֹב ִס ְפ ִ
רוֹחץ ַבּ ַמ ִים .39 .אָח ֶשׁ ִלי ִ
ִכּיתוּבֵ .36 .
אוּק ָר ִאינָה.
)קיצוּר(ִ .44 .עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁל ְ
ֶ .42ט ְמ ֵפּ ָרטוּ ָרה ִ
ָשׁים.
אַל ְכּ ַסנְ ֶדרִ .50 .דיבּוּר ֵבּין ֲאנ ִ
 .46א ַמ ֵהרִ .48 .קיצוּר ַל ֵשׁם ֶ
תוֹכה.
ֲחוֹתה ֶשׁל ְ 11מאוּזָןְ .53 .כּ ִלי ָדם ָק ָטן ְמאוֹדְ .54 .בּ ָ
 .52א ָ

2

1

3

12
17

18
22

11

10

9
13

4

7

6

5

16

15

14

21

20

19
23

29

28

31

30
32

27

26

25

24

8

33

34

35

41

36

42

43

39

38

37

44

40

45

מאונך:
46
47
48
49
50
51
ָעשַׁ .3 .ת ְב ִלין
יוֹצאת ִמתוַֹ הר ג ַ
יע קוֹלוֹת ַבּ ֵשׁינָהֵ .2 .
ַ .1מ ְשׁ ִמ ַ
ַל ָק ֶפה .4 .יוֹם אַ ֲח ֵרי ֶא ְתמוֹלַ .6 .ה ֵבּן ֶשׁלוָֹ .7 .בּא אַ ֲח ֵרי ָשׁלוֹשׁ.
52
53
54
ִ .8אי ְבּ ֶמ ְר ָכּז ַהיָם ַה ִתיכוֹןְ .10 .ס ִפינַת ַה ִמ ְד ָבּרַ .13 .היוֹם אַ ֲח ֵרי
ית ִרים גָדוֹלֲ .19 .ח ָבל ַעל ַה ְז ַמן )ר"ת(ָ .21 .ה ְלכוּ ַמ ֵהרָ .23 .שׁבוִּ .24 .ה ְשׁ ַת ֵמשׁ
ֲד ָמה ִעם ֵע ִציםְ ,פּ ָר ִחים ְו ֶד ֶשׁאְ .16 .כּ ִלי ֵמ ָ
ַהיוֹםֶ .15 .שׁ ַטח א ָ
חוֹסר ַר ַעשׁ.
ֲד ָמה )ר"ת(ֶ .34 .
פּוּח א ָ
ָכרַ .33 .ת ַ
'בּ ָכה' .31 .א ז ַ
ֲטאִ .26 .ה ִבּיטוִּ ,ה ְס ַת ְכּלוֵּ .27 .ח ֶלק ְבּ ֶא ְמ ַצע ָה ֶרגֶלַ .29 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
ְבּ ַמ ְטא ֵ
תוֹכה ֶאת ַה ִל ְכלוּ .41 .נֵסַ ,מ ֶשׁהוּ ַעל-
אט ִאים ְל ָ
ַ .36ה ֵה ֶפִ מ'גֵאוּת' .37 .מוֹ ִנית ְבּאַ ְנ ְג ִליתַ .38 .ה ֶפּה ֶשׁ ִלי .39 .עוֹנָה אַ ֲח ֵרי ַהחוֹ ֶרףְ .40 .מ ַט ְ
ילה ֶט ֶלפוֹןַ .49 .ה ֵה ֶפִ מ'א' .51 .קוֹל ַה ְצחוֹק.
'אין'ִ .47 .קיצוּר ַל ִמ ָ
ִט ְב ִעיֶ .43 .ע ֶשׂר ָכּפוּל ֶע ֶשׂרַ .45 .ה ֵה ֶפֵ מ ֵ

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
אור רצון ,פתח-תקווה

ליבי כהן ,ירושלים

 .1א ָמתוֹק

ַ .6התוֹאַר ֶשׁ ָלה

נעה חיימוב ,חולון

מאיר דנון ,מעלות

יע ְבּקוֹל
יבּרִ ,ה ִבּ ַ
ִ .2ד ֵ

יטה
צוֹפהַ ,מ ִבּ ָ
ָ .7

ישראל כליף ,נתניה

אלמה רביץ ,חיפה

יט ְליָה
ִ .3בּי ַרת ִא ַ

'חוֹשׁ'
ַ .8ה ֵה ֶפֵ מ ֶ

איבתיסאם מרעי ,רמלה

אור למפל ,ראש העין

אלמוג בראשי ,תל-אביב

מוחמד ג'עבר ,לוד

ַ .4מ ִציגוֹתַ ,מ ְד ִגימוֹת

ילת ְבּ ֵרי ָרה
ִ .9מ ַ

ַ .5ה ֵה ֶפִ מ'נְ ִחיתוֹת'

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
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 355עמוד 15

ָמה צוֹ ְב ִעים ֲענָנִים בְּאוֹ ְס ְט ַר ְליָה?
לָ

37

מאת רונן גליק
סוֹב ֶלת ְכּ ָבר ַכּ ָמה ָשׁנִ ים ִמ ְק ִרינָה ֶשׁל ַה ֶשׁ ֶמשׁ.
אוֹס ְט ַר ְליָה ֶ
מוּגים ְבּ ְ
אַל ִ
שׁוּנִ ית ְ
)הוֹפ ִכים ִל ְל ָב ִנים( ְו ַה ֵנזֶק ַרב.
ְ
ָפים ֶשׁ ָל ֶהםַ ,מ ְל ִבּי ִנים
אַבּ ִדים ֶאת ַה ְצ ָב ִעים ַהי ִ
מוּגים ְמ ְ
אַל ִ
ָה ְ
יעה
נוֹע )א ָל ֵתת( ֶאת ַה ְק ִרינָה ַעל ְי ֵדי ְצ ִב ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָהַ ,מ ְד ָענִ ים ִגילוּ ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמ ַ
ֶשׁל ֲענָנִ ים.
יע ַלשׁוּנִ ית.
ָה ַר ְעיוֹן הוּא ֶשׁ ָענָן ָל ָבן ִי ְמנַע )א ִי ֵתן( ֵמאוֹר ַה ֶשׁ ֶמשׁ ְל ַה ִג ַ
לוּחים ַל ֲא ִוויר.
)מ ְשׁ ְפּ ִריץ( ַמ ִים ְמ ִ
'תוֹתח' גָדוֹל ֶשׁ ַמ ִתיז ַ
ָצרוּ ָ
ְכּ ֵדי ַלעֲשׂוֹת זֹאתֵ ,הם י ְ
יוֹתר.
אוֹתם ִל ְל ָב ִנים ֵ
הוֹפכוֹת ָ
ִטיפּוֹת ַה ַמ ִים ַה ְק ַטנוֹת ַמ ְשׁ ִפּיעוֹת ַעל ָה ֲע ָנ ִנים ֶשׁ ְל ַמ ְע ָלה ְו ְ
יוֹצרוֹת ֲענָנִ ים ְק ַטנִ ים ְבּ ַע ְצ ָמן.
ֵהן גַם ְ
ָקר ִמ ַדי...
'תוֹת ִחים' ַר ִבּים ָכּ ֵא ֶלהְ ,וזֶה י ָ
יחָ ,צ ִריָ 
ַצ ִל ַ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ְכּ ֵדי ֶשׁ ָה ַר ְעיוֹן ַהזֶה י ְ

עוזרים לפינגווינים משועממים

38

אֳ

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".
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ִפּ ְתרוֹן
דִיפְּלוֹ ָמ ִטי

39

רויטרס

מאת שירה לוי
רוּסים נִ ְת ְקעוּ ִבּ ְצפוֹן
לוֹמ ִטים ִ
יפּ ָ
ִד ְ
יבּה  -א ָהיָה ֶר ֶכב
קוֹ ֵריאָהַ .ה ִס ָ
אוֹתם ַל ְגבוּל.
יקח ָ
ֶשׁ ִי ַ
זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ִבּ ְצפוֹן קוֹ ֵריאָה
הוּפ ְס ָקה
יבּוּרית ְ
ַה ַת ְחבּוּ ָרה ַה ִצ ִ
ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה.
לוֹמ ִטים ָמ ְצאוּ ְבּכֹל זֹאת
יפּ ָ
ַה ִד ְ
יע ֶאל ַה ְגבוּלֵ .הם
ֶד ֶרְ ל ַה ִג ַ
תוּח ֶשׁל
וּפ ַ
ָל ְקחוּ ָקרוֹן ָק ָטן ָ
ַר ֶכּ ֶבת ְו ָד ֲחפוּ אוֹתוֹ ְבּ ַע ְצ ָמם.
לוֹמ ִטי",
יפּ ָ
יתרוֹן ִד ְ
"זֶה ָהיָה ִפּ ְ
אָמרוּ ְבּ ִחיוּ.
ְ

