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שׁנָה
ַה ַמ ָטרָהֲ :אוִויר נָקִי תוָֹ 30 
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שׂרָד ְל ֵאיכוּת ַה ְסבִיבָה ֵהכִין תוֹ ְכנִית ַל ֲאוִויר
ַה ִמ ְ
שׁנָה א
ַמרֵי * ְלפִי ַהתוֹ ְכנִית ,בְּתוֹ כִָּ 30-
נָקִי ְלג ְ
שׂרָה ְל ֵאיכוּת ַה ְסבִיבָה:
ִשׂ ָר ֵאל * ַה ָ
יִ ְהיֶה זִיהוּם ְבּי ְ
ְשׁימוּר כַּדוּר ָהאָרֶץ"
ָמי ל ִ
"זֶה ֵחלֶק ִמ ַמ ֲא ָמץ עוֹל ִ
ִמדִינוֹת רַבּוֹת בָּעוֹלָם גַם עוֹ ְבדִים ַעל תוֹ ְכנִיוֹת
* בְּ
דוֹמוֹת *

   

ַמדָאן
חוֹ ְגגִים ר ַ
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הזרזירים חוזרים
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מאת רונן גליק
מוּס ְל ִמים ְבּ ַר ֲח ֵבי
ָמים ֵא ֶלהְ ,
ְבּי ִ
חוֹג ִגים ֶאת ָה ַר ַמ ָדאן.
עוֹלם ְ
ָה ָ
חוֹדשֵׁ ,הם ָצ ִמים ַבּיוֹם
ְבּ ֶמ ֶשֶׁ 
אוֹכ ִלים ַרק ַבּ ַל ְי ָלה.
וְ ְ
ֲמינִ ים
ַבּ ְתמוּנָה :מוּאַזִ ין ֵמ ִעיר ַמא ִ

מאת עמית גרינברג
כמו בכל שנה ,בעונה זו,
הזרזירים מגיעים לישראל.
אנשים אוהבים לראות
אותם ,בעיקר בזכות הצורות
שהם יוצרים )עושים( באוויר.
בתמונה :להקה של זרזירים
בדרום הארץ.

בּוֹקר.
ֲרוּחה ִל ְפנוֹת ֶ
ַלא ָ

רויטרס

ַה ַמ ְצלֵמוֹת ַמ ִצילוֹת ֶאת ַה ִציפּוֹרִים
רויטרס

שׁיִ ְהיֶה ָלכֶם יוֹם סָגוֹל!
ֶ

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

5

אֳ

עמוד 5
עמוד 13

שולם P.P.
אישור
מספר
1669

ירושלים

Like HEBREW TODAY on

משולחן העורך

קוראים כותבים
ֵאין כָּאן ַחג ַלדֵמוֹ ְק ַר ְטיָה

6

מוֹק ַר ְטיָה.
ידים ֶשׁ ִליֶ ,שׁיוֹם ְבּ ִחירוֹת הוּא ַחג ַל ֵד ְ
ַכ ִתי ֶאת ַה ַת ְל ִמ ִ
ָת ִמיד ִחינ ְ
מוֹק ַר ְטיָה
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ְפּ ָע ִמיםֵ ,אין ָכּאן ַחג ַל ֵד ְ
ֲריִ ,בּ ְג ַלל ֶשׁ ָהיוּ ָכּאן ְבּ ִחירוֹת כּ ָ
ְל ַצע ִ
ְכּ ָלל.
מוּק ָדמוֹת.
יוֹתר ְבּ ִחירוֹת ְ
ֲא ִני ִמ ְת ַפּ ֶל ֶלתֶ ,שׁא ִי ְהיוּ ֵ
ענת שמיר ,מורה לשעבר
ירושלים

ַה ָצ ָעה לַחוֹרֶף ַהבָּא
אתי ֶשׁ ַה ָשׁנָה א ָהיוּ ַה ְר ֵבּה ִמ ְק ֵרי ַשׁ ַפּ ַעת.
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ָ 355ק ָר ִ
כּוּלנוּ ַשׂ ְמנוּ.
אוֹמ ִרים ֶשׁזֶה ִבּזְ כוּת ַה ַמ ֵסכוֹת ֶשׁ ָ
רוֹפ ִאים ְ
ָה ְ
ֵילכוּ ִעם ַמ ֵסכוֹת.
ָשׁים י ְ
יעה ֶשׁגַם ַבּחוֹ ֶרף ַה ָבּאֲ ,אנ ִ
אֲנִ י ַמ ִצ ָ
ָכִּ י ְהיוּ ָפּחוֹת ִמ ְק ֵרי ַשׁ ַפּ ַעת.
רחל בן-טובים
תל-אביב

נוֹשׂא ָחשׁוּב
ֵ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 355כּ ַת ְב ֶתם ַעל ַה ַשׁ ְג ִריר ֶשׁל ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ַע ְר ִביוֹת ֶשׁ ֵה ֵחל
ִ)ה ְת ִחיל( ַלעֲבוֹד ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
זוֹ ָה ְי ָתה ַכּ ָת ָבה ְק ַטנָה ְבּ ַעמוּד .3
יוֹתר ָבּ ִעיתוֹן.
נוֹשׂא ָהיָה ָצ ִריְ ל ַק ֵבּל ָמקוֹם ָחשׁוּב ֵ
ְל ַד ְע ִתיַ ,ה ֵ
יוֹתר.
יעָ ,צ ִריִ ל ְכתוֹב ָע ָליו ֵ
וּכ ֶשׁהוּא ַמ ִג ַ
כּוּלנוּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים ַל ָשׁלוֹםְ ,
ָ
מריה עובייד
נצרת

!GET YOUR DICTIONARY ONLINE
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דָרוּשׁ:
ָשׂיא ְמאַ ֵחד
נִ
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אוּבן
ָשׂיא ְר ֵ
ָמים ֵא ֶלהַ ,הנ ִ
ְבּי ִ
)גוֹמר( ֶאת ַת ְפ ִקידוֹ,
יב ִלין ְמ ַסיֵים ֵ
ִר ְ
ָשׂיא ַה ָבּא.
ֶסת ְמ ַד ְבּ ִרים ַעל ַהנ ִ
וּב ְכּנ ֶ
ַ
ידים
ָשׂיא ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵאין ַת ְפ ִק ִ
ַלנ ִ
יקר
ַר ִבּים ְוהוּא ִמ ְשׁ ַת ֵתף ְבּ ִע ָ
ִבּ ְט ָק ִסים שׁוֹנִ ים.
יוֹתר ֶשׁלוֹ
אַַ ה ַת ְפ ִקיד ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
אַחד ֶאת ָה ָעם .הוּא ָה ִאישׁ
הוּא ְל ֵ
ֶשׁ ָצ ִריְ ל ַח ֵבּר ֵבּין ַה ְקבוּצוֹת
ַהשׁוֹנוֹת ַבּ ְמ ִדינָה.
ָשׂיא ָצ ִריִ ל ְהיוֹת
ִבּ ְשׁ ִביל זֶהַ ,הנ ִ
וּמ ַכ ֵבּד.
אָדם ֶשׁרוֹב ָה ָעם ְמ ַק ֵבּל ְ
ָ
ֶסתֶ ,שׁבּוֹ ֲח ִרים ֶאת
ָל ֵכןַ ,ח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
יכים ְל ִה ְת ַח ֵשׁב ְבּזֶה.
ָשׂיאְ ,צ ִר ִ
ַהנ ִ
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁאָסוּר ָל ֶהם ִל ְבחוֹר
זֹאת ֶ
אוֹהב ,אוֹ
אָדם ֶשׁרוֹב ָה ָעם א ֵ
ָ
ָשׁר.
ִאישׁ ֶשׁ ֵאינוֹ י ָ
דוּג ָמה
יתן ְ
ָשׂיא ֶשׁ ִי ֵ
רוֹצים נ ִ
ַחנוּ ִ
ֲאנ ְ
ְלכֹל ֶא ְז ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָה.
יוּכל
אָדםֶ ,שׁ ַ
יכה ָ
ַה ְמ ִדינָה ְצ ִר ָ
ִל ְמשׁוֹ אַ ֲח ָריו ֶאת ָה ֶאזְ ָר ִחים
ָעים ֶשׁל ַמ ְשׁ ֵבּר.
ִבּ ְרג ִ
כוֹח(
)מ ַב ְק ִשׁים ְבּ ַ
דוֹר ִשׁים ְ
ַחנוּ ְ
ֲאנ ְ
ֶסת ִל ְבחוֹר ֶאת ָה ִאישׁ
ֵמ ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
ַה ַמ ְת ִאים ָל ָעם ְו ַל ְמ ִדינָה ,וְ א
יטית.
פּוֹל ִ
ישׁהוּ ֶשׁ ַמ ְת ִאים ָל ֶהם ִ
ִמ ֶ
יגאל צדקא ,עורך
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ִעתּוֹנֵי יַנְשׁוּף -
ַר ְעיוֹן ְל ַמ ָתנָה!
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ִישׁי? ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ִמ ְתכּוֹ ְנ ִנים ָל ֶא ְפ ָשׁרוּת
שׁל ִ
◄ ַה ִאם יִ ְהיֶה צוֹרְֶ בּ ִחיסוּן ְ
נוֹסףֵ .הם ְמ ַח ִכּים ִל ְראוֹת ַעד ַכּ ָמה
חוֹד ִשׁים נִ ְצ ָט ֵרַ לעֲשׂוֹת ִחיסוּן ָ
ֶשׁ ְבּעוֹד ַכּ ָמה ָ
)טוֹבים(.
ִ
ילים
יבּלוּ ְי ִע ִ
ָשׁים ִק ְ
ַה ִחיסוּנִ ים ֶשׁ ֲאנ ִ
חוּפ ָשׁה ָבּאָ ֶרץ.
יוֹצ ִאים ְל ְ
ָמים ֵא ֶלהִ ,י ְשׂ ְר ֵא ִלים ַר ִבּים ְ
◄ חוּפְשׁוֹת יְקָרוֹתְ .בּי ִ
בוֹהים.
)לוֹק ִחים( ְמ ִח ִירים ְג ִ
גוֹבים ְ
ָבּ ֵתי ַה ָמלוֹןֶ ,שׁ ִמ ְת ַמ ְל ִאים ִבּ ְמ ִהירוּתִ ,
ַצ ִלים ֶאת זֶה"ִ ,מ ְתלוֹ ְננִ ים
וּב ֵתי ַה ָמלוֹן ְמנ ְ
כוֹלים ָלטוּס ְלחוּ"ל ָ
ַחנוּ א ְי ִ
" ֲאנ ְ
ֲרוּכּים.
ָרים ָהא ִ
אַחר ַה ְסג ִ
יהנוֹת ְל ַ
רוֹצים ֵל ָ
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליםֶ ,שׁ ַרק ִ

דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
and Around the World
עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
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סוֹרים
רוֹפ ִ
'ט ְיים'ְ ,בּ ָראשׁוּת ְפּ ֶ
◄ ַמ ִצילִים יְ ָערוֹת וּ ַב ֲעלֵי ַחיִיםִ .א ְרגוּן ַ
אוֹתם.
יקה ְכּ ֵדי ְל ַשׁ ֵמר ְ)ל ָהגֵן( ָ
אָמ ִר ָ
וּב ְדרוֹם ֶ
יקה ִ
אַפ ִר ָ
ִי ְשׂ ְר ֵא ִליםָ ,קנָה ְי ָערוֹת ְבּ ְ
ֲלי
שׁוֹמ ִרים ַעל ָה ֵע ִצים וְ ַעל ַבּע ֵ
ַחנוּ ְ
"ה ַפ ְכנוּ ֶאת ַה ְי ָערוֹת ִל ְשׁמוּרוֹת ֶט ַבע ְו ָכֲ אנ ְ
ָ
'ט ְיים'.
ַיסד ַ
אוּרי ֵשׁ ְיינַסְ ,מי ֵ
רוֹפסוֹר ִ
אוֹמר ְפּ ֶ
ַה ַח ִיים ָשׁם"ֵ ,
אָמרִי ָקנִים קוֹנִים דִירוֹת
◄ ֶ
יקר
ְבּ ֵתל-אָבִיבֵ .הם קוֹנִ ים ְבּ ִע ָ
ִדירוֹת ְי ָקרוֹתֶ ,שׁ ְקרוֹבוֹת ַליָם.
ל-אָביב יֵשׁ ַה ְר ֵבּה
יבּה – ְבּ ֵת ִ
ַה ִס ָ
ֲבוֹדה .גַם ְל ֶה ְס ֵכּ ֵמי
ְמקוֹמוֹת ע ָ
ַה ָשׁלוֹם ִעם ַכּ ָמה ְמ ִדינוֹת
ַע ְר ִביוֹת ,יֵשׁ ַה ְשׁ ָפּ ָעה ַעל
זאב שטיין ,פיקיוויקי
 
רוֹצים ַלעֲבוֹד
יקנִ יםֶ ,שׁ ִ
אָמ ִר ָ
ָה ֶ
אוֹמ ִרים.
ִעם ְמ ִדינוֹת ַבּ ִמזְ ָרח ַה ִתיכוֹן" .זוֹ ִעיר ֶשׁטוֹב ָלגוּר וְ ַלעֲבוֹד ָבּה"ֵ ,הם ְ
יעים ַבּזְ ַמן,
"מ ְכ ָת ִבים ַו ֲח ִבילוֹת א ַמ ִג ִ
ִשׂ ָר ֵאל'ִ .
◄ ֶאזְ ָר ִחים נֶגֶד 'דוֹאַר י ְ
)שׂ ֵמ ִחים(.
רוּצים ְ
אוֹמ ִרים ֶאזְ ָר ִחים א ְמ ִ
יעים ְכּ ָלל"ְ ,
ֲפילוּ א ַמ ִג ִ
וְ ִל ְפ ָע ִמים א ִ
וּמ ְס ָפּר
יוֹתר( כֹּל ַה ְז ַמןִ ,
"ה ֵשׁירוּת ֶשׁ ָלנוּ ִמ ְשׁ ַת ֵפּר )נִ ְהיֶה טוֹב ֵ
'דוֹאַר ִי ְשׂ ָר ֵאל'ַ :
ַה ְתלוּנוֹת ָק ָטן ַי ֲח ִסית".
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ַעד
שׁיי ְח'ָ .לאַ ֲחרוֹנָה ,נִ ְפ ַתח עוֹד י ְַשׁארֵם ֵא ֵ
ִשׂ ָר ֵאיְיר' ַתגִי ַע ל ָ
◄ ֶח ְברַת 'י ְ
ייח' .זֶהוּ ָמקוֹם ֶשׁ ִנ ְמ ָצא ַבּ ֲח ִצי
שׁ ְָירוּתי עֲבוּר ִ)בּ ְשׁ ִביל( ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ָ -שׁא ֵרם ֵא ֵ
ַתי ִ
ָפה.
זוֹלים ְוחוֹף יָם י ֶ
טוֹבים וְ ִ
ָה ִאי ִסינַי ֶשׁ ְבּ ִמ ְצ ַר ִים .יֵשׁ ָשׁם ְמלוֹנוֹת ִ
אוּשׁרֶת
◄ פִינְ ַלנְד – ַה ְמדִינָה ַה ְמ ֶ
בְּיוֹ ֵתר בָּעוֹלָםִ .י ְשׂ ָר ֵאל נִ ְמ ֵצאת ַבּ ָמקוֹם
אוֹשׁרַ .בּ ָמקוֹם ָהאַ ֲחרוֹן
סוּלם ָה ֶ
ַהְ 12-בּ ָ
יס ָטן.
אַפגָנִ ְ
נִ ְמ ֵצאת ְ
ֲשׂה ַעלְ -י ֵדי ָהאוּ"ם ,נִ ְב ְדקוּ
ַבּ ֶס ֶקר ֶשׁ ַנע ָ
אָדםַ ,מ ַצב ַה ְבּ ִריאוּת,
גַם זְ כוּיוֹת ָה ָ
ֲבוֹדה( ְבּכֹל ְמ ִדינָה.
ֲסוּקה )ע ָ
ַה ִחינוּ וְ ַה ַתע ָ
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שׁנָה
ַה ַמ ָטרָהֲ :אוִויר נָקִי תוָֹ 30 
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מאת יגאל צדקא
יבה
ַה ִמ ְשׂ ָרד ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
תוֹכנִ ית ֲח ָד ָשׁה
ֵה ִכין ְ
יעת זִ יהוּם ָהאֲוִ ויר.
ִל ְמנִ ַ
תוֹכנִ יתִ ,י ְהיוּ
ל-פּי ַה ְ
ַע ִ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַרק ְמכוֹנִ יוֹת
רויטרס
ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת ,וְ ַת ֲחנוֹת
דוֹמה.
רוּח ְו ַכ ֶ
רוּקה' – ֶשׁ ֶמשַׁ ,
'אנ ְֶר ְגיָה ְי ָ
ַה ַח ְשׁ ַמל ִי ְפעֲלוּ ַרק ַעלְ -י ֵדי ֶ
ַמ ֵרי.
ָקי ְלג ְ
ַה ַמ ָט ָרה ִהיא ֶשׁ ִמ ְשׁנַת ָ 2050ה ֲא ִוויר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְהיֶה נ ִ
ֲמיןִ ,מ ְפּנֵי
)מ ָט ָרה( ַהזֶה? ָק ֶשׁה ְל ַהא ִ
ַעד ַ
יע ַלי ַ
יח ְל ַה ִג ַ
אָכן ַת ְצ ִל ַ
ַה ִאם ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵ
רוֹצה
ֶשׁ ִמ ְשׂ ְר ֵדי ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַר ִבּים ִמ ְתנ ְַג ִדים לוְֹ .ל ָמ ָשׁלִ ,מ ְשׂ ָרד ָה ֶאנ ְֶר ְגיָה ֶ
ַהם.
ַצל ְ)ל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבֶּ (...את ַהגָז ֶשׁיֵשׁ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁהוּא ְמז ֵ
ְלנ ֵ
אוֹמ ֶרת ַה ָשׂ ָרה ְל ֵאיכוּת
תוֹכ ִנית"ֶ ,
"אֲנִ י קוֹ ֵראת ַל ָשׂ ִרים ִל ְתמוֹ)ִ ל ְהיוֹת ְבּ ַעד( ַבּ ְ
עוֹל ִמי ְל ִשׁימוּר ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ".
ֲמץ ָ
יאל" .זֶה ֵח ֶלק ִמ ַמא ָ
ַמ ִל ֵ
ילה ג ְ
יבהִ ,ג ָ
ַה ְס ִב ָ

שוק הכרמל חוגג 100

10

אֳ

מאת עמית גרינברג
שוק הכרמל בתל-אביב חוגג בימים אלה  100שנה להקמתו.
זהו אחד השווקים הגדולים והיפים בישראל .רבים מגיעים אליו כדי
לערוך )לעשות( בו קניות או סתם כדי ליהנות מהאווירה היפה שבו.
אולם ,עיריית תל-אביב מתכננת לבנות מגדלים גבוהים באזור השוק.
המגדלים האלה יפגעו בשוק הוותיק )ישן( ,שיאבד מהיופי ומהאווירה
שלו .בעלי הדוכנים מתנגדים לתוכניות של העירייה והחלו )התחילו(
במאבק )מלחמה( לשימור השוק כפי )כמו( שהוא.

גדי מינץ ,פיקיוויקי
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ִשׂ ְר ֵאלִי
שׂיא י ְ
ִ
ִבּ ְתרוּמוֹת ִכּ ְליָה

11

מאת איילה שמעוני
ָמים ֵא ֶלהָ ,ק ְב ָעה ִי ְשׂ ָר ֵאל ִשׂיא
ְבּי ִ
יוּחד ְו ָחשׁוּב.
ְמ ָ
)ע ֶשׂר ָשׁ ִנים(,
ְבּתוָֹ עשׂוֹר ֶ
ישׁה
ְל ַמ ְע ָלה ֵמִ 1,000-אישׁ וְ ִא ָ
ָת ְרמוּ ִכּ ְליָה.
ָשׁים
רוֹב ַה ְתרוּמוֹת ָהיוּ ֵמ ֲאנ ִ
חוֹליםֵ .הם
ֶשׁא ִה ִכּירוּ ֶאת ַה ִ
אָדם
ֲבת ָ
ָעשׂוּ זֹאת ִמתוֹ אַה ַ
ֲח ִרים.
ְו ָרצוֹן ַלעֲזוֹר ַלא ֵ
יבּלוּ ַח ִיים ֲח ָד ִשׁים
חוֹלים ִק ְ
"ה ִ
ַ
ִבּ ְזכוּת ְתרוּמוֹת ַה ִכּ ְליָה",
'מ ְתנַת ַח ִיים',
אוֹמ ִרים ְבּ ִא ְרגוּן ַ
ְ
אַרגֵן ֶאת ַה ְתרוּמוֹת.
ֶשׁ ְמ ְ
ַבּ ְתמוּנָהָ :ה ַרב ְי ַשׁ ְעיָהוּ ֶה ֶבּר,
'מ ְתנַת ַח ִיים',
ֶשׁ ֵה ִקים ֶאת ִא ְרגוּן ַ
ִעם ִא ְשׁתוָֹ ,ר ֵחלָ .ה ַרב ֶה ֶבּר
מוּשׁ ָתל ִכּ ְליָה.
ַע ְצמוֹ ָהיָה ְ
הוּא ִנ ְפ ַטר ִמקוֹרוֹנָה ַבּ ָשׁנָה
יכה
ֶשׁ ָע ְב ָרה ְו ִא ְשׁתוָֹ ,ר ֵחלַ ,מ ְמ ִשׁ ָ
ֶאת ְפּ ִעילוּת ָה ִא ְרגוּן.

פייסבוק

ַה ַמ ְצלֵמוֹת ַמ ִצילוֹת ֶאת ַה ִציפּוֹרִים

ָשׁיר
ְכּדַאי ל ִ
ְבּ ַמ ְק ֵהלָה
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מאת שירה לוי
ַבּ ָשׁנִ ים
ָהאַ ֲחרוֹנוֹת,
)כּ ָלל
ָהאֱנוֹשׁוּת ְ
פּוֹע ֶלת
אָדם( ֶ
ְבּנֵי ָה ָ
יוֹתר ֶנגֶד זִ יהוּם
ֵ
אֲוִ ויר.
אַחד ַה ִפּ ְתרוֹנוֹת
ַ
Pixabay
  
הוּא ִשׁימוּשׁ
טוּר ִבּינוֹת ְל ִייצוּר ַח ְשׁ ַמל.
ְבּ ֶאנ ְֶר ְגיוֹת ' ְירוּקוֹת'ְ ,כּמוֹ ְ
ָפ ִיים ֶשׁ ָל ֶהן.
יפּוֹרים ִמ ְתנ ְַגשׁוֹת ַבּ ְכּנ ַ
טוּר ִבּינוֹת ָה ֵא ֶלה ִהיא ֶשׁ ִצ ִ
ַה ְבּ ָעיָה ַבּ ְ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ,נִ ְמ ָצא ְלזֶה ִפּ ְתרוֹן – ַמ ְצ ֵלמוֹת ' ֲח ָכמוֹת'.
טוּר ִבּינוֹתֵ ,הן
יפּוֹרים ִמ ְת ָק ְרבוֹת ַל ְ
ֲשׁר ַה ַמ ְצ ֵלמוֹת ְמזַהוֹת )רוֹאוֹת( ִצ ִ
ַכּא ֶ
)עוֹברוֹת(.
ְ
חוֹלפוֹת
יפּוֹרים ְ
ָפ ִייםַ ,עד ֶשׁ ַה ִצ ִ
יבוּבי ַה ְכּנ ַ
עוֹצרוֹת ֶאת ִס ֵ
ְ
יפּוֹרים
יסיוֹנוֹת ֶשׁ ַנעֲשׂוַּ ,ה ַמ ְצ ֵלמוֹת ַה' ֲח ָכמוֹת' ִה ִצילוּ ְכֵּ 80%-מ ַה ִצ ִ
אָכןִ ,מנִ ְ
וְ ֵ
יבה.
ַבּ ְס ִב ָ
נוֹדדוֹת ְבּכֹל ָשׁנָהֵ ,אין ַה ְר ֵבּה
יפּוֹרים ְ
יליוֹנֵי ִצ ִ
עוֹברוֹת ִמ ְ
יה ְ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁ ֵמ ָע ֶל ָ
יעה ָבּ ֶהן.
)פּ ַחד( ִמ ְפּ ִג ָ
טוּר ִבּינוֹת ְל ִייצוּר ַח ְשׁ ַמלִ ,בּ ְג ַלל ַה ֲח ָשׁשׁ ַ
ְ
ַע ְכ ָשׁיוִ ,בּזְ כוּת ַה ַמ ְצ ֵלמוֹתַ ,ה ֲח ָשׁשׁ ַהזֶה ְכּ ָבר א ַקיָים.
רוּח.
יתן( ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ַפ ֵת ַח ֶאת ִייצוּר ַה ַח ְשׁ ַמל ֵמ ָה ַ
אַפ ֵשׁר ) ִי ֵ
זֶה ְי ְ

מצרים מחליפה עיר בירה
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מאת איילה שמעוני
ילה ֶשׁ ְכּ ַדאי ִל ְהיוֹת
ֶמ ְח ָקר ָח ָדשׁ ִג ָ
ָח ֵבר ְבּ ַמ ְק ֵה ָלה.
ַחדֵ ,הם
ָשׁים ָשׁ ִרים י ַ
ֲשׁר ֲאנ ִ
"כּא ֶ
ַ
ְמ ַחזְ ִקים ֶאת ַה ְק ָשׁ ִרים ַה ֶח ְב ָר ִת ִיים
חוֹק ִרים.
אוֹמ ִרים ַה ְ
ֶשׁ ָל ֶהם"ְ ,
)עוֹשׂה(
ָ
ַחד גוֹ ֶר ֶמת
"ה ִשׁי ָרה ְבּי ַ
ַ
רוּח טוֹב.
וּל ַמ ָצב ַ
טוֹבה ְ
ָשׁה ָ
ְל ַה ְרג ָ
ֶקת ֶאת ַה ְבּ ִריאוּת
ֲפילוּ ְמ ַחז ֶ
ִהיא א ִ
ֵא ֶצל ַח ְב ֵרי ַה ַמ ְק ֵה ָלה".
חוֹק ִרים:
ַה ַמ ְס ָקנָה ֶשׁל ַה ְ
ַחד וְ ַת ְר ִגישׁוּ ַה ְר ֵבּה
ְלכוּ ָל ִשׁיר י ַ
יוֹתר טוֹב!
ֵ

Pixabay
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מאת עמית גרינברג
בימים אלה מצרים בונה עיר חדשה .עיר זו תהפוך לעיר הבירה
החדשה שלה.
"קהיר כבר לא מתאימה לצרכים של עיר בירה מודרנית" ,אומרים
במצרים" .אנחנו צריכים מקום חדש שממנו אפשר לנהל את המדינה".
כרגע ,אף אחד עדיין לא גר או עובד בעיר החדשה ,חוץ מפועלי הבניין.
רויטרס
   
אולם כבר בקיץ הקרוב ,משרדי הממשלה יתחילו לעבוד.
ומה יהיה עם קהיר?
לפי התוכנית המצרית ,בעיר העתיקה )ישנה מאוד( והחשובה הזו לא יהיו יותר משרדי ממשלה חשובים .כך ,יהיו
בעיר פחות פקקים ויהיה נעים יותר לבקר בה.
מי שירוויח מזה הם התיירים שיוכלו לבקר בקהיר ולא לסבול מפקקים ומצפיפות.
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

חדש :כנפיים חשמליות
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מאת אבי גלבוע
פיטר זלצמן מאוסטריה בנה כנפיים שאפשר לעוף
איתן.
המיוחד בכנפיים האלה ,שיש להן מנוע חשמלי.
הם נבנו לצורך פרסומת של חברת המכוניות ,BMW
ובינתיים אינן למכירה.
בתמונה :זלצמן עף עם הכנפיים
החשמליות.
       

ִישׁים ִמ ַבּקְבּוּקִים ְממוּ ְחזָרִים
ְכּב ִ

BMW

16

מאת יעקב כהן
דוֹלים ֶאת ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ הוּא ַה ְפּ ַל ְס ִטיק.
ֲמים ַה ְג ִ
ֶא ָחד ַה ְמ ַזה ִ
וּב ֵכן ,נִ ְר ֶאה ֶשׁיֵשׁ ִפּ ְתרוֹן ָח ָדשׁ ַל ְבּ ָעיָה.
ְ

ַר ֶכּבֶת
לְא ַפּסִים

17

מאת עמית גרינברג
יעה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָמים ֵא ֶלה ִה ִג ָ
ְבּי ִ

כוֹלה ִל ְסלוֹל
)אוֹמ ֶרת( ֶשׁ ִהיא ְי ָ
ֶ
טוֹענֶת
יפוֹר ְניָה ֶ
יקנִ ית ִמ ָק ִל ְ
אָמ ִר ָ
ֶח ְב ָרה ֶ
בּוּקים ְי ָשׁנִ ים.
ישׁים ִמ ְפּ ַל ְס ִטיק ֶשׁל ַבּ ְק ִ
ְכּ ִב ִ
אוֹמ ִרים.
יוֹתר"ֵ ,הם ְ
ָקים ֵ
יוֹתר ַו ֲחז ִ
זוֹלים ֵ
ישׁים ַה ֲח ָד ִשׁים ִי ְהיוּ ִ
"ה ְכּ ִב ִ
ַ
וּב ָכ
שׁוּמשׁ ְ
ַהם ,אָנוּ נִ ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ְפּ ַל ְס ִטיק ַה ְמ ָ
ֶפת ְמז ֵ
"בּ ְמקוֹם ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּז ֶ
ִ
ִנ ְפתוֹר גַם ֶאת ְבּ ָעיַית ַהזִ יהוּם ִמ ֶמנוּ".
ישׁים
יסע ַעל ְכּ ִב ִ
ֶפת ,נִ ַ
חוֹרים ִמז ֶ
ישׁים ְשׁ ִ
סוֹע ַעל ְכּ ִב ִ
ַה ִאם ִבּ ְמקוֹם ִל ְנ ַ
ִצ ְבעוֹנִ ִיים?

ַלים
ַלג ִ
נוֹס ַעת ַעל ג ְ
ַר ֶכּ ֶבת ַק ָלה ֶשׁ ַ
ילים.
ְר ִג ִ
ַה ִי ְתרוֹן ֶשׁ ָלה הוּא ֶשׁא ָצ ִרי
לוֹק ַח
ְל ָה ִכין ָלה ַפּ ִסים – ָד ָבר ֶשׁ ֵ
עוֹלה ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף.
זְ ַמן ַרב וְ ֶ
בּוֹד ִקים ֶאת
ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ַת ְחבּוּ ָרה ְ
ַה ְי ִעילוּת ֶשׁל ָה ַר ֶכּ ֶבת ַה ֲח ָד ָשׁה,
יעה ִמ ִסין.
ֶשׁ ִה ִג ָ
אַגַבִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ַה ְמ ִדינָה
בּוֹד ֶקת ֶאת ָה ַר ֶכּ ֶבת
ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ֶ
עוֹלם
ֲחרוֹת ָבּ ָ
ֲשׁר ָע ִרים א ֵ
ַהזוַֹ ,כּא ֶ
)מ ַחכּוֹת( ִל ְראוֹת ֶאת
ַמ ְמ ִתינוֹת ְ
ַה ְי ִעילוּת ֶשׁ ָלה.
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יָ ִמ ים ְמ י ּּו ָח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה
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שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
ָמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ
יֵשׁ י ִ

ְ 2בּ ַמאי – יוֹם ַהארִי פּוֹ ֶטר
פּוֹטרִ .ס ְד ָרה ִד ְמיוֹנִ ית זוֶֹ ,שׁ ָכּ ְת ָבה
ארי ֶ
עוֹלם ִהיא ַה ִ
יוֹתר ָבּ ָ
יחה ְבּ ֵ
ִס ְד ַרת ַה ְס ָפ ִרים ַה ַמ ְצ ִל ָ
ל-פּי ַה ְס ָפ ִרים.
תוּר ְג ָמה ְל ָשׂפוֹת ַרבּוֹתְ ,וגַם ַנעֲשׂוּ ְס ָר ִטים ַע ִ
רוֹלינְ גְ ,
סוֹפ ֶרת גֵ' ְייֵ .ק ְייִ .
ַה ֶ
מוֹרט.
ווֹל ְד ְ
ַחד ִעם ֲח ֵב ָריו ,נִ ְל ַחם ֶנגֶד ָהאוֹיֵיבְ ,
ארי ְבּי ַ
ְבּסוֹף ַה ִס ְד ָרהַ ,ה ִ
יוּחד ַהזֶה.
חוֹב ֵבי ַה ִס ְד ָרה ְמ ַצ ְיי ִנים ֶאת ַהיוֹם ַה ְמ ָ
ַה ְק ָרב ֶנ ֱע ַר)ִ ה ְת ַקיֵים( ַבּ ֵשׁנִ י ְבּ ַמאיָ .ל ֵכןְ ,
פּוֹטרִ ,מ ְת ַח ְפּ ִשׂים ִל ְדמוּיוֹת
ארי ֶ
קוֹר ִאים ִמ ִס ְפ ֵרי ַה ִ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם? ְ
אָז ֵאיְ 
רוֹאים ְס ָר ִטים ֵמ ַה ִס ְד ָרה.
ֵמ ַה ְס ָפ ִרים ,אוֹ ִ

כמה עולה עגלה של סופרמרקט?
מאת אבי גלבוע
לפעמים אפשר לראות עגלות של
סופרמרקטים עזובות ברחובות.
יש לקוחות שלוקחים את העגלות
איתם עד למכונית ,או עד לבית
שנמצא רחוק ,ומשאירים אותן שם.
זה כמובן עולה כסף לסופרמרקטים
שמאבדים כך עגלות ,אבל הם
לא רוצים להשקיע )לבזבז( עוד
יותר כסף בחיפוש אחרי העגלות
האבודות.
אולם ,נראה שהמצב הזה עומד
להשתנות.
חברה ישראלית ,בשם ,A2Z
המציאה עגלה 'חכמה' .מחיר של
עגלה אחת כזו הוא – 20,000
שקלים! במקרה כזה כמובן ,עובדי
הסופרמרקטים ישגיחו )ישימו לב(
יותר על העגלות ,ולא נראה אותן
זרוקות ברחוב.
אז מה מיוחד בעגלה הזו ,שגורם
)עושה( לה להיות כל-כך יקרה?

עם העגלה הזו ,לא צריך קופאים
או קופאיות .כל מוצר שמכניסים
לעגלה ,נרשם מיד במחשב של
העגלה ש'יודע' מה יש בפנים.
הלקוח גם רואה הכל על המסך
של העגלה ,ויודע בכל רגע כמה
כסף הוא צריך לשלם.
בסוף הקנייה ,הלקוח משלם
בכרטיס אשראי במכשיר שעל
העגלה ויוצא מהסופר ,בלי
לעמוד בתור כלל.
רשת סופרמרקטים גדולה באיחוד
האמירויות הערביות כבר
הזמינה כמה אלפי עגלות כאלה
במאות מיליוני שקלים.
"יש לנו קשר עם רשת
סופרמרקטים ענקית שפועלת
גם בערב הסעודית ובמדינות
ערביות נוספות" ,אומר בן-צור
יוסף ,מ" .A2Z -וזו רק ההתחלה.
העגלות שלנו יגיעו לכל העולם,
מפני שהן חוסכות למרכולים

19

אֳ

)סופרמרקטים( את ההוצאות על
קופאים .העגלות גם מאפשרות
)נותנות( להם לוותר על אזורי
הקופות ובכך להרוויח עוד מקום
בסופרמרקט ,ובעיקר ,הן חוסכות
מכל אחד ואחד מאיתנו בזבוז זמן
של עמידה בתור".
האם הקופאיות והקופאים צריכים
לדאוג שהם יאבדו את מקומות
העבודה שלהם?
תחשבו על זה כשאתם עומדים
בתור בסופר...

AZ

יח"צ
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
עונש מוזר...

מסוקים מעל
אתונה

20

21

העיר מומבאי שבהודו נמצאת על חוף הים .אולםִ ,מ ִסיבּוֹת בטיחותיות,
המשטרה אוסרת )לא מרשה( על אזרחים לרדת אל החוף.
למרות זאת ,רבים לא נשמעים להוראות.
כדי לפתור את הבעיה ,החליטה המשטרה על עונש מוזר במיוחד.
כל מי שנתפס יורד לחוף ,מקבל עונש  -ללכת ב'הליכת תרנגול'.
זוהי הליכה מוזרה ,שבהודו נחשבת למעליבה מאוד.
במשטרה מקווים ש'הליכת התרנגול' תסייע )תעזור( לה
להילחם בעבריינים.
       

מדינת ישראל חוגגת בימים
אלה  73שנה לעצמאותה.
גם יוון ש'מבוגרת' הרבה
יותר מישראל ,חוגגת בתקופה
)זמן( זו .היא חוגגת  200שנה
לעצמאותה.
בתמונה :מסוקים יווניים מעל
האקרופוליס ,אתר היסטורי
חשוב באתונה ,עיר הבירה של
המדינה הוותיקה )ישנה(.

   

מזכרת מתוקה מהמלכה

22

לאחרונה נמצאה חבילת שוקולד מלפני 121
שנה בבית באנגליה.
השוקולד ,שנמצא בתוך קופסת מתכת קטנה,
היה שייך לחייל אנגלי שלחם באפריקה.
על הקופסה יש ציור של המלכה ויקטוריה
וברכה בה היא מאחלת שנה טובה.
"יותר מ 100,000-קופסאות כאלה נשלחו
לחיילים ,אך נדיר )לא קורה הרבה( למצוא כאלה
בימינו .עוד יותר נדיר למצוא קופסה עם שוקולד
עדיין בפנים!" ,אומרים האספנים" .כמובן ,שאי-אפשר לאכול את השוקולד ,אבל זה עדיין מרגש מאוד".
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אֳ

הצד היפה של איראן

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

בדרך-כלל ,איראן מופיעה בחדשות בנושאים
שליליים.
אולם ,באיראן יש גם תרבות יפה ,נופים מעניינים
ואוכל טוב .על זה לא כל-כך שומעים.
בתמונה ,להקה של רקדניות שרוצה להראות את
הצד היפה של איראן.

זו בת או בן?

24

נשים בהריון תמיד נשאלות את
השאלה הקבועה  -זה בן או שזו
בת?
בשנים האחרונות יש בארצות
הברית אופנה חדשה ,שנקראת
"טקס חשיפת )גילוי( מין העובר
)התינוק(".
ההורים של העובר מזמינים בני
משפחה וחברים ,כדי לגלות מה

עתיד להיוולד.

רבים מגישים עוגה בצבע ורוד או כחול


כדי להראות את מין התינוק.

אולם ,יש כאלה שעוגה לא מספיקה להם.
הם מפוצצים בלונים שבתוכם יש אבקה בצבע המתאים ,יורים לאוויר
ניירות בצבעים המתאימים או רעיונות אחרים.
הבעיה מתחילה עם כאלה שרוצים להיות מיוחדים .אנשים אלה מכינים
פצצות בצבעים הנכונים ומפוצצים אותן במסיבה גדולה .אלא שלא
תמיד זה נעשה בצורה טובה והפּצצות גורמות לשריפות ולפעמים אפילו
לפציעה של אורחים.
שוטרים וכבאים בארצות הברית לא אוהבים את האופנה החדשה.
"זה מסוכן" ,הם אומרים" .עדיף שתחזרו לעוגות הצבעוניות".

ארץ חדשה
גם לחיות

25

סין משתלטת על הונג-קונג
יותר ויותר.
עד היום ,הונג-קונג היתה
עצמאית לגמרי ,אבל בשנים
האחרונות השלטון עבר לסין.
רבים מאזרחי הונג-קונג
מפחדים מהשלטון הסיני,
ומי שיכול עוזב אותה ועובר
לאנגליה.
לרבים מהם יש חיות מחמד,
שהם לוקחים איתם למדינתם
החדשה.
בתמונה :בעלי חיים לפני
שמעלים אותם למטוס.
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סיפור קצר
ִישׁה ַה ֲחכָמָה
הַסוֹחֵר ֶה ָענִי וְ ָהא ָ

26

ִל ְפנֵי ְכּ ֵמאָה ָשׁנָהְ ,בּכֹל ָמקוֹם ַבּ ִמזְ ָרח

ִמ ַת ַחת ְל ֶד ֶקל ,א ָרחוֹק ,הוּא ָראָה

ֲבל
שׁוֹטר" .א ָ
אָמ ָרה ַל ֵ
" ֲא ִני ִמ ְצ ַט ֶע ֶרת"ְ ,

ַה ִתיכוֹן ָהיוּ ַחא ִנים ָ -בּ ֵתי ָמלוֹן ְק ַטנִ ים
אשׁיוֹת.
ֶשׁ ָהיוּ ַעל ַה ְד ָר ִכים ָה ָר ִ

ישׁה זְ ֵקנָה.
ִא ָ
'אוּלי
אוֹתה'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוַֹ .
'א ְשׁאַל ָ
ֶ

ָמל ֶשׁל
יתי ֶאת ַהג ָ
ֱמת ֶשׁא ָר ִא ִ
ֶבּא ֶ
ָה ִאישׁ ַהזֶה".

ָשׁנוּ ָבּ ֶהם ְבּ ַד ְר ָכּם
ָשׁים נָחוּ ְוי ְ
ֲאנ ִ
ֲרוּכּה.
ָהא ָ
טוּח(
)מקוֹם ָבּ ַ
ַה ַחא ִנים ָהיוּ גַם ִמ ְק ָלט ָ
שׁוֹד ִדים ֶשׁ ָת ְקפוּ
עוֹב ֵרי ַה ֶד ֶרִ מ ְפּנֵי ְ
ְל ְ
ַבּ ֵלילוֹת.

ֲתה ַמ ֶשׁהוּ'.
ִהיא ָרא ָ
ָמל ֶשׁ ָהיוּ לוֹ ַעל ַהגַב
"אַתה ְמ ַד ֵבּר ַעל ג ָ
ָ
ישׁה.
ֲלה ָה ִא ָ
דוֹלים?"ָ ,שׁא ָ
ְשׁנֵי ַכּ ִדים ְג ִ
סוֹחר.
"כּןֵ ,כּן"ָ ,ק ָרא ַה ֵ
ֵ
צוֹל ַע וְ ִעיוֵור ְבּ ַע ִין
ָמל ֶשׁ ְלֵ 
"ה ִאם ַהג ָ
ַ

ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה
יוֹד ַעת כּ ָ
אַת ַ
"אָז ֵאיְ 
שׁוֹטר.
ָמל?"ָ ,שׁאַל ַה ֵ
ְד ָב ִרים ַעל ַהג ָ
ישׁה וְ ֵה ֵח ָלה
אָמ ָרה ָה ִא ָ
"פּשׁוּט ְמאוֹד"ְ ,
ָ
ילה( ְל ַה ְס ִבּיר.
)ה ְת ִח ָ
ִ
צוֹל ַע ִבּ ְג ַלל
יוֹד ַעת ֶשׁהוּא ֵ
" ֲא ִני ַ

עוּדיָה
אַחתַ ,ל ַחאן ַהגָדוֹל ֶשׁ ְבּ ָס ְ
ַפּ ַעם ַ
ָמל ֶשׁלוָֹ .היָה זֶה
סוֹחר ִעם ַהג ָ
יע ֵ
ִה ִג ַ
יע ְל ֶמ ָכּה ְכּ ֵדי
סוֹחר ָע ִניֶ ,שׁ ָר ָצה ְל ַה ִג ַ
ֵ

ֲלה.
אַחת?"ָ ,שׁא ָ
ַ
אָמר ָה ִאישׁ ְבּ ִה ְת ַר ְגשׁוּת.
"כּן"ַ ,
ֵ
וּב ַכּד
"ה ִאם ְבּ ֶא ָחד ַה ַכּ ִדים ָהיָה ְד ַבשׁ ַ
ַ

יכה ֶשׁלוֹ
ֲל ָ
ימנֵי ַהה ִ
יתי ֶאת ִס ָ
ֶשׁ ָר ִא ִ
אַחת.
מוֹשֶׁ רגֶל ַ
רוֹאים ֶשׁהוּא ֵ
ַבּחוֹלִ .
אַחת,
יוֹד ַעת ֶשׁהוּא ִעיוֵור ְבּ ַע ִין ַ
ַו ֲא ִני ַ

וּג ִבינָה ֶשׁ ֵה ִכינָה
ִל ְמכּוֹר ְמ ַעט ְד ַבשׁ ְ
חוֹקים
ָצא ִל ְמקוֹמוֹת ְר ִ
ִא ְשׁתוֹ .הוּא א י ָ
יקרִ ,בּ ְג ַלל
ְל ִע ִתים ְקרוֹבוֹת .זֹאת ְבּ ִע ָ
קוֹשׁי ָה ַל.
וּב ִ
ָמל ֶשׁלוֹ ָצ ַלע ְ
ֶשׁ ַהג ָ
ָמל גַם ָהיָה ִעיוֵור ְבּ ַע ִין
נוֹסףַ ,הג ָ
ְבּ ָ

יכה
ַה ֵשׁנִ י ָה ְי ָתה ְג ִבינָה?"ִ ,ה ְמ ִשׁ ָ
ִל ְשׁאוֹל.
)איפֹה( ָר ִאית
יכן ֵ
ידי ְכּ ָבר ֵה ָ
"כּן! ַת ִג ִ
ֵ
אוֹתוֹ"ִ ,ה ְת ַחנֵן ָה ִאישׁ.
אָמ ָרה
אַחת"ְ ,
"וְ יֵשׁ ִלי עוֹד ְשׁ ֵא ָלה ַ

אָכל ֶע ֶשׂב ַרק ְבּ ַצד ֶא ָחד
ִמ ְפּנֵי ֶשׁהוּא ַ
ֶשׁל ַה ֶד ֶר וְ א ַבּ ָצד ַה ֵשׁ ִני".
ָד ְע ְת ָמה יֵשׁ ַבּ ַכּ ִדים ְו ֶשׁיֵשׁ חוֹר
"וְ ֵאי י ַ
שׁוֹטר.
ְבּ ַכד ַה ַמ ִים?"ָ ,שׁאַל ַה ֵ
ימנִ ים
יתי ֶאת ַה ִס ָ
"גַם זֶה ָפּשׁוּטָ .ר ִא ִ

טוֹבה
אַחת ְו ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁלוֹ א ָה ְי ָתה ָ
ַ
ֹל-כּ.
כּ ָ
)פּ ַחד(
סוֹחר ָח ַשׁשׁ ָ
כּוּלםַ ,ה ֵ
ְכּמוֹ ָ
יכּנֵס ַל ַחאן
שׁוֹד ִדים וְ ֶה ְח ִליט ְל ִה ָ
ִמ ְ

ָמל ָהיָה גַם
"ה ִאם ַעל גַב ַהג ָ
ישׁהַ .
ָה ִא ָ
ַכּד ַמ ִים וְ ַה ִאם ָהיָה בּוֹ חוֹר?"
ידי ִלי ֵאיפֹה הוּא"ָ ,צ ַעק
"כּןַ .ת ִג ִ
ֵ
סוֹחר ֶה ָענִ י.
ַה ֵ

יתי ְדבוֹ ָרה ֵמ ָתה
ָשׁבָ .ר ִא ִ
ָמל י ַ
יכן ֶשׁ ַהג ָ
ֵה ָ
ֲבים
בוּבים ֶשׁאוֹה ִ
ְבּ ַצד ֶא ָחד ֶשׁלוֹ ,וּזְ ִ
יתי ִט ְפטוּף
ְג ִבינָה ַבּ ָצד ַה ֵשׁ ִני ֶשׁלוֹ .וְ ָר ִא ִ
ֶשׁל ַמ ִים וְ ֵה ַבנְ ִתי ֶשׁיֵשׁ ַבּ ַכּד ֶשׁל ַה ַמ ִים

ָמל ֶשׁלוֹ
ַהגָדוֹל .הוּא גַם ָר ָצה ָל ֵתת ַלג ָ

אָמ ָרה.
יוֹד ַעת"ְ ,
"א ַ

חוֹר"ִ ,ה ְס ִבּי ָרה.

אוֹכלָ ,ד ָבר ֶשׁ ַרק ַבּ ַחאן ֶא ְפ ָשׁר
ַמ ִים וְ ֶ
יקר ָדאַג ְל ַמ ִים ִמ ְפּנֵי
ְל ַק ֵבּל .הוּא ְבּ ִע ָ
ֶשׁ ְבּ ַכד ַה ַמ ִים ֶשׁלוֹ ָהיָה חוֹר.

יוֹד ַעת?! ֲה ֵרי ָר ִאית אוֹתוֹ",
"מה א ַ
ָ
ָק ָרא ָה ִאישׁ.
יתי אוֹתוֹ"ָ ,ענְ ָתה.
"א ,א ָר ִא ִ

ישׁה ַה ֲח ָכ ָמה,
שׁוֹטר ַעל ָה ִא ָ
ִה ְס ַת ֵכּל ַה ֵ
וְ ָח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ'ִ :ל ְפ ָע ִמים ,א ָצ ִרי
יוֹתר ִמ ַדיִ .ל ְפ ָע ִמיםַ ,הכֹּל נִ ְמ ָצא
ַל ֲחקוֹר ֵ

ָמלֶ ,א ָחד
דוֹלים ָהיוּ ַעל ַהג ָ
ְשׁנֵי ַכּ ִדים ְג ִ

אַת ְמ ָת ֶא ֶרת
"אי זֶה יָכוֹל ִל ְהיוֹת? ֲה ֵרי ְ
ֵ

מוּל ָה ֵעי ַנ ִיים ְו ַרק ָצ ִריְ ל ִה ְס ַת ֵכּל

ִעם ַה ְג ִבינָה וְ ֶא ָחד ִעם ַה ְד ַבשׁ.
בּוֹקר ,הוּא
סוֹחר ַבּ ֶ
אוּלםְ ,כּ ֶשׁ ָקם ַה ֵ
ָ

אָמר ְבּ ַכ ַעס.
ֶיקת"ַ ,
אוֹתוֹ ְבּצוּ ָרה ְמדוּי ֶ
יתי אוֹתוֹ
ֲבל א ָר ִא ִ
"מ ְצ ַט ֶע ֶרת ,א ָ
ִ

נָכוֹן'.

ֱלם.
ָמל ֶנע ַ
ילה ֶשׁ ַהג ָ
ִג ָ

אָמ ָרה וְ ָק ָמה ְכּ ֵדי ָל ֶל ֶכת.
עוֹלם"ְ ,
ֵמ ָ

ָמל?",
יכן ַהג ָ
ָמל ֶשׁ ִלי? ֵה ָ
יכן ַהג ָ
"ה ָ
ֵ
ָצ ַעק ,אִַ אישׁ א יָכוֹל ָהיָה ַלעֲזוֹר לוֹ.
יהר ָל ֵצאת ֵמ ַה ַחאן ְבּ ִת ְקוָוה
הוּא ִמ ֵ

"אַת
ָבים"ָ ,צ ַעקְ .
"אַת ָעז ְַר ְת ַל ַגנ ִ
ְ
רוֹצה
אַת א ָ
ָמל ֶשׁ ִלי וְ ְ
יוֹד ַעת ֵאיפֹה ַהג ָ
ַ
יתי ִמיָד ַל ִמ ְשׁ ָט ָרה".
בּוֹאי ִא ִ
ְלגַלוֹתִ .

)לא
ָמל ,אַַ ל ָשׁ ְווא ְ
ִל ְראוֹת ֶאת ַהג ָ

אוֹתה
ָדה ,וְ ָל ַקח ָ
אוֹתה ְבּי ָ
הוּא ָת ַפס ָ
ְל ַת ֲחנַת ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה.

תוֹצאוֹת(.
ָ
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ָ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?
ֶ

ֶה ָחבֵר ַהטוֹב ֵמאוֹ ְס ְט ַר ְליָה
ֶשׁם ַבּחוּץ א ָפּ ַסק.
יוּחד ,וְ ַהג ֶ
יבי ַקר ִבּ ְמ ָ
ל-אָב ִ
ָהיָה זֶה יוֹם חוֹ ֶרף ֵת ִ
אוֹתה.
תוֹח ָ
יהר ִל ְפ ַ
יקה ַבּ ֶד ֶלת ,הוּא ִמ ֵ
ְכּ ֶשׁ ָשׁ ַמע ַמר כּ ֵֹהן ְד ִפ ָ
יוֹתר
ישׁ ֵאר ַבּחוּץ ֵ
ישׁהוּ ִי ָ
רוֹצה ֶשׁ ְבּ ֶמזֶג ָהאֲוִ ויר ַהזֶה ִמ ֶ
' ֲא ִני א ֶ
ִמ ַדי זְ ַמן'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוֹ.
עוֹלם א ָפּגַשׁ.
אָדם ֶשׁהוּא ֵמ ָ
ַבּ ֶפּ ַתח ָע ַמד ָ
יוֹמ ִיים
ַע ִתי ִל ְפנֵי ָ
"הג ְ
אָמר ָה ִאישִׁ .
אוֹתי"ַ ,
אַתה א ַמ ִכּיר ִ
"שׁלוֹם ַמר כּ ֵֹהןָ ,
ָ
ישׁת
מוֹסר ְלְ ד ִר ַ
ַשׁ ִתי ֶאת ֶה ָח ֵבר ֶשׁ ְל ,ג'וֹנִ י .הוּא ֵ
אוֹס ְט ַר ְליָהָ ,שׁם ָפּג ְ
ֵמ ְ
)לבוֹא( ֵא ֶליִ אם א ִי ְהיֶה ִלי ֶכּ ֶסףַ .ה ִאם
ֶשׁת ָ
אָמר ִלי ָלג ֶ
ָשׁלוֹם .הוּא גַם ַ
ֲל ִפים ֶשׁ ֶקל?".
תוּכל ְל ַה ְלווֹת ִלי ֲח ֵמ ֶשׁת א ָ
ַ
ַחנוּ
אָמר ַמר כּ ֵֹהןֲ " .אנ ְ
ישׁת ָשׁלוֹם ִמג'וֹנִ י"ַ ,
אַתה ֵמ ִביא ִלי ְד ִר ַ
"תוֹדה ֶשׁ ָ
ָ
טוֹביםְ ,וכֹל ָח ֵבר ֶשׁל ג'וֹנִ י ,הוּא ָח ֵבר ֶשׁ ִליָ .ל ֵכן ֶא ְשׂ ַמח ָל ֵתת ְלֶ את
ֲח ֵב ִרים ִ
ַשׁ ֶתם ָלאַ ֲחרוֹנָה?".
ֱמת ַמ ִכּיר אוֹתוֹ וְ ֶשׁנִ ְפג ְ
אַתה ֶבּא ֶ
אוּלםֵ ,איֵ א ַדע ֶשׁ ָ
ַה ֶכּ ֶסףָ .
יע ִלי ְל ִה ְצ ַט ֵלם
אָמר ָה ִאישׁ" .הוּא ִה ִצ ַ
ֱמת? ג'וֹ ִני ָח ַשׁב ֶשׁ ַת ִגיד ֶאת זֶה"ַ ,
"הא ֶ
ָ
יסה ֶשׁ ִלי ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל".
ֱמת ָמה ֶשׁ ָע ִשׂינוּ ַמ ָמשׁ ִל ְפנֵי ַה ִט ָ
ִאיתוֹ ,וְ זֶה ֶבּא ֶ
הוֹציא ִצילוּם ֵמ ַה ִכּיס וְ ֶה ְראָה ְל ַמר כּ ֵֹהן.
הוּא ִ
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האוכלוסייה במאדים כוללת
 7רובוטים.
ישנות אף
יש נמלים שלא ֵ
פעם .הן נחות בממוצע 16
דקות ביום .אולי בגלל זה הן
חיות רק כמה חודשים בלבד.
לעומת זאת ,מלכת הנמלים,
ישנה תשע שעות ביום.
לקלחי
תירס תמיד
יהיה מספר
זוגי של
שורות.
נמנום בצהריים משפר )עושה
טוב יותר( את הזיכרון ומוריד
את הסיכון למחלות לב.
הנשיא האמריקני לשעבר,
רונלד רייגן ,היה מפורסם
לפני כן כשחקן קולנוע.
אולם ,בתחילת דרכו הוא
עבד כמציל ואף הציל  77בני
אדם מטביעה.

סוֹער"ִ ,ה ְס ִבּיר ָה ִאישׁ.
אוֹס ְט ַר ְליָה יֵשׁ ֶמזֶג אֲוִ ויר ֵ
רוֹאה ,גַם ְבּ ְ
אַתה ֶ
"כּמוֹ ֶשׁ ָ
ְ
וּמ ְט ִריוֹת".
ילים ִ
תוֹב ְבנוּ ָשׁם ִעם ְמ ִע ִ
"רוֹב ַה ְז ַמן ִה ְס ַ
"אַתה ְמ ַשׁ ֵקר ְוא ְת ַק ֵבּל ֶאת ַה ֶכּ ֶסף! ֵצא
אָמר ַמר כּ ֵֹהןָ .
יבּי"ַ ,
"טוֹבַ ,ח ִבּ ִ
ִמ ָכּאן ַמ ֵהר ִל ְפנֵי ֶשׁאַ ְז ִמין ֶאת ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה".
שׁקֵר?
שׁ ָה ִאישׁ ְמ ַ
ֵאי יָדַע ַמר כֵֺּהן ֶ
וּל ֵה ֶפָ .ל ֵכןַ ,בּ ִצילוּם ִעם
אוֹס ְט ַר ְליָה יֵשׁ ַק ִיץ ְ
ֲשׁר יֵשׁ חוֹ ֶרף ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ ,בּ ְ
ְתשׁוּבָהַ :כּא ֶ
וּמ ְט ִריוֹת.
ילים ִ
יכים ִל ְהיוֹת ְבּ ִב ְג ֵדי ַק ִיץ וְ א ִבּ ְמ ִע ִ
ֵיהם ָהיוּ ְצ ִר ִ
ג'וֹנִ יְ ,שׁנ ֶ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה
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ֶקרֶן
פּוֹרט?
ְל ִמי יֵשׁ ַק ְר ַנ ִיים ַבּ ְס ְ
יטת ַה ֶק ֶרן.
מוּכּ ֶרת ְבּ ִע ַ
ְבּ ַכדוּ ֶרגֶלֶ ,
'ק ֶרן'.
יטה ִמ ִפּינַת ַה ִמ ְג ָרשֶׁ ,שׁ ִנ ְק ֵראת גַם ֶ
זוֹ ְבּ ִע ָ
יֵשׁ ַחיוֹת ֶשׁיֵשׁ ָל ֶהן ַק ְר ַנ ִייםְ ,ויֵשׁ גַם ַק ְר ַנ ִיים ֶשׁל אוֹר.
אַחר...
סוּגים ֶשׁל ַק ְר ַנ ִייםֶ ,שׁכֹּל ֶא ָחד הוּא ַמ ֶשׁהוּ ֵ
ָכּ יֵשׁ ָלנוּ ַכּ ָמה ִ

Pixabay

למדוזות אין מוח או לב.
בכל שנה מגלים בגרמניה
כ 2,000-טון של פצצות
מזמן מלחמת העולם השנייה.
אלה פצצות שהטילו )זרקו(
מטוסי ארצות הברית
ואנגליה.
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מרוץ מסוג אחר
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מאת איילה שמעוני
כולנו רגילים למרוצי סוסים .אולם
באינדונזיה שבמזרח אסיה ,יש מרוצים
גם עם חיות אחרות.
הם עורכים )עושים( למשל ,מרוצים עם
פרות .המרוץ עובר גם במקומות בוציים,
כדי להקשות )לעשות קשה( על המשתתפים.
בתמונה :אחד המתחרים עובר מכשול של
בוץ .לפי הפנים שלו ,אפשר לראות שזה
בהחלט לא נעים...

ֲשׁ ִמים
הַשׁוֹ ְפטִים א ֵ

רויטרס

31

מאת רונן גליק
ִמ ְס ָפּר ַה ְשׁ ָע ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ֲח ֵקי ַכּדוּ ֶרגֶל
)בּ ַה ְשׁוָואָה(
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל נָמוַּ י ֲח ִסית ְ
עוֹלם.
ֲחרוֹת ָבּ ָ
ְל ִליגוֹת א ֵ
מוּבן ֶאת
ימים ַכּ ָ
ֲשׁ ִ
מוּמ ִחים ַמא ִ
ְ
ימים
ֲשׁ ִ
אוּלםֵ ,הם ַמא ִ
ַה ַשׂ ְח ָקנִ יםָ .
שׁוֹפ ִטים.
גַם ֶאת ַה ְ
ֲלַ ה ִמ ְשׂ ָחק ,יֵשׁ ַה ְפ ָסקוֹת
"בּ ַמה ָ
ְ
אוֹמ ִרים" .יֵשׁ
ַרבּוֹת ִמ ַדי"ֵ ,הם ְ
ֲרים
ַשׂ ְח ָקנִ ים ֶשׁנִ ְפ ָצ ִעים ,שׁוֹע ִ
ֲרים ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת
ֶשׁא ְמ ַמה ִ
ַה ַכּדוּר ַל ִמ ְג ָרשׁ וְ עוֹד .כֹּל זֶה
 
יוֹצר ַמ ָצבֶ ,שׁ ֵאין ַמ ְס ִפּיק ַדקוֹת
ֵ
יוֹתר".
מוּכים ֵ
יע ְשׁ ָע ִריםְ ,נ ִ
ִמ ְשׂ ָחק וְ ַה ִסיכּוּ ִיים ְל ַה ְב ִק ַ
שׁוֹפ ִטים ְל ַה ְק ִפּיד ֶשׁ ַשׂ ְח ָקנִ ים א ' ְי ַב ְז ְבּזוּ' ְז ַמן.
קוֹר ִאים ַל ְ
מוּמ ֵחי ַכּדוּ ֶרגֶל ְ
ְ
אוֹמ ִרים" .א
יהנוֹת ִמ ִמ ְשׂ ָחק ָע ִשׁיר ִבּ ְשׁ ָע ִרים"ֵ ,הם ְ
רוֹצים ֵל ָ
ָשׁים ִ
" ֲאנ ִ
ָרצוּי ֶשׁ ִמ ְשׂ ָחק ִי ְס ַתיֵים ְבּ ֵתיקוּ ֶא ֶפס ,אוֹ ִעם ַשׁ ַער ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד .זֶה ַמ ְר ִחיק
ֲדים ִמ ַכּדוּ ֶרגֶל".
אוֹה ִ
שׁוֹפ ִטים ֶשׁ ַבּ ִמ ְשׂ ָח ִקים ֶשׁ ָל ֶהם יֵשׁ ְשׁ ָע ִרים ַר ִבּים.
יאים ֵשׁמוֹת ֶשׁל ְ
ֵהם ְמ ִב ִ
יעים ְשׁ ָע ִרים .זֶה ָפּשׁוּט ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם א
שׁוֹפ ִטים ַמ ְב ִק ִ
"זֶה א ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ְ
יוֹתר ִמ ַדי"ֵ ,הם ַמ ְס ִבּ ִירים.
יע ֵצר ֵ
נוֹתנִ ים ַל ִמ ְשׂ ָחק ְל ֵה ָ
ְ
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חִיסוּנִים
וְאִימוּנִים

32

מאת אבי גלבוע
)מ ְשׁ ַת ְמשׁוֹת
ַצלוֹת ִ
ְמ ִדינוֹת ַרבּוֹת ְמנ ְ
יצ ַט ְדיוֹ ִנים ְכּ ֵדי ָל ֵתת ָשׁם
ְבִּ (...א ְ
ִחיסוּ ִנים ֶנגֶד ַהקוֹרוֹנָה.
יקים וְ ֵאין ָשׁם
ְבּ ֶד ֶרְ כּ ָללֵ ,הם ֵר ִ
פּוֹרט.
ְפּ ִעילוּת ְס ְ
יצ ַט ְדיוֹנִ יםְ ,כּמוֹ
אוּלם ,יֵשׁ ִא ְ
ָ
זֶה ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָהֶ ,שׁ ַה ְפּ ִעילוּת
יבית ִנ ְמ ֶשׁ ֶכת ָכּ ָר ִגיל.
פּוֹר ִט ִ
ַה ְס ְ
אוֹפ ַנ ִיים
ָכָּ ק ָרהֶ ,שׁנִ ְב ֶח ֶרת ָה ַ
יצ ַט ְדיוֹן,
אַמנָה ָבּ ִא ְ
ַה ָצ ְר ָפ ִתית ִה ְת ְ
ָשׁים
ֲשׁר ְבּאוֹתוֹ ַה ְז ַמן ֲאנ ִ
ַכּא ֶ
יבּלוּ ִחיסוּנִ ים.
ִק ְ

רויטרס

ְישׁנִית
ַבּי ָ
וְ ִצבְעוֹנִית

33

מאת רונן גליק
אַסיָה ַחיָה יוֹנָה
יערוֹת ִמ ְז ָרח ְ
ִבּ ָ
יוּחדִ .היא נִ ְק ֵראת
ִצ ְבעוֹ ִנית ִבּ ְמ ָ
'יוֹנַת ַה ֶק ֶשׁת'.
ְכּ ִפי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת ַבּ ְתמוּנָה,
ַחנוּ
זוֹ יוֹנָה שׁוֹנָה ֵמ ַהיוֹ ִנים ֶשׁ ֲאנ ְ
ַמ ִכּ ִירים.
ישׁנִ ית' –
'בּ ְי ָ
ֶח ֶשׁ ֶבת ְל ַ
ַהיוֹנָה ַהזוֹ נ ְ
אוֹתה,
אוֹה ֶבת ֶשׁ ִי ְראוּ ָ
ָכּזוֹ ֶשׁא ֶ
עוֹלם א ַמ ִכּ ִירים
יבּה ֶשׁ ָבּ ָ
וְ זוֹ ַה ִס ָ
ֹל-כּ.
אוֹתה כּ ָ
ָ
ילוּמים ֶשׁ ָלה
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,צ ִ

סוּשׁי
קוֹ ְראִים לִי ִ

34

מאת שירה לוי
ָשׁים ַר ִבּים
ָלאַ ֲחרוֹנָהֲ ,אנ ִ
ְבּ ַט ְייוָואן ִשׁינוּ ֶאת
סוּשׁי
ַה ֵשׁם ֶשׁ ָל ֶהם ְל ִ
אוֹ ְל ַס ְלמוֹן.
ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְפּנִ ים
Pixabay
יקשׁוּ
ַה ַט ְייוָואנִ י ִבּ ְ
ידים.
ֲבוֹדה ַר ָבּה ַל ְפּ ִק ִ
)ע ָשׂה( ַלע ָ
ְל ַה ְפ ִסיק ַלעֲשׂוֹת זֹאתִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁזֶה ָג ַרם ָ
כוֹלים
סוּשׁי ְו ַס ְלמוֹן ְי ִ
ֲלי ַה ֵשׁמוֹת ִ
יעה ֶשׁ ַבּע ֵ
הוֹד ָ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ִמ ְס ֶע ֶדת ָד ִגים ִ
ְל ַק ֵבּל אֲרוּחוֹת ִחינָםֶ .אזְ ָר ִחים ַר ִבּים ָרצוּ ְל ַק ֵבּל אֲרוּחוֹת ְבּ ִחינָם וְ ִשׁינוּ ֶאת
אַחר ִסיוּם ַה ִמ ְב ָצעֵ ,הם ִה ְת ַכּ ְוונוּ ְל ַשׁנוֹת ֶאת
ַה ֵשׁמוֹת ַה ְפּ ָר ִט ִיים ֶשׁ ָל ֶהםְ .ל ַ
ְשׁ ָמם ַבּ ֲח ָז ָרה.
יצ ִריָיה אוֹ
יתם ְמ ַשׁ ִנים ֶאת ַה ֵשׁם ֶשׁ ָל ֶכם ִבּ ְשׁ ִביל ֶלאֱכוֹל ִחינָם ְבּ ִפּ ֵ
ַה ִאם ֱה ִי ֶ
יד ִריָיה?
ִבּ ְג ִל ֶ

ִה ְת ַפּ ְר ְסמוּ ָבּ ִאי ְנ ֶט ְרנֶט ,וְ ַר ִבּים
יוֹפי ֶשׁ ָלה.
ֵה ִגיבוּ ְבּ ַה ְפ ָת ָעה ַל ִ
חוֹב ֵבי ֶט ַבע ְמ ַק ִווים ֶשׁ ַה ִפּ ְרסוּם
ְ
ָה ַרב א ִי ְפגַע ַבּיוֹנִ ים ָה ֵא ֶלה,
אוֹתן.
ָשׁים א ְינַסוּ ָלצוּד ָ
וְ ֶשׁ ֲאנ ִ

טוויטר

טוויטר

שיהיה לכם יום סגול!

35

אֳ

מאת איילה שמעוני
בדרום קוריאה יש שני
איים ,שבהם הכל סגול.
הכבישים ,המדרכות,
והבתים צבועים בסגול.
גם האנשים לובשים
בגדים סגולים ואפילו
רויטרס
האורז צבוע בסגול.
ויש להם אפילו ברכה
מיוחדת" :אני סגול
איתך" ,שפירושה,
'אני אוהב אותך
וסומך עליך'.
רויטרס
מתברר שזה רעיון של
משרד התיירות הדרום קוריאני כדי שהתיירות תייצר תעסוקה )עבודה(
לתושבים באיים האלה.
אז אם אתם אוהבים סגול ,סעו לדרום קוריאה.
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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 ִ

'ע ִשׁיר'
ַ .1ה ֵה ֶפֵ מ ָ
.
ְ .1מ ַכ ְר ֵסם ָק ָטן ֲח ַסר ָזנָב

ש

ר

ן

ק

ָפּנִ י
ֲכל י ָ
ַ .2מא ָ

מוֹכר ְי ָרקוֹת
ֵ .2

1
2

ִ .3בּי ָר ָתה ָ -ק ִהיר

יק ִרי ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָהר ִע ָ
 .3נ ָ

3

'ע ְל ָתה'
ַ .4ה ֵה ֶפֵ מ ָ

 .4יֵשׁ ָלה ַק ָטר
וּקרוֹנוֹת
ְ

ֲלוּמה
תוֹריןַ ,תע ָ
ִ .6מ ְס ִ

ֵ .5ס ֶמל ַה ָשׁלוֹם

ִ .7מ ִשׁ ְב ַעת ַה ִמינִ ים

יתה
ְ .6מ ַל ֶמ ֶדת ְבּ ִכ ָ
.

תוֹכה
ְ .8י ֵשׁנִ ים ְבּ ָ

ַ .7ה ִמ ְד ָבּר ַהגָדוֹל
.
עוֹלם
יוֹתר ָבּ ָ
ְבּ ֵ

ַ .5פּ ַחדֶ ,בּ ָה ָלה

4

5
6

7

יוֹתר
ַ .9הטוֹב ְבּ ֵ
אוֹמנוּת ְבּ ָח ָלל גָדוֹל
ְ .10י ִצי ַרת ָ

י

מ

ב

צ

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :
2

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 ְ

3

4

יבּ ְר ָת
 .1א ִד ַ
ְ .2ת ַח ְלקוּ ְל ֵח ִצי
ָ .3ק ִטיף ְתבוּאָה
אוֹתה ְבּ ָשׁבוּעוֹת
יבּלוּ ָ
ְ .4בּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִק ְ

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 'ז' ְו'-ר'.
ָ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 ִ

ִ .1ציפּוֹ ֵרי ִשׁיר ֶשׁ ַמ ִגיעוֹת ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל כֹּל חוֹ ֶרף :ז ְַר _ _ _ _ _

חוֹלפוֹת __________ ִ .7מ ְשׁ ַת ֵפּר _________
ְ .1

ִ .2צינוֹר אָרוְֹ ל ִכיבּוּי ְשׂ ֵריפוֹת :ז ְַר _ _ _
ֵ .3מ ֶהם ִמ ְת ַפּ ְת ִחים ְצ ָמ ִחים ֲח ָד ִשׁיםְ :ז ָר _ _ _

 .3אֱנוֹשׁוּת __________ ְ .9ל ָה ִפיק __________

ֵ .4מ ֶא ְצ ְבּעוֹת ַכּף ַהיָדֶ :ז ֶר _
ַ .5שׁ ַחר :זְ ִר _ _ _
ֵ .6ח ֶלק ֵמ ַהיָד :זְ ר _ _
מוּשׁ ָלֶ ,שׁז ְָרקוּ אוֹתוֹ :זָר _ _
ְ .7
עוֹצ ָמה :ז ְַר _ _ _
ָ .8פּנָס ַרב ְ
ְ .9מ ִהירוּת :זְ ִר _ _ _ _
ְ .10קבוּצוֹת ֶשׁל ְפּ ָר ִחים :ז ִֵר _ _
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ַ .2מ ְמ ִתינוֹת _________ ִ .8ל ְגבּוֹת __________

זר

ילים _________
ִ .4מ ְק ָלט ___________ ְ .10י ִע ִ
ַ .5ל ָשׁ ְווא __________

 .11עֲבוּר __________

ֲסוּקה _________
ַ .6תע ָ

ְ .12ל ַשׁ ֵמר _________

* ָמקוֹם בָּטוּ ַח * ְליַי ֵצר * ֲעבוֹדָה * טוֹבִים * ְל ָהגֵן *
ִשׁבִיל *
* ְכּלָל ְבּנֵי ָהאָדָם * נִ ְהיֶה טוֹב יוֹ ֵתר * עוֹבְרוֹת * בּ ְ
* ְמ ַחכּוֹת * לְא תוֹ ָצאוֹת * ָל ַק ַחת *

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ

מספר 357

מאוזן:
ָרים ָבּ ֶהם.
ֵ .1ח ֶלק ָה ֶא ֶלף ֶשׁל ִקילוִֹ .3 .עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁל ִעי ָראק .6 .ג ִ
יעי ֵמ ַה ֶשׁ ֶמשִׁ .13 .ה ְס ַת ֵתר.
כּוֹכב ָה ֶל ֶכת ָה ְר ִב ִ
ֶ .9צ ַבע ֶה ָח ִצילָ .11 .
תוֹכה ָד ִגים .16 .קוֹל ַה ִכּ ְב ָשׂהָ .17 .ח ֵבר ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
תוֹפ ִסים ְבּ ָ
ְ .15
מוּק ֶפת יָם.
ַבּ ָשׁה ֶ
 .18א ְמ ַד ֵבּר .19 .סוּגִ ,מין .21 .א ַחם .23 .י ָ
הוּבּיםִ .28 .קיצוּר
ַר ִעינִ ים ְצ ִ
ישׁיֶ .26 .י ֶרק ַבּ ַעל ג ְ
 .24יוֹם אַ ֲח ֵרי ֲח ִמ ִ
ְל ֶט ֶלפוֹן .29 .קוֹל ָעמוֹקָ .30 .ר ִהיט גָדוֹל .31 .בּוֹא ֵהנָה! ֶ .33ל ֶחם
יבא )ר"ת( .36 .סוּג ֶשׁל
ֲק ָ
אוֹכ ִלים ְבּ ַשׁ ָבּת .34 .קוֹל ֶשׁחוֹזֵרְ .35 .בּנֵי ע ִ
ֶשׁ ְ
ימהָ .44 .תו
ַמ ֶת ֶכתַ .40 .ה ִתינוֹק ֶשׁל ַה ָפּ ָרהַ .41 .מ ְט ֵבּ ַע ִי ְשׂ ְר ֵא ִליִ .42 .ס ְי ָ
רוֹם-מ ֲע ָרב ִסיןִ .48 .גיל ַה ִמ ְצווֹת
ַ
ילת ְשׁ ֵא ָלהֵ .46 .אזוֹר ִבּ ְד
יק ִלי; ִמ ַ
מוּ ִז ָ
ְל ָבנִ יםִ .50 .אמוֹ ֶשׁל ִי ְשׁ ָמ ֵעאלָ .51 .בּ ִסיס .52 .א ָכּפוּף.

1

13

14

17

17

2

3

9

10

3

4

5

6

11

12

15
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מאונך:
וּמ ִכי ָרה ֶשׁל ְסחוֹרוֹתַ .3 .בּ ַעל ַח ִיים
ְ .1שׂ ָערוֹת ֵמ ַעל ָה ַע ִיןְ .2 .ק ִניָיה ְ
סוּריָהִ .6 .מ ֶמנוּ ְמ ִכי ִנים ֶבּגֶדִ .7 .בּי ָר ָתה ִהיא ַצנְ ָעאֲ .8 .אגַם.
יח ַרע .4 .יֵשׁ ַר ִבּים ִמ ֶמנוּ ַבּיָםִ .5 .עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁל ְ
ֶשׁ ָמגֵן ַעל ַע ְצמוֹ ְבּ ֶעזְ ַרת ֵר ַ
אשׁי ֵתיבוֹת )ר"ת(ָ .19 .ה ֶא ְצ ַבּע ַה ְק ַטנָה ֶשׁ ָלנוַּ .20 .שׂ ֲע ָרה
חוֹדשׁ ָה ִע ְב ִרי ָה ִראשׁוֹןָ .15 .ר ֵ
ֲחוֹרי ֶשׁל ַהגוּףְ .12 .כּ ִלי ֲח ִפי ָרהַ .14 .ה ֶ
ֵ .10ח ֶלק א ִ
דוֹלהַ .31 .הר ָק ָטן.
ֶשׁםֵ .22 .מ ֶח ְל ֵקי ִמ ְשׁ ָפּטַ .23 .ר ַעלָ .25 .ר ֲח ָצה .27 .א ָרטוֹבֶ .30 .א ֶבן ְג ָ
יעה ַבּ ָשׁ ַמ ִים אַ ֲח ֵרי ַהג ֶ
מוֹפ ָ
ִבּ ְק ֶצה ָה ַע ְפ ַעףִ .21 .
דוּדי )ר"ת( .39 .כֹּל ַהזְ ַמן.
שׁוֹמר ְג ִ
לוּכ ָל .37 .א ְבּ ָשׂ ִריֵ .38 .
יצים ְמטוּגָנוֹת .34 .שׁוֹק .36 .א ְמ ְ
ֲכל ִמ ֵבּ ִ
ִ .32קיטוֹרֶ ,ה ֶבלַ .33 .מא ָ
ָסע ַבּ ֲא ִוויר .49 .א ָע ֶבה.
ֲל ִיים .47 .נ ַ
ֶ .41כּ ֶסף ְבּצוּ ַרת נְ יָירָ .43 .ר ַמת גַן )ר"ת(ְ .45 .לא ַנע ַ

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
עמית קוקס ,ראשון לציון

רוני קטן ,ירושלים

יבר ַה ֲה ָר ָחה
ֵ .1א ָ

יקים'
ַ .6ה ֵה ֶפֵ מ' ֵר ִ

ענת כהן ,מודיעין

אביר טובול ,חיפה

ָ .2חשׁוֶּ ,שׁ ֵאין בּוֹ ַמ ְס ִפּיק אוֹר

תוֹק ָפנִ י
 .7עוֹיֵןְ ,

עדן ברגיל ,אשקלון

אור פנקס ,נתניה

ַ .3ה ֶפּ ֶלא ֶשׁ ִלי

יעזֶר
ֱל ֶ
ִ .8כּינוּי ַל ֵשׁם א ִ

מוחמד אל מסרי ,רמלה

דוד מזרחי ,חריש

זואי ברזילי ,חולון

פהימה אל-חוסייני ,עכו

ירוֹפּה
ַ .4שׁ ְר ֶשׁ ֶרת ָה ִרים ְבּ ֵא ָ

ילי
ִ .9בּ ְשׁ ִב ִ

אַמנִ ים
ְ .5מ ְ

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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מה עושים עם תפוזים מיותרים?

36

אֳ

מאת עמית גרינברג
בסיביליה שבספרד יש פרדסים רבים לגידול
תפוזים .תושבים רבים עובדים בהם ,אך הם
גם מקור לבעיות רבות.
מתברר ,שחלק גדול מהתפוזים מתקלקל ונזרק
לפח .הפסולת )זבל( ָה ַר ָבּה הזו ממלאת את
המזבלות ויוצרת מפגע )דבר שפוגע( תברואתי.
אולם ,לאחרונה ,נמצא פתרון לבעיה זו – ייצור
יח"צ ,עיריית סיביליה
חשמל מהתפוזים.
מחקר גילה שאפשר להשתמש בתפוזים המקולקלים כדי לייצר חשמל .וכך ,במקום לזרוק את התפוזים ,מייצרים
מהם אנרגיה ,שטובה לסביבה .בנוסף ,מהקליפות שנשארות ,מייצרים דשן )חומרי מזון לצמחים( לגינות ולעציצים.

ַס ָכּנָה ,גַן ַר ַעל!

ְרוּשׁה:
ד ָ
שׂ ְח ָקנִית ֶבּ ָחלָל
ַ

37

38

מאת אילה שמעוני
רוּסיָה ְל ַצ ֵלם
ָמים ֵא ֶלה ְמ ַת ְכ ֶננֶת ְ
ְבּי ִ
ֶס ֶרט ֶבּ ָח ָללִ .י ְהיֶה זֶה ַה ֶס ֶרט
צוּלם ִמחוּץ ְל ַכדוּר
ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ְי ַ
ָהאָ ֶרץ.
ָה ַר ְעיוֹן ַה ֶמ ְר ָכּ ִזי ֶשׁל ַה ֶס ֶרט

ויקיפדיה

מאת אבי גלבוע
יע ְל ָמקוֹם
ִמי ֶשׁ ְי ַב ֵקר ְבּ'גַן ָה ַר ַעל' ֶשׁ ְבּאַ ְנ ְג ִליָהָ ,צ ִריָ ל ַד ַעת ֶשׁהוּא ַמ ִג ַ
סוּכּן.
ְמ ָ
ילים.
זֶהוּ גַן ֶשׁכֹּל ַה ְצ ָמ ִחים ֶשׁבּוֹ ְר ִע ִ
צוֹע ִיים.
יכים ִמ ְק ִ
ָל ֵכןַ ,ה ִבּיקוּר ַבּ ָמקוֹם ַחיָיב ִל ְהיוֹת ְבּ ִליוּוּי ַמ ְד ִר ִ
אָכןֵ ,הם
ימי ַהגַןְ .ו ֵ
אוֹמ ִרים ְמ ִק ֵ
עוֹלם"ְ ,
" ָר ִצינוּ ְל ָה ִקים גַן ֶשׁ ֵאין ָכּמוֹהוּ ָבּ ָ
ִה ְצ ִליחוּ.
כוֹלים( ַלהֲרוֹג ֶא ְת ֶכם?
ֲלוּלים ) ְי ִ
ַה ִאם ִת ְרצוּ ְל ַב ֵקר ְבּגַן ִעם ְצ ָמ ִחים ֶשׁע ִ
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 357עמוד 16

כּוֹכ ִבים וְ ִה ְפכוּ
הוּא" :טוּסוּ ַל ָ
כוֹכ ִבים".
ְל ָ
יקנִ ים ְמ ַת ְכנְ נִ ים ְל ַצ ֵלם
אָמ ִר ָ
גַם ָה ֶ
ֶס ֶרט ֶבּ ָח ָללְ ,ו ַע ְכ ָשׁיו יֵשׁ ַת ֲחרוּת
יח ְל ָה ִפיק
ֵבּין ַה ְמ ִדינוֹת ִמי ַת ְצ ִל ַ
ַיצר( ֶאת ַה ֶס ֶרט ִראשׁוֹנָה.
)לי ֵ
ְ
ַבּ ְתמוּנָהַ :ה ְכּ ָרזָה ֶשׁל ַה ֶס ֶרט
צוּלם.
רוּסי ֶשׁעוֹד א ַ
ָה ִ

