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חוזרים הזרזירים

תֹוְכִנית ַלֲאִוויר ֵהִכין ַהְסִביָבה ְלֵאיכּות ַהִמְׂשָרד

א  ָׁשָנה ִּכ-30 ְּבתֹו ַהתֹוְכִנית, ְלִפי * ְלַגְמֵרי ָנִקי

ַהְסִביָבה: ְלֵאיכּות ְּבִיְׂשָרֵאל * ַהָׂשָרה ִיְהֶיה ִזיהּום

ָהָאֶרץ" ַּכדּור ְלִׁשימּור עֹוָלִמי ִמַמֲאָמץ ֵחֶלק "ֶזה

תֹוְכִניֹות עֹוְבִדים ַעל ַגם ָּבעֹוָלם ַרּבֹות ִּבְמִדינֹות *

* דֹומֹות
   

ָׁשָנה 30 תֹו ָנִקי ֲאִוויר ַהַמָטָרה:

5 עמוד ַהִציּפֹוִרים ֶאת ַמִצילֹות ַהַמְצֵלמֹות

13 עמוד ָסגֹול! ֶׁשִיְהֶיה ָלֶכם יֹום

גרינברג עמית מאת
זו, בעונה שנה, בכל כמו

לישראל. מגיעים הזרזירים

לראות אוהבים אנשים

הצורות בזכות בעיקר אותם,

באוויר. (עושים) יוצרים שהם

זרזירים של להקה בתמונה:

בדרום הארץ.

 
ַרַמָדאן חֹוְגִגים

גליק רונן מאת
ְּבַרֲחֵבי מּוְסְלִמים ְּבָיִמים ֵאֶלה,

ָהַרַמָדאן. ֶאת חֹוְגִגים ָהעֹוָלם

ַּביֹום ָצִמים ֵהם חֹוֶדׁש, ְּבֶמֶׁש

ַּבַלְיָלה. ַרק ְואֹוְכִלים

ֵמִעיר ַמֲאִמיִנים מּוַאִזין ַּבְתמּוָנה:

ּבֹוֶקר. ִלְפנֹות ַלֲארּוָחה
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העורךקוראים כותבים משולחן
ַלֵדמֹוְקַרְטָיה ַחג ָּכאן ֵאין

ַלֵדמֹוְקַרְטָיה. ַחג הּוא ְּבִחירֹות ֶׁשיֹום ֶׁשִלי, ַהַתְלִמיִדים ֶאת ִחיַנְכִתי ָתִמיד

ַלֵדמֹוְקַרְטָיה ַחג ָּכאן ֵאין ְּפָעִמים, ַהְרֵּבה ָּכאן ְּבִחירֹות ּכֹל-ָּכ ֶׁשָהיּו ִּבְגַלל ְלַצֲעִרי,

ְּכָלל.

מּוְקָדמֹות. יֹוֵתר ְּבִחירֹות ִיְהיּו ֶׁשא ִמְתַּפֶלֶלת, ֲאִני

לשעבר מורה שמיר, ענת
ירושלים

ַהָּבא ַלחֹוֶרף ַהָצָעה
ַׁשַּפַעת. ִמְקֵרי ַהְרֵּבה ָהיּו א ֶׁשַהָׁשָנה ָקָראִתי 355 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַׂשְמנּו. ֶׁשּכּוָלנּו ַהַמֵסכֹות ִּבְזכּות ֶׁשֶזה ָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים

ַמֵסכֹות. ִעם ֵייְלכּו ֲאָנִׁשים ַהָּבא, ַּבחֹוֶרף ֶׁשַגם ַמִציָעה ֲאִני

ַׁשַּפַעת. ִמְקֵרי ָּפחֹות ִיְהיּו ָּכ

בן-טובים רחל
תל-אביב

ָחׁשּוב נֹוֵׂשא
ֶׁשֵהֵחל  ָהַעְרִביֹות ַהֶאִמירּויֹות ֶׁשל ִאיחּוד ַעל ַהַׁשְגִריר ְּכַתְבֶתם 355 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְּבִיְׂשָרֵאל. ַלֲעבֹוד (ִהְתִחיל)

.3 ְּבַעמּוד ְקַטָנה ַּכָתָבה ָהְיָתה זֹו

ָּבִעיתֹון. יֹוֵתר ָחׁשּוב ָמקֹום ְלַקֵּבל ָצִרי ָהָיה ַהנֹוֵׂשא ְלַדְעִתי,

יֹוֵתר. ָעָליו ִלְכתֹוב ָצִרי ַמִגיַע, ִמְתַּפְלִלים ַלָׁשלֹום, ּוְכֶׁשהּוא ּכּוָלנּו

עובייד מריה
נצרת

ָדרּוׁש:
ְמַאֵחד ָנִׂשיא
ְראּוֵבן  ֵאֶלה, ַהָנִׂשיא ְּבָיִמים

ַתְפִקידֹו,  ֶאת (גֹוֵמר) ִריְבִלין ְמַסֵיים

ַהָּבא. ַהָנִׂשיא ַעל ְמַדְּבִרים ּוַבְּכֶנֶסת

ַתְפִקיִדים ֵאין ְּבִיְׂשָרֵאל ַלָנִׂשיא

ְּבִעיָקר ִמְׁשַתֵתף ַרִּבים ְוהּוא

ׁשֹוִנים. ִּבְטָקִסים

ֶׁשלֹו ְּביֹוֵתר ֶהָחׁשּוב ַהַתְפִקיד ַא

ָהִאיׁש הּוא ָהָעם. ֶאת ְלַאֵחד הּוא

ֵּבין ַהְקבּוצֹות ְלַחֵּבר ֶׁשָצִרי

ַּבְמִדיָנה. ַהׁשֹונֹות

ִלְהיֹות ַהָנִׂשיא ָצִרי ֶזה, ִּבְׁשִביל

ּוְמַכֵּבד. ְמַקֵּבל ָהָעם ֶׁשרֹוב ָאָדם

ֶאת ֶׁשּבֹוֲחִרים ַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת, ָלֵכן,

ְּבֶזה. ְלִהְתַחֵׁשב ְצִריִכים ַהָנִׂשיא,

ִלְבחֹור ֶׁשָאסּור ָלֶהם זֹאת אֹוֶמֶרת,

אֹו אֹוֵהב, ֶׁשרֹוב ָהָעם א ָאָדם

ָיָׁשר. ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש

דּוְגָמה ָנִׂשיא ֶׁשִייֵתן רֹוִצים ֲאַנְחנּו

ַהְמִדיָנה. ֶאְזְרֵחי ְלכֹל

ֶׁשיּוַכל ָאָדם, ְצִריָכה ַהְמִדיָנה

ָהֶאְזָרִחים ֶאת ַאֲחָריו ִלְמׁשֹו

ַמְׁשֵּבר. ֶׁשל ִּבְרָגִעים

ְּבכֹוַח)  (ְמַבְקִׁשים ֲאַנְחנּו דֹוְרִׁשים

ָהִאיׁש ֶאת ִלְבחֹור ֵמַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת

ְוא ְוַלְמִדיָנה, ָלָעם ַהַמְתִאים

ּפֹוִליִטית. ָלֶהם ִמיֶׁשהּו ֶׁשַמְתִאים

יגאל צדקא, עורך
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ַהְּבִריאּות ִמְתּכֹוְנִנים ָלֶאְפָׁשרּות  ְּבִמְׂשָרד ְׁשִליִׁשי? ְּבִחיסּון צֹוֶר ◄ ַהִאם ִיְהֶיה
ַּכָמה ִלְראֹות ַעד ְמַחִּכים ֵהם נֹוָסף. ִחיסּון ַלֲעׂשֹות ִנְצָטֵר חֹוָדִׁשים ַּכָמה ֶׁשְּבעֹוד

(טֹוִבים). ְיִעיִלים ִקיְּבלּו ֶׁשֲאָנִׁשים ַהִחיסּוִנים

ָּבָאֶרץ.  ְלחּוְפָׁשה יֹוְצִאים ַרִּבים ִיְׂשְרֵאִלים ֵאֶלה, ְּבָיִמים ְיָקרֹות. ◄ חּוְפׁשֹות
ְמִחיִרים ְגבֹוִהים.  (לֹוְקִחים) גֹוִבים ִּבְמִהירּות, ֶׁשִמְתַמְלִאים ַהָמלֹון, ָּבֵתי

ִמְתלֹוְנִנים ֶזה", ֶאת ְמַנְצִלים ַהָמלֹון ּוָבֵתי ָלטּוס ְלחּו"ל א ְיכֹוִלים "ֲאַנְחנּו

ָהֲארּוִּכים. ַהְסָגִרים ְלַאַחר ֵליָהנֹות רֹוִצים ֶׁשַרק ַהִיְׂשְרֵאִלים,

ַיַעד  עֹוד ִנְפַתח ָלַאֲחרֹוָנה, ֵא-ֵׁשייְח'. ְלָׁשאֵרם ַתִגיַע 'ִיְׂשָרֵאְייר' ◄ ֶחְבַרת
ַּבֲחִצי  ָמקֹום ֶׁשִנְמָצא ֶזהּו ֵא-ֵׁשייְח'. ָׁשאֵרם - ַהִיְׂשְרֵאִלים (ִּבְׁשִביל) ֲעבּור ַתָיירּוִתי

ָיֶפה. ָים ְוחֹוף ְוזֹוִלים טֹוִבים ְמלֹונֹות ָׁשם ֵיׁש ֶׁשְּבִמְצַרִים. ִסיַני ָהִאי

– ַהְמִדיָנה ַהְמאּוֶׁשֶרת ◄ ִפיְנַלְנד
ַּבָמקֹום  ִנְמֵצאת ִיְׂשָרֵאל ָּבעֹוָלם. ְּביֹוֵתר
ָהַאֲחרֹון  ַּבָמקֹום ָהאֹוֶׁשר. ְּבסּוָלם ַה-12

ַאְפָגִניְסָטן.  ִנְמֵצאת

ִנְבְדקּו ָהאּו"ם, ַעל-ְיֵדי ֶׁשַנֲעָׂשה ַּבֶסֶקר

ַהְּבִריאּות, ַמַצב ָהָאָדם, ְזכּויֹות ַגם

ְמִדיָנה. ְּבכֹל (ֲעבֹוָדה) ְוַהַתֲעסּוָקה ַהִחינּו

ְּפרֹוֶפסֹוִרים ְּבָראׁשּות 'ַטְיים', ִאְרגּון ַחִיים. ּוַבֲעֵלי ְיָערֹות ◄ ַמִציִלים
אֹוָתם.  (ְלָהֵגן) ְלַׁשֵמר ָאֶמִריָקה ְּכֵדי ּוִבְדרֹום ְּבַאְפִריָקה ְיָערֹות ָקָנה ִיְׂשְרֵאִלים,

ַּבֲעֵלי ָהֵעִצים ְוַעל ַעל ׁשֹוְמִרים ֲאַנְחנּו ֶטַבע ְוָכ ִלְׁשמּורֹות ַהְיָערֹות ֶאת "ָהַפְכנּו

'ַטְיים'. ְמַייֵסד ֵׁשְייַנס, אּוִרי ְּפרֹוֶפסֹור אֹוֵמר ָׁשם", ַהַחִיים

ִדירֹות קֹוִנים ◄ ָאֶמִריָקִנים
ְּבִעיָקר  קֹוִנים ֵהם ְּבֵתל-ָאִביב.

ְיָקרֹות, ֶׁשְקרֹובֹות ַלָים. ִדירֹות

ַהְרֵּבה ֵיׁש ְּבֵתל-ָאִביב – ַהִסיָּבה

ְלֶהְסֵּכֵמי ַגם ֲעבֹוָדה. ְמקֹומֹות

ַּכָמה ְמִדינֹות ִעם ַהָׁשלֹום

ַעל ַהְׁשָּפָעה ֵיׁש ַעְרִביֹות,

ַלֲעבֹוד ֶׁשרֹוִצים ָהָאֶמִריָקִנים,

אֹוְמִרים. ָּבה", ֵהם ְוַלֲעבֹוד ֶׁשטֹוב ָלגּור ִעיר "זֹו ַּבִמְזָרח ַהִתיכֹון. ְמִדינֹות ִעם

ַּבְזַמן,  ַמִגיִעים א ַוֲחִבילֹות "ִמְכָתִבים ִיְׂשָרֵאל'. 'דֹוַאר ֶנֶגד ◄ ֶאְזָרִחים
(ְׂשֵמִחים). ְמרּוִצים ֶאְזָרִחים א אֹוְמִרים ְּכָלל", ַמִגיִעים א ֲאִפילּו ְוִלְפָעִמים

ּוִמְסָּפר  ַהְזַמן, ּכֹל יֹוֵתר) טֹוב (ִנְהֶיה ִמְׁשַתֵּפר ֶׁשָלנּו "ַהֵׁשירּות ִיְׂשָרֵאל': 'דֹוַאר

ַיֲחִסית". ָקָטן ַהְתלּונֹות
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גרינברג עמית מאת
להקמתו. שנה 100 אלה בימים חוגג בתל-אביב הכרמל שוק

כדי אליו מגיעים רבים בישראל. והיפים הגדולים השווקים אחד זהו

שבו. מהאווירה היפה ליהנות כדי סתם קניות או בו (לעשות) לערוך

השוק. גבוהים באזור מגדלים לבנות מתכננת עיריית תל-אביב אולם,

ומהאווירה מהיופי שיאבד (ישן), המגדלים האלה יפגעו בשוק הוותיק

(התחילו)  והחלו העירייה לתוכניות של הדוכנים מתנגדים בעלי שלו.

שהוא. כפי (כמו) השוק (מלחמה) לשימור במאבק

ִיְׂשְרֵאִלי ִׂשיא
ִּכְלָיה ִּבְתרּומֹות

100 חוגג הכרמל שוק

שמעוני איילה מאת
ִׂשיא ִיְׂשָרֵאל ָקְבָעה ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ְמיּוָחד ְוָחׁשּוב.

(ֶעֶׂשר ָׁשִנים),  ָעׂשֹור ְּבתֹו

ְוִאיָׁשה  ִאיׁש ֵמ-1,000 ְלַמְעָלה

ִּכְלָיה. ָתְרמּו

ֵמֲאָנִׁשים ַהְתרּומֹות ָהיּו רֹוב

ֵהם ַהחֹוִלים. ֶאת ִהִּכירּו ֶׁשא

ָאָדם ַאֲהַבת ִמתֹו זֹאת ָעׂשּו

ַלֲאֵחִרים. ַלֲעזֹור ְוָרצֹון

ֲחָדִׁשים ַחִיים ִקיְּבלּו "ַהחֹוִלים

ַהִּכְלָיה", ְתרּומֹות ִּבְזכּות

'ַמְתַנת ַחִיים', ְּבִאְרגּון אֹוְמִרים

ַהְתרּומֹות. ֶאת ֶׁשְמַאְרֵגן

ֶהֶּבר, ָהַרב ְיַׁשְעָיהּו ַּבְתמּוָנה:

'ַמְתַנת ַחִיים', ִאְרגּון ֶאת ֶׁשֵהִקים

ֶהֶּבר ָהַרב ָרֵחל. ִאְׁשתֹו, ִעם

ִּכְלָיה. מּוְׁשָתל ָהָיה ַעְצמֹו

ַּבָׁשָנה ִמקֹורֹוָנה ִנְפַטר הּוא

ַמְמִׁשיָכה ָרֵחל, ְוִאְׁשתֹו, ֶׁשָעְבָרה

ָהִאְרגּון. ְּפִעילּות ֶאת

צדקא יגאל מאת
ַהְסִביָבה ַהִמְׂשָרד ְלֵאיכּות

ֲחָדָׁשה תֹוְכִנית ֵהִכין

ִזיהּום ָהֲאִוויר. ִלְמִניַעת

ִיְהיּו ַהתֹוְכִנית, ַעל-ִּפי

ַרק ְמכֹוִניֹות ְּבִיְׂשָרֵאל

ְוַתֲחנֹות ַחְׁשַמִליֹות,

רּוַח ְוַכדֹוֶמה. ֶׁשֶמׁש, ְירּוָקה' – 'ֶאֶנְרְגָיה ַעל-ְיֵדי ַרק ִיְפֲעלּו ַהַחְׁשַמל

ָנִקי ְלַגְמֵרי. ְּבִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ָהֲאִוויר 2050 ֶׁשִמְׁשַנת ִהיא ַהַמָטָרה

ִמְּפֵני  ְלַהֲאִמין, ַהֶזה? ָקֶׁשה (ַמָטָרה) ַלַיַעד ְלַהִגיַע ַתְצִליַח ָאֵכן ִיְׂשָרֵאל ַהִאם

רֹוֶצה ָהֶאֶנְרְגָיה ִמְׂשָרד ְלָמָׁשל, לֹו. ִמְתַנְגִדים ַרִּבים ֶמְמָׁשָלה ֶׁשִמְׂשְרֵדי

ְמַזֵהם. ֶׁשהּוא ַלְמרֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ַהָגז ֶׁשֵיׁש ֶאת ְּב...) (ְלִהְׁשַתֵמׁש ְלַנֵצל

ְלֵאיכּות  ַהָׂשָרה אֹוֶמֶרת ַּבתֹוְכִנית", ְּבַעד) (ִלְהיֹות ִלְתמֹו ַלָׂשִרים "ֲאִני קֹוֵראת

ָהָאֶרץ". ַּכדּור ְלִׁשימּור עֹוָלִמי ֵחֶלק ִמַמֲאָמץ "ֶזה ַגְמִליֵאל. ַהְסִביָבה, ִגיָלה

ָׁשָנה 30 תֹו 9ַהַמָטָרה: ֲאִוויר ָנִקי
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מאת שירה לוי
ַּבָׁשִנים

ָהַאֲחרֹונֹות,

(ְּכָלל ָהֱאנֹוׁשּות

ּפֹוֶעֶלת  ָהָאָדם) ְּבֵני

ִזיהּום ֶנֶגד יֹוֵתר

ֲאִוויר.

ַהִּפְתרֹונֹות ַאַחד

ִׁשימּוׁש הּוא

ַחְׁשַמל. ְלִייצּור טּוְרִּבינֹות ְּכמֹו 'ְירּוקֹות', ְּבֶאֶנְרְגיֹות

ֶׁשָלֶהן. ַּבְּכָנַפִיים ִמְתַנְגׁשֹות ֶׁשִציּפֹוִרים ִהיא ָהֵאֶלה ַּבטּוְרִּבינֹות ַהְּבָעָיה

'ֲחָכמֹות'. ַמְצֵלמֹות – ִּפְתרֹון ְלֶזה ִנְמָצא ָלַאֲחרֹוָנה,

ֵהן  ַלטּוְרִּבינֹות, ִמְתָקְרבֹות ִציּפֹוִרים (רֹואֹות) ְמַזהֹות ַהַמְצֵלמֹות ַּכֲאֶׁשר

(עֹוְברֹות). חֹוְלפֹות ֶׁשַהִציּפֹוִרים ַעד ַהְּכָנַפִיים, ִסיבּוֵבי ֶאת עֹוְצרֹות

ֵמַהִציּפֹוִרים  ְּכ-80% ִהִצילּו ַהַמְצֵלמֹות ַה'ֲחָכמֹות' ֶׁשַנֲעׂשּו, ִמִניְסיֹונֹות ְוָאֵכן,

ַּבְסִביָבה.

ַהְרֵּבה ֵאין ָׁשָנה, ְּבכֹל נֹוְדדֹות ִציּפֹוִרים ִמיְליֹוֵני עֹוְברֹות ֶׁשֵמָעֶליָה ְּבִיְׂשָרֵאל,

ָּבֶהן.  ִמְּפִגיָעה (ַּפַחד) ַהֲחָׁשׁש ִּבְגַלל ַחְׁשַמל, ְלִייצּור טּוְרִּבינֹות

ַקָיים. א ְּכָבר ַהֶזה ַהֲחָׁשׁש ִּבְזכּות ַהַמְצֵלמֹות, ַעְכָׁשיו,

ֵמָהרּוַח. ַהַחְׁשַמל ֶאת ִייצּור ְלַפֵתַח ְלִיְׂשָרֵאל (ִייֵתן) ְיַאְפֵׁשר ֶזה
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בירה עיר מחליפה מצרים

ְּכַדאי ָלִׁשיר
ְּבַמְקֵהָלה

ַהִציּפֹוִרים ֶאת ַמִצילֹות ַהַמְצֵלמֹות

גרינברג עמית מאת
הבירה לעיר תהפוך בונה עיר חדשה. עיר זו מצרים אלה בימים

שלה. החדשה

אומרים מודרנית", בירה לצרכים של עיר מתאימה לא כבר "קהיר

המדינה". את לנהל שממנו אפשר חדש צריכים מקום "אנחנו במצרים.

מפועלי הבניין. חוץ החדשה, בעיר עובד או גר לא עדיין אף אחד כרגע,

לעבוד. בקיץ הקרוב, משרדי הממשלה יתחילו כבר אולם

קהיר? עם יהיה ומה

יהיו  כך, חשובים. ממשלה משרדי יותר יהיו לא הזו (ישנה מאוד) והחשובה העתיקה בעיר המצרית, התוכנית לפי

בה. לבקר יותר נעים ויהיה פקקים פחות בעיר

ומצפיפות. מפקקים לסבול ולא שיוכלו לבקר בקהיר התיירים הם מזה שירוויח מי

שמעוני איילה מאת
ִלְהיֹות ֶׁשְּכַדאי ִגיָלה ָחָדׁש ֶמְחָקר

ְּבַמְקֵהָלה. ָחֵבר

ֵהם ַיַחד, ָׁשִרים ֲאָנִׁשים "ַּכֲאֶׁשר

ַהֶחְבָרִתִיים ֶאת ַהְקָׁשִרים ְמַחְזִקים

ַהחֹוְקִרים. אֹוְמִרים ֶׁשָלֶהם",

(עֹוָׂשה)  גֹוֶרֶמת ְּבַיַחד "ַהִׁשיָרה

טֹוב. רּוַח טֹוָבה ּוְלַמָצב ְלַהְרָגָׁשה

ַהְּבִריאּות ֶאת ְמַחֶזֶקת ֲאִפילּו ִהיא

ַחְבֵרי ַהַמְקֵהָלה". ֵאֶצל

ַהחֹוְקִרים: ַהַמְסָקָנה ֶׁשל

ַהְרֵּבה ְוַתְרִגיׁשּו ַיַחד ְלכּו ָלִׁשיר

טֹוב! יֹוֵתר
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חשמליות כנפיים חדש:
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ְממּוְחָזִרים ִמַּבְקּבּוִקים ְּכִביִׁשים

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
לעוף שאפשר כנפיים בנה מאוסטריה זלצמן פיטר

איתן.

מנוע חשמלי. להן שיש האלה, המיוחד בכנפיים

,BMW המכוניות חברת של פרסומת לצורך נבנו הם

ובינתיים אינן למכירה.

הכנפיים עם עף זלצמן בתמונה:

החשמליות.

ַרֶּכֶבת16
ַּפִסים ְלא

גרינברג עמית מאת
ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיָעה ֵאֶלה ְּבָיִמים

ַגְלַגִלים ַעל ֶׁשנֹוַסַעת ַקָלה ַרֶּכֶבת

ְרִגיִלים.

ָצִרי ֶׁשא הּוא ַהִיְתרֹון ֶׁשָלה

ֶׁשלֹוֵקַח ָדָבר – ַּפִסים ְלָהִכין ָלה

ֶּכֶסף. ַהְרֵּבה ְועֹוֶלה ַרב ְזַמן

ֶאת ּבֹוְדִקים ְּבִמְׂשָרד ַהַתְחּבּוָרה

ָהַרֶּכֶבת ַהֲחָדָׁשה, ֶׁשל ַהְיִעילּות

ִמִסין. ֶׁשִהִגיָעה

ַהְמִדיָנה ִהיא ִיְׂשָרֵאל ַאַגב,

ָהַרֶּכֶבת ֶאת ֶׁשּבֹוֶדֶקת ָהִראׁשֹוָנה

ָּבעֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ָעִרים ֲאֵחרֹות ַהזֹו,

ֶאת  ִלְראֹות (ְמַחּכֹות) ַמְמִתינֹות

ֶׁשָלה. ַהְיִעילּות

מאת יעקב כהן
ַהְּפַלְסִטיק. ָהָאֶרץ הּוא ַּכדּור ֶאת ַהְגדֹוִלים ַהְמַזֲהִמים ֶאָחד

ַלְּבָעָיה. ֶׁשֵיׁש ִּפְתרֹון ָחָדׁש ִנְרֶאה ּוְבֵכן,

ְיכֹוָלה ִלְסלֹול  ֶׁשִהיא (אֹוֶמֶרת) טֹוֶעֶנת ִמָקִליפֹוְרְנָיה ָאֶמִריָקִנית ֶחְבָרה

ְיָׁשִנים. ַּבְקּבּוִקים ֶׁשל ִמְּפַלְסִטיק ְּכִביִׁשים

אֹוְמִרים. יֹוֵתר", ֵהם ַוֲחָזִקים יֹוֵתר זֹוִלים ִיְהיּו ַהֲחָדִׁשים "ַהְּכִביִׁשים

ּוְבָכ ַהְמׁשּוָמׁש ַּבְּפַלְסִטיק ִנְׁשַתֵמׁש ָאנּו ְמַזֵהם, ְּבֶזֶפת ְלִהְׁשַתֵמׁש "ִּבְמקֹום

ַהִזיהּום ִמֶמנּו". ֶאת ְּבָעַיית ַגם ִנְפתֹור

ְּכִביִׁשים ַעל ִניַסע ִמֶזֶפת, ְׁשחֹוִרים ְּכִביִׁשים ַעל ִלְנסֹוַע ִּבְמקֹום ַהִאם

ִצְבעֹוִנִיים?
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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. 

 ,A2Z חברה ישראלית, בשם

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 

(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... 

כמה עולה עגלה של סופרמרקט?
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ֳא19

AZיח"צ

ָנה  ָ שׁ ָחִדים ּבַ ָיִמים ְמיּוּ
ֵיׁש ָיִמים ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ֶׁשַרק ְמַעִטים ַמִּכיִרים. ֲאַנְחנּו ָּכאן ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָלֶכם ֲעֵליֶהם.

2 ְּבַמאי – יֹום ַהאִרי ּפֹוֶטר
ִסְדַרת ַהְסָפִרים ַהַמְצִליָחה ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם ִהיא ַהאִרי ּפֹוֶטר. ִסְדָרה ִדְמיֹוִנית זֹו, ֶׁשָּכְתָבה 

ַהסֹוֶפֶרת ֵג'ְיי. ֵקְיי. רֹוִליְנג, תּוְרְגָמה ְלָׂשפֹות ַרּבֹות, ְוַגם ַנֲעׂשּו ְסָרִטים ַעל-ִּפי ַהְסָפִרים.

ְּבסֹוף ַהִסְדָרה, ַהאִרי ְּבַיַחד ִעם ֲחֵבָריו, ִנְלַחם ֶנֶגד ָהאֹוֵייב, וֹוְלְדמֹוְרט.

ַהְקָרב ֶנֱעַר (ִהְתַקֵיים) ַּבֵׁשִני ְּבַמאי. ָלֵכן, חֹוְבֵבי ַהִסְדָרה ְמַצְייִנים ֶאת ַהיֹום ַהְמיּוָחד ַהֶזה.

ָאז ֵאי חֹוְגִגים ֶאת ַהיֹום? קֹוְרִאים ִמִסְפֵרי ַהאִרי ּפֹוֶטר, ִמְתַחְּפִׂשים ִלְדמּויֹות 

ֵמַהְסָפִרים, אֹו רֹוִאים ְסָרִטים ֵמַהִסְדָרה.

18
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מהמלכה מתוקה מזכרת

מעל מסוקים
אתונה

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

ִמִסיּבֹות בטיחותיות, אולם, חוף הים. על נמצאת שבהודו מומבאי העיר

החוף. אל לרדת אזרחים על מרשה) (לא המשטרה אוסרת

להוראות. רבים לא נשמעים זאת, למרות

במיוחד. מוזר עונש על המשטרה החליטה הבעיה, את לפתור כדי

תרנגול'. ללכת ב'הליכת - עונש מקבל יורד לחוף, שנתפס מי כל

מאוד. למעליבה נחשבת שבהודו מוזרה, הליכה זוהי

(תעזור) לה  התרנגול' תסייע ש'הליכת במשטרה מקווים

בעבריינים. להילחם

 121 מלפני נמצאה חבילת שוקולד לאחרונה

בבית באנגליה. שנה

קטנה, מתכת קופסת בתוך שנמצא השוקולד,

שלחם באפריקה. אנגלי שייך לחייל היה

המלכה ויקטוריה של ציור הקופסה יש על

שנה טובה. מאחלת היא וברכה בה

נשלחו  כאלה מ-100,000 קופסאות "יותר

למצוא כאלה הרבה) קורה (לא נדיר לחיילים, אך

עם שוקולד למצוא קופסה יותר נדיר בימינו. עוד

מאוד". מרגש עדיין זה אבל השוקולד, את לאכול שאי-אפשר "כמובן, האספנים. אומרים בפנים!", עדיין

מוזר... עונש

22

20

21

בימים חוגגת ישראל מדינת

לעצמאותה. שנה 73 אלה

הרבה ש'מבוגרת' יוון גם

בתקופה חוגגת מישראל, יותר

חוגגת 200 שנה  היא (זמן) זו.

לעצמאותה.

מעל יווניים מסוקים בתמונה:

היסטורי אתר האקרופוליס,

של הבירה עיר באתונה, חשוב

(ישנה). הוותיקה המדינה

       

   



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 והּפצצות גורמות לשריפות ולפעמים אפילו 

לפציעה של אורחים.

שוטרים וכבאים בארצות הברית לא אוהבים את האופנה החדשה. 

"זה מסוכן", הם אומרים. "עדיף שתחזרו לעוגות הצבעוניות".
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מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

הצד היפה של איראן

ארץ חדשה זו בת או בן? 
גם לחיות

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.

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.

ֳא

23

25

24
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26

קצר סיפור

ַהֲחָכָמה ְוָהִאיָׁשה ַהסֹוֵחר ֶהָעִני
ַּבִמְזָרח ְּבכֹל ָמקֹום ָׁשָנה, ְּכֵמָאה ִלְפֵני

ָּבֵתי ָמלֹון ְקַטִנים ַחאִנים - ָהיּו ַהִתיכֹון

ַעל ַהְדָרִכים ָהָראִׁשיֹות. ֶׁשָהיּו

ְּבַדְרָּכם ָּבֶהם ְוָיְׁשנּו ָנחּו ֲאָנִׁשים

ָהֲארּוָּכה.

(ָמקֹום ָּבטּוַח)  ִמְקָלט ַגם ָהיּו ַהַחאִנים

ֶׁשָתְקפּו ׁשֹוְדִדים ִמְּפֵני ַהֶדֶר ְלעֹוְבֵרי

ַּבֵלילֹות.

ֶׁשְּבָסעּוְדָיה ַהָגדֹול ַאַחת, ַלַחאן ַּפַעם

ֶזה ָהָיה ֶׁשלֹו. ַהָגָמל ִעם ִהִגיַע סֹוֵחר

ְלֶמָּכה ְּכֵדי ְלַהִגיַע ָעִני, ֶׁשָרָצה סֹוֵחר

ֶׁשֵהִכיָנה ּוְגִביָנה ְדַבׁש ִלְמּכֹור ְמַעט

ִלְמקֹומֹות ְרחֹוִקים ָיָצא א הּוא ִאְׁשתֹו.

ְּבִעיָקר, ִּבְגַלל זֹאת ְקרֹובֹות. ְלִעִתים

.ָהַל ּוְבקֹוִׁשי ָצַלע ֶׁשלֹו ֶׁשַהָגָמל

ְּבַעִין ִעיֵוור ַגם ָהָיה ַהָגָמל ְּבנֹוָסף,

טֹוָבה ָהְיָתה א ֶׁשלֹו ְוַהְּבִריאּות ַאַחת

.ּכֹל-ָּכ

(ָּפַחד) ַהסֹוֵחר ָחַׁשׁש ּכּוָלם, ְּכמֹו

ַלַחאן ְלִהיָּכֵנס ְוֶהְחִליט ִמׁשֹוְדִדים

ֶׁשלֹו ַלָגָמל ָלֵתת ָרָצה ַגם הּוא ַהָגדֹול.

ֶאְפָׁשר ָדָבר ֶׁשַרק ַּבַחאן ַמִים ְואֹוֶכל,

ִמְּפֵני ְלַמִים ָדַאג הּוא ְּבִעיָקר ְלַקֵּבל.

חֹור. ָהָיה ֶׁשלֹו ַהַמִים ֶׁשְּבַכד

ַהָגָמל, ֶאָחד ַעל ְגדֹוִלים ָהיּו ַּכִדים ְׁשֵני

ַהְדַבׁש. ִעם ְוֶאָחד ַהְגִביָנה ִעם

הּוא ַּבּבֹוֶקר, ַהסֹוֵחר ְּכֶׁשָקם אּוָלם,

ֶנֱעַלם. ֶׁשַהָגָמל ִגיָלה

ַהָגָמל?", ֵהיָכן ֶׁשִלי? ַהָגָמל "ֵהיָכן

לֹו. ָיכֹול ָהָיה ַלֲעזֹור א ִאיׁש ָצַעק, ַא

ֵמַהַחאן ְּבִתְקָווה ִמיֵהר ָלֵצאת הּוא

(ְלא ַלָׁשְווא ֶאת ַהָגָמל, ַא ִלְראֹות

תֹוָצאֹות).

ָרָאה הּוא א ָרחֹוק, ִמַתַחת ְלֶדֶקל,

ְזֵקָנה.  ִאיָׁשה

'אּוַלי ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב אֹוָתה', 'ֶאְׁשַאל

ַמֶׁשהּו'. ָרֲאָתה ִהיא

ַעל ַהַגב לֹו ֶׁשָהיּו ָגָמל ַעל "ַאָתה ְמַדֵּבר

ָהִאיָׁשה. ָׁשֲאָלה ְגדֹוִלים?", ְׁשֵני ַּכִדים

ַהסֹוֵחר. ָקָרא ֵּכן", "ֵּכן,

ְּבַעִין ְוִעיֵוור צֹוֵלַע ֶׁשְל ַהָגָמל "ַהִאם

ַאַחת?", ָׁשֲאָלה.

ְּבִהְתַרְגׁשּות. ָאַמר ָהִאיׁש "ֵּכן",

ּוַבַּכד ְדַבׁש ָהָיה ַהַּכִדים ְּבֶאָחד "ַהִאם

ִהְמִׁשיָכה ְגִביָנה?", ָהְיָתה ַהֵׁשִני

ִלְׁשאֹול.

(ֵאיפֹה) ָרִאית  ֵהיָכן ְּכָבר "ֵּכן! ַתִגיִדי

ָהִאיׁש. ִהְתַחֵנן אֹותֹו",

ַאַחת", ָאְמָרה ְׁשֵאָלה עֹוד ִלי "ְוֵיׁש

ַגם ַהָגָמל ָהָיה ַגב ַעל ָהִאיָׁשה. "ַהִאם

חֹור?" ּבֹו ָהָיה ְוַהִאם ַמִים ַּכד

הּוא", ָצַעק ִלי ֵאיפֹה ַתִגיִדי "ֵּכן.

ַהסֹוֵחר ֶהָעִני.

ָאְמָרה. יֹוַדַעת", "א

אֹותֹו", ָרִאית ֲהֵרי יֹוַדַעת?! א "ָמה

ָהִאיׁש. ָקָרא

ָעְנָתה. אֹותֹו", ָרִאיִתי "א, א

ַאְת ְמָתֶאֶרת ֲהֵרי ִלְהיֹות? ָיכֹול ֶזה ֵאי"

ְּבַכַעס. ָאַמר ְמדּוֶייֶקת", ְּבצּוָרה אֹותֹו

אֹותֹו ָרִאיִתי א "ִמְצַטֶעֶרת, ֲאָבל

ָלֶלֶכת. ְּכֵדי ְוָקָמה ָאְמָרה ֵמעֹוָלם",

ָצַעק. "ַאְת ַלַגָנִבים", "ַאְת ָעַזְרְת

רֹוָצה א ֶׁשִלי ְוַאְת ַהָגָמל ֵאיפֹה יֹוַדַעת

ַלִמְׁשָטָרה". ִמָיד ִאיִתי ּבֹוִאי ְלַגלֹות.

אֹוָתה ְוָלַקח ְּבָיָדה, אֹוָתה הּוא ָתַפס

ַהִמְׁשָטָרה. ְלַתֲחַנת

"ֲאָבל ַלׁשֹוֵטר. ָאְמָרה ִמְצַטֶעֶרת", "ֲאִני

ֶׁשל ַהָגָמל ֶאת ָרִאיִתי ֶׁשא ֶּבֱאֶמת

ָהִאיׁש ַהֶזה".

ַהְרֵּבה ּכֹל-ָּכ ַאְת יֹוַדַעת ֵאי "ָאז

ָׁשַאל ַהׁשֹוֵטר. ַהָגָמל?", ַעל ְדָבִרים

ְוֵהֵחָלה ָהִאיָׁשה ְמאֹוד", ָאְמָרה "ָּפׁשּוט

ְלַהְסִּביר. (ִהְתִחיָלה)

ִּבְגַלל ֶׁשהּוא צֹוֵלַע יֹוַדַעת "ֲאִני

ֶׁשלֹו ַהֲהִליָכה ִסיָמֵני ֶאת ֶׁשָרִאיִתי

ַאַחת. ֶרֶגל מֹוֵׁש רֹוִאים ֶׁשהּוא ַּבחֹול.

ַאַחת, ְּבַעִין ִעיֵוור ֶׁשהּוא יֹוַדַעת ַוֲאִני

ֶאָחד ְּבַצד ָאַכל ֶעֶׂשב ַרק ִמְּפֵני ֶׁשהּוא

ַהֵׁשִני". ַּבָצד ְוא ַהֶדֶר ֶׁשל

חֹור ְוֶׁשֵיׁש ֵיׁש ַּבַּכִדים ָמה ָיַדְעְת ְוֵאי"

ַהׁשֹוֵטר. ָׁשַאל ְּבַכד ַהַמִים?",

ַהִסיָמִנים ֶאת ָרִאיִתי ָּפׁשּוט. ֶזה "ַגם

ְדבֹוָרה ֵמָתה ָרִאיִתי ָיַׁשב. ֶׁשַהָגָמל ֵהיָכן

ֶׁשאֹוֲהִבים ּוְזבּוִבים ֶׁשלֹו, ֶאָחד ְּבַצד

ְוָרִאיִתי ִטְפטּוף ֶׁשלֹו. ַהֵׁשִני ַּבָצד ְגִביָנה

ַהַמִים ֶׁשל ַּבַּכד ֶׁשֵיׁש ְוֵהַבְנִתי ַמִים ֶׁשל

ִהְסִּביָרה. חֹור",

ַהֲחָכָמה, ַהׁשֹוֵטר ַעל ָהִאיָׁשה ִהְסַתֵּכל

ָצִרי א 'ִלְפָעִמים, ְלַעְצמֹו: ְוָחַׁשב

ַהּכֹל ִנְמָצא ִלְפָעִמים, ִמַדי. יֹוֵתר ַלֲחקֹור

ְלִהְסַתֵּכל ָצִרי ְוַרק ָהֵעיַנִיים מּול

ָנכֹון'.



כוללת במאדים האוכלוסייה

רובוטים. 7

אף יֵשנות שלא נמלים יש

 16 הן נחות בממוצע פעם.

הן זה בגלל אולי ביום. דקות

בלבד. חודשים כמה רק חיות

הנמלים, מלכת זאת, לעומת

ביום. שעות תשע ישנה

לקלחי

תמיד תירס

מספר יהיה

של זוגי

שורות.

(עושה נמנום בצהריים משפר

ומוריד  הזיכרון יותר) את טוב

לב. למחלות הסיכון את

לשעבר, האמריקני הנשיא

מפורסם היה רייגן, רונלד

קולנוע. כשחקן כן לפני

הוא דרכו בתחילת אולם,

77 בני  הציל כמציל ואף עבד

מטביעה. אדם

לב. למדוזות אין מוח או

בגרמניה מגלים שנה בכל

פצצות  של כ-2,000 טון

השנייה. העולם מלחמת מזמן

(זרקו)  שהטילו פצצות אלה

הברית ארצות מטוסי

ואנגליה.
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ולעניין ֳא29קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

27

ֵמאֹוְסְטַרְלָיה ַהטֹוב ֶהָחֵבר
ָּפַסק. ַּבחּוץ א ְוַהֶגֶׁשם ִּבְמיּוָחד, ַקר ֵתל-ָאִביִבי חֹוֶרף ֶזה יֹום ָהָיה

אֹוָתה. הּוא ִמיֵהר ִלְפתֹוַח ַּבֶדֶלת, ְדִפיָקה ּכֵֹהן ַמר  ְּכֶׁשָׁשַמע

ַּבחּוץ יֹוֵתר ִייָׁשֵאר ַהֶזה ִמיֶׁשהּו רֹוֶצה ֶׁשְּבֶמֶזג ָהֲאִוויר א 'ֲאִני

ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב ְזַמן', ִמַדי

ָּפַגׁש. ֵמעֹוָלם א ֶׁשהּוא ָאָדם ָעַמד ַּבֶּפַתח

יֹוָמִיים ִלְפֵני "ִהַגְעִתי ָהִאיׁש. ָאַמר אֹוִתי", ַמִּכיר א ַאָתה ּכֵֹהן, ַמר "ָׁשלֹום

ְדִריַׁשת ְל מֹוֵסר הּוא ג'ֹוִני. ,ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשְל ָּפַגְׁשִתי ֵמאֹוְסְטַרְלָיה, ָׁשם

ַהִאם  ֶּכֶסף. ִלי ִיְהֶיה ִאם א ֵאֶלי (ָלבֹוא) ִלי ָלֶגֶׁשת ַגם ָאַמר הּוא ָׁשלֹום.

ֶׁשֶקל?". ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ִלי תּוַכל ְלַהְלוֹות

"ֲאַנְחנּו ּכֵֹהן. ַמר ָאַמר ָׁשלֹום ִמג'ֹוִני", ְדִריַׁשת ִלי ֶׁשַאָתה ֵמִביא "תֹוָדה

ֶאת ָלֵתת ְל ֶאְׂשַמח ָלֵכן ֶׁשִלי. ָחֵבר הּוא ג'ֹוִני, ֶׁשל ָחֵבר ְוכֹל ֲחֵבִרים טֹוִבים,

ָלַאֲחרֹוָנה?". אֹותֹו ְוֶׁשִנְפַגְׁשֶתם ַמִּכיר ֶּבֱאֶמת ֶׁשַאָתה ֵאי ֵאַדע אּוָלם, ַהֶּכֶסף.

ְלִהְצַטֵלם ִלי "הּוא ִהִציַע ָהִאיׁש. ָאַמר ֶזה", ֶאת ֶׁשַתִגיד ָחַׁשב ג'ֹוִני "ָהֱאֶמת?

ֶׁשִלי ְלִיְׂשָרֵאל". ַהִטיָסה ִלְפֵני ַמָמׁש ֶׁשָעִׂשינּו ָמה ֶּבֱאֶמת ִאיתֹו, ְוֶזה

ּכֵֹהן. ְוֶהְרָאה ְלַמר ִצילּום ֵמַהִּכיס הֹוִציא הּוא

ָהִאיׁש. ִהְסִּביר סֹוֵער", ֲאִוויר ֶמֶזג ֵיׁש ְּבאֹוְסְטַרְלָיה ַגם רֹוֶאה, ֶׁשַאָתה "ְּכמֹו

ּוִמְטִריֹות". ְמִעיִלים ִעם ָׁשם ִהְסתֹוַבְבנּו ַהְזַמן "רֹוב

ֵצא ַהֶּכֶסף! ֶאת ְוא ְתַקֵּבל ְמַׁשֵקר ּכֵֹהן. "ַאָתה ַמר ָאַמר ַחִּביִּבי", "טֹוב,

ֶאת ַהִמְׁשָטָרה". ֶׁשַאְזִמין ִלְפֵני ַמֵהר ִמָּכאן

ְמַׁשֵקר? ֶׁשָהִאיׁש ּכֵֺהן ַמר ֵאי ָיַדע

ְתׁשּוָבה:ַּכֲאֶׁשרֵיׁשחֹוֶרףְּבִיְׂשָרֵאל,ְּבאֹוְסְטַרְלָיהֵיׁש ַקִיץּוְלֵהֶפ.ָלֵכן,ַּבִצילּוםִעם
ג'ֹוִני,ְׁשֵניֶהםָהיּוְצִריִכיםִלְהיֹותְּבִבְגֵדי ַקִיץְואִּבְמִעיִליםּוִמְטִריֹות.

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה 28ּכַ

ֶקֶרן
ֵיׁש ַקְרַנִיים ַּבְסּפֹוְרט? ְלִמי

ַהֶקֶרן. ְּבִעיַטת מּוֶּכֶרת ְּבַכדּוֶרֶגל,

'ֶקֶרן'. ַגם ַהִמְגָרׁש, ֶׁשִנְקֵראת ִמִּפיַנת ְּבִעיָטה זֹו

ֶׁשל אֹור. ַגם ַקְרַנִיים ְוֵיׁש ַקְרַנִיים, ָלֶהן ֶׁשֵיׁש ֵיׁש ַחיֹות

ַאֵחר... ַמֶׁשהּו הּוא ֶאָחד ֶׁשּכֹל ַקְרַנִיים, ֶׁשל סּוִגים ַּכָמה ָלנּו ֵיׁש ָּכ

Pixabay



גליק רונן מאת
ַּכדּוֶרֶגל ְּבִמְׂשֲחֵקי ַהְׁשָעִרים ִמְסָּפר

(ְּבַהְׁשָווָאה)  ַיֲחִסית ָנמּו ְּבִיְׂשָרֵאל

ָּבעֹוָלם. ֲאֵחרֹות ְלִליגֹות

ֶאת ַּכמּוָבן ַמֲאִׁשיִמים מּוְמִחים

ַמֲאִׁשיִמים ֵהם אּוָלם, ַהַׂשְחָקִנים.

ַהׁשֹוְפִטים. ֶאת ַגם

ַהְפָסקֹות ֵיׁש ַהִמְׂשָחק, ְּבַמֲהָל"

"ֵיׁש ִמַדי", ֵהם אֹוְמִרים. ַרּבֹות

ׁשֹוֲעִרים ֶׁשִנְפָצִעים, ַׂשְחָקִנים

ֶאת ְלַהֲחִזיר ְמַמֲהִרים ֶׁשא

ֶזה ּכֹל ְועֹוד. ַלִמְגָרׁש ַהַּכדּור

ַמְסִּפיק ַדקֹות ֶׁשֵאין ַמָצב, יֹוֵצר

יֹוֵתר". ְנמּוִכים ְׁשָעִרים, ְלַהְבִקיַע ְוַהִסיּכּוִיים ִמְׂשָחק

ְזַמן. 'ְיַבְזְּבזּו' א ֶׁשַׂשְחָקִנים ְלַהְקִּפיד ַלׁשֹוְפִטים קֹוְרִאים ַּכדּוֶרֶגל מּוְמֵחי

"א אֹוְמִרים. ֵהם ִּבְׁשָעִרים", ִמִמְׂשָחק ָעִׁשיר ֵליָהנֹות רֹוִצים "ֲאָנִׁשים

ַמְרִחיק ֶזה ִּבְלַבד. ֶאָחד ַׁשַער ִעם אֹו ֶאֶפס, ְּבֵתיקּו ָרצּוי ֶׁשִמְׂשָחק ִיְסַתֵיים

ִמַּכדּוֶרֶגל". אֹוֲהִדים

ַרִּבים. ְׁשָעִרים ֶׁשָלֶהם ֵיׁש ֶׁשַּבִמְׂשָחִקים ׁשֹוְפִטים ֶׁשל ֵׁשמֹות ְמִביִאים ֵהם

א ֶׁשֵהם ָּפׁשּוט ִּבְגַלל ֶזה ְׁשָעִרים. ַמְבִקיִעים ֶׁשַהׁשֹוְפִטים ִּבְגַלל א "ֶזה

ַמְסִּביִרים. ֵהם ִמַדי", יֹוֵתר ְלֵהיָעֵצר ַלִמְׂשָחק נֹוְתִנים
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אחר מסוג מרוץ

ֲאֵׁשִמים ִחיסּוִניםַהׁשֹוְפִטים
ְוִאימּוִנים

גלבוע אבי מאת
(ִמְׁשַתְמׁשֹות ְמַנְצלֹות ַרּבֹות ְמִדינֹות

ָׁשם ָלֵתת ִאיְצַטְדיֹוִנים ְּכֵדי ְּב...)

ִחיסּוִנים ֶנֶגד ַהקֹורֹוָנה.

ָׁשם ְוֵאין ֵריִקים ֵהם ְּכָלל, ְּבֶדֶר

ְסּפֹוְרט. ְּפִעילּות

ְּכמֹו ִאיְצַטְדיֹוִנים, ֵיׁש אּוָלם,

ֶׁשַהְּפִעילּות ֶׁשַּבְתמּוָנה, ֶזה

ָּכָרִגיל. ִנְמֶׁשֶכת ַהְסּפֹוְרִטיִבית

ָהאֹוַפַנִיים ָקָרה, ֶׁשִנְבֶחֶרת ָּכ

ָּבִאיְצַטְדיֹון, ִהְתַאְמָנה ַהָצְרָפִתית

ַהְזַמן ֲאָנִׁשים ְּבאֹותֹו ַּכֲאֶׁשר

ִחיסּוִנים. ִקיְּבלּו

30

31

32

שמעוני איילה מאת
כולנו רגילים למרוצי סוסים. אולם

מרוצים אסיה, יש באינדונזיה שבמזרח

אחרות. חיות עם גם

עם  מרוצים (עושים) למשל, עורכים הם

בוציים, עובר גם במקומות המרוץ פרות.

המשתתפים. על קשה) (לעשות להקשות כדי

של מכשול עובר המתחרים אחד בתמונה:

לראות שזה אפשר שלו, הפנים בוץ. לפי

נעים... לא רויטרסבהחלט

ֳא

 

רויטרס



מאת שירה לוי
ַרִּבים ֲאָנִׁשים ָלַאֲחרֹוָנה,

ֶאת ִׁשינּו ְּבַטְייָוואן

ְלסּוִׁשי ֶׁשָלֶהם ַהֵׁשם

ְלַסְלמֹון. אֹו

ַהְּפִנים ְּבִמְׂשָרד

ִּביְקׁשּו ַהַטְייָוואִני

ַלְּפִקיִדים. ַלֲעבֹוָדה ַרָּבה (ָעָׂשה) ָגַרם ֶׁשֶזה ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמְּפֵני ְלַהְפִסיק

ְיכֹוִלים ְוַסְלמֹון סּוִׁשי ַהֵׁשמֹות ֶׁשַּבֲעֵלי הֹוִדיָעה ָדִגים ִמְתָּבֵרר, ֶׁשִמְסֶעֶדת

ֶאת ְוִׁשינּו ְּבִחיָנם ֲארּוחֹות ָרצּו ְלַקֵּבל ַרִּבים ִחיָנם. ֶאְזָרִחים ֲארּוחֹות ְלַקֵּבל

ֶאת ְלַׁשנֹות ִהְתַּכְוונּו ֵהם ַהִמְבָצע, ִסיּום ְלַאַחר ֶׁשָלֶהם. ַהְּפָרִטִיים ַהֵׁשמֹות

ַּבֲחָזָרה. ְׁשָמם

אֹו ְּבִּפיֵצִרָייה ֶלֱאכֹול ִחיָנם ִּבְׁשִביל ֶׁשָלֶכם ֶאת ַהֵׁשם ְמַׁשִנים ֱהִייֶתם ַהִאם

ִּבְגִליֶדִרָייה?

13 עמוד מס' 357 • עיתון ינשוף • גיליון

סּוִׁשי קֹוְרִאים ִלי

שיהיה לכם יום סגול!
שמעוני איילה מאת
שני יש קוריאה בדרום

סגול. שבהם הכל איים,

המדרכות, הכבישים,

בסגול. צבועים והבתים

לובשים האנשים גם

ואפילו סגולים בגדים

בסגול. צבוע האורז

ברכה אפילו להם ויש

סגול "אני מיוחדת:

שפירושה, איתך",

אותך אוהב 'אני

עליך'. וסומך

של שזה רעיון מתברר

(עבודה)  תעסוקה תייצר שהתיירות קוריאני כדי הדרום התיירות משרד

האלה. באיים לתושבים

קוריאה. לדרום סעו סגול, אוהבים אתם אם אז

ַּבְייָׁשִנית
ְוִצְבעֹוִנית

35

34

33

ֳא

גליק רונן מאת
יֹוָנה ַחָיה ַאְסָיה ִמְזָרח ִּביָערֹות

ִנְקֵראת ִהיא ִּבְמיּוָחד. ִצְבעֹוִנית

ַהֶקֶׁשת'. 'יֹוַנת

ַּבְתמּוָנה, ִלְראֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכִפי

ֶׁשֲאַנְחנּו ֵמַהיֹוִנים ׁשֹוָנה יֹוָנה זֹו

ַמִּכיִרים.

– ְל'ַּבְייָׁשִנית' ֶנְחֶׁשֶבת ַהזֹו ַהיֹוָנה

אֹוָתה, ֶׁשִיְראּו אֹוֶהֶבת ֶׁשא ָּכזֹו

ַמִּכיִרים א ֶׁשָּבעֹוָלם ְוזֹו ַהִסיָּבה

.ּכֹל-ָּכ אֹוָתה

ֶׁשָלה ִצילּוִמים ָלַאֲחרֹוָנה,

ְוַרִּבים ָּבִאיְנֶטְרֶנט, ִהְתַּפְרְסמּו

ֶׁשָלה. ַליֹוִפי ְּבַהְפָתָעה ֵהִגיבּו

ֶׁשַהִּפְרסּום ְמַקִווים ֶטַבע חֹוְבֵבי

ַּביֹוִנים ָהֵאֶלה, ִיְפַגע א ָהַרב

אֹוָתן. ָלצּוד ְיַנסּו א ְוֶׁשֲאָנִׁשים

Pixabay

רויטרס

רויטרס

טוויטר

טוויטר
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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

ן ק ר ש

ב צ י מ

1. ְמַכְרֵסם ָקָטן ֲחַסר ָזָנב

2. מֹוֵכר ְיָרקֹות

3. ָנָהר ִעיָקִרי ְּבִיְׂשָרֵאל

4. ַהֵהֶפ ֵמ'ָעְלָתה'

5. ַּפַחד, ֶּבָהָלה 

6. ִמְסתֹוִרין, ַתֲעלּוָמה

7. ִמִׁשְבַעת ַהִמיִנים

8. ְיֵׁשִנים ְּבתֹוָכה

9. ַהטֹוב ְּביֹוֵתר 

10. ְיִציַרת אֹוָמנּות ְּבָחָלל ָגדֹול

1. ַהֵהֶפ ֵמ'ָעִׁשיר'

2. ַמֲאָכל ָיָּפִני

3. ִּביָרָתה - ָקִהיר

4. ֵיׁש ָלה ַקָטר 

    ּוְקרֹונֹות

5. ֵסֶמל ַהָׁשלֹום

6. ְמַלֶמֶדת ְּבִכיָתה

7. ַהִמְדָּבר ַהָגדֹול 

    ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

 .1א ִדיַּבְרָתִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ְתַחְלקּו ְלֵחִצי

3. ָקִטיף ְתבּוָאה

4. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקיְּבלּו אֹוָתה ְּבָׁשבּועֹות

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ז' ְ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

* ָמקֹום ָּבטּוַח * ְלַייֵצר * ֲעבֹוָדה * טֹוִבים * ְלָהֵגן * 
* ְּכָלל ְּבֵני ָהָאָדם * ִנְהֶיה טֹוב יֹוֵתר * עֹוְברֹות * ִּבְׁשִביל * 

* ְמַחּכֹות * ְלא תֹוָצאֹות * ָלַקַחת *

1. חֹוְלפֹות __________ 

2. ַמְמִתינֹות _________

3. ֱאנֹוׁשּות __________

4. ִמְקָלט ___________

5. ַלָׁשְווא __________

6. ַתֲעסּוָקה _________

7. ִמְׁשַתֵּפר _________

8. ִלְגּבֹות __________

9. ְלָהִפיק __________

10. ְיִעיִלים _________

11. ֲעבּור __________

12. ְלַׁשֵמר _________

1. ִציּפֹוֵרי ִׁשיר ֶׁשַמִגיעֹות ְלִיְׂשָרֵאל ּכֹל חֹוֶרף: ַזְר _ _ _ _ _  

2. ִצינֹור ָארֹו ְלִכיּבּוי ְׂשֵריפֹות: ַזְר _ _ _

3. ֵמֶהם ִמְתַּפְתִחים ְצָמִחים ֲחָדִׁשים: ְזָר _ _ _  

4. ֵמֶאְצְּבעֹות ַּכף ַהָיד: ֶזֶר _  

5. ַׁשַחר: ְזִר _ _ _

6. ֵחֶלק ֵמַהָיד: ְזר _ _

7. מּוְׁשָל, ֶׁשָזְרקּו אֹותֹו: ָזר _ _

8. ָּפָנס ַרב עֹוְצָמה: ַזְר _ _ _

9. ְמִהירּות: ְזִר _ _ _ _

10. ְקבּוצֹות ֶׁשל ְּפָרִחים: ֵזִר _ _

זר

. ַהֵהֶפ ֵמ'ָעִׁשיר'

. ְמַלֶמֶדת ְּבִכיָתה

. ַהִמְדָּבר ַהָגדֹול 

1

2

3

4

5

6

7
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

לציון ראשון קוקס, עמית

מודיעין כהן, ענת

אשקלון ברגיל, עדן

רמלה מסרי, אל מוחמד

חולון ברזילי, זואי

ירושלים קטן, רוני

אביר טובול, חיפה

נתניה פנקס, אור

חריש מזרחי, דוד

עכו אל-חוסייני, פהימה

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     357ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

ַהֲהָרָחה ֵאיָבר .1

אֹור ַמְסִּפיק ּבֹו ֶׁשֵאין ,ָחׁשּו .2

ֶׁשִלי ַהֶּפֶלא .3

ְּבֵאירֹוָּפה ָהִרים ַׁשְרֶׁשֶרת .4

ְמַאְמִנים .5

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ֵמ'ֵריִקים' ַהֵהֶפ .6

עֹוֵין, תֹוְקָפִני .7

ַלֵׁשם ֱאִליֶעֶזר ִּכינּוי .8

ִּבְׁשִביִלי .9

8 7 6 6 5 4 3 3 2 1

12 11 10 9

16 16 15 14 13

20 21 19 18 19 17 17

23 22 23 21

27 26 25 24

29 29 28

32 31 31 30

34 34 33

40 40 38 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 49 50 48 49 47 46

52 51 50

מאוזן:

ָּבֶהם. ָגִרים .6 ִעיָראק. ֶׁשל ַהִּביָרה ִעיר .3 ֶׁשל ִקילֹו. ָהֶאֶלף ֵחֶלק .1

ִהְסַתֵתר. .13 ֵמַהֶׁשֶמׁש. ָהְרִביִעי ָהֶלֶכת ּכֹוָכב .11 ֶהָחִציל. ֶצַבע .9

ַּבֶמְמָׁשָלה. ָחֵבר .17 ַהִּכְבָׂשה. קֹול .16 ָדִגים. ְּבתֹוָכה תֹוְפִסים .15

ָים. מּוֶקֶפת 23. ַיָּבָׁשה א ַחם. .21 ִמין. סּוג, .19 ְמַדֵּבר. א .18

ִקיצּור .28 ְצהּוִּבים. ַגְרִעיִנים ַּבַעל ֶיֶרק .26 ֲחִמיִׁשי. ַאֲחֵרי יֹום .24

ֶלֶחם .33 ּבֹוא ֵהָנה! .31 ָגדֹול. ָרִהיט .30 ָעמֹוק. קֹול .29 ְלֶטֶלפֹון.

ֶׁשל סּוג .36 (ר"ת). ֲעִקיָבא ְּבֵני .35 ֶׁשחֹוֵזר. קֹול .34 ְּבַׁשָּבת. ֶׁשאֹוְכִלים

ָתו .44 ִסְייָמה. .42 ִיְׂשְרֵאִלי. ַמְטֵּבַע .41 ַהָּפָרה. ֶׁשל ַהִתינֹוק .40 ַמֶתֶכת.

ַהִמְצוֹות ִגיל .48 ִסין. ִּבְדרֹום-ַמֲעָרב ֵאזֹור .46 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת מּוִזיָקִלי;

ָּכפּוף. א .52 ָּבִסיס. .51 ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל. ִאמֹו .50 ְלָבִנים.

מאונך:

ַחִיים ַּבַעל .3 ְסחֹורֹות. ֶׁשל ּוְמִכיָרה ְקִנָייה .2 ָהַעִין. ֵמַעל ְׂשָערֹות .1

ֲאַגם. .8 ַצְנָעא. ִהיא ִּביָרָתה .7 ֶּבֶגד. ְמִכיִנים ִמֶמנּו .6 סּוְרָיה. ֶׁשל ַהִּביָרה ִעיר .5 ַּבָים. ַרִּבים ִמֶמנּו ֵיׁש .4 ַרע. ֵריַח ְּבֶעְזַרת ַעְצמֹו ַעל ֶׁשָמֵגן

ַׂשֲעָרה .20 ֶׁשָלנּו. ַהְקַטָנה ָהֶאְצַּבע .19 (ר"ת). ֵתיבֹות ָראֵׁשי .15 ָהִראׁשֹון. ָהִעְבִרי ַהחֹוֶדׁש .14 ֲחִפיָרה. ְּכִלי .12 ֶׁשל ַהגּוף. ֲאחֹוִרי ֵחֶלק .10

ָקָטן. ַהר .31 ְגדֹוָלה. ֶאֶבן .30 ָרטֹוב. א .27 ָרֲחָצה. .25 ַרַעל. .23 ִמְׁשָּפט. ֵמֶחְלֵקי .22 ַהֶגֶׁשם. ַאֲחֵרי ַּבָׁשַמִים מֹוִפיָעה .21 ָהַעְפַעף. ִּבְקֶצה

ַהְזַמן. ּכֹל .39 (ר"ת). ְגדּוִדי ׁשֹוֵמר .38 ְּבָׂשִרי. א .37 .ְמלּוְכָל א .36 ׁשֹוק. .34 ְמטּוָגנֹות. ִמֵּביִצים ַמֲאָכל .33 ֶהֶבל. ִקיטֹור, .32

ָעֶבה. א .49 ַּבֲאִוויר. ָנַסע .47 ַנֲעַלִיים. ְלא .45 ָרַמת ַגן (ר"ת). .43 ְּבצּוַרת ְנָייר. ֶּכֶסף .41



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) ָהַרָּבה הזו ממלאת את 

המזבלות ויוצרת מפגע (דבר שפוגע) תברואתי.

אולם, לאחרונה, נמצא פתרון לבעיה זו – ייצור 

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.
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מה עושים עם תפוזים מיותרים?

מאת אבי גלבוע
ִמי ֶׁשְיַבֵקר ְּב'ַגן ָהַרַעל' ֶׁשְּבַאְנְגִלָיה, ָצִרי ָלַדַעת ֶׁשהּוא ַמִגיַע ְלָמקֹום 

ְמסּוָּכן.

ֶזהּו ַגן ֶׁשּכֹל ַהְצָמִחים ֶׁשּבֹו ְרִעיִלים.

ָלֵכן, ַהִּביקּור ַּבָמקֹום ַחָייב ִלְהיֹות ְּבִליּוּוי ַמְדִריִכים ִמְקצֹוִעִיים.

"ָרִצינּו ְלָהִקים ַגן ֶׁשֵאין ָּכמֹוהּו ָּבעֹוָלם", אֹוְמִרים ְמִקיֵמי ַהַגן. ְוָאֵכן, ֵהם 

ִהְצִליחּו.

ַהִאם ִתְרצּו ְלַבֵקר ְּבַגן ִעם ְצָמִחים ֶׁשֲעלּוִלים (ְיכֹוִלים) ַלֲהרֹוג ֶאְתֶכם?

ַסָּכָנה, ַגן ַרַעל!

מאת אילה שמעוני
ְּבָיִמים ֵאֶלה ְמַתְכֶנֶנת רּוְסָיה ְלַצֵלם 

ֶסֶרט ֶּבָחָלל. ִיְהֶיה ֶזה ַהֶסֶרט 

ָהִראׁשֹון ֶׁשְיצּוַלם ִמחּוץ ְלַכדּור 

ָהָאֶרץ.

ָהַרְעיֹון ַהֶמְרָּכִזי ֶׁשל ַהֶסֶרט 

הּוא: "טּוסּו ַלּכֹוָכִבים ְוִהְפכּו 

ְלכֹוָכִבים".

ַגם ָהָאֶמִריָקִנים ְמַתְכְנִנים ְלַצֵלם 

ֶסֶרט ֶּבָחָלל, ְוַעְכָׁשיו ֵיׁש ַתֲחרּות 

ֵּבין ַהְמִדינֹות ִמי ַתְצִליַח ְלָהִפיק 

(ְלַייֵצר) ֶאת ַהֶסֶרט ִראׁשֹוָנה.

ַּבְתמּוָנה: ַהְּכָרָזה ֶׁשל ַהֶסֶרט 

ָהרּוִסי ֶׁשעֹוד א צּוַלם.

ְדרּוָׁשה: 
ַׂשְחָקִנית ֶּבָחָלל
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