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העורךקוראים כותבים משולחן

ַהדּו-ִקיּום ֶאת ְלַהֲחִזיר ְצִריִכים ֲאַנְחנּו
.(358 (ִגיָליֹון ָהַרַמָדאן ֶׁשל ָהאֹוֶכל ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ֲעָרִבים. ֶׁשל אֹוֶכל ְּבדּוָכִנים ֶׁשקֹוִנים ְיהּוִדים ִדיְּבָרה ַעל ַהַּכָתָבה

ַוֲחָבל. טֹוב, א ְוֲעָרִבים ְיהּוִדים ֵּבין ַהֶקֶׁשר ַהֶמַתח, ִּבְגַלל ַעְכָׁשיו,

יֹוֵתר)  (ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַׁשֵּפר קֹוֵדם, ַוֲאִפילּו ֶׁשָהָיה ְּכמֹו ַהדּו-ִקיּום ֶאת ְלַהֲחִזיר ָצִרי

אֹותֹו.

נסרין אמאל
חיפה

ְלַפֵחד ְצִריִכים א ְיָלִדים
ְמַפֲחִדים. ַעָזה ְלַיד ַהְיָלִדים ֶׁשַחִיים

ְמַפֲחִדים. ַעָזה ְּבתֹו ֶׁשַחִיים ַהְיָלִדים ַגם

ִמִמְלָחָמה. ְּבַפַחד ָצִרי ִלְחיֹות א ֶיֶלד חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַאף ֲאִני

ָׁשלֹום ְוֶׁשֶקט. ַחִיים ֶׁשל ִלְחיֹות ְצִריִכים ְיָלִדים

נעים איילה
אילת

ִמְתַרֶגֶׁשת א ְּכָבר
ִהְתַרַגְׁשִתי. א ֲאָבל ֶׁשִלי ְלַהְצִּביַע, ַההֹוִרים ִעם ָהַלְכִתי ָהַאֲחרֹונֹות ַּבְּבִחירֹות

ִהְתַרְגׁשּו. א ַההֹוִרים ֶׁשִלי ַגם

ַלַקְלִּפי. ִאיָתם ֵאֵל א ֶׁשִּבְכָלל חֹוֶׁשֶבת ֲאִני ַּבַּפַעם ַהָּבָאה,

חֹוָדִׁשים. ַּכָמה ּכֹל ְּבִחירֹות ְּכֶׁשֵיׁש ֶזה ָּכָכה

לוי הילה
מודיעין

ְלַאִלימּות, א
ְלדּו-ִקיּום ֵּכן

ִׂשְנָאה ָרִאינּו ַּבָׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים

ִויהּוִדים. ֲעָרִבים ֵּבין

ֵאֶלה ְלַיד ֵאֶלה ֶׁשַחִיים ֲאָנִׁשים

ְּבַאִלימּות. ַהֵׁשִני ֶאת ֶאָחד ָתְקפּו

(ְלַדֵּבר ְלַגנֹות ֶׁשָצִרי ַמָצב ֶזהּו

ֶנְגדֹו).

ֶׁשַהדּו-ִקיּום ַהְרָגָׁשה ֵיׁש ְלַרִּבים

ַוֲעָרִבים ֶנֱהַרס. ְיהּוִדים ֵּבין ֶׁשָהָיה

ׁשֹוָנה. ְקָצת ַהְמִציאּות ְלַדְעִתי,

ָהַאֲחרֹוִנים ָּפְגעּו ָהֵאירּוִעים אְֹמָנם

יֹוֵתר ָחָזק הּוא ֲאָבל ָּבדּו-ִקיּום,

ֶׁשהּוא ִנְרֶאה. ִמְּכִפי

ַהִציּבּור ֶׁשרֹוב ִלְזּכֹור ָצִרי

ְּכֶאָחד, ְוָהֲעָרִבי ַהְיהּוִדי ְּבִיְׂשָרֵאל,

ֶׁשָרִאינּו. ָהַאִלימּות ִמְקֵרי ֶנֶגד

ִלְחיֹות רֹוִצים ָהֶאְזָרִחים רֹוב

ּוְבֶׁשֶקט. ְּבָׁשלֹום

ְמַעט ֶׁשִּבְגַלל ִהיא ַהְּבָעָיה

סֹוְבִלים. ּכּוָלם ִקיצֹוִנים,

ֶאת ְלַחֵזק ֶׁשָצִרי ִהיא ַהַמְסָקָנה

ָצִרי ַוֲעָרִבים. ְיהּוִדים ֵּבין ַהֶקֶׁשר

ֶאת ַהְיָלִדים ְלדּו-ִקיּום, ְלַחֵנ

ַהְצָדִדים)  ְׁשֵני (ֶׁשל ְלָכבֹוד ֲהָדִדי

ּוְלָׁשלֹום.

אֹוָתם ֶאת ִלְתּפֹוס ָצִרי ֵׁשִני, ִמַצד

אֹוָתם. ּוְלַהֲעִניׁש ַאִליִמים ִקיצֹוִנים

ֲהָדִדי ְלָכבֹוד ִחינּו ַעל-ְיֵדי ַרק

ַנְצִליַח ַהִקיצֹוִנים ֶנֶגד ּוְפעּולֹות

ֲאִמיִתי. ְלדּו-ִקיּום ְלַהִגיַע

יגאל צדקא, 
עורך
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ְמדּוָּבר ִּביָלִדים  ָהָאֶלְפֵּבית. אֹוִתיֹות ֶאת א ַמִּכיִרים ◄ מֹוִרים: ַהְיָלִדים
ָיִמים ְסגּוִרים ָהיּו ַהְיָלִדים ֶׁשַגֵני ִּבְגַלל קֹוֶרה ֶזה ַהָּבָאה ְלִכיָתה א'. ַּבָׁשָנה ֶׁשַיֲעלּו

ִנְצָטֵר ַהְקרֹוָבה, "ַּבָׁשָנה ָהאֹוִתיֹות. ֶאת ָלְמדּו א ְוַהְיָלִדים ַהקֹורֹוָנה, ִּבְגַלל ַרִּבים

,"ֶׁשָצִרי ְּכמֹו ְלִהְתַקֵדם ַנְצִליַח ְוא ָהאֹוִתיֹות, ְּבִלימּוד ְזַמן יֹוֵתר ְלַהְׁשִקיַע

אֹוְמִרים ַהמֹוִרים.

ַלַמְאִדים. ַהִסיִנים  ִהִגיָעה ִסין ◄ ַגם
ַהַמְאִדים ַעל ֲחָלִלית ְלַהְנִחית ִהְצִליחּו

ִסין ִהיא ַהּכֹוָכב. ַעל ֶרֶכב ְלַהִסיַע ְוַאף

ַאְרצֹות ַהְּבִרית, ְלַאַחר ַהְׁשִנָייה ַהְמִדיָנה

זֹאת. ֶׁשַמְצִליָחה ַלֲעׂשֹות

ְמַחִּכים ְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה ◄ ַאְלֵפי
ְּבַרֲחֵבי ִמְּבִדיָקה עֹוֶלה ָּכ ְלעֹוְבִדים.

ְּבִמְסָעדֹות ִּבְמיּוָחד ָקָׁשה ָהָאֶרץ. ַהְּבָעָיה

ַרִּבים. ֲחֵסִרים עֹוְבִדים ָׁשם ָמלֹון, ּוְבָבֵתי

ַלֲחזֹור רֹוִצים א ֶׁשַרִּבים ֵיׁש ְלַצֵיין,

ַהקֹורֹוָנה. (ְזַמן) עֹוד ִמְתקּוַפת ֵמַהְמִדיָנה ֶּכֶסף ְמַקְּבִלים ֶׁשֵהם ַלֲעבֹוָדה ִּבְגַלל

ַהָמלֹון  ָּבֵתי ְּבַעָזה, ַהְלִחיָמה ְלַאַחר ַלִׁשְגָרה. ַלֲחזֹור ַמְתִחיִלים ◄ ַּבְמלֹונֹות
ַמִגיִעים. א ֲעַדִיין ֵמחּו"ל ַתָייִרים ַהקֹורֹוָנה, אּוָלם, ִּבְגַלל ׁשּוב ִמְתַמְלִאים.

ַהַתָיירּות. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים ַהָּבָאה", ַּבָׁשָנה ַרק ָיבֹואּו ַּכִנְרֶאה "ֵהם

ֲאָנִׁשים  ַהקֹורֹוָנה, ִמְתִחיַלת ָהִראׁשֹוָנה ַּבַּפַעם ֵמָחָדׁש. ִנְפְתחּו ַהקֹוְלנֹוַע ◄ ָּבֵתי
ְּבאּוָלם. ִאיׁש 50 ֶׁשל ַהְגָּבָלה ֵיׁש ֵּביְנַתִיים, ַהקֹוְלנֹוַע. ְלָבֵתי ִהִגיעּו

ַהר ַעל ִראׁשֹוָנה ◄ ִיְׂשְרֵאִלית
ְּבַגג ָהעֹוָלם",  "ָהִייִתי ָהֶאֶווֶרְסט.
ַהַהְצָלָחה וֹוְלְפסֹון. ָדִניֵאל ָאְמָרה

ִמְּפֵני ְּביֹוֵתר, ַמְרִׁשיָמה ָדִניֵאל ֶׁשל

ִהיא ִנְפְצָעה ָׁשִנים, ְּכֶעֶׂשר ֶׁשִלְפֵני

ָחְׁשבּו ֶׁשִהיא ְוָהרֹוְפִאים ָקֶׁשה,

תּוַכל ָלֶלֶכת. א ִּבְכָלל

ֵאירֹוָּפה ַאלּוַפת ◄ ִיְׂשְרֵאִלית
גֹוְרֶּבְנקֹו, ַאָנְסָטְסָיה ִּבְׂשִחָייה.

ְתַייֵצג ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַה-17, ַּבת

ָּבאֹוִליְמְּפָיאָדה. ַגם

ֶמַדְלָיה", ְלָהִביא ְמַקָווה "ֲאִני

ַאָנְסָטְסָיה. אֹוֶמֶרת
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גליק רונן מאת
ֵאֶלה ְּבָיִמים

ִמְתַקְיימֹות

ֵּבין ִׂשיחֹות

ִיְׂשָרֵאל ִלְלָבנֹון.

ַהִׂשיחֹות נֹוֵׂשא

ַהַיִמי ַהְגבּול הּוא

ְׁשֵתי ֵּבין

ַהְמִדינֹות.

ַהְמִדינֹות. ְׁשֵתי ֵּבין ֶׁשַּבְגבּול ָהאּו"ם ְּבִמְׂשְרֵדי ִמְתַקְיימֹות ַהִׂשיחֹות

ְמִחיֵרי ָלָמה
עֹוִלים? מּוָצִרים

ְלָבנֹון? ִעם ֶהְסֵּכם ִיְהֶיה ַהִאם

צדקא יגאל מאת
ַהָדרֹום. ְלִיׁשּוֵבי ַהֶׁשֶקט ָחַזר ַהְפָסַקת ָהֵאׁש, ְלַאַחר

ַהַחַמאס. ִמִטיֵלי ִנְפְגעּו ֶׁשָלֶהם ֶׁשַהָּבִתים ְלֵאֶלה ַמֲעִביָרה ֶּכֶסף ַהֶמְמָׁשָלה

ַעָזה. ְלתֹוָׁשֵבי (אֹוֶכל) ּוָמזֹון ְתרּופֹות ׁשֹוַלַחת ַגם ִיְׂשָרֵאל

ְלַעָזה. ּוָמזֹון ְרפּוִאי ִציּוד ִלְׁשלֹוַח ֵהֵחלּו ּוְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ִמְצַרִים ַגם

אֹוְמִרים ְרִגיִלים", ְלַחִיים ַלֲחזֹור ַעָזה ְלתֹוָׁשֵבי ַלֲעזֹור ְצִריִכים "ֲאַנְחנּו

ַּבְגבּול ֶׁשֶקט ֶׁשִיְהֶיה ִלְדאֹוג ְצִריִכים ֲאַנְחנּו "ִמַצד ֵׁשִני, ַהַמֲעָרב. ִּבְמִדינֹות

ִיְׂשָרֵאל". ִעם

ַרּבֹות. ְלָׁשִנים ִייָׁשֵמר ַהְגבּול ְמַקִווים ֶׁשַהֶׁשֶקט ִצֵדי ֶאְזָרִחים ִמְׁשֵני

ַלֲחזֹור ְלַחִיים ְׁשֵקִטים 9ְמַקִווים

10
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גלבוע אבי מאת
ָּבָאֶרץ ַרִּבים מּוָצִרים ְמִחיֵרי

ָלַאֲחרֹוָנה. עֹוִלים ּוָבעֹוָלם

ֶׁשִנְתְקָעה ָהאֹוִנָייה ִּבְגַלל זֹאת

סּוֵאץ. ִּבְתָעַלת

ֶאת ָחְסָמה ֲעָנק אֹוִנַיית ַּכָזכּור,

ָיִמים, ְּבֶמֶׁש ַּכָמה סּוֵאץ ְתָעַלת

ַיִמי. ְתנּוָעה ִלְפָקק ְוָגְרָמה

ַּבְזַמן ִהִגיעּו א מּוָצִרים

ֶׁשָגַרם ַמְחסֹור ָיַצר ְוֶזה ַלְׁשָווִקים,

ַהְמִחיִרים. ַלֲעִלַיית (ָעָׂשה)

(ְמַפֲחִדים)  ָּבעֹוָלם חֹוְׁשִׁשים

ִלְקרֹות  (ָיכֹול) ָעלּול ָּכֶזה ֶׁשַמָצב

ִּפְתרֹון ְּכֵדי ּוְמַחְּפִׂשים ׁשּוב,

אֹותֹו. ָלֵתת) (א ִלְמנֹוַע

ִלְבנֹות הּוא ַאַחד ָהַרֲעיֹונֹות

ִמִמְזָרח ֶׁשֵתֵצא ְמִסיַלת ַרֶּכֶבת

ְלִיְׂשָרֵאל, ּוִמָׁשם ְוַתִגיַע ַאְסָיה

ְלֵאירֹוָּפה ַהמּוָצִרים ְלַהֲעִביר ֶאת

ָהעֹוָלם. ְוִלְׁשָאר

ֵּבין ָׁשלֹום ֵיׁש "ַהיֹום, ַּכֲאֶׁשר

ֶזה ַהִתיכֹון, ַּבִמְזָרח ְמִדינֹות

אֹוְמִרים ֶאְפָׁשִרי", ְּבֶהְחֵלט

ָּבעֹוָלם.
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ְירּוָׁשַלִים ְּבָעיֹות ְּבחֹוַמת

ַעל ׁשֹוְמִרים
ַהָׁשלֹום ֶהְסֵּכֵמי

האולימפיאדה נגד ביפן מחאות

גרינברג עמית מאת
חֹוַמת ְלַיד ֶׁשָחְפרּו ַאְרֵכאֹולֹוִגים

ְמסּוָיים, ֶׁשְּבֶקַטע ִגילּו ְירּוָׁשַלִים,

ָנכֹון. ְּבנּוָיה א ַהחֹוָמה

ֶקַטע ְּבאֹותֹו ִהְתָּבֵרר, ֶׁשַהחֹוָמה

ַעל ֶאָלא ַעל ֶסַלע ָחָזק, ְּבנּוָיה א

ֶזֶבל. ֶׁשל ְיָׁשנֹות ֲעֵרימֹות

ִליּפֹול",  (ְיכֹוָלה) ֲעלּוָלה "ַהחֹוָמה

ָהַאְרֵכאֹולֹוִגים. ָאְמרּו

(ִהְתִחיָלה)  ֵהֵחָלה ֵאֶלה, ְּבָיִמים ָלֵכן,

ַּבֲעבֹודֹות ְלִחיזּוק ְירּוָׁשַלִים ִעיִרַיית

ַהחֹוָמה.

ָדִוד. ִמְגָדל ְלַיד ַּבְתמּוָנה: ַהֲעבֹודֹות

גרינברג עמית מאת
ֶׁשָחְתמּו ַהמּוְסְלִמיֹות ַהְמִדינֹות

ָׁשלֹום ַעל ֶהְסֵּכֵמי ָלַאֲחרֹוָנה

ִלְׁשמֹור ַמְמִׁשיכֹות ִיְׂשָרֵאל, ִעם

ֲעֵליֶהם.

ְּבַעָזה. ַהְלִחיָמה ַלְמרֹות זֹאת,

ַעל ֶׁשָחְתָמה סּוָדן, ְדרֹום ַגם

ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ָׁשלֹום, ֶהְסֵּכם

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ִתְׁשמֹור ַעל ַהְקָׁשִרים מאת שירה לוי
ב-23 ביולי. אולם, רופאים  להיפתח אמורה בטוקיו האולימפיאדה

את  לקיים שלא בכוח) מהממשלה (מבקשים ואזרחים יפניים דורשים

האולימפיאדה.

רוצים לא "אנחנו היפנים. אומרים טוב", לא אצלנו הקורונה "מצב

של הווירוס". סוגים עוד שלנו למדינה יכניסו העולם שספורטאים מכל

האולימפיאדה. נגד מפגין אדם בתמונה:

1213
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הבר... לחמורי תודה

ומחשבים גלבועמדע אבי בעריכת

מאת יעקב כהן
ָלַאֲחרֹוָנה  (ִהִציָגה) ְלָבנֹון ָחְׂשָפה

(ֶׁשִהיא ִמתֹוַצְרָתה ַחְׁשַמִלית ְמכֹוִנית

ָיְצָרה).

ֶׁשֶקל,  ֶאֶלף ְּכ-100 ַהְמכֹוִנית ֶׁשעֹוָלה

ֶׁשְמכֹוִניֹות ִמׁשּום ְלזֹוָלה, ֶנְחֶׁשֶבת

ְׁשלֹוָׁשה. ִּפי עֹולֹות דֹומֹות

ֶׁשִהיא אֹוְמִרים ַהְלָבנֹוִנים ַהַיְצָרִנים

ְוֶחְסכֹוִנית. ְמאֹוד ְמִהיָרה

ִמְׁשַתְמִׁש16 ָהעֹוָלם
סּוָּכר ְּבָפחֹות

שמעוני איילה מאת
ָּבעֹוָלם ֶׁשֲאָנִׁשים ַהסּוָּכר ַּכמּות

ּכֹל  יֹוֶרֶדת (ִמְׁשַתְמִׁשים) צֹוְרִכים

ַהְזַמן.

(ִּבְגַלל) ֶׁשֶזה ִּבְזכּות ִנְרֶאה,

יֹוֵתר חֹוְׁשִבים ֶׁשֲאָנִׁשים ָהעּוְבָדה

ֶׁשָלֶהם. ַהְּבִריאּות ַעל

(אֹוֶכל) ֶחְברֹות ָמזֹון ָלֵכן,

סּוָּכר ָּפחֹות ָׂשמֹות עֹוָלִמיֹות

ֶׁשָלֶהן. ַּבמּוָצִרים

ַגם ַאֶתם ּוָמה ִאיְתֶכם? ַהִאם

ַהסּוָּכר? ְצִריַכת ֶאת הֹוַרְדֶתם

מאת שירה לוי
במדבר שחיים אדם בני

חופרים לעצמם בארות

כדי לחיות. מים

חיות עושות מה אולם

(פרא) במדבר?  הבר

(מאיפה) הן  מאין

שלהן? המים את (מקבלות) משיגות

מהם. נהנות אחרות וחיות מים בורות שחופרים חיים בעלי שיש מתברר,

הבר. חמורי הם האלה החשובים החופרים

עמוקים מצליחים לחפור בורות בר שחמורי בארצות הברית גילו חוקרים

לעומק לחפור כדי שלהם בפרסות משתמשים הם מהם. לשתות כדי

יותר. ואף מטרים שישה

אחרים חיים בעלי גם שלהם. הקשה מהעבודה נהנים הם רק לא

ועוד, קרפדות דובים, צבאים, ציפורים, כמו: במדבר, שנמצאים

מכך. מרוויחים

מאוד", רבים חיים בעלי של לקיומם חשובים האלה המים "בורות

על  (לומר תודה) לחמורי הבר להודות צריכים "הם החוקרים. אומרים

שהם מקבלים". המים
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מאת יעקב כהן
מצטמצם בהודו העניים מספר

(יורד) כל הזמן. ליותר אנשים יש 

והם עבודה מסודרים מקומות

כסף. יותר קצת מרוויחים

בעבור משמחת ידיעה בהחלט זו

אולם,  ההודים. (בשביל) האזרחים

ואיכות כולו, העולם בשביל

משמח. זה פחות הסביבה,

לאיכות קשור זה ולמה איך

הסביבה?

לא ההודים לרוב היום, עד ובכן,

היו מזגנים. כדי להתמודד עם

אל יוצאים ההודים הרב, החום

ברחובות יֵשנים הם לבתים. מחוץ

הגגות. על או

יותר מהם יש לחלק כאשר עכשיו,

מזגנים. השימוש הם קונים כסף,

יותר  (עושה) לייצור גורם במזגנים

אוויר  (הוצאה) של ולפליטה חשמל

עצמם. מהמזגנים חם

לעליית גורמים ההודים וכך,

מדובר שכן, כולו. בעולם החום

שהחלו חדשים מזגנים במיליוני

לפעול. (התחילו)

את להאשים שאי-אפשר כמובן,

מזגנים. מפעילים שהם ההודים

חמה ואנחנו "המדינה שלנו

"גם ההודים. אומרים סובלים",

קרירים בבתים לחיות מגיע לנו

ונעימים".

אחד שכל לבעיה הוא הפתרון

פחות מאיתנו ישתמש ואחד

במזגנים.

העולם את מחממים ההודים
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ֳא19

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

(ְּבִיְׂשָרֵאל) ָהִעיְווִרים יֹום ְּביּוִני – 6
ַהְּבָעיֹות ֶׁשָלֶהם. ֶאת ָיִבין ֶׁשַהִציּבּור ָרְצָתה ִיְׂשְרֵאִלים ִעיְווִרים ֶׁשל ְקבּוָצה

ָהִעיְווִרים.  יֹום ֶאת (ִתְכְנָנה) ָיְזָמה ִהיא ָלֵכן,

ֶׁשֵאין ָמה ,(6/6) ַהטֹוָבה ָהְרִאָייה ַהִמְסָּפר ֶׁשל ֶאת ֶׁשְמַצֵיין ,ַלַתֲאִרי ֵלב ִׂשימּו

ְלִעיְווִרים....

ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת ְמַצְייִנים ֵאי  ָאז

זֹו ְּבצּוָרה ִעם ְמַלֶווה. ּוְלִהְסתֹוֵבב ִעם ִמְטַּפַחת ָהֵעיַנִיים ֶאת ְלַכסֹות ֶאְפָׁשר

ֶׁשל ָהִעיְווִרים. ַהְקָׁשִיים ַעל לֹוְמִדים

ִעיֵוור ָאָדם ַמִּכיִרים ְּבַווַדאי ֵהם ַלֲעזֹור. ֵאי ֶאְפָׁשר ְוִלְׁשאֹול ְלִעיְווִרים ִאְרגּון ֶקֶׁשר ִעם ִליצֹור ִהיא נֹוֶסֶפת, ֶאְפָׁשרּות

ַּבסּוֶּפר. ִּבְקִניֹות ֶעְזָרה ִעיתֹון, אֹו ֶׁשל ַהְקָרָאה אֹוטֹוּבּוס, ְלַתֲחַנת ִליּוּוי ֶׁשָצִרי

18
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בעולם ביותר הארוך התלוי הגשר

היה למה
בכפר? חושך

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

בגינה ומרעישים יושבים לביתכם, מגיעים היו לכם, שאורחים תארו

לזה? הייתם מסכימים האם אתם הזמן. כל

הברית. בארצות שונים במקומות עכשיו שקורה מה זה ובכן,

אחת בגינה רם. בקול לגינות ומרעישים הגיעו צרצרים מיליארדי

צרצרים. להיות אלפי יכולים

הם  'ביקורים', בין ב-17 שנה. פעם רק 'מבקרים' שהם הוא המזל

לאדמה. מתחת חיים

בגינה. פרח אוכל צרצר בתמונה:

הבניין 'תחרות' על יש מדינות בעולם בין

ביותר. הגבוה

התלוי הגשר – אחרת 'תחרות' יש עכשיו

בעולם. ביותר הארוך

וללא חבלים על גשר הוא תלוי גשר

אותו מלמטה. עמודים שמחזיקים

התלוי הגשר הציגה פורטוגל את לאחרונה,

מטרים. 516 אורכו ביותר. הארוך

הזה השיא את תשבור מדינה איזו מעניין

בעתיד...

מאוד רועשים אורחים

22

2021

'אדום חזה' מסוג ציפור קטנה

הטילה ביצים בארון חשמל

בהודו. בכפר מרכזי

לעזור החליטו הכפר תושבי

הקטנה. לציפור

החשמל שהפעלת ידעו הם

בה  (יכולה) לפגוע עלולה

במשך לכן, שלה. ובגוזלים

בחושך. התושבים חיו חודש,

ועפו, גדלו שהגוזלים לאחר רק

אורות. להדליק התושבים חזרו
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העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת

ספרייה נודדת הפתרון -

עתיקה חליפה יקרהחקלאות
בחינם!

העולמית, הבגדים חנויות רשת

למצוא לאנשים עוזרת ,H&M

עבודה.

הרשת יצאה לאחרונה,

חליפה יקרה במבצע –

בחינם. עבודה לראיונות

לראיון מגיע אדם "כאשר

טוב ייראה שהוא חשוב עבודה,

.H&M-ב אומרים ומכובד",

יש לכולם שלא היא "הבעיה

כאן ויפות. יקרות חליפות

ועוזרים לתמונה, נכנסים אנחנו

שצריך". מי לכל

להחזיר צריך החליפה את

שעות. 24 לאחר

בינתיים קיים הזה המבצע

גם הוא יגיע באנגליה, ובקרוב

לארצות הברית.

גם לישראל? הוא יגיע האם

לכן,  הקורונה. (ניצחו) על לא התגברו בפקיסטן עדיין

סגורים. והספריות הספר בתי

דרך להביא זאת בכל מצאה הממשלה הפקיסטנית

(עוברת ממקום למקום)  נודדת ספרייה – לאנשים ספרים

גמלים. על

ספרים מחליפים הכפרים אחד תושבי בתמונה:

בספרייה הנודדת.

ֳא

23

24

25

לזרוע, לקצור, כדי שונות במכונות משתמשים בחקלאות מודרנית

עובדים אנשים שמעט הסיבה זו אחרות. עבודות ולעשות לקטוף

אותם. החליפו המכונות פשוט, בחקלאות.

ביד. נעשות עדיין החקלאות עבודות שבהן מקומות עדיין יש אולם,

ללא היא מגדלת אורז שבתמונה. למשל, האישה מבנגלדש כך,

קטפה. כבר שהיא האורז את מסננת היא כאן מכונות.

קטן. שלה שהשדה אורז, בגלל מעט מאוד מגדלת היא למעשה,

מביאה שהיא לאוכל חשובה תוספת זו שלה, הענייה במדינה אך

שלה. למשפחה

לבנגלדש. שייסע בעבר, החקלאות היתה איך לראות שרוצה מי אז
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26

קצר סיפור

ָהַעִתיק ַהַּכד ַהְמיּוָחד ֶׁשל ַהֶצַבע
ֶמֶל ֶׁשָאַהב ָהָיה ַרּבֹות, ָׁשִנים ִלְפֵני

ְמאֹוד). (ְיָׁשִנים ַעִתיִקים ְדָבִרים ְמאֹוד

ָהעֹוָלם ְלכֹל ְׁשִליִחים ׁשֹוֵלַח ָהָיה הּוא

ְמיּוָחִדים. (ְדָבִרים) ֲחָפִצים ְלָהִביא לֹו

ּוְבָידֹו ָזֵקן ִהִגיַע ֵאָליו ָאָדם ֶאָחד, יֹום

א ֶׁשַהֶמֶל ְמיּוָחד ַּכד ָהָיה ֶזה ַּכד.

ֵמעֹוָלם. ָרָאה ְּכמֹותֹו

ַהֶזה "ַהַּכד ַהָזֵקן. ָאַמר ,"ַהֶמֶל "ֲאדֹוִני

ַהְמלּוָכה ְּבִמְׁשַּפַחת ְלדֹור ִמדֹור עֹוֵבר

ַהֶמֶל ַהִסיִני ָׁשִנים. ֵמאֹות ְּכָבר ַהִסיִנית

(ִסיָמן)  ְלאֹות אֹותֹו ְל ָלֵתת ִמֶמִני ִּביֵקׁש

ֵאין ַהְמִדינֹות. ַהְיִדידּות ֵּבין ַעל תֹוָדה

ִלְׁשמֹור ְּכַדאי ָלֵכן ָּבעֹוָלם. ָּכֶזה ַּכד עֹוד

ִמְׁשָמר". ִמּכֹל ָעָליו

ִמָיד  ְוֵהִבין ַּבַּכד ַהֶמֶל (ִהְסַתֵּכל) ִהִּביט

ְמיּוָחד. ֶׁשֶזה ַמֶׁשהּו

ַהָזֵקן  ַלָׁשִליַח (ָאַמר תֹוָדה) הֹוָדה הּוא

ִסין. ְלֶמֶל תֹוָדה ִמְכָתב ִאיתֹו ְוָׁשַלח

עֹוֵמד ְלַיד ַהֶמֶל ָהָיה יֹום, ְּבכֹל ֵמָאז,

ּבֹו. (ִמְסַתֵּכל) ּוִמְתּבֹוֵנן ַהַּכד

ְוִעם ִעם ָיִדיֹות ָגבֹוַה ַּכד ֶזה ָהָיה

ָמה  אּוָלם ָיִפים. (ִקיׁשּוִטים) ִעיטּוִרים

ֶׁשלֹו. ַהֶצַבע יֹוֵתר, ֶזה ְמיּוָחד ֶׁשָהָיה

ָאַמר ֶׁשָּכֶזה", ֶצַבע ָרִאיִתי א "ֵמעֹוָלם

ֶאת ִלְראֹות ֶׁשָּבאּו ַהֶמֶל ָלאֹוְרִחים

ַהְמיּוֶחֶדת. ַהַמָתָנה

ְוַלֶצַבע ַלַּכד ַאֲהָבה ִמתֹו ֶאָחד, יֹום

ֶאת ִקירֹות ִלְצּבֹוַע ַהֶמֶל ֶהְחִליט ֶׁשלֹו,

ְּבֶצַבע ֶׁשל ָהַאְרמֹון ָהָראִׁשי ַהֶחֶדר

ַהַּכד.

ִלְמצֹוא ֶאת ָהַאְרמֹון ִמַצָּבֵעי ִּביֵקׁש הּוא

ִהְצִליחּו א ֵהם ַא ַהֶצַבע ַהַמְתִאים,

ְלַהִגיַע ַלֶצַבע ָהָרצּוי.

ִמּכֹל ָהעֹוָלם ַצָּבִעים ַהֶמֶל ִהְזִמין

ַגם ַא ַהֶחֶדר ָהָראִׁשי, ִלְצּבֹוַע ֶאת ְּכֵדי

ִנְצַּבע ְוָכ ַּבְמִׂשיָמה. ִהְצִליחּו ֵהם א

ְוׁשּוב. ׁשּוב ָהָראִׁשי ַהֶחֶדר

ְרחֹוָקה. ֵמֶאֶרץ ַצָּבִעי ִהִגיַע ֶאָחד, יֹום

ָּבטּוַח ַוֲאִני אֹוָמן, ֶאָלא ַצָּבִעי א "ֲאִני

,"ַהֶמֶל ֲאדֹוִני זֹאת, ַלֲעׂשֹות ֶׁשאּוַכל

ִלי ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִתיֵתן "ֲאָבל ָאַמר.

ֶזה". ַעל ַלֲעבֹוד חֹוֶדׁש ָׁשֵלם

(ְּבִלי)  ַלְתַנאי ְּבחֹוֶסר ִהְסִּכים ַהֶמֶל

ָרצֹון.

ַלֶחֶדר ַהֶמֶל ִנְכַנס חֹוֶדׁש, ַּכֲעבֹור

ַהֶחֶדר, ְּבֶמְרָּכז ָעַמד ַהַּכד ָהָראִׁשי.

ַּבֶצַבע ְּבִדיּוק ְצבּוִעים ָהיּו ְוַהִקירֹות

ַהַּכד. ֶׁשל

ָאַמר מּוְכָׁשר ְמאֹוד", "ַאָתה ָאָדם

ָמה "ָעִׂשיָת ְּבִׂשְמָחה. ַהֶמֶל

א ַאֵחר ְלָפֶני ֶאָחד ֶׁשַאף

ֲאִני ַמְזִמין ַלֲעׂשֹות. ִהְצִליַח

ַעל ָהַאֲחַראי ִלְהיֹות אֹוְת

ָהאֹוָמנּות ָּבַאְרמֹון אֹוְצרֹות

ּכּוָלה". ּוַבְמִדיָנה

ָעָׂשה ֲעבֹוָדה ָהִאיׁש ְוָאֵכן,

אֹותֹו, ָאַהב ַהֶמֶל טֹוָבה.

ִלְסָגנֹו. אֹותֹו ְוָהַפ

 ,ְוַהֶמֶל ַהָׁשִנים (ָעְברּו) ָחְלפּו

ֶהֱעִביר ְיָלִדים, לֹו ָהיּו ֶׁשא

אֹוָמן. ְלאֹותֹו ֶאת ַהְמלּוָכה

ַּבַתְפִקיד ֶׁשַתְצִליַח ָּבטּוַח "ֲאִני

ַמְפִקיד "ֲאִני ָאַמר. ֶהָחׁשּוב",

ַהְמִדיָנה ֶאת ְּבָיְד (ָׂשם)

ֶאת ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ִּביִדיָעה

ַהָנכֹון". ַהָדָבר

ּכֹל ָאהּוב ַעל ְלֶמֶל ָהָיה ַהַצָּבִעי ְוָאֵכן,

ָהֶאְזָרִחים.

ֶאת ְוֶהֱעִביר ִהְזַדֵקן, הּוא ֶׁשַגם ֶאָלא

ְּביֹוֵתר). (ַהָגדֹול ַהְּבכֹור ִלְבנֹו ַהְמלּוָכה

ָרִציִתי "ָתִמיד ַהֵּבן. ָאַמר ַהָיָקר", "ָאִבי

ַהָנכֹון ַלֶצַבע ִהַגְעָת ֵאי אֹוְת ִלְׁשאֹול

ִהְצִליַח א ֶאָחד ַּכֲאֶׁשר ַאף ַהַּכד, ֶׁשל

."ְלָפֶני זֹאת ַלֲעׂשֹות

ַהסֹוד", ָאַמר ַהֶמֶל ֶאת ְל "ֲאַגֶלה

ִעְרַּבְבִתי ָׁשֵלם חֹוֶדׁש ְּבֶמֶׁש" ַהַצָּבִעי.

ְלַהִגיַע ַלֶצַבע ִהְצַלְחִתי וא ְצָבִעים

ֶאת ָמָצאִתי ָהַאֲחרֹון, ַהָנכֹון. ַּביֹום

ְלָפַני ֶׁשָצַבע ָהִאיׁש ֶׁשל ַהֶצַבע ַּפִחית

ַהַּפִחית ֶאת ָּפַתְחִתי ַהֶחֶדר ָהָראִׁשי. ֶאת

ַהַּכד ַעְצמֹו...". ֶאת ְוָצַבְעִתי



ורק חיות אך והֶאמּו הקנגורו

לא שתיהן אגב, באוסטרליה.

יכולות ללכת לאחור.

בעולם נולדים יום, בכל

חדשים.  תינוקות  כ-370 אלף

את מספר החברה שמייצרת

בעולם ביותר הרב הצמיגים

בכל לגו. היא מייצרת היא...

צמיגים! כמיליון יום

הברית שבארצות בנְּברסקה

אחת תושבת עם עיירה יש

העיירה, ראש היא בלבד.

בבר, המגישה הספרנית,

המנקה. ואפילו

יותר נמשכים יתושים

או בננה שאכלו לאנשים

בירה.  שתו

'קריוקי' המילה פירוש

'תזמורת ריקה'.  ביפנית הוא

שלא היחיד האיבר הן שיניים

(מבריא) בעצמו.  מחלים

צוחק מאיתנו אחד כל

ביום. פעמים כ-15 בממוצע
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ולעניין ֳא29קצר 28 ַּבָלִׁשית ֲחָכִמיםִחיָדה חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ִּבְׁשַנת2020ָּבָרקאֹוָּבָמהְּכָבראָהָיה ָנִׂשיא.

ַהָנִׂשיא ַהָיָקר ֶׁשל ַהֵסֶפר
(ָיֶפה ְמאֹוד). ְּבִהידּור ָלבּוׁש ָאָדם ִהִגיַע ִּבירּוָׁשַלִים ַהְלאּוִמית ַלִסְפִרָייה

(ֶׁשֵאין ָנִדיר ְּבָיִדי ֵסֶפר ָאַמר. "ֵיׁש ַהִסְפִרָייה", ְמַנֵהל ִעם ְלַדֵּבר רֹוֶצה "ֲאִני

אֹוָּבָמה.  ָּבָרק ְלֶׁשָעַבר, ָהָאֶמִריָקִני ַהָנִׂשיא ָעָליו ֶׁשָחתּום ָּכמֹוהּו)  ַהְרֵּבה

ְּבִמינֹו ָיִחיד ֵסֶפר ֶזהּו ּפּוִטין. ְוָלִדיִמיר רּוְסָיה, ְנִׂשיא ִלְכבֹוד ַהְקָדָׁשה ּבֹו ֵיׁש

ֲאִני ֶׁשָלֶכם, ַהִסְפִרָייה ֶאת אֹוֵהב ֶׁשֲאִני ַרב. ִּבְגַלל ָׁשֶווה ֶּכֶסף ָּבעֹוָלם ְוהּוא

ֶׁשַהִסְפִרָייה ָלֶכם, ְדעּו (ַרק). ִּבְלַבד דֹוָלר ְּבִמיְליֹון אֹותֹו ָלֶכם ִלְמּכֹור מּוָכן

דֹוָלר". ִמיְליֹון ְׁשלֹוָׁשה ִלי ָעָליו ִהִציָעה ְּבוֹוִׁשיְנְגטֹון

ְוָׁשם ָהָיה ֶׁשל ַהֵסֶפר, ָהִראׁשֹון ַהַדף ֶאת ָּפַתח הּוא ֶאת ְדָבָריו, ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח

ָּכתּוב:

רּוְסָיה, ְנִׂשיא ִליִדיִדי,

ְּבַמָתָנה, ֶזה ֵסֶפר ַקֵּבל

ָהַעִמים. ְׁשֵני ַהטֹוָבה ֵּבין ַהְיִדידּות ִלְכבֹוד

ֶהָחתּום, ַעל

ַהְּבִרית ַאְרצֹות ְנִׂשיא אֹוָּבָמה, ָּבָרק

2020 אֹוגּוְסט וֹוִׁשיְנְגטֹון,

צּור, יֹוָנָתן ִהְתַקֵׁשר ַלַּבָלׁש ַהִסְפִרָייה ְמַנֵהל

ַהֵסֶפר. ֶאת ִלְקנֹות ְּכַדאי ִאם ְּכֵדי ָלַדַעת

ַהַּבָלׁש ָאַמר ִּבְמִהירּות", ֵמַהִמְׂשָרד ַהֶזה ָהִאיׁש ֶאת ְלַסֵלק ְל ַמִציַע "ֲאִני

ַׁשְקָרן". "הּוא צּור.

ִזיּוף? ֶׁשֶזהּו ָיַדע ַהַּבָלׁש ֵאי

27

 


ויקיפדיה

ִמיָלה ַעל ִמיִלים ָמה ּכַ

ֵקֶהה? אֹו ֵּכֶהה
ְוֵיׁש ָּבִהיר, ֶׁשהּוא ֶצַבע ֵיׁש

ֵּכֶהה. ֶׁשהּוא ֶצַבע

ֵקָהה. ַסִּכין ְוֵיׁש ַסִּכין ַחָדה ֵיׁש

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ְלָמָׁשל, ,ָּכ

ֵקָהה. ַהֵּכָהה, ֶׁשַהַסִּכין
Pixabay

28
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ֶׁשֵמֵעז ָהֵעז

ְוַהִתינֹוק ַהּכֹוֵעס ְסּפֹוְרָטִאים רֹוָנאְלדֹו 90
ֵייְצאּו ְלטֹוְקיֹו

שמעוני איילה מאת
רֹוָנאְלדֹו ְּכִריְסִטיָאנֹו ִהְבִקיַע ְּבֶסְרְּבָיה, ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשָהָיה ַּכדּוֶרֶגל ְּבִמְׂשָחק

ּפֹוְרטּוָגל. ִלְזכּות ִניָצחֹון ַׁשַער

ַהַׁשַער. ֶאת ְּבָטעּות ִאיֵׁשר) (א ָּפַסל ַהׁשֹוֵפט אּוָלם,

ֶׁשלֹו ַעל  ַהֶקְּפֶטן ֶסֶרט ֶאת (ָזַרק) ִהְׁשִלי ַהּכֹוֵעס רֹוָנאְלדֹו ַהִמְׂשָחק, ְּבסֹוף

ַהֶדֶׁשא.

ְלַמַען ּפּוְמִּבית ִּבְמִכיָרה ִנְמַּכר ִמֶזה. ַהֶסֶרט ֶׁשִהְרִוויַח ִמי ֶׁשֵיׁש ִמְתָּבֵרר,

ֶסְרִּבי. ְלִתינֹוק ָיָקר ִניתּוַח (ִּבְׁשִביל)

רֹוָנאְלדֹו. ָאַמר ֶאְׂשַמח ְמאֹוד", ַהַׁשַער ֶׁשִנְפַסל, ִּבְזכּות ַיְבִריא ַהִתינֹוק "ִאם

גליק רונן מאת
ְלאֹוִליְמְּפָיאַדת ִתְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל

ְּב-21  ְסּפֹוְרָטִאים 90 טֹוְקיֹו

ְסּפֹוְרט ׁשֹוִנים. ַעְנֵפי

ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהִמְׁשַלַחת זֹו

ַהְזַמִנים. ְּבכֹל ְּביֹוֵתר ַהְגדֹוָלה

ִלינֹוי ַהִמְתַעֶמֶלת ַּבְתמּוָנה:

ִלְזּכֹות טֹוב ִסיּכּוי ָאְׁשָרם, ַּבֲעַלת

ָזָהב. ְּבֶמַדְלַיית

30

31

32

מאת שירה לוי
לגלוש אוהב מאוד מקרגור (משמאל) ֵדנה

הגלים. על

ּפיזמֹו, אוהב שלו, העז שגם מתברר

לגלוש.

אליו מצרף הוא לים, יוצא שדנה פעם בכל

הקדמי בחלק לעמוד שאוהב העז, את גם

הגלשן. של

אורחים, גם מצטרפים לגלישה לפעמים,

העז. של ומהאומץ מהים שנהנים

רויטרס

ֳא

רויטרס

רויטרס



גרינברג עמית מאת
ָקנּו ָהַאֲחרֹוָנה, ַּבָׁשָנה

250 ֶאֶלף  ַהִיְׂשְרֵאִלים

ֲחָדׁשֹות. ְמכֹוִניֹות

ַרק ָהֵאלּו "ַהְמכֹוִניֹות

ַהְּפָקִקים ֶאת ַיְגִדילּו

אֹוְמִרים  ַּבְמִדיָנה",

ְלַתְחּבּוָרה. מּוְמִחים

ַהְּכִביִׁשים". ֶאת ְלָמֵלא ִציּבּוִרית ְוא ְּבַתְחּבּוָרה ִלְנסֹוַע "ֲאָנִׁשים ְצִריִכים

ְמכֹוִניֹות. ָוֵחִצי ִמיְליֹון ִּכְׁשלֹוָׁשה ִיְׂשָרֵאל ִּבְכִביֵׁשי ֵיׁש ַהּכֹל ְּבַס
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ֲחָדׁשֹות ְמכֹוִניֹות ֶאֶלף 250

קיפודים נגד ניו-זילנד
מאת שירה לוי

שיש להאמין קשה

מישהו שלא אוהב

יצורים אלה קיפודים.

וחמודים, קטנים

למרות לאהוב, שקל

באמת שאי-אפשר

אותם. ללטף

אותם. אוהבים כל-כך לא שבניו-זילנד מתברר אולם

הביאו קיפודים כלל. אנשים בניו-זילנד היו כמאה שנה, לא לפני עד

באוסטרליה שאין בגלל בטבע. להתרבות התחילו והם מאירופה אותם

מאוד. התרבו הם קיפודים, שטורפים חיים בעלי

שחושבים. כמו נחמדה כל-כך לא הזו והקוצנית הקטנה שהחיה מתברר,

(גומרת)  ומחסלת ציפורים של מקינים ביצים אוכלת לטאות, טורפת היא

צרצרים.

עלולים חיים בעלי של רבים הקיפודים, סוגים שבגלל גילו בניו-זילנד

(יכולים) להיכחד (להיעלם מהעולם).

מהמדינה. אותם לסלק שצריך למסקנה הגיעו הם

אותם להחזיר הניו-זילנדים. "צריך אומרים לטבע כאן", שייכים לא "הם

הטבע". על מאיימים הקיפודים לא שם לאירופה,

ַלֲעזֹור ּבֹואּו
ִּפיק ִלְצִביָקה

35

34 33

ֳא

שמעוני איילה מאת
ַהַזָמר ְמַפְרֵסם ֵאֶלה, ְּבָיִמים

ְּבֵׁשם: ָחָדׁש ִׁשיר ִּפיק ְצִביָקה

ַהֶׁשֶמׁש". ָׁשם ַהָים, "ָׁשם

ָלֵתת ֶהְחִליט ָהִאם א הּוא אּוָלם,

אֹו ּוָמִהיר, ָׂשֵמַח ִסְגנֹון ַלִׁשיר

ִסְגנֹון ִאיִטי יֹוֵתר...

ַלִציּבּור ָלֵתת ָהָיה ֶׁשלֹו ַהִּפְתרֹון

ְלַהֲחִליט.

ִּבְׁשֵני ַהִׁשיר ֶאת ִּפְרֵסם הּוא

ַהְזַמן. ְּבאֹותֹו ַהִסְגנֹונֹות

ָמה ֶׁשַמְתִאים "ַהִציּבּור ִיְבַחר ֶאת

אֹוֵמר ַהַזָמר ַהְמפּוְרָסם. לֹו",

ִיְׁשַתְמׁשּו ֲאֵחִרים אֹוָמִנים ַהִאם

ִּפיק? ֶׁשל ָּבַרְעיֹון

ִלְׁשֵני ְוַהְקִׁשיבּו ַהקֹוִדים ֶאת ִסְרקּו

ַהִׁשיר. ֶׁשל ַהִסְגנֹונֹות

ַאֶתם אֹוֲהִבים יֹוֵתר? ִסְגנֹון ֵאיֶזה

Pixabay

ַהָמִהיר ַהִסְגנֹון

יֹוֵתר

ָהִאיִטי ַהִסְגנֹון

יֹוֵתר

אבישי טייכר, פיקיוויקי ד"ר     
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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

ה פ ר ח

ר ס י ק

1. ּבּוָׁשה ְגדֹוָלה, ִּביָזיֹון

2. ִעיר ִּבְצפֹון ִיְׂשָרֵאל

3. ִמיַלת ְׁשֵאָלה

4. עֹוֵבד ְּבַמֲאִפָייה

5. ַאִגיד תֹוָדה

6. ְׂשָפתֹון, ִליְּפְסִטיק

7. ִלְפֵני

8. עֹוֶׂשה ְקָסִמים

9. ֲחִתיַכת ֵעץ ְקַטָנה

10. סּוג ֶׁשל ַׁשִליט

1. ִקיר ָארֹו ְוָחָזק

2. ְזִריָקה ִלְמִניַעת ַמֲחָלה

 .3א ָּבִהיר

4. קֹוָרל ְּבִעְבִרית

5. ַהֵהֶפ ֵמ'אֹור'

6. ֶעֶׂשר ָּכפּול ֵמָאה

7. ֵאינֹו ָיכֹול ִלְראֹות

8. בע"ח ֶׁשדֹוֶמה ְלסּוס
    ּוְלֶזְּבָרה

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 

ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ִעיר ִּבְצפֹון ִיְׂשָרֵאלִריּבּוַע ֶקֶסם

2. ִיְתַרֲחׁשּו

3. ֶחֶרק ָיֶפה, ְמעֹוֵפף ְוִצְבעֹוִני 

4. ִריקּוד ִיְׂשְרֵאִלי

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 

ָּבאֹוִתיֹות 'ח' ְו-'ו'.

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

ִּכְתבּו ֶאת ַהִמיִלים ַהִנְרָדפֹות ֶׁשָלֶהן. ֵהיָעְזרּו ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים ְלָמָטה.

ִמיִלים ִנְרָדפֹות

* ְמַקְּבלֹות * ְיָׁשִנים ְמאֹוד * א ִאיֵׁשר * ִמְׁשַתְמִׁשים *
* ֶׁשֵאין ַהְרֵּבה ָּכמֹוהּו * ָזַרק * ְדָבִרים * עֹוֶבֶרת ִמָמקֹום ְלָמקֹום *

* ָׂשם * ֶּפֶרא * ְלַדֵּבר ֶנְגדֹו * ַהָגדֹול ְּביֹוֵתר *

1. ַמְפִקיד __________ 

2. ְּבכֹור ___________

3. ַעִתיִקים _________

4. ֲחָפִצים _________

5. ָנִדיר ___________

6. ְלַגנֹות __________

7. צֹוְרִכים _________

8. נֹוֶדֶדת __________

9. ַּבר ____________

_________ 10. ִהְׁשִלי

11. ַמִׂשיגֹות ________

12. ָּפַסל ___________

1. ֵיׁש 12 ָּכֵאֶלה ְּבָׁשָנה: חֹו _ _ _ _

2. ִסְפרֹון ַדק: חֹו _ _ _ 

3. ִדיִנים, הֹוָראֹות: חּו _ _ _  

4. ֵמעֹונֹות ַהָׁשָנה: חֹו _ _  

5. ַהֵהֶפ ִמ'ְזכּות': חֹו _ _

6. ָׂשם ֲחגֹוַרת ְּבִטיחּות: חֹו _ _ 

7. ֵיׁש ַהְרֵּבה ַעל ְׂשַפת ַהָים: חֹו _

8. ֲחָבִלים ַדִקים: חּו _ _ _ 

 .9א ִמְקצֹוִעי: חֹו _ _ _ _

10. ַהֵהֶפ ֵמ'אֹור': חֹו _ _ 

חו

. ְזִריָקה ִלְמִניַעת ַמֲחָלה

. בע"ח ֶׁשדֹוֶמה ְלסּוס

1

2

3

4

5

6

7

8
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...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

ירושלים לבנת, דעה

חיפה בן-טובים, אבי

מוחמד קאדר, שפרעם

מודיעין הרשקוביץ', אביב

חולון קרבסי, נעה

נצרת חסאן, לובנא

אשקלון כהן, יואב

טבעון פרנקל, עפרי

יהוד אשרוב, נעם

נהריה גרונר, אביה

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת

ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

ַהָגדֹול                     359ַהַתְׁשֵּבץ 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                               

ַרִּבים ַמִים ֶׁשל ָמקֹום .1

ִמ'ַלְיָלה' ַהֵהֶפ .2

ַהְּבִריָאה ְּכָלל ּכּולֹו, ָהעֹוָלם .3

ִמְסָּפִרים  ֶׁשל ָקבּוַע ֵצירּוף .4

ִמְּכתֹוֶבת ֵחֶלק ֶׁשהּוא

ֶהָחִבית ַתְׁשֵּבץ
ְקדּוָׁשה ָּבֶהם ֶׁשֵיׁש .5

ַהְׁשֵקִדָייה ֵּפירֹות .6

ְגדֹולֹות ַׂשִקיֹות ַּבד .7

ַּכְפתֹור ְּבִמְקֶלֶדת .8

ַהסּוס ֶׁשל ָהאֹוֶכל .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:

ְמִדיָנה .9 ְּבַכָווָנה. א ָטעּות, .6 ַהֶזֶפת. ֶצַבע .3 ֵתַׁשע. ָּבא ַאֲחֵרי .1

ְמִדיָנה .13 ִראׁשֹון. א .11 ִריָקה. ְוקֹוְסָטה קֹולֹוְמִּבָיה ֵּבין ֶׁשְמַחֶּבֶרת

ָהֵאם. ֶׁשל ַהזּוג ֶּבן .16 ֲאִוויר. ָׁשַאף ְוָנַׁשף .15 ְוִסין. הֹודּו ֵּבין ֶׁשִנְמֵצאת

ֵמ'ֵאין'. ַהֵהֶפ .19 ָהִראׁשֹון. ָהִעְבִרי ַהחֹוֶדׁש .18 ַהִניָצחֹון. אֹות .17

ָחרּוץ. ֶחֶרק .26 ְוא ַקר. ַחם א .24 ְּבתֹוָכם. .23 ִהְׁשַתֲחָווה. .21

ְּכִביָסה. ְּבֶעְזָרתֹו תֹוִלים .30 א ֵמת. ְּבָאֶלף-ֵּבית. 29. ַה-6 ָהאֹות .28

ָגר, .35 ָמתֹוק. א .34 ַהיֹום. ֶׁשַאֲחֵרי ַהיֹום .33 נֹוֵסַע ַעל ַהַמִים. .31

ְמזֹוֶהה ֶעֶצם ִּבְלִתי .41 ַמֵהר. א .40 ֶׁשְמַקְרֵקר. ַחִיים ַּבַעל .36 ִמְתגֹוֵרר.

ֶצַבע .46 ָיֵׁשן. א .44 ַהָּפִנים. ֶׁשלֹוְבִׁשים ַעל ַתְחּפֹוֶׂשת .42 (ר"ת).

ֶׁשַמְפִעיל ָאָדם .51 ִמ'ִתיֵקן'. ַהֵהֶפ .50 ָיָּפִני. ַמְטֵּבַע .48 ַהְפָלִמיְנגֹו.

עֹוָנה ִלְפֵני ַהַקִיץ. .52 ַהָמטֹוס. ֶאת ּוְמַכֵוון

מאונך:

ְרׁשּות. ְּבִלי ָלַקח .8 ֶצַבע. סּוג ֶׁשל .7 ָרן. ְמַזֵמר, .6 ִעיָקִרי, ֶמְרָּכִזי. .5 ַהְצחֹוק. קֹול .4 ַמֲאָכל ָחָלִבי. .3 ָמתּוַח. א .2 ַהיֹום. ֵמֶחְלֵקי .1

ִמיַלת .20 ְּביֹוֵתר. ָהעֹוף ַהָגדֹול .19 ָּבֶאְמַצע. ְּפִתיל ִעם ִמַׁשֲעָווה ָגִליל .15 ְניּו-ֶדְלִהי. ִהיא ִּביָרָתה .14 א ַקר. .12 ֶנֶגד ַטְנִקים (ר"ת). .10

ָמקֹום .32 ָמְדָדה ִמְׁשָקל. .31 ׁשֹוֶנה. .30 ְּבֶעְזָרתֹו. תֹוְפִרים .27 ְּבִמְׁשָטָרה. עֹוֵבד .25 ְלא. .23 ָרחֹוק. א .22 ַחם. ַמְׁשֶקה .21 ְׁשֵאָלה.

נֹוֵזל ִחיּוִני. .38 ֵנר. ּבֹו ָׂשִמים .37 ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשנֹוַלד ְלִמי ִּכינּוי .36 ְּפִרי. ֶׁשל ֲעֵצי ֶׁשַטח .34 יֹוְׁשִבים ְסִביָבה ְּבקּוְמִזיץ. .33 ַּבֶטַבע. ָגבֹוַה

ַסָּבא. .49 ַמְסִּפיק. .47 ַהֵהֶפ ִמָׂשֵבַע. .45 ִחיּוִבית. ְתׁשּוָבה .43 (ר"ת). סֹוְצָיאִלית עֹוֶבֶדת .41 ְּפִרי. ִמיץ ֶׁשל .39



מאת שירה לוי
'המפלצת'. את מכיר שלא ירושלמי אין

מגלשת גם שהיא ענקית, אומנותית יצירה זו

משחקים.

של קטן דגם ישראל מוזיאון הציג לאחרונה,

דה האומנית, ניקי אותו שיצרה ה'מפלצת' כפי

פאל. סן

'המפלצת'. השם את דווקא אהבו הירושלמים אך 'הגולם', ליצירה קראת האומנית אגב,

יצא לתצוגה. שהוא לפני לדגם אחרון בתמונה: טיפול
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במוזיאון מפלצת

גלבוע אבי מאת
ַאְנִטיְּביֹוִטיָקה. ָלנּו נֹוְתִנים ָהרֹוְפִאים ֲאַנְחנּו חֹוִלים, ַּכֲאֶׁשר

ַגם ַמְתִאיָמה ְמַקְּבִלים, ָאָדם ֶׁשְּבֵני ֶׁשַאְנִטיְּביֹוִטיָקה ָלַאֲחרֹוָנה ִגילּו ַמְדָעִנים

ְלַאְלמּוִגים.

ְפלֹוִריָדה ֵמאּוִניֶבְרִסיַטת ַמְדָעִנים אֹוְמִרים ְיצּוִרים ַחִיים", ֵהם "ָהַאְלמּוִגים

ְתרּוָפה ְלַהְמִציא ָצִרי ֶׁשא ְלַגלֹות ַמְפִתיַע "ָהָיה ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית.

ָּפׁשּוט ֲאַנְחנּו ָאָדם. ְּבֵני ְּכמֹו ַלְתרּוָפה ְמִגיִבים ִּבְׁשִביָלם. ֵהם ְמיּוֶחֶדת

ַמְבִריא". ָהַאְלמֹוג ְוהּוא ַעל אֹוָתה מֹוְרִחים

ְרִגיִׁשים ְיצּוִרים ָהעֹוָלם. ֵהם ְּבַרֲחֵבי ְּבַאְלמּוִגים ְּבִטיּפּול ָחׁשּוב ַהִגילּוי ַהֶזה

ְוָצִרי ַלַמִים, ֶׁשִנְׁשָּפִכים ׁשֹוִנים ַהַמִים ּוְלחֹוָמִרים ְּבחֹום ְלִׁשינּוִיים ְמאֹוד

ּכֹל ַהְזַמן. ָּבֶהם ְלַטֵּפל

ְלַאְלמּוִגים ַאְנִטיְּביֹוִטיָקה

שמעוני אילה מאת
ִדיַווְחנּו (ִסיַּפְרנּו)  357 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְמַחֶּפֶׂשת ַׂשְחָקִנית ֶׁשרּוְסָיה

ֶּבָחָלל. ְלֶסֶרט ֶׁשְיצּוַלם קֹוְלנֹוַע

(ַּבְתמּוָנה), ֶּפֶרִסיְלד יּוְלָיה ּוְבֵכן,

ֶׁשִנְבֲחָרה ַהקֹוְלנֹוַע ַׂשְחָקִנית ִהיא

ַלַתְפִקיד.

ִמְּפֵני ִהיְסטֹוְרָיה ַתֲעֶׂשה ִהיא

ָהִראׁשֹון ַהֶסֶרט ִיְהֶיה ֶׁשֶזה

ָהָאֶרץ. ְלַכדּור ִמחּוץ ֶׁשְיצּוַלם

ַׂשְחָקִנית
ֶּבָחָלל ִראׁשֹוָנה
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