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שׁ ֵק ִטים
ַבּדָרוֹם ְמ ַקוִוים ַל ֲחזוֹר ְל ַחיִים ְ
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שׁנִ ְפגְעוּ
ְשׁפֵּץ ָבּ ִתים ֶ
ְבּיִשׁוּבֵי ַהדָרוֹם ַמ ְת ִחילִים ל ַ
שׁלָה ֵה ֵחלָה ) ִה ְת ִחילָה( ָל ֵתת ֶכּסֶף
ִמ ִטילִים * ַה ֶמ ְמ ָ
ִשׂ ָר ֵאל
שׁ ָל ֶהם נִ ְפגְעוּ * י ְ
שׁ ַה ָבּ ִתים ֶ
ָל ֶאזְ ָר ִחים ֶ
ְתוֹשׁבֵי ַעזָה *
ַמ ֲעבִירָה ָמזוֹןִ ,ציוּד וּ ְתרוּפוֹת ל ָ
שׁקֶט
שׁ ַה ֶ
שׁנֵי ִצדֵי ַהגְבוּל ְמ ַקוִוים ֶ
ֶאזְ ָר ִחים ִמ ְ
ְשׁנִים רַבּוֹת *
ִישׁ ֵמר ל ָ
י ָ

   

ִחיסוּנִים גַם
4
ִל ְבנֵי 12

רויטרס

     

מה עושים פילים כשיש אזעקה?
מאת שירה לוי
כשהיו אזעקות ,הפילים
בספארי ברמת-גן
התאספו מיד כדי לשמור
על הגורים.
"גם בטבע ,כאשר פילים
מרגישים בסכנה ,הם
ממהרים להגן על הגורים" ,אומרים בספארי.

מאת איילה שמעוני
ָמ ְע ָלה
ַעד ַהיוֹםַ ,רק ְבּנֵי  16ו ַ
יבּלוּ ִחיסוּנִ ים ֶנגֶד קוֹרוֹנָה.
ִק ְ
יוּכלוּ
ָמ ְע ָלה ְ
ְבּ ָקרוֹב ,גַם ְבּנֵי  12ו ַ
ְל ִה ְת ַח ֵסן.
ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ְמ ַח ִכּים ְל ִאישׁוּר
יוֹתר.
ירים ֵ
יל ִאים ְצ ִע ִ
ְל ַח ֵסן גַם ִג ָ
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טיבור יגר ,ספארי רמת-גן

ְרוּשׁ ַליִם
ְבּ ָעיוֹת בְּחוֹ ַמת י ָ
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ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
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משולחן העורך

קוראים כותבים
ֲאנַ ְחנוּ ְצרִיכִים ְל ַה ֲחזִיר ֶאת ַהדוּ-קִיוּם

א לְאַלִימוּת,
כֵּן לְדוּ-קִיוּם
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יליוֹן .(358
)ג ָ
אוֹכל ֶשׁל ָה ַר ַמ ָדאן ִ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ָה ֶ
ָק ָר ִ
דוּכ ִנים ֶשׁל ֲע ָר ִבים.
אוֹכל ְבּ ָ
הוּדים ֶשׁקוֹ ִנים ֶ
יבּ ָרה ַעל ְי ִ
ַה ַכּ ָת ָבה ִד ְ
הוּדים ְו ֲע ָר ִבים א טוֹבַ ,ו ֲח ָבל.
ַע ְכ ָשׁיוִ ,בּ ְג ַלל ַה ֶמ ַתחַ ,ה ֶק ֶשׁר ֵבּין ְי ִ
יוֹתר(
)לעֲשׂוֹת טוֹב ֵ
ֲפילוּ ְל ַשׁ ֵפּר ַ
קוֹדםַ ,וא ִ
דוּ-קיוּם ְכּמוֹ ֶשׁ ָהיָה ֵ
ָצ ִריְ ל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ִ
אוֹתוֹ.
נסרין אמאל
חיפה
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ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹ ִנים ָר ִאינוּ ִשׂנְ אָה
יהוּדים.
ֵבּין ֲע ָר ִבים ִו ִ
ָשׁים ֶשׁ ַח ִיים ֵא ֶלה ְליַד ֵא ֶלה
ֲאנ ִ
אַלימוּת.
ָת ְקפוּ ֶא ָחד ֶאת ַה ֵשׁ ִני ְבּ ִ
)ל ַד ֵבּר
זֶהוּ ַמ ָצב ֶשׁ ָצ ִריְ לגַנוֹת ְ

נ ְֶגדוֹ(.
דוּ-קיוּם
ָשׁה ֶשׁ ַה ִ
ְל ַר ִבּים יֵשׁ ַה ְרג ָ

יְ ָלדִים א ְצרִיכִים ְל ַפ ֵחד

הוּדים ַו ֲע ָר ִבים ֶנ ֱה ַרס.
ֶשׁ ָהיָה ֵבּין ְי ִ

ַה ְי ָל ִדים ֶשׁ ַח ִיים ְליַד ַעזָה ְמ ַפ ֲח ִדים.
גַם ַה ְי ָל ִדים ֶשׁ ַח ִיים ְבּתוַֹ עזָה ְמ ַפ ֲח ִדים.
ֶלד א ָצ ִריִ ל ְחיוֹת ְבּ ַפ ַחד ִמ ִמ ְל ָח ָמה.
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁאַף י ֶ
אֲנִ י ֶ
יכים ִל ְחיוֹת ַח ִיים ֶשׁל ָשׁלוֹם ְו ֶשׁ ֶקט.
ְי ָל ִדים ְצ ִר ִ

ְל ַד ְע ִתיַ ,ה ְמ ִציאוּת ְק ָצת שׁוֹנָה.
ירוּעים ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ָפּ ְגעוּ
א ְֹמנָם ָה ֵא ִ
יוֹתר
ֲבל הוּא ָחזָק ֵ
דוּ-קיוּם ,א ָ
ָבּ ִ
איילה נעים
אילת

ִמ ְכּ ִפי ֶשׁהוּא נִ ְר ֶאה.
ָצ ִריִ ל ְזכּוֹר ֶשׁרוֹב ַה ִציבּוּר
הוּדי וְ ָה ֲע ָר ִבי ְכּ ֶא ָחד,
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,ה ְי ִ

ֶשׁת
ְכּבָר א ִמ ְת ַרג ֶ

אַלימוּת ֶשׁ ָר ִאינוּ.
ֶנגֶד ִמ ְק ֵרי ָה ִ

ַשׁ ִתי.
ֲבל א ִה ְת ַרג ְ
יע ,א ָ
הוֹרים ֶשׁ ִלי ְל ַה ְצ ִבּ ַ
ַבּ ְבּ ִחירוֹת ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ָה ַל ְכ ִתי ִעם ַה ִ
הוֹרים ֶשׁ ִלי א ִה ְת ַר ְגשׁוּ.
גַם ַה ִ
יתם ַל ַק ְל ִפּי.
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁ ִבּ ְכ ָלל א ֵא ֵלִ א ָ
ַבּ ַפּ ַעם ַה ָבּאָה ,אֲנִ י ֶ
חוֹד ִשׁים.
ָכּ ָכה זֶה ְכּ ֶשׁיֵשׁ ְבּ ִחירוֹת כֹּל ַכּ ָמה ָ
הילה לוי
מודיעין

רוֹצים ִל ְחיוֹת
רוֹב ָה ֶא ְז ָר ִחים ִ
וּב ֶשׁ ֶקט.
ְבּ ָשׁלוֹם ְ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ְמ ַעט
סוֹב ִלים.
כּוּלם ְ
ִקיצוֹ ִניםָ ,
ַה ַמ ְס ָקנָה ִהיא ֶשׁ ָצ ִריְ ל ַחזֵק ֶאת
הוּדים ַו ֲע ָר ִביםָ .צ ִרי
ַה ֶק ֶשׁר ֵבּין ְי ִ
דוּ-קיוּם,
ְל ַחנֵֶ את ַה ְי ָל ִדים ְל ִ
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)שׁל ְשׁנֵי ַה ְצ ָד ִדים(
ֲד ִדי ֶ
ְל ָכבוֹד ה ָ

וּל ָשׁלוֹם.
ְ
אוֹתם
ִמ ַצד ֵשׁ ִניָ ,צ ִריִ ל ְתפּוֹס ֶאת ָ
אוֹתם.
וּל ַהעֲנִ ישׁ ָ
ימים ְ
אַל ִ
ִקיצוֹ ִנים ִ
ֲד ִדי
ַרק ַעלְ -י ֵדי ִחינוְּ ל ָכבוֹד ה ָ
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יח
ַצ ִל ַ
וּפעוּלוֹת ֶנגֶד ַה ִקיצוֹנִ ים נ ְ
ְ
יתי.
ֲמ ִ
דוּ-קיוּם א ִ
יע ְל ִ
ְל ַה ִג ַ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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יל ִדים
דוּבּר ִבּ ָ
◄ מוֹרִיםַ :היְ ָלדִים א ַמכִּירִים ֶאת אוֹ ִתיוֹת ָהאָ ֶל ְפבֵּיתְ .מ ָ
ָמים
גוּרים י ִ
יתה א' .זֶה קוֹ ֶרה ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַגנֵי ַה ְי ָל ִדים ָהיוּ ְס ִ
ֶשׁ ַיעֲלוּ ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה ְל ִכ ָ
רוֹבהִ ,נ ְצ ָט ֵר
"בּ ָשׁנָה ַה ְק ָ
אוֹתיוֹתַ .
ַר ִבּים ִבּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָה ,וְ ַה ְי ָל ִדים א ָל ְמדוּ ֶאת ָה ִ
יח ְל ִה ְת ַק ֵדם ְכּמוֹ ֶשׁ ָצ ִרי,"
ַצ ִל ַ
אוֹתיוֹת ,וְ א נ ְ
יוֹתר זְ ַמן ְבּ ִלימוּד ָה ִ
יע ֵ
ְל ַה ְשׁ ִק ַ
מוֹרים.
אוֹמ ִרים ַה ִ
ְ
ַמ ְאדִיםַ .ה ִסי ִנים
◄ גַם סִין ִהגִי ָעה ל ַ
ִה ְצ ִליחוּ ְל ַהנְ ִחית ֲח ָל ִלית ַעל ַה ַמ ְא ִדים
כּוֹכבִ .סין ִהיא
יע ֶר ֶכב ַעל ַה ָ
וְ אַף ְל ַה ִס ַ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית,
אַחר ְ
ַה ְמ ִדינָה ַה ְשׁנִ יָיה ְל ַ
יחה ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
ֶשׁ ַמ ְצ ִל ָ

www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel
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,

◄ אַ ְלפֵי ְמקוֹמוֹת ֲעבוֹדָה ְמ ַחכִּים
יקה ְבּ ַר ֲח ֵבי
עוֹלה ִמ ְבּ ִד ָ
לְעוֹ ְבדִיםָ .כֶּ 
יוּחד ְבּ ִמ ְס ָעדוֹת
ָהאָ ֶרץַ .ה ְבּ ָעיָה ָק ָשׁה ִבּ ְמ ָ
וּב ָב ֵתי ָמלוֹןָ ,שׁם ֲח ֵס ִרים ְ
ְ
עוֹב ִדים ַר ִבּים  .
רוֹצים ַל ֲחזוֹר
יֵשׁ ְל ַציֵיןֶ ,שׁ ַר ִבּים א ִ
קוּפת ) ְז ַמן( ַהקוֹרוֹנָה.
ֲבוֹדה ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם ְמ ַק ְבּ ִלים ֶכּ ֶסף ֵמ ַה ְמ ִדינָה עוֹד ִמ ְת ַ
ַלע ָ

שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע

רויטרס

עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"

ימה ְבּ ַעזָהָ ,בּ ֵתי ַה ָמלוֹן
אַחר ַה ְל ִח ָ
ַשׁ ְגרָהְ .ל ַ
ַמלוֹנוֹת ַמ ְת ִחילִים ַל ֲחזוֹר ל ִ
◄ בְּ
יעים.
ֲד ִיין א ַמ ִג ִ
ָירים ֵמחוּ"ל ע ַ
אוּלםִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהַ ,תי ִ
שׁוּב ִמ ְת ַמ ְל ִאיםָ .
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ַתיָירוּת.
"הם ַכּנִ ְר ֶאה יָבוֹאוּ ַרק ַבּ ָשׁנָה ַה ָבּאָה"ְ ,
ֵ
ָשׁים
ילת ַהקוֹרוֹנָהֲ ,אנ ִ
◄ ָבּ ֵתי ַהקוֹלְנוֹ ַע נִ ְפ ְתחוּ ֵמ ָחדָשַׁ .בּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ִמ ְת ִח ַ
אוּלם.
נוֹעֵ .בּינְ ַת ִיים ,יֵשׁ ַה ְג ָבּ ָלה ֶשׁל ִ 50אישׁ ְבּ ָ
קוֹל ַ
ִה ִגיעוּ ְל ָב ֵתי ַה ְ
ִשׂ ְר ֵאלִית רִאשׁוֹנָה ַעל ַהר
◄יְ
עוֹלם",
יתי ְבּגַג ָה ָ
"ה ִי ִ
ָה ֶאוֶו ֶרסְטָ .
ווֹל ְפסוֹןַ .ה ַה ְצ ָל ָחה
יאל ְ
אָמ ָרה ָדנִ ֵ
ְ
יוֹתרִ ,מ ְפּנֵי
ימה ְבּ ֵ
יאל ַמ ְר ִשׁ ָ
ֶשׁל ָדנִ ֵ
ֶשׁ ִל ְפנֵי ְכּ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ יםִ ,היא נִ ְפ ְצ ָעה
רוֹפ ִאים ָח ְשׁבוּ ֶשׁ ִהיא
ָק ֶשׁה ,וְ ָה ְ
תוּכל ָל ֶל ֶכת.
ִבּ ְכ ָלל א ַ
ִשׂ ְר ֵאלִית אַלוּפַת ֵאירוֹפָּה
◄יְ
גוֹר ֶבּנְ קוֹ,
ָס ָט ְסיָה ְ
ִשׂ ִחיָיה .אַנ ְ
בְּ
ַיצג ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ַבּת ַהְ ,17-תי ֵ
ָאדה.
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
גַם ָבּ ִ
"אֲנִ י ְמ ַקוָוה ְל ָה ִביא ֶמ ַד ְליָה",
ָס ָט ְסיָה.
אוֹמ ֶרת אַנ ְ
ֶ
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שׁ ֵק ִטים
ְמ ַקוִוים ַל ֲחזוֹר ְל ַחיִים ְ

9

ָל ָמה ְמ ִחירֵי
מוּ ָצרִים עוֹלִים?
11

מאת יגאל צדקא
שׁוּבי ַה ָדרוֹם.
אַחר ַה ְפ ָס ַקת ָה ֵאשַׁ ,ה ֶשׁ ֶקט ָחזַר ְל ִי ֵ
ְל ַ
ילי ַה ַח ַמאס.
ֲבי ָרה ֶכּ ֶסף ְל ֵא ֶלה ֶשׁ ַה ָבּ ִתים ֶשׁ ָל ֶהם ִנ ְפ ְגעוּ ִמ ִט ֵ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַמע ִ
תוֹשׁ ֵבי ַעזָה.
)אוֹכל( ְל ָ
וּמזוֹן ֶ
שׁוֹל ַחת ְתרוּפוֹת ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל גַם ַ
וּמזוֹן ְל ַעזָה.
פוּאי ָ
לוֹח ִציוּד ְר ִ
ֲחרוֹת ֵה ֵחלוּ ִל ְשׁ ַ
וּמ ִדינוֹת א ֵ
גַם ִמ ְצ ַר ִים ְ
אוֹמ ִרים
ילים"ְ ,
תוֹשׁ ֵבי ַעזָה ַל ֲחזוֹר ְל ַח ִיים ְר ִג ִ
יכים ַלעֲזוֹר ְל ָ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
" ֲאנ ְ
יכים ִל ְדאוֹג ֶשׁ ִי ְהיֶה ֶשׁ ֶקט ַבּ ְגבוּל
ַחנוּ ְצ ִר ִ
"מ ַצד ֵשׁנִ יֲ ,אנ ְ
ִבּ ְמ ִדינוֹת ַה ַמ ֲע ָרבִ .
ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל".
ישׁ ֵמר ְל ָשׁ ִנים ַרבּוֹת.
ֶאזְ ָר ִחים ִמ ְשׁנֵי ִצ ֵדי ַה ְגבוּל ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ַה ֶשׁ ֶקט ִי ָ

מאת אבי גלבוע
מוּצ ִרים ַר ִבּים ָבּאָ ֶרץ
ְמ ִחי ֵרי ָ
עוֹלים ָלאַ ֲחרוֹנָה.
עוֹלם ִ
וּב ָ
ָ
זֹאת ִבּ ְג ַלל ָהאוֹנִ יָיה ֶשׁ ִנ ְת ְק ָעה
סוּאץ.
ִבּ ְת ָע ַלת ֵ
ַכּזָכוּר ,אוֹנִ יַית ֲענָק ָח ְס ָמה ֶאת
ָמים,
סוּאץ ְבּ ֶמ ֶשַׁ כּ ָמה י ִ
ְת ָע ַלת ֵ
ַמי.
נוּעה י ִ
ָר ָמה ִל ְפ ָקק ְת ָ
וְ ג ְ
מוּצ ִרים א ִה ִגיעוּ ַבּ ְז ַמן
ָ
ָצר ַמ ְחסוֹר ֶשׁ ָג ַרם
ָוקים ,וְ זֶה י ַ
ַל ְשׁו ִ
ירים.
ֲליַית ַה ְמ ִח ִ
)ע ָשׂה( ַלע ִ
ָ
)מ ַפ ֲח ִדים(
חוֹשׁ ִשׁים ְ
עוֹלם ְ
ָבּ ָ

רויטרס

   

ַה ִאם יִ ְהיֶה ֶה ְסכֵּם ִעם ְלבָנוֹן?
מאת רונן גליק
ָמים ֵא ֶלה
ְבּי ִ
ִמ ְת ַק ְיימוֹת
ִשׂיחוֹת ֵבּין
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְל ָבנוֹן.
נוֹשׂא ַה ִשׂיחוֹת
ֵ
ַמי
הוּא ַה ְגבוּל ַהי ִ
ֵבּין ְשׁ ֵתי
   
ַה ְמ ִדינוֹת.
ַה ִשׂיחוֹת ִמ ְת ַק ְיימוֹת ְבּ ִמ ְשׂ ְר ֵדי ָהאוּ"ם ֶשׁ ַבּ ְגבוּל ֵבּין ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת.
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ֶשׁ ַמ ָצב ָכּזֶה ָעלוּל )יָכוֹל( ִל ְקרוֹת
וּמ ַח ְפּ ִשׂים ִפּ ְתרוֹן ְכּ ֵדי
שׁוּבְ ,
נוֹע )א ָל ֵתת( אוֹתוֹ.
ִל ְמ ַ
אַחד ָה ַרעֲיוֹנוֹת הוּא ִל ְבנוֹת
ַ
ילת ַר ֶכּ ֶבת ֶשׁ ֵת ֵצא ִמ ִמ ְז ָרח
ְמ ִס ַ
וּמ ָשׁם
יע ְל ִי ְשׂ ָר ֵאלִ ,
אַסיָה וְ ַת ִג ַ
ְ
ירוֹפּה
מוּצ ִרים ְל ֵא ָ
ֲביר ֶאת ַה ָ
ְל ַהע ִ
עוֹלם.
וְ ִל ְשׁאָר ָה ָ
ֲשׁר יֵשׁ ָשׁלוֹם ֵבּין
"היוֹםַ ,כּא ֶ
ַ
ְמ ִדינוֹת ַבּ ִמזְ ָרח ַה ִתיכוֹן ,זֶה
אוֹמ ִרים
ְבּ ֶה ְח ֵלט ֶא ְפ ָשׁ ִרי"ְ ,
עוֹלם.
ָבּ ָ

רויטרס

Pixabay

מחאות ביפן נגד האולימפיאדה

12

אֳ

רויטרס

מאת שירה לוי
האולימפיאדה בטוקיו אמורה להיפתח ב 23-ביולי .אולם ,רופאים
ואזרחים יפניים דורשים )מבקשים בכוח( מהממשלה שלא לקיים את
האולימפיאדה.
"מצב הקורונה אצלנו לא טוב" ,אומרים היפנים" .אנחנו לא רוצים
שספורטאים מכל העולם יכניסו למדינה שלנו עוד סוגים של הווירוס".
בתמונה :אדם מפגין נגד האולימפיאדה.

ְרוּשׁ ַליִם
ְחוֹמת י ָ
ְבּ ָעיוֹת בּ ַ

שׁוֹמרִים ַעל
ְ
שׁלוֹם
ֶה ְס ֵכּ ֵמי ַה ָ

13

מאת עמית גרינברג
מוּס ְל ִמיוֹת ֶשׁ ָח ְתמוּ
ַה ְמ ִדינוֹת ַה ְ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ַעל ֶה ְס ֵכּ ֵמי ָשׁלוֹם
ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאלַ ,מ ְמ ִשׁיכוֹת ִל ְשׁמוֹר
יהם.
ֲל ֶ
עֵ
ימה ְבּ ַעזָה.
זֹאתַ ,ל ְמרוֹת ַה ְל ִח ָ
סוּדןֶ ,שׁ ָח ְת ָמה ַעל
גַם ְדרוֹם ָ
יעה ֶשׁ ִהיא
הוֹד ָ
ֶה ְס ֵכּם ָשׁלוֹםִ ,
ִת ְשׁמוֹר ַעל ַה ְק ָשׁ ִרים ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.

   

ויקיפדיה

14

מאת עמית גרינברג
חוֹמת
אוֹלוֹגים ֶשׁ ָח ְפרוּ ְליַד ַ
ִ
אַר ֵכ
ְ
רוּשׁ ַל ִיםִ ,גילוּ ֶשׁ ְבּ ֶק ַטע ְמסוּיָים,
ְי ָ
חוֹמה א ְבּנוּיָה נָכוֹן.
ַה ָ
חוֹמה ְבּאוֹתוֹ ֶק ַטע
ִה ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ַה ָ
א ְבּנוּיָה ַעל ֶס ַלע ָחזָקֶ ,א ָלא ַעל
ֶבל.
ֲע ֵרימוֹת ְי ָשׁנוֹת ֶשׁל ז ֶ
כוֹלה( ִליפּוֹל",
ֲלוּלה ) ְי ָ
חוֹמה ע ָ
"ה ָ
ַ
אוֹלוֹגים.
ִ
אַר ֵכ
אָמרוּ ָה ְ
ְ
ילה(
)ה ְת ִח ָ
ָמים ֵא ֶלהֵ ,ה ֵח ָלה ִ
ָל ֵכןְ ,בּי ִ
רוּשׁ ַל ִים ַבּעֲבוֹדוֹת ְל ִחיזוּק
יריַית ְי ָ
ִע ִ
חוֹמה.
ַה ָ
ַבּ ְתמוּנָהַ :העֲבוֹדוֹת ְליַד ִמ ְג ָדל ָדוִ ד.

מוזיאון מגדל דוד
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מדע ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ַה ְפ ָתעָהְ :מכוֹנִית ְלבָנוֹנִית
מאת יעקב כהן
ְל ָבנוֹן ָח ְשׂ ָפה ִ)ה ִציגָה( ָלאַ ֲחרוֹנָה
)שׁ ִהיא
תוֹצ ְר ָתה ֶ
ְמכוֹנִ ית ַח ְשׁ ַמ ִלית ִמ ַ
י ְָצ ָרה(.
עוֹלה ְכֶּ 100-א ֶלף ֶשׁ ֶקל,
ַה ְמכוֹנִ ית ֶשׁ ָ
זוֹלהִ ,משׁוּם ֶשׁ ְמכוֹ ִניוֹת
ֶח ֶשׁ ֶבת ְל ָ
נְ
לוֹשׁה.
דוֹמוֹת עוֹלוֹת ִפּי ְשׁ ָ
אוֹמ ִרים ֶשׁ ִהיא
ַצ ָרנִ ים ַה ְל ָבנוֹנִ ים ְ
ַהי ְ
ְמ ִהי ָרה ְמאוֹד וְ ֶח ְסכוֹנִ ית.

15

רויטרס

  

תודה לחמורי הבר...

16

שׁ
שׁ ַת ְמ ִ
ָהעוֹלָם ִמ ְ
ְבּפָחוֹת סוּכָּר

אֳ

17

מאת שירה לוי
בני אדם שחיים במדבר

מאת איילה שמעוני
עוֹלם
ָשׁים ָבּ ָ
סוּכּר ֶשׁ ֲאנ ִ
ַכּמוּת ַה ָ

חופרים לעצמם בארות
מים כדי לחיות.
אולם מה עושות חיות
הבר )פרא( במדבר?
מאין )מאיפה( הן

Pixabay

משיגות )מקבלות( את המים שלהן?
מתברר ,שיש בעלי חיים שחופרים בורות מים וחיות אחרות נהנות מהם.
החופרים החשובים האלה הם חמורי הבר.
חוקרים בארצות הברית גילו שחמורי בר מצליחים לחפור בורות עמוקים
כדי לשתות מהם .הם משתמשים בפרסות שלהם כדי לחפור לעומק
שישה מטרים ואף יותר.
לא רק הם נהנים מהעבודה הקשה שלהם .גם בעלי חיים אחרים
שנמצאים במדבר ,כמו :ציפורים ,צבאים ,דובים ,קרפדות ועוד,

)מ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים( יוֹ ֶר ֶדת כֹּל
צוֹר ִכים ִ
ְ
ַה ְז ַמן.
)בּ ְג ַלל(
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁזֶה ִבּ ְזכוּת ִ
יוֹתר
חוֹשׁ ִבים ֵ
ָשׁים ְ
עוּב ָדה ֶשׁ ֲאנ ִ
ָה ְ
ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם.
)אוֹכל(
ָל ֵכןֶ ,ח ְברוֹת ָמזוֹן ֶ

סוּכּר
עוֹל ִמיוֹת ָשׂמוֹת ָפּחוֹת ָ
ָ
מוּצ ִרים ֶשׁ ָל ֶהן.
ַבּ ָ
אַתם
ית ֶכם? ַה ִאם גַם ֶ
וּמה ִא ְ
ָ
סוּכּר?
יכת ַה ָ
הוֹ ַר ְד ֶתם ֶאת ְצ ִר ַ

מרוויחים מכך.
"בורות המים האלה חשובים לקיומם של בעלי חיים רבים מאוד",
אומרים החוקרים" .הם צריכים להודות )לומר תודה( לחמורי הבר על
המים שהם מקבלים".
Pixabay
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יָ ִמ ים ְמ י ּּו ָח ִד ים ַּב ׁ ָש נָ ה

18

שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
יֵשׁ יָ ִמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ

ִשׂ ָר ֵאל(
 6בְּיוּנִי – יוֹם ָה ִעיוְורִים ) ְבּי ְ
ָבין ֶאת ַה ְבּ ָעיוֹת ֶשׁ ָל ֶהם.
ורים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ָר ְצ ָתה ֶשׁ ַה ִציבּוּר י ִ
בוּצה ֶשׁל ִעיוְ ִ
ְק ָ
ורים.
ָל ֵכןִ ,היא ָי ְז ָמה ִ)ת ְכנְ נָה( ֶאת יוֹם ָה ִעיוְ ִ
טוֹבה )ָ ,(6/6מה ֶשׁ ֵאין
ֲריֶ ,שׁ ְמ ַציֵין ֶאת ַה ִמ ְס ָפּר ֶשׁל ָה ְר ִאיָיה ַה ָ
ִשׂימוּ ֵלב ַל ַתא ִ
ורים....
ְל ִעיוְ ִ
אָז ֵאיְ מ ַצ ְיי ִנים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה?
רויטרס

תוֹבב ִעם ְמ ַלוֶוהְ .בּצוּ ָרה זוֹ
וּל ִה ְס ֵ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ַכסוֹת ֶאת ָה ֵעי ַנ ִיים ִעם ִמ ְט ַפּ ַחת ְ
ורים.
לוֹמ ִדים ַעל ַה ְק ָשׁ ִיים ֶשׁל ָה ִעיוְ ִ
ְ
אָדם ִעיוֵור
ַודאי ַמ ִכּ ִירים ָ
ורים וְ ִל ְשׁאוֹל ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ַלעֲזוֹרֵ .הם ְבּו ַ
נוֹס ֶפתִ ,היא ִליצוֹר ֶק ֶשׁר ִעם ִא ְרגוּן ְל ִעיוְ ִ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶ
סוּפּר.
ֶשׁ ָצ ִריִ ליוּוּי ְל ַת ֲחנַת אוֹטוֹבּוּסַ ,ה ְק ָראָה ֶשׁל ִעיתוֹן ,אוֹ ֶעזְ ָרה ִבּ ְק ִניוֹת ַבּ ֶ

ההודים מחממים את העולם
מאת יעקב כהן
מספר העניים בהודו מצטמצם
)יורד( כל הזמן .ליותר אנשים יש
מקומות עבודה מסודרים והם
מרוויחים קצת יותר כסף.
זו בהחלט ידיעה משמחת בעבור
)בשביל( האזרחים ההודים .אולם,
בשביל העולם כולו ,ואיכות
הסביבה ,זה פחות משמח.
איך ולמה זה קשור לאיכות
הסביבה?
ובכן ,עד היום ,לרוב ההודים לא
היו מזגנים .כדי להתמודד עם
החום הרב ,ההודים יוצאים אל
ישנים ברחובות
מחוץ לבתים .הם ֵ
או על הגגות.
עכשיו ,כאשר יש לחלק מהם יותר
כסף ,הם קונים מזגנים .השימוש
במזגנים גורם )עושה( לייצור יותר

חשמל ולפליטה )הוצאה( של אוויר
חם מהמזגנים עצמם.
וכך ,ההודים גורמים לעליית
החום בעולם כולו .שכן ,מדובר
במיליוני מזגנים חדשים שהחלו
)התחילו( לפעול.
כמובן ,שאי-אפשר להאשים את
ההודים שהם מפעילים מזגנים.

     

19
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"המדינה שלנו חמה ואנחנו
סובלים" ,אומרים ההודים" .גם
לנו מגיע לחיות בבתים קרירים
ונעימים".
הפתרון לבעיה הוא שכל אחד
ואחד מאיתנו ישתמש פחות
במזגנים.

רויטרס
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
אורחים רועשים מאוד

20

תארו לכם ,שאורחים היו מגיעים לביתכם ,יושבים בגינה ומרעישים
כל הזמן .האם אתם הייתם מסכימים לזה?
ובכן ,זה מה שקורה עכשיו במקומות שונים בארצות הברית.
מיליארדי צרצרים הגיעו לגינות ומרעישים בקול רם .בגינה אחת
יכולים להיות אלפי צרצרים.
המזל הוא שהם 'מבקרים' רק פעם ב 17-שנה .בין 'ביקורים' ,הם
חיים מתחת לאדמה.
בתמונה :צרצר אוכל פרח בגינה.

למה היה
חושך בכפר?

21

ציפור קטנה מסוג 'אדום חזה'
הטילה ביצים בארון חשמל
מרכזי בכפר בהודו.
תושבי הכפר החליטו לעזור
לציפור הקטנה.
הם ידעו שהפעלת החשמל
עלולה )יכולה( לפגוע בה
ובגוזלים שלה .לכן ,במשך
חודש ,חיו התושבים בחושך.
רק לאחר שהגוזלים גדלו ועפו,
חזרו התושבים להדליק אורות.

הגשר התלוי הארוך ביותר בעולם
בין מדינות בעולם יש 'תחרות' על הבניין
הגבוה ביותר.
עכשיו יש 'תחרות' אחרת – הגשר התלוי
הארוך ביותר בעולם.
גשר תלוי הוא גשר על חבלים וללא
עמודים שמחזיקים אותו מלמטה.
לאחרונה ,הציגה פורטוגל את הגשר התלוי
הארוך ביותר .אורכו  516מטרים.
מעניין איזו מדינה תשבור את השיא הזה
בעתיד...
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הפתרון  -ספרייה נודדת

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

23

בפקיסטן עדיין לא התגברו )ניצחו( על הקורונה .לכן,
בתי הספר והספריות סגורים.
הממשלה הפקיסטנית מצאה בכל זאת דרך להביא
ספרים לאנשים – ספרייה נודדת )עוברת ממקום למקום(
על גמלים.
בתמונה :תושבי אחד הכפרים מחליפים ספרים
בספרייה הנודדת.

חקלאות עתיקה

24

חליפה יקרה
בחינם!

25

בחקלאות מודרנית משתמשים במכונות שונות כדי לזרוע ,לקצור,
לקטוף ולעשות עבודות אחרות .זו הסיבה שמעט אנשים עובדים
בחקלאות .פשוט ,המכונות החליפו אותם.
אולם ,יש עדיין מקומות שבהן עבודות החקלאות עדיין נעשות ביד.
כך ,למשל ,האישה מבנגלדש שבתמונה .היא מגדלת אורז ללא
מכונות .כאן היא מסננת את האורז שהיא כבר קטפה.
למעשה ,היא מגדלת מעט מאוד אורז ,בגלל שהשדה שלה קטן.
אך במדינה הענייה שלה ,זו תוספת חשובה לאוכל שהיא מביאה
למשפחה שלה.
אז מי שרוצה לראות איך היתה החקלאות בעבר ,שייסע לבנגלדש.

רשת חנויות הבגדים העולמית,
 ,H&Mעוזרת לאנשים למצוא
עבודה.
לאחרונה ,יצאה הרשת
במבצע – חליפה יקרה
לראיונות עבודה בחינם.
"כאשר אדם מגיע לראיון
עבודה ,חשוב שהוא ייראה טוב
ומכובד" ,אומרים ב.H&M -
"הבעיה היא שלא לכולם יש
חליפות יקרות ויפות .כאן
אנחנו נכנסים לתמונה ,ועוזרים
לכל מי שצריך".
את החליפה צריך להחזיר
לאחר  24שעות.
המבצע הזה קיים בינתיים
באנגליה ,ובקרוב הוא יגיע גם
לארצות הברית.
האם הוא יגיע גם לישראל?
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סיפור קצר
שׁל ַהכַּד ָה ַעתִיק
ַמיוּחָד ֶ
ַה ֶצבַע ה ְ

26

אָהב
ִל ְפנֵי ָשׁנִ ים ַרבּוֹתָ ,היָה ֶמ ֶלֶ שׁ ַ

עוֹלם
ִהזְ ִמין ַה ֶמ ֶלַ צ ָבּ ִעים ִמכֹּל ָה ָ

אָכןַ ,ה ַצ ָבּ ִעי ָהיָה ְל ֶמ ֶל אָהוּב ַעל כֹּל
ְו ֵ

יקים ) ְי ָשׁ ִנים ְמאוֹד(.
ְמאוֹד ְד ָב ִרים ַע ִת ִ
עוֹלם
יחים ְלכֹל ָה ָ
שׁוֹל ַח ְשׁ ִל ִ
הוּא ָהיָה ֵ

אשׁי ,אַ גַם
בּוֹע ֶאת ַה ֶח ֶדר ָה ָר ִ
ְכּ ֵדי ִל ְצ ַ
ימה .וְ ָכ נִ ְצ ַבּע
ֵהם א ִה ְצ ִליחוּ ַבּ ְמ ִשׂ ָ

ָה ֶא ְז ָר ִחים.
ֱביר ֶאת
ֶא ָלא ֶשׁגַם הוּא ִה ְז ַד ֵקן ,וְ ֶהע ִ

יוּח ִדים.
ְל ָה ִביא לוֹ ֲח ָפ ִצים ְ)ד ָב ִרים( ְמ ָ
וּביָדוֹ
ָקן ְ
אָדם ז ֵ
יע ֵא ָליו ָ
יוֹם ֶא ָחדִ ,ה ִג ַ
יוּחד ֶשׁ ַה ֶמ ֶל א
ַכּדָ .היָה זֶה ַכּד ְמ ָ
עוֹלם.
ָראָה ְכּמוֹתוֹ ֵמ ָ
"ה ַכּד ַהזֶה
ָקןַ .
אָמר ַהז ֵ
"אֲדוֹנִ י ַה ֶמ ֶלַ ,"

אשׁי שׁוּב וְ שׁוּב.
ַה ֶח ֶדר ָה ָר ִ
חוֹקה.
יע ַצ ָבּ ִעי ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
יוֹם ֶא ָחדִ ,ה ִג ַ
טוּח
אוֹמןַ ,ואֲנִ י ָבּ ַ
"אֲנִ י א ַצ ָבּ ִעי ֶא ָלא ָ
אוּכל ַלעֲשׂוֹת זֹאת ,אֲדוֹנִ י ַה ֶמ ֶל,"
ֶשׁ ַ
יתן ִלי
רוֹצה ֶשׁ ִת ֵ
ֲבל אֲנִ י ֶ
אָמר" .א ָ
ַ

יוֹתר(.
)הגָדוֹל ְבּ ֵ
לוּכה ִל ְבנוֹ ַה ְבּכוֹר ַ
ַה ְמ ָ
יתי
"ת ִמיד ָר ִצ ִ
אָמר ַה ֵבּןָ .
ָקר"ַ ,
"אָבי ַהי ָ
ִ
ַע ָת ַל ֶצ ַבע ַהנָכוֹן
אוֹתֵ איִ הג ְ
ִל ְשׁאוֹל ְ
יח
ֲשׁר אַף ֶא ָחד א ִה ְצ ִל ַ
ֶשׁל ַה ַכּדַ ,כּא ֶ
ַלעֲשׂוֹת זֹאת ְל ָפנֶי."

לוּכה
עוֹבר ִמדוֹר ְלדוֹר ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ְמ ָ
ֵ
ַה ִסי ִנית ְכּ ָבר ֵמאוֹת ָשׁנִ יםַ .ה ֶמ ֶלַ ה ִסינִ י
ימן(
)ס ָ
יקשׁ ִמ ֶמ ִני ָל ֵתת ְל אוֹתוֹ ְלאוֹת ִ
ִבּ ֵ

חוֹדשׁ ָשׁ ֵלם ַלעֲבוֹד ַעל זֶה".
ֶ
)בּ ִלי(
חוֹסר ְ
ַה ֶמ ֶלִ ה ְס ִכּים ַל ְתנַאי ְבּ ֶ
ָרצוֹן.

אָמר ַה ֶמ ֶל
ַלה ְלֶ את ַהסוֹד"ַ ,
" ֲאג ֶ
חוֹדשׁ ָשׁ ֵלם ִע ְר ַבּ ְב ִתי
"בּ ֶמ ֶשֶׁ 
ַה ַצ ָבּ ִעיְ .
יע ַל ֶצ ַבע
ְצ ָב ִעים וא ִה ְצ ַל ְח ִתי ְל ַה ִג ַ

תוֹדה ַעל ַה ְי ִדידוּת ֵבּין ַה ְמ ִדינוֹתֵ .אין
ָ
עוֹלםָ .ל ֵכן ְכּ ַדאי ִל ְשׁמוֹר
עוֹד ַכּד ָכּזֶה ָבּ ָ
ָע ָליו ִמכֹּל ִמ ְשׁ ָמר".
ִה ִבּיט ִ)ה ְס ַת ֵכּל( ַה ֶמ ֶלַ בּ ַכּד וְ ֵה ִבין ִמיָד
יוּחד.
ֶשׁזֶה ַמ ֶשׁהוּ ְמ ָ

חוֹדשׁ ,נִ ְכנַס ַה ֶמ ֶלַ ל ֶח ֶדר
ַכּעֲבוֹר ֶ
אשׁיַ .ה ַכּד ָע ַמד ְבּ ֶמ ְר ָכּז ַה ֶח ֶדר,
ָה ָר ִ
בוּעים ְבּ ִדיוּק ַבּ ֶצ ַבע
וְ ַה ִקירוֹת ָהיוּ ְצ ִ
ֶשׁל ַה ַכּד.
אָמר
מוּכ ָשׁר ְמאוֹד"ַ ,
אָדם ְ
"אַתה ָ
ָ

אתי ֶאת
ַהנָכוֹןַ .בּיוֹם ָהאַ ֲחרוֹןָ ,מ ָצ ִ
ַפּ ִחית ַה ֶצ ַבע ֶשׁל ָה ִאישׁ ֶשׁ ָצ ַבע ְל ָפנַי
אשׁיָ .פּ ַת ְח ִתי ֶאת ַה ַפּ ִחית
ֶאת ַה ֶח ֶדר ָה ָר ִ
וְ ָצ ַב ְע ִתי ֶאת ַה ַכּד ַע ְצמוֹ."...

ָקן
יח ַהז ֵ
תוֹדה( ַל ָשׁ ִל ַ
)אָמר ָ
הוֹדה ַ
הוּא ָ
תוֹדה ְל ֶמ ֶלִ סין.
ְו ָשׁ ַלח ִאיתוֹ ִמ ְכ ָתב ָ
עוֹמד ְליַד
ֵמאָזְ ,בּכֹל יוֹםָ ,היָה ַה ֶמ ֶלֵ 
)מ ְס ַת ֵכּל( בּוֹ.
וּמ ְתבּוֹנֵן ִ
ַה ַכּד ִ

ית ָמה
"ע ִשׂ ָ
ַה ֶמ ֶלְ בּ ִשׂ ְמ ָחהָ .
אַחר ְל ָפנֶי א
ֶשׁאַף ֶא ָחד ֵ
יח ַלעֲשׂוֹת .אֲנִ י ַמזְ ִמין
ִה ְצ ִל ַ
אוֹתִ ל ְהיוֹת ָהאַ ֲח ַראי ַעל
ְ

ָבוֹה ִעם י ִָדיוֹת ְו ִעם
ָהיָה זֶה ַכּד ג ַ

אַרמוֹן
אוֹמנוּת ָבּ ְ
אוֹצרוֹת ָה ָ
ְ

אוּלם ָמה
ָפיםָ .
ישׁוּטים( י ִ
)ק ִ
יטוּרים ִ
ִע ִ
יוֹתר ,זֶה ַה ֶצ ַבע ֶשׁלוֹ.
יוּחד ֵ
ֶשׁ ָהיָה ְמ ָ
אָמר
יתי ֶצ ַבע ֶשׁ ָכּזֶה"ַ ,
עוֹלם א ָר ִא ִ
"מ ָ
ֵ

כּוּלה".
וּב ְמ ִדינָה ָ
ַ
ֲבוֹדה
אָכןָ ,ה ִאישׁ ָע ָשׂה ע ָ
וְ ֵ
אָהב אוֹתוֹ,
טוֹבהַ .ה ֶמ ֶלַ 
ָ

אוֹר ִחים ֶשׁ ָבּאוּ ִל ְראוֹת ֶאת
ַה ֶמ ֶלָ ל ְ

וְ ָה ַפ אוֹתוֹ ִל ְסגָנוֹ.

יוּח ֶדת.
ַה ַמ ָתנָה ַה ְמ ֶ
ֲבה ַל ַכּד וְ ַל ֶצ ַבע
יוֹם ֶא ָחדִ ,מתוֹ אַה ָ

)ע ְברוּ( ַה ָשׁנִ ים וְ ַה ֶמ ֶל,
ָח ְלפוּ ָ
ֱביר
ֶשׁא ָהיוּ לוֹ ְי ָל ִדיםֶ ,הע ִ

בּוֹע ֶאת ִקירוֹת
ֶשׁלוֶֹ ,ה ְח ִליט ַה ֶמ ֶלִ ל ְצ ַ

אוֹמן.
לוּכה ְלאוֹתוֹ ָ
ֶאת ַה ְמ ָ

אַרמוֹן ְבּ ֶצ ַבע
אשׁי ֶשׁל ָה ְ
ַה ֶח ֶדר ָה ָר ִ
ַה ַכּד.
אַרמוֹן ִל ְמצוֹא ֶאת
יקשׁ ִמ ַצ ָבּ ֵעי ָה ְ
הוּא ִבּ ֵ

יח ַבּ ַת ְפ ִקיד
טוּח ֶשׁ ַת ְצ ִל ַ
"אֲנִ י ָבּ ַ
אָמר" .אֲנִ י ַמ ְפ ִקיד
ֶה ָחשׁוּב"ַ ,
)שׂם( ְבּי ְָדֶ את ַה ְמ ִדינָה
ָ

ַה ֶצ ַבע ַה ַמ ְת ִאים ,אֵַ הם א ִה ְצ ִליחוּ
יע ַל ֶצ ַבע ָה ָרצוּי.
ְל ַה ִג ַ

עוֹשׂה ֶאת
יעה ֶשׁאֲנִ י ֶ
יד ָ
ִבּ ִ
ַה ָד ָבר ַהנָכוֹן".
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ָשׁית
חִידָה ַבּל ִ

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

27
28

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

29

אֳ

והאמוּ חיות אך ורק
הקנגורו ֶ
באוסטרליה .אגב ,שתיהן לא
יכולות ללכת לאחור.
בכל יום ,נולדים בעולם
כ 370-אלף תינוקות חדשים.
החברה שמייצרת את מספר
הצמיגים הרב ביותר בעולם
היא ...לגו .היא מייצרת בכל
יום כמיליון צמיגים!

ָשׂיא
שׁל ַהנ ִ
ַה ֵספֶר ַהיָקָר ֶ
אָדם ָלבוּשׁ ְבּ ִהידוּר )י ֶָפה ְמאוֹד(.
יע ָ
ירוּשׁ ַל ִים ִה ִג ַ
אוּמית ִבּ ָ
ַל ִס ְפ ִריָיה ַה ְל ִ
)שׁ ֵאין
ָדיר ֶ
אָמר" .יֵשׁ ְבּי ִָדי ֵס ֶפר נ ִ
ַהל ַה ִס ְפ ִריָיה"ַ ,
רוֹצה ְל ַד ֵבּר ִעם ְמנ ֵ
" ֲא ִני ֶ
אוֹבּ ָמה.
יק ִני ְל ֶשׁ ָע ַברָ ,בּ ָרק ָ
אָמ ִר ָ
ָשׂיא ָה ֶ
ַה ְר ֵבּה ָכּמוֹהוּ( ֶשׁ ָחתוּם ָע ָליו ַהנ ִ
ָחיד ְבּ ִמינוֹ
פּוּטין .זֶהוּ ֵס ֶפר י ִ
ימיר ִ
רוּסיָה ,וְ ָל ִד ִ
יֵשׁ בּוֹ ַה ְק ָד ָשׁה ִל ְכבוֹד ְנ ִשׂיא ְ
אוֹהב ֶאת ַה ִס ְפ ִריָיה ֶשׁ ָל ֶכם ,אֲנִ י
עוֹלם וְ הוּא ָשׁוֶוה ֶכּ ֶסף ַרבִ .בּ ְג ַלל ֶשׁ ֲא ִני ֵ
ָבּ ָ
דוֹלר ִבּ ְל ַבד ) ַרק(ְ .דעוּ ָל ֶכםֶ ,שׁ ַה ִס ְפ ִריָיה
יליוֹן ָ
מוּכן ִל ְמכּוֹר ָל ֶכם אוֹתוֹ ְבּ ִמ ְ
ָ
דוֹלר".
יליוֹן ָ
לוֹשׁה ִמ ְ
יעה ִלי ָע ָליו ְשׁ ָ
ווֹשׁי ְנ ְגטוֹן ִה ִצ ָ
ְבּ ִ
יח ֶאת ְד ָב ָריו ,הוּא ָפּ ַתח ֶאת ַה ַדף ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל ַה ֵס ֶפרְ ,ו ָשׁם ָהיָה
הוֹכ ַ
ְכּ ֵדי ְל ִ
ָכּתוּב:
רוּסיָה,
ידיְ ,נ ִשׂיא ְ
יד ִ
ִל ִ
ַק ֵבּל ֵס ֶפר זֶה ְבּ ַמ ָתנָה,
טוֹבה ֵבּין ְשׁנֵי ָה ַע ִמים.
ִל ְכבוֹד ַה ְי ִדידוּת ַה ָ
ַעל ֶה ָחתוּם,
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית
אוֹבּ ָמה ,נְ ִשׂיא ְ
ָבּ ָרק ָ

בנבּרסקה שבארצות הברית
ְ
יש עיירה עם תושבת אחת

אוֹגוּסט 2020
ְ
ווֹשׁי ְנ ְגטוֹן,
ִ

 

ויקיפדיה

ָתן צוּר,
ַהל ַה ִס ְפ ִריָיה ִה ְת ַק ֵשׁר ַל ַבּ ָלשׁ יוֹנ ָ
ְמנ ֵ
ְכּ ֵדי ָל ַד ַעת ִאם ְכּ ַדאי ִל ְקנוֹת ֶאת ַה ֵס ֶפר.
אָמר ַה ַבּ ָלשׁ
יע ְלְ ל ַס ֵלק ֶאת ָה ִאישׁ ַהזֶה ֵמ ַה ִמ ְשׂ ָרד ִבּ ְמ ִהירוּת"ַ ,
"אֲנִ י ַמ ִצ ַ
צוּר" .הוּא ַשׁ ְק ָרן".
שׁזֶהוּ זִיוּף?
ֵאי יָדַע ַה ַבּלָשׁ ֶ
ָשׂיא.
אוֹבּ ָמה ְכּ ָבר א ָהיָה נ ִ
ְתשׁוּבָהִ :בּ ְשׁנַת ָ 2020בּ ָרק ָ

ַּכ ָמ ה ִמ ילִ ים ַע ל ִמ ילָ ה

28

בלבד .היא ראש העיירה,
הספרנית ,המגישה בבר,
ואפילו המנקה.
יתושים נמשכים יותר
לאנשים שאכלו בננה או
שתו בירה.
פירוש המילה 'קריוקי'
ביפנית הוא 'תזמורת ריקה'.
שיניים הן האיבר היחיד שלא
מחלים )מבריא( בעצמו.
כל אחד מאיתנו צוחק
בממוצע כ 15-פעמים ביום.

ֵכּ ֶהה אוֹ ֵק ֶהה?
יֵשׁ ֶצ ַבע ֶשׁהוּא ָבּ ִהירְ ,ויֵשׁ
ֶצ ַבע ֶשׁהוּא ֵכּ ֶהה.
יֵשׁ ַס ִכּין ַח ָדה ְויֵשׁ ַס ִכּין ֵק ָהה.
ָכְּ ,ל ָמ ָשׁלֶ ,א ְפ ָשׁר ַ
לוֹמר
ֶשׁ ַה ַס ִכּין ַה ֵכּ ָההֵ ,ק ָהה.

Pixabay
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שׁ ֵמעֵז
ָהעֵז ֶ
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אֳ

מאת שירה לוי
ֵדנה מקרגור )משמאל( אוהב מאוד לגלוש
על הגלים.
מתברר שגם העז שלו ,פּיזמוֹ ,אוהב
לגלוש.
בכל פעם שדנה יוצא לים ,הוא מצרף אליו
גם את העז ,שאוהב לעמוד בחלק הקדמי
של הגלשן.
לפעמים ,לגלישה מצטרפים גם אורחים,
שנהנים מהים ומהאומץ של העז.

רוֹנָאלְדוֹ הַכּוֹעֵס וְ ַהתִינוֹק

רויטרס

 90סְפּוֹ ְר ָטאִים
יֵיצְאוּ לְטוֹקְיוֹ

31

32

מאת רונן גליק
ָאדת
ימ ְפּי ַ
אוֹל ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִת ְשׁ ַלח ְל ִ
פּוֹר ָט ִאים ְבּ21-
טוֹקיוֹ ְ 90ס ְ
ְ
פּוֹרט שׁוֹנִ ים.
ַע ְנ ֵפי ְס ְ
זוֹ ַה ִמ ְשׁ ַל ַחת ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית
יוֹתר ְבּכֹל ַהזְ ַמנִ ים.
דוֹלה ְבּ ֵ
ַה ְג ָ
ַבּ ְתמוּנָהַ :ה ִמ ְת ַע ֶמ ֶלת ִלינוֹי
ֲלת ִסיכּוּי טוֹב ִלזְ כּוֹת
אָשׁ ָרםַ ,בּע ַ
ְ
ָהב.
ְבּ ֶמ ַד ְליַית ז ָ
רויטרס

מאת איילה שמעוני
ָאלדוֹ
יס ִטיאָנוֹ רוֹנ ְ
יע ְכּ ִר ְ
ְבּ ִמ ְשׂ ָחק ַכּדוּ ֶרגֶל ֶשׁ ָהיָה ָלאַ ֲחרוֹנָה ְבּ ֶס ְר ְבּיָהִ ,ה ְב ִק ַ
פּוֹרטוּגָל.
יצחוֹן ִלזְ כוּת ְ
ַשׁ ַער נִ ָ
ישׁר( ְבּ ָטעוּת ֶאת ַה ַשׁ ַער.
שׁוֹפט ָפּ ַסל )א ִא ֵ
אוּלםַ ,ה ֵ
ָ
כּוֹעס ִה ְשׁ ִליָ ) ז ַרק( ֶאת ֶס ֶרט ַה ֶק ְפּ ֶטן ֶשׁלוֹ ַעל
ָאלדוֹ ַה ֵ
ְבּסוֹף ַה ִמ ְשׂ ָחק ,רוֹנ ְ
ַה ֶד ֶשׁא.
פּוּמ ִבּית ְל ַמ ַען
ויח ִמזֶהַ .ה ֶס ֶרט ִנ ְמ ַכּר ִבּ ְמ ִכי ָרה ְ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁיֵשׁ ִמי ֶשׁ ִה ְרוִ ַ
ָקר ְל ִתינוֹק ֶס ְר ִבּי.
יתוּח י ָ
ִ)בּ ְשׁ ִביל( נִ ַ
ָאלדוֹ.
אָמר רוֹנ ְ
ַב ִריא ִבּזְ כוּת ַה ַשׁ ַער ֶשׁנִ ְפ ַסלֶ ,א ְשׂ ַמח ְמאוֹד"ַ ,
"אם ַה ִתינוֹק י ְ
ִ
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רויטרס

בּוֹאוּ ַל ֲעזוֹר
ִל ְצבִיקָה פִּיק

33

מאת איילה שמעוני
ַמר
ָמים ֵא ֶלהְ ,מ ַפ ְר ֵסם ַהז ָ
ְבּי ִ
יקה ִפּיק ִשׁיר ָח ָדשׁ ְבּ ֵשׁם:
ְצ ִב ָ

ֶ 250אלֶף ְמכוֹנִיוֹת ֲחדָשׁוֹת

34

מאת עמית גרינברג
ַבּ ָשׁנָה ָהאַ ֲחרוֹנָהָ ,קנוּ
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶ 250א ֶלף
ְמכוֹנִ יוֹת ֲח ָדשׁוֹת.
"ה ְמכוֹ ִניוֹת ָה ֵאלוּ ַרק
ַ
י ְַג ִדילוּ ֶאת ַה ְפּ ָק ִקים
אוֹמ ִרים
ַבּ ְמ ִדינָה"ְ ,
ד"ר אבישי טייכר ,פיקיוויקי
    
מוּמ ִחים ְל ַת ְחבּוּ ָרה.
ְ
ישׁים".
יבּוּרית ְוא ְל ָמ ֵלא ֶאת ַה ְכּ ִב ִ
סוֹע ְבּ ַת ְחבּוּ ָרה ִצ ִ
יכים ִלנְ ַ
ָשׁים ְצ ִר ִ
" ֲאנ ִ
יליוֹן ְמכוֹ ִניוֹת.
ָח ִצי ִמ ְ
לוֹשׁה ו ֵ
ישׁי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִכּ ְשׁ ָ
ְבּ ַסַ הכֹּל יֵשׁ ִבּ ְכ ִב ֵ

"שׁם ַהיָםָ ,שׁם ַה ֶשׁ ֶמשׁ".
ָ
אוּלם ,הוּא א ֶה ְח ִליט ָה ִאם ָל ֵתת
ָ
וּמ ִהיר ,אוֹ
ַל ִשׁיר ִס ְגנוֹן ָשׂ ֵמ ַח ָ
יוֹתר...
יטי ֵ
ִס ְגנוֹן ִא ִ
ַה ִפּ ְתרוֹן ֶשׁלוֹ ָהיָה ָל ֵתת ַל ִציבּוּר
ְל ַה ֲח ִליט.
הוּא ִפּ ְר ֵסם ֶאת ַה ִשׁיר ִבּ ְשׁנֵי
ַה ִס ְגנוֹנוֹת ְבּאוֹתוֹ ַה ְז ַמן.
"ה ִציבּוּר ִי ְב ַחר ֶאת ָמה ֶשׁ ַמ ְת ִאים
ַ
פוּר ָסם.
ַמר ַה ְמ ְ
אוֹמר ַהז ָ
לוֹ"ֵ ,
ֲח ִרים ִי ְשׁ ַת ְמשׁוּ
אוֹמ ִנים א ֵ
ַה ִאם ָ
ָבּ ַר ְעיוֹן ֶשׁל ִפּיק?
קוֹדים ְו ַה ְק ִשׁיבוּ ִל ְשׁנֵי
ִס ְרקוּ ֶאת ַה ִ
ַה ִס ְגנוֹנוֹת ֶשׁל ַה ִשׁיר.
יוֹתר?
ֲבים ֵ
אַתם אוֹה ִ
ֵאיזֶה ִס ְגנוֹן ֶ

יטי
ַה ִס ְגנוֹן ָה ִא ִ
יוֹתר
ֵ

ַה ִס ְגנוֹן ַה ָמ ִהיר
יוֹתר
ֵ

ניו-זילנד נגד קיפודים

35

אֳ

מאת שירה לוי
קשה להאמין שיש
מישהו שלא אוהב
קיפודים .אלה יצורים
קטנים וחמודים,
שקל לאהוב ,למרות
שאי-אפשר באמת
Pixabay
ללטף אותם.
אולם מתברר שבניו-זילנד לא כל-כך אוהבים אותם.
עד לפני כמאה שנה ,לא היו בניו-זילנד קיפודים כלל .אנשים הביאו
אותם מאירופה והם התחילו להתרבות בטבע .בגלל שאין באוסטרליה
בעלי חיים שטורפים קיפודים ,הם התרבו מאוד.
מתברר ,שהחיה הקטנה והקוצנית הזו לא כל-כך נחמדה כמו שחושבים.
היא טורפת לטאות ,אוכלת ביצים מקינים של ציפורים ומחסלת )גומרת(
צרצרים.
בניו-זילנד גילו שבגלל הקיפודים ,סוגים רבים של בעלי חיים עלולים
)יכולים( להיכחד )להיעלם מהעולם(.
הם הגיעו למסקנה שצריך לסלק אותם מהמדינה.
"הם לא שייכים לטבע כאן" ,אומרים הניו-זילנדים" .צריך להחזיר אותם
לאירופה ,שם הקיפודים לא מאיימים על הטבע".
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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 ִ
1

ִ .1קיר אָרוְֹ ו ָחזָק
דוֹלהִ ,בּיזָיוֹן
בּוּשׁה ְג ָ
ָ .1

ח

ר

ה

פ

2

יעת ַמ ֲח ָלה
יקה ִל ְמ ִנִנ ַ
ְ ..2זְז ִר ָ

ִ .2עיר ִבּ ְצפוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל

3

 .3א ָבּ ִהיר

ילת ְשׁ ֵא ָלה
ִ .3מ ַ

4

ֲפיָיה
עוֹבד ְבּ ַמא ִ
ֵ .4

 .4קוֹ ָרל ְבּ ִע ְב ִרית

תוֹדה
אַגיד ָ
ִ .5

ַ .5ה ֵה ֶפֵ מ'אוֹר'

יפּ ְס ִטיק
ְ .6שׂ ָפתוֹןִ ,ל ְ

ֶ .6ע ֶשׂר ָכּפוּל ֵמאָה

5

6
7

ִ .7ל ְפנֵי

ֵ .7אינוֹ יָכוֹל ִל ְראוֹת

עוֹשׂה ְק ָס ִמים
ֶ .8

8

דוֹמה ְלסוּס
 .8בע"ח ֶשׁ ֶ
.
ֶבּ ָרה
וּלז ְ
ְ

יכת ֵעץ ְק ַטנָה
ֲ .9ח ִת ַ
 .10סוּג ֶשׁל ַשׁ ִליט

ק

י

ר

ס

רִיבּוּ ַע ֶק ֶסם

1

2

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

3

4

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 'ח' ְו'-ו'.
ָבּ ִ

 .1יֵשׁ ָ 12כּ ֵא ֶלה ְבּ ָשׁנָה :חוֹ _ _ _ _
ִ .2ס ְפרוֹן ַדק :חוֹ _ _ _
ִ .3דינִ ים ,הוֹ ָראוֹת :חוּ _ _ _
ֵ .4מעוֹנוֹת ַה ָשׁנָה :חוֹ _ _
ָ .6שׂם ֲחגוֹ ַרת ְבּ ִטיחוּת :חוֹ _ _
 .7יֵשׁ ַה ְר ֵבּה ַעל ְשׂ ַפת ַהיָם :חוֹ _
ֲ .8ח ָב ִלים ַד ִקים :חוּ _ _ _
צוֹעי :חוֹ _ _ _ _
 .9א ִמ ְק ִ
ַ .10ה ֵה ֶפֵ מ'אוֹר' :חוֹ _ _
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2

3

4

ִ .1עיר ִבּ ְצפוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִ .2י ְת ַר ֲחשׁוּ
עוֹפף ְו ִצ ְבעוֹנִ י
ָפהְ ,מ ֵ
ֶ .3ח ֶרק י ֶ
ִ .4ריקוּד ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי

שׁ הַמִילָה?
ֶמ ֵ
ָמה ה ְ

ַ .5ה ֵה ֶפִ מ'זְ כוּת' :חוֹ _ _

ַה ְתשׁוּבָה ִהיא_______________________ :

חו

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

ַ .1מ ְפ ִקיד __________

צוֹר ִכים _________
ְ .7

ְ .2בּכוֹר ___________

נוֹד ֶדת __________
ֶ .8

יקים _________
ַ .3ע ִת ִ

ַ .9בּר ____________

ֲ .4ח ָפ ִצים _________

ִ .10ה ְשׁ ִלי_________ 

ָדיר ___________
 .5נ ִ

ַ .11מ ִשׂיגוֹת ________

ְ .6לגַנוֹת __________

ָ .12פּ ַסל ___________

שׁים *
שׁ ַת ְמ ִ
ישׁר * ִמ ְ
ְשׁנִים ְמאוֹד * א ִא ֵ
* ְמ ַקבְּלוֹת * י ָ
ְמקוֹם *
שׁ ֵאין ַה ְרבֵּה כָּמוֹהוּ * זָרַק * ְד ָברִים * עוֹ ֶברֶת ִמ ָמקוֹם ל ָ
* ֶ
שׂם * ֶפּרֶא * ְל ַדבֵּר נֶגְדוֹ * ַהגָדוֹל בְּיוֹ ֵתר *
* ָ

שׁבֵּץ ַהגָדוֹל
ַה ַת ְ
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מאוזן:
ֶפתָ .6 .טעוּת ,א ְבּ ַכוָונָהְ .9 .מ ִדינָה
ָ .1בּא אַ ֲח ֵרי ֵת ַשׁעֶ .3 .צ ַבע ַהז ֶ
יקה .11 .א ִראשׁוֹןְ .13 .מ ִדינָה
קוֹס ָטה ִר ָ
קוֹלוֹמ ִבּיָה וְ ְ
ְ
ֶשׁ ְמ ַח ֶבּ ֶרת ֵבּין
ָשׁף אֲוִ וירֶ .16 .בּן ַהזוּג ֶשׁל ָה ֵאם.
ֶשׁנִ ְמ ֵצאת ֵבּין הוֹדוּ וְ ִסיןָ .15 .שׁאַף וְ נ ַ
'אין'.
חוֹדשׁ ָה ִע ְב ִרי ָה ִראשׁוֹןַ .19 .ה ֵה ֶפֵ מ ֵ
יצחוֹןַ .18 .ה ֶ
 .17אוֹת ַהנִ ָ
תוֹכם .24 .א ַחם וְ א ַקרֶ .26 .ח ֶרק ָחרוּץ.
ִ .21ה ְשׁ ַת ֲחוָוהְ .23 .בּ ָ
יסה.
תוֹלים ְבּ ֶעזְ ָרתוֹ ְכּ ִב ָ
ף-בּית .29 .א ֵמתִ .30 .
אָל ֵ
ָ .28האוֹת ַהְ 6-בּ ֶ
נוֹס ַע ַעל ַה ַמ ִיםַ .33 .היוֹם ֶשׁאַ ֲח ֵרי ַהיוֹם .34 .א ָמתוֹק .35 .גָר,
ֵ .31
זוֹהה
ִמ ְתגוֹ ֵררַ .36 .בּ ַעל ַח ִיים ֶשׁ ְמ ַק ְר ֵקר .40 .א ַמ ֵהרֶ .41 .ע ֶצם ִבּ ְל ִתי ְמ ֶ
ָשׁןֶ .46 .צ ַבע
לוֹב ִשׁים ַעל ַה ָפּנִ ים .44 .א י ֵ
פּוֹשׂת ֶשׁ ְ
)ר"ת(ַ .42 .ת ְח ֶ
אָדם ֶשׁ ַמ ְפ ִעיל
יקן'ָ .51 .
'ת ֵ
ָפּנִ יַ .50 .ה ֵה ֶפִ מ ִ
ַה ְפ ָל ִמי ְנגוַֹ .48 .מ ְט ֵבּ ַע י ָ
וּמ ַכוֵון ֶאת ַה ָמטוֹס .52 .עוֹנָה ִל ְפנֵי ַה ַק ִיץ.
ְ

1

13

14

17

17

2

3

9

10

3

4

5

6

11

12

15

19

21

23

24

6

16

18

7

16

19

21

22

25

26

28

29

29

30

31

33

35

36

31

32

34

37

38

41

39

42

47

46

50

20

23
27

34

8

49

38

40

40

43

48

44

50

49

45

51

52
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מאונך:
ַמרָ ,רן .7 .סוּג ֶשׁל ֶצ ַבעָ .8 .ל ַקח ְבּ ִלי ְרשׁוּת.
יק ִריֶ ,מ ְר ָכּזִ יְ .6 .מז ֵ
ֲכל ָח ָל ִבי .4 .קוֹל ַה ְצחוֹקִ .5 .ע ָ
תוּחַ .3 .מא ָ
ֵ .1מ ֶח ְל ֵקי ַהיוֹם .2 .א ָמ ַ
ילת
יוֹתרִ .20 .מ ַ
ָליל ִמ ַשׁ ֲעוָוה ִעם ְפּ ִתיל ָבּ ֶא ְמ ַצעָ .19 .העוֹף ַהגָדוֹל ְבּ ֵ
יוּ-ד ְל ִהי .15 .ג ִ
ֶ .10נגֶד ַט ְנ ִקים )ר"ת( .12 .א ַקרִ .14 .בּי ָר ָתה ִהיא נְ ֶ
תוֹפ ִרים ְבּ ֶעזְ ָרתוֹ .30 .שׁוֹנֶהָ .31 .מ ְד ָדה ִמ ְשׁ ָקלָ .32 .מקוֹם
עוֹבד ְבּ ִמ ְשׁ ָט ָרהְ .27 .
ְשׁ ֵא ָלהַ .21 .מ ְשׁ ֶקה ַחם .22 .א ָרחוֹקְ .23 .לאֵ .25 .
נוֹלד ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .37 .שׂ ִמים בּוֹ נֵר .38 .נוֹזֵל ִחיוּנִ י.
ֲצי ְפּ ִריִ .36 .כּינוּי ְל ִמי ֶשׁ ַ
קוּמזִ יץֶ .34 .שׁ ַטח ֶשׁל ע ֵ
יבה ְבּ ְ
יוֹשׁ ִבים ְס ִב ָ
ָבוֹה ַבּ ֶט ַבעְ .33 .
ג ַ
יוּביתַ .45 .ה ֵה ֶפִ מ ָשׂ ֵב ַעַ .47 .מ ְס ִפּיקַ .49 .ס ָבּא.
שׁוּבה ִח ִ
ָאלית )ר"ת(ְ .43 .ת ָ
סוֹצי ִ
עוֹב ֶדת ְ
ִ .39מיץ ֶשׁל ְפּ ִריֶ .41 .

שׁבֵּץ ֶה ָחבִית
ַת ְ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
דעה לבנת ,ירושלים

לובנא חסאן ,נצרת

ָ .1מקוֹם ֶשׁל ַמ ִים ַר ִבּים

דוּשׁה
ֶ .5שׁיֵשׁ ָבּ ֶהם ְק ָ

אבי בן-טובים ,חיפה

יואב כהן ,אשקלון

'ל ְי ָלה'
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ַ

ֵ .6פּירוֹת ַה ְשׁ ֵק ִדיָיה

מוחמד קאדר ,שפרעם

עפרי פרנקל ,טבעון

עוֹלם כּוּלוְֹ ,כּ ָלל ַה ְבּ ִריאָה
ָ .3ה ָ

ַ .7שׂ ִקיוֹת ַבּד ְגדוֹלוֹת

אביב הרשקוביץ' ,מודיעין

נעם אשרוב ,יהוד

נעה קרבסי ,חולון

אביה גרונר ,נהריה

בוּע ֶשׁל ִמ ְס ָפּ ִרים
ֵ .4צירוּף ָק ַ
תוֹבת
ֶשׁהוּא ֵח ֶלק ִמ ְכּ ֶ

ַ .8כּ ְפתוֹר ְבּ ִמ ְק ֶל ֶדת
אוֹכל ֶשׁל ַהסוּס
ָ .9ה ֶ
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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מפלצת במוזיאון

36

אֳ

מאת שירה לוי
אין ירושלמי שלא מכיר את 'המפלצת'.
זו יצירה אומנותית ענקית ,שהיא גם מגלשת
משחקים.
לאחרונה ,הציג מוזיאון ישראל דגם קטן של
ה'מפלצת' כפי שיצרה אותו האומנית ,ניקי דה
סן פאל.
אגב ,האומנית קראת ליצירה 'הגולם' ,אך הירושלמים אהבו דווקא את השם 'המפלצת'.
בתמונה :טיפול אחרון לדגם לפני שהוא יצא לתצוגה.

אַנְ ִטיבְּיוֹ ִטיקָה לְאַלְמוּגִים

37

מוזיאון ישראל

שׂ ְח ָקנִית
ַ
רִאשׁוֹנָה ֶבּ ָחלָל
38

מאת אילה שמעוני
יפּ ְרנוּ(
)ס ַ
ַוחנוּ ִ
ְבּ' ַי ְנשׁוּף' ִ 357דיו ְ

Coral Reef and Health Ecology Lab

מאת אבי גלבוע
יקה.
יוֹט ָ
יבּ ִ
נוֹת ִנים ָלנוּ אַ ְנ ִט ְ
רוֹפ ִאים ְ
חוֹליםָ ,ה ְ
ַחנוּ ִ
ֲשׁר ֲאנ ְ
ַכּא ֶ
ימה גַם
אָדם ְמ ַק ְבּ ִליםַ ,מ ְת ִא ָ
יקה ֶשׁ ְבּנֵי ָ
יוֹט ָ
יבּ ִ
ַמ ְד ָענִ ים ִגילוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה ֶשׁאַ ְנ ִט ְ
מוּגים.
אַל ִ
ְל ְ
ידה
לוֹר ָ
יטת ְפ ִ
יב ְר ִס ַ
אוֹמ ִרים ַמ ְד ָע ִנים ֵמאוּנִ ֶ
צוּרים ַח ִיים"ְ ,
מוּגים ֵהם ְי ִ
אַל ִ
"ה ְ
ָ
רוּפה
יע ְלגַלוֹת ֶשׁא ָצ ִריְ ל ַה ְמ ִציא ְת ָ
"היָה ַמ ְפ ִת ַ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתָ .
ֶשׁ ְבּ ְ
ַחנוּ ָפּשׁוּט
אָדםֲ .אנ ְ
רוּפה ְכּמוֹ ְבּנֵי ָ
יבים ַל ְת ָ
ילםֵ .הם ְמ ִג ִ
יוּח ֶדת ִבּ ְשׁ ִב ָ
ְמ ֶ
אַלמוֹג ְוהוּא ַמ ְב ִריא".
אוֹתה ַעל ָה ְ
מוֹר ִחים ָ
ְ
ישׁים
צוּרים ְר ִג ִ
עוֹלםֵ .הם ְי ִ
מוּגים ְבּ ַר ֲח ֵבי ָה ָ
אַל ִ
ַה ִגילוּי ַהזֶה ָחשׁוּב ְבּ ִטיפּוּל ְבּ ְ
חוֹמ ִרים שׁוֹנִ ים ֶשׁ ִנ ְשׁ ָפּ ִכים ַל ַמ ִים ,וְ ָצ ִרי
וּל ָ
ְמאוֹד ְל ִשׁינוּ ִיים ְבּחוֹם ַה ַמ ִים ְ
ְל ַט ֵפּל ָבּ ֶהם כֹּל ַהזְ ַמן.
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רוּסיָה ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת ַשׂ ְח ָקנִ ית
ֶשׁ ְ
צוּלם ֶבּ ָח ָלל.
נוֹע ְל ֶס ֶרט ֶשׁ ְי ַ
קוֹל ַ
ְ
)בּ ְתמוּנָה(,
ילד ַ
יוּליָה ֶפּ ֶר ִס ְ
וּב ֵכןְ ,
ְ
נוֹע ֶשׁנִ ְב ֲח ָרה
קוֹל ַ
ִהיא ַשׂ ְח ָק ִנית ַה ְ
ַל ַת ְפ ִקיד.
טוֹריָה ִמ ְפּנֵי
יס ְ
ֲשׂה ִה ְ
ִהיא ַתע ֶ
ֶשׁזֶה ִי ְהיֶה ַה ֶס ֶרט ָה ִראשׁוֹן
צוּלם ִמחוּץ ְל ַכדוּר ָהאָ ֶרץ.
ֶשׁ ְי ַ

 

ויקיפדיה

