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שׁ ֵאלָה
ִימן ְ
שׁנַת לִימוּדִים ְבּס ָ
ְ
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שׁקִיבְּלוּ
ָבּ ֵתי ַה ֵספֶר ְמבוּ ְל ָבּלִים ֵמ ַההוֹרָאוֹת ֶ
שׂרָד ַה ְבּרִיאוּת ְמ ַקוִוים
ְנוֹשׂא ַהקוֹרוֹנָה * ְבּ ִמ ְ
בּ ֵ
שׁגַם ַת ְל ִמידִים ַבּכִּיתוֹת ַה ְצ ִעירוֹת יוּכְלוּ ְל ַקבֵּל
ֶ
שׁנָה
שׁ ַה ָ
שׁל כּוּלָם ִהיא ֶ
ִחיסוּנִים * ַה ִת ְקוָוה ֶ
ַת ֲעבוֹר ִעם ִמ ְספָּר נִ ְד ָבּקִים ָק ָטן ְבּ ַמ ֲע ֶרכֶת
ַה ִחינוּ* 

   

ָמתוֹק וְיָקָר

 40שנה לכוח האו"ם בלבנון
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מאת שירה לוי
ַיקר
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמ ַת ְכ ֶננֶת ְלי ֵ
מוּת ִקים.
ַמ ְשׁ ָקאוֹת ְמ ָ
יאים",
"א ֶלה ַמ ְשׁ ָקאוֹת א ְבּ ִר ִ
ֵ
ַחנוּ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלהֲ " .אנ ְ
ְ
יע
ָבוֹה י ְַר ִת ַ
ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ַה ְמ ִחיר ַהג ַ
אוֹתם".
ָשׁים ִמ ִל ְקנוֹת ָ
) ַיעֲצוֹר( ֲאנ ִ

ארכיון המערכת
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אֳ

מאת רונן גליק
כוח האו"ם בלבנון חגג
 40שנות פעילות.
בכוח הזה נמצאים
חיילים ממדינות רבות.
בתמונה :חיילי האו"ם
עם דגלי המדינות שלהם.
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יליוֹן .(359
)ג ָ
עוֹלם' ִ
הוֹדים ְמ ַח ְמ ִמים ֶאת ָה ָ
'ה ִ
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַ
ָק ָר ִ
יוֹתר ֶאת ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ.
וּב ָכְ מ ַח ְמ ִמים עוֹד ֵ
הוֹדים קוֹנִ ים ַמ ְז ָג ִנים ְ
יוֹתר ִ
ָכּתוּב ָשׁם ֶשׁ ֵ
ַחנוּ ְמ ַח ְמ ִמים ֶאת ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ.
כוּלנוּ יֵשׁ ַמזְ גָנִ ים וְ גַם ֲאנ ְ
ֲבל ְל ָ
אָ
יע ִל ְחיוֹת ְבּ ָב ִתים
הוֹדים .גַם ָל ֶהם ַמ ִג ַ
ֲשׁים ַרק ֶאת ַה ִ
)צוֹדק( ְל ַהא ִ
ְל ַד ְע ִתי זֶה א הוֹגֵן ֵ
ימים.
ירים וּנְ ִע ִ
ְק ִר ִ
יעל אלקלעי ,תל-אביב

שׁיכִים ֶאת ַהחוֹפֶשׁ ַהגָדוֹל?
ָל ָמה א ַמ ְמ ִ
ימוּדים.
קוֹשׁי יֵשׁ בּוֹ ְי ֵמי ִל ִ
וּב ִ
חוֹדשׁ ֶס ְפּ ֶט ְמ ֶבּר ָמ ֵלא ְבּ ַח ִגים ְ
ַה ָשׁנָהֶ ,
אַחר סוּכּוֹת.
חוֹפשׁ ַהגָדוֹל ַעד ְל ַ
ְל ַד ְע ִתיָ ,היָה ָצ ִריְ ל ַה ְמ ִשׁיֶ את ַה ֶ
אריאל כהן ,חיפה

גַם ַל ַת ְל ִמידִים וְלַהוֹרִים יֵשׁ ָמה לוֹ ַמר
ימוּדים
מוֹרים ְבּ ֶק ֶשׁר ַל ִל ִ
חוֹד ִשׁים ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמ ַד ֶבּ ֶרת ִעם ַה ִ
ַבּ ָ
לוֹמרְ ,ו ָצ ִריְ ל ִה ְת ַח ֵשׁב גַם ָבּ ֶהם.
הוֹרים יֵשׁ ָמה ַ
ידים וְ ַל ִ
חוּפשׁוֹת .גַם ַל ַת ְל ִמ ִ
וְ ַל ְ
עדי למברגר ,חולון

שׁלָה ֶא ָחד
יֵשׁ רַק רֺאשׁ ֶמ ְמ ָ
ָמין ְנ ַתנְ יָהוּ ,רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
קוֹר ִאים ְל ִבּנְ י ִ
ֲד ִיין ְ
ָשׁים ֶשׁע ַ
יֵשׁ ֲאנ ִ
ַפ ָת ִלי ֶבּנֶט הוּא רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
מוּכנִ ים ְל ַק ֵבּל ֶאת זֶה ֶשׁנ ְ
ֵהם א ָ
ָיבים ְל ַק ֵבּל ֶאת זֶה.
כוּלם ַחי ִ
אשׁי ֶמ ְמ ָשׁלוֹת ִמ ְת ַח ְל ִפים כֹּל ַהזְ ַמןְ ,ו ָ
מוֹק ַר ְטיָהָ ,ר ֵ
ְבּ ֵד ְ
אבי ברזני ,אור יהודה

קוֹר ִאים ְי ָק ִרים,
ְ
ישׁ ַלח ַרק ִג ָיליוֹן ֶא ָחד.
חוֹדשׁ ִי ָ
ִשׂימוּ ֵלבִ :בּ ְג ַלל ַה ַח ִגיםַ ,ה ֶ
טוֹבּר.
אוֹק ֶ
חוֹדשׁ ְ
ַה ִג ָיליוֹן ַה ָבּא ֵי ֵיצא ְבּ ֶ
תוּקה!
וּמ ָ
טוֹבה ְ
כוּל ֶכם ָשׁנָ ה ָ
אַח ִלים ְל ְ
אָנוּ ְמ ֳ
ֶצ ֶוות ' ַינְ שׁוּף'
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יליוֹן ָה ִראשׁוֹן
ַחנוּ שׁוּב ַבּ ִג ָ
ִהנֵה ֲאנ ְ
ֶשׁל ַה ָשׁנָה.
קוּדה זוֹ ֶשׁל ַהזְ ַמןְ ,כּ ַדאי
ִבּ ְנ ָ
ְל ִה ְס ַת ֵכּל ְלאָחוֹר ְו ִל ְראוֹת ֵאיזוֹ
ָשׁנָה ָה ְי ָתה ָלנוּ.
מוּצ ַל ַחת
וּב ֵכן ,זוֹ א ָה ְי ָתה ָשׁנָה ְ
ְ
ֹל-כּ.
כּ ָ
סוֹב ִלים,
ֲד ִיין ְ
כּוּלנוּ ָס ַב ְלנוַּ ,וע ַ
ָ
יע ַעל
ִמ ִווירוּס ַהקוֹרוֹנָה ֶשׁ ִה ְשׁ ִפּ ַ
עוֹלם.
ַה ַח ִיים ְבּכֹל ָה ָ
ַהקוֹרוֹנָה ָפּ ְר ָצה ְבּ ִסין ,אַַ ה ִסינִ ים
עוֹלם ֵמ ַהוִ וירוּס,
א ִהזְ ִהירוּ ֶאת ָה ָ
יע ְלכֹל ָמקוֹם.
ְו ָכ הוּא ִה ִג ַ
ֲגים
לוּ ִ)אם( ַה ִסי ִנים ָהיוּ נוֹה ִ
אַח ֶרת ,יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁא ָה ִיינוּ
ֶ
סוֹב ִלים ֵמ ַהקוֹרוֹנָה.
ְ
ֲשׁ ִמים ְבּ ָכ
ַחנוּ א ֵ
אוּלם ,גַם ֲאנ ְ
ָ
יעה ָע ֵלינוּ
ֶשׁ ַהקוֹרוֹנָה ִה ְשׁ ִפּ ָ
ֹל-כָּ חזָק.
כּ ָ
פּוֹע ֶלת נָכוֹן
לוּ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָה ְי ָתה ֶ
אוּלי ָה ִיינוּ
ְכּ ָבר ֵמ ַה ַה ְת ָח ָלהַ ,
עוֹב ִרים ֶאת ַהקוֹרוֹנָה ְבּ ָפחוֹת
ְ
וּמ ִתים.
חוֹלים ֵ
ִ
שׁוֹמ ִרים
נוֹסף ,לוּ ָה ֶאזְ ָר ִחים ָהיוּ ְ
ְבּ ָ
ידים ַעל
וּמ ְק ִפּ ִ
ַעל ַההוֹ ָראוֹתַ ,
כוֹלים
ידוּדיםָ ,ה ִיינוּ ְי ִ
וּב ִ
ַמ ֵסכוֹת ִ
יתנוּ ְבּ ָעיוֹת ַרבּוֹת.
ַל ֲחסוֵֹ מ ִא ָ
כוֹלים ְל ַת ֵקן ֶאת
ֲד ִיין ְי ִ
ַחנוּ ע ַ
ֲאנ ְ
ישׁ ַמע ַלהוֹ ָראוֹת וְ א
ַה ַמ ָצבְ ,ל ִה ָ
ֲד ִיין ָכּאן,
ָל ֵתת ַלקוֹרוֹנָהֶ ,שׁע ַ
יוֹתר.
גוֹע ָבּנוּ ֵ
ִל ְפ ַ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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יעה
מוּמ ִחים ַמ ִצ ָ
ֲדה ֶשׁל ְ
שׂדֵה ַה ְתעוּפָה ֶה ָחדָשׁ? ַוע ָ
◄ ֵהיכָן ) ֵאיפֺה( יִי ָבּנֶה ְ
ישׁים ַבּ ֶנגֶב ְפּנוּ ִיים )א
"ה ְכּ ִב ִ
עוּפה ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֶנגֶבַ .
ִל ְבנוֹת ֶאת ְשׂ ֵדה ַה ְת ָ
ָשׁים",
טוֹסים ַי ִזיק ִל ְמ ַעט ֲאנ ִ
ָשׁיםָ ,כֶּ שׁ ַר ַעשׁ ַה ְמ ִ
יוֹתר וְ ַח ִיים ָשׁם ָפּחוֹת ֲאנ ִ
פוּסים( ֵ
ְת ִ
ֲדה.
אוֹמ ִרים ַח ְב ֵרי ַהוַוע ָ
ְ
ִשׂ ָר ֵאל.
ְשׁפֵּר ) ַל ֲעשׂוֹת טוֹב יוֹ ֵתר( ֶאת ַהיְ ָחסִים ִעם י ְ
◄ טוּ ְר ְקיָה רוֹ ָצה ל ַ
טוּר ִקיםִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם
ֲרים ְל ַח ֵדשׁ ֶאת ַה ְי ָח ִסים ִעם ַה ְ
אוּלםְ ,בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל א ְמ ַמה ִ
ָ
עוֹלם.
יכים ִל ְפעוֹל נ ְֶג ָדה ָבּ ָ
ַמ ְמ ִשׁ ִ
◄ ַה ִאם ְמ ִחירֵי ַה ֶל ֶחם יַ ֲעלוּ?
ַעד ַהיוֹםַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָק ְב ָעה
ֶאת ְמ ִחי ֵרי ַה ֶל ֶחםְ ,כּ ֵדי
ִל ְשׁמוֹר ַעל ְמ ִחיר נָמוֶּ שׁלוֹ.
ַע ְכ ָשׁיו יֵשׁ ַה ְמ ָל ָצה ָל ֵתת
בוֹע ֶאת ְמ ִחי ֵרי
ֲפיוֹת ִל ְק ַ
ַל ַמא ִ
ַה ֶל ֶחם ְבּ ַע ְצ ָמןֶ .אזְ ָר ִחים ַר ִבּים
ֲלאַת ְמ ִח ִירים.
ָביא ְל ַהע ָ
חוֹשׁ ִשׁים )פּוֹ ֲח ִדים( ֶשׁזֶה י ִ
ְ
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יבה:
ִשׂ ָר ֵאלַ .ה ִמ ְשׂ ָרד ַל ֲה ָגנַת ַה ְס ִב ָ
ִמכּוֹר ַפּרְווֹת ְבּי ְ
◄ ְבּקָרוֹב :אָסוּר יִ ְהיֶה ל ְ
אוֹפנָה".
יכים ִל ְסבּוֹל ִבּ ְג ַלל ְ
ֲלי ַח ִיים א ְצ ִר ִ
"בּע ֵ
ַ
)חוֹשׁב(
ֵ
שׁוֹקל
שׁלְמוּ ֶכּסֶףִ .מ ְשׂ ָרד ַה ַת ְחבּוּ ָרה ֵ
◄ רוֹ ִצים ְל ִהי ָכּנֵס ְל ֵתל-אָבִיב? ַ

פוּפה ְמאוֹד",
"ה ִעיר ְצ ָ
ל-אָביבָ .
ִל ְגבּוֹת ) ָל ַק ַחת( ֶכּ ֶסף ִמ ְמכוֹנִ יוֹת ֶשׁ ִי ָכּנְ סוּ ְל ֵת ִ
ֲדיפוּ
ֶה ִגים ַיע ִ
ַחנוּ ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַה ַת ְשׁלוּם ,נ ָ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ַת ְחבּוּ ָרהֲ " .אנ ְ
ְ
יבּוּרית".
ל-אָביב ְבּ ַת ְחבּוּ ָרה ִצ ִ
סוֹע ְל ֵת ִ
יוֹתר( ִלנְ ַ
) ִי ְרצוּ ֵ

מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing
טל'Tel. 02-6437153 :

"ה ְמ ִח ִירים
ְמ ְר ֶק ִטיםַ .
שׁלָה רוֹ ָצה לְהוֹזִיל ֶאת ַה ְמ ִחירִים בַּסוּ ֶפּר ַ
◄ ַה ֶמ ְמ ָ
ַחנוּ נ ְַג ִבּיר ֶאת ַה ַת ֲחרוּת
אוֹצרֲ " .אנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ָה ָ
עוֹלם"ְ ,
ַחס ָל ָ
בוֹהים ִמ ַדי ְבּי ַ
ְג ִ
חוֹמ ֵרי ַה ִניקוּי".
ֵבּין ֶח ְברוֹת ַה ָמזוֹן וְ ֶח ְברוֹת ְ
◄ ִמ ְריָם ֶפּרֶץ
ִשׁבִיל(
ְמ ַען )בּ ְ
לַ
ְרוּשׁ ַליִם.
י ָ
ִמי ֶשׁ ָה ְי ָתה
ֲמ ֶדת ַלנְ ִשׂיאוּת,
מוּע ֶ
ָמים
ִמ ְשׁ ַת ֶת ֶפת ְבּי ִ
)מ ָסע
ֵא ֶלה ְבּ ַק ְמ ֵפּיין ַ
ָירוּתי
ִפּ ְרסוּם( ַתי ִ
רוּשׁ ַל ִים.
ְל ַמ ַען ְי ָ
אוֹמ ֶרת.
ָפה ַהזוֹ"ִ ,היא ֶ
יע ָל ִעיר ַהי ָ
כּוּלם ְל ַה ִג ַ
"אֲנִ י ַמזְ ִמינָה ֶאת ָ
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שׁ ֵאלָה
ִימן ְ
שׁנַת לִימוּדִים ְבּס ָ
ְ

9

ַמ ְט ֵבּ ַע ִלכְבוֹד
ִצוְו ֵתי ָהרְפוּאָה

11

מאת יגאל צדקא
ִבּ ְג ַלל וִ ירוּס ַהקוֹרוֹנָה יֵשׁ ִבּ ְלבּוּל
ְבּ ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ִחינוּ.
יוֹד ִעים ֵאיַ ה ָשׁנָה ַהזוֹ
ַחנוּ א ְ
" ֲאנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ָב ֵתי ַה ֵס ֶפר.
ַהל"ְ ,
ִת ְתנ ֵ
יבּ ְלנוּ ַהנְ ָחיוֹת ְבּרוּרוֹת
"א ִק ַ
ִמ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת".
יתנוּ זְ ַמן ַרב,
ישׁ ֵאר ִא ָ
"הקוֹרוֹנָה ִת ָ
ַ
)ל ֵתת( ַח ִיים
אַפ ֵשׁר ָ
רוֹצים ְל ְ
ַחנוּ ִ
ַו ֲאנ ְ
מוּבןֶ ,שׁ ַה ִציבּוּר
ָריםַ .כּ ָ
יליםְ ,בּ ִלי ְסג ִ
ְר ִג ִ
ישׁ ַמע ַלהוֹ ָראוֹת ְכּ ֵדי ִל ְשׁמוֹר
ָצ ִריְ ל ִה ָ
אוֹמר רֹאשׁ
כּוּלם"ֵ ,
ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ָ
Pixabay
ַפ ָת ִלי ֶבּנֶט.
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ,נ ְ
ידים ִמ ִגיל ִ 12ה ְת ִחילוּ ְל ַק ֵבּל ִחיסוּ ִנים וְ ַה ִת ְקוָוה ִהיא ֶשׁ ֶבּ ָע ִתיד
גַם ַת ְל ִמ ִ
ֲפילוּ ֶאת
יוֹתרַ ,וא ִ
ידי ַה ִכּיתוֹת ַה ְצ ִעירוֹת ֵ
ֶא ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה ְל ַח ֵסן גַם ֶאת ַת ְל ִמ ֵ
י ְַל ֵדי ַהגַנִ ים.
יוּכלוּ ִל ְפעוֹל
וּב ֵתי ַה ֵס ֶפר ְ
חוּסנֶתָ ,
ִאם ָכִּ י ְק ֶרהִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ִת ְהיֶה ְמ ִדינָה ְמ ֶ
ָכּ ָר ִגיל.

מאת עמית גרינברג
)מוֹציא(
ִ
ָמים ֵא ֶלה ַמ ְנ ִפּיק
ְבּי ִ
יוּחד ֶשׁל
ַבּ ְנק ִי ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְט ֵבּ ַע ְמ ָ
ְ 5שׁ ָק ִלים.
ותי
זֶהוּ ַמ ְט ֵבּ ַע ִל ְכבוֹד ִצוְ ֵ
ָה ְרפוּאָה ֶשׁ ִנ ְל ָח ִמים ֶנגֶד
ַהקוֹרוֹנָה.
דוֹמים ַנעֲשׂוּ גַם
ַמ ְט ֵבּעוֹת ִ
יט ְליָהְ ,בּ ִמ ְצ ַר ִיםְ ,בּ ָצ ְר ַפת
ְבּ ִא ַ
ְועוֹד.



חשש משיטפונות גם בישראל

10

אֳ

מאת רונן גליק
בחודשים האחרונים
היו ברחבי העולם
הצפות מים
ושטפונות חזקים
מאוד.
מומחי אקלים )מזג
רויטרס
אוויר( אומרים שגם
בישראל עלולים )יכולים( להיות שיטפונות גשמים.
"הממשלה חייבת להתכונן לאפשרות של שיטפונות והצפות בשטחים
גדולים" ,הם אומרים" .הגשמים החזקים שירדו במקומות שונים בעולם,
עלולים לקרות גם אצלנו ואזורים רחבים עלולים להיות מוצפים".
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ַה ַתיָירִים ָחזְרוּ
ְל ֵאילַת
12

מאת שירה לוי
טוֹבה
חוּפ ַשׁת ַה ַק ִיץ ָה ְי ָתה ָ
ְ
אַל ֵפי ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
ילתְ .מאוֹת ְ
ְל ֵא ַ
רוֹמית.
ָסעוּ ְל ַבלוֹת ָבּ ִעיר ַה ְד ִ
נְ
דוֹלה ִל ְראוֹת ֶאת
"זוֹ ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
אוֹמ ִרים
ילת"ְ ,
ָמה ֶשׁקוֹ ֶרה ְבּ ֵא ַ
ָרים,
"בּזְ ַמן ַה ְסג ִ
ֲס ִקיםִ .
ֲלי ָהע ָ
ַבּע ֵ
ָמים
ֱמנוּ ֶשׁ ַנ ֲחזוֹר ַלי ִ
א ֶהא ַ
ָה ֵא ֶלה".

החצבים כבר כאן

13

אֳ

מאת שירה לוי
בחודשי הקיץ כל הפרחים מחכים
לגשם שחשוב להם כל-כך.
אולם יש פרח אחד שלא מחכה
לגשם ומתחיל לפרוח לפני
כולם – החצב.
איך החצב מצליח לפרוח בלי מים?
ובכן ,לחצב יש בצל גדול שהוא
השורש שלו .בבצל הזה יש
הרבה מים ,שהחצב אוגר )אוסף(
ויקיפדיה
בחורף ושומר אותם עד הקיץ
שלאחר מכן .בזכות המים האלה הוא מצליח להיות הראשון שפורח
בטבע.
למה זה חשוב כל-כך? כידוע ,הפרחים מושכים חרקים שמסייעים
)עוזרים( להם לפרוח .כאשר אין הרבה פרחים בטבע ,החרקים באים רק
אליו ואין לו תחרות עם פרחים אחרים.

ֲאנַ ְחנוּ שׁוּב קוֹנִים
שׂקִיוֹת נַיְילוֹן
ַ
14

מאת איילה שמעוני
ָבה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכֶּ שׁ ַה ִשׁימוּשׁ
אַכז ָ
ְ
עוֹלה שׁוּב.
ְבּ ַשׂ ִקיוֹת ַנ ְיילוֹן ֶ
ידים
"ה ֶאזְ ָר ִחים ָפּחוֹת ַמ ְק ִפּ ִ
ָ
אוֹמ ִרים ַבּ ִמ ְשׂ ָרד
ְוזֶה א טוֹב"ְ ,
יבה.
ַל ֲה ַגנַת ַה ְס ִב ָ
ַל ְמרוֹת זֹאתַ ,ה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ְבּ ַה ְר ֵבּה ָפּחוֹת ַשׂ ִקיוֹת
ַנ ְיילוֹן ִמ ֶבּ ָע ָבר ְוזֶה טוֹב.

אוֹת כָּבוֹד ְל ִארְגוּן 'יְדִידִים'

Pixabay
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מאת שירה לוי
ֶה ִגים ְכּ ָבר ַמ ִכּ ִירים ֶאת
אַל ֵפי נ ָ
ְמאוֹת ְ
אַל ֵפי ַח ְב ֵרי
ידים'ֶ .ע ְשׂרוֹת ְ
ִא ְרגוּן ' ְי ִד ִ
יעים )עוֹזְ ִרים( ְלכֹל ִמי
ָה ִא ְרגוּן ְמ ַס ְי ִ
ַדבוּת.
ֶשׁנִ ְת ַקע ִעם ָה ֶר ֶכב ֶשׁלוֹ ְ -בּ ִה ְתנ ְ
יבּל ָה ִא ְרגוּן ֶאת 'אוֹת
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,ק ֵ
ַדבוּת'.
ָשׂיא ְל ִה ְתנ ְ
ַהנ ִ
יוֹד ִעים ֶשׁיֵשׁ ַעל ִמי
ַה ִגים ְ
"הנ ָ
ַ
ֲל ָמ ִסי,
אוֹמר ִי ְשׂ ָר ֵאל א ְ
ִל ְסמוֵֹ ,"
ַיסד ָה ִא ְרגוּן.
ְמי ֵ
ארגון 'ידידים'
 
ַה ִגים?
אוֹמ ִרים ַהנ ָ
וּמה ְ
ָ
וּבצוּ ָרה
ַד ִבים ְמ ַט ְפּ ִלים ְבּכֹל ְבּ ָעיָה ִבּ ְמ ִהירוּת ַ
ידים' ַמ ְר ֶאה ֶאת ַה ָפּ ִנים ַהיָפוֹת ֶשׁל ַה ֶח ְב ָרה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליתַ .ה ִמ ְתנ ְ
"א ְרגוּן ' ְי ִד ִ
ִ
יוֹתר ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר".
טוֹבה ְבּ ֵ
ַה ָ
יע ָל ֶהם!
ָשׂיא' ַמ ִג ַ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ'אוֹת ַהנ ִ
ידים' ְו ְ
ַד ֵבי ' ְי ִד ִ
יבּ ְלנוּ ֶע ְז ָרה ִמ ִמ ְתנ ְ
ַחנוַּ ,ח ְב ֵרי ַמ ֲע ֶר ֶכת 'יַנְ שׁוּף'ִ ,ק ַ
אַגַב ,גַם ֲאנ ְ
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

איך החיפושית נדרסה ונשארה בחיים?

16

אֳ

מאת רונן גליק
מדענים בקליפורניה שבארצות הברית גילו סוג של
חיפושית שנשארת בחיים גם אם מכונית עולה עליה.
הם גילו שהיא שורדת )נשארת בחיים( בזכות השריון
שלה שבנוי בצורה מיוחדת.
"זהו שריון שבנוי כמו פאזל" ,אומרים החוקרים.
"כאשר משהו כבד עולה עליה ,השריון מסתדר
בצורה מיוחדת ולא נמעך".
עכשיו המדענים מנסים להעתיק את צורת השריון הזו ,ולייצר )לעשות( מוצרים שיהיו עמידים ללחצים כבדים.

ִמעַט ָהרַג אֶת הַשׁוּעָל
הַמָיוֹנֵז כּ ְ
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מאת עמית גרינברג
שׁוּעל ֶשׁ ִטיֵיל ַבּ ַכּ ְר ֶמל
ָ
קוּפ ַסת ָמיוֹנֵז
ָמ ָצא ְ
ילים
תוּחה ֶשׁ ְמ ַט ְי ִ
ְפּ ָ
ז ְָרקוּ.
הוּא ִה ְכנִ יס ֶאת רֹאשׁוֹ
ַל ִצנְ ֶצנֶת ְכּ ֵדי ְל ַל ֵקק
ניר הרשקוביץ ,רשות הטבע והגנים
ֵמ ַה ָמיוֹנֵז ,אַ הוּא א
   
הוֹציא ֶאת ָהרֹאשׁ ַבּ ֲח ָז ָרה.
יח ְל ִ
ִה ְצ ִל ַ
שׁוּעל ַה ִמ ְס ֵכּן,
קוֹביץָ ,ראָה ֶאת ַה ָ
ַפּ ָקח ֶשׁל ָרשׁוּת ַה ֶט ַבע וְ ַהגַנִ ים ,נִ יר ֶה ְר ְשׁ ִ
קוּפ ָסה.
)הוֹציא( ֶאת רֹאשׁוֹ ֵמ ַה ְ
ִ
ילץ
וְ ִח ֵ
קוּפ ְסאוֹת
ֲלי ַח ִיים א ְמ ִבי ִנים ֶשׁ ְ
מוֹתה ַה ְר ֵבּה(ַ .בּע ֵ
)אין ְכּ ָ
תוֹפ ָעה נְ ִדי ָרה ֵ
זוֹ א ָ
ילן(.
)בּ ְשׁ ִב ָ
כּוֹדת ָמוֶות ַבּעֲבוּ ָרן ִ
ַה ָמזוֹן עֲלוּלוֹת ) ְיכוֹלוֹת( ִל ְהיוֹת ַמ ְל ֶ
אָמר ַה ַפּ ָקח.
שׁוּעל ,הוּא ָהיָה ֵמת ֵמ ָר ָעב"ַ ,
רוֹאה ֶאת ַה ָ
יתי ֶ
"אם א ָה ִי ִ
ִ
ֲריזוֹת ֶשׁל ָמזוֹן ַבּ ֶט ַבע .זֶה ָעלוּל )יָכוֹל(
כוּלם א ִלזְ רוֹק א ִ
"אֲנִ י קוֹ ֵרא ְל ָ
אוֹכל
ֲלי ַח ִיים .אֲנִ י ְמ ַב ֵקשׁ גַם א ְל ַה ְשׁ ִאיר ַשׂ ִקיוֹת ַנ ְיילוֹן ִעם ֶ
ַלהֲרוֹג ַבּע ֵ
יע ַל ָמזוֹןֶ ,שׁ ְבּרוֹב
קוֹר ִעים ֶאת ַה ַשׂ ִקיוֹת ְכּ ֵדי ְל ַה ִג ַ
ֲלי ַה ַח ִיים ְ
ַבּ ֶט ַבעַ .בּע ֵ
ֲלוּלים ְל ֵה ָחנֵק ִמ ַשׂ ִקיוֹת ַה ַנ ְיילוֹן
ַה ִמ ְק ִרים גַם א ָבּ ִריא ָל ֶהם ְכּ ָללֵ .הם גַם ע ִ
זוֹר ִקים".
ָשׁים ְ
ֶשׁ ֲאנ ִ
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ַשׁ ִתי,
ִה ְת ַלבּ ְ
וְנִ ְהיָה לִי קַר...
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מאת איילה שמעוני
לוֹב ִשׁים
ַחנוּ ְ
ֲשׁר ַקר ָלנוֲּ ,אנ ְ
ַכּא ֶ
ָדים ַח ִמים.
ְבּג ִ
ֲשׁר ַחם ָלנוּ?
אוּלםָ ,מה קוֹ ֶרה ַכּא ֶ
ָ
בוּצה ֶשׁל ַמ ְד ָענִ ים
ָלאַ ֲחרוֹנָהְ ,ק ָ
ִה ְמ ִציאָה ֶבּגֶד ֶשׁיָכוֹל ְל ָק ֵרר ֶאת
ַהגוּף ַבּ ֲח ֵמשׁ ַמעֲלוֹת.
ִנ ְר ֶאהֶ ,שׁ ְלאוֹר ִה ְת ַח ְממוּת ַכּדוּר
יתנוּ ִי ְשׁ ַת ְמשׁוּ
ָהאָ ֶרץַ ,ר ִבּים ֵמ ִא ָ
ָדים ָה ֵא ֶלה ֶבּ ָע ִתיד...
ַבּ ְבּג ִ
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שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
ָמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ
יֵשׁ י ִ

ְ 7בּ ֶס ְפּ ֶט ְמבֶּר – יוֹם ַה ָס ָל ִמי ַהבֵּין-לְאוּ ִמי
עוֹלם.
יוֹתר ָבּ ָ
ֲהוּבים ְבּ ֵ
מוּכּ ִרים וְ ָהא ִ
יקים ַה ָ
ַקנִ ִ
אַחד ַהנ ְ
ַה ָס ָל ִמי הוּא ַ
יוּחד.
יע ֶשׁיֵשׁ ִל ְכבוֹדוֹ יוֹם ְמ ָ
ָל ֵכן ,א ַמ ְפ ִת ַ
יט ְל ִקית ,וְ ַה ֵפּירוּשׁ ֶשׁלוֹ – ִשׁימוּר
'ס ָל ִמי' ָבּא ֵמ ַה ָשׂ ָפה ָה ִא ַ
ַה ֵשׁם ָ
ֲד ִיין א
ָמים ֶשׁע ַ
יטה זוֹ ָה ְי ָתה ְבּ ִשׁימוּשׁ ַבּי ִ
ָבּ ָשׂר ַעלְ -י ֵדי ֶמ ַלחִ .שׁ ָ
אוֹכל ֶשׁא ִי ְת ַק ְל ֵקל.
ָהיוּ ְמ ָק ְר ִרים ,וְ ַה ֶמ ַלח ָשׁ ַמר ַעל ָה ֶ
אַחד
כוּלם יֵשׁ ְמ ָק ְר ִריםַ ,ה ָס ָל ִמי נִ ְשׁאַר ַ
ַכּיוֹםַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ְל ָ
עוֹלם.
ֲהוּבים ָבּ ָ
יקים ָהא ִ
ַקנִ ִ
ַהנ ְ
ימים ִעם ָס ָל ִמי! ְבּ ֵתיאָבוֹן!
ויצ'ים ְט ִע ִ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ָפּשׁוּט ְמאוֹדְ .מ ִכינִ ים ֶסנְ ְדוִ ִ
אָז ֵאיְ 

לפעמים ,כדאי להיות "עצלן"...
מאת שירה לוי
החורף מתקרב ועוד מעט להקות
)קבוצות( של חסידות ינדדו )יעברו
ממקום למקום( מעל ישראל בדרך
לאפריקה.
אולם ,יש חסידות שמעדיפות
)רוצות יותר( לא לנדוד רחוק
כל-כך עם הלהקה ונשארות
בישראל.
ד"ר שי רוטיץ' הוא חוקר
מהאוניברסיטה העברית
בירושלים .יחד עם צוות המחקר
שלו ,הוא גילה שהמצב של
החסידות שלא נדדו ,טוב יותר
מהמצב של אלה שעושות את
הדרך הארוכה פעמיים.
"שׂמנו ַמ ְשׁ ֵד ִרים קטנים על חסידות
ַ
שנדדו לאפריקה ועל חסידות
שנשארו בישראל" ,מספר ד"ר
רוטיץ'" .גילינו שהחסידות
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אֳ

שהגיעו לאפריקה היו צריכות

)אוכל( רב שאותו הן לא היו

לעוף למרחקים גדולים כל יום
כדי למצוא אוכל .לעומתן ,אלה
שנשארו בארץ ,מצאו אוכל בקלות
רבה יותר".
התברר ,שהחסידות ה"עצלניות"
חיות ליד בני אדם ,בעיקר
במזבלות .שם הן מוצאות מזון

מוצאות אם הן היו ממשיכות
לנדוד.
כמובן ,שאם כל הלהקה הייתה
נשארת בארץ ,לא היה מספיק
אוכל לכולן.
המסקנה של המחקר :לפעמים,
כדאי להיות "עצלן"...

  

Pixabay

עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 361עמוד 7

סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
יצירה בחול

נמר של נייר
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האומן הקרואטי ,ניקולה פאלר ,אוהב לצייר יצירות ענק בחול.
המקום הטוב ביותר לכך הוא בחוף הים ,שם יש לו הרבה מקום והרבה חול.
בתמונה :יצירה שהוא הכין בפתח הנהר נרטבה שבקרואטיה.
שימו לב לדמות הקטנה של ניקולה )באדום(.
בפסטיבל עפיפונים שנערך בקיץ
בהודו היו עפיפונים שונים,
וביניהם גם עפיפון בצורת נמר
)בתמונה(.
הצורה שלו שונה מאוד מזו של
עפיפון רגיל.
יכול להיות ,שבגלל זה ,הבונה שלו
לא הצליח להעיף אותו לגובה,
למרות המאמצים הרבים.

המשמר יעמוד דום
אתם בוודאי חושבים )כמו שאנחנו
חשבנו( שחיילי המשמר שבתמונה
הם אנגלים ,אך לא כך הוא.
אלה הם חיילים קנדיים ,שלובשים
את אותם המדים של שומרי מלכת
אנגליה .זאת מפני שבעבר ,קנדה
היתה תחת שלטון אנגלי .האנגלים
אמנם כבר לא שולטים שם ,אבל
מסורות אנגליות שונות עדיין נשארו.
בתמונהִ :מסדר לכבוד מרי סיימון,
המושלת החדשה של אוטווה ,עיר
הבירה של קנדה.
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 361עמוד 8
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אֳ

תראו כמה אנחנו קטנים

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

במבט ראשון בתמונה ,נראה כאילו אלו בובות קטנות מפוזרות
על הדשא.
אולם ,אלה הם בלונים פורחים .שימו לב לחלק הימני של
התמונה ,שם אפשר לראות מכוניות זעירות )קטנות( ואנשים.
תמונה זו צולמה מרחפן בתחרות בלונים פורחים בניו-ג'רזי
שבארצות הברית.
לפעמים ,גם בלונים מראים לנו עד כמה אנחנו קטנים.

מי דואג לברבורים באנגליה?

25

מהבריכה
לשולחן

26

יש מקומות בעולם שבהם
עובדים ללא מכונות.
מקום כזה הוא בריכות המלח
בווייטנאם.
האנשים שבתמונה ,הגיעו
לשלב הסופי של ייצור המלח.
במי
קודם הם מציפים בריכות ֵ
ים .אחר-כך הם מייבשים את

על-פי המסורת ,כל הברבורים באנגליה שייכים למלכה אליזבת'
השנייה .מדובר בברבורים שנמצאים בשטחים הציבוריים של הממלכה
)מדינה שיש בה מלך או מלכה(.
פעם בשנה ,נערכת ספירה של הברבורים .אנשי המלכה גם שוקלים את

המים ,כך שרק המלח נשאר.
בשלב האחרון והסופי ,הם
אוספים את המלח מהבריכות.
בתמונה :כפריים אוספים מלח.

הברבורים ובודקים את בריאותם.
ָדל כל שנה" ,אומר דייוויד ברבר ,האיש שאחראי על
"מספרם ג ֵ
ִ
הברבורים של המלכה" .זה מראה שהפארקים הציבוריים והנהרות
באנגליה טובים ,לא רק לברבורים של המלכה ,אלא לכל בעלי החיים
בסביבה".
בתמונה :דייויד ברבר )מימין( בזמן ספירת הברבורים.
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ַח ְק ַלאי ֶא ָחד ָהיָה ָצ ִריַ מ ִים ְכּ ֵדי

אַתה
ֶאת ַה ַפּ ְר ֵדס ֶשׁ ְלַ בּ ַמ ִים ֶשׁ ִליָ ,

הוֹציא ֶאת ַה ַמ ִים ֶשׁ ְלֵ מ ַה ְבּ ֵאר
ָע ֶליְ ל ִ

ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת ַה ַפּ ְר ֵדס ֶשׁלוֹ .הוּא ִה ְר ִחיב
ִ)ה ְג ִדיל( ֶאת ֶשׁ ַטח ַה ַפּ ְר ֵדס ְמאוֹד וְ ֵה ִבין
יוּכל
תוֹס ֶפת ֶשׁל ַמ ִים ,הוּא א ַ
ֶשׁ ְבּ ִלי ֶ
ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת כֹּל ָה ֵע ִצים.
ָדע ֶשׁ ַל ָשׁ ֵכן ֶשׁלוֹ יֵשׁ ְבּ ֵאר ֶשׁהוּא
הוּא י ַ
א ִמ ְשׁ ַת ֵמשׁ ָבּה.

יהם".
ֲל ֶ
ָצ ִריְ ל ַשׁ ֵלם ע ֵ
יח ) ְי ַחיֵיב(
שׁוֹפט ֶשׁי ְַכ ִר ַ
ָה ַלָ ה ִאישׁ ְל ֵ
)ל ֵתת( לוֹ ִל ְשׁאוֹב
אַפ ֵשׁר ָ
ֶאת ַה ָשׁ ֵכן ְל ְ
ַמ ִים.
אוֹמר ֶשׁ ַה ְבּ ֵאר ִהיא ֶשׁל ַבּ ַעל
"אַתה ֵ
ָ
יסה
ֲבל ַה ַמ ִים ֵהם ֶשׁ ְל ,"...נִ ָ
ַה ַפּ ְר ֵדס ,א ָ

ֲשׂה זֹאת,
וּמיָדִ .אם א ַתע ֶ
ֶשׁל ַה ָשׁ ֵכן ִ
ִת ְצ ָט ֵרְ ל ַשׁ ֵלם לוֹ ַעל ָכֶּ שׁ ַה ַמ ִים ֶשׁ ְל
ְבּתוַֹ ה ְבּ ֵאר ֶשׁלוֹ".
ֵה ִבין ָה ִאישׁ ָה ַרע ֶשׁ ְבּ ֶע ֶצם ִאי-
הוֹציא ֶאת ַה ַמ ִים ֵמ ַה ְבּ ֵאר,
ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
יחה.
וְ ֶשׁ ָה ַר ָמאוּת ֶשׁלוֹ א ִה ְצ ִל ָ

אָמר
"אַתה א ִמ ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ְבּ ֵאר ַהזוֹ"ַ ,
ָ

שׁוֹפט ְל ָה ִבין ֶאת ַה ִמ ְק ֶרה.
ַה ֵ

אָמר ִבּ ְמ ִהירוּת" .אֲנִ י
יחה"ַ ,
"ס ִל ָ
ְ

אוֹתהֶ .א ֵתן ְלֶ כּ ֶסף ַרב
"מכוֹר ִלי ָ
לוְֹ .
ילה(".
)בּ ְשׁ ִב ָ
עֲבוּ ָרה ִ

"כּןָ .כּ גַם ִה ְס ַבּ ְר ִתי לוָֹ .מ ַכ ְר ִתי ֶאת
ֵ
אָמר ַה ָשׁ ֵכן
ַה ְבּ ֵאר וְ א ֶאת ַה ַמ ִים"ַ ,

אוֹתם
וּמוּכן ָל ֵתת ָ
ַותר ַעל ַה ַמ ִים ָ
ְמו ֵ
ַל ָשׁ ֵכן ֶשׁ ִלי ְבּ ַמ ָתנָה".

ָח ַשׁב ַה ָשׁ ֵכן ַעל ַה ַה ָצ ָעה ְו ִה ְס ִכּים
ִל ְמכּוֹר ֶאת ַה ְבּ ֵאר.

שׁוֹפט.
ַל ֵ
"אַתה
שׁוֹפטָ .
אָמר ַה ֵ
"אֲנִ י ֵמ ִבין"ַ ,

ֲבל
שׁוֹפט" .א ָ
אָמר ַה ֵ
"טוֹב ְמאוֹד"ַ ,
ַה ִוויתוּר ֶשׁ ְלַ מ ְת ִחיל ֵמ ַהיוֹם ,וְ ַה ַמ ִים

ָדע ֶשׁ ַה ָשׁ ֵכן ֶשׁלוֹ
אוּלםַ ,ה ַח ְק ַלאי א י ַ
ָ
ילה זֹאת ַרק
אָדם ַרע .הוּא ִג ָ
ָהיָה ָ
הוֹציא נוֹזֵל(
)ל ִ
ֲשׁר הוּא ָבּא ִל ְשׁאוֹב ְ
ַכּא ֶ

צוֹדק".
ֵ
ָשׁ ַמע ַבּ ַעל ַה ַפּ ְר ֵדס ֶאת ַה ְד ָב ִרים וְ ֵה ֵחל
צוֹדק! אַף
ִ)ה ְת ִחיל( ִל ְצעוֹק" :זֶה א ֵ

ָמים.
'שׁ ְלָ 'היוּ ַבּ ְבּ ֵאר ֶשׁלוֹ ַכּ ָמה י ִ
ֶ
ישׁה
ָל ֵכן ֲא ִני ְמ ַצוֶוה ָע ֶליְ ל ַשׁ ֵלם ֲח ִמ ָ
ִדינ ִָרים ַעל כֹּל יוֹם ֶשׁ ֵהם ָהיוּ ַבּ ְבּ ֵאר

ָתן( זֹאת
ַמ ִים ֵמ ַה ְבּ ֵארְ ,ו ַה ָשׁ ֵכן ָמנַע )א נ ַ
ִמ ֶמנוּ.
ַעת
ֲבל אָסוּר ְלָ לג ַ
" ֲא ִני ִמ ְצ ַט ֵער ,א ָ

יתי
מוֹכר ְבּ ֵאר ְבּ ִלי ַמ ִיםָ .קנִ ִ
ֶא ָחד א ֵ
תוֹכה.
ֶאת ַה ְבּ ֵאר ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַמ ִים ֶשׁ ְבּ ָ
לוֹמר ֶשׁ ָה ִאישׁ ָה ַרע ַהזֶה
ֵאיֶ א ְפ ָשׁר ַ

ֶשׁלוֹ".
ֵה ִבין ַה ָשׁ ֵכן ֶשׁ ַר ָמאוּת ֵאינָה ִמ ְשׁ ַת ֶל ֶמת
וּמאוֹתוֹ ַהיוֹםֶ ,ה ְח ִליט ִל ְהיוֹת
ְ)כּ ָד ִאית(ֵ ,

ַבּ ַמ ִים ֶשׁ ַבּ ְבּ ֵארָ .מ ַכ ְר ִתי ְלֶ את ַה ְבּ ֵאר
"ה ַמ ִים
אָמר ַה ָשׁ ֵכןַ .
ְוא ֶאת ַה ַמ ִים"ַ ,
ֶשׁ ִלי".
ָדע ָמה ַלעֲשׂוֹת.
ַה ַח ְק ַלאי ַה ִמ ְס ֵכּן א י ַ
עוֹלם א ָח ַשׁב ֶשׁ ָד ָבר ָכּזֶה יָכוֹל
הוּא ֵמ ָ

צוֹדק?".
ֵ
"בּ ַב ָק ָשׁה ַת ְמ ִתין
ְ
ֲסיֵים
ְ)ת ַח ֶכּה( ַעד ֶשׁא ַ
שׁוֹפט
אָמר ַה ֵ
ְל ַד ֵבּר"ַ ,
וּפנָה ַל ָשׁ ֵכן ָה ַרע.
ָ

ָשׁר.
אָדם י ָ
ָ

ִל ְקרוֹת.

יתי,
"אַתה ַמ ְס ִכּים ִא ִ
ָ

"אַתה
אָמר ְבּ ַכ ַעסָ .
)שׁ ֶקר("ַ ,
"זוֹ ַר ָמאוּת ֶ

ֶשׁ ַה ַמ ִים ֶשׁ ְל נִ ְמ ָצ ִאים

יתי ֶאת ַה ְבּ ֵאר
יוֹד ַע טוֹב ְמאוֹד ֶשׁ ָר ִצ ִ
ֵ
ֲד ָמה א
ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַמ ִיםְ .ס ָתם חוֹר ַבּא ָ
נוֹתן ִלי
אַתה א ֵ
אוֹתיִ .אם ָ
ְמ ַענְ יֵין ִ
ִל ְשׁאוֹב ֶאת ַה ַמ ִים ,אָז ַת ֲח ִזיר ִלי ֶאת
ַה ֶכּ ֶסף".
"מ ְצ ַט ֵער ,א ֶא ֵתן ְלֶ את ַה ֶכּ ֶסף.
ִ
וּמ ִכי ָרה( וְ זֶהוּ,"...
)קנִ יָיה ְ
יס ָקה ְ
ָע ִשׂינוּ ִע ְ
רוֹצה ְל ַה ְשׁקוֹת
אַתה ֶ
"אם ָ
ָענָה ַה ָשׁ ֵכןִ .

ְבּתוַֹ ה ְבּ ֵאר ֶשׁל
ַה ָשׁ ֵכן?"
"כּןְ ,בּ ֶה ְח ֵלט ,אֲנִ י
ֵ
ַמ ְס ִכּיםֵ .א ֶלה ַה ַמ ִים
ֶשׁ ִלי"ָ ,ענָה ַה ָשׁ ֵכן,
)שׂ ֵמ ַח(
רוּצה ָ
ֶשׁ ָהיָה ְמ ֶ
שׁוֹפט.
ִמ ִד ְב ֵרי ַה ֵ
"אם ֵכּן ,אֲנִ י ְמ ַצוֶוה
ִ
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חידה בלשית

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

28

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

באינדונזיה יש הר געש בשם
ַקוַואה ִאיגֵ'ן שלפעמים פולט
)מוציא( לבה כחולה .זה קורה
כאשר יש פליטה בו-זמנית
של לבה וגופרית בשעות
החשיכה.

ְשׁיר ַה ַה ְק ָל ָטה
ָה ֶא ְקדָח וּ ַמכ ִ
שׁוֹט ִרים ִה ִגיעוּ ְל ִדי ָרה ִבּ ְדרוֹם ָה ִעיר.
ַה ְ
וּליָדוֹ
ֵהם ִגילוּ ְבּ ָסלוֹן ַה ַבּ ִית ִאישׁ ֵמתְ ,
וּמ ְכ ִשׁיר ַה ְק ָל ָטה.
ֶא ְק ָדח ַ
שׁוֹט ִרים ִה ְפ ִעילוּ ֶאת ַמ ְכ ִשׁיר
ַה ְ
מוֹע ַמ ֶשׁהוּ
ַה ַה ְק ָל ָטהְ ,בּ ִת ְקוָוה ִל ְשׁ ַ
ֶשׁ ַיעֲזוֹר ָל ֶהם ְל ָה ִבין ָמה ָק ָרה ַבּ ַדקוֹת
ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ְל ָחיֵי ָה ִאישׁ.
"נִ ְמאַס ִלי ֵמ ַה ַח ִיים"ֵ ,הם ָשׁ ְמעוּ אוֹתוֹ ַבּ ַה ְק ָל ָטה.
וְ אָז נִ ְשׁ ְמ ָעה ְי ִריָיה ,וְ ַה ַה ְק ָל ָטה נִ ְפ ְס ָקה.
שׁוֹט ִרים.
אָמר ֶא ָחד ַה ְ
)ה ַרג ֶאת ַע ְצמוֹ("ַ ,
אַבּד ָ
"נִ ְר ֶאה ֶשׁ ָה ִאישׁ ִה ְת ֵ
יח ֶאת
ישׁהוּ ִה ְכ ִר ַ
אַבּדוּתִ .מ ֶ
אוּלםַ ,ה ַבּ ָלשׁ יוֹאָב צוּר ָק ַבע ִמיָד" :זוֹ א ִה ְת ְ
ָ
הוֹד ָעה ְואָז ָר ַצח אוֹתוֹ".
ָה ִאישׁ ְל ַה ְק ִליט ֶאת ַה ָ

לפי ספר השיאים של גינס,
החתולה המבוגרת ביותר
היתה ְק ִרים ַפּאף שחיה עד
גיל  38שנים ו 3-ימים.
 90%מהקרחונים שעל כדור
הארץ נמצאים באנטרקטיקה.

ָמה ָגרַם ) ָע ָשׂה( ַל ַבּלָשׁ צוּר ַל ֲחשׁוֹב כָּ?
יכה
אַבּדַ ,ה ַה ְק ָל ָטה ָה ְי ָתה ְצ ִר ָ
אַחר ַה ְי ִריָיהִ .אם ָה ִאישׁ ִה ְת ֵ
ְתשׁוּבָהַ :ה ַה ְק ָל ָטה נִ ְפ ְס ָקה ְל ַ
אוֹתהִ .מ ָכּאן ֵה ִבין ַה ַבּ ָלשׁ,
ימ ֵשִׁ ,מ ְפּנֵי ֶשׁהוּא א ָהיָה יָכוֹל ַלעֲצוֹר ָ
וּל ִה ָ
ימ ֵשְׁ 
ְל ִה ָ
אַבּדוּת.
אַחר ָע ַצר ֶאת ַה ַה ְק ָל ָטה ,וְ ָל ֵכן הוּא ָק ַבע ֶשׁזוֹ א ִה ְת ְ
ישׁהוּ ֵ
ֶשׁ ִמ ֶ

כמה מילים על מילה
שׁל:
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָהְ ,ל ָמ ָ
ַמ ְ

ְס ָר ִטים
Pixabay

ְויֵשׁ ְס ָר ִטים ַבּ ֵט ֵלוִ ויזְ יָה
נוֹע.
קוֹל ַ
וּב ְ
ַ
פּוֹר ָט ִאים ֶשׁ ָשׂ ִמים
יֵשׁ ְס ְ
ְס ָר ִטים ַעל ַהיָד וְ יֵשׁ ְס ָר ִטים
ֶשׁ ָשׂ ִמים ָבּ ְרחוֹב ְכּ ֵדי ְל ַהזְ ִהיר
ָשׁים ֶשׁא ַלעֲבוֹר ַבּ ָמקוֹם.
ֲאנ ִ

קריאה מסייעת )עוזרת( להיות
רגועים ומפחיתה )מורידה(
לחצים.

29

ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה דוֹ ָמה ,אוֹ נ ְ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,

סוּגים שׁוֹנִ ים ֶשׁל ְס ָר ִטים.
יֵשׁ ִ
יער
יֵשׁ ְס ָר ִטים ֶשׁ ָשׂ ִמים ַבּ ֵשׂ ָ

30

אֳ

Pixabay

Pixabay

Pixabay

המערה הגדולה ביותר בעולם
נמצאת בוייטנאם .אורכה
כ 9-קילומטר ויש בתוכה
יערות שלמים ואגמים.
ברוב בתי הספר ביפן,
התלמידים מנקים בעצמם
את השירותים בסוף יום
הלימודים.
דובי קואלה
מחבקים עצים,
כדי להתקרר
בימים החמים.
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ישראל כבר מתכוננת לאולימפיאדה הבאה

31

אֳ

מאת איילה שמעוני
האולימפיאדה שהיתה בקיץ בטוקיו היתה מוצלחת
לישראל .הספורטאים הישראלים שברו את שיא
המדליות שישראל השיגה באולימפיאדה אחת.
"אנחנו מעוּדדים מההצלחה שלנו" ,אומרים בוועד
האולימפי הישראלי" .נדבר עם ראש הממשלה כדי
לקבל תקציב גבוה יותר לקראת האולימפיאדה
בפריז ב."2024-
גוֹפּיאַט בתרגיל בו זכה
דוֹל ִ
בתמונה :ארטיום ְ
במדליית זהב.

יְלָדוֹת רוֹצוֹת ִלהְיוֹת לִינוֹי

רויטרס

אִיתַי ָקלַע
ַמ ָטרָה
לַ

32

33

מאת רונן גליק
יעה ַל ַמ ָט ָרה א ָהיָה
פּוֹרט ַה ְק ִל ָ
ְס ְ
ֹל-כְּ בּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
מוּכּר כּ ָ
ָ
יתי
הוֹפ ָעה ֶשׁל ַה ָק ַלעִ ,א ַ
אוּלםַ ,ה ָ
ָ
ילה ֶאת
ָאדה ִה ְג ִד ָ
ימ ְפּי ָ
אוֹל ְ
ָשׁנִ יָ ,בּ ִ
פּוֹרט.
ַה ִה ְת ַענְ ְינוּת וְ ִעסוּק ַבּ ְס ְ
ָשׁים
רוֹב ַה ִמ ְת ַע ְנ ְיי ִנים ֵהם ֲאנ ִ
יעה ַל ַמ ָט ָרה
ָריםֶ ,שׁ ְק ִל ָ
ְמבוּג ִ
רויטרס

מאת שירה לוי
יה ָבּנוֹת ַרבּוֹת.
מוֹשׁ ֶכת אַ ֲח ֶר ָ
אָשׁ ָראם ֶ
ָהב ֶשׁל ִלינוֹי ְ
ֵמ ַד ְליַית ַהז ָ
יקר
נוּתיתְ ,בּ ִע ָ
אוֹמ ִ
ְבּ ָב ֵתי ֵס ֶפר ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל יֵשׁ ִבּיקוּשׁ ַרב ְלחוּגֵי ִה ְת ַע ְמלוּת ָ
ְל ָבנוֹת.
"לינוֹי ִהיא ַה ִגיבּוֹ ָרה ַה ֲח ָד ָשׁה ֶשׁל ְצ ִעירוֹת ַרבּוֹתֶ ,שׁרוֹצוֹת ְל ַחקוֹת
ִ
"היא ָע ְשׂ ָתה ֶל ָענָף
אוֹמרוֹת מוֹרוֹת ְל ִה ְת ַע ְמלוּתִ .
אוֹתה"ְ ,
מוֹה( ָ
)לעֲשׂוֹת ָכּ ָ
ַ

ימה ָל ֶהם.
ַמ ְת ִא ָ
אוֹמר ִי ְצ ָחק
" ֲא ִני א יָכוֹל ָלרוּץ"ֵ ,
יעה
ֲבל ִבּ ְק ִל ָ
ירוּשׁ ַל ִים" .א ָ
ְמ ַל ֵמד ִמ ָ
אַמץ ִמ ַדי
ַל ַמ ָט ָרה א ָצ ִריְ ל ִה ְת ֵ
ְוזֶה ַמ ְת ִאים ִלי".
טוֹקיוֹ.
יתי ָשׁ ִני ְבּ ְ
ַבּ ְתמוּנָהִ :א ַ

חוּגים
יע ִל ְראוֹת ֶשׁ ַה ִ
ֶיה .זֶה א ַמ ְפ ִת ַ
אַחר א ָע ָשׂה ְל ָפנ ָ
ָמה ֶשׁאַף ֶא ָחד ֵ
נוּתית ְמ ֵל ִאים .יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁ ִבּזְ כוּת ִלינוֹיִ ,י ְהיוּ
אוֹמ ִ
ְל ִה ְת ַע ְמלוּת ָ
ימ ִפּיוֹת ֶבּ ָע ִתיד".
אוֹל ְ
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל עוֹד אַלוּפוֹת ִ
ָהב.
ַבּ ְתמוּנָהִ :לינוֹי ִעם ֵמ ַד ְליַית ַהז ָ
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רויטרס

ַה ִמ ְל ָח ָמה
שׁכֶת
ִמ ֶ
ַבּ ְפּ ַל ְס ִטיק נ ְ
34

הדלעת שמשגעת את העולם

35

אֳ

מאת איילה שמעוני
יפּ ְרנוּ(
)ס ַ
ַוחנוּ ִ
א ַפּ ַעם ִדיו ְ
עוֹלם
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ַעל נִ ְסיוֹנוֹת ָבּ ָ
ְל ַה ְק ִטין ֶאת ַה ִשׁימוּשׁ ַבּ ְפּ ַל ְס ִטיק.
גַם ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ֶקנְ יָה ִה ְצ ָט ְר ָפה
אָס ָרה ֶאת ַה ִשׁימוּשׁ בּוֹ.
ַל ִמ ְל ָח ָמה וְ ְ
ֹל-כָּ עזַר וְ ֶא ְז ְר ֵחי
אוּלם ,זֶה א כּ ָ
ָ
יכים ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ בּוֹ.
ַה ְמ ִדינָה ַמ ְמ ִשׁ ִ
יטה
ַמ ִבּי ַמ ִתי ֶה ְח ִל ָ
ַה ְמ ַהנְ ֶד ֶסת נְ ז ְ
ִל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹן ַל ְבּ ָעיָה.
ימה ַמ ְע ָבּ ָדה ַבּ ֲח ַצר ַה ַבּ ִית
ִהיא ֵה ִק ָ
ֶשׁ ָלהְ ,כּ ֵדי ְל ַפ ֵת ַח ְ)ל ַה ְמ ִציא( ְל ֵב ִנים
שׁוּמשׁ.
ִל ְבנִ יָיה ִמ ְפּ ַל ְס ִטיק ְמ ָ
חוֹד ִשׁיםִ ,היא
אָכןְ ,בּתוַֹ כּ ָמה ָ
וְ ֵ
יכוּתיוֹת
ַיצר ְל ֵבנִ ים ֵא ִ
יחה ְלי ֵ
ִה ְצ ִל ָ
)טוֹבוֹת(.
"ה ִפּ ְתרוֹן יָבוֹא ִמ ִמ ְחזוּר"ִ ,היא
ַ
"ה ְל ֵבנִ ים ָה ֵא ֶלה זוֹלוֹת
אוֹמ ֶרתַ .
ֶ
ְל ִייצוּר וְ עוֹזְ רוֹת ִל ְפתוֹר ֶאת ְבּ ָעיַית
ַהזִ יהוּם ֶשׁל ַה ְפּ ַל ְס ִטיק".
נוֹתר )נִ ְשׁאַר( ְל ַמ ִתי ַרק
ַע ְכ ָשׁיו ַ
יע( ֶאת ֶח ְברוֹת
)ל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ֵע ְ
ְל ַשׁ ְכנ ַ
ַה ְבּנִ יָיה ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ְל ֵבנִ ים ֶשׁ ָלה.
ַבּ ְתמוּנָהַ :מ ִתי ַמ ִציגָה ֶאת ַה ְל ֵב ִנים
ֶשׁ ִה ְמ ִציאָה.

רויטרס

Pixabay

מאת שירה לוי
יש דלועים )דלעת ברבים( שמשגעים את
חובבי האומנות בעולם.
רבים מהם מוכנים לשלם כסף רב כדי
לראות את הדלועים האלה ,ועוד יותר
כסף כדי לקנות אותם.
רויטרס
כמובן ֶשׁ ֵא ֶלה לא דלועים שקונים בשוק,
קוּס ָמה.
אלא יצירות אומנות ,של האומנית היפנית ,יָאיוֹי ָ
אנשים מוכנים לעמוד בתור במשך שעות כדי להיכנס לתערוכות שלה.
לפעמים ,אתרי אינטרנט של מוזיאונים אפילו קורסים )נופלים( בגלל
הביקוש לכרטיסים.
לאחרונה ,הודיעה האומנית שהיא תציג תערוכה במוזיאון תל-אביב.
חובבי האומנות בארץ מתרגשים לקראת התערוכה ,ובמוזיאון תל-
אביב כבר מתכוננים למבקרים הרבים שיגיעו.
"זה כבוד גדול בשבילנו להציג תערוכה כזו" ,אומרת סוזן לנדאו
ממוזיאון תל-אביב" .אנו נציג כ 200-יצירות של קוסמה .אלה הן
יצירות של
שמחת חיים
והנאה .אני
בטוחה שהציבור
יאהב מאוד
את התערוכה
המיוחדת הזו".
רויטרס
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להגיע ממילה למילה

תשבץ טור מרכזי

ְק ֵבּל ֶאת
אַחת ,וּל ַ
ְה ְחלִיף אוֹת ַ
ְשׁרֶת ִמילִיםְ .בּכֺל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ל ַ
שׁר ֶ
ִפנֵיכֶם ַ
לְ
אַחרוֹנָה.
ַמילָה ָה ֲ
שׁ ַתגִיעוּ ל ִ
ָשׁהַ ,עד ֶ
ַה ִמילָה ַה ֲחד ָ
אַחרוֹנָה.
ְאת ַה ִמילָה ָה ֲ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמילָה ָהרִאשׁוֹנָה ו ֶ
ְכּדֵי ַל ֲעזוֹר ָלכֶםִ ,ה ְכנ ְ

הוֹציאָה ָח ָלב ֵמ ַה ָפּ ָרה
ִ .1

שׁמוּ ְזכָּר ְבּגִילָיוֹן זֶה
מוּשׂג ֶ
וּבטוּר ָהאָפוֹר ְת ַק ְבּלוּ ָ
ְמזִיםַ ,
ִפּ ְתרוּ ֶאת כֺּל ָהר ָ
)ִ 2מילִים(.

מוּכּר
ַק ִניק ָ
 .1נ ְ

ח

ל

ה

ב

1

'מר'
ַ .2ה ֵה ֶפִ מ ַ

ַ .2ה ֵה ֶפִ מ'זְ כוּת'

2

קוֹר ִאים ָבּ ֶהם
ְ .3

3

פּוֹפּוּל ִרי
ָ
ֲכל
ָ .4דג ַמא ָ

נוֹע
קוֹל ַ
צוֹפים בּוֹ ַבּ ְ
ִ .4

4

ִ .5ציפּוֹר ֶשׁ ִהיא ֵס ֶמל ַה ָשׁלוֹם

פוּר ָסם
ָדוּעְ ,מ ְ
 .5י ַ

חוֹדשׁ אַ ֲח ֵרי ַמאי
ֶ .6

ַ .6חיָה טוֹ ֶר ֶפת
תוּלים
ִמ ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַה ֲח ִ

7

'שׁ ִבי'
ַ .8ה ֵה ֶפִ מ ְ

ִ .7עיר ִבּ ְדרוֹם ִי ְשׂ ָר ֵאל

8

ֲחוֹרי'
ַ .9ה ֵה ֶפֵ מ'א ִ

אוּחדוֹת )ר"ת(
 .8אוּמוֹת ְמ ָ
.

 .3א ָר ָעה

 .7קוֹ ֶרה כֹּל יוֹם

קוֹדם
ִ .10ה ְת ַק ְיימוּ אוֹ ָהיוּ ֵ

ק

ד

ו

מ
1

ריבוע קסם

אַבּ _
הוֹריםָ :
אַחד ַה ִ
ַ .1
ַל ִעין גָדוֹל :אֲב _ _ _ _
ְ .2פּ ִרי יָרוֹק ַבּ ַעל ג ְ
אָב _ _
אַחת ָהעוֹנוֹתִ :
ַ .3
אַב _ _
ֵ .4ח ֶלק ֶשׁסוֹגֵר ֲחגוֹ ָרהְ :

אב

אָב _ _
אוֹבִ :
ַ .6מ ָצב ֶשׁל ֶ
אַבּ _ _
ימי ַה ֵבּי ַנ ִייםִ :
לוֹחם ִבּ ֵ
ֵ .7
ֲב _ _ _
 .8אָדוֹם ִבּ ְפנִ ים ,יָרוֹק ַבּחוּץ :א ַ
ִ .9מין ַל ִפּיד :אֲב _ _ _
ֶע ַדר :אָב _ _
ֱלם ,נ ֶ
ֶ .10נע ַ
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חוֹדשׁ ָה ִע ְב ִרי ָה ִראשׁוֹן
ַ .1ה ֶ
ֶפת
ֶ .2צ ַבע ַהז ֶ
יקה
ילי מוּ ִז ָ
 .3זָז ִל ְצ ִל ֵ

4

ִמצוֹא ִמילִים ַה ַמ ְת ִחילוֹת
שׁל ַה ְגדָרוֹתַ .ה ַפּ ַעם ֲעלֵיכֶם ל ְ
ימה ֶ
ְשׁ ָ
ִפנֵיכֶם ר ִ
לְ
אוֹתיוֹת א' וְ-ב'.
ָבּ ִ

ֲב _ _ _
ְ .5ס ָל ִעים ְק ַטנִ ים :א ָ

2

3

4

3

מה המשך המילה?

6

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

2

שׁבּוֹ ַה ִמילִים
ִפנֵיכֶם רִיבּוּ ַע ֶק ֶסםֶ ,
לְ
ַה ְמאוּזָנוֹת ֵהן גַם ַה ִמילִים ַה ְמאוּנָכוֹת.
ִפתוֹר ֶאת ָהרִיבּוּ ַע ַהזֶה?
ַה ִאם ַת ְצלִיחוּ ל ְ

5

יק ִרי ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָהר ָה ִע ָ
ַ .4הנ ָ

ת ש ב ץ ה פי ר מי ד ה
ַה ִמילָה ָה ִראשׁוֹנָה ְבּ ַת ְ
שׁ ֵבּץ זֶה ְבּנוּיָה ִמ ְ
שׁ ֵתי ִ
אוֹתיוֹתְ .בּכֺל ָ
שׁלָב
ַבּ ִפּיר ִ
ָמידָה ִ
מוֹס ִ
יפים אוֹת ַ
אַחת ל ִ
ַמילָה ַהקוֹד ֶ
ֶמת.
ִ
שׂימוּ לֵב – ֵסדֶר ָה ִ
אוֹתיוֹת יָכוֹל ל ִ
ְה ְ
שׁ ַתנוֹת.

ְ .1בּתוֹכוֹ
ַ .2ר ַעשׁ ָגדוֹל
ֲ .3עבוֹדַת ַה ַבּ ַמאי )כ"ח(

ַ .4ה ֵה ֶפִ מ' ָר ִעים'
ֵ .5פּירוֹת ֵעץ ָהאַלוֹן

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 361
2

1

'פּ ְחדָן'ִ .11 .מין
ְבִניָיהַ .9 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
ֶבע ָה ַעג ָ
'יוֹשׁב' .5 .צ ַ
ַ .1ה ֵה ֶפִ מ ֵ
ָאשׁי
'שׁ ֶקט' .14 .וֶרֶד ָרגִיל )ר"ת  -ר ֵ
ְסגוֹלַ .12 .ה ֵה ֶפִ מ ֶ
יֶרֶק אָדוֹם ו ָ
'בּת' .19 .הוֹ ְלכִים
שׁ ַמגִי ִעים לַחוֹףַ .17 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
ֵתיבוֹת(ַ .15 .מיִם ֶ
סוֹהר .22 .א ָעקוּם.
יוֹשׁב ְבּ ֵבית ַ
ֶתר ַעל ָהרֺאשֵׁ .20 .
ִעם כּ ֶ

3

12
17

18
22

ְשׁנִים.
עוֹשׂה חוֹרִים ְבּ ֵעצִים .28 .א י ֵ
שׁ ָ
ְ .25בּתוֹכִי .26 .צִיפּוֹר ֶ
שׁשׂוֹרֵף ַבּ ֶפּהָ .32 .מקוֹם
ְבנִיםַ .30 .ט ַעם ֶ
 .29גִיל ָבּר ַה ִמ ְצוָוה ל ָ

24

שׁל ָהאָדָם'ַ .36 .ה ֵחלֶק
ִקרֵאת 'יְדִידוֹ ֶ
שׁנ ְ
ָבוֹה ַבּ ֶט ַבעַ .35 .חיָה ֶ
ג ַ

28

11

10

9
13

4

16

15

14

ְפ ִתי
ֶחם ָצר ָ
ִפנֵי'ַ .50 .ה ֵה ֶפִ מ'בּוֹכֶה' .52 .ל ֶ
ַמיִםַ .48 .ה ֵה ֶפִ מ'ל ְ
ָק ַחת' .54 .עוֹף טוֹרֵף.
אָרוַֹ .53 .ה ֵה ֶפִ מ'ל ַ
מאונך:

21

20

19
23
25

29
31

30
32

27

26

ָתי
ְהיג ד ִ
שׁל ַה ִקילוֹ ְגרָםַ .41 .מנ ִ
שׁל ַהיוֹםֵ .39 .חלֶק ָה ֶאלֶף ֶ
ָהרִאשׁוֹן ֶ
צוֹמ ַח ַעל ָהרֺאשׁ' .46 .אָכַל'
יְהוּדִיָ .42 .רכַב ַעל סוּס ִבּ ְמ ִהירוּתֵ .44 .

7

6

5

8

33

34
36

35
41

42

46

47

44

43
48

52

שׁחוֹרָהַ .2 .ה ֶמ ְלצַר ַמגִישׁ ָעלָיו אוֹכֶלַ .3 .מ ְס ִפּיק.
שׁל צִיפּוֹר ְ
 .1סוּג ֶ

37

38

49

39

40

45
50

53

51
54

ֵח
שׁל ְמדִינָה .7 .שׁוֹל ַ
שׁהוּא ֵס ֶמל ֶ
'רוֹחב'ִ .6 .מין ַבּד ֶ
ַ .4ה ֵה ֶפֵ מ ַ
ֶח ָמד ,טוֹב.
נוֹסף ְלזֶה .16 .נ ְ
שׁיר'ְ .15 .בּ ָ
יקים אוֹתוֹ ַעל ַמ ֲע ֶט ֶפת דוֹאַרַ .13 .ה ֵה ֶפֵ מ' ָע ִ
ְבּ ִ
'מ ֲארִיַ .10 .'מד ִ
ישׁהוַּ .8 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
ְמ ֶ
 SMSל ִ
יטים .27 .רָץ
ְה ִ
ישׁ ֵברָ .24 .האָדָם ַה ַקדְמוֹן גָר ְבּתוֹכָהֵ .26 .מכִין ר ִ
ְה ָ
שׁיָכוֹל ל ִ
שׁ ָגדֵל ַבּגִינָהֶ .23 .
ְמ ֲאכָל ֶ
שׁם ְכּ ָללִי ל ַ
תוּקים'ֵ .21 .
'מ ִ
ַ .19ה ֵה ֶפִ מ ְ
שׁוֹתים ַד ְרכָּה.
שׁ ִ
ִמלַט ,רָץ וְֶנ ֱעלַםִ .37 .מין צִינוֹרִית ֶ
נוֹס ַעת ַעל ַפּ ִסים .34 .א ַקל .36 .נ ְ
ְבד .31 .א זוֹלַ .33 .
ישׁהוּ .29 .א ל ַ
אַחרֵי ִמ ֶ
ֲ
אוֹתה גַם ַעל ַה ַחלוֹן .43 .הוֹרִיד ְמ ִהירוּת.
יתה ָדגִים ,יֵשׁ ָ
תוֹפ ִסים ִא ָ
ְחםְ .41 .
יוֹתר )ר"ת(ֵ .39 .חלֶק ֵמ ַה ַצוָוארַ .40 .מ ֲאכָל נוֹ ְזלִי ו ַ
 .38רוֹצָה ֵ
שׁת.
לוֹמר )ר"ת( .51 .יוֹרִים אוֹתוֹ ְבּ ֶע ְזרַת ֶק ֶ
ָפים .47 .קוֹל ַה ֶכּלֶב .49 .רוֹצֶה ַ
 .45יֵשׁ לוֹ ֶגזַע וַ ֲענ ִ

מה המילה המשותפת?
אוֹתה ַה ִמילָה
תוֹסיפוּ ֶאת ָ
שׁלוֹשׁ ִמילִיםִ .אם ִ
שׁל ָ
ִפנֵיכֶם ְקבוּצוֹת ֶ
לְ
מוּשׂג אוֹ ִבּיטוּיַ .מ ִהי ַה ִמילָה?
לְכֺל ִמילָה ַבּ ְקבוּצָהְ ,ת ַק ְבּלוּ ָ
שׁוּת ֶפת ִהיא ֵ -בּית.
ֶחםַ .ה ִמילָה ַה ְמ ֶ
ְמהֵ :ס ֶפרָ ,מלוֹן ,ל ֶ
לְדוּג ָ
ְמ ָטה.
ֵה ָעזְרוּ ְבּ ַמ ְח ָסן ַה ִמילִים ל ַ

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
תמרי גלוברזון ,חולון

ליהי יוסף ,אור יהודה

מוחמד עבוד ,רמלה

דינה אלפסי ,נתניה

נרגין סלים ,חיפה

עידו סלע ,מודיעין

אסף פלדמן ,ערד

טל בן-חיים ,אשקלון

נעם שחר ,ירושלים

מאיה יריב ,באר-שבע

ַ .1בּ ִיתִ ,בּ ְניָין ,חוֹ ֵרג _____________
ְ .2כּ ֵאבְ ,כּ ִפיפוֹתַ ,ר ְק ָדנִ ית _____________
ְ .3כּ ֵאבְ ,שׁ ִחיַיתֶ ,בּ ֶטן _____________
 .4דוּד ,אוֹרָ ,שׁעוֹן _____________
ָ .5רםַ ,בּתַ ,מ ְשׁ ִתיק _____________
ִ .6קירְ ,ז ַמנִ יםָ ,ח ָלק _____________
ֶ .7מ ֶכר ,טוּ ַראיָ ,בּ ִר ַ
יח _____________
ַ .8ת ֲח ָ
זוּקהָ ,חשׁוּבִ ,בּ ָ
יטחוֹן _____________
ִאישׁ ַ /
לוּח  /גַב ֶ /
שׁ ֶמשׁ ֶ /בּ ֶטן  /קוֹל  /אָב ַ /רב

שׁ ֵבּצִים:
תְ
שׁל ַה ַ
תשׁוּבוֹת ֶ
יקת ַה ְ
ִב ִד ַ
לְ
שׁ ָלכֶם
ִסרְקוּ ֶאת ַהקוֹד ְבּ ֶע ְזרַת ַה ֶטלֶפוֹן ֶה ָחכָם ֶ
ְתגִיעוּ ְלדַף ַה ְתשׁוּבוֹת ַבּ ֲא ָתר ָה ִעיתוֹן.
וַ

 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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בכמה כסף נמכר המשחק הישן?
מאת איילה שמעוני
משחק סגור בקופסה המקורית שלו ,נמכר לאחרונה
במיליון וחצי דולר .היה זה משחק מחשב ישן בשם
יוּצר )נעשה( בשנת .1996
'סופר מריו'ֶ ,שׁ ַ
הוא היה אחד המשחקים האהובים באותה תקופה )זמן(.
עד לרגע זה ,לא ידוע מי היה הקונה .מה שבטוח הוא,
שהוא לא יפתח את הקופסה כדי לשחק במשחק.
האם הייתם משלמים כל-כך הרבה כסף בשביל משחק
שאתם אוהבים?
בתמונה :פרסומת לסופר מריו.

ִחידַת ַה ַבּזִים

רויטרס

37

ִמכִירָה:
לְ
שׁל ָמלוֹן
רֵי ַח ֶ

38

מאת אבי גלבוע
ַבּ ָשׁבוּעוֹת ָהאַ ֲחרוֹנִ ים נִ ְר ִאים ְבּ ָה ֵרי ֵמירוֹן ֶשׁ ַבּ ָצפוֹן ַבּזִ ים ַר ִבּים ִמסוּג ַבּזֵי
חוֹפים.
ִ
דוּע ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ָשׁםֶ .שׁ ֵכּןַ ,בּזֵי
ְלאַנְ ֵשׁי ַה ֶח ְב ָרה ַל ֲה ָגנַת ַה ֶט ַבע א ָבּרוּר ַמ ַ
חוֹפי ַהיָם.
-כּ ָלל ְליַד ֵ
חוֹפים ַח ִיים ְבּ ֶד ֶר ְ
ַה ִ
)צ ְר ָצ ִרים(
יקדוֹת ִ
)חוֹשׁ ִבים( ֶשׁ ַה ַבּזִ ים ָה ֵא ֶלה ָבּ ִאים ֶלאֱכוֹל ִצ ָ
ְ
יכים
ֲר ִ
ֵהם ַמע ִ
ֶשׁ ַחיוֹת ָבּ ַיעֲרוֹת ָבּ ֵאזוֹר.
וּב ַח ִיים
יפּוֹרים( ָקרוֹב ְלָ 20-שׁנָה ַ
)מוּמ ֶחה ְל ִצ ִ
ְ
"אֲנִ י ַצ ָפּר
ָדב
אָמר נ ָ
ימה"ַ ,
יתי ָד ָבר ָכּזֶה .זוֹ ֲחוָויָה ַמ ְד ִה ָ
א ָר ִא ִ
"ה ַבּ ִזים
ִי ְשׂ ְר ֵא ִליֵ ,מ ַה ֶח ְב ָרה ַל ֲה ָגנַת ַה ֶט ַבעַ .

טוֹבים".
טוֹר ִפים ִ
ַמ ְר ִאים ַעד ַכּ ָמה ֵהם ְ


עמיר בלבן ,החברה להגנת הטבע
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אֳ

יח"צ

מאת שירה לוי
יח ִמ ֶשׁלוֹ.
ְלכֹל ָמלוֹן יֵשׁ ֵר ַ
ימה
ָשׁה נְ ִע ָ
נוֹתן ַה ְרג ָ
יח ֶשׁ ֵ
זֶהוּ ֵר ַ
יוֹק ָר ִתית.
ְו ְ
)ה ְת ִחילוּ(
רוֹטל' ֵה ֵחלוּ ִ
ְבּ ֶר ֶשׁת ' ִי ְשׂ ֵ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ִל ְמכּוֹר ְבּ ָשׂ ִמים

ָבּ ֵריחוֹת ַהשׁוֹ ִנים ֶשׁל ְמלוֹנוֹת
מוֹכ ֶרת
ָה ֶר ֶשׁתְ .כּמוֹ ֵכןָ ,ה ֶר ֶשׁת ֶ
ֲח ִרים
וּמוּצ ִרים א ֵ
ַסבּוֹ ִנים ָ
ֶשׁ ִנ ְמ ָצ ִאים ַבּ ְמלוֹנוֹת ֶשׁ ָלה.
חוּפ ָשׁה
ָכר ַבּ ְ
רוֹצים ְל ִהיז ֵ
ָשׁים ִ
" ֲאנ ִ
רוֹטל'.
אוֹמ ִרים ְבּ' ִי ְשׂ ֵ
ֶשׁ ָל ֶהם"ְ ,
ַבּ ְתמוּנָהֶ :ע ְר ַכּת ֵריחוֹת ֶשׁל ָמלוֹן
אשׁית'.
'בּ ֵר ִ
ְ

