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העורך משולחן

ְיָקִרים, קֹוְרִאים

ִגיָליֹון ֶאָחד. ַרק ִייָׁשַלח ַהחֹוֶדׁש ַהַחִגים, ֵלב: ִּבְגַלל ִׂשימּו

ְּבחֹוֶדׁש אֹוְקטֹוֶּבר. ֵייֵצא ַהָּבא ַהִגיָליֹון

ּוְמתּוָקה! טֹוָבה ָׁשָנה ְלכּוְלֶכם ָאנּו ְמַאֳחִלים

'ַיְנׁשּוף' ֶצֶוות
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כותבים... קוראים

ַההֹוִדים ֶאת ַתֲאִׁשימּו ַאל
.(359 (ִגיָליֹון ָהעֹוָלם' 'ַההֹוִדים ְמַחְמִמים ֶאת ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ַּכדּור ָהָאֶרץ. ֶאת יֹוֵתר עֹוד ּוְבָכ ְמַחְמִמים ַמְזָגִנים קֹוִנים הֹוִדים ֶׁשיֹוֵתר ָׁשם ָּכתּוב

ָהָאֶרץ. ַּכדּור ֶאת ְמַחְמִמים ֲאַנְחנּו ְוַגם ַמְזָגִנים ֵיׁש ְלכּוָלנּו ֲאָבל

ְּבָבִתים  ִלְחיֹות ַמִגיַע ַההֹוִדים. ַגם ָלֶהם ַרק ֶאת ְלַהֲאִׁשים (צֹוֵדק) הֹוֵגן ְלַדְעִתי ֶזה א

ּוְנִעיִמים. ְקִריִרים

תל-אביב אלקלעי, יעל

ַהָגדֹול? ַהחֹוֶפׁש ֶאת ַמְמִׁשיִכים א ָלָמה
ִלימּוִדים. ְיֵמי ּבֹו ֵיׁש ּוְבקֹוִׁשי ְּבַחִגים חֹוֶדׁש ֶסְּפֶטְמֶּבר ָמֵלא ַהָׁשָנה,

סּוּכֹות. ְלַאַחר ַעד ַהָגדֹול ַהחֹוֶפׁש ְלַהְמִׁשי ֶאת ָצִרי ָהָיה ְלַדְעִתי,

חיפה כהן, אריאל

לֹוַמר ָמה ֵיׁש ְוַלהֹוִרים ַגם ַלַתְלִמיִדים
ַלִלימּוִדים ְּבֶקֶׁשר ַהמֹוִרים ִעם ְמַדֶּבֶרת ָהַאֲחרֹוִנים ַהֶמְמָׁשָלה ַּבחֹוָדִׁשים

ָּבֶהם. ַגם ְלִהְתַחֵׁשב ְוָצִרי לֹוַמר, ָמה ֵיׁש ְוַלהֹוִרים ַלַתְלִמיִדים ַגם ְוַלחּוְפׁשֹות.

חולון למברגר, עדי

ֶאָחד ֶמְמָׁשָלה רֺאׁש ַרק ֵיׁש
ַהֶמְמָׁשָלה. רֹאׁש ְנַתְנָיהּו, ְלִּבְנָיִמין קֹוְרִאים ֶׁשֲעַדִיין ֲאָנִׁשים ֵיׁש

ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל רֹאׁש ַהֶמְמָׁשָלה הּוא ֶּבֶנט ֶׁשַנְפָתִלי ֶזה ֶאת ְלַקֵּבל א מּוָכִנים ֵהם

ֶזה. ֶאת ְלַקֵּבל ְוכּוָלם ַחָייִבים ַהְזַמן, ּכֹל ִמְתַחְלִפים ֶמְמָׁשלֹות ָראֵׁשי ְּבֵדמֹוְקַרְטָיה,

יהודה אור ברזני, אבי

ָקִדיָמה ַמִּביִטים
ָהִראׁשֹון  ַּבִגיָליֹון ׁשּוב ֲאַנְחנּו ִהֵנה

ַהָׁשָנה. ֶׁשל

ְּכַדאי ַהְזַמן, זֹו ֶׁשל ִּבְנקּוָדה

ֵאיזֹו ְוִלְראֹות ְלָאחֹור ְלִהְסַתֵּכל

ָלנּו. ָהְיָתה ָׁשָנה

מּוְצַלַחת א ָהְיָתה ָׁשָנה זֹו ּוְבֵכן,

.ּכֹל-ָּכ

סֹוְבִלים, ַוֲעַדִיין ּכּוָלנּו ָסַבְלנּו,

ַעל ֶׁשִהְׁשִּפיַע ַהקֹורֹוָנה ִמִווירּוס

ְּבכֹל ָהעֹוָלם. ַהַחִיים

ַהִסיִנים ַא ְּבִסין, ַהקֹורֹוָנה ָּפְרָצה

ֵמַהִווירּוס, ָהעֹוָלם ֶאת ִהְזִהירּו א

ָמקֹום. ְלכֹל ִהִגיַע ְוָכ הּוא

נֹוֲהִגים  ָהיּו ַהִסיִנים (ִאם) לּו

ֶׁשא ָהִיינּו ִלְהיֹות ָיכֹול ַאֶחֶרת,

ֵמַהקֹורֹוָנה. סֹוְבִלים

ְּבָכ ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַגם אּוָלם,

ָעֵלינּו ִהְׁשִּפיָעה ֶׁשַהקֹורֹוָנה

ָחָזק. ּכֹל-ָּכ

ָנכֹון ּפֹוֶעֶלת ָהְיָתה לּו ַהֶמְמָׁשָלה

ָהִיינּו אּוַלי ֵמַהַהְתָחָלה, ְּכָבר

ְּבָפחֹות ַהקֹורֹוָנה ֶאת עֹוְבִרים

ּוֵמִתים. חֹוִלים

ׁשֹוְמִרים לּו ָהֶאְזָרִחים ָהיּו ְּבנֹוָסף,

ַעל ּוַמְקִּפיִדים ַההֹוָראֹות, ַעל

ְיכֹוִלים ָהִיינּו ּוִבידּוִדים, ַמֵסכֹות

ַרּבֹות. ְּבָעיֹות ֵמִאיָתנּו ַלֲחסֹו

ֶאת ְלַתֵקן ְיכֹוִלים ֲעַדִיין ֲאַנְחנּו

ְוא ַלהֹוָראֹות ְלִהיָׁשַמע ַהַמָצב,

ָּכאן, ֶׁשֲעַדִיין ַלקֹורֹוָנה, ָלֵתת

יֹוֵתר. ָּבנּו ִלְפגֹוַע

יגאל צדקא, 
עורך
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ַמִציָעה  מּוְמִחים ֶׁשל ַוֲעָדה ֶהָחָדׁש? ַהְתעּוָפה ְׂשֵדה ִייָּבֶנה (ֵאיפֺה) ◄ ֵהיָכן
(א ְּפנּוִיים ַּבֶנֶגב ִיְׂשָרֵאל ַּבֶנֶגב. "ַהְּכִביִׁשים ֶׁשל ֶהָחָדׁש ַהְתעּוָפה ְׂשֵדה ֶאת ִלְבנֹות

ֲאָנִׁשים",  ִלְמַעט ַיִזיק ַהְמטֹוִסים ֶׁשַרַעׁש ָּכ ֲאָנִׁשים, ָּפחֹות ָׁשם ְוַחִיים יֹוֵתר ְתפּוִסים)

ַהַווֲעָדה. ַחְבֵרי אֹוְמִרים

ִיְׂשָרֵאל.  ִעם ַהְיָחִסים ֶאת יֹוֵתר) (ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַׁשֵּפר רֹוָצה ◄ טּוְרְקָיה
ֶׁשֵהם ִמְּפֵני ַהטּוְרִקים, ִעם ַהְיָחִסים ְלַחֵדׁש ֶאת א ְמַמֲהִרים ְּבִיְׂשָרֵאל אּוָלם,

ָּבעֹוָלם. ֶנְגָדה ִלְפעֹול ַמְמִׁשיִכים

ַיֲעלּו?  ַהֶלֶחם ְמִחיֵרי ◄ ַהִאם
ָקְבָעה ַהֶמְמָׁשָלה ַהיֹום, ַעד

ְּכֵדי ַהֶלֶחם, ְמִחיֵרי ֶאת

ֶׁשלֹו. ָנמּו ְמִחיר ַעל ִלְׁשמֹור

ָלֵתת ַהְמָלָצה ֵיׁש ַעְכָׁשיו

ְמִחיֵרי ֶאת ַלַמֲאִפיֹות ִלְקבֹוַע

ֶאְזָרִחים ַרִּבים ְּבַעְצָמן. ַהֶלֶחם

ְמִחיִרים. ְלַהֲעָלַאת ָיִביא ֶׁשֶזה (ּפֹוֲחִדים) חֹוְׁשִׁשים

ַהְסִביָבה:  ַלֲהָגַנת ַהִמְׂשָרד ְּבִיְׂשָרֵאל. ַּפְרוֹות ִלְמּכֹור ִיְהֶיה ָאסּור ◄ ְּבָקרֹוב:
אֹוְפָנה". ִּבְגַלל ִלְסּבֹול ְצִריִכים א ַחִיים "ַּבֲעֵלי

(חֹוֵׁשב)  ׁשֹוֵקל ַהַתְחּבּוָרה ִמְׂשָרד ַׁשְלמּו ֶּכֶסף. ְלֵתל-ָאִביב? ְלִהיָּכֵנס ◄ רֹוִצים
ְמאֹוד",  ְצפּוָפה "ָהִעיר ְלֵתל-ָאִביב. ֶׁשִיָּכְנסּו ִמְמכֹוִניֹות (ָלַקַחת) ֶּכֶסף ִלְגּבֹות

ַיֲעִדיפּו ֶנָהִגים ַהַתְׁשלּום, ֶׁשִּבְגַלל ְמַקִווים "ֲאַנְחנּו ַהַתְחּבּוָרה. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים

ִציּבּוִרית". ְלֵתל-ָאִביב ְּבַתְחּבּוָרה ִלְנסֹוַע יֹוֵתר) (ִיְרצּו

ַהְמִחיִרים ַּבסּוֶּפְרַמְרֶקִטים. "ַהְמִחיִרים  ֶאת ְלהֹוִזיל רֹוָצה ◄ ַהֶמְמָׁשָלה
ַהַתֲחרּות ֶאת ַנְגִּביר "ֲאַנְחנּו ָהאֹוָצר. ְּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים ָלעֹוָלם", ְּבַיַחס ִמַדי ְגבֹוִהים

ַהִניקּוי". חֹוְמֵרי ְוֶחְברֹות ַהָמזֹון ֶחְברֹות ֵּבין

ֶּפֶרץ ◄ ִמְרָים
(ִּבְׁשִביל)  ְלַמַען

ְירּוָׁשַלִים. 
ֶׁשָהְיָתה ִמי

ַלְנִׂשיאּות, מּוֲעֶמֶדת

ְּבָיִמים ִמְׁשַתֶתֶפת

(ַמָסע ְּבַקְמֵּפיין ֵאֶלה

ַתָיירּוִתי  ִּפְרסּום)

ְירּוָׁשַלִים. ְלַמַען

אֹוֶמֶרת. ִהיא ַהזֹו", ַהָיָפה ָלִעיר ְלַהִגיַע ּכּוָלם ֶאת ַמְזִמיָנה "ֲאִני
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מאת רונן גליק
בחודשים האחרונים 

היו ברחבי העולם 

הצפות מים 

ושטפונות חזקים 

מאוד.

מומחי אקלים (מזג 

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".

ַמְטֵּבַע ִלְכבֹוד
ִצְווֵתי ָהְרפּוָאה 

חשש משיטפונות גם בישראל

מאת עמית גרינברג
ְּבָיִמים ֵאֶלה ַמְנִּפיק (מֹוִציא) 

ַּבְנק ִיְׂשָרֵאל ַמְטֵּבַע ְמיּוָחד ֶׁשל 

5 ְׁשָקִלים.

ֶזהּו ַמְטֵּבַע ִלְכבֹוד ִצְווֵתי 

ָהְרפּוָאה ֶׁשִנְלָחִמים ֶנֶגד 

ַהקֹורֹוָנה.

ַמְטֵּבעֹות דֹוִמים ַנֲעׂשּו ַגם 

ְּבִאיַטְלָיה, ְּבִמְצַרִים, ְּבָצְרַפת 

ְועֹוד.

10

11

מאת יגאל צדקא
ִּבְגַלל ִוירּוס ַהקֹורֹוָנה ֵיׁש ִּבְלּבּול 

.ְּבַמֲעֶרֶכת ַהִחינּו

"ֲאַנְחנּו א יֹוְדִעים ֵאי ַהָׁשָנה ַהזֹו 

ִתְתַנֵהל", אֹוְמִרים ְּבָבֵתי ַהֵסֶפר. 

"א ִקיַּבְלנּו ַהְנָחיֹות ְּברּורֹות 

ִמִמְׂשָרד ַהְּבִריאּות".

"ַהקֹורֹוָנה ִתיָׁשֵאר ִאיָתנּו ְזַמן ַרב, 

ַוֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַאְפֵׁשר (ָלֵתת) ַחִיים 

ְרִגיִלים, ְּבִלי ְסָגִרים. ַּכמּוָבן, ֶׁשַהִציּבּור 

ָצִרי ְלִהיָׁשַמע ַלהֹוָראֹות ְּכֵדי ִלְׁשמֹור 

ַעל ַהְּבִריאּות ֶׁשל ּכּוָלם", אֹוֵמר רֹאׁש 

ַהֶמְמָׁשָלה, ַנְפָתִלי ֶּבֶנט.

ַגם ַתְלִמיִדים ִמִגיל 12 ִהְתִחילּו ְלַקֵּבל ִחיסּוִנים ְוַהִתְקָווה ִהיא ֶׁשֶּבָעִתיד 

ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה ְלַחֵסן ַגם ֶאת ַתְלִמיֵדי ַהִּכיתֹות ַהְצִעירֹות יֹוֵתר, ַוֲאִפילּו ֶאת 

ַיְלֵדי ַהַגִנים.

ִאם ָּכ ִיְקֶרה, ִיְׂשָרֵאל ִתְהֶיה ְמִדיָנה ְמחּוֶסֶנת, ּוָבֵתי ַהֵסֶפר יּוְכלּו ִלְפעֹול 

ָּכָרִגיל.

9ְׁשַנת ִלימּוִדים ְּבִסיָמן ְׁשֵאָלה

ֳא

ַהַתָייִרים ָחְזרּו 
ְלֵאיַלת

מאת שירה לוי
חּוְפַׁשת ַהַקִיץ ָהְיָתה טֹוָבה 

ְלֵאיַלת. ְמאֹות ַאְלֵפי ִיְׂשְרֵאִלים 

ָנְסעּו ְלַבלֹות ָּבִעיר ַהְדרֹוִמית.

"זֹו ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ִלְראֹות ֶאת 

ָמה ֶׁשקֹוֶרה ְּבֵאיַלת", אֹוְמִרים 

ַּבֲעֵלי ָהֲעָסִקים. "ִּבְזַמן ַהְסָגִרים, 

א ֶהֱאַמנּו ֶׁשַנֲחזֹור ַלָיִמים 

ָהֵאֶלה".

12



Pixabay

רויטרס



מאת שירה לוי
ֶאת ְּכָבר ַמִּכיִרים ֶנָהִגים ַאְלֵפי ְמאֹות

ַאְלֵפי ַחְבֵרי ֶעְׂשרֹות 'ְיִדיִדים'. ִאְרגּון

ִמי  (עֹוְזִרים) ְלכֹל ְמַסְייִעים ָהִאְרגּון

- ְּבִהְתַנְדבּות. ֶׁשלֹו ִעם ָהֶרֶכב ֶׁשִנְתַקע

'אֹות ֶאת ָהִאְרגּון ִקיֵּבל ָלַאֲחרֹוָנה,

ְלִהְתַנְדבּות'. ַהָנִׂשיא

ִמי ַעל ֶׁשֵיׁש יֹוְדִעים "ַהַנָהִגים

ִיְׂשָרֵאל ֲאְלָמִסי, אֹוֵמר ,"ִלְסמֹו

ָהִאְרגּון. ְמַייֵסד

ַהַנָהִגים? אֹוְמִרים ּוָמה

ִּבְמִהירּות ּוַבצּוָרה ְּבָעָיה ְּבכֹל ְמַטְּפִלים ַהִמְתַנְדִבים ַהִיְׂשְרֵאִלית. ַהֶחְבָרה ֶׁשל ַהָיפֹות ַהָּפִנים ַמְרֶאה ֶאת 'ְיִדיִדים' "ִאְרגּון

ֶׁשֶאְפָׁשר". ְּביֹוֵתר ַהטֹוָבה

ַמִגיַע ָלֶהם! ַהָנִׂשיא' ֶׁש'אֹות ְוחֹוְׁשִבים 'ְיִדיִדים' ִמִמְתַנְדֵבי ֶעְזָרה 'ַיְנׁשּוף', ִקיַּבְלנּו ַמֲעֶרֶכת ַחְבֵרי ֲאַנְחנּו, ַגם ַאַגב,
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'ְיִדיִדים' ְלִאְרגּון ָּכבֹוד אֹות

קֹוִנים ׁשּוב ֲאַנְחנּו
ַנְיילֹון ַׂשִקיֹות

כאן כבר החצבים

שמעוני איילה מאת
ֶׁשַהִׁשימּוׁש ִמָּכ ְּבִיְׂשָרֵאל ַאְכָזָבה

ׁשּוב. עֹוֶלה ַנְיילֹון ְּבַׂשִקיֹות

ַמְקִּפיִדים ָּפחֹות "ָהֶאְזָרִחים

ַּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים טֹוב", א ְוֶזה

ַהְסִביָבה. ַלֲהַגַנת

ַהִיְׂשְרֵאִלים זֹאת, ַלְמרֹות

ַׂשִקיֹות ְּבַהְרֵּבה ָּפחֹות ִמְׁשַתְמִׁשים

טֹוב. ְוֶזה ַנְיילֹון ִמֶּבָעָבר

מאת שירה לוי
הפרחים מחכים כל בחודשי הקיץ

כל-כך. שחשוב להם לגשם

מחכה שלא אחד פרח יש אולם

לפני ומתחיל לפרוח לגשם

החצב. – כולם

מים? החצב מצליח לפרוח בלי איך

בצל גדול שהוא ובכן, לחצב יש

יש הזה בבצל שלו. השורש

(אוסף)  אוגר שהחצב מים, הרבה

עד הקיץ אותם בחורף ושומר

שפורח הראשון להיות מצליח הוא האלה המים בזכות מכן. שלאחר

בטבע.

שמסייעים חרקים מושכים הפרחים כידוע, כל-כך? חשוב זה למה

רק  באים החרקים בטבע, פרחים הרבה אין כאשר לפרוח. (עוזרים) להם

אחרים. עם פרחים לו תחרות ואין אליו

13
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גרינברג עמית מאת
ַּבַּכְרֶמל ֶׁשִטֵייל ׁשּוָעל

ָמיֹוֵנז קּוְפַסת ָמָצא

ֶׁשְמַטְייִלים ְּפתּוָחה

ָזְרקּו.

רֹאׁשֹו ֶאת ִהְכִניס הּוא

ְלַלֵקק ְּכֵדי ַלִצְנֶצֶנת

א הּוא ַא ֵמַהָמיֹוֵנז,

ַּבֲחָזָרה. ָהרֹאׁש ֶאת ְלהֹוִציא ִהְצִליַח

ֶאת ַהׁשּוָעל ַהִמְסֵּכן, ָרָאה ֶהְרְׁשקֹוִביץ, ִניר ְוַהַגִנים, ַהֶטַבע ָרׁשּות ֶׁשל ַּפָקח

רֹאׁשֹו ֵמַהקּוְפָסה. ֶאת (הֹוִציא) ְוִחיֵלץ

ֶׁשקּוְפְסאֹות ְמִביִנים א ַחִיים ַּבֲעֵלי ַהְרֵּבה). ְּכמֹוָתה (ֵאין ְנִדיָרה תֹוָפָעה א זֹו

ַּבֲעבּוָרן (ִּבְׁשִביָלן). ָמֶוות ַמְלּכֹוֶדת ִלְהיֹות (ְיכֹולֹות) ַהָמזֹון ֲעלּולֹות

ַהַּפָקח. ָאַמר ָהָיה ֵמת ֵמָרָעב", הּוא ַהׁשּוָעל, ֶאת רֹוֶאה ָהִייִתי א  "ִאם

(ָיכֹול)  ֶזה ָעלּול ַּבֶטַבע. ָמזֹון ֶׁשל ֲאִריזֹות ִלְזרֹוק א קֹוֵרא ְלכּוָלם "ֲאִני

אֹוֶכל ִעם ַנְיילֹון ַׂשִקיֹות ְלַהְׁשִאיר א ַגם ְמַבֵקׁש ֲאִני ַחִיים. ַּבֲעֵלי ַלֲהרֹוג

ֶׁשְּברֹוב ַלָמזֹון, ְּכֵדי ְלַהִגיַע ַהַׂשִקיֹות ֶאת קֹוְרִעים ַהַחִיים ַּבֲעֵלי ַּבֶטַבע.

ַהַנְיילֹון ִמַׂשִקיֹות ְלֵהָחֵנק ְּכָלל. ֵהם ַגם ֲעלּוִלים ָלֶהם א ָּבִריא ַגם ַהִמְקִרים

זֹוְרִקים". ֶׁשֲאָנִׁשים

בחיים? ונשארה נדרסה החיפושית איך
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ַהׁשּוָעל ֶאת ָהַרג ִּכְמַעט ַהָמיֹוֵנז

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

גליק רונן מאת
של סוג גילו הברית שבארצות בקליפורניה מדענים

עליה. עולה מכונית בחיים גם אם שנשארת חיפושית

השריון  (נשארת בחיים) בזכות שורדת שהיא גילו הם

מיוחדת. בצורה שבנוי שלה

החוקרים. פאזל", אומרים שבנוי כמו שריון "זהו

מסתדר השריון עולה עליה, כבד משהו "כאשר

נמעך". ולא מיוחדת בצורה

ללחצים כבדים. עמידים מוצרים שיהיו (לעשות) ולייצר הזו, צורת השריון את מנסים להעתיק המדענים עכשיו

ִהְתַלַּבְׁשִתי,17
ַקר... ִלי ְוִנְהָיה

שמעוני איילה מאת
ֲאַנְחנּו לֹוְבִׁשים ָלנּו, ַקר ַּכֲאֶׁשר

ַחִמים. ְּבָגִדים

ָלנּו? ַחם ַּכֲאֶׁשר קֹוֶרה ָמה אּוָלם,

ַמְדָעִנים ֶׁשל ְקבּוָצה ָלַאֲחרֹוָנה,

ֶאת ְלָקֵרר ֶׁשָיכֹול ֶּבֶגד ִהְמִציָאה

ַמֲעלֹות. ַהגּוף ַּבֲחֵמׁש

ַּכדּור ֶׁשְלאֹור ִהְתַחְממּות ִנְרֶאה,

ִיְׁשַתְמׁשּו ֵמִאיָתנּו ַרִּבים ָהָאֶרץ,

ֶּבָעִתיד... ָהֵאֶלה ַּבְּבָגִדים

18
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מאת שירה לוי
להקות מעט ועוד מתקרב החורף

ינדדו (יעברו חסידות (קבוצות) של

בדרך  ישראל למקום) מעל ממקום

לאפריקה.

שמעדיפות חסידות יש אולם,

רחוק  לנדוד יותר) לא  (רוצות

עם הלהקה ונשארות כל-כך

בישראל.

חוקר הוא רוטיץ' שי ד"ר

העברית מהאוניברסיטה

המחקר צוות עם יחד בירושלים.

של שהמצב גילה הוא שלו,

יותר טוב נדדו, שלא החסידות

את שעושות אלה של מהמצב

פעמיים. הארוכה הדרך

על חסידות קטנים ַמְׁשֵדִרים "ַׂשמנו

חסידות ועל לאפריקה שנדדו

ד"ר מספר בישראל", שנשארו

שהחסידות "גילינו רוטיץ'.

צריכות היו לאפריקה שהגיעו

כל יום גדולים לעוף למרחקים

אלה לעומתן, אוכל. למצוא כדי

אוכל בקלות מצאו שנשארו בארץ,

יותר". רבה

ה"עצלניות" שהחסידות התברר,

בעיקר אדם, בני ליד חיות

מזון מוצאות הן שם במזבלות.

היו  לא הן שאותו (אוכל) רב

ממשיכות הן היו אם מוצאות

לנדוד.

הלהקה הייתה כל כמובן, שאם

מספיק היה לא בארץ, נשארת

לכולן. אוכל

לפעמים, המחקר: של המסקנה

"עצלן"... להיות כדאי

"עצלן"... להיות כדאי לפעמים,
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20

בשנה מיוחדים ימים
ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ַהֵּבין-ְלאּוִמי יֹום ַהָסָלִמי – ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר 7
ָּבעֹוָלם. ְּביֹוֵתר ְוָהֲאהּוִבים ַהמּוָּכִרים ַהַנְקִניִקים ַאַחד ַהָסָלִמי הּוא

ְמיּוָחד. יֹום ִלְכבֹודֹו ֶׁשֵיׁש ַמְפִתיַע א ָלֵכן,

ִׁשימּור – ֶׁשלֹו ְוַהֵּפירּוׁש ָהִאיַטְלִקית, ֵמַהָׂשָפה ָּבא 'ָסָלִמי' ַהֵׁשם

א ֶׁשֲעַדִיין ַּבָיִמים ָהְיָתה ְּבִׁשימּוׁש זֹו ִׁשיָטה ָּבָׂשר ַעל-ְיֵדי ֶמַלח.

ִיְתַקְלֵקל. ָהאֹוֶכל ֶׁשא ַעל ָׁשַמר ְוַהֶמַלח ְמָקְרִרים, ָהיּו

ַאַחד ִנְׁשַאר ַהָסָלִמי ֵיׁש ְמָקְרִרים, ֶׁשְלכּוָלם ַּכיֹום, ַלְמרֹות

ָּבעֹוָלם. ָהֲאהּוִבים ַהַנְקִניִקים

ְּבֵתיָאבֹון! ְטִעיִמים ִעם ָסָלִמי! ֶסְנְדִוויִצ'ים ְמִכיִנים ְמאֹוד. ָּפׁשּוט ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ָאז ֵאי

19
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נייר של נמר

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

ענק בחול. יצירות לצייר פאלר, אוהב ניקולה האומן הקרואטי,

חול. מקום והרבה לו הרבה יש בחוף הים, שם לכך הוא הטוב ביותר המקום

שבקרואטיה. נרטבה הנהר בפתח הכין שהוא יצירה בתמונה:

(באדום). ניקולה של הקטנה לדמות לב שימו

שאנחנו (כמו חושבים בוודאי אתם

שבתמונה המשמר שחיילי חשבנו)

הוא. כך לא אך אנגלים, הם

שלובשים קנדיים, חיילים הם אלה

מלכת שומרי של המדים אותם את

קנדה שבעבר, מפני זאת אנגליה.

אנגלי. האנגלים תחת שלטון היתה

שולטים שם, אבל אמנם כבר לא

עדיין נשארו. שונות מסורות אנגליות

סיימון, מרי לכבוד ִמסדר בתמונה:

עיר החדשה של אוטווה, המושלת

הבירה של קנדה.

בחול יצירה

23

21

22

בקיץ שנערך עפיפונים בפסטיבל

שונים, עפיפונים היו בהודו

נמר גם עפיפון בצורת וביניהם

(בתמונה).

של מזו מאוד שונה שלו הצורה

רגיל. עפיפון

הבונה שלו זה, שבגלל יכול להיות,

לגובה, אותו להעיף הצליח לא

הרבים. המאמצים למרות
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קטנים אנחנו כמה תראו

באנגליה? לברבורים דואג מהבריכהמי
לשולחן

אליזבת' למלכה שייכים באנגליה הברבורים כל המסורת, על-פי

של הממלכה הציבוריים בשטחים שנמצאים בברבורים השנייה. מדובר

מלכה). או מלך בה שיש (מדינה

שוקלים את גם המלכה של הברבורים. אנשי ספירה נערכת פעם בשנה,

את בריאותם. הברבורים ובודקים

על שאחראי האיש ברבר, דייוויד אומר שנה", כל ָגֵדל "ִמספרם

מראה שהפארקים הציבוריים והנהרות המלכה. "זה הברבורים של

החיים בעלי לכל אלא המלכה, לברבורים של רק לא טובים, באנגליה

בסביבה".

הברבורים. ספירת בזמן (מימין) ברבר דייויד בתמונה:

מפוזרות קטנות בובות אלו כאילו נראה בתמונה, ראשון במבט

הדשא. על

של לחלק הימני לב שימו פורחים. בלונים אלה הם אולם,

ואנשים. (קטנות) אפשר לראות מכוניות זעירות התמונה, שם

בניו-ג'רזי פורחים בלונים בתחרות מרחפן צולמה זו תמונה

הברית. שבארצות

אנחנו קטנים. עד כמה לנו בלונים מראים לפעמים, גם

שבהם בעולם מקומות יש

מכונות. ללא עובדים

המלח הוא בריכות כזה מקום

בווייטנאם.

האנשים שבתמונה, הגיעו

המלח. ייצור של הסופי לשלב

בֵמי בריכות מציפים הם קודם

מייבשים את הם ים. אחר-כך

המלח נשאר. שרק המים, כך

הם האחרון והסופי, בשלב

את המלח מהבריכות. אוספים

מלח. אוספים כפריים בתמונה:

24

25

26
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קצר סיפור

ְוַהְּבֵאר ַהַמִים
ְּכֵדי ַמִים ָצִרי ָהָיה ֶאָחד ַחְקַלאי

ִהְרִחיב הּוא ֶׁשלֹו. ַהַּפְרֵדס ֶאת ְלַהְׁשקֹות

ְוֵהִבין  ְמאֹוד ַהַּפְרֵדס ֶׁשַטח ֶאת (ִהְגִדיל)

יּוַכל הּוא א ַמִים, ֶׁשל תֹוֶסֶפת ֶׁשְּבִלי

ָהֵעִצים. ּכֹל ֶאת ְלַהְׁשקֹות

ֶׁשהּוא ְּבֵאר ֵיׁש ֶׁשלֹו ֶׁשַלָׁשֵכן ָיַדע הּוא

ָּבה. ִמְׁשַתֵמׁש א

ָאַמר ַהזֹו", ַּבְּבֵאר ִמְׁשַתֵמׁש א "ַאָתה

ֶּכֶסף ַרב ְל ֶאֵתן אֹוָתה. ִלי "ְמכֹור לֹו.

(ִּבְׁשִביָלה)". ֲעבּוָרה

ְוִהְסִּכים ַהַהָצָעה ַעל ַהָׁשֵכן ָחַׁשב

ַהְּבֵאר. ֶאת ִלְמּכֹור

ֶׁשלֹו ֶׁשַהָׁשֵכן ָיַדע א ַהַחְקַלאי אּוָלם,

ַרק זֹאת הּוא ִגיָלה ַרע. ָאָדם ָהָיה

נֹוֵזל)  (ְלהֹוִציא ִלְׁשאֹוב ָּבא הּוא ַּכֲאֶׁשר

ָנַתן) זֹאת  (א ָמַנע ְוַהָׁשֵכן ֵמַהְּבֵאר, ַמִים

ִמֶמנּו.

ָלַגַעת ְל ִמְצַטֵער, ֲאָבל ָאסּור "ֲאִני

ֶאת ַהְּבֵאר ְל ָמַכְרִתי ַּבַמִים ֶׁשַּבְּבֵאר.

ַהָׁשֵכן. "ַהַמִים ָאַמר ַהַמִים", ֶאת ְוא

ֶׁשִלי".

ַלֲעׂשֹות. ָמה ָיַדע א ַהִמְסֵּכן ַהַחְקַלאי

ָיכֹול ָּכֶזה ֶׁשָדָבר ָחַׁשב א ֵמעֹוָלם הּוא

ִלְקרֹות.

"ַאָתה ְּבַכַעס. ָאַמר (ֶׁשֶקר)", ַרָמאּות "זֹו

ַהְּבֵאר ֶׁשָרִציִתי ֶאת ְמאֹוד טֹוב יֹוֵדַע

א ַּבֲאָדָמה חֹור ְסָתם ַהַמִים. ִּבְׁשִביל

ִלי א נֹוֵתן אֹוִתי. ִאם ַאָתה ְמַעְנֵיין

ֶאת ִלי ַתֲחִזיר ָאז ַהַמִים, ֶאת ִלְׁשאֹוב

ַהֶּכֶסף".

ַהֶּכֶסף. ֶאת ְל ֶאֵתן "ִמְצַטֵער, א

ְוֶזהּו...",  ּוְמִכיָרה) (ְקִנָייה ָעִׂשינּו ִעיְסָקה

ְלַהְׁשקֹות רֹוֶצה ַאָתה ַהָׁשֵכן. "ִאם ָעָנה

ַאָתה ֶׁשִלי, ַּבַמִים ֶׁשְל ַהַּפְרֵדס ֶאת

ֲעֵליֶהם". ְלַׁשֵלם ָצִרי

(ְיַחֵייב)  ֶׁשַיְכִריַח ְלׁשֹוֵפט ָהִאיׁש ָהַל

ִלְׁשאֹוב  לֹו (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ַהָׁשֵכן ֶאת

ַמִים.

ֶׁשל ַּבַעל ִהיא אֹוֵמר ֶׁשַהְּבֵאר "ַאָתה

ִניָסה ,"...ֶׁשְל ֵהם ַהַמִים ֲאָבל ַהַּפְרֵדס,

ַהִמְקֶרה. ֶאת ְלָהִבין ַהׁשֹוֵפט

ֶאת ָמַכְרִתי לֹו. ִהְסַּבְרִתי ָּכ ַגם "ֵּכן.

ָאַמר ַהָׁשֵכן ַהַמִים", ֶאת ְוא ַהְּבֵאר

ַלׁשֹוֵפט.

ָאַמר ַהׁשֹוֵפט. "ַאָתה ֵמִבין", "ֲאִני

צֹוֵדק".

ְוֵהֵחל ַהְדָבִרים ֶאת ַהַּפְרֵדס ָׁשַמע ַּבַעל

ַאף  א צֹוֵדק! "ֶזה (ִהְתִחיל) ִלְצעֹוק:

ְּבִלי ַמִים. ָקִניִתי ְּבֵאר מֹוֵכר ֶאָחד א

ֶׁשְּבתֹוָכה. ַהַמִים ִּבְׁשִביל ַהְּבֵאר ֶאת

ַהֶזה ָהַרע לֹוַמר ֶׁשָהִאיׁש ֶאְפָׁשר ֵאי

צֹוֵדק?".

ַתְמִתין "ְּבַבָקָׁשה

ֶׁשֲאַסֵיים  ַעד (ְתַחֶּכה)

ַהׁשֹוֵפט ָאַמר ְלַדֵּבר",

ָהַרע. ַלָׁשֵכן ּוָפָנה

ִאיִתי, ַמְסִּכים "ַאָתה

ִנְמָצִאים ֶׁשְל ֶׁשַהַמִים

ֶׁשל ַהְּבֵאר ְּבתֹו

ַהָׁשֵכן?"

ְּבֶהְחֵלט, ֲאִני "ֵּכן,

ַהַמִים ֵאֶלה ַמְסִּכים.

ַהָׁשֵכן, ָעָנה ֶׁשִלי",

(ָׂשֵמַח)  ֶׁשָהָיה ְמרּוֶצה

ַהׁשֹוֵפט. ִמִדְבֵרי

ְמַצֶווה ֲאִני ֵּכן, "ִאם

ֵמַהְּבֵאר ֶׁשְל ַהַמִים ֶאת ָעֶלי ְלהֹוִציא

זֹאת, ַתֲעֶׂשה א ִאם ּוִמָיד. ַהָׁשֵכן ֶׁשל

ֶׁשְל ֶׁשַהַמִים ָּכ ַעל ְלַׁשֵלם לֹו ִתְצָטֵר

ֶׁשלֹו". ַהְּבֵאר ְּבתֹו

ִאי- ָהִאיׁש ָהַרע ֶׁשְּבֶעֶצם ֵהִבין

ֵמַהְּבֵאר, ַהַמִים ֶאת ְלהֹוִציא ֶאְפָׁשר

ִהְצִליָחה. א ֶׁשלֹו ְוֶׁשָהַרָמאּות

"ֲאִני ִּבְמִהירּות. ָאַמר "ְסִליָחה",

אֹוָתם ּומּוָכן ָלֵתת ַהַמִים ַעל ְמַווֵתר

ְּבַמָתָנה". ֶׁשִלי ַלָׁשֵכן

"ֲאָבל ַהׁשֹוֵפט. ָאַמר ְמאֹוד", "טֹוב

ֵמַהיֹום, ְוַהַמִים ַמְתִחיל ֶׁשְל ַהִוויתּור

ָיִמים. ַּכָמה ֶׁשלֹו ַּבְּבֵאר 'ֶׁשְל' ָהיּו

ֲחִמיָׁשה ְלַׁשֵלם ָעֶלי ְמַצֶווה ֲאִני ָלֵכן

ַּבְּבֵאר ֶׁשֵהם ָהיּו ּכֹל יֹום ַעל ִדיָנִרים

ֶׁשלֹו".

ִמְׁשַתֶלֶמת ֵאיָנה ֶׁשַרָמאּות ַהָׁשֵכן ֵהִבין

ִלְהיֹות ֶהְחִליט ַהיֹום, ּוֵמאֹותֹו (ְּכָדִאית),

ָיָׁשר. ָאָדם



ַהַהְקָלָטה ּוַמְכִׁשיר ָהֶאְקָדח
ָהִעיר. ִּבְדרֹום ְלִדיָרה ִהִגיעּו ַהׁשֹוְטִרים

ּוְלָידֹו ֵמת, ִאיׁש ַהַּבִית ְּבָסלֹון ֵהם ִגילּו

ַהְקָלָטה. ּוַמְכִׁשיר ֶאְקָדח

ַמְכִׁשיר ֶאת ַהׁשֹוְטִרים ִהְפִעילּו

ַמֶׁשהּו ִלְׁשמֹוַע ְּבִתְקָווה ַהַהְקָלָטה,

ַּבַדקֹות ָקָרה ָמה ְלָהִבין ָלֶהם ֶׁשַיֲעזֹור

ָהִאיׁש. ְלָחֵיי ָהַאֲחרֹונֹות

אֹותֹו ַּבַהְקָלָטה. ָׁשְמעּו ֵהם ֵמַהַחִיים", "ִנְמַאס ִלי

ִנְפְסָקה. ְוַהַהְקָלָטה ְיִרָייה, ִנְׁשְמָעה ְוָאז

ַהׁשֹוְטִרים. ֶאָחד ָאַמר ַעְצמֹו)", ֶאת (ָהַרג ִהְתַאֵּבד ֶׁשָהִאיׁש "ִנְרֶאה

ֶאת ִהְכִריַח ִמיֶׁשהּו ִהְתַאְּבדּות. א "זֹו ִמָיד: ָקַבע צּור יֹוָאב ַהַּבָלׁש אּוָלם,

אֹותֹו". ָרַצח ְוָאז ַההֹוָדָעה ֶאת ְלַהְקִליט ָהִאיׁש

?ָּכ ַלֲחׁשֹוב צּור ַלַּבָלׁש ָמה ָגַרם (ָעָׂשה)

בשם געש הר יש באינדונזיה

פולט שלפעמים ִאיֵג'ן ַקַוואה

קורה  זה כחולה. (מוציא) לבה

בו-זמנית פליטה יש כאשר

לבה וגופרית בשעות של

החשיכה.

גינס, של השיאים ספר לפי

החתולה המבוגרת ביותר

עד שחיה ַּפאף ְקִרים היתה

ו-3 ימים.  שנים 38 גיל

כדור  שעל 90% מהקרחונים

נמצאים באנטרקטיקה. הארץ

(עוזרת) להיות  מסייעת קריאה

(מורידה)  ומפחיתה רגועים

לחצים.

בעולם הגדולה ביותר המערה

אורכה בוייטנאם. נמצאת

בתוכה  ויש כ-9 קילומטר

ואגמים. שלמים יערות

ביפן, הספר בתי ברוב

בעצמם מנקים התלמידים

יום בסוף השירותים את

הלימודים.

קואלה דובי

מחבקים עצים,

להתקרר כדי

החמים. בימים
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ולעניין ֳא30קצר 28 ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ַהַהְקָלָטהִנְפְסָקהְלַאַחרַהְיִרָייה.ִאםָהִאיׁשִהְתַאֵּבד, ַהַהְקָלָטהָהְיָתהְצִריָכה
ְלִהיָמֵׁשּוְלִהיָמֵׁש,ִמְּפֵניֶׁשהּואאָהָיהָיכֹולַלֲעצֹוראֹוָתה.ִמָּכאןֵהִביןַהַּבָלׁש,

ֶׁשִמיֶׁשהּוַאֵחר ָעַצר ֶאתַהַהְקָלָטה,ְוָלֵכןהּואָקַבעֶׁשזֹואִהְתַאְּבדּות.

ְסָרִטים
ְסָרִטים. ֶׁשל סּוִגים ׁשֹוִנים ֵיׁש

ַּבֵׂשיָער ֶׁשָׂשִמים ְסָרִטים ֵיׁש

ַּבֵטֵלִוויְזָיה ְסָרִטים ְוֵיׁש

ּוַבקֹוְלנֹוַע.

ֶׁשָׂשִמים ְסּפֹוְרָטִאים ֵיׁש

ְסָרִטים ְוֵיׁש ַהָיד ְסָרִטים ַעל

ְלַהְזִהיר ְּכֵדי ָּבְרחֹוב ֶׁשָׂשִמים

ַּבָמקֹום. ֶׁשא ַלֲעבֹור ֲאָנִׁשים

29

בלשית חידה

ָלֶהן ֵיׁש ֲאָבל אֹותֹו ַהָדָבר, ִנְׁשָמעֹות אֹו דֹוָמה, ְּבצּוָרה ֶׁשְּכתּובֹות ִמיִלים ְּבִעְבִרית, ֵיׁש
ְלָמָׁשל: ׁשֹוָנה, ַמְׁשָמעּות

Pixabay

Pixabay

Pixabay Pixabay

מילה על מילים כמה
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הבאה לאולימפיאדה מתכוננת כבר ישראל

ִלינֹוי ִלְהיֹות רֹוצֹות 32ְיָלדֹות

שמעוני איילה מאת
מוצלחת היתה בטוקיו בקיץ שהיתה האולימפיאדה

שיא שברו את הישראלים לישראל. הספורטאים

אחת. באולימפיאדה השיגה שישראל המדליות

אומרים בוועד שלנו", מההצלחה מעּודדים "אנחנו

כדי הממשלה ראש עם "נדבר הישראלי. האולימפי

האולימפיאדה לקראת יותר גבוה תקציב לקבל

ב-2024". בפריז

זכה דֹוְלגֹוִּפיַאט בתרגיל בו ארטיום בתמונה:

זהב. במדליית

מאת שירה לוי
ַרּבֹות. ָּבנֹות ַאֲחֶריָה מֹוֶׁשֶכת ָאְׁשָראם ִלינֹוי ֶׁשל ַהָזָהב ֵמַדְלַיית

ְּבִעיָקר אֹוָמנּוִתית, ְלחּוֵגי ִהְתַעְמלּות ַרב ִּביקּוׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ֵסֶפר ְּבָבֵתי

ְלָבנֹות.

ֶׁשרֹוצֹות ְלַחקֹות ַרּבֹות, ְצִעירֹות ֶׁשל ַהֲחָדָׁשה ַהִגיּבֹוָרה ִהיא "ִלינֹוי

ֶלָעָנף  ָעְׂשָתה "ִהיא ְלִהְתַעְמלּות. אֹוְמרֹות מֹורֹות אֹוָתה", ָּכמֹוָה) (ַלֲעׂשֹות

ֶׁשַהחּוִגים ִלְראֹות ַמְפִתיַע א ֶזה ְלָפֶניָה. ָעָׂשה א ַאֵחר ֶאָחד ֶׁשַאף ָמה

ִיְהיּו ִלינֹוי, ֶׁשִּבְזכּות ִלְהיֹות ָיכֹול ְמֵלִאים. אֹוָמנּוִתית ְלִהְתַעְמלּות

ֶּבָעִתיד". אֹוִליְמִּפיֹות ַאלּופֹות עֹוד ְלִיְׂשָרֵאל

ַהָזָהב. ֵמַדְלַיית ִעם ִלינֹוי ַּבְתמּוָנה:

ָקַלע ִאיַתי
ַלַמָטָרה

גליק רונן מאת
ָהָיה ַלַמָטָרה א ְסּפֹוְרט ַהְקִליָעה

ְּבִיְׂשָרֵאל. ּכֹל-ָּכ מּוָּכר

ַהָקַלע, ִאיַתי ֶׁשל ַההֹוָפָעה אּוָלם,

ֶאת ִהְגִדיָלה ָּבאֹוִליְמְּפָיאָדה ָׁשִני,

ַּבְסּפֹוְרט. ְוִעסּוק ַהִהְתַעְנְינּות

ֲאָנִׁשים ֵהם ַהִמְתַעְנְייִנים רֹוב

ַלַמָטָרה ֶׁשְקִליָעה ְמבּוָגִרים,

ָלֶהם. ַמְתִאיָמה

ִיְצָחק אֹוֵמר ָלרּוץ", ָיכֹול א "ֲאִני

ִּבְקִליָעה "ֲאָבל ִמירּוָׁשַלִים. ְמַלֵמד

ִמַדי ְלִהְתַאֵמץ ָצִרי א ַלַמָטָרה

ְוֶזה ַמְתִאים ִלי".

ְּבטֹוְקיֹו. ָׁשִני ִאיַתי ַּבְתמּוָנה:

33

ֳא31

רויטרס

רויטרס

רויטרס
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הדלעת שמשגעת את העולם

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.

כמובן ֶׁשֵאֶלה לא דלועים שקונים בשוק, 

אלא יצירות אומנות, של האומנית היפנית, ָיאיֹוי קּוָסָמה.

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".

ַהִמְלָחָמה 
ַּבְּפַלְסִטיק ִנְמֶׁשֶכת

35 34

מאת איילה שמעוני
א ַּפַעם ִדיַווְחנּו (ִסיַּפְרנּו) 

ְּב'ַיְנׁשּוף' ַעל ִנְסיֹונֹות ָּבעֹוָלם 

ְלַהְקִטין ֶאת ַהִׁשימּוׁש ַּבְּפַלְסִטיק.

ַגם ֶמְמֶׁשֶלת ֶקְנָיה ִהְצָטְרָפה 

ַלִמְלָחָמה ְוָאְסָרה ֶאת ַהִׁשימּוׁש ּבֹו.

אּוָלם, ֶזה א ּכֹל-ָּכ ָעַזר ְוֶאְזְרֵחי 

ַהְמִדיָנה ַמְמִׁשיִכים ְלִהְׁשַתֵמׁש ּבֹו.

ַהְמַהְנֶדֶסת ְנַזְמִּבי ַמִתי ֶהְחִליָטה 

ִלְמצֹוא ִּפְתרֹון ַלְּבָעָיה.

ִהיא ֵהִקיָמה ַמְעָּבָדה ַּבֲחַצר ַהַּבִית 

ֶׁשָלה, ְּכֵדי ְלַפֵתַח (ְלַהְמִציא) ְלֵבִנים 

ִלְבִנָייה ִמְּפַלְסִטיק ְמׁשּוָמׁש.

ְוָאֵכן, ְּבתֹו ַּכָמה חֹוָדִׁשים, ִהיא 

ִהְצִליָחה ְלַייֵצר ְלֵבִנים ֵאיכּוִתיֹות 

(טֹובֹות).

"ַהִּפְתרֹון ָיבֹוא ִמִמְחזּור", ִהיא 

אֹוֶמֶרת. "ַהְלֵבִנים ָהֵאֶלה זֹולֹות 

ְלִייצּור ְועֹוְזרֹות ִלְפתֹור ֶאת ְּבָעַיית 

ַהִזיהּום ֶׁשל ַהְּפַלְסִטיק".

ַעְכָׁשיו נֹוַתר (ִנְׁשַאר) ְלַמִתי ַרק 

ְלַׁשְכֵנַע (ְלַהְׁשִּפיַע) ֶאת ֶחְברֹות 

ַהְּבִנָייה ְלִהְׁשַתֵמׁש ַּבְלֵבִנים ֶׁשָלה.

ַּבְתמּוָנה: ַמִתי ַמִציָגה ֶאת ַהְלֵבִנים 

ֶׁשִהְמִציָאה.

ֳא

רויטרס

Pixabay

רויטרס

רויטרס



1. ַאַחד ַההֹוִרים: ַאָּב _

2. ְּפִרי ָירֹוק ַּבַעל ַגְלִעין ָגדֹול: ֲאב _ _ _ _

3. ַאַחת ָהעֹונֹות: ָאִב _ _ 

4. ֵחֶלק ֶׁשסֹוֵגר ֲחגֹוָרה: ַאְב _ _ 

5. ְסָלִעים ְקַטִנים: ֲאָב _ _ _

6. ַמָצב ֶׁשל אֹוֶב: ָאִב _ _ 

7. לֹוֵחם ִּביֵמי ַהֵּביַנִיים: ַאִּב _ _

8. ָאדֹום ִּבְפִנים, ָירֹוק ַּבחּוץ: ֲאבַַ _ _ _

9. ִמין ַלִּפיד: ֲאב _ _ _

10. ֶנֱעַלם, ֶנֶעַדר: ָאב _ _ 
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה

(2 ִמיִלים).

ה ב ל ח

ו מ ד ק

1. הֹוִציָאה ָחָלב ֵמַהָּפָרה

2. ַהֵהֶפ ִמ'ְזכּות'

 .3א ָרָעה

4. ָדג ַמֲאָכל ּפֹוּפּוָלִרי

5. ִציּפֹור ֶׁשִהיא ֵסֶמל ַהָׁשלֹום

6. חֹוֶדׁש ַאֲחֵרי ַמאי

7. קֹוֶרה ּכֹל יֹום 

8. ַהֵהֶפ ִמ'ְׁשִבי'

9. ַהֵהֶפ ֵמ'ֲאחֹוִרי' 

10. ִהְתַקְיימּו אֹו ָהיּו קֹוֵדם

1. ַנְקִניק מּוָּכר

2. ַהֵהֶפ ִמ'ַמר'

3. קֹוְרִאים ָּבֶהם

4. צֹוִפים ּבֹו ַּבקֹוְלנֹוַע

5. ָידּוַע, ְמפּוְרָסם

6. ַחָיה טֹוֶרֶפת 

   ִמִמְׁשַּפַחת ַהֲחתּוִלים

7. ִעיר ִּבְדרֹום ִיְׂשָרֵאל

8. אּומֹות ְמאּוָחדֹות (ר"ת)

4 3 2 1

2

3

4

ִלְפֵניֶכם ִריּבּוַע ֶקֶסם, ֶׁשּבֹו ַהִמיִלים 
ַהְמאּוָזנֹות ֵהן ַגם ַהִמיִלים ַהְמאּוָנכֹות. 

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַהחֹוֶדׁש ָהִעְבִרי ָהִראׁשֹון

2. ֶצַבע ַהֶזֶפת

3. ָזז ִלְצִליֵלי מּוִזיָקה

4. ַהָנָהר ָהִעיָקִרי ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ְּבתֹוכֹו

2. ַרַעׁש ָגדֹול

3. ֲעבֹוַדת ַהַּבַמאי (כ"ח)

4. ַהֵהֶפ ִמ'ָרִעים'

5. ֵּפירֹות ֵעץ ָהַאלֹון

ִלְפֵניֶכם ְרִׁשיָמה ֶׁשל ַהְגָדרֹות. ַהַּפַעם ֲעֵליֶכם ִלְמצֹוא ִמיִלים ַהַמְתִחילֹות 
ָּבאֹוִתיֹות א' ְו-ב'.

מה המשך המילה?

להגיע ממילה למילה
ִלְפֵניֶכם ַׁשְרֶׁשֶרת ִמיִלים. ְּבכֺל ַּפַעם, ֵיׁש ְלַהְחִליף אֹות ַאַחת, ּוְלַקֵּבל ֶאת 

ַהִמיָלה ַהֲחָדָׁשה, ַעד ֶׁשַתִגיעּו ַלִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה. 
ְּכֵדי ַלֲעזֹור ָלֶכם, ִהְכַנְסנּו ֶאת ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהִמיָלה ָהַאֲחרֹוָנה.

ריבוע קסם

ַהִמיָלה ָהִראׁשֹוָנה ְּבַתְׁשֵּבץ ֶזה ְּבנּוָיה ִמְׁשֵתי אֹוִתיֹות. ְּבכֺל ָׁשָלב 

ַּבִּפיָרִמיָדה מֹוִסיִפים אֹות ַאַחת ַלִמיָלה ַהקֹוֶדֶמת. 

ִׂשימּו ֵלב – ֵסֶדר ָהאֹוִתיֹות ָיכֹול ְלִהְׁשַתנֹות.

תשבץ הפירמידה

אב

. אּומֹות ְמאּוָחדֹות (ר"ת)

1

2

3

4

5

6

7

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

חולון גלוברזון, תמרי

רמלה עבוד, מוחמד

חיפה סלים, נרגין

אסף פלדמן, ערד

ירושלים שחר, נעם

יהודה אור יוסף, ליהי

נתניה אלפסי, דינה

מודיעין סלע, עידו

אשקלון בן-חיים, טל

באר-שבע יריב, מאיה

ַהַתְׁשֵּבִצים: ֶׁשל ַהְתׁשּובֹות ִלְבִדיַקת
ֶׁשָלֶכם ֶהָחָכם ַהֶטֶלפֹון ְּבֶעְזַרת ַהקֹוד ֶאת ִסְרקּו

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

361 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                               

המילה המשותפת? מה

מאוזן:
ִמין .11 ִמ'ַּפְחָדן'. ַהֵהֶפ .9 ָהַעְגָבִנָייה. ֶצַבע .5 ִמ'יֹוֵׁשב'. ַהֵהֶפ .1
- ָראֵׁשי ֶוֶרד ָרִגיל (ר"ת .14 ִמ'ֶׁשֶקט'. ַהֵהֶפ .12 ְוָסגֹול. ָאדֹום ֶיֶרק
הֹוְלִכים .19 ִמ'ַּבת'. ַהֵהֶפ .17 ֶׁשַמִגיִעים ַלחֹוף. ַמִים .15 ֵתיבֹות).

ָעקּום. א .22 סֹוַהר. ְּבֵבית יֹוֵׁשב .20 ָהרֺאׁש. ַעל ֶּכֶתר ִעם
ְיֵׁשִנים. א .28 חֹוִרים ְּבֵעִצים. ֶׁשעֹוָׂשה ִציּפֹור .26 ְּבתֹוִכי. .25

ָמקֹום .32 ֶׁשׂשֹוֵרף ַּבֶּפה. ַטַעם .30 ְלָבִנים. ַהִמְצָווה ָּבר ִגיל .29
ַהֵחֶלק .36 ָהָאָדם'. ֶׁשל 'ְיִדידֹו ֶׁשִנְקֵראת ַחָיה .35 ַּבֶטַבע. ָגבֹוַה

ָדִתי ַמְנִהיג .41 ַהִקילֹוְגָרם. ֶׁשל ָהֶאֶלף ֵחֶלק .39 ַהיֹום. ֶׁשל ָהִראׁשֹון
'ָאַכל' .46 ָהרֺאׁש. ַעל צֹוֵמַח .44 ִּבְמִהירּות. ַעל סּוס ָרַכב .42 ְיהּוִדי.

ָצְרָפִתי ֶלֶחם .52 ִמ'ּבֹוֶכה'. ַהֵהֶפ .50 ִמ'ִלְפֵני'. ַהֵהֶפ .48 ַמִים.
עֹוף טֹוֵרף. .54 ִמ'ָלַקַחת'. ַהֵהֶפ .53 .ָארֹו

מאונך:
ַמְסִּפיק. .3 אֹוֶכל. ָעָליו ַמִגיׁש ַהֶמְלַצר .2 ְׁשחֹוָרה. ִציּפֹור סּוג ֶׁשל .1

ׁשֹוֵלַח .7 ְמִדיָנה. ֶׁשל ֵסֶמל ֶׁשהּוא ִמין ַּבד .6 ֵמ'רֹוַחב'. ַהֵהֶפ .4
טֹוב. ֶנְחָמד, .16 ְלֶזה. ְּבנֹוָסף .15 ֵמ'ָעִׁשיר'. ַהֵהֶפ .13 דֹוַאר. ַמֲעֶטֶפת ַעל ַמְדִּביִקים אֹותֹו .10 .'ִמ'ַמֲאִרי ַהֵהֶפ ְלִמיֶׁשהּו. 8. SMS

ָרץ .27 ְרִהיִטים. ֵמִכין .26 ָגר ְּבתֹוָכה. ַהַקְדמֹון ָהָאָדם .24 ְלִהיָׁשֵבר. ֶׁשָיכֹול .23 ַּבִגיָנה. ֶׁשָגֵדל ְלַמֲאָכל ְּכָלִלי ֵׁשם .21 ִמ'ְמתּוִקים'. ַהֵהֶפ .19
ַדְרָּכה. ִצינֹוִרית ֶׁשׁשֹוִתים ִמין .37 ְוֶנֱעַלם. ָרץ ִנְמַלט, .36 א ַקל. .34 ַּפִסים. ַעל נֹוַסַעת .33 א זֹול. .31 ְלַבד. א .29 ִמיֶׁשהּו. ַאֲחֵרי

ְמִהירּות. הֹוִריד .43 ַהַחלֹון. ַעל ַגם אֹוָתה ֵיׁש ָדִגים, תֹוְפִסים ִאיָתה .41 ְוַחם. נֹוְזִלי ַמֲאָכל .40 ֵמַהַצָוואר. ֵחֶלק .39 (ר"ת). יֹוֵתר רֹוָצה .38
ֶקֶׁשת. אֹותֹו ְּבֶעְזַרת יֹוִרים .51 (ר"ת). לֹוַמר רֹוֶצה .49 ַהֶּכֶלב. קֹול .47 ַוֲעָנִפים. ֶגַזע לֹו ֵיׁש .45

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52

ַהִמיָלה אֹוָתה ֶאת תֹוִסיפּו ִאם ִמיִלים. ָׁשלֹוׁש ֶׁשל ְקבּוצֹות ִלְפֵניֶכם
ַהִמיָלה? ַמִהי ִּביטּוי. אֹו מּוָׂשג ְתַקְּבלּו ַּבְקבּוָצה, ִמיָלה ְלכֺל

ֵּבית. - ִהיא ַהְמׁשּוֶתֶפת ַהִמיָלה ֶלֶחם. ֵסֶפר, ָמלֹון, ְלדּוְגָמה:
ַהִמיִלים ְלַמָטה. ְּבַמְחָסן ֵהָעְזרּו

התשבץ הגדול         

_____________ חֹוֵרג ִּבְנָיין, ַּבִית, .1

_____________ ַרְקָדִנית ְּכִפיפֹות, ְּכֵאב, .2

_____________ ֶּבֶטן ְׁשִחַיית, ְּכֵאב, .3

ָׁשעֹון _____________ אֹור, דּוד, .4

_____________ ַּבת, ַמְׁשִתיק ָרם, .5

_____________ ָחָלק ְזַמִנים, ִקיר, .6

_____________ ָּבִריַח טּוַראי, ֶמֶכר, .7

ָחׁשּוב, ִּביָטחֹון _____________ ַתֲחזּוָקה, .8

ַרב ָאב / / קֹול / ֶּבֶטן / ֶׁשֶמׁש / ַגב לּוַח / ִאיׁש /



מאת איילה שמעוני
משחק סגור בקופסה המקורית שלו, נמכר לאחרונה 

במיליון וחצי דולר. היה זה משחק מחשב ישן בשם 

'סופר מריו', ֶׁשיּוַצר (נעשה) בשנת 1996.

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.
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בכמה כסף נמכר המשחק הישן?

מאת אבי גלבוע
ַּבָׁשבּועֹות ָהַאֲחרֹוִנים ִנְרִאים ְּבָהֵרי ֵמירֹון ֶׁשַּבָצפֹון ַּבִזים ַרִּבים ִמסּוג ַּבֵזי 

חֹוִפים.

ְלַאְנֵׁשי ַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהֶטַבע א ָּברּור ַמדּוַע ֵהם ִנְמָצִאים ָׁשם. ֶׁשֵּכן, ַּבֵזי 

ַהחֹוִפים ַחִיים ְּבֶדֶר-ְּכָלל ְלַיד חֹוֵפי ַהָים.

ֵהם ַמֲעִריִכים (חֹוְׁשִבים) ֶׁשַהַּבִזים ָהֵאֶלה ָּבִאים ֶלֱאכֹול ִציָקדֹות (ִצְרָצִרים) 

ֶׁשַחיֹות ָּבַיֲערֹות ָּבֵאזֹור.

"ֲאִני ַצָּפר (מּוְמֶחה ְלִציּפֹוִרים) ָקרֹוב ְל-20 ָׁשָנה ּוַבַחִיים 

א ָרִאיִתי ָדָבר ָּכֶזה. זֹו ֲחָווָיה ַמְדִהיָמה", ָאַמר ָנָדב 

ִיְׂשְרֵאִלי, ֵמַהֶחְבָרה ַלֲהָגַנת ַהֶטַבע. "ַהַּבִזים 

ַמְרִאים ַעד ַּכָמה ֵהם טֹוְרִפים טֹוִבים".

ִחיַדת ַהַּבִזים

מאת שירה לוי
ְלכֹל ָמלֹון ֵיׁש ֵריַח ִמֶׁשלֹו. 

ֶזהּו ֵריַח ֶׁשנֹוֵתן ַהְרָגָׁשה ְנִעיָמה 

ְויֹוְקָרִתית.

ְּבֶרֶׁשת 'ִיְׂשרֹוֵטל' ֵהֵחלּו (ִהְתִחילּו) 

ָלַאֲחרֹוָנה ִלְמּכֹור ְּבָׂשִמים 

ָּבֵריחֹות ַהׁשֹוִנים ֶׁשל ְמלֹונֹות 

ָהֶרֶׁשת. ְּכמֹו ֵכן, ָהֶרֶׁשת מֹוֶכֶרת 

ַסּבֹוִנים ּומּוָצִרים ֲאֵחִרים 

ֶׁשִנְמָצִאים ַּבְמלֹונֹות ֶׁשָלה.

"ֲאָנִׁשים רֹוִצים ְלִהיָזֵכר ַּבחּוְפָׁשה 

ֶׁשָלֶהם", אֹוְמִרים ְּב'ִיְׂשרֹוֵטל'.

ַּבְתמּוָנה: ֶעְרַּכת ֵריחֹות ֶׁשל ָמלֹון 

'ְּבֵראִׁשית'.

ִלְמִכיָרה: 
ֵריַח ֶׁשל ָמלֹון
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ֳא

רויטרס

עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע
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