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ַהחֹוִלים  ֵּבית
ֵּבין - 'ֲהַדָסה'

ָּבעֹוָלם ַהטֹוִבים
גרינברג עמית מאת

ָקַבע 'ְניּוְזִוויק' ָהָאֶמִריָקִני ַהָמָגִזין

ֵּבית ֶׁשל ְוַהַסְרָטן ַהֵלב ֶׁשַמְחְלקֹות

ֵהן ִּבירּוָׁשַלִים 'ֲהַדָסה' ַהחֹוִלים

ָּבעֹוָלם. ַהטֹובֹות ִמֵּבין

ַלחֹוִלים (נֹוְתִנים) ַמֲעִניִקים "ֲאַנְחנּו

ְמאֹוד", ִמְתַקְדִמים ִטיּפּוִלים

ְּבֶעֶצם "ֲאַנְחנּו ְּב'ֲהַדָסה'. אֹוְמִרים

ֲחָדִׁשים". ַחִיים ָלֶהם נֹוְתִנים
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ְלִהיָּכֵנס  ְלַתָייִרים (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ֶהְחִליָטה ַהֶמְמָׁשָלה

ּומֹוֵרי ִמְסָעדֹות ַּבֲעֵלי ָמלֹון, ָּבֵתי * ְמַנֲהֵלי ְלִיְׂשָרֵאל

ַהְּבִריאּות  ְּבִמְׂשָרד * ֵמַהַהְחָלָטה (ְׂשֵמִחים) ְמרּוִצים ֶדֶר

ֲחָדִׁשים  סּוִגים ָלָאֶרץ ָיִביאּו ֶׁשַתָייִרים (ּפֹוֲחִדים) חֹוְׁשִׁשים

ַלַתָייִרים ִמְתּכֹוְנִנים ְּכָבר ֲעבֹוָדה ְמקֹומֹות * ֶׁשל קֹורֹוָנה

* עֹוְבִדים ּוְמַחְּפִׂשים

ְלִיְׂשָרֵאל 3ַהַתָייִרים חֹוְזִרים

כאן! הסופגניות

מאת שירה לוי
בעוד רק החנוכה חג

בחנויות אבל כחודש,

סופגניות. מוכרים כבר

אוהבים "הישראלים

אומרים סופגניות",

בחנויות.

השנה? כל מוכרים סופגניות לא למה אם כך, שואלים: ואנחנו

הרבטר חנה

ֳא

  לוי, פיקיוויקי מירי
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כותבים... קוראים

ִויָרקֹות ֵּפירֹות אֹוֲהִבים א ּכּוָלם
ֵּפירֹות אֹוֲהִבים ַהִיְׂשְרֵאִלים ֶׁשרֹוב ְּכַתְבֶתם ,362 ִמְסָּפר ְּבִגיָליֹון ֶׁשָהְיָתה ְּבַכָתָבה

ִויָרקֹות.

ַההֹוִרים ּכֹוֵלל ְיָרקֹות, אֹוֵהב א ֶאָחד ַאף ַּבִמְׁשָּפָחה, ֶאְצֵלנּו ָנכֹון. ָתִמיד א ֶזה

ֶׁשָלנּו.

ציון מבשרת נחמד, הודיה

ַלֲעִנִיים ַלֲעזֹור ְצִריִכים ָהֲעִׁשיִרים
ַהֲחָדִׁשים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.  ָהֲעִׁשיִרים ַעל ְּכַתְבֶתם 362 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ּוְסָפִרים. ַיְלקּוִטים ָלֶהם ְיָלִדים ֶׁשֵאין ָהְיָתה ַּכָתָבה ַעל ִעיתֹון ְּבאֹותֹו

ָהֲעִניֹות. ַלִמְׁשָּפחֹות ַיַעְזרּו ֶׁשָהֲעִׁשיִרים ַמִציַע ֲאִני

אשדוד אוחיון, דוד

ַהֵּבייְסּבֹול ִמְׂשָחק ֶאת ְלַהִּכיר ְּכַדאי
ִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל ַהֵּבייְסּבֹול ִנְבֶחֶרת ְּכַתְבֶתם ַעל 363 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַהִיְׂשְרֵאִלים ּוְלַדְעִתי, ַהִמְׂשָחק ַהֶזה, ֶאת ַמִּכיִרים א ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל יֹוֵדַע ֲאִני

ְמאֹוד. ִמְׂשָחק ָיֶפה ֶׁשֶזה ִמְּפֵני ַמְפִסיִדים,

ֶׁשאֹוֲהִבים אֹותֹו ְּכמֹו ַהִמְׂשָחק ֶאת ֹיאֲהבּו ֵהם ְואּוַלי אֹותֹו, ְלַהִּכיר ָלֶהם ַמִציַע ֲאִני

ַהְּבִרית. ְּבַאְרצֹות

הברית ארצות ניו-יורק, מרקוביץ', מארק

ַהִיְׂשְרֵאִלית ַלֲחָלִלית ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו
ָׁשִנים. ְּכ-3 ְּבעֹוד ַלָיֵרַח ֶׁשָתטּוס ַהֲחָלִלית ַהִיְׂשְרֵאִלית ַעל 363 ְּב'ַיְנׁשּוף' ָקָראנּו

ְּבָׁשלֹום. ַהָיֵרַח ַעל ִתְנַחת ִהיא ֶׁשַהַּפַעם ּוְמַקִווים ְלֶזה ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו

רחובות סוויסה, ואופיר יובל

ִנְׁשמֹור ּבֹואּו
ַהֶטַבע ַעל

ַאַחד הּוא ַהְּפַלְסִטיק ַּכָידּוַע,

ַהְגדֹוִלים  (ְמַלְכְלִכים) ַהְמַזֲהִמים

ֶׁשָעׂשּוי ִמְּפַלְסִטיק ֶזֶבל ַהֶטַבע. ֶׁשל

ּופֹוֵגַע ְוַלְיָערֹות ַלָים ַמִגיַע ַגם

ֶׁשְמַנִסים ַרִּבים, ְּבַבֲעֵלי ַחִיים

אֹותֹו ּוֵמִתים. ֶלֱאכֹול

ַהְמִחיִרים ֶאת ַמֲעָלה ַהְּכֶנֶסת ָלֵכן,

ָהַרְעיֹון ַהַחד-ַּפֲעִמִיים. ַהֵּכִלים ֶׁשל

יֹוֵתר, ְיָקִרים ִיְהיּו ֶׁשְּככֹל ֶׁשֵהם הּוא

ָּפחֹות. אֹוָתם ִיְקנּו ֲאָנִׁשים ָּכ

ַהֲחׁשּוָבה ַהַהְחָלָטה ַלְמרֹות אּוָלם,

ֶׁשִמְתַנְגִדים ְּכֶנֶסת ַחְבֵרי ֵיׁש ַהזֹו,

ֶׁשַרִּבים  ִמְּפֵני זֹאת ָלה. ְּבַעד) (א

ֵהן ָהֵאֶלה ַּבֵּכִלים ֵמַהִמְׁשַתְמִׁשים

ַּכֲאֶׁשר ֶׁשֵּכן, ְגדֹולֹות. ִמְׁשָּפחֹות

יֹוֵתר ֵיׁש יֹוֵתר, ְגדֹוָלה ִמְׁשָּפָחה

ֵמֶהן ַרּבֹות ְוָלֵכן ִלְׁשטֹוף, ֵּכִלים

ַחד-ַּפֲעִמִיים. ְּבֵכִלים ִמְׁשַתְמׁשֹות

ָאסּור ָהֵאֶלה, ַהְּכֶנֶסת ַחְבֵרי ְלַדַעת

ַּבִמְׁשָּפחֹות. ִלְפגֹוַע

צֹוְדִקים, ֲאָבל ִלְהיֹות ֶׁשֵהם ָיכֹול

ְלִהְתַאֵמץ ִּבְׁשִביל ְצִריִכים ּכּוָלנּו

ִמְׁשָּפחֹות ּכֹוֵלל ַהֶטַבע, ְוֶזה

ְגדֹולֹות.

ָלַדַעת ֶׁשַרִּבים טֹוב זֹאת, ִעם ַיַחד

ְּבֵכִלים ְלִהְׁשַתֵמׁש ְּכָבר ִהְפִסיקּו

ַלֲעִלַיית ֶקֶׁשר ַחד-ַּפֲעִמִיים, ְּבִלי

ַהְמִחיִרים.

ּוְנַווֵתר ַמֲאָמץ ּכּוָלנּו ַנֲעֶׂשה ּבֹואּו

ַהַחד-ַּפֲעִמִיים. ַהֵּכִלים ַעל

ַהָּבִאים. ְוַלדֹורֹות ָלנּו ָחׁשּוב ֶזה

יגאל צדקא, עורך
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

ָראֵׁשי  ֶׁשל ֶאת ַהְּכהּוָנה ַהְרֵּבה) ָלֵתת (א ֶאְפָׁשרּות ְלַהְגִּביל ַעל ְמַדְּבִרים ַּבְּכֶנֶסת

ָׁשִנים.  ִמ-8 יֹוֵתר ַּבַתְפִקיד ִלְהיֹות ְלָאָדם ָלֵתת א ִהיא ַהַּכָווָנה ַהֶמְמָׁשָלה.

ֶמְמָׁשָלה? רֺאׁש ֶׁשל ְּכהּוָנה ְלַהְגִּביל ָצִרי ַהִאם

ְּבַעד
ִנְמָצא ְּבַתְפִקיד ָאָדם ַּכֲאֶׁשר •

ֶזה  ְזַמן, ַהְרֵּבה ּכֹל-ָּכ ָחׁשּוב

ִלְׁשִחיתּות  ִלְגרֹום ָעלּול (ָיכֹול)

ְיָׁשִרים). א   (ַמֲעִׂשים

ַרב, ּכֹוַח ִעם ֶמְמָׁשָלה • רֹאׁש

ָהעֹוְבִדים   ַעל ְלַהְׁשִּפיַע ָעלּול

ָמה ֶאת ֵהם ַיֲעׂשּו ָּכ  ֶׁשְסִביבֹו.

ֶׁשטֹוב  ָמה ֶאת ְוא רֹוֶצה, ֶׁשהּוא

ַלְמִדיָנה.

חֹוְׁשִבים?  ַאֶתם ָמה

ֶנֶגד
ְּכרֹאׁש רֹוֶצה ֶׁשַהָעם ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ִאם •

טֹוב  ֶׁשהּוא אֹוֵמר ֶזה ֶמְמָׁשָלה,  

.ְלַהְמִׁשי ְוָצִרי ַּבַתְפִקיד,

ְזַמן ָּבִׁשְלטֹון ִנְמָצא ָאָדם ַּכֲאֶׁשר • 

ִניָסיֹון  הּוא צֹוֵבר (אֹוֵסף, ְמַקֵּבל) ַרב,  

ַלְמִדיָנה. טֹוב ַדְווָקא ְוֶזה

ֵיׁש ָאָדם ְלכֹל ֵדמֹוְקָרִטית, • ִּבְמִדיָנה

ֶׁשִנְמָצא  ְלִמי ַגם ְלִהיָּבֵחר, ְזכּות

ְזַמן.  ַהְרֵּבה ַּבַתְפִקיד

9

יח"צ

ִלְצִעיִרים ֵמַהֶחְבָרה ֶהְחִליָטה ַלֲעזֹור ַהֶמְמָׁשָלה ַּבַהְיי-ֶטק. ֲעָרִבים ◄ יֹוֵתר
ֶׁשְיכֹוִלים  ּומּוְצָלִחים) (טֹוִבים מּוְכָׁשִרים ֲעָרִבים "ֵיׁש ְּבַהְיי-ֶטק. ַלֲעבֹוד ָהֲעָרִבית

אֹוְמִרים ַּבֶמְמָׁשָלה. (ִמְקצֹוַע)", ַּבְתחּום ְלַהְצִליַח

ְּבָיִמים ֵאֶלה, ַמָׂשִאיֹות  ַחְׁשַמִלי. ◄ ֶזֶבל
ְּבִיְׂשָרֵאל. ִלְנסֹוַע ַמְתִחילֹות ַחְׁשַמִליֹות ֶזֶבל

ֶאת  ָּפחֹות (ְיַלְכְלכּו) ְיַזֲהמּו ָהֵאֶלה "ַהַמָׂשִאיֹות

אֹוְמִרים ַרַעׁש", ָּפחֹות ַיֲעׂשּו ְוַגם ַהְסִביָבה

ַהַמָׂשִאיֹות. ַיְצָרִנית 'ַמאן', ְּבֶחְבַרת

ְּביֹוֵתר  ַהָגדֹול ָהֶאְזָרִחים ִמְסָּפר ִעם ַהְמִדיָנה ִהיא ִסין ְּבָעָיה. ֵיׁש ◄ ַלִסיִנים
ִּבְגַלל ִמְסָּפר  ָׁשָנה, ְּכ-40 ֶׁשְּבתֹו (אֹוְמִרים) טֹוֲעִנים אּוָלם, מּוְמִחים ָּבעֹוָלם.

ְּבֵחִצי. ֵייֵרד ָּבעֹוָלם ַהִסיִנים ִמְסָּפר ַּבְמִדיָנה, ֶׁשֵיׁש ַהָקָטן ַהְיָלִדים

אֹוֶכל  ְלָהִכין ִאיֵׁשר (ָנַתן ְרׁשּות) ֵאירֹוָּפה ֶׁשל ַהְּבִריאּות ִאְרגּון ַּבַצַלַחת. ◄ַהְפָתָעה
ִמְּבָעַיית  ֵחֶלק ֶׁשִיְפתֹור ָּבִריא ְוזֹול, (אֹוֶכל) ָמזֹון "ֶזהּו ִחיּפּוִׁשיֹות. ֶׁשל ִמְזָחִלים

ַהְּבִריאּות. ְּבִאְרגּון אֹוְמִרים ָּבעֹוָלם", ָהאֹוֶכל ַמְחסֹור

קֹוִנים  ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים ְמַגֶלה ָּבָאֶרץ ֶׁשַנֲעָׂשה ֶסֶקר ָּבָׂשר. ָּפחֹות קֹוִנים ◄ ֲאַנְחנּו
ַלֲעׂשֹות)  (א ְלִהיָמַנע ַמֲעִדיִפים "ֵהם ָּבָׂשר. ִּבְמקֹום) (ָּבִאים ַתְחִליֵפי ְויֹוֵתר יֹוֵתר

רֹוִצים ֶׁשֵהם א ִמְּפֵני "זֹאת ַהֶסֶקר. עֹוְרֵכי אֹוְמִרים ָרִגיל", ָּבָׂשר ֵמֲאִכיָלה ֶׁשל

ְּבַבֲעֵלי ַחִיים". ִלְפגֹוַע



גלבוע אבי מאת
ִלְמִדיָנה ִיְׂשָרֵאל ֶנְחֶׁשֶבת

ִמיִסים. ַהְרֵּבה ָּבה ֶׁשְמַׁשְלִמים

ֶמְחָקר עֹוָלִמי ָמָצא אּוָלם

ְנמּוִכים ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהִמיִסים

ַיֲחִסית ָלעֹוָלם.

ָהִראׁשֹון ִנְמֵצאת ַּבָמקֹום

ְּכָלל. ִמיִסים ֵאין ָׁשם ִצ'יֶלה,

ֶׁשהּוא  ְוטֹוֲעִנים (אֹוְמִרים) ַהֶמְחָקר ַעל ַמְסִּכיִמים) (א חֹוְלִקים ֵיׁש אּוָלם,

ֶׁשֵהם ְקִנָייה ּכֹל ְמַׁשְלִמים ַעל ֶׁשָהֶאְזָרִחים ַהִמיִסים ֶאת ְּבֶחְׁשּבֹון ָלַקח א

(עֹוִׂשים). ְמַבְצִעים

ִמיִסים ֲאַנְחנּו ְמַׁשְלִמים ְגִביָנה, ֶלֶחם אֹו ְמַׁשְלִמים ַעל ֲאַנְחנּו ַּכֲאֶׁשר ְלָמָׁשל,

ַיֲחִסית. ְיָקִרים ְּבִיְׂשָרֵאל מּוָצִרים ָלֵכן, ַהמּוָצִרים ָהֵאֶלה. ַעל
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המסתורית הבעיה
האמריקנים של

ַּבִמיִסים ַהְפָתָעה

גליק רונן מאת
כארבע שנים, דיפלומטים לפני

קובה, בירת בהוואנה, אמריקנים

בעיות בריאות התלוננו על

כאבי על התלוננו הם שונות.

בשמיעה, ירידה חזקים, ראש

דם) מהאף  (ירידת דימומים

נוספות. ובעיות

האמריקני הממשל בהתחלה

שהם וטען הקובנים, את האשים

ריגול שגרמו הפעילו מכשירי

השונות.  (עשו) לבעיות

גם הזמן, במשך אולם,

במדינות אמריקנים דיפלומטים

(התחילו) להתלונן  אחרות החלו

דומות. בעיות על

אמריקנים ביטחון אנשי

(עושה)  מה גורם מנסים להבין

להיפגע, שלהם לדיפלומטים

מצאו לא הם זה, לרגע עד אולם

התשובה. את

רוסיה, חושבים שאולי זו הם

מכחישה רוסיה ממשלת אבל

לעניין. קשר אמת) לא שזה (אומרת

מחפשת הברית ארצות בינתיים,

הדיפלומטים על להגן דרכים

שלה.

11

12

צדקא יגאל מאת
ֶאת ָּפְתָחה ֵמָחָדׁש ַהֶמְמָׁשָלה

ַּכמּוָבן, ְלַתָייִרים. ַהְּכִניָסה

ִלְהיֹות ִיְצָטֵר ֶׁשּכֹל ַתָייר

ֶׁשהּוא ִנְכַנס ִלְפֵני ְמחּוָסן

ָלָאֶרץ.

ַהקֹורֹוָנה, ְתִחיַלת ַּכָזכּור, ֵמָאז

ִּבְמאֹות  (ַּכְסִּפית) ַּכְלָּכִלית ָּפַגע ַהָדָבר ָלָאֶרץ. ְלִהיָּכֵנס ְלַתָייִרים ָהָיה ָאסּור

ַנֲהֵגי ,ֶדֶר מֹוֵרי ִמְסָעדֹות, עֹוְבֵדי ָמלֹון, ָּבֵתי עֹוְבֵדי ְּכמֹו: ַאְלֵפי ֶאְזָרִחים,

ְועֹוד. אֹוטֹוּבּוִסים

.ַהֶדֶר מֹוֵרי ַהֶמְמָׁשָלה", אֹוְמִרים ֶׁשל ַהַהְחָלָטה ַעל ְׂשֵמִחים "ֲאַנְחנּו

ְוֶזה ָהָיה ָקֶׁשה. ְלא ַּפְרָנָסה (ֲעבֹוָדה), ָהִיינּו ֲארּוָּכה (ְזַמן) ְתקּוָפה ְּבֶמֶׁש"

ְלַהְרׁשֹות ַהֶמְמָׁשָלה ַתְמִׁשי ׁשּוב, ִתְתָּפֵרץ ַהקֹורֹוָנה ֶׁשַגם ִאם ְמַקִווים ֲאַנְחנּו

ָלבֹוא". ְלַתָייִרים

ְּבטּוִחים ִלְהיֹות ְּכֵדי ָלָאֶרץ, ֶׁשִייָּכְנסּו ַהַתָייִרים ֶאת ִיְבְדקּו ַהְּבִריאּות ְּבִמְׂשָרד

ְלָכאן חֹוֶלה. ַמִגיַע ֶאָחד א ֶׁשַאף

ָהַרִּבים ַהַתָייִרים ִלְקַראת ְמַחְּפִׂשים עֹוְבִדים ְּכָבר ֲעבֹוָדה ְמקֹומֹות ֵּביְנַתִיים,

ְּבָקרֹוב. ֶׁשַיִגיעּו

חֹוְזִרים ְלִיְׂשָרֵאל 10ַהַתָייִרים

ֳא
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פיקיוויקי ורדי, דוידי    

רויטרס



גלבוע אבי מאת
לירח בקרוב תשלח הישראלית חברת 'ֶהִליֹוס'

חמצן. שם (יעשה) שתפיק מערכת

יפנית, עם חברה זאת בשיתוף תעשה היא

שונים. הבאה חללית לניסויים בשנה שתשלח

בחלל. ביותר החשוב הדבר הוא "חמצן

יונתן  אומר לחיות", (בלי הוא) אי-אפשר בלעדיו

אחד קילו לשלוח "כדי 'הליוס'. מנכ"ל גייפמן,

דולרים. מיליוני לשלם צריך לחלל, חמצן של

יחסית". בקלות בחלל לחיות יהיה ובזכותה אפשר זה כל את תחסוך שלנו המערכת

מאוד. הטיסות לחלל לזולות את תהפוך היא הירח, להפיק חמצן על תצליח (באמת) אכן 'הליוס' אם

הירח. על של 'הליוס' של המערכת הדמיה בתמונה:
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הירח על תפעל ישראלית חברה

ִהיְסטֹוְרָיה
ָּבעֹוָלם ָהֲעָרִבי

עירוני יער - חדש

גרינברג עמית מאת
ָהעֹוָלם, ֶאת ִהְפִתיָעה תּוִניְסָיה

ֶאת ִקיְּבָלה ֶׁשִאיָׁשה ְלַאַחר

ַהֶמְמָׁשָלה. רֹאׁש ַתְפִקיד

ּבּוָדן ַרַמָדאן, ָנְג'ָלא ָהִאיָׁשה,

ְוָעְׂשָתה ַלַתְפִקיד ִנְכְנָסה

ָהֲעָרִבי. ָּבעֹוָלם ִהיְסטֹוְרָיה

ְוָכבֹוד ְלתּוִניְסָיה ָּכבֹוד "ֶזה

ָאַמר ַהתּוִניָסִאית", ָלִאיָׁשה

ֵקְייס ַסִעיד. ְנִׂשיא ַהְמִדיָנה,

1314

ֳא15

ֳא

מאת שירה לוי
– יער עירוני. חדש רעיון על בישראל לאחרונה אנו שומעים

עצים אומרת שנוטעים זאת הפתוח. בטבע ולא שנמצא בעיר יער זהו

הבתים. בין

האבק  כמות (מורידים) את מפחיתים את האזור, מקררים "עצים

יהונתן  אומר החיים", איכות יותר) את טוב (עושים ומשפרים בסביבה

הרעיון. מיוזמי גלון,

חם יותר וההשפעה שם בנגב, בישובים ניטעו עכשיו אלפי עצים עד

מורגשת. כבר העצים של הטובה

בקריית מלאכי. עירוני בתמונה: יער

'הליוס'

JNF-UK

רויטרס



הספר בבתי הקורונה את ננצח כך
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ַיְחְזרּו? ַהָממּותֹות ַהִאם

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

מאת יעקב כהן
(מנקה) אוויר  מטהר פיתחה ֵאייר' ְסָמארט 'אֹורה בשם חברה ישראלית

(הורג)  מחסל הוא סגור, בחדר החומר את מרססים כאשר הקורונה. נגד

לגמרי. כמעט הקורונה את

הניסויים  ובכל בעולם, שונות במדינות (עשתה) ניסויים החברה ערכה

גדולה. הצלחה היתה

הישראלית.  בחברה אומרים חשש (פחד) מהידבקות", בלי ספר בבתי (נותן) ללמוד מאפשר שלנו האוויר "מטהר

אחרים". סגורים ובמקומות חולים בבתי בקניונים, הציבורית, בתחבורה טוב גם "המטהר

רגילים. לחיים הקורונה ולחזור את לנצח יהיה אפשר החדש, המטהר חושבים, שבעזרת בעולם מומחים

ַהסֹוף17 ֶזה ַהִאם
ַהַמְטֲעִנים? ֶׁשל

גלבוע אבי מאת
ֵמַאְרצֹות ַמְמִציִאים ְקבּוָצה ֶׁשל

ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ּוִמַיָּפן ַהְּבִרית

ֶטֶלפֹוִנים ְלַהְטִעין ֶדֶר ָמְצָאה

ַמְטֲעִנים. ְלא

ְלא ַלֶטֶלפֹון ַיִגיַע "ַהַחְׁשַמל

"הּוא אֹוְמִרים. ֵהם חּוִטים",

ֵמָהֲאִוויר". ֶאת ַהַחְׁשַמל ְיַקֵּבל

ְלַהְפִעיל ַגם ִיְהֶיה ְלַדְעָתם, ֶאְפָׁשר

ְלא ֲאֵחִרים ַחְׁשַמל ַמְכִׁשיֵרי

חּוִטים.

ַמְטֲעֵני ֶׁשל ַהסֹוף ֶזה ַהִאם

ַּבַּבִית? ַהַחְׁשַמל ְוחּוֵטי ַהֶטֶלפֹון

שמעוני איילה מאת
ַהְצפֹוִני ְׂשִריִדים ֶׁשַּבקֹוֶטב ַהְקפּוִאים ַּבֲאזֹוִרים ִהְתַגלּו ַּבָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות,

ָממּותֹות. ֶׁשל (ְׁשֵאִריֹות)

(ֶנֶעְלמּו ִנְכֲחדּו ּכּוָלן ַּפְרָווה. ִּפיִלים ִעם ְּכמֹו ֶׁשִנְראּו ֲעָנִקיֹות ַחיֹות ֵאֶלה ָהיּו

ּכּוָלן. ֶאת ָצדּו ָאָדם ֶׁשְּבֵני ְלַאַחר ְּכ-4,000 ָׁשָנה, ִלְפֵני ֵמָהעֹוָלם)

ָלעֹוָלם. ַהָממּותֹות ֶאת ַיֲחִזירּו הֹוִדיעּו ֶׁשֵהם ָאֶמִריָקִנים ָלַאֲחרֹוָנה, ַמְדָעִנים

ָממּותֹות",  ֵמָחָדׁש) (ַלֲעׂשֹות ְלַׁשְחֵזר נּוַכל ָלנּו, ֶׁשֵיׁש ַהְׂשִריִדים "ְּבֶעְזַרת

ֶׁשל גּור ָלנּו ִיְהֶיה ָׁשִנים, ְּכַאְרַּבע ֶׁשְּבעֹוד ַמֲאִמיִנים "ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים. ֵהם

ָממּוָתה".

ַגם ְלַׁשְחֵזר ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר ְואּוַלי ַיְצִליחּו, ַהֶחְבָרה ֶׁשַמְדָעֵני ְמַקִווים ָּבעֹוָלם

ֵמָהעֹוָלם. ֶׁשִנְכֲחדּו ֲאֵחִרים ַּבֲעֵלי ַחִיים

18
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מאת יעקב כהן
הגדולות היער שריפות אחרי

אזורים ירושלים, בהרי בקיץ שהיו

עצים,  (נשארו) ללא גדולים נותרו

חיים אחרים. ציפורים ובעלי

עצובים ביותר. המראות היו

האזורים לאחרונה אולם,

סימני להראות מתחילים השרופים

הקצר שחלף הזמן חיים. למרות

לראות עצים כבר אפשר (עבר),

ציפורים מהאדמה, יוצאים קטנים

שברחו למקום לאחר שחזרו

קטנים חיים בעלי ואפילו מהאש,

אוכל. שמחפשים

חושבים הטבע' להגנת ב'חברה

הגדולות החיות גם שבקרוב

ליערות יחזרו צבאים, כמו יותר,

שנשרפו.

"בתוך האדמה יש זרעים רבים

אומר בשריפה", נפגעו שלא

להגנת ב'חברה מנהל בלבן, עמיר

מאוד מהר יצמחו "הם הטבע'.

שהיה למה הטבע את ויחזירו

קודם".

צריכה לנטוע לא לדעתו, המדינה

חדשים. עצים

לטבע", לעזור צריכים לא "אנחנו

להשתקם יכול "הוא בלבן. אומר

את  ראינו מחדש) בעצמו. (לבנות

שהיתה הגדולה השריפה לאחר זה

ובמקומות בכרמל שנים כמה לפני

ובעולם". בארץ אחרים

לראות כדי לחכות רק נשאר לנו

ירוקים ירושלים הרי את שוב

ויפים...

שלו את לעשות לטבע 20תנו

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

19

ֳא

ַהַּבִית ֲעַקר ַוֲעֶקֶרת יֹום – ְּבנֹוֶבְמֶּבר 3
ַהִמְׁשָּפָחה. ִלְבֵני ְודֹוֲאִגים ְמַבְׁשִלים ְמַנִקים, ֵהם ּבֹו. ּוְמַטְּפִלים ַּבַּבִית ֶׁשעֹוְבִדים ֲאָנִׁשים ֵהם ֲעְקֵרי ַּבִית

ַגם ַּבִית ְלֲעְקֵרי ָהְפכּו ַרִּבים ּוְגָבִרים ַלַּבִית, ִמחּוץ עֹוְבדֹות ַהָנִׁשים רֹוב ַּכיֹום אּוָלם, ַּבִית. ַעְקרֹות ָהיּו ַרּבֹות ָנִׁשים ֶּבָעָבר,

ֵהם.

ֲעַקר 'יֹום ָלֵכן, ַלַּבִית. ִמחּוץ ֶׁשעֹוְבִדים ֵמֵאֶלה ָקֶׁשה יֹוֵתר ִלְפָעִמים ָקֶׁשה, ַהַּבִית עֹוְבִדים ֶׁשֲעְקֵרי זֹוְכִרים ָתִמיד א

ָחׁשּוב. יֹום הּוא ַהַּבִית' ַוֲעֶקֶרת

ַהַּבִית, ַלֲעֶקֶרת אֹו ְלֲעַקר ַמָתָנה ְקַטָנה קֹוִנים ּכֹל, קֹוֶדם ַהֶזה? ַהיֹום ֶאת חֹוְגִגים ֵאי ָאז,

ַהִמְׁשָּפָחה. ְלַמַען (ִּבְׁשִביל) ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ָמה ּכֹל ַעל ָלֶהם תֹוָדה) (אֹוְמִרים ּומֹוִדים

יֹוֵתר. ַקל ָלֶהם ֶׁשִיְהֶיה ְּכֵדי ְוִסידּור ַהַּבִית, ְּבִניְקיֹון עֹוְזִרים ֵׁשִנית,

ַהַּבִית'... ֲעַקר ַוֲעֶקֶרת ְּב'יֹום ַרק ְוא ּכֹל ַהָׁשָנה, ַלֲעׂשֹות ָצִרי ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ֶאת ַאַגב,

בשנה מיוחדים ימים

    
   
   


   

Pixabay



מדים היסטוריה של
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העגבנייה
המכוערת

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

יום. בכל בה ומיליוני אנשים נוסעים בהודו גדולה מאוד הרכבות מערכת

להם מקום שפשוט אין הנסיעה, או על לשלם להם כסף כאלה שאין אולם, יש

תוך שהם מבחוץ עליה על הרכבת ונוסעים נתלים הם לכן בתוך הרכבת.

עצמם. את מסכנים

אלה  לתת) מנוסעים (לא למנוע דרך למצוא מנסה ההודית הרכבת הנהלת

הצלחה... ללא בינתיים, הרכבת. על להיתלות

הנשק כלי ההיסטוריה, במשך כידוע,

שגם מתברר, השתנו. הצבאות של

השתנו מאוד. החיילים המדים של

השינויים את להציג החליט ליטא צבא

השנים, החיילים שלהם לאורך בלבוש

שלהם. כלי הנשק עם  ביחד

חייל שמאל בצד לראות אפשר כך

מימינו. ימין, חייל ובצד ,1253 משנת

היו המדים שבעבר, לראות מעניין

המדים היום ואילו במיוחד, יפים

יותר. פשוטים

הביתה להגיע דרך זו גם

23

21

22

תחרות בספרד נערכת שנה בכל

'העגבנייה המכוערת'.

(מראים)  מציגים אנשים

לזכות כדי גידלו שהם עגבניות

הראשון. במקום

מכוערת, עגבנייה בתמונה:

הראשון. למקום שהגיעה



העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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קבלת פנים בבית הספר

במונקו הטובים מיוחדתהחיים אופנה
לקורונה

במונקו. יאכטות בעלי של (מפגש) כינוס יש שנה, בכל

לשם ביאכטות שמגיעים בעולם, העשירים האנשים של זו תצוגה בעצם,

שלהם.

מקום אף יש מהן בחלק כאשר היקרות, הסירות את מציגים הם

להליקופטר.

שעולות  מסיבות (עושים) עליהן עורכים שלהן שהבעלים יאכטות יש

כסף רב.

כל-כך  עוני יש (שנעשה) כאשר שנערך הזה, הכינוס את אוהבים כולם לא

בעולם. גדול

אנשים שיש בכלל אכפת להם ולא בעולם משלהם, חיים "העשירים

רבים. אומרים לאכול", מה להם שאין

בגלל חודשים רבים סגורים היו הספר בבנגלדש בתי גם

המורים לאחרונה, שהיה ללימודים החזרה ביום הקורונה.

אותם בפרחים. וקיבלו טובה, הרגשה לתת לתלמידים רצו

המורים. אומרים היתה ארוכה מדי", בלימודים "ההפסקה

ללימודים". לחזור רצו שהתלמידים לראות "שמחנו

הקורונה, בגלל סגורים עדיין בעולם רבים ספר בתי אגב,

'זום'. דרך לומדים רבים ותלמידים

חושבים בסין אופנה מעצבי

יישאר כנראה הקורונה שווירוס

קצת זמן. איתנו לעוד

(עשו) תצוגה  ערכו לאחרונה, הם

לצוותי קורונה חליפות של

רפואה.

עליהם שלנו מגינות "החליפות

לשימוש", נוחות וגם מקורונה

עשויות "הן המעצבים. אומרים

כיסים בהן ויש מיוחד מבד

פנימיים שאינם חשופים

(פתוחים) לאוויר המזוהם 

שבמחלקות הקורונה". (מלוכלך)

24

25

26



ְּבִיְׂשָרֵאל אֹוטֹוּבּוס קֹוָמַתִיים ְּבָקרֹוב,
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27

קצר סיפור

ַהָקָטן ַהָגָמל ֶׁשל ַהְגדֹוָלה ַהְׁשֵאָלה
ַיַחד. ְלַטֵייל ָאֲהבּו ְוִאימֹו ָקָטן ָגָמל

ׁשֹוֵאל ָהָיה ַהָקָטן ַהָגָמל ִמֵדי ַּפַעם,

ַעל ָהֵעִצים ָׁשַאל הּוא ׁשֹונֹות. ְׁשֵאלֹות

ֵמַעל ַהִציּפֹוִרים ֶׁשָעפּו ַעל ֶׁשָרָאה,

ְועֹוד. ְלרֹאׁשֹו

ַמדּוַע "ִאיָמא, ָׁשַאל: הּוא  יֹום ֶאָחד

ַדֶּבֶׁשת?" ָלנּו ֵיׁש

ַהִמְדָּבר ֶאת ַלֲעבֹור "ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל

ַמִים", ַהְרֵּבה ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ַהָגדֹול,

ִלְפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו ָהֵאם. "ָאז ִהְסִּביָרה

ַהְרֵּבה ׁשֹוִתים ֲאַנְחנּו ,ַלֶדֶר יֹוְצִאים

ַּבַדֶּבֶׁשת". ָלנּו ֶׁשִנְׁשָמִרים ַמִים,

ּכֹל- ֲארּוִּכים ָלנּו ִריִסים ֵיׁש "ּוַמדּוַע

ַהָצִעיר ִלְׁשאֹול. ַהָגָמל ִהְמִׁשי ,"?ָּכ

ָהֵעיַנִיים", ַעל ָלנּו ְמִגיִנים "ָהִריִסים

חֹול, ַהְרֵּבה ֵיׁש "ַּבִמְדָּבר ָאְמָרה.

ֵמַהחֹול  נֹוְתִנים) (א מֹוְנִעים ְוָהִריִסים

ְּבִלי ָהִריִסים, ֶׁשָלנּו. ָלֵעיַנִיים ְלִהיָּכֵנס

ְמאֹוד". סֹוְבִלים ָהִיינּו

ַהָגָמל ָאַמר ְׁשֵאָלה", ִלי עֹוד "ְוֵיׁש

ַרְגַלִיים ַּכּפֹות ָלנּו "ָלָמה ֵיׁש ַהָקָטן.

"?ּכֹל-ָּכ ְרָחבֹות

ְּבָנה. ֶׁשל ַהְׁשֵאלֹות ַעל ָהֵאם ָׂשְמָחה

ָדָבר', ְּבכֹל ּוִמְתַעְנֵיין ָחָכם 'הּוא

ְלַעְצָמה. ָחְׁשָבה

ְּכֵדי ְרָחבֹות ֶׁשָלנּו ָהַרְגַלִיים "ַּכּפֹות

ַהִמְדָּבר", ֶׁשל ַּבחֹולֹות ִנְׁשַקע ֶׁשא

ֲאַנְחנּו "ִּבְזכּוָתן ְּבַסְבָלנּות. ָעְנָתה

ְלֶמְרַחִקים ְּבַקלּות". ִלְצעֹוד ְיכֹוִלים

ְּבִאימֹו ְוָאַמר: ַהֵּבן (ִהְסַתֵּכל) ִהִּביט

ִּבְׁשִביל ַהַמִים, ַדֶּבֶׁשת ָלנּו ֵיׁש "ָאז

ַרְגַלִיים ְוַכּפֹות ַהחֹול ֶנֶגד ִריִסים

ַּבִמְדָּבר. ִלְצעֹוד ֶׁשנּוַכל ְּכֵדי  ְרָחבֹות

ְּבַגן ַחיֹות?" עֹוִׂשים ֲאַנְחנּו ָאז ָמה

ָהְיָתה א ְּכָבר ְלִאימֹו ַהזֹו, ַעל ַהְׁשֵאָלה

ְתׁשּוָבה...

28

גלבוע אבי מאת
קֹוָמַתִיים. ְּבאֹוטֹוּבּוס ְּבָקרֹוב ִתְׁשַתֵמׁש 'ֶאֶגד' ֶחְבַרת

נֹוְסִעים. 84 ְלַהִסיַע ָּכֶזה, ֶאְפָׁשר ִיְהֶיה אֹוטֹוּבּוס ְּבכֹל

אֹוטֹוּבּוִסים ַרק ַאְרָּבָעה יּוְפֲעלּו ָהִראׁשֹון ַּבָׁשָלב

ְלִנָסיֹון.

קֹומֹות, ְׁשֵתי ִעם אֹוטֹוּבּוִסים ְל'ֶאֶגד' ָהיּו ֶּבָעָבר ַאַגב,

ָּבֶהם. ֶאת ַהִׁשימּוׁש ַהֶחְבָרה ִהְפִסיָקה ֲאָבל

ֲעִלָייה ּוִבְגַלל ַּבְּכִביִׁשים ַהְצִפיפּות ִּבְגַלל ַעְכָׁשיו,

ּוְלִהְׁשַתֵמׁש ַלֲחזֹור רֹוָצה ַהֶחְבָרה ַהנֹוְסִעים, ְּבִמְסָּפר

ָהֵאֶלה. ָּבאֹוטֹוּבּוִסים
יח"צ 



כמה מילים על מילה 

ֶהָחטּוף ְּבִמְפָעל ַהֶקַרח  
חֹוְטִפים ָרצּו ְלַהְחִּביא ָאָדם ָעִׁשיר, ְּבָמקֹום ֶׁשִאיׁש 

א ְיַחֵּפׂש אֹותֹו.

"ּבֹואּו ִנְנַעל אֹותֹו ְּבאּוָלם ַהֵקירּור ֶׁשל ַהִמְפָעל 

ִלְבלֹוִקים ֶׁשל ֶקַרח", ָאַמר ֶאָחד ַהחֹוְטִפים. "ָנִׂשים אֹותֹו ְלַיד ַהְמָקְרִרים. 

ֲאִפילּו א ָצִרי ִלְקׁשֹור אֹותֹו, ִמְּפֵני ֶׁשַהּכֹל ָסגּור ְוָנעּול, חּוץ ֵמַחלֹון ֶאָחד 

ָגבֹוַה, ֶׁשַּבַחִיים הּוא א יּוַכל ְלַהִגיַע ֵאָליו. ַנֲחזֹור ְלַאַחר ֶׁשַהִמְׁשָטָרה ַתֲעזֹוב 

ֶאת ַהְׁשכּוָנה ְוַנֲעִביר אֹותֹו ְלָמקֹום ַאֵחר ִלְפֵני ֶׁשָהעֹוְבִדים ֶׁשל ַהִמְפָעל 

ַיִגיעּו".

אּוָלם, ַּכֲאֶׁשר ֵהם ָחְזרּו ְלַאַחר ִּכְׁשָעַתִיים, ֵהם ִגילּו ֶׁשֶהָחטּוף ֶנֱעַלם. ָהְיָתה 

ַרק ְׁשלּוִלית ֶׁשל ַמִים ִמַתַחת ַלַחלֹון ַהָגבֹוַה.

ֵאי ִהְצִליַח ֶהָחטּוף ָלֵצאת ֵמַהָמקֹום?

הִמצרים הקדמונים (שחיו 

בעבר) היו מגלחים את הגבות 

כאשר החתול שלהם מת.

הפקת (הכנת) הסרט "טיטניק" 

עלתה יותר כסף מבניית 

ספינת ה"טיטניק" עצמה.

אנחנו חושבים 

בערך 70,000 

מחשבות ביום. 

ִמֵּבין מדינות 

אירופה, באיסלנד 

יש הכי הרבה הרי געש 

ובאיטליה יש הכי הרבה הרי 

געש פעילים.

הדבר הגדול ביותר שלווייתן 

כחול יכול לבלוע הוא בגודל 

של אשכולית.

אנחנו ממצמצים בעיניים 

כ-15,000 פעמים ביום.

עצים מעבירים ביניהם 

'הודעות אזהרה' כאשר 

חרקים מזיקים (הורסים) 

מגיעים אליהם.

את קפה האספרסו המציא 

איטלקי בשם 

לואיג'י ֵּבֵזאַרה 

שרצה להכין 

קפה במהירות 

רבה יותר.
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ֳא31קצר ולעניין ֵיׁש ִמְקִרים ֶׁשָצִרי חֹוְקִרים ֲחָכִמים 
ֶׁשִיְפְתרּו אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ַלֲעזֹור ָלנּו?

ְתׁשּוָבה:
ֶהָחטּוף ָלַקח ְּבלֹוִקים ֶׁשל ֶקַרח ְוָׂשם אֹוָתם ֶאָחד ַעל ַהֵׁשִני ְּכֵדי ְלַהִגיַע ַלַחלֹון ַהָגבֹוַה 

ְוָיָצא. ַּכֲאֶׁשר ַהחֹוְטִפים ִהִגיעּו, ַהְּבלֹוִקים ְּכָבר ָנַמסּו ְוִנְׁשֲאָרה ַרק ְׁשלּוִלית ֶׁשל ַמִים.

חידה בלשית

ַצו אֹו ָצב? 
ַצו הּוא סּוג ֶׁשל ְּפקּוָדה. ְלָמָׁשל: ִמְׂשָרד ַהְּבִריאּות הֹוִציא ַצו ֶׁשַחָייִבים 

ָלִׂשים ַמֵסכֹות.

ָצב הּוא ַּבַעל ַהַחִיים ֶׁשּכּוָלנּו ַמִּכיִרים.

ַאז ָמה ַאֶתם חֹוְׁשִבים: ַהִאם ָצב ָיכֹול ְלַקֵּבל ַצו?

30

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

29
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לברון החליט לטובת החיסונים גם

ֵמֶהָעָבר ַתֲחרּות

32

33

מאת יעקב כהן
א ְּכָבר ְגדֹוִלים. ֲאָנִׁשים ִׁשינּוִיים ָהַאֲחרֹונֹות ַּבָׁשִנים עֹוֵבר ַהַחְקָלאּות ֲעַנף

ְמכֹונֹות ְיֵדי ַעל ַנֲעׂשֹות רֹוב ַהֲעבֹודֹות ֶּבָעָבר. ְּכמֹו ַּבָיַדִיים, ָקֶׁשה עֹוְבִדים

ַהָקָׁשה. ֵמָהֲעבֹוָדה ַהַחְקַלאי ֶאת ּוְמַׁשְחְררֹות

ִּבְטַרְקטֹוִרים- ַהיֹום ִמְׁשַתְמִׁשים ֶנָהִגים, ִעם ְטַרְקטֹוִרים ְלָמָׁשל, ִּבְמקֹום

ַהָׂשדֹות. ֶאת ַלֲחרֹוׁש ְּכֵדי רֹוּבֹוִטים

(ְזַמִנים)  ֵמַהְתקּופֹות ַהַחְקָלִאים ֶאת ׁשֹוְכִחים א ְּבִאיְרַלְנד ַלְמרֹות זֹאת,

סּוִסים. ִעם ֲחִריָׁשה ַתֲחרּויֹות (עֹוִׂשים) ְועֹוְרִכים ַהקֹוְדמֹות,

ַהׁשֹוְפִטים ַאַחד ַּכֲאֶׁשר ַמְחֵרָׁשה ְלסּוס, קֹוֵׁשר ַהִמְתָחִרים ַאַחד ַּבְתמּוָנה:

ְלָידֹו. עֹוֵמד

ָהאּוַלמֹות
א ְמֵלִאים ֲעַדִיין

גליק רונן מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ַהַּכדּוְרַסל ְקבּוצֹות

ִמְמִכיַרת ֶּכֶסף ַמְרִוויחֹות

ִלְמנּוִיים. ַּכְרִטיִסים

ֲעַדִיין ַהְמִכירֹות אּוָלם, ַהָׁשָנה

ִלְפֵני ֶׁשָהָיה ְלָמה ְּבַיַחס ְנמּוכֹות

ַהקֹורֹוָנה.

ַלֲחזֹור ֲעַדִיין ְמַפֲחִדים "ֲאָנִׁשים

ַּבֲעֵלי אֹוְמִרים ָלאּוַלמֹות",

ְמַקִווים "ֲאַנְחנּו ַהְקבּוצֹות.

ִיְׁשַתֵּפר". ָהעֹוָנה, ֶזה ֶׁשְּבֶהְמֵׁש

34

ֳא

רויטרס

גליק רונן מאת
הטובים השחקנים לאחד נחשב ג'יימס, לברון הכדורסל, שחקן

בעולם.

גם מחוץ שהוא עושה מה אחרי שעוקבים לו מעריצים רבים, יש

למגרש.

הקורונה. נגד להתחסן החליט שהוא ג'יימס הודיע שעבר בחודש

בדיקה עשיתי לגבי החיסונים, אבל הייתי בטוח לא "בהתחלה

אמר. הוא שלי", למשפחה ולחברים טוב לי, שהכי מה שזה וחשבתי

הם. גם להתחסן הלכו רבים שלו, ההודעה (אחרי) רויטרסבעקבות

Pixabay



מאת שירה לוי
ָהעֹוָלִמית ַהאט' 'ִּפיָצה ֶרֶׁשת

טֹוָבה ַלֲעבֹוָדה עֹוֵבד ְמַחֶּפֶׂשת

ִּפיצֹות. – טֹוֵעם ִּבְמיּוָחד

ּוְלַחוֹות ֶלֱאכֹול ִּפיצֹות ָצִרי ָהעֹוֵבד

ֲעֵליֶהן. ַדְעתֹו ֶאת (לֹוַמר)

ְל-20 ֶאֶלף  ֶׁשָׁשֶווה ְסכּום ָהעֹוֵבד ְיַקֵּבל ַהזֹו, ַה'ָקָׁשה' ָהֲעבֹוָדה ִּבְׁשִביל

ְּבחֹוֶדׁש. ְׁשָקִלים

ָּבֲעבֹוָדה ַהזֹו? ַלֲעבֹוד רֹוִצים ֱהִייֶתם ַהִאם
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ִּבְמיּוָחד ְטִעיָמה ֲעבֹוָדה

מהיכן הגיע כל הזבל הזה?

גליק רונן מאת
8 קילומטרים  – מוזר מראה אלה בבלגיה יש בימים ארוך כביש לאורך

בצדדים. זבל ערימות של

של בתים: מקררים, הרוסה שבפנים) (מה תכולה בעצם הוא הזה הזבל

תנורי אפייה, רהיטים ועוד.

הזה? הרב הזבל הגיע (מאיפה) מאין

רבים. בתים שהציפו חזקים, היו בבלגיה ִׁשטפונות כחודשיים לפני

אותו. לזרוק צריך והיה לגמרי נהרס בבתים שהיה מה שכל כמובן,

לאורך אותו שמו הבלגים במזבלות, מקום מספיק היה שלא בגלל אולם,

הכביש.

בבלגיה.  אומרים הכל", (להוציא) את לפנות כדי חודשים כמה לנו "ייקח

שחשובים דברים שם להיות שיש כי יכול בזהירות, זאת "נעשה

וכסף". תמונות אלבומי כמו נהרסו, שלהם שהבתים למשפחות

ְּבֵני ָהָאָדם
ֲאֵׁשִמים

37

36

35

שמעוני איילה מאת
(הֹוִדיָעה)  ִהְכִריָזה ַהְּבִרית ַאְרצֹות

(ֵהָעְלמּוָתם ָלַאֲחרֹוָנה ַעל ַהְכָחָדָתם

ֶׁשל  ִמיִנים ֶׁשל 23 ֵמָהעֹוָלם)

ַחִיים ּוַבֲעֵלי ָדִגים ִציּפֹוִרים,

ֲאֵחִרים.

ְּביֹוֵתר ַהמּוָּכר ַּבַעל ַהַחִיים

ַהֶנֶקר ַהֶׁשְנָהִבי הּוא ָּבְרִׁשיָמה

ְלַמֲעָלה). (ַּבְתמּוָנה

ִלְראֹות נּוַכל א ְּכָבר "ְלַצֲעֵרנּו,

יֹוֵתר", ָהֵאֶלה ַהַחִיים ַּבֲעֵלי ֶאת

ַהְּבִרית. חֹוְקִרים ְּבַאְרצֹות אֹוְמִרים

ָמקֹום ְּבכֹל אֹוָתם "ִחיַּפְׂשנּו

ַקָייִמים". א ְּכָבר ְוֵהם ֶאְפָׁשִרי

ְּבֵני ֶאת ַמֲאִׁשיִמים ַהחֹוְקִרים

ַהַחִיים ַּבֲעֵלי ֶׁשל ַּבַהְכָחָדה ָהָאָדם

 ָהֵאֶלה.

ְוַצִיד ְנָהרֹות ִזיהּום ַּבֶטַבע, "ְּבִנָייה

ַהַחִיים ַּבֲעֵלי ִמְסָּפר ֶאת ִהְקִטינּו

אֹוְמִרים ְלַגְמֵרי", ֶנֶעְלמּו ֶׁשֵהם ַעד

ַהחֹוְקִרים.  

ֳא

רויטרס

יח"צ

ויקיפדיה
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה.

ח ר ז מ

ת ו ח פ

1. ַהַצד ֶׁשּבֹו זֹוַרַחת ַהֶׁשֶמׁש

2. ִאיתֹו נֹוְתִנים ִחיסּון

3. ְמַסְדִרים ִאיתֹו ֵׂשיָער

4. ֶהִליקֹוְּפֶטר

5. ִמְׁשָּפט ַּבתֹוָרה

6. ִסיָמן ִּפיסּוק ְּבֶאְמַצע ִמְׁשָּפט

7. ַקִווים, ְרצּועֹות

8. זֹוְרִקים ָּבֶהם ֶאת ַהֶזֶבל

9. קּוְפַסת ַּפח ְלַמְׁשֶקה

10. ַהֵהֶפ ִמ'יֹוֵתר'

1. בי"ח ִיְׂשְרֵאִלי ָחׁשּוב

2. ַהֵהֶפ ֵמ'ַאֲחרֹון'

3. נֹוֶתֶנת ָלנּו ָחָלב

4. ִּביָרָתה ְּבִריֶסל

 .5א ָגדֹול

6. ְּבָגִדים ֶׁשל ַחָייִלים

7. נֹוְׁשִמים אֹותֹו

8. ֵיׁש ָלה ַקָטר 

    ּוְקרֹונֹות

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 ַהְׁשִליִׁשי

2. ֲחַדר אֹוְרִחים

3. אּוָלם ְּכִניָסה ָגדֹול ְּבִבְנָיין 

4. ַטַעם ּפֹוּפּוָלִרי

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ֵאיָבר ִעיָקִרי

2. ְטִריּפֹוִלי ִהיא ִּביָרָתה 

3. ָׂשם ָעָליו ְּבָגִדים

4. ֲהָכַנת אֹוֶכל ַלֲאִכיָלה

5. ְׁשזּוִרים, ְמחּוָּבִרים

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

מה המשך המילה?

1. ֵּבית ִדין ֶצֶדק: ָּבָד" _ 

2. ַהְרָגָׁשה ֶׁשל ְלַבד: ְּבִד _ _ _ _ 

 .3א ֲאִמיִתי, ִדְמיֹוִני: ִּבְד _ _ _ _ 

4. ְּבִחיָנה, ֲחִקיָרה: ְּבִד _ _ _ 

5. קֹוִמיָקאי: ַּבְד _ _

6. ְּבצּוָרה ְמדּוֶייֶקת: ְּבִד _ _ _ 

7. ַהֵהֶפ ִמ'ְלַכְתִחיָלה': ְּבִד _ _ _ _

8. עֹוִׂשים ֵמֶהם ְּבָגִדים: ַּבִד _ _

9. ְקִריְסָטל: ְּבד _ _ _

10. ִסיּפּור ְקַצְרַצר ּוַמְצִחיק: ְּבִד _ _ _  

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

בד

. בי"ח ִיְׂשְרֵאִלי ָחׁשּוב

. ְּבָגִדים ֶׁשל ַחָייִלים

1

2

3

4

5

6

7

8



15 עמוד מס' 364 • עיתון ינשוף • גיליון

364 מספר התשבץ הגדול         
8 7 6 6 5 4 3 3 2 1

12 11 10 9

16 16 15 14 13

20 21 19 18 19 17 17

23 22 23 21

27 26 25 24

29 29 28

32 31 31 30

34 34 33

40 40 38 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 49 50 48 49 47 46

52 51 50

מאוזן:
'ֶסֶרט' ָרֲאָתה .6 טֹוֵרף. ָדג .3 (חֹונֹות). עֹוְגנֹות ָהאֹוִניֹות ֶׁשּבֹו 1. ָמקֹום

ֵמ'ֲהִריָסה'. ַהֵהֶפ .11 ִאיָתה. ִצינֹוִרית ֶׁשׁשֹוִתים ִמין .9 ַּבֵׁשיָנה.
ַהֵהֶפ .16 .'ֵמ'חֹוֶׁש ַהֵהֶפ .15 ֵעִצים. ְמאֹוד ַהְרֵּבה ִעם ְמקֹומֹות .13
(ַאְנְגִלית). ַתְחִּביב .18 ָהִאיִטיּות. ֵסֶמל ֶׁשהּוא ַחִיים ַּבַעל .17 ִמ'ָמתֹוק'.

ִאיתֹו הֹוְלִכים .23 ַּבָים. ַהְרֵּבה ָּכֵאֶלה ֵיׁש .21 ַהִּכְבָׂשה. ֶׁשל ַהֵּבן .19
ִׁשיר. אֹוֵמר .28 ִמ'טֹוִבים'. ַהֵהֶפ .26 ֶׁשִיְקֶרה. ָנְתנּו א .24 ַלׁשּוק.

ַה'ַּבַעל' .33 ִמ'א'. ַהֵהֶפ .31 ָהֵעז. ֶׁשל ַה'ַּבַעל' .30 ַּבֶּפה. ִנְמֵצאת .29
ׁשֹוִנים. חֹוָמִרים ָׂשם ְּבַיַחד .36 א ַחי. .35 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .34 ַהָּפָרה. ֶׁשל

ִהְסַתֵיים. .42 סּוִסים. ֶׁשִאיתֹו תֹוְפִסים ֶחֶבל .41 ָמלּוַח. ַתְבִלין .40
ֶׁשָׂשִמים ַּבד .50 ַמְסִּפיק. .48 ַהִּכיוּוִנים. ַאַחד .46 ְמאֹוד. ַמֵהר הֹוֵל .44

ְּבֵאׁש. ַמְדִליק .52 ֲחֵבִרים. עֹוד ִנְמָצא ִעם .51 ׁשּוְלָחן. ַעל

מאונך:
ַהֵסֶפר. ֶחֶדר ְּבֵבית .3 ִמ'ְלַהְרִחיק'. ַהֵהֶפ .2 .'ִמ'ְמלּוְכָל ַהֵהֶפ .1

(ר"ת ּוַמְנִגיָנה ִׁשיר .10 ַהֵהֶפ ִמ'ְלַאט'. .8 ֶׁשל ֶּפרּו. ַהִּביָרה ִעיר .7 ִמ'ֵמת'. ַהֵהֶפ .6 ִנְמָצא ַּבֶׁשִבי. .5 ֵתיבֹות. ָראֵׁשי ֶׁשל ֵתיבֹות ָראֵׁשי .4
ׁשֹוק. .20 ְּבַכדּוֶרֶגל. ַהגֹול ָגדֹול; ֶּפַתח .19 ְל'ַאָּבא'. ִקיצּור ִמיַלת .15 ֵמ'ָחרּוץ'. ַהֵהֶפ .14 אֹותֹו ְּבָפמֹוט. ָׂשִמים .12 ָראֵׁשי ֵתיבֹות). –

ָּבעֹוָלם. ֲאָנִׁשים ַהְרֵּבה ֲהִכי ָּבה ֶׁשַחִיים ְמִדיָנה .23 ַלֲאָדָמה. ִמַתַחת ֶׁשִנְמָצא ַהֶצַמח ַהֵחֶלק ֶׁשל .22 ַהִמְדָּבר'. 'ְסִפיַנת ֶׁשִנְקָרא ַחִיים ַּבַעל .21
ֶׁשַאֲחֵרי ַהיֹום .34 ֵמ'ֲעצּוִבים'. ַהֵהֶפ .33 ַהָׁשלֹום. ָעָליו .32 נֹוְצִרי. ָדת ִאיׁש .31 ָאדֹום. ִגיָנה ֶיֶרק .30 ֵמָהֲארּוָּבה. יֹוֵצא .27 ֵמ'ָעִני'. ַהֵהֶפ .25

ִמיַלת .43 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .41 ִעיָראק. ֶׁשל ַהִּביָרה ִעיר .39 ִמ'ַּבת'. ַהֵהֶפ .38 ְגדֹוָלה ּוְׁשחֹוָרה. ִציּפֹור .37 .ָקֶׁשה ְוָארֹו ִטיּול .36 ַהיֹום.
ֵּבין ְׁשֵתי ְנקּודֹות. עֹוֵבר .49 ְּבתֹוִכי. .47 ַהֶּפַרח. ַהִמיץ ֶׁשל .45 ְׁשֵאָלה.

_____________ ִאיֵלם קֹוְלנֹוַע, ְמצּוָייר, .1

_____________ ָים ַמְטֵּבַע, ֵצרּוף, .2

_____________ ָׁשֵלם ֵחֶפץ, אֹוֶמץ, .3

_____________ ֵסֶדר ִּכיּפּור, טֹוב, .4

_____________ ְמתּוָלָתל ָקָצר, ְּבלֹוְנִדיִני, .5

ִמיְקרֹו _____________ קֹור, חֹום, .6

_____________ ִׁשימּוׁש ַתְמחּוי, ִדין, .7

_____________ ָאדֹום, יֹום ָירֹוק, .8

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...

תל-אביב ויזל, ליאור
העין ראש אסף, יאיר
חולון מונסונגו, אמה

טבעון חצרוני, נדב
עכו אבו-סייף, מוחמד

ירושלים לוי, אורן
נתניה נעם לקס,
אשדוד רני יפה,

אילת כסיף חביב,
אפרת שמר, מעין

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

ָהִעיתֹון. ַּבֲאָתר ַהְתׁשּובֹות ְלַדף ְוַתִגיעּו

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                               

ַ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:
ְלַמָטה. ְּבַמְחָסן ַהִמיִלים תּוְכלּו ְלֵהיָעֵזר

המילה המשותפת? מה

ַגל / ָלׁשֹון / ֵּבית ֶסֶרט / / אֹור / ֵלב / ֵׂשיָער / יֹום



ָמה ִהְפִחיד ֶאת ַהַמָלִחים ָהִאיַטְלִקים? 
מאת עמית גרינברג

ַמָלִחים ֶׁשל ֵחיל ַהָים ָהִאיַטְלִקי ִנְדֲהמּו 

(ִהְתַּפְלאּו) ִלְראֹות ָדג מּוָזר ְמאֹוד. 

הּוא ִנְרֶאה ְּכמֹו ָּכִריׁש, ֲאָבל ֵיׁש לֹו 

ָּפִנים ֶׁשל ֲחִזיר.

"ָחַׁשְבנּו ֶׁשזֹו ִמְפֶלֶצת", ֵהם ָאְמרּו.

ִמְתָּבֵרר, ֶׁשֶזה ָדג ָנִדיר (ֵיׁש ְמַעט ָּכמֹוהּו), 

ֶׁשִנְקָרא 'ָדג ֲחִזיר'. הּוא ַחי ָעמֹוק 

ְמאֹוד ַּבָים ְוִּכְמַעט ְוא רֹוִאים אֹותֹו. 

ַּבְתמּונֹות: ַהָדג ַהָנִדיר ֶׁשִנְתַגָלה מּול חֹוֵפי ִאיַטְלָיה.
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מאת רונן גליק
באביב ובקיץ, הפרות בשווייץ רועות באזורים הגבוהים של ההרים.

אולם בחורף, אזורים אלה מתכסים בשלג, והקור מסוכן מדי בשבילן.

לכן, בסוף הסתיו, בעלי הפרות מורידים אותן מההרים בחזרה לרפתות, 

שם חם ובטוח יותר. 

את הפרות שבהריון או פרות פצועות, שלא יכולות ללכת, מטיסים 

במסוק (הליקופטר).

"אני לא יודע אם הן נהנות מהטיסה", אומר הבעלים של הפרות. "אבל 

זו הדרך הטובה ביותר להחזיר אותן הביתה".

בתמונה: פרה באוויר בהרי שווייץ.

למה הפרה באוויר? 

מאת שירה לוי
ַּבחֹוֶדׁש ֶׁשָעָבר ִהְקִרינּו (ֶהְראּו) 

ְּבסֹוַמְלָיה ֶסֶרט ְּבֵבית קֹוְלנֹוַע. 

ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלַאַחר 

30 ָׁשָנה.

ְּבֶמֶׁש 30 ַהָׁשִנים ָהֵאֶלה, ָהְיָתה 

ְּבסֹוַמְלָיה ִמְלֶחֶמת ֶאְזָרִחים. 

ַהמֹוְרִדים ֶׁשָׁשְלטּו ְּבִעיר ַהִּביָרה, 

מֹוָגִדיׁשֹו, א ָנְתנּו ַלתֹוָׁשִבים 

ִלְראֹות ְסָרִטים. ְלַדְעָתם, ֶזה 

ָאסּור ִמְּבִחיָנה ָדִתית.

ַּכיֹום, ַהִׁשְלטֹון ִהְצִליַח ְלַסֵלק ֶאת 

ַהמֹוְרִדים ֵמָהִעיר, ְוהּוא ְמַנֶסה 

ְלַהְחִזיר ֶאת ַהַחִיים ְלַמְסלּוָלם 

(ַלַחִיים ָהְרִגיִלים ֶׁשָלֶהם).

"ַּבַחִיים א ָהִיינּו ַּבקֹוְלנֹוַע ְוא 

ָרִאינּו ֶסֶרט", ָאְמרּו ַרִּבים ֵמֵאֶלה 

ֶׁשָּבאּו ַלקֹוְלנֹוַע.

ֶסֶרט ִראׁשֹון 
ַּבַחִיים
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