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ִשׂ ָר ֵאל
ַה ַתיָירִים חוֹזְרִים ְלי ְ
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ְשׁר ) ָל ֵתת( ְל ַתיָירִים ְל ִהי ָכּנֵס
שׁלָה ֶה ְחלִי ָטה לְאַפ ֵ
ַה ֶמ ְמ ָ
ִשׂ ָר ֵאל * ְמנַ ֲהלֵי ָבּ ֵתי ָמלוֹןַ ,בּ ֲעלֵי ִמ ְס ָעדוֹת וּמוֹרֵי
ְלי ְ
שׂרָד ַה ְבּרִיאוּת
ְמ ְ
)שׂ ֵמ ִחים( ֵמ ַה ַה ְח ָל ָטה * בּ ִ
ֶדרְֶ מרוּ ִצים ְ
ָשׁים
שׁ ַתיָירִים יָבִיאוּ לָאָרֶץ סוּגִים ֲחד ִ
שׁים )פּוֹ ֲחדִים( ֶ
חוֹשׁ ִ
ְ
שׁל קוֹרוֹנָה * ְמקוֹמוֹת ֲעבוֹדָה ְכּבָר ִמ ְתכּוֹנְנִים ַל ַתיָירִים
ֶ
ְשׂים עוֹ ְבדִים *
וּמ ַחפּ ִ
ְ

   

בֵּית ַהחוֹלִים
ֵין 4
' ֲה ַדסָה'  -בּ
ַהטוֹבִים בָּעוֹלָם
מאת עמית גרינברג
יקנִ י 'נְ יוּזְ וִ ויק' ָק ַבע
אָמ ִר ָ
ַה ָמגָזִ ין ָה ֶ
ֶשׁ ַמ ְח ְלקוֹת ַה ֵלב וְ ַה ַס ְר ָטן ֶשׁל ֵבּית
ירוּשׁ ַל ִים ֵהן
ֲד ָסה' ִבּ ָ
חוֹלים 'ה ַ
ַה ִ
עוֹלם.
ִמ ֵבּין ַהטוֹבוֹת ָבּ ָ
חוֹלים
)נוֹתנִ ים( ַל ִ
יקים ְ
ַחנוּ ַמעֲנִ ִ
" ֲאנ ְ
יפּוּלים ִמ ְת ַק ְד ִמים ְמאוֹד",
ִט ִ
ַחנוּ ְבּ ֶע ֶצם
ֲד ָסה'ֲ " .אנ ְ
אוֹמ ִרים ְבּ'ה ַ
ְ
נוֹתנִ ים ָל ֶהם ַח ִיים ֲח ָד ִשׁים".
ְ

הסופגניות כאן!
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מאת שירה לוי
חג החנוכה רק בעוד
כחודש ,אבל בחנויות
כבר מוכרים סופגניות.
"הישראלים אוהבים
סופגניות" ,אומרים
בחנויות.
ואנחנו שואלים :אם כך ,למה לא מוכרים סופגניות כל השנה?

ַה ִאם ַה ָממוּתוֹת יַ ְחזְרוּ?
ֲעבוֹדָה ְט ִעי ָמה ְמאוֹד

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

  

מירי לוי ,פיקיוויקי

עמוד 6
עמוד 13

חנה הרבטר

שולם P.P.
אישור
מספר
1669

ירושלים

Like HEBREW TODAY on

קוראים כותבים...
א כּוּלָם אוֹ ֲהבִים פֵּירוֹת וִירָקוֹת

משולחן העורך
6

ֲבים ֵפּירוֹת
יליוֹן ִמ ְס ָפּר ְ ,362כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁרוֹב ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים אוֹה ִ
ְבּ ַכ ָת ָבה ֶשׁ ָה ְי ָתה ְבּ ִג ָ
וִ י ָרקוֹת.
הוֹרים
כּוֹלל ַה ִ
אוֹהב ְי ָרקוֹתֵ ,
זֶה א ָת ִמיד נָכוֹןֶ .א ְצ ֵלנוּ ַבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ,אַף ֶא ָחד א ֵ
ֶשׁ ָלנוּ.
הודיה נחמד ,מבשרת ציון

שׁירִים ְצרִיכִים ַל ֲעזוֹר ַל ֲענִיִים
ָה ֲע ִ
ֲשׁ ִירים ַה ֲח ָד ִשׁים ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 362כּ ַת ְב ֶתם ַעל ָהע ִ
וּס ָפ ִרים.
קוּטים ְ
ְבּאוֹתוֹ ִעיתוֹן ָה ְי ָתה ַכּ ָת ָבה ַעל ְי ָל ִדים ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם י ְַל ִ
ַעזְ רוּ ַל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ָה ֲע ִניוֹת.
ירים י ַ
ֲשׁ ִ
יע ֶשׁ ָהע ִ
אֲנִ י ַמ ִצ ַ
דוד אוחיון ,אשדוד

שׂ ָחק ַהבֵּייסְבּוֹל
ְכּדַאי ְל ַהכִּיר ֶאת ִמ ְ
ייסבּוֹל ֶשׁל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 363כּ ַת ְב ֶתם ַעל נִ ְב ֶח ֶרת ַה ֵבּ ְ
וּל ַד ְע ִתיַ ,ה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
ירים ֶאת ַה ִמ ְשׂ ָחק ַהזֶהְ ,
יוֹד ַע ֶשׁ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל א ַמ ִכּ ִ
אֲנִ י ֵ
ָפה ְמאוֹד.
ידיםִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁזֶה ִמ ְשׂ ָחק י ֶ
ַמ ְפ ִס ִ
ֲבים אוֹתוֹ
אוּלי ֵהם יֹאהֲבוּ ֶאת ַה ִמ ְשׂ ָחק ְכּמוֹ ֶשׁאוֹה ִ
יע ָל ֶהם ְל ַה ִכּיר אוֹתוֹ ,וְ ַ
אֲנִ י ַמ ִצ ַ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית.
ְבּ ְ
מארק מרקוביץ' ,ניו-יורק ,ארצות הברית

ִשׂ ְר ֵאלִית
ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַחכִּים ַל ֲח ָללִית ַהי ְ
ָק ָראנוּ ְבּ'יַנְ שׁוּף' ַ 363על ַה ֲח ָל ִלית ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶשׁ ָתטוּס ַל ָי ֵר ַח ְבּעוֹד ְכָּ 3-שׁנִ ים.
וּמ ַקוִ וים ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ִהיא ִת ְנ ַחת ַעל ַה ָי ֵר ַח ְבּ ָשׁלוֹם.
ַחנוּ ְמ ַח ִכּים ְלזֶה ְ
ֲאנ ְ
יובל ואופיר סוויסה ,רחובות
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ִשׁמוֹר
בּוֹאוּ נ ְ
ַעל ַה ֶטבַע
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אַחד
ָדוּעַ ,ה ְפּ ַל ְס ִטיק הוּא ַ
ַכּי ַ
דוֹלים
)מ ַל ְכ ְל ִכים( ַה ְג ִ
ֲמים ְ
ַה ְמ ַזה ִ
ֶבל ֶשׁ ָעשׂוּי ִמ ְפּ ַל ְס ִטיק
ֶשׁל ַה ֶט ַבע .ז ֶ
ֵע
יע גַם ַליָם ְו ַל ְי ָערוֹת וּפוֹג ַ
ַמ ִג ַ
ַסים
ֲלי ַח ִיים ַר ִבּיםֶ ,שׁ ְמנ ִ
ְבּ ַבע ֵ
וּמ ִתים.
ֶלאֱכוֹל אוֹתוֹ ֵ
ֲלה ֶאת ַה ְמ ִח ִירים
ֶסת ַמע ָ
ָל ֵכןַ ,ה ְכּנ ֶ
ֲמ ִייםָ .ה ַר ְעיוֹן
ד-פּע ִ
ֶשׁל ַה ֵכּ ִלים ַה ַח ַ
יוֹתר,
הוּא ֶשׁ ְכּכֹל ֶשׁ ֵהם ִי ְהיוּ ְי ָק ִרים ֵ
אוֹתם ָפּחוֹת.
ָשׁים ִי ְקנוּ ָ
ָכֲּ אנ ִ
שׁוּבה
אוּלםַ ,ל ְמרוֹת ַה ַה ְח ָל ָטה ַה ֲח ָ
ָ
ֶסת ֶשׁ ִמ ְתנ ְַג ִדים
ַהזוֹ ,יֵשׁ ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
)א ְבּ ַעד( ָלה .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ַר ִבּים
ֵמ ַה ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ַבּ ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלה ֵהן
ֲשׁר
ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְגדוֹלוֹתֶ .שׁ ֵכּןַ ,כּא ֶ
יוֹתר
יוֹתר ,יֵשׁ ֵ
דוֹלה ֵ
ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְג ָ
ֵכּ ִלים ִל ְשׁטוֹףְ ,ו ָל ֵכן ַרבּוֹת ֵמ ֶהן
ֲמ ִיים.
ד-פּע ִ
ִמ ְשׁ ַת ְמשׁוֹת ְבּ ֵכ ִלים ַח ַ
ֶסת ָה ֵא ֶלה ,אָסוּר
ְל ַד ַעת ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
גוֹע ַבּ ִמ ְשׁ ָפּחוֹת.
ִל ְפ ַ
ֲבל
צוֹד ִקים ,א ָ
יָכוֹל ִל ְהיוֹת ֶשׁ ֵהם ְ
אַמץ ִבּ ְשׁ ִביל
יכים ְל ִה ְת ֵ
כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
ָ
כּוֹלל ִמ ְשׁ ָפּחוֹת
ַה ֶט ַבעְ ,וזֶה ֵ
ְגדוֹלוֹת.
ַחד ִעם זֹאת ,טוֹב ָל ַד ַעת ֶשׁ ַר ִבּים
יַ
ְכּ ָבר ִה ְפ ִסיקוּ ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ֵכ ִלים
ֲליַית
ֲמ ִייםְ ,בּ ִלי ֶק ֶשׁר ַלע ִ
ד-פּע ִ
ַח ַ
ירים.
ַה ְמ ִח ִ
ַותר
ֲמץ וּנְ ו ֵ
ֲשׂה ַמא ָ
כּוּלנוּ ַנע ֶ
בּוֹאוּ ָ
ֲמ ִיים.
ד-פּע ִ
ַעל ַה ֵכּ ִלים ַה ַח ַ
זֶה ָחשׁוּב ָלנוּ ְו ַלדוֹרוֹת ַה ָבּ ִאים.
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...

יַנְשׁוּף
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יטה ַלעֲזוֹר ִל ְצ ִע ִירים ֵמ ַה ֶח ְב ָרה
◄ יוֹ ֵתר ֲע ָרבִים ַבּ ַהיְיֶ -טקַ .ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶה ְח ִל ָ
כוֹלים
וּמוּצ ָל ִחים( ֶשׁ ְי ִ
ְ
)טוֹבים
ִ
מוּכ ָשׁ ִרים
י-טק" .יֵשׁ ֲע ָר ִבים ְ
ָה ֲע ָר ִבית ַלעֲבוֹד ְבּ ַה ְי ֶ
אוֹמ ִרים ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
צוֹע("ְ ,
)מ ְק ַ
יח ַבּ ְתחוּם ִ
ְל ַה ְצ ִל ַ

www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

ָמים ֵא ֶלהַ ,מ ָשׂ ִאיוֹת
שׁ ַמלִיְ .בּי ִ
◄ זֶבֶל ַח ְ

Bi-Weekly News from Israel
and Around the World

סוֹע ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֶבל ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת ַמ ְת ִחילוֹת ִלנְ ַ
זֶ
"ה ַמ ָשׂ ִאיוֹת ָה ֵא ֶלה ְי ַזהֲמוּ ) ְי ַל ְכ ְלכוּ( ָפּחוֹת ֶאת
ַ

עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא

אוֹמ ִרים
יבה ְוגַם ַיעֲשׂוּ ָפּחוֹת ַר ַעשׁ"ְ ,
ַה ְס ִב ָ
ַצ ָר ִנית ַה ַמ ָשׂ ִאיוֹת.
'מאן' ,י ְ
ְבּ ֶח ְב ַרת ַ

yigal@hebrewtoday.com

יוֹתר
◄ ַלסִינִים יֵשׁ ְבּ ָעיָהִ .סין ִהיא ַה ְמ ִדינָה ִעם ִמ ְס ָפּר ָה ֶאזְ ָר ִחים ַהגָדוֹל ְבּ ֵ
)אוֹמ ִרים( ֶשׁ ְבּתוְֹ כָּ 40-שׁנָהִ ,בּ ְג ַלל ִמ ְס ָפּר
ְ
מוּמ ִחים טוֹעֲנִ ים
אוּלםְ ,
עוֹלםָ .
ָבּ ָ
עוֹלם יֵי ֵרד ְבּ ֵח ִצי.
ַה ְי ָל ִדים ַה ָק ָטן ֶשׁיֵשׁ ַבּ ְמ ִדינָהִ ,מ ְס ָפּר ַה ִסינִ ים ָבּ ָ

יח"צ

אוֹכל
ָתן ְרשׁוּת( ְל ָה ִכין ֶ
ישׁר )נ ַ
ירוֹפּה ִא ֵ
◄ ַה ְפ ָת ָעה ַבּ ַצ ַל ַחתִ .א ְרגוּן ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ֵא ָ
)אוֹכל( ָבּ ִריא וְ זוֹלֶ ,שׁ ִי ְפתוֹר ֵח ֶלק ִמ ְבּ ָעיַית
יפּוּשׁיוֹת" .זֶהוּ ָמזוֹן ֶ
ִמ ְז ָח ִלים ֶשׁל ִח ִ
אוֹמ ִרים ְבּ ִא ְרגוּן ַה ְבּ ִריאוּת.
עוֹלם"ְ ,
אוֹכל ָבּ ָ
ַמ ְחסוֹר ָה ֶ
ַלה ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים קוֹנִ ים
ֲשׂה ָבּאָ ֶרץ ְמג ֶ
ָשׂרֶ .ס ֶקר ֶשׁ ַנע ָ
◄ ֲאנַ ְחנוּ קוֹנִים פָּחוֹת בּ ָ
ימנַע )א ַלעֲשׂוֹת(
יפים ְל ִה ָ
ֲד ִ
"הם ַמע ִ
)בּ ִאים ִבּ ְמקוֹם( ָבּ ָשׂרֵ .
יפי ָ
יוֹתר ַת ְח ִל ֵ
יוֹתר ְו ֵ
ֵ

רוֹצים
עוֹר ֵכי ַה ֶס ֶקר" .זֹאת ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם א ִ
אוֹמ ִרים ְ
ילה ֶשׁל ָבּ ָשׂר ָר ִגיל"ְ ,
ֲכ ָ
ֵמא ִ
ֲלי ַח ִיים".
גוֹע ְבּ ַבע ֵ
ִל ְפ ַ

חוֹשׁבִים?
ָמה אַ ֶתם ְ
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חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
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ִשׂ ָר ֵאל
ַה ַתיָירִים חוֹזְרִים ְלי ְ
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מאת יגאל צדקא
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ָפּ ְת ָחה ֵמ ָח ָדשׁ ֶאת
ֶשׁכֹּל ַתיָיר ִי ְצ ָט ֵרִ ל ְהיוֹת
חוּסן ִל ְפנֵי ֶשׁהוּא נִ ְכנַס
ְמ ָ
ָלאָ ֶרץ.
דוידי ורדי ,פיקיוויקי

   

)כּ ְס ִפּית( ִבּ ְמאוֹת
יכּנֵס ָלאָ ֶרץַ .ה ָד ָבר ָפּגַע ַכּ ְל ָכּ ִלית ַ
ָירים ְל ִה ָ
אָסוּר ָהיָה ְל ַתי ִ
עוֹב ֵדי ִמ ְס ָעדוֹת ,מוֹ ֵרי ֶד ֶרַ ,נ ֲהגֵי
עוֹב ֵדי ָבּ ֵתי ָמלוֹןְ ,
אַל ֵפי ֶאזְ ָר ִחיםְ ,כּמוְֹ :
ְ
אוֹטוֹבּוּסים וְ עוֹד.
ִ
אוֹמ ִרים מוֹ ֵרי ַה ֶד ֶר.
ַחנוּ ְשׂ ֵמ ִחים ַעל ַה ַה ְח ָל ָטה ֶשׁל ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה"ְ ,
" ֲאנ ְ
ֲבוֹדה( ,וְ זֶה ָהיָה ָק ֶשׁה.
ָסה )ע ָ
ֲרוּכּה ָה ִיינוּ ְלא ַפּ ְרנ ָ
קוּפה ) ְז ַמן( א ָ
"בּ ֶמ ֶשְׁ ת ָ
ְ
ַחנוּ ְמ ַקוִ וים ֶשׁגַם ִאם ַהקוֹרוֹנָה ִת ְת ָפּ ֵרץ שׁוּבַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַת ְמ ִשׁיְ ל ַה ְרשׁוֹת
ֲאנ ְ
ָירים ָלבוֹא".
ְל ַתי ִ
טוּחים
יכּ ְנסוּ ָלאָ ֶרץְ ,כּ ֵדי ִל ְהיוֹת ְבּ ִ
ָירים ֶשׁ ִי ָ
ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ִי ְב ְדקוּ ֶאת ַה ַתי ִ
חוֹלה.
יע ְל ָכאן ֶ
ֶשׁאַף ֶא ָחד א ַמ ִג ַ
ָירים ָה ַר ִבּים
עוֹב ִדים ִל ְק ַראת ַה ַתי ִ
ֲבוֹדה ְכּ ָבר ְמ ַח ְפּ ִשׂים ְ
ֵבּי ְנ ַת ִייםְ ,מקוֹמוֹת ע ָ
ֶשׁי ִַגיעוּ ְבּ ָקרוֹב.

ַמיסִים
ַה ְפ ָת ָעה בּ ִ
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מאת אבי גלבוע
ֶח ֶשׁ ֶבת ִל ְמ ִדינָה
ִי ְשׂ ָר ֵאל נ ְ
יסים.
ֶשׁ ְמ ַשׁ ְל ִמים ָבּה ַה ְר ֵבּה ִמ ִ
עוֹל ִמי ָמ ָצא
אוּלם ֶמ ְח ָקר ָ
ָ
מוּכים
יסים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל נְ ִ
ֶשׁ ַה ִמ ִ
עוֹלם.
ַי ֲח ִסית ָל ָ
ַבּ ָמקוֹם ָה ִראשׁוֹן נִ ְמ ֵצאת
Pixabay
 
יסים ְכּ ָלל.
'ילהָ ,שׁם ֵאין ִמ ִ
ִצ ֶ
)אוֹמ ִרים( ֶשׁהוּא
ְ
חוֹל ִקים )א ַמ ְס ִכּ ִימים( ַעל ַה ֶמ ְח ָקר ְוטוֹ ֲע ִנים
אוּלם ,יֵשׁ ְ
ָ
יסים ֶשׁ ָה ֶאזְ ָר ִחים ְמ ַשׁ ְל ִמים ַעל כֹּל ְק ִניָיה ֶשׁ ֵהם
א ָל ַקח ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֶאת ַה ִמ ִ
)עוֹשׂים(.
ִ
ְמ ַב ְצ ִעים
יסים
ַחנוּ ְמ ַשׁ ְל ִמים ִמ ִ
ַחנוּ ְמ ַשׁ ְל ִמים ַעל ֶל ֶחם אוֹ ְג ִבינָהֲ ,אנ ְ
ֲשׁר ֲאנ ְ
ְל ָמ ָשׁלַ ,כּא ֶ
מוּצ ִרים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְי ָק ִרים ַי ֲח ִסית.
מוּצ ִרים ָה ֵא ֶלהָ .ל ֵכןָ ,
ַעל ַה ָ
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מאת רונן גליק
לפני כארבע שנים ,דיפלומטים
אמריקנים בהוואנה ,בירת קובה,
התלוננו על בעיות בריאות
שונות .הם התלוננו על כאבי
ראש חזקים ,ירידה בשמיעה,
דימומים )ירידת דם( מהאף
ובעיות נוספות.
בהתחלה הממשל האמריקני
האשים את הקובנים ,וטען שהם
הפעילו מכשירי ריגול שגרמו
)עשו( לבעיות השונות.
אולם ,במשך הזמן ,גם
דיפלומטים אמריקנים במדינות
אחרות החלו )התחילו( להתלונן
על בעיות דומות.
אנשי ביטחון אמריקנים
מנסים להבין מה גורם )עושה(
לדיפלומטים שלהם להיפגע,
אולם עד לרגע זה ,הם לא מצאו
את התשובה.
הם חושבים שאולי זו רוסיה,
אבל ממשלת רוסיה מכחישה
)אומרת שזה לא אמת( קשר לעניין.
בינתיים ,ארצות הברית מחפשת
דרכים להגן על הדיפלומטים
שלה.
12

מוּבן,
ָיריםַ .כּ ָ
יסה ְל ַתי ִ
ַה ְכּנִ ָ

ילת ַהקוֹרוֹנָה,
ַכּזָכוּרֵ ,מאָז ְת ִח ַ

הבעיה המסתורית
של האמריקנים
אֳ

רויטרס

חדש  -יער עירוני

13

ִהיסְטוֹ ְריָה
בָּעוֹלָם ָה ֲע ָרבִי

אֳ

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

14

JNF-UK

זהו יער שנמצא בעיר ולא בטבע הפתוח .זאת אומרת שנוטעים עצים
בין הבתים.
"עצים מקררים את האזור ,מפחיתים )מורידים( את כמות האבק
בסביבה ומשפרים )עושים טוב יותר( את איכות החיים" ,אומר יהונתן
גלון ,מיוזמי הרעיון.
עד עכשיו אלפי עצים ניטעו בישובים בנגב ,שם חם יותר וההשפעה
הטובה של העצים כבר מורגשת.
בתמונה :יער עירוני בקריית מלאכי.

מאת עמית גרינברג
עוֹלם,
יעה ֶאת ָה ָ
יסיָה ִה ְפ ִת ָ
תוּנִ ְ
יבּ ָלה ֶאת
ישׁה ִק ְ
אַחר ֶשׁ ִא ָ
ְל ַ
ַת ְפ ִקיד רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה.
בּוּדן ַר ַמ ָדאן,
'לא ָ
ישׁה ,נ ְָג ָ
ָה ִא ָ
ִנ ְכ ְנ ָסה ַל ַת ְפ ִקיד ְו ָע ְשׂ ָתה
עוֹלם ָה ֲע ָר ִבי.
טוֹריָה ָבּ ָ
יס ְ
ִה ְ
יסיָה וְ ָכבוֹד
"זֶה ָכּבוֹד ְלתוּ ִנ ְ
אָמר
יס ִאית"ַ ,
ישׁה ַהתוּנִ ָ
ָל ִא ָ
נְ ִשׂיא ַה ְמ ִדינָהֵ ,ק ְייס ַס ִעיד.



חברה ישראלית תפעל על הירח

15

רויטרס

אֳ

מאת אבי גלבוע
'ה ִליוֹס' הישראלית תשלח בקרוב לירח
חברת ֶ
מערכת שתפיק )יעשה( שם חמצן.
היא תעשה זאת בשיתוף עם חברה יפנית,
שתשלח בשנה הבאה חללית לניסויים שונים.
"חמצן הוא הדבר החשוב ביותר בחלל.
בלעדיו )בלי הוא( אי-אפשר לחיות" ,אומר יונתן
גייפמן ,מנכ"ל 'הליוס'" .כדי לשלוח קילו אחד
של חמצן לחלל ,צריך לשלם מיליוני דולרים.
המערכת שלנו תחסוך את כל זה ובזכותה אפשר יהיה לחיות בחלל בקלות יחסית".
אם 'הליוס' אכן )באמת( תצליח להפיק חמצן על הירח ,היא תהפוך את הטיסות לחלל לזולות מאוד.
בתמונה :הדמיה של המערכת של 'הליוס' על הירח.

'הליוס'
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

כך ננצח את הקורונה בבתי הספר

16

אֳ

מאת יעקב כהן
חברה ישראלית בשם 'אוֹרה ְס ָמארט ֵאייר' פיתחה מטהר )מנקה( אוויר
נגד הקורונה .כאשר מרססים את החומר בחדר סגור ,הוא מחסל )הורג(
את הקורונה כמעט לגמרי.
החברה ערכה )עשתה( ניסויים במדינות שונות בעולם ,ובכל הניסויים
נס הפקות
  
היתה הצלחה גדולה.
"מטהר האוויר שלנו מאפשר )נותן( ללמוד בבתי ספר בלי חשש )פחד( מהידבקות" ,אומרים בחברה הישראלית.
"המטהר גם טוב בתחבורה הציבורית ,בקניונים ,בבתי חולים ובמקומות סגורים אחרים".
מומחים בעולם חושבים ,שבעזרת המטהר החדש ,אפשר יהיה לנצח את הקורונה ולחזור לחיים רגילים.

ַממוּתוֹת יַ ְחזְרוּ?
ַהאִם ה ָ
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מאת איילה שמעוני
ידים
קוֹטב ַה ְצפוֹנִ י ְשׂ ִר ִ
פוּאים ֶשׁ ַבּ ֶ
ֲזוֹרים ַה ְק ִ
ַבּ ָשׁ ִנים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתִ ,ה ְתגַלוּ ַבּא ִ
)שׁ ֵא ִריוֹת( ֶשׁל ָממוּתוֹת.
ְ
ֶע ְלמוּ
כּוּלן נִ ְכ ֲחדוּ )נ ֶ
ילים ִעם ַפּ ְרוָוהָ .
ָקיוֹת ֶשׁ ִנ ְראוּ ְכּמוֹ ִפּ ִ
ָהיוּ ֵא ֶלה ַחיוֹת ֲענ ִ

ַה ִאם זֶה ַהסוֹף
שׁל ַה ַמ ְט ֲענִים?
ֶ
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כּוּלן.
אָדם ָצדוּ ֶאת ָ
אַחר ֶשׁ ְבּנֵי ָ
עוֹלם( ִל ְפנֵי ְכָּ 4,000-שׁנָהְ ,ל ַ
ֵמ ָה ָ
עוֹלם.
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם ַי ֲחזִ ירוּ ֶאת ַה ָממוּתוֹת ָל ָ
יקנִ ים ִ
אָמ ִר ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָהַ ,מ ְד ָענִ ים ֶ
)לעֲשׂוֹת ֵמ ָח ָדשׁ( ָממוּתוֹת",
נוּכל ְל ַשׁ ְחזֵר ַ
ידים ֶשׁיֵשׁ ָלנוַּ ,
"בּ ֶע ְז ַרת ַה ְשׂ ִר ִ
ְ
אַר ַבּע ָשׁנִ יםִ ,י ְהיֶה ָלנוּ גוּר ֶשׁל
ֲמינִ ים ֶשׁ ְבּעוֹד ְכּ ְ
ַחנוּ ַמא ִ
אוֹמ ִריםֲ " .אנ ְ
ֵהם ְ
מוּתה".
ָמ ָ
אוּלי ֶא ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה ְל ַשׁ ְחזֵר גַם
ַצ ִליחוּ ,וְ ַ
עוֹלם ְמ ַק ִווים ֶשׁ ַמ ְד ָענֵי ַה ֶח ְב ָרה י ְ
ָבּ ָ

יעה ֶשׁ ִהיא
הוֹד ָ
ַפּן ִ
וּמי ָ
ַה ְבּ ִרית ִ
ָמ ְצאָה ֶד ֶרְ ל ַה ְט ִעין ֶט ֶלפוֹנִ ים

עוֹלם.
ֲח ִרים ֶשׁנִ ְכ ֲחדוּ ֵמ ָה ָ
ֲלי ַח ִיים א ֵ
ַבּע ֵ

ְלא ַמ ְטעֲנִ ים.

Pixabay

מאת אבי גלבוע
אַרצוֹת
יאים ֵמ ְ
בוּצה ֶשׁל ַמ ְמ ִצ ִ
ְק ָ

יע ַל ֶט ֶלפוֹן ְלא
"ה ַח ְשׁ ַמל י ִַג ַ
ַ
אוֹמ ִרים" .הוּא
חוּטים"ֵ ,הם ְ
ִ
ְי ַק ֵבּל ֶאת ַה ַח ְשׁ ַמל ֵמ ָהאֲוִ ויר".
ְל ַד ְע ָתםֶ ,א ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה גַם ְל ַה ְפ ִעיל
ֲח ִרים ְלא
ַמ ְכ ִשׁי ֵרי ַח ְשׁ ַמל א ֵ
חוּטים.
ִ
ַה ִאם זֶה ַהסוֹף ֶשׁל ַמ ְט ֲענֵי
רויטרס
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חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל ַבּ ַבּ ִית?
ַה ֶט ֶלפוֹן ְו ֵ

ימים מיוחדים בשנה
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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 ִ

ֶמבֶּר – יוֹם ֲעקַר וַ ֲע ֶקרֶת ַה ַבּיִת
 3בְּנוֹב ְ
ֲגים ִל ְבנֵי ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה.
ַקיםְ ,מ ַב ְשׁ ִלים ְודוֹא ִ
וּמ ַט ְפּ ִלים בּוֵֹ .הם ְמנ ִ
עוֹב ִדים ַבּ ַבּ ִית ְ
ָשׁים ֶשׁ ְ
ֲק ֵרי ַבּ ִית ֵהם ֲאנ ִ
עְ
ֲק ֵרי ַבּ ִית גַם
וּג ָב ִרים ַר ִבּים ָה ְפכוּ ְלע ְ
עוֹבדוֹת ִמחוּץ ַל ַבּ ִיתְ ,
ָשׁים ְ
אוּלםַ ,כּיוֹם רוֹב ַהנ ִ
ָשׁים ַרבּוֹת ָהיוּ ַע ְקרוֹת ַבּ ִיתָ .
ֶבּ ָע ָבר ,נ ִ
ֵהם.
ֲקר
עוֹב ִדים ִמחוּץ ַל ַבּ ִיתָ .ל ֵכן' ,יוֹם ע ַ
יוֹתר ֵמ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
עוֹב ִדים ָק ֶשׁהִ ,ל ְפ ָע ִמים ָק ֶשׁה ֵ
ֲק ֵרי ַה ַבּ ִית ְ
זוֹכ ִרים ֶשׁע ְ
א ָת ִמיד ְ
ֲק ֶרת ַה ַבּ ִית' הוּא יוֹם ָחשׁוּב.
ַוע ֶ
ֲק ֶרת ַה ַבּ ִית,
ֲקר אוֹ ַלע ֶ
קוֹדם כֹּל ,קוֹנִ ים ַמ ָתנָה ְק ַטנָה ְלע ַ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה? ֶ
אָזֵ ,איְ 
עוֹשׂים ְל ַמ ַען ִ)בּ ְשׁ ִביל( ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה.
תוֹדה( ָל ֶהם ַעל כֹּל ָמה ֶשׁ ֵהם ִ
)אוֹמ ִרים ָ
ְ
וּמוֹדים
ִ
יוֹתר.
יקיוֹן ְו ִסידוּר ַה ַבּ ִיתְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶהם ַקל ֵ
ֵשׁנִ ית ,עוֹ ְז ִרים ְבּ ִנ ְ
ֲק ֶרת ַה ַבּ ִית'...
ֲקר ַוע ֶ
אַגַבֶ ,את ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת כֹּל ַה ָשׁנָה ,וְ א ַרק ְבּ'יוֹם ע ַ

תנו לטבע לעשות את שלו
מאת יעקב כהן
אחרי שריפות היער הגדולות
שהיו בקיץ בהרי ירושלים ,אזורים
גדולים נותרו )נשארו( ללא עצים,
ציפורים ובעלי חיים אחרים.
המראות היו עצובים ביותר.
אולם ,לאחרונה האזורים
השרופים מתחילים להראות סימני
חיים .למרות הזמן הקצר שחלף
)עבר( ,כבר אפשר לראות עצים
קטנים יוצאים מהאדמה ,ציפורים
שחזרו למקום לאחר שברחו
מהאש ,ואפילו בעלי חיים קטנים
שמחפשים אוכל.
ב'חברה להגנת הטבע' חושבים
שבקרוב גם החיות הגדולות
יותר ,כמו צבאים ,יחזרו ליערות
שנשרפו.
"בתוך האדמה יש זרעים רבים

שלא נפגעו בשריפה" ,אומר
עמיר בלבן ,מנהל ב'חברה להגנת
הטבע'" .הם יצמחו מהר מאוד
ויחזירו את הטבע למה שהיה
קודם".
לדעתו ,המדינה לא צריכה לנטוע
עצים חדשים.
"אנחנו לא צריכים לעזור לטבע",
אומר בלבן" .הוא יכול להשתקם
)לבנות מחדש( בעצמו .ראינו את

Pixabay
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אֳ

זה לאחר השריפה הגדולה שהיתה
לפני כמה שנים בכרמל ובמקומות
אחרים בארץ ובעולם".
לנו נשאר רק לחכות כדי לראות
שוב את הרי ירושלים ירוקים
ויפים...
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
גם זו דרך להגיע הביתה

העגבנייה
המכוערת

21
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בכל שנה נערכת בספרד תחרות
'העגבנייה המכוערת'.
אנשים מציגים )מראים(
עגבניות שהם גידלו כדי לזכות
במקום הראשון.
בתמונה :עגבנייה מכוערת,
שהגיעה למקום הראשון.

מערכת הרכבות בהודו גדולה מאוד ומיליוני אנשים נוסעים בה בכל יום.
אולם ,יש כאלה שאין להם כסף לשלם על הנסיעה ,או שפשוט אין להם מקום
בתוך הרכבת .לכן הם נתלים על הרכבת ונוסעים עליה מבחוץ תוך שהם
מסכנים את עצמם.
הנהלת הרכבת ההודית מנסה למצוא דרך למנוע )לא לתת( מנוסעים אלה
להיתלות על הרכבת .בינתיים ,ללא הצלחה...

היסטוריה של מדים
כידוע ,במשך ההיסטוריה ,כלי הנשק
של הצבאות השתנו .מתברר ,שגם
המדים של החיילים השתנו מאוד.
צבא ליטא החליט להציג את השינויים
בלבוש החיילים שלהם לאורך השנים,
ביחד עם כלי הנשק שלהם.
כך אפשר לראות בצד שמאל חייל
משנת  ,1253ובצד ימין ,חייל מימינו.
מעניין לראות שבעבר ,המדים היו
יפים במיוחד ,ואילו היום המדים
פשוטים יותר.
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אֳ

קבלת פנים בבית הספר

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

גם בבנגלדש בתי הספר היו סגורים חודשים רבים בגלל
הקורונה .ביום החזרה ללימודים שהיה לאחרונה ,המורים
רצו לתת לתלמידים הרגשה טובה ,וקיבלו אותם בפרחים.
"ההפסקה בלימודים היתה ארוכה מדי" ,אומרים המורים.
"שמחנו לראות שהתלמידים רצו לחזור ללימודים".
אגב ,בתי ספר רבים בעולם עדיין סגורים בגלל הקורונה,
ותלמידים רבים לומדים דרך 'זום'.

החיים הטובים במונקו

25

אופנה מיוחדת
לקורונה
26

מעצבי אופנה בסין חושבים
שווירוס הקורונה כנראה יישאר
איתנו לעוד קצת זמן.
לאחרונה ,הם ערכו )עשו( תצוגה
של חליפות קורונה לצוותי
רפואה.
"החליפות שלנו מגינות עליהם

בכל שנה ,יש כינוס )מפגש( של בעלי יאכטות במונקו.
בעצם ,זו תצוגה של האנשים העשירים בעולם ,שמגיעים לשם ביאכטות
שלהם.
הם מציגים את הסירות היקרות ,כאשר בחלק מהן יש אף מקום
להליקופטר.

מקורונה וגם נוחות לשימוש",
אומרים המעצבים" .הן עשויות
מבד מיוחד ויש בהן כיסים
פנימיים שאינם חשופים
)פתוחים( לאוויר המזוהם
)מלוכלך( שבמחלקות הקורונה".

יש יאכטות שהבעלים שלהן עורכים )עושים( עליהן מסיבות שעולות
כסף רב.
לא כולם אוהבים את הכינוס הזה ,שנערך )שנעשה( כאשר יש עוני כל-כך
גדול בעולם.
"העשירים חיים בעולם משלהם ,ולא אכפת להם בכלל שיש אנשים
שאין להם מה לאכול" ,אומרים רבים.
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סיפור קצר
שׁל ַהגָמָל ַה ָקטָן
ַשׁ ֵאלָה ַהגְדוֹלָה ֶ
הְ

27

ַחד.
ָמל ָק ָטן ְו ִאימוֹ אָהֲבוּ ְל ַטיֵיל י ַ
גָ

ָמל
אָמר ַהג ָ
"וְ יֵשׁ ִלי עוֹד ְשׁ ֵא ָלה"ַ ,

כוֹלים ִל ְצעוֹד ְל ֶמ ְר ַח ִקים ְבּ ַקלוּת".
ְי ִ

שׁוֹאל
ָמל ַה ָק ָטן ָהיָה ֵ
ִמ ֵדי ַפּ ַעםַ ,הג ָ
ְשׁ ֵאלוֹת שׁוֹנוֹת .הוּא ָשׁאַל ַעל ָה ֵע ִצים
יפּוֹרים ֶשׁ ָעפוּ ֵמ ַעל
ֶשׁ ָראָהַ ,על ַה ִצ ִ
ְלרֹאשׁוֹ וְ עוֹד.
דוּע
ימאַ ,מ ַ
"א ָ
יוֹם ֶא ָחד הוּא ָשׁאַלִ :
יֵשׁ ָלנוּ ַד ֶבּ ֶשׁת?"

"ל ָמה יֵשׁ ָלנוּ ַכּפּוֹת ַר ְג ַל ִיים
ַה ָק ָטןָ .
ֹל-כּ"?
ְר ָחבוֹת כּ ָ
ָשׂ ְמ ָחה ָה ֵאם ַעל ַה ְשׁ ֵאלוֹת ֶשׁל ְבּנָה.
וּמ ְת ַענְ יֵין ְבּכֹל ָד ָבר',
'הוּא ָח ָכם ִ
ָח ְשׁ ָבה ְל ַע ְצ ָמה.
"כּפּוֹת ָה ַר ְג ַל ִיים ֶשׁ ָלנוּ ְר ָחבוֹת ְכּ ֵדי
ַ

אָמר:
ִה ִבּיט ִ)ה ְס ַת ֵכּל( ַה ֵבּן ְבּ ִאימוֹ וְ ַ
"אָז יֵשׁ ָלנוּ ַד ֶבּ ֶשׁת ִבּ ְשׁ ִביל ַה ַמ ִים,
יסים ֶנגֶד ַהחוֹל ְו ַכפּוֹת ַר ְג ַל ִיים
ִר ִ
נוּכל ִל ְצעוֹד ַבּ ִמ ְד ָבּר.
ְר ָחבוֹת ְכּ ֵדי ֶשׁ ַ
עוֹשׂים ְבּגַן ַחיוֹת?"
ַחנוּ ִ
אָז ָמה ֲאנ ְ
ַעל ַה ְשׁ ֵא ָלה ַהזוְֹ ,ל ִאימוֹ ְכּ ָבר א ָה ְי ָתה

נוּכל ַלעֲבוֹר ֶאת ַה ִמ ְד ָבּר
"כּ ֵדי ֶשׁ ַ
ְ

ֶשׁא נִ ְשׁ ַקע ַבּחוֹלוֹת ֶשׁל ַה ִמ ְד ָבּר",

שׁוּבה...
ְת ָ

יכים ַה ְר ֵבּה ַמ ִים",
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ַהגָדוֹלֲ ,אנ ְ
ַחנוּ
ִה ְס ִבּי ָרה ָה ֵאם" .אָז ִל ְפנֵי ֶשׁ ֲאנ ְ

ַחנוּ
כוּתן ֲאנ ְ
"בּזְ ָ
ָענְ ָתה ְבּ ַס ְב ָלנוּתִ .

שׁוֹתים ַה ְר ֵבּה
ַחנוּ ִ
יוֹצ ִאים ַל ֶד ֶרֲ ,אנ ְ
ְ
ַמ ִיםֶ ,שׁ ִנ ְשׁ ָמ ִרים ָלנוּ ַבּ ַד ֶבּ ֶשׁת".
ֲרוּכּים כֹּל-
יסים א ִ
דוּע יֵשׁ ָלנוּ ִר ִ
"וּמ ַ
ַ
ָמל ַה ָצ ִעיר ִל ְשׁאוֹל.
ָכִּ ,"?ה ְמ ִשׁיַ הג ָ
יסים ְמ ִגי ִנים ָלנוּ ַעל ָה ֵעי ַנ ִיים",
"ה ִר ִ
ָ
"בּ ִמ ְד ָבּר יֵשׁ ַה ְר ֵבּה חוֹל,
אָמ ָרהַ .
ְ
נוֹת ִנים( ֵמ ַהחוֹל
יסים מוֹ ְנ ִעים )א ְ
וְ ָה ִר ִ
יסים,
יכּנֵס ָל ֵעי ַנ ִיים ֶשׁ ָלנוְּ .בּ ִלי ָה ִר ִ
ְל ִה ָ
סוֹב ִלים ְמאוֹד".
ָה ִיינוּ ְ

ִשׂ ָראֵל
קוֹמ ַתיִים ְבּי ְ
ְבּקָרוֹב ,אוֹטוֹבּוּס ָ
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מאת אבי גלבוע
קוֹמ ַת ִיים.
'אגֶד' ִת ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ָקרוֹב ְבּאוֹטוֹבּוּס ָ
ֶח ְב ַרת ֶ
נוֹס ִעים.
יע ְ 84
ְבּכֹל אוֹטוֹבּוּס ָכּזֶהֶ ,א ְפ ָשׁר ִי ְהיֶה ְל ַה ִס ַ
אוֹטוֹבּוּסים
ִ
אַר ָבּ ָעה
יוּפעֲלוּ ַרק ְ
ַבּ ָשׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ְ
ְל ִנ ָסיוֹן.
אוֹטוֹבּוּסים ִעם ְשׁ ֵתי קוֹמוֹת,
ִ
'אגֶד'
אַגַבֶ ,בּ ָע ָבר ָהיוּ ְל ֶ
יקה ֶאת ַה ִשׁימוּשׁ ָבּ ֶהם.
ֲבל ַה ֶח ְב ָרה ִה ְפ ִס ָ
אָ
ֲליָיה
וּב ְג ַלל ע ִ
ישׁים ִ
ַע ְכ ָשׁיוִ ,בּ ְג ַלל ַה ְצ ִפיפוּת ַבּ ְכּ ִב ִ
וּל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ
רוֹצה ַל ֲחזוֹר ְ
נוֹס ִעיםַ ,ה ֶח ְב ָרה ָ
ְבּ ִמ ְס ָפּר ַה ְ
אוֹטוֹבּוּסים ָה ֵא ֶלה.
ִ
ָבּ
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יח"צ

חידה בלשית

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

29

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

המצרים הקדמונים )שחיו
ִ

ֶה ָחטוּף ְבּ ִמ ְפ ָעל ַה ֶקרַח
אָדם ָע ִשׁירְ ,בּ ָמקוֹם ֶשׁ ִאישׁ
חוֹט ִפים ָרצוּ ְל ַה ְח ִבּיא ָ
ְ
א ְי ַח ֵפּשׂ אוֹתוֹ.
אוּלם ַה ֵקירוּר ֶשׁל ַה ִמ ְפ ָעל
"בּוֹאוּ נִ נְ ַעל אוֹתוֹ ְבּ ָ
ָשׂים אוֹתוֹ ְליַד ַה ְמ ָק ְר ִרים.
חוֹט ִפים" .נ ִ
אָמר ֶא ָחד ַה ְ
לוֹקים ֶשׁל ֶק ַרח"ַ ,
ִל ְב ִ
ֲפילוּ א ָצ ִריִ ל ְקשׁוֹר אוֹתוִֹ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַהכֹּל ָסגוּר ְונָעוּל ,חוּץ ֵמ ַחלוֹן ֶא ָחד
אִ
אַחר ֶשׁ ַה ִמ ְשׁ ָט ָרה ַתעֲזוֹב
יע ֵא ָליוַ .נ ֲחזוֹר ְל ַ
יוּכל ְל ַה ִג ַ
ָבוֹהֶ ,שׁ ַבּ ַח ִיים הוּא א ַ
ג ַ
עוֹב ִדים ֶשׁל ַה ִמ ְפ ָעל
אַחר ִל ְפנֵי ֶשׁ ָה ְ
ֲביר אוֹתוֹ ְל ָמקוֹם ֵ
ֶאת ַה ְשׁכוּנָה וְ ַנע ִ
י ִַגיעוּ".
ֱלםָ .ה ְי ָתה
אַחר ִכּ ְשׁ ָע ַת ִייםֵ ,הם ִגילוּ ֶשׁ ֶה ָחטוּף ֶנע ַ
ֲשׁר ֵהם ָחזְ רוּ ְל ַ
אוּלםַ ,כּא ֶ
ָ
ָבוֹה.
לוּלית ֶשׁל ַמ ִים ִמ ַת ַחת ַל ַחלוֹן ַהג ַ
ַרק ְשׁ ִ
ֵאיִ ה ְצלִי ַח ֶה ָחטוּף ָל ֵצאת ֵמ ַה ָמקוֹם?
ְתשׁוּבָה:
ָבוֹה
יע ַל ַחלוֹן ַהג ַ
אוֹתם ֶא ָחד ַעל ַה ֵשׁנִ י ְכּ ֵדי ְל ַה ִג ַ
לוֹקים ֶשׁל ֶק ַרח ְו ָשׂם ָ
ֶה ָחטוּף ָל ַקח ְבּ ִ
לוּלית ֶשׁל ַמ ִים.
ָמסוּ וְ ִנ ְשׁ ֲא ָרה ַרק ְשׁ ִ
לוֹקים ְכּ ָבר נ ַ
חוֹט ִפים ִה ִגיעוַּ ,ה ְבּ ִ
ֲשׁר ַה ְ
ָצאַ .כּא ֶ
וְ י ָ

כמה מילים על מילה

31

אֳ

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.
ִמ ֵבּין 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.

30

ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
דוֹמה ,אוֹ נ ְ
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה ָ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,
שׁל:
ְמ ָ
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָה ,ל ָ
ַמ ְ

ַצו אוֹ ָצב?
ָיבים
הוֹציא ַצו ֶשׁ ַחי ִ
קוּדהְ .ל ָמ ָשׁלִ :מ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת ִ
ַצו הוּא סוּג ֶשׁל ְפּ ָ
ָל ִשׂים ַמ ֵסכוֹת.
כּוּלנוּ ַמ ִכּ ִירים.
ָצב הוּא ַבּ ַעל ַה ַח ִיים ֶשׁ ָ
חוֹשׁ ִביםַ :ה ִאם ָצב יָכוֹל ְל ַק ֵבּל ַצו?
אַתם ְ
אַז ָמה ֶ

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 ֵבּזֵא ַרה
שרצה להכין
קפה במהירות
רבה יותר.
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גם לברון החליט לטובת החיסונים

32

אֳ

מאת רונן גליק
שחקן הכדורסל ,לברון ג'יימס ,נחשב לאחד השחקנים הטובים
בעולם.
יש לו מעריצים רבים ,שעוקבים אחרי מה שהוא עושה גם מחוץ
למגרש.
בחודש שעבר הודיע ג'יימס שהוא החליט להתחסן נגד הקורונה.
"בהתחלה לא הייתי בטוח לגבי החיסונים ,אבל עשיתי בדיקה
וחשבתי שזה מה שהכי טוב לי ,למשפחה ולחברים שלי" ,הוא אמר.
בעקבות )אחרי( ההודעה שלו ,רבים הלכו להתחסן גם הם.

ַתחֲרוּת ֵמ ֶה ָעבָר

רויטרס

ָהאוּלַמוֹת
ֲע ַדיִין א ְמ ֵל ִאים

33

34

מאת רונן גליק
דוּר ַסל ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ְקבוּצוֹת ַה ַכּ ְ
ַמ ְרוִ ויחוֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְמ ִכי ַרת
יסים ִל ְמנוּ ִיים.
ַכּ ְר ִט ִ
ֲד ִיין
אוּלםַ ,ה ָשׁנָה ַה ְמ ִכירוֹת ע ַ
ָ
ַחס ְל ָמה ֶשׁ ָהיָה ִל ְפנֵי
נְ מוּכוֹת ְבּי ַ
ַהקוֹרוֹנָה.
ֲד ִיין ְמ ַפ ֲח ִדים ַל ֲחזוֹר
ָשׁים ע ַ
" ֲאנ ִ
ֲלי
אוֹמ ִרים ַבּע ֵ
אוּלמוֹת"ְ ,
ָל ַ
רויטרס

מאת יעקב כהן
ָשׁים ְכּ ָבר א
דוֹליםֲ .אנ ִ
עוֹבר ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹת ִשׁינוּ ִיים ְג ִ
ֲענַף ַה ַח ְק ָלאוּת ֵ
ָד ִייםְ ,כּמוֹ ֶבּ ָע ָבר .רוֹב ַהעֲבוֹדוֹת ַנעֲשׂוֹת ַעל ְי ֵדי ְמכוֹנוֹת
עוֹב ִדים ָק ֶשׁה ַבּי ַ
ְ

ַחנוּ ְמ ַק ִווים
ַה ְקבוּצוֹתֲ " .אנ ְ
ֶשׁ ְבּ ֶה ְמ ֵשָׁ העוֹנָה ,זֶה ִי ְשׁ ַת ֵפּר".

ֲבוֹדה ַה ָק ָשׁה.
וּמ ַשׁ ְח ְררוֹת ֶאת ַה ַח ְק ַלאי ֵמ ָהע ָ
ְ
טוֹרים-
ֶה ִגיםִ ,מ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ַהיוֹם ִבּ ְט ַר ְק ִ
טוֹרים ִעם נ ָ
ְל ָמ ָשׁלִ ,בּ ְמקוֹם ְט ַר ְק ִ
רוֹבּוֹטים ְכּ ֵדי ַל ֲחרוֹשׁ ֶאת ַה ָשׂדוֹת.
ִ
שׁוֹכ ִחים ֶאת ַה ַח ְק ָל ִאים ֵמ ַה ְתקוּפוֹת ) ְז ַמנִ ים(
ַל ְמרוֹת זֹאתְ ,בּ ִא ְיר ַל ְנד א ְ

סוּסים.
ישׁה ִעם ִ
)עוֹשׂים( ַת ֲחרוּיוֹת ֲח ִר ָ
ִ
עוֹר ִכים
קוֹדמוֹתְ ,ו ְ
ַה ְ
שׁוֹפ ִטים
אַחד ַה ְ
ֲשׁר ַ
קוֹשׁר ַמ ְח ֵר ָשׁה ְלסוּסַ ,כּא ֶ
אַחד ַה ִמ ְת ָח ִרים ֵ
ַבּ ְתמוּנָהַ :
עוֹמד ְליָדוֹ.
ֵ
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Pixabay

ְבּנֵי ָהאָדָם
שׁ ִמים
ֲא ֵ

ִמיוּ ָחד
ֲעבוֹדָה ְט ִעי ָמה בּ ְ
35

36

מאת שירה לוי
עוֹל ִמית
יצה ַהאט' ָה ָ
'פּ ָ
ֶר ֶשׁת ִ
טוֹבה
ֲבוֹדה ָ
עוֹבד ַלע ָ
ְמ ַח ֶפּ ֶשׂת ֵ
טוֹעם ִפּיצוֹת.
יוּחד – ֵ
ִבּ ְמ ָ
וּל ַחווֹת
עוֹבד ָצ ִריֶ לאֱכוֹל ִפּיצוֹת ְ
ָה ֵ
יהן.
ֲל ֶ
)לוֹמר( ֶאת ַד ְעתוֹ ע ֵ
ַ
עוֹבד ְסכוּם ֶשׁ ָשׁוֶוה ְלֶ 20-א ֶלף
'ק ָשׁה' ַהזוְֹ ,י ַק ֵבּל ָה ֵ
ֲבוֹדה ַה ָ
ִבּ ְשׁ ִביל ָהע ָ
חוֹדשׁ.
ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶ
ֲבוֹדה ַהזוֹ?
רוֹצים ַלעֲבוֹד ָבּע ָ
יתם ִ
ַה ִאם ֱה ִי ֶ

מהיכן הגיע כל הזבל הזה?

37

יח"צ

אֳ

ויקיפדיה

מאת איילה שמעוני
יעה(
)הוֹד ָ
ִ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית ִה ְכ ִריזָה
ְ
מוּתם
)ה ָע ְל ָ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ַעל ַה ְכ ָח ָד ָתם ֵ

עוֹלם( ֶשׁל ִ 23מי ִנים ֶשׁל
ֵמ ָה ָ
ֲלי ַח ִיים
וּבע ֵ
יפּוֹריםָ ,ד ִגים ַ
ִצ ִ
ֲח ִרים.
אֵ
יוֹתר
מוּכּר ְבּ ֵ
ַבּ ַעל ַה ַח ִיים ַה ָ
ֶקר ַה ֶשׁ ְנ ָה ִבי
ימה הוּא ַהנ ֶ
ָבּ ְר ִשׁ ָ
ֲלה(.
)בּ ְתמוּנָה ְל ַמע ָ
ַ
נוּכל ִל ְראוֹת
"ל ַצ ֲע ֵרנוְּ ,כּ ָבר א ַ
ְ
יוֹתר",
ֲלי ַה ַח ִיים ָה ֵא ֶלה ֵ
ֶאת ַבּע ֵ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית.
חוֹק ִרים ְבּ ְ
אוֹמ ִרים ְ
ְ
אוֹתם ְבּכֹל ָמקוֹם
יפּ ְשׂנוּ ָ
"ח ַ
ִ
ָימים".
ֶא ְפ ָשׁ ִרי ְו ֵהם ְכּ ָבר א ַקי ִ
ימים ֶאת ְבּנֵי
ֲשׁ ִ
חוֹק ִרים ַמא ִ
ַה ְ
ֲלי ַה ַח ִיים
אָדם ַבּ ַה ְכ ָח ָדה ֶשׁל ַבּע ֵ
ָה ָ
ָה ֵא ֶלה.
"בּנִ יָיה ַבּ ֶט ַבעִ ,זיהוּם ְנ ָהרוֹת וְ ַצ ִיד
ְ
ֲלי ַה ַח ִיים
ִה ְק ִטינוּ ֶאת ִמ ְס ָפּר ַבּע ֵ
אוֹמ ִרים
ַמ ֵרי"ְ ,
ֶע ְלמוּ ְלג ְ
ַעד ֶשׁ ֵהם נ ֶ
חוֹק ִרים.
ַה ְ

מאת רונן גליק
לאורך כביש ארוך בבלגיה יש בימים אלה מראה מוזר –  8קילומטרים
של ערימות זבל בצדדים.
הזבל הזה הוא בעצם תכולה )מה שבפנים( הרוסה של בתים :מקררים,
תנורי אפייה ,רהיטים ועוד.
מאין )מאיפה( הגיע הזבל הרב הזה?
לפני כחודשיים היו בבלגיה ִשׁטפונות חזקים ,שהציפו בתים רבים.
כמובן ,שכל מה שהיה בבתים נהרס לגמרי והיה צריך לזרוק אותו.
אולם ,בגלל שלא היה מספיק מקום במזבלות ,הבלגים שמו אותו לאורך
הכביש.
"ייקח לנו כמה חודשים כדי לפנות )להוציא( את הכל" ,אומרים בבלגיה.
"נעשה זאת בזהירות ,כי יכול להיות שיש שם דברים שחשובים
למשפחות שהבתים שלהם נהרסו ,כמו אלבומי תמונות וכסף".

  

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 ְ

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

 .1בי"ח ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ָחשׁוּב
.

ַ .1ה ַצד ֶשׁבּוֹ זוֹ ַר ַחת ַה ֶשׁ ֶמשׁ

מ

ז

ח

ר

2

ַ .2ה ֵה ֶפֵ מ'אַ ֲחרוֹן'

נוֹתנִ ים ִחיסוּן
ִ .2איתוֹ ְ

1

3

נוֹתנֶת ָלנוּ ָח ָלב
ֶ .3

יער
ְ .3מ ַס ְד ִרים ִאיתוֹ ֵשׂ ָ

4

יקוֹפּ ֶטר
ֶ .4ה ִל ְ

יסל
ִ .4בּי ָר ָתה ְבּ ִר ֶ

ִ .5מ ְשׁ ָפּט ַבּתוֹ ָרה

 .5א גָדוֹל

ימן ִפּיסוּק ְבּ ֶא ְמ ַצע ִמ ְשׁ ָפּט
ִ .6ס ָ

ְ .6בּג ִ
ָילים
ָדים ֶשׁל ַחי ִ
.

5

6

ַ .7קוִ ויםְ ,רצוּעוֹת

נוֹשׁ ִמים אוֹתוֹ
ְ .7

ֶבל
זוֹר ִקים ָבּ ֶהם ֶאת ַהז ֶ
ְ .8

פ

'יוֹתר'
ַ .10ה ֵה ֶפִ מ ֵ

ח

ת

ו
1

ריבוע קסם

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 ְ

3

ישׁי
חוֹדשׁ ָה ִע ְב ִרי ַה ְשׁ ִל ִ
ַ .1ה ֶ
אוֹר ִחים
ֲ .2ח ַדר ְ
פּוֹפּוּל ִרי
ָ
ַ .4ט ַעם

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.

ֵ .1א ָ
יבר ִע ָ
יקרִי
ְ .2ט ִריפּוֹלִי ִהיא ִבּיר ָ
ָתה
ָ .3
שׂם ָעלָיו ְבּ ָגדִים

ָשׁה ֶשׁל ְל ַבדְ :בּ ִד _ _ _ _
ַ .2ה ְרג ָ
יתיִ ,ד ְמיוֹנִ יִ :בּ ְד _ _ _ _
ֲמ ִ
 .3א א ִ
ְ .4בּ ִחינָהֲ ,ח ִקי ָרהְ :בּ ִד _ _ _

בד

ילה'ְ :בּ ִד _ _ _ _
ַ .7ה ֵה ֶפִ מ ְ'ל ַכ ְת ִח ָ
ָדיםַ :בּ ִד _ _
עוֹשׂים ֵמ ֶהם ְבּג ִ
ִ .8
יס ָטלְ :בּד _ _ _
ְ .9ק ִר ְ
וּמ ְצ ִחיקְ :בּ ִד _ _ _
ִ .10סיפּוּר ְק ַצ ְר ַצר ַ
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2

3

4

4

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

ֵ .1בּית ִדין ֶצ ֶדקָ :בּ ָד" _

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

יסה גָדוֹל ְבּ ִבנְ יָין
אוּלם ְכּ ִנ ָ
ָ .3

מה המשך המילה?

ֶיקתְ :בּ ִד _ _ _
ְ .6בּצוּ ָרה ְמדוּי ֶ

8

 .8יֵשׁ ָלה ַק ָטר
וּקרוֹנוֹת
ְ

קוּפ ַסת ַפּח ְל ַמ ְשׁ ֶקה
ְ .9

יקאיַ :בּ ְד _ _
קוֹמ ָ
ִ .5

7

ֲ .4ה ָכנַת אוֹכֶל ל ֲ
ַאכִילָה
ְ .5
שׁזוּ ִריםְ ,מ ָ
חוּבּרִים

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 364
1

ָ .1מקוֹם ֶ
שׁבּוֹ ָהאוֹנִיוֹת עוֹגְנוֹת )חוֹנוֹת( .3 .דָג טוֹרֵף .6 .ר ֲ
ָא ָתה ֶ
'סרֶט'
ַבּ ֵ
שׁינָהִ .9 .מין צִינוֹרִית ֶ
שׁ ִ
שׁוֹתים ִא ָ
יתהַ .11 .ה ֵה ֶפֵ מ ֲ
'הר ָ
ִיסה'.
ְ .13מקוֹמוֹת ִעם ַהר ֵ
ְבּה ְמאוֹד ֵעצִיםַ .15 .ה ֵה ֶפֵ מ ֶ
'חוֹשַׁ .16 .'ה ֵה ֶפ
ִמ ָ
'מתוֹק'ַ .17 .בּ ַעל ַחיִים ֶ
שׁהוּא ֵס ֶמל ָה ִא ִ
יטיוּתַ .18 .ת ְח ִבּיב )אְַנ ְגלִית(.
ַ .19ה ֵבּן ֶ
שׁל ַהכּ ְ
ִב ָ
שׂה .21 .יֵשׁ ַהר ֵ
ְבּה כּ ֵ
ָאלֶה ַבּיָם .23 .הוֹ ְלכִים ִאיתוֹ
לַשׁוּק .24 .א נ ְ
ָתנוּ ֶ
שׁי ְ
ִקרֶהַ .26 .ה ֵה ֶפִ מ ִ
'טוֹבים'ֵ .28 .
אוֹמר ִ
שׁיר.

13

14

17

17

2

3

9

10

19

21

24

16

18

19

25

26

27

28

29

29

31

ַ .40ת ְבלִין ָמ ַ
לוּחֶ .41 .ח ֶבל ֶ
שׁ ִאיתוֹ ְ
תוֹפ ִסים ִ
סוּסיםִ .42 .ה ְס ַתיֵים.

33

 .44הוֹלֵַ מ ֵהר ְמאוֹדַ .46 .
אַחד ַהכִּיווּנִיםַ .48 .מ ְס ִפּיקַ .50 .בּד ֶ
שָׁ
שׂ ִמים

35

36

31

32

34

37

38

41

ַעל שׁוּל ָ
ְחן .51 .נ ְ
ִמצָא ִעם עוֹד ֲח ֵברִיםַ .52 .מ ְדלִיק ְבּ ֵאשׁ.

21

20

23

30

ֶ
שׁל ַה ָפּרָהִ .34 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָה .35 .א ַחיָ .36 .
שׂם ְבּי ַ
ַחד ָ
חוֹמרִים שׁוֹנִים.

16

22

34

39

42
47

46

מאונך:

11

12

15

23

 .29נ ְ
ִמצֵאת ַבּ ֶפּהַ .30 .ה ַ
'בּ ַעל' ֶ
שׁל ָה ֵעזַ .31 .ה ֵה ֶפִ מ'א'ַ .33 .ה ַ
'בּ ַעל'

3

4

5

6

6

7

8

49

38

43

48

44

50

49

45

51

52

51

50

40

40

ַ .1ה ֵה ֶפִ מ ְ
'מלוּ ְכלַָ .2 .'ה ֵה ֶפִ מ'ל ַ
ְהר ִ
ְחיק'ֶ .3 .חדֶר ְבּ ֵבית ַה ֵס ֶפר.
 .4ר ֵ
ָאשׁי ֵתיבוֹת ֶ
שׁל ר ֵ
ָאשׁי ֵתיבוֹת .5 .נ ְ
ִמצָא ַבּ ֶ
שׁ ִביַ .6 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'מת'ִ .7 .עיר ַה ִבּירָה ֶ
שׁל ֶפּרוַּ .8 .ה ֵה ֶפִ מ'לְאַט'ִ .10 .
שׁיר ַ
וּמְנגִינָה )ר"ת
–ר ֵ
ָאשׁי ֵתיבוֹת(ָ .12 .
שׂ ִמים אוֹתוֹ ְבּ ָפמוֹטַ .14 .ה ֵה ֶפֵ מ ָ
'חרוּץ'ִ .15 .מילַת ִקיצוּר ל ָ
ְ'אַבּא'ֶ .19 .פּ ַתח גָדוֹל; ַהגוֹל ְבּכַדוּ ֶרגֶל .20 .שׁוֹק.
ַ .21בּ ַעל ַחיִים ֶ
שׁנ ְ
ִקרָא ְ
'ס ִפינַת ַה ִמד ָ
ְבּר'ַ .22 .ה ֵחלֶק ֶ
שׁל ַהצ ַ
ֶמח ֶ
שׁנ ְ
ִמצָא ִמ ַת ַחת ל ֲ
ַאד ָ
ָמהְ .23 .מדִינָה ֶ
שׁ ַחיִים ָבּה ֲהכִי ַהר ֵ
ְבּה ֲאנ ִ
ָשׁים ָבּעוֹלָם.
ַ .25ה ֵה ֶפֵ מ' ָענִי' .27 .יוֹצֵא ֵמ ָה ֲא ָ
רוּבּה .30 .יֶרֶק גִינָה אָדוֹםִ .31 .אישׁ דָת נוֹ ְצרִיָ .32 .עלָיו ַה ָ
שׁלוֹםַ .33 .ה ֵה ֶפֵ מ' ֲע ִ
צוּבים'ַ .34 .היוֹם ֶ
שׁ ֲ
אַחרֵי
ַהיוֹםִ .36 .טיוּל ָק ֶ
שׁה וְאָרוֹ .37 .צִיפּוֹר גְדוֹלָה ְ
וּשׁחוֹרָהַ .38 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
'בּת'ִ .39 .עיר ַה ִבּירָה ֶ
שׁל ִעירָאקִ .41 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָהִ .43 .מילַת
ְ
שׁ ֵאלָהַ .45 .ה ִמיץ ֶ
שׁל ַה ֶפּרַחְ .47 .בּתוֹכִיֵ .49 .
עוֹבר ֵבּין ְ
שׁ ֵתי נְקוּדוֹת.

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

...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...הזוכים בפרסים...
ליאור ויזל ,תל-אביב

אורן לוי ,ירושלים

יאיר אסף ,ראש העין

נעם לקס ,נתניה

אמה מונסונגו ,חולון

רני יפה ,אשדוד

נדב חצרוני ,טבעון

כסיף חביב ,אילת

מוחמד אבו-סייף ,עכו

מעין שמר ,אפרת

ְ .1מצוּיָירְ ,
קוֹל ַ
נוֹעִ ,א ֵ
ילם _____________
ֵ .2צרוּףַ ,מ ְט ֵבּ ַע ,יָם _____________
ֶ .3
אוֹמץֵ ,ח ֶפץָ ,שׁ ֵלם _____________
ִ .4כּיפּוּר ,טוֹבֵ ,ס ֶדר _____________
ְ .5בּלוֹנְ ִדינִ יָ ,ק ָצרְ ,מ ָ
תוּל ָתל _____________
 .6חוֹם ,קוֹרִ ,מ ְ
יקרוֹ _____________
ִ .7דיןַ ,ת ְמחוּיִ ,שׁימוּשׁ _____________
 .8יָרוֹק ,אָדוֹם ,יוֹם _____________
יוֹם ֵ /
שָׂ
יער  /לֵב  /אוֹר ֶ /ס ֶרט ֵ /בּית  /לָשׁוֹן  /גַל

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

 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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ָמה ִה ְפ ִחיד ֶאת ַה ַמ ָל ִחים ָה ִאי ַט ְלקִים?
מאת עמית גרינברג
יט ְל ִקי ִנ ְדהֲמוּ
ַמ ָל ִחים ֶשׁל ֵחיל ַהיָם ָה ִא ַ
ִ)ה ְת ַפּ ְלאוּ( ִל ְראוֹת ָדג מוּזָר ְמאוֹד.
ֲבל יֵשׁ לוֹ
הוּא נִ ְר ֶאה ְכּמוֹ ָכּ ִרישׁ ,א ָ
ָפּנִ ים ֶשׁל ֲחזִ יר.
אָמרוּ.
"ח ַשׁ ְבנוּ ֶשׁזוֹ ִמ ְפ ֶל ֶצת"ֵ ,הם ְ
ָ
ָדיר )יֵשׁ ְמ ַעט ָכּמוֹהוּ(,
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁזֶה ָדג נ ִ
'דג ֲחזִ יר' .הוּא ַחי ָעמוֹק
ֶשׁנִ ְק ָרא ָ

רוֹאים אוֹתוֹ.
ְמאוֹד ַבּיָם וְ ִכּ ְמ ַעט וְ א ִ
יט ְליָה.
חוֹפי ִא ַ
ַלה מוּל ֵ
ָדיר ֶשׁנִ ְתג ָ
ַבּ ְתמוּנוֹתַ :ה ָדג ַהנ ִ

למה הפרה באוויר?



39

אֳ

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.

רויטרס
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38

ֶסרֶט רִאשׁוֹן
ַבּ ַחיִים
40

מאת שירה לוי
)ה ְראוּ(
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ָבר ִה ְק ִרינוּ ֶ
ַבּ ֶ
נוֹע.
קוֹל ַ
סוֹמ ְליָה ֶס ֶרט ְבּ ֵבית ְ
ְבּ ַ
אַחר
ָה ְי ָתה זוֹ ַה ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ְל ַ
ָ 30שׁנָה.
ְבּ ֶמ ֶשַׁ 30 ה ָשׁ ִנים ָה ֵא ֶלהָ ,ה ְי ָתה
סוֹמ ְליָה ִמ ְל ֶח ֶמת ֶאזְ ָר ִחים.
ְבּ ַ
מוֹר ִדים ֶשׁ ָשׁ ְלטוּ ְבּ ִעיר ַה ִבּי ָרה,
ַה ְ
תוֹשׁ ִבים
ָתנוּ ַל ָ
ָדישׁוֹ ,א נ ְ
מוֹג ִ
ִל ְראוֹת ְס ָר ִטיםְ .ל ַד ְע ָתם ,זֶה
אָסוּר ִמ ְבּ ִחינָה ָד ִתית.
יח ְל ַס ֵלק ֶאת
ַכּיוֹםַ ,ה ִשׁ ְלטוֹן ִה ְצ ִל ַ
ַסה
מוֹר ִדים ֵמ ָה ִעיר ,וְ הוּא ְמנ ֶ
ַה ְ
לוּלם
ְל ַה ְח ִזיר ֶאת ַה ַח ִיים ְל ַמ ְס ָ
)ל ַח ִיים ָה ְר ִג ִילים ֶשׁ ָל ֶהם(.
ַ
נוֹע וְ א
קוֹל ַ
"בּ ַח ִיים א ָה ִיינוּ ַבּ ְ
ַ
אָמרוּ ַר ִבּים ֵמ ֵא ֶלה
ָר ִאינוּ ֶס ֶרט"ְ ,
נוֹע.
קוֹל ַ
ֶשׁ ָבּאוּ ַל ְ

