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ִשׂ ָר ֵאל
ְשׁי ְטפוֹנוֹת ֲענָק ְבּי ְ
ַס ָכּנָה ל ִ

3

שׁבַּחוֹרֶף
)אוֹמרִים( ֶ
ְ
ַמ ְד ָענִים טוֹ ֲענִים
שׁיְִגרְמוּ
ְשׁ ִמים ֲחזָקִיםֶ ,
ַהקָרוֹב יֵירְדוּ ג ָ
ִשׂ ָר ֵאל *
ְשׁי ְטפוֹנוֹת ֲענָק ְבּי ְ
)יַ ֲעשׂוּ( ל ִ
שׁלָה ְצרִיכָה ְל ִה ְתכּוֹנֵן
ְל ַד ְע ָתםַ ,ה ֶמ ְמ ָ
ִמנוֹ ַע )א ָל ֵתת( ֲאסוֹנוֹת ְבּ ַחיֵי
ְלזֶהְ ,כּדֵי ל ְ
אָדָם *

   

ַמ ְאדִים זֶה כָּאן
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מאת עמית גרינברג
ָאים
ְבּ ַמ ְכ ֵתשׁ ָרמוֹן ֶשׁ ַבּ ֶנגֶב יֵשׁ ְתנ ִ
דוֹמים ְל ֵאלוּ ֶשׁ ַבּ ַמ ְא ִדים.
ֶשׁ ִ
ָאוּטים
אַס ְטרוֹנ ִ
יבּה זוְֹ ,
ִמ ִס ָ
אַמנִ ים ָשׁם.
וּמ ְד ָענִ ים ִמ ְת ְ
ַ

  

רויטרס

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

    

רויטרס

תרגיל ענק בשמי ישראל
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אֳ

מאת יעקב כהן
בחודש שעבר ,היה תרגיל
בשמי ישראל.
גדול ֵ
בתרגיל השתתפו ֵחילות
אוויר משמונה מדינות:
ארצות הברית ,גרמניה,
איטליה ,בריטניה ,צרפת,
  
הודו ,יוון וישראל.
המטוסים של הצבאות טסו מעל ישראל בטיסת כבוד מיוחדת.
את המטס )טיסה מסודרת( הובילו מטוסים מישראל ומגרמניה ,כאשר
המטוס הגרמני היה צבוע בצבעי כחול-לבן.

ַה ְמ ִחירִים ָעלוּ ִבּ ְגלַלְ ...ס ָערָה
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ירושלים

קוראים כותבים...
ַג ֲאוָוה גְדוֹלָה

משולחן העורך
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)שׁ ֵאין ַה ְר ֵבּה
ָדיר ֶ
יתוּח ַהנ ִ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 363כּ ַת ְב ֶתם ַעל ַה ֲח ָל ִלית ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִליתַ ,על ַהנִ ַ

'סוֹרוֹקה' וְ ַעל ְשׁ ֵתי ַה ְמ ָצאוֹת ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת – ַה ַכּוֶו ֶרת
ָ
חוֹלים
ְכּמוֹתוֹ( ְבּ ֵבית ַה ִ
ַיצר ַמ ִים ֵמ ָה ֲא ִוויר.
רוֹבּוֹטית וְ ַה ַמ ְכ ִשׁיר ֶשׁ ְמי ֵ
ִ
ָה
שׁוּבים.
ֹל-כֲּ ח ִ
עוֹשׂים ְד ָב ִרים כּ ָ
דוֹלה ָל ַד ַעת ֶשׁ ַבּ ְמ ִדינָה ַה ְק ַטנָה ֶשׁ ָלנוּ ִ
זוֹ ַג ֲאוָוה ְג ָ
טוֹבים ָכּ ֵא ֶלה ָבּ ִעיתוֹן.
יוּב ִיים ְו ִ
ְבּ ַב ָק ָשׁהַ ,ת ְמ ִשׁיכוּ ִל ְכתוֹב ַעל ְד ָב ִרים ִח ִ
יערה ברוורמן ,הרצליה

ַר ְעיוֹן א מוּ ְצלָח
מוּק ָדם ֵמ ָה ָר ִגיל ְכּ ֵדי
ָשׁים ָלקוּם ָשׁ ָעה ְ
יע ַל ֲאנ ִ
יליוֹן ְ 363כּ ַת ְב ֶתם ַעל ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ַמ ִצ ַ
ְבּ ִג ָ
רוּח טוֹב כֹּל ַהיוֹם.
ִל ְהיוֹת ְבּ ַמ ַצב ַ
ֵיפים
ַחנוּ ִנ ְהיֶה ֲעי ִ
קוֹדםֲ ,אנ ְ
מוּצ ָלחִ .מ ְפּנֵי ֶשׁ ִאם נָקוּם ָשׁ ָעה ֶ
ְל ַד ְע ִתי ,זֶהוּ ַר ְעיוֹן א ְ
רוּח ֶשׁ ָלנוּ א ִי ְהיֶה טוֹב ִבּ ְכ ָלל.
יוֹתר ,וְ אָז ַמ ַצב ָה ַ
ֵ
אורי אהרוני ,ירושלים

ישׁהוּ יֺאכַל ֶאת זֶה!
שׁ ִמ ֶ
ֲאנִי א ַמ ֲא ִמינָה ֶ
יע ֶלאֱכוֹל זְ ָח ִלים
ירוֹפּה ַמ ִצ ַ
ְבּ ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ְ 364כּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ִא ְרגוּן ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁל ֵא ָ
יפּוּשׁיוֹת.
ֶשׁל ִח ִ
ישׁהוּ ִי ְר ֶצה ֶלאֱכוֹל ֶאת ַהזְ ָח ִלים ָה ֵא ֶלה.
ֲמינָה ֶשׁ ִמ ֶ
אֲנִ י א ַמא ִ
עוֹלם.
אַחר ְכּ ֵדי ִל ְפתוֹר ֶאת ְבּ ָעיַית ָה ָר ָעב ָבּ ָ
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁ ְכּ ַדאי ָל ֶהם ְל ַח ֵפּשׂ ָמזוֹן ֵ
אֲנִ י ֶ
ענת ביתן ,אשקלון
* ַת ְק ִציב ְמדִינָהַ :ת ְק ִציב ְמ ִדינָה הוּא ְסכוּם ְמסוּיָים ֶשׁל ֶכּ ֶסף ְל ַמ ָטרוֹת שׁוֹנוֹת
קוֹב ִעים ֵמרֹאשְׁ ,ל ִפי ְסכוּם
ימוּשׁים ְ
ימוּשׁים שׁוֹנִ ים ֶשׁ ָצ ִריְ בּ ֶמ ֶשָׁ שׁנָהֶ .את ַה ִשׁ ִ
וּל ִשׁ ִ
ְ
ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁיֵשׁ.
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ָמה ָחשׁוּב ְבּ ַת ְק ִציב
7
ַה ְמדִינָה?

*

ימה ְל( ֶאת
)ה ְס ִכּ ָ
ישׁ ָרה ִ
ֶסת ִא ְ
ַה ְכּנ ֶ
ַת ְק ִציב ַה ְמ ִדינָה.
יוֹד ִעים ָמה
ַחנוּ ְ
ְל ִפי ַה ַת ְק ִציבֲ ,אנ ְ
שׁוּבים ֶשׁ ַה ְמ ִדינָה
ֵהם ַה ְד ָב ִרים ַה ֲח ִ
)ל ִשׂים ֶכּ ֶסף(
יע ָ
רוֹצה ְל ַה ְשׁ ִק ַ
ָ
ישׁים,
ילת ְכּ ִב ִ
ָבּ ֶהםְ .ל ָמ ָשׁלְ :ס ִל ַ
ֲק ַמת
חוֹלים ,ה ָ
ְבּ ִניַית ָבּ ֵתי ִ
יטאוֹתֶ ,ע ְז ָרה ִבּ ְבנִ יַית
יב ְר ִס ָ
אוּ ִנ ֶ
דוֹלים ְועוֹד.
ִמ ְפ ָע ִלים ְג ִ
עוֹסק גַם ִבּ ְד ָב ִרים
ַה ַת ְק ִציב ֵ
יוֹתרְ .ל ָמ ָשׁלֶ :עזְ ָרה
'ק ַט ִנים' ֵ
ְ
)ע ְז ָרה(
יוּע ֶ
ָכים ,אוֹ ִס ַ
יל ִדים נ ִ
ִל ָ
ידים ֶשׁ ִע ְב ִרית ִהיא
ְל ַת ְל ִמ ִ
א ְשׂ ַפת ָה ֵאם ֶשׁ ָל ֶהםֶ ,עזְ ָרה
נוֹער ְועוֹד.
ִל ְתנוּעוֹת ַ
ֶסת
יבּה ֶשׁ ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
זוֹ ַה ִס ָ
ֹל-כַּ על ַה ַת ְק ִציב.
ִנ ְל ָח ִמים כּ ָ
ֲגים ְל ִציבּוּר
ַר ִבּים ֵמ ֶהם דוֹא ִ
ַהבּוֹ ֲח ִרים ֶשׁ ָל ֶהם.
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ֶאזְ ְר ֵחי ִי ְשׂ ָר ֵאל
נוֹשׂא
א ִמ ְת ַענְ ְיינִ ים ַמ ְס ִפּיק ַבּ ֵ
יע
ַסים ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ
ַהזֶהֵ .הם א ְמנ ִ
ֲביר ְכּ ָס ִפים
ַעל ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְל ַהע ִ
אַח ֶרת.
שׁוּבה ָכּזוֹ אוֹ ֶ
ְל ַמ ָט ָרה ֲח ָ
סוֹמ ִכים ַעל ָכֶּ ,שׁ ַה ָשׂ ִרים
ֵהם ְ
יוֹד ִעים
ֶסת ְ
ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה וְ ַח ְב ֵרי ַה ְכּנ ֶ
יכים.
ָמה ָה ֶא ְז ָר ִחים ְצ ִר ִ
ַחנוּ,
ֲבל גַם ֲאנ ְ
אוּלי נָכוֹן ,א ָ
זֶה ַ
יכים ָל ִשׂים
ֶא ְז ְר ֵחי ַה ְמ ִדינָהְ ,צ ִר ִ
נוֹשׂא ַה ַת ְק ִציב.
ֵלב ְל ֵ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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"עד ְשׁנַת
ַפ ָת ִלי ֶבּנֶטַ :
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ַעד ֶאנֶ ְר ְגיָה נְ ִקיָיה .רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ,נ ְ
◄יְ
כוֹלה ִל ְתרוֹם
אָמר ֶשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְי ָ
ִ ,2050ת ְהיֶה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַרק ֶאנ ְֶר ְגיָה ְנ ִקיָיה" .הוּא גַם ַ
יבה.
טוֹבת( ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
)ל ַ
נוֹלוֹגיוֹת ֲח ָדשׁוֹת ְל ַמ ַען ְ
עוֹלם ֶט ְכ ְ
ָל ָ
◄ יַ ְרדֵן ְת ַקבֵּל עוֹד ַמיִם
ִשׂ ָר ֵאלָ .ה ֶעזְ ָרה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית
ִמי ְ
שׁוּבה ְלי ְַר ֵדן ְמאוֹד ִבּ ְג ַלל
ֲח ָ
ֶשׁ ֵאין ָבּה ִכּ ְמ ַעט ַמ ִים.
ֶקת ֶאת
ָה ֶעזְ ָרה ַהזוֹ ְמ ַחז ֶ
ַה ְק ָשׁ ִרים ֶשׁ ֵבּין ַה ְמ ִדינוֹת.

www.hebrewtoday.com
דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel
and Around the World
עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא
yigal@hebrewtoday.com

מקורות

  

ַסה ִל ְמצוֹא
שׁיכִים ַל ֲעלוֹתַ .ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְמנ ָ
◄ ְמ ִחירֵי ַהפֵּירוֹת וְ ַהיְרָקוֹת ַמ ְמ ִ
חוּץ-לאָ ֶרץַ .עד ַע ְכ ָשׁיו ְלא ַה ְצ ָל ָחה.
ָ
יריםַ ,עלְ -י ֵדי ְיבוּא ִמ
ְד ָר ִכים ְלהוֹזִ יל ֶאת ַה ְמ ִח ִ
ַחנוּ ְמ ַקוִ וים
שׁלָה ֶה ֶע ְל ָתה ֶאת ְמ ִחירֵי ַה ֵכּלִים ַה ַחדַ -פּ ֲע ִמיִיםֲ " .אנ ְ
◄ ַה ֶמ ְמ ָ
פּוֹג ִעים
בוֹהיםֶ ,א ְז ָר ִחים ִי ְשׁ ַת ְמשׁוּ ָפּחוֹת ַבּ ֵכּ ִלים ָה ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
ירים ַה ְג ִ
ֶשׁ ִבּ ְג ַלל ַה ְמ ִח ִ
יבה.
אוֹמ ִרים ַבּ ִמ ְשׂ ָרד ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
יבה"ְ ,
ַבּ ְס ִב ָ
ָרים ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ֵאין ַמ ְס ִפּיק ַגנָנוֹת.
◄ ַמ ְחסוֹר אַ ְר ִצי ְבּ ַגנָנוֹתַ .גנֵי ְי ָל ִדים ַר ִבּים נִ ְסג ִ
וּמ ִמ ְשׂ ָרד ַה ִחינוִּ ל ְמצוֹא ִפּ ְתרוֹן ַל ְבּ ָעיָה
כוֹח( ֵמ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִ
)רוֹצים ְבּ ַ
דוֹר ִשׁים ִ
הוֹרים ְ
ִ
אוֹמ ִרים.
יכ ַפּת"ֵ ,הם ְ
וּלאַף ֶא ָחד א ִא ְ
ָעים ֵמ ַה ַמ ָצב ְ
"ה ְי ָל ִדים נִ ְפג ִ
ִבּ ְמ ִהירוּתַ .

חוֹשׁבִים?
ָמה אַ ֶתם ְ
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ְבּ ַעד

נֶגֶד

ויחים ֶכּ ֶסף
• ַמ ְשׂ ִכּי ֵרי ִדירוֹת ַמ ְר ִו ִ
שׁוֹכ ִרים ֶאת
ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
יוֹתר,
ירים ֵ
ֲשׁ ִ
הוֹפ ִכים ַלע ִ
ַה ִדירוֹת וְ ְ

מוֹק ָר ִטית,
• ִי ְשׂ ָר ֵאל ִהיא ְמ ִדינָה ֵד ְ
ֶשׁ ָבּה כֹּל ֶא ָחד יָכוֹל ִל ְמכּוֹר אוֹ
רוֹצה.
ְל ַה ְשׂ ִכּיר ְבּ ֵאיזֶה ְמ ִחיר ֶשׁהוּא ֶ

יוֹתר.
הוֹפ ִכים ַל ֲע ִנ ִיים ֵ
שׁוֹכ ִרים ְ
וְ ַה ְ
)צוֹדק( ְל ַהעֲלוֹת כֹּל
• זֶה א הוֹגֵן ֵ

• ְבּ ִמ ְק ִרים ַר ִבּיםַ ,ה ְשׂ ִכירוּת ִהיא
ידה ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ִדי ָרה.
ָסה ַה ְי ִח ָ
ַה ַפּ ְרנ ָ

ַה ְז ַמן ֶאת ְמ ִחי ֵרי ַה ְשׂ ִכירוּת,
ָשׁים א
ְכּ ֶשׁ ַה ַמ ְשׂכּוֹרוֹת ֶשׁל ֲאנ ִ
עוֹלוֹתָ .צ ִריְ ל ַה ְת ִאים ֶאת

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
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אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
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אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing

)ק ֶשׁה ָל ֶהם( ְל ַשׁ ֵלם אוֹתוֹ.
ָבוֹה ְמאוֹד ,וְ ַר ִבּים ִמ ְת ַק ִשׁים ָ
ְשׂ ַכר ִדי ָרה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ג ַ
הוֹרים.
ירים ָלגוּר ְבּ ִדירוֹת עֲלוּבוֹת ,אוֹ ָלגוּר ִעם ַה ִ
)עוֹשׂה( ִל ְצ ִע ִ
ֶ
זֶה גוֹ ֵרם
שׂכִירוּת?
ִשׁמוֹר( ַעל ְמ ִחירֵי ַה ְ
ַה ִאם ָצרִיְ ל ַפ ֵק ַח ) ִלבְדוֹק ,ל ְ

ַה ְשׂ ִכירוּת ַל ְמ ִציאוּת.
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רוֹצה ַלעֲזוֹר
• זֶה טוֹב ֶשׁ ַה ְמ ִדינָה ָ
יכה
ֲבל ִהיא א ְצ ִר ָ
ָל ֲע ִנ ִיים ,א ָ

צילומים Photos
רויטרס

ֲלי
ַלעֲשׂוֹת זֹאת ַעל ֶח ְשׁבּוֹן ַבּע ֵ
ַה ִדירוֹת.

אין להעתיק בכל צורה שהיא בלא אישור בכתב מהמוציאים
לאור .אין המערכת מחזירה כתבי יד או צילומים.
© All Rights Reserved.
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ְשׁי ְטפוֹנוֹת ֲענָק בַּחוֹרֶף
ַס ָכּנָה ל ִ

ַה ְמ ִחירִים ָעלוּ
ִבּ ְגלַלְ ...ס ָערָה

10

מאת יגאל צדקא

12

ַמ ְד ָענִ ים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
)אוֹמ ִרים(
ְ
טוֹעֲנִ ים

ֶשׁ ַבּחוֹ ֶרף ַה ָקרוֹב יֵשׁ
יטפוֹנוֹת ֲענָק.
ַס ָכּנָה ְל ִשׁ ְ
"חוֹם ַה ַמ ִים ַבּיָם ַה ִתיכוֹן
ְו ָהאֲוִ ויר ַה ַקר ֶשׁ ֵמ ָע ָליו
)עוֹשׂים( ְג ָשׁ ִמים",
ִ
יוֹצ ִרים
ְ

רויטרס

 

ָאים ַבּחוֹ ֶרף ַה ָקרוֹב ִי ְג ְרמוּ ) ַיעֲשׂוּ( ְל ָכֶ שׁ ִי ְהיוּ ְס ָערוֹת
"ה ְתנ ִ
ֵהם ַמ ְס ִבּ ִיריםַ .
ָקיםְ .ל ִפי ַה ֶמ ְח ָק ִריםֶ ,בּחוֹ ָר ִפים ַה ָבּ ִאיםַ ,ה ְס ָערוֹת
ֲחזָקוֹת ִעם ְג ָשׁ ִמים ֲחז ִ
יטפוֹנוֹת ֲענָק".
יתן ִשׁ ְ
ָביאוּ ִא ָ
ְי ַת ְג ְבּרוּ עוֹד וָעוֹד וְ י ִ
נוֹע )א ָל ֵתת(
יכה ְל ִה ְתכּוֹנֵן ְלזֶהְ ,כּ ֵדי ִל ְמ ַ
ְל ַד ַעת ַה ַמ ְד ָע ִניםַ ,ה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְצ ִר ָ

ָרים ְ)בּ ֵריכוֹת ַמ ִים( ְכּ ֵדי
יעים ָלה ִל ְבנוֹת ַמ ֲאג ִ
אָדםֵ .הם ַמ ִצ ִ
אֲסוֹנוֹת ְבּ ַחיֵי ָ
סוּכּנִ ים.
יטפוֹנוֹת ְמ ָ
ִ'ל ְתפּוֹס' ֶאת ַה ַמ ִים ְוא ָל ֵתת ָל ֶהם ִליצוֹר ִשׁ ְ
וּל ָב ִתים"ֵ ,הם
ישׁים ְ
ָקים ַר ִבּים ִל ְכ ִב ִ
"בּכֹל ִמ ְק ֶרה ,נִ ְר ֶאה ֶשׁ ִי ְהיוּ ַה ָשׁנָה נְ ז ִ
ְ
אוֹמ ִרים.
ְ

מאת רונן גליק
עוֹלם ֶשׁ ָלנוּ ָק ָטן,
אוֹמ ִרים ֶשׁ ָה ָ
ְ
ְו ָד ָבר ֶשׁקוֹ ֶרה ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד,
עוֹלם גַם ַבּ ָצד ַה ֵשׁנִ י
יע ַעל ָה ָ
ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ֶשׁלוֹ.
וּב ֵכןִ ,מ ְק ֶרה ֶשׁ ָק ָרה ָלאַ ֲחרוֹנָה
ְ
ָמל ִסינִ י ַמ ְר ֶאה ֶשׁזֶה ְבּ ֶה ְח ֵלט
ְבּנ ֵ
נָכוֹן.
ָמל ָה ְי ָתה ְס ָע ָרה
ָבּ ֵאזוֹר ֶשׁל ַהנ ֵ
ָמל ָס ְגרוּ אוֹתוֹ,
ֲלי ַהנ ֵ
דוֹלהְ .מ ַנה ֵ
ְג ָ
יעה
נוֹע )א ָל ֵתת( ְפּ ִג ָ
ְכּ ֵדי ִל ְמ ַ
ָמל
ָבּאוֹ ִניוֹתַ .ה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ֵמ ַהנ ֵ
)מוֹציאָה
ִ
ַיצאת
ַהזֶהִ ,סין ְמי ֵ
מוּצ ִרים ַר ִבּים .וְ ָכ
ֵמ ַה ְמ ִדינָה( ָ
)חיכּוּ(
ְמאוֹת אוֹ ִניוֹת ֲענָק ִה ְמ ִתינוּ ִ

לבנונים רוצים שלום ִעם ישראל
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אֳ

מאת יעקב כהן
כפי שכתבנו בעבר ,לבנון
נמצאת במשבר כלכלי קשה
מאוד .בחודש האחרון יש
גם הפסקות חשמל רבות,
והאזרחים נשארים בחושך
רויטרס
  
במשך שעות ואפילו ימים.
לאחרונה היו קרבות )מלחמות קטנות( ברחובות ביירות וגם הרוגים.
ממשלת ישראל הציעה ללבנון עזרה ,אך היא סירבה )לא הסכימה( לקבל
אותה.
המפתיע הוא שעכשיו יותר ויותר אזרחים לבנונים מדברים על שלום.
"שלום ִעם ישראל יציל את המדינה שלנו" ,הם אומרים" .ישראל היא
מדינה שמוכנה לעזור לנו ,וכולם ירוויחו מזה".
אולם ,כאמור ,הממשלה הלבנונית לא רוצה עזרה מישראל ,והחיים
בלבנון הופכים לקשים יותר ויותר.
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ָמל ְכּ ֵדי ָל ַק ַחת ֶאת
ִמחוּץ ַלנ ֵ
מוּצ ִרים ָה ֵא ֶלהַ .התוֹר ִה ְתאָ ֵר
ַה ָ
וּמוּצ ִרים ַר ִבּים י ִַגיעוּ
יוֹתרָ ,
יוֹתר ְו ֵ
ֵ
)ל ָמקוֹם ֶשׁ ָל ֶהם( ַרק ְבּעוֹד
ֲדם ַ
ְל ַיע ָ
יוֹתר.
ֲפילוּ ֵ
חוֹדשׁ ַוא ִ
ֶ
אוֹתם
)עוֹשׂה( ְל ַמ ְחסוֹר ְבּ ָ
ֶ
זֶה גוֹ ֵרם
ֲליַית
עוֹלם כּוּלוֹ וְ ַלע ִ
מוּצ ִרים ָבּ ָ
ָ
ירים.
ְמ ִח ִ
ֲשׁר ַה ְמ ִחיר ֶשׁל ַמ ְח ֵשׁב,
אָז ַכּא ֶ
ֲפילוּ ַצ ַל ַחת ְק ַטנָה
ֲצוּע ,אוֹ א ִ
ַצע ַ
)ע ָשׂה( ְלזֶה.
ֲלהָ ,ת ִבינוּ ָמה ָג ַרם ָ
ַיע ֶ

   

רויטרס

אוֹנִיוֹת ַהנוֹ ְס ִעים רוֹצוֹת ֶא ְתכֶם

נְסִיעוֹת
ְמתוּקוֹת
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מאת שירה לוי
אַחר ַמ ְשׁ ֵבּר ַהקוֹרוֹנָה.
נוֹס ִעים ַה ְגדוֹלוֹת ְמנַסוֹת ַל ְחזוֹר ִל ְפ ִעילוּת ְל ַ
אוֹנִ יוֹת ַה ְ
יוּחד( ִבּ ְג ַלל
)בּ ְמ ָ
יקר ִ
ֲרים ָלשׁוּט ָבּ ֶהןְ ,בּ ִע ָ
ָירים א ְמ ַמה ִ
ַה ְבּ ָעיָה ִהיא ֶשׁ ַה ַתי ִ
ֲח ִרים.
נוֹס ִעים א ֵ
יד ֵבק ִמ ְ
)פּ ַחד( ְל ִה ָ
ַה ֲח ָשׁשׁ ַ
יסים
ָמים ֵא ֶלה ַכּ ְר ִט ִ
מוֹכרוֹת ְבּי ִ
עוֹלם ְ
ָל ֵכןֶ ,ח ְברוֹת ַה ַס ָפּנוּת )אוֹנִ יוֹת( ָבּ ָ
זוֹלים ְמאוֹד.
ִ
יקח עוֹד ְז ַמן ַרב ַעד ֶשׁ ָהאוֹנִ יוֹת ִי ְת ַמ ְלאוּ שׁוּב
ַל ְמרוֹת זֹאת ,נִ ְר ֶאה ֶשׁ ִי ַ
נוֹס ִעים.
ְבּ ְ

14
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מאת איילה שמעוני
עוֹלם
שׁוֹקוֹלד ָבּ ָ
ָ
ֶח ְברוֹת ַה
)מ ַס ְפּרוֹת( ֶשׁ ַה ְמ ִכירוֹת
ְמ ַד ְווחוֹת ְ
ֶשׁ ָל ֶהן ָעלוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה.
ָירים ָחזְ רוּ
זֹאת ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ַה ַתי ִ
אַחד ַה ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵהם
ָלטוּסְ ,ו ַ
Pixabay

דרישת שלום מהאבירים

שׁוֹקוֹלד.
ָ
ֲכי ַה ְר ֵבּה ,זֶה...
קוֹ ִנים ה ִ
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מאת עמית גרינברג
שלומי קצין הוא צוללן חובב )לא
מקצועי(.
לפני כחודש הוא צלל ליד חיפה.
להפתעתו ,הוא מצא בקרקעית
)אדמה של( הים חרב של אביר
מלפני כ 900-שנה.
הוא מסר את החרב לאנשי רשות
העתיקותֶ ,שׁ ְינַקוּ אותה מהחול
והצדפים שנדבקו אליה וגם
יחקרו אותה.
מתברר ,שבעולם מתעניינים
    
מאוד בחרב הזו.
תחנות טלוויזיה רבות דיווחו )סיפרו( עליה ועל האבירים שהגיעו לארץ ישראל לפני כאלף שנה.

רשות העתיקות
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מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ַמקוֹל
שׁים ְבּר ְ
ַמ ִ
שׁת ְ
ַה ִצ ְר ָצרִים ִמ ְ

16

מאת איילה שמעוני
יוֹתרָ ,כֵּ הם
ָקיםְ .כּכֹל ֶשׁ ָה ַר ַעשׁ ֶשׁ ָל ֶהם ָחזָק ֵ
ֲח ִרים ֶשׁ ֵהם ֲחז ִ
יעים קוֹלוֹת ְכּ ֵדי ְל ַה ְראוֹת ְל ִצ ְר ָצ ִרים א ֵ
ִצ ְר ָצ ִרים ַמ ְשׁ ִמ ִ
יוֹתר.
ָקים ֵ
ֶח ָשׁ ִבים ַל ֲחז ִ
נְ
ַותר ַבּ ַת ֲחרוּת ַהזוֹ ֶשׁל ַה ַח ִיים?
יהם ְלו ֵ
ֲל ֶ
ִאם ֵכּןָ ,מה ַיעֲשׂוּ ִצ ְר ָצ ִרים ַח ָל ִשׁים? ַה ִאם ע ֵ
קוֹלים.
ַבּר ַעל ַה ְבּ ָעיָה – ַר ְמ ִ
ִמ ְת ָבּ ֵרר ֶשׁאֵ .הם ָפּשׁוּט ִה ְמ ִציאוּ ָפּ ֶטנְ ט ְל ִה ְתג ֵ
ֲתה ֶשׁ ֵהם ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ְבּ ָע ִלים ֶשׁל ֵע ִצים ְכּמוֹ
יקת ִצ ְר ָצ ִרים ַח ָל ִשׁים ֶה ְרא ָ
ְבּ ִד ָ
וּמ ַצ ְר ְצ ִרים ַד ְר ָכּם.
עוֹשׂים חוֹר ֶבּ ָע ִלים ְ
קוֹליםֵ .הם ִ
ַר ְמ ִ
ֱמת( ִה ְצ ִליחוּ ְל ַה ְג ִבּיר ֶאת ַהקוֹל ֶשׁ ָל ֶהם.
)בּא ֶ
אָכן ֶ
ְבּ ִדיקוֹת ַמ ְע ָבּ ָדה ֶה ְראוּ ֶשׁ ֵהם ֵ
יח.
כוֹלים ְל ַה ְצ ִל ַ
חוֹכ ָמה ,גַם ַח ָל ִשׁים ְי ִ
ַה ַמ ְס ָקנָהִ :עם ְמ ַעט ְ)ק ָצת( ְ

שׁל אִימוּנִים
כֵּיף ֶ
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מאת עמית גרינברג
עוֹב ִרים ִאימוּנִ ים ַר ִבּיםֵ .א ֶלה
ָאוּטים ְ
אַסטרוֹנ ִ
ִל ְפנֵי ֶשׁ ֵהם ָט ִסים ֶל ָח ָללְ ,
פוּאיוֹת.
וּב ִדיקוֹת ְר ִ
ימוּדים ְ
כּוֹל ִלים גַם ִל ִ
ִאימוּנִ ים א ַק ִליםֶ ,שׁ ְ
)נוֹתנִ ים ֲהנָאָה(ְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת
אוּלםָ ,ה ִאימוּ ִנים ִל ְפ ָע ִמים גַם ְמ ַהנִ ים ְ
ָ

Pixabay

שיתוף פעולה
אֳ
בחלל
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ַבּ ְתמוּנָה ְל ַמ ָטה.
ָשׁה ֶשׁל ַח ִיים
ָאוּטים ֶאת ַה ַה ְרג ָ
אַסטרוֹנ ִ
נוֹעד ִ)בּ ְשׁ ִביל( ָל ֵתת ָל ְ
ָה ִאימוּן ַהזֶה ַ
יכה ,וְ ֵהם ָע ִפים ַבּאֲוִ ויר.
כּוֹח ְמ ִשׁ ָ
ַבּ ֲח ָל ִליתָ ,שׁם ֵאין ַ
ֲשׁר
ֲבל ַכּא ֶ
ָאוּטים" .א ָ
אַסטרוֹנ ִ
אוֹמ ִרים ָה ְ
ֱמת ֲהנָאָה"ְ ,
"ל ְז ַמן ָק ָצר זוֹ ֶבּא ֶ
ִ
יוּחד".
ֹל-כְּ מ ָ
חוֹד ִשׁים ,זֶה ְכּ ָבר א כּ ָ
ִנ ְמ ָצ ִאים ֶבּ ָח ָלל ַכּ ָמה ָ

 

www.gov.il

מאת אבי גלבוע
ישראל ואיחוד האמירויות
הערביות ישתפו פעולה בחלל.
בין היתר )השאר( ,שתי המדינות
יעבדו יחד על החללית 'בראשית
 ,'2שתשוגר )תישלח( לירח.
"על החללית יהיו דגלי שתי
המדינות" ,אומרת שרת המדע,
אורית פרקש-הכהן.
תלמידים משתי המדינות יעקבו

רויטרס
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)יסתכלו אחרי( אחרי המסע של
החללית וילמדו יחד על החלל.

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 ָהעוּגָה
 26בְּנוֹב ְ
הוּל ֶדת.
ָלעוּגוֹת יֵשׁ ֵח ֶלק גָדוֹל ַבּ ַח ִיים ֶשׁ ָלנוּ .יֵשׁ עוּגוֹת ְר ִגילוֹת וְ יֵשׁ עוּגוֹת יוֹם ֶ
שׁוֹקוֹלדַ ,ק ֶצ ֶפת
ָ
הוּדרוֹת )יָפוֹת ְמאוֹד( ִעם
יֵשׁ עוּגוֹת ְפּשׁוּטוֹת וְ יֵשׁ עוּגוֹת ְמ ָ
יצים וְ עוֹד
וּב ִלי ֵבּ ִ
ֲחרוֹת .יֵשׁ עוּגוֹת ִעם ֵפּירוֹת ,עוּגוֹת ִעם ְ
תוֹספוֹת ְט ִעימוֹת א ֵ
ְו ָ
לוֹמר ָל ֶכם ֵאיַ ל ֲחגוֹג ֶאת ַהיוֹם ַהזֶה.
יכים ַ
ַחנוּ א ְצ ִר ִ
וָעוֹדָ .בּרוּר ֶשׁ ֲאנ ְ
אוּלי א ִי ְהיוּ
יעים ָל ֶכם ְל ָה ִכין ֶאת ָהעוּגוֹת ְבּ ַע ְצ ְמ ֶכםֵ .הן ַ
ַחנוּ ַמ ִצ ִ
אוּלםֲ ,אנ ְ
ָ
אַח ֶרתְ .בּ ֵתיאָבוֹן!
יוֹתר ִמכֹּל עוּגָה ֶ
אַתם ְמ ִכינִ ים ָשׁוָוה ֵ
ֲבל עוּגָה ֶשׁ ֶ
הוּדרוֹת ְכּמוֹ ַבּ ֲחנוּת ,א ָ
ְמ ָ

שמורות הטבע באפריקה בבעיה

Pixabay
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אֳ

מאת רונן גליק
באפריקה יש שמורות טבע
ענקיות .השטח של חלק מהן גדול

רבים כדי להשאיר את העובדים.
"פיטרנו רק את אלה שעובדים
ממש עם התיירים" ,הם מסבירים.

"לכן ,אנחנו צריכים להגדיל את
השמירה" ,אומרים בשמורות
הטבע" .זה גורם )עושה( לנו

יותר מהשטח של מדינת ישראל.
בשמורות אלה יש בעלי חיים
מסוגים שונים .בזכות הטיפול,
ההגנה ,המים והאוכל שעובדי
השמורות נותנים להם ,בעלי
החיים יכולים לחיות בשקט.
אולם ,בתקופה )בזמן( האחרונה,
שמורות הטבע נמצאות בבעיה
גדולה ,וזאת בגלל הקורונה.
כידוע ,וירוס הקורונה גרם )עשה(
למשבר גדול בתיירוּת העולמית.

"השארנו את המטפלים הרפואיים
של החיות ,השומרים ואנשי צוות
חיוניים )חשובים(.
"אנחנו מקבלים תרומות ,אבל זה
לא מספיק .התיירות ִאפשרה לנו
לכסות )לשלם( את כל ההוצאות,
ועכשיו אנחנו בבעיה".
הבעיה קשה עוד יותר ,בגלל
הרעב והעוני של רבים באפריקה.
עד לא מזמן ,אנשים התפרנסו

להוצאות נוספות".
כולם כמובן מקווים שווירוס
הקורונה ייעלם מהעולם ,והתיירים
שוב יגיעו לשמורות ,ובכך יצילו
אותן כלכלית )כספית( .אחרת,
בעלי החיים לא יקבלו את הטיפול
וההגנה שחשובים להם כל-כך.
בינתיים ,ארגונים שונים בעולם
אוספים כסף כדי לאפשר )לתת(
לשמורות לשרוד )להתקיים( ,גם

)הרוויחו( מהתיירות ,ועכשיו הם
נשארו ללא
פרנסה.
בגלל זה חלק
מהם צד
בעלי חיים
בשמורות,
כדי למכור
אותם.
  

בלי תיירים.

בבת-אחת ,כל התיירוּת נעצרה,
כולל זו שהגיעה לאפריקה.
תיירים משלמים דמי )כסף( כניסה
לשמורות הטבע .הכסף הזה עוזר
לנהל את השמורות בצורה טובה.
עכשיו ,כשאין תיירים ,אין גם כסף
והמצב קשה.
מנהלי השמורות עושים מאמצים

Pixabay
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
מסעדות רטובות

למה האישה
נכנסה לכלא?

21

מסעדות רבות
בתאילנד
נמצאות על
גדות )חופים(
נהרות.
חלק מהן
נמצא ממש
קרוב למים.
כאשר עוברת
סירה ,היא יוצרת )עושה( גלים שמציפים את המסעדה .בדרך כלל,
האורחים ממשיכים לאכול ,למרות שהמים מגיעים להם עד לברכיים.
לפעמים ,כאשר סירה גדולה יותר עוברת ,המים מגיעים אפילו לגובה
השולחנות .במקרה כזה ,המלצרים ממהרים להחזיק את השולחנות,

בית משפט בארצות הברית שלח
אישה לכלא )בית סוהר( בגלל
שהיא התקרבה לדובה.
היה זה בפארק הלאומי,
ֶילו ְֹסטוֹן ,שבארצות הברית.
לפי החוק בפארק ,אסור
להתקרב לדובים ,בגלל שזה
מסוכן לבני האדם וגם כדי
להגן על הדובים עצמם.

לפני שהגלים יהפכו אותם .האורחים במסעדה ,כמובן בורחים מהגלים
עם התיקים שלהם.
"זה כייף לאכול ככה ,במיוחד בימים חמים" ,הם אומרים.
בתמונה :מלצר מחזיק שולחן כדי שלא יתהפך .שימו לב לבגד שלו,
שמגן עליו מהמים.

מה הקשר בין מסכת קורונה לבריכה?

Pixabay
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ָקה ,משתמש בחפצים )דברים( רגילים ,כדי ליצור )לעשות(
האומן היפניָ ,טצוּיָה ָטנ ָ

אומנות מיניאטורית )קטנה מאוד( .הוא משתמש למשל במסכה נגד קורונה כדי
לדמות )להראות כאילו( בריכת שחייה ,מסלול מרוצים או שדה אורז.
זו אומנות שגורמת לנו לחייך ,שכן ,היא משנה את ההסתכלות שלנו על חפצים.
פתאום ,חפץ רגיל מקבל משמעות אחרת כאשר מתייחסים אליו בצורה שונה ,כמו
שרואים בתמונות.
  
לאחרונה ,הציג טנקה יצירות חדשות ,ואנחנו
 
  
מציגים כאן חלק קטן מהן.
 

האם תוכלו ליצור משהו דומה בעצמכם?
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הבננה והקן של הציפור

24

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

חוזרים לשגרה

25

כשאנחנו בונים בית ,אנחנו משתמשים בחומרים שונים.
גם הציפור שבתמונה בונה את ֵבּיתה מחומרים שונים .בין השאר היא
מוציאה סיבים )חוטים( מצמחים .בתמונה :היא מוציאה סיב ֵמ ָע ֶלה של
בננה בשביל הקן שלה.
שקנים של ציפורים חזקים יחסית ,למרות שהם עשויים
מתבררִ ,
מחומרים פשוטים.
אגב ,לפני כארבע שנים ,הסינים בנו ִאצטדיון ענק בצורת קן של ציפור,
כדי להראות את הכבוד שהסינים נותנים לקני ציפורים.

רויטרס

בשבועות האחרונים ,נראה
שהעולם מתגבר על הקורונה
וחוזר לשגרה )חיים רגילים(.
מקומות בילוי ומוזיאונים
נפתחים ,כולל האקווריום
שבסידני ,אוסטרליה.
בתמונה :ילד במנהרת מים
של אקווריום אוסטרלי מפורסם,
כאשר דגים גדולים שוחים
מעליו.

Tatsuya Tanaka

Tatsuya Tanaka

Tatsuya Tanaka
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סיפור קצר
בֵּיצַת ַהזָהָב

26

ילים.
יכּר ֶא ָחד ָהיוּ ְר ִג ִ
ַה ַח ִיים ֶשׁל ִא ָ

יצה
יהר ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַה ֵבּ ָ
הוּא ִמ ֵ

גוֹלת ֶאת
אוּלי נִ ְפ ַתח ַל ַת ְרנְ ֶ
"ח ַשׁ ְב ִתיֶ ,שׁ ַ
ָ

הוֹלַ ללוּל ֶשׁלוֹ
בּוֹקר הוּא ָהיָה ֵ
כֹּל ֶ
יצים.
ְכּ ֵדי ֶלאֱסוֹף ַכּ ָמה ֵבּ ִ

ישׁתוֹ.
ַה ֲח ָד ָשׁה ְל ִא ְ
יוֹתר",
ֲשׁ ִירים עוֹד ֵ
"ע ְכ ָשׁיו נִ ְהיֶה ע ִ
ַ

יצי
אַחת ֶאת כֹּל ֵבּ ֵ
נוֹציא ְבּ ַבת ַ
ַה ֶבּ ֶטןְ ,ו ִ
אָמר ְבּ ִשׂ ְמ ָחה.
ָהב ֶשׁיֵשׁ ָלה ִבּ ְפ ִנים"ַ ,
ַהז ָ

ֲדוּמה
גוֹלת א ָ
ְבּ ִפינַת ַהלוּל ָה ְי ָתה ַת ְרנְ ֶ
יצים ְבּ ֶצ ַבע חוּם.
ילה ֵבּ ִ
ֶשׁ ָה ְי ָתה ְמ ִט ָ
יצים ֶשׁ ָלה.
יוּחד ַבּ ֵבּ ִ
א ָהיָה ַמ ֶשׁהוּ ְמ ָ
יכּר
אוּלם ,יוֹם ֶא ָחדִ ,ה ְר ִגישׁ ָה ִא ָ
ָ
יצה ֶשׁהוּא ָל ַקח ִמ ֶמנָה ְכּ ֵב ָדה
ֶשׁ ַה ֵבּ ָ
יוּחד.
ִבּ ְמ ָ

"נוּכל ִל ְקנוֹת ָלנוּ
ישׁהַ .
ָשׂ ְמ ָחה ָה ִא ָ
ֲפילוּ
אוּלי א ִ
ָלה( ֲח ָד ָשׁה ,וְ ַ
ִכּ ְר ָכּ ָרה ) ֲעג ָ
ְל ַטיֵיל ִמחוּץ ַל ְכּ ָפר ֶשׁ ָלנוּ".
יכּ ִרים
יבּל זוּג ָה ִא ָ
חוֹדשׁ ִק ֵ
וְ ָכִ ,מ ֵדי ֶ
ֲשׁ ִירים
אוֹתם ַלע ִ
ָהבֶ ,שׁ ָה ְפ ָכה ָ
יצת ז ָ
ֵבּ ַ
יוֹתר.
יוֹתר וְ ֵ
ֵ

חוֹדשׁ
"כּ ָכה א ִנ ְצ ָט ֵרְ ל ַחכּוֹת כֹּל ֶ
ָ
יצה ֲח ָד ָשׁה".
ְל ֵב ָ
ישׁה
ֶה ָדר"ָ ,ק ְראָה ָה ִא ָ
"זֶה ַר ְעיוֹן נ ְ
ֲלה ֶאל ַהלוּל.
ַחד ִעם ַבּע ָ
וּמי ֲה ָרה ְבּי ַ
ִ
ְבּ ִלי ַל ֲחשׁוֹב ַה ְר ֵבּהַ ,ה ְשׁ ַנ ִיים ָפּ ְתחוּ ֶאת
גוֹלתַ ,רק ְכּ ֵדי ְלגַלוֹת
ַה ֶבּ ֶטן ֶשׁל ַה ַת ְר ְנ ֶ

יה
יע ַה ַבּ ְי ָתה ,וְ ִה ְס ַת ֵכּל ָע ֶל ָ
ַרק ְכּ ֶשׁ ִה ִג ַ

ָהב
יצת ז ָ
ילה ַרק ֵבּ ַ
" ֲח ָבל ֶשׁ ִהיא ְמ ִט ָ

ֶשׁ ֵאין ִבּ ְפנִ ים ָד ָבר ְ)כּלוּם(...

יוֹתר ,הוּא ֵה ִבין ָמה ָהיָה שׁוֹנֶה
טוֹב ֵ

יכּר ְל ִא ְשׁתוֹ.
אָמר ָה ִא ָ
חוֹדשׁ"ַ ,
אַחת כֹּל ֶ
ַ

ָהב!
ָבּה – ִהיא ָה ְי ָתה ִמז ָ
יהר ִל ְמכּוֹר
)מוּפ ָתע( ִמ ֵ
ְ
יכּר ַה ִנ ְד ָהם
ָה ִא ָ
יבּל ,הוּא
וּב ֶכּ ֶסף ֶשׁ ִק ֵ
ָהבַ ,
יצת ַהז ָ
ֶאת ֵבּ ַ

גוֹמ ִרים ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַמ ֵהר
ַחנוּ ְ
" ֲאנ ְ
)לעֲשׂוֹת(
יכים ִל ְגרוֹם ַ
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ִמ ַדיֲ .אנ ְ
ָהב".
יצי ז ָ
יוֹתר ֵבּ ֵ
גוֹלת ְל ַה ִטיל ֵ
ַל ַת ְרנְ ֶ

ָבּנָה ְל ַע ְצמוֹ ַבּ ִיתָ ,קנָה עוֹד ַת ְר ְנגוֹלוֹת

ֲלה
אוֹכל?"ָ ,שׁא ָ
יתן ָלה עוֹד ֶ
"אוּלי נִ ֵ
ַ

ֲפילוּ ָפּ ָרה.
ַוא ִ
אָדם
ָהב ,הוּא ָה ַפְ ל ָ
יצת ַהז ָ
ִבּ ְזכוּת ֵבּ ַ
ָע ִשׁירַ .ל ְמרוֹת זֹאת ,הוּא ִה ְמ ִשׁי
ַלעֲבוֹד ָכּ ָר ִגיל.

ישׁה.
ָה ִא ָ
אָמר.
יתי ֶאת זֶה ,זֶה א ָעזַר"ַ ,
יס ִ
"נִ ִ
ַה ְשׁ ַנ ִיים ָח ְשׁבוּ ַעל ִפּ ְתרוֹנוֹת שׁוֹנִ ים,
תוֹצאוֹת(.
)לא ָ
אַַ ל ָשׁוְ וא ְ

ילה
חוֹדשׁ ,שׁוּב ֵה ִט ָ
ַכּעֲבוֹר )אַ ֲח ֵרי( ֶ

יכּר ְל ִא ְשׁתוֹ ִעם
יוֹם ֶא ָחדָ ,בּא ָה ִא ָ

ָהב.
יצת ז ָ
ֲדוּמה ֵבּ ַ
גוֹלת ָהא ָ
ַה ַת ְרנְ ֶ

ַר ְעיוֹן...

שׂיא גִינֵס
שׁבַר ִ
תִינוֹק ָ


ְלכֹל ָד ָבר יֵשׁ ֶאת ַהזְ ַמן ֶשׁלוֹ.
ַהג ְבּ ַס ְב ָלנוּתָ ,עלוּל
ִמי ֶשׁא ִמ ְתנ ֵ
)יָכוֹל( ְל ַה ְפ ִסיד ַהכֹּל.
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מאת שירה לוי
אַרצוֹת
ֶסוֹטה ֶשׁ ְבּ ְ
יצ ְ'רד ַה ִצ'ינְ סוֹןִ ,תינוֹק ִמ ִמינ ָ
ִר ָ
ַה ְבּ ִריתָ ,שׁ ַבר ִשׂיא ִגינֵס ְכּ ָבר ֵמ ָה ֶרגַע ָה ִראשׁוֹן ֶשׁהוּא
נוֹלד.
ַ
נוֹלד ְבּ ִמ ְשׁ ָקל ְ 340ג ַרם ִבּ ְל ַבד ) ַרק( ,וְ ָהיָה
יצ ְ'רד ַ
ִר ָ
יח ִל ְשׂרוֹד
עוֹלם ֶשׁ ִה ְצ ִל ַ
יוֹתר ָבּ ָ
ַל ִתינוֹק ַה ָק ָטן ְבּ ֵ
ישׁ ֵאר ַבּ ַח ִיים(.
)ל ִה ָ
ְ
יצ ְ'רד
ֱמינוּ ֶשׁהוּא ִי ְשׂרוֹד ,אִַ ר ָ
רוֹפ ִאים א ֶהא ִ
ָה ְ
הוּל ֶדת ָשׁנָה.
כּוּלם ,וְ ָחגַג א ִמזְ ַמן יוֹם ֶ
יע ֶאת ָ
ִה ְפ ִת ַ
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חידה בלשית

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

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

30

אֳ

יש נמלים שהן חקלאיות.

ֶשׁק
בַּמוּזֵיאוֹן ְלנ ֶ

במקום לחפש אוכל ,הן
מגדלות אותו בעצמן.

אָדם
יע ָ
ל-אָביב ִה ִג ַ
ֶשׁק ְבּ ֵת ִ
ְלמוּזֵיאוֹן ַהנ ֶ
ָשׁן.
רוֹבה י ָ
ִעם ֶ
אָמר" .הוּא
עוֹלם"ַ ,
מוֹתם( ָבּ ָ
)שׁ ֵאין ַה ְר ֵבּה ְכּ ָ
ירים ֶ
רוֹבים ַה ְנ ִד ִ
אַחד ָה ִ
"זֶהוּ ַ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָהִ .הנֵהִ ,ת ְראוָּ ,כּתוּב
ָהיָה ְבּ ִשׁימוּשׁ ַרק ִבּ ְז ַמן ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ימן( ָכּבוֹד'.
)ס ָ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָהְ ,לאוֹת ִ
לוֹחם ַה ִגיבּוֹר ֶשׁל ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
'ל ֵ
ָע ָליוַ :
יבּל
זֶה ָהיָה ֶשׁל ַס ָבּא ֶשׁ ִלי ֶשׁ ָל ַחם ַבּ ִמ ְל ָח ָמה ַהזוֹ .הוּא ָהיָה ָק ִצין ַבּ ָצ ָבא וְ ִק ֵ
רוֹצה
אַחר ֶשׁהוּא ִה ִציל ֶאת ַחיָיו .אֲנִ י ֶ
רוֹבה ְבּ ַמ ָתנָה ֵמ ַה ְמ ַפ ֵקד ֶשׁלוְֹ ,ל ַ
ֶאת ָה ֶ
יוֹתר".
טוּח ֶשׁהוּא ָשׁוֶוה ַה ְר ֵבּה ֵ
יליוֹן ֶשׁ ֶקלֲ .א ִני ָבּ ַ
ָע ָליו ִמ ְ
ָשׁן וְ ֶאת ִסיפּוּר ַה ְגבוּ ָרה ֶשׁלוֹ.
רוֹבה ַהי ָ
אַ ְנ ֵשׁי ַהמוּזֵיאוֹן אָהֲבוּ ֶאת ָה ֶ
אָמרוּ זֶה ְלזֶה.
רוֹבה ַהזֶה"ְ ,
"ה ְמ ַב ְק ִרים ִי ְת ַע ְנ ְיינוּ ָבּ ֶ
ַ
ַהל ַהמוּזֵיאוֹן.
אָמר ְמנ ֵ
קוֹדם ֶאת ַה ַבּ ָלשׁ יוֹאָב צוּר"ַ ,
ֲבל ְכּ ַדאי ֶשׁ ִנ ְשׁאַל ֵ
"א ָ
רוֹבה.
וּב ַדק ֶאת ָה ֶ
יע ַלמוּזֵיאוֹן ָ
אָכןַ ,ה ַבּ ָלשׁ ִה ִג ַ
ְו ֵ
אָמר
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָה"ַ ,
רוֹבים ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ָהיוּ ְבּ ִשׁימוּשׁ ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
יתי ִ
" ָר ִא ִ
)ל ְקנוֹת(
יע ָל ֶכם א ִל ְרכּוֹשׁ ִ
ֲבלָ ,ה ִאישׁ ַהזֶה ַשׁ ְק ָרן ַואֲנִ י ַמ ִצ ַ
ַה ַבּ ָלשׁ צוּר" .א ָ
רוֹבה ַהזֶה".
ֶאת ָה ֶ

כ 30%-מזיהום האוויר
שבעיר סן פרנסיסקו
שבארצות הברית מגיע
מיבשת אסיה .זאת ,בגלל
רוחות מאסיה לסן פרנסיסקו,
שמביאות איתן את הזיהום.
חוש הטעם לא יכול להתקיים
ללא רוק בפה.
בשפה הסקוטית יש 421
מילים שמתארות שלג.

שׁקֵר?
שׁ ָה ִאישׁ ְמ ַ
ֵאיַ ה ַבּלָשׁ יָדַע ֶ
אוֹתם
אוּלםְ ,בּ ָ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָהָ .
רוֹבה ָהיָה ָכּתוּב ֶשׁהוּא ִמ ְי ֵמי ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ְתשׁוּבָהַ :על ָה ֶ
עוֹלם ַה ְשׁנִ יָיהִ ,היא ָה ְפ ָכה
אַחר ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ָמים א ָק ְראוּ ַל ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ֵשׁם זֶהַ .רק ְל ַ
יִ
ִל ְהיוֹת ִ'ראשׁוֹנָה'.

כמה מילים על מילה
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ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה דוֹ ָמה ,אוֹ נ ְ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,
שׁל:
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָהְ ,ל ָמ ָ
ַמ ְ

כאשר ג'ירף נולד הוא נופל
מגובה של מטר וחצי .זה
קורה מפני שהאימא ממליטה
)יולדת( בעמידה.
הקטלוגים של חברת 'איקאה'
היו מודפסים בכמות דומה
לזו של התנ"ך .אולם,
לאחרונה 'איקאה' החליטה

גִיל
)דוֹמה( ְל ִשׂ ְמ ָחה.
ילה נִ ְר ֶד ֶפת ָ
ִגיל ִהיא ִמ ָ
ילה.
קוֹר ִאים ָל ֶהם ִגיל ,אוֹ ִג ָ
ָל ֵכן יֵשׁ ְי ָל ִדים ֶשׁ ְ
ֲלי
אָדםַ ,בּע ֵ
ִגיל הוּא גַם ִמ ְס ָפּר ַה ָשׁנִ ים ֶשׁ ְבּנֵי ָ
ַח ִיים אוֹ ְצ ָמ ִחים ַח ִיים.
)שׁ ִנים(
אוֹמ ִריםֶ ,שׁ ְכּכֹל ֶשׁ ַה ִגיל ָ
יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ְ
עוֹלה...
)שׂ ְמ ָחה( ֶ
עוֹלה ,גַם ַה ִגיל ִ
ֶ

להפסיק להדפיס אותם.
בכל פריז שבצרפת
יש רק תמרור 'עצור'
אחד .כל האחרים
Pixabay

הוסרו )הוצאו( על ידי
העירייה בשנת .2010
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ענף ספורט חדש
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מאת רונן גליק
לפני כשבועיים התקיימה בספרד תחרות גביע העולם בבלונים.
זהו ענף ספורט חדש ,שמתחיל להתפתח רק עכשיו.
בכל משחק יש שני משתתפים ובלון אחד .המשתתף הראשון מעיף
את הבלון ,והמשתתף השני חייב להעיף אותו לפני שהוא ייגע
ברצפה וכן הלאה.
התחרות מתקיימת במגרש קטן שמעוצב כמו חדר בבית .השחקנים

רויטרס

צריכים לרוץ בין הרהיטים כדי להגיע לבלון.
בעצם ,זה משחק ילדים פשוט ,שהפך לספורט מקצועי.
מעניין אם בזכות )בגלל( התחרות הזו ,יותר אנשים בעולם ישחקו בבלונים...

לָמָה קְבוּצָה בֵּיתִית ַמ ְצלִיחָה יוֹתֵר?
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מאת שירה לוי
ֲשׂה
ֶמ ְח ָקר ֶשׁ ַנע ָ
יסה ָל ֵתת
ַבּ NBA -נִ ָ
שׁוּבה ַל ְשׁ ֵא ָלה -
ְת ָ
דוּע ְקבוּצוֹת
ַמ ַ
יתיוֹת ַמ ְצ ִליחוֹת
ֵבּ ִ
יוֹתר?
ֵ
רויטרס
 
ֲדים
מוּבןֶ ,שׁ ָלאוֹה ִ
ַכּ ָ
עוֹד ִדים
בוּצהֵ .הם ְמ ְ
)שׁל ַה ָמקוֹם( יֵשׁ ֵח ֶלק ָחשׁוּב ְבּ ַה ְצ ָל ַחת ַה ְק ָ
קוֹמ ִיים ֶ
ַה ְמ ִ
יוֹתר.
אַמץ ֵ
)עוֹשׂים( ָל ֶהם ְל ִה ְת ֵ
ִ
גוֹר ִמים
ֶאת ַה ַשׂ ְח ָקנִ ים וְ ְ
ַחס
)מ ְת ָח ָרה( ְמ ַק ְבּ ִלים י ַ
יבה ִ
בוּצה ַה ְי ִר ָ
עוּמת זֹאתַ ,ה ַשׂ ְח ָקנִ ים ֶשׁל ַה ְק ָ
ְל ַ
)עוֹשׂה( ָל ֶהם ְל ַשׂ ֵחק ָפּחוֹת טוֹב.
ֶ
ָהפוּ ,וְ זֶה גוֹ ֵרם
בוּצה:
יעים ַעל ַה ְק ָ
אוּלי ַמ ְשׁ ִפּ ִ
חוֹק ִרים ִגילוּ עוֹד ַכּ ָמה ְד ָב ִרים ֶשׁ ַ
אוּלםַ ,ה ְ
ָ
יע ַל ִמ ְשׂ ָחק
גוֹרמוֹת ַל ַשׂ ְח ָקנִ ים ְל ַה ִג ַ
בוּצה ָהאוֹ ַר ַחת ְ
אַ .הנְ ִסיעוֹת ֶשׁל ַה ְק ָ
ֵיפים.
ֲעי ִ
יתית ַמ ִכּ ִירים ֶאת ַה ִמ ְג ָרשׁ וְ ֶאת ַה ַס ִלים ֶשׁבּוֹ טוֹב
בוּצה ַה ֵבּ ִ
בַ .שׂ ְח ָקנֵי ַה ְק ָ
ַצ ַח.
יוֹתר ,וְ זֶה עוֹזֵר ָל ֶהם ְלנ ֵ
ֵ
בוּצה
אַח ֶרת ִמ ָמה ֶשׁ ַה ְק ָ
קוֹמית ְמ ַשׂ ֶח ֶקת ְבּ ָשׁ ָעה ֶ
בוּצה ַה ְמ ִ
גִ .ל ְפ ָע ִמיםַ ,ה ְק ָ
יע ַעל ַה ַשׂ ְח ָקנִ ים.
ילה וְ זֶה ְמאוֹד ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ָהאוֹ ַר ַחת ְר ִג ָ
יוֹתר?
יתיוֹת ַמ ְצ ִליחוֹת ֵ
דוּע ַה ְקבוּצוֹת ַה ֵבּ ִ
חוֹשׁ ִביםַ ,מ ַ
אַתם ְ
ָמה ֶ

 


 


אֵיזוֹ עוֹנָה ִת ְהיֶה
לְאַ ְב ִדיָה?
33

מאת רונן גליק
דוּר ַסל ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי,
ַשׂ ְח ָקן ַה ַכּ ְ
אַב ִדיָהִ ,ה ְת ִחיל ֶאת ָהעוֹנָה
ֵד ִני ְ
ַה ְשׁנִ יָיה ֶשׁלוֹ ַבּ.NBA -
ַכּזָכוּר ,הוּא נִ ְפ ַצע ְבּסוֹף ַה ָשׁנָה
יחק ַבּ ִמ ְשׂ ָח ִקים
ֶשׁ ָע ְב ָרה ,וְ א ִשׂ ֵ
בוּצתוֹ.
ָהאַ ֲחרוֹ ִנים ֶשׁל ְק ָ
בוּצה ְמ ַק ִווים
ֲדי ַה ְק ָ
אוֹה ֵ
יוֹתר ַה ָשׁנָה,
יח ֵ
ַצ ִל ַ
אַב ִדיָה י ְ
ֶשׁ ְ
דוּר ַסל
ָציג )י ְַר ֶאה( ִמ ְשׂ ָחק ַכּ ְ
ְוי ִ
וּמ ַענְ יֵין.
טוֹב ְ

רויטרס
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ַה ְפ ָת ָעה
ְבּבֵי ַצת ַה ַה ְפ ָת ָעה
34

מאת איילה שמעוני
שׁוֹקוֹל ִדים ִ'קינְ ֶדר'
ָ
ֶח ְב ַרת ַה
ֲצוּעים ֶשׁיֵשׁ
ְמ ַשׁנָה ֶאת ַה ַצע ִ
יצי ַה ַה ְפ ָת ָעה.
ְבּ ֵב ֵ
יצים ִי ְהיוּ
ֵמ ַע ְכ ָשׁיוְ ,בּתוַֹ ה ֵבּ ִ
ַחיוֹת ָבּר ִמ ִס ְד ַרת .Natoons
רוֹצים ֶשׁ ַה ְי ָל ִדים
ְבּ ֶח ְב ַרת ִ'קינְ ֶדר' ִ
ֲתר ֶשׁ ָלהִ ,י ְק ְראוּ
יכּנְ סוּ ַלא ָ
ִי ָ
ֲלי ַה ַח ִיים ָה ֵא ֶלה.
וְ ִי ְל ְמדוּ ַעל ַבּע ֵ
יל ִדים גַם
רוֹצים ָל ֵתת ַל ָ
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
שׁוֹקוֹלד
ָ
ינוּכי וְ א ַרק
ַמ ֶשׁהוּ ִח ִ
אוֹמ ִרים.
ָט ִעים"ֵ ,הם ְ
ַה ֶח ְב ָרה גַם ִת ְתרוֹם ֵח ֶלק ֵמ ַה ֶכּ ֶסף

מי תקף את הרחפן?
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מאת שירה לוי
בן רוברטס מאוסטרליה הזמין קפה
וביקש לקבל אותו על-ידי רחפן.
בגלל שזו היתה הפעם הראשונה ,הוא
צילם את הרחפן מתקרב לבית שלו.
מתוך הרשתות החברתיות
אולם ,פתאום עורב תקף את הרחפן

וניסה להפיל אותו.


"העורבים חושבים שהרחפן הוא ציפור


שרוצה לתקוף את הקן שלהם" ,אומר
מומחה לציפורים" .אני מציע שלא להטיס רחפנים ליד קנים של
עורבים".
בתמונה :העורב תוקף את הרחפן.

ַה ַבּיִת ַהקָדוּם בְּיוֹ ֵתר בָּעוֹלָם

36

מאת עמית גרינברג
ַלה ַבּ ֲח ִפירוֹת
אַל ֵפי ָשׁ ִנים .הוּא ִנ ְתג ָ
ַה ַבּ ִית ֶשׁ ַבּ ְתמוּנָה נִ ְבנָה ִל ְפנֵי ְ
כּוּלם.
יע ֶאת ָ
אוּק ָר ִאינָה וְ ִה ְפ ִת ַ
אוֹלוֹגיוֹת ְבּ ְ
ִ
אַר ֵכ
ְ
)חיוֹת ֲענ ִָקיוֹת ֶשׁדוֹמוֹת ְל ִפ ִילים(.
ֲצמוֹת ֶשׁל ָממוּתוֹת ַ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁהוּא ָבּנוּי ַמע ָ
אוֹלוֹגים" .הוּא ְמ ַל ֵמד
ִ
אַר ֵכ
אוֹמ ִרים ָה ְ
עוֹלם"ְ ,
יוֹתר ָבּ ָ
"זֶהוּ ַה ַבּ ִית ַה ָקדוּם ְבּ ֵ
קוּפה )זְ ַמן(".
אוֹתה ַה ְת ָ
ָשׁים ֶשׁ ָחיוּ ְבּ ָ
אוֹתנוּ ַה ְר ֵבּה ַעל ָה ֲאנ ִ
ָ
)שׁי ַנ ִיים( ֶשׁל ָממוּתוֹת
יסה ַל ַבּ ִית עֲשׂוּיָיה ֵמ ַח ִטים ִ
ְכּ ִפי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹתַ ,ה ְכּ ִנ ָ
ֲצמוֹת ֶשׁ ָל ֶהן.
ְו ַה ִקירוֹת עֲשׂוּ ִיים ֵמ ָהע ַ

ויחְ ,ל ִא ְרגוּן ְל ַחיוֹת
ֶשׁ ִהיא ַת ְרוִ ַ
אוֹס ְט ַר ְליָה.
ָבּר ְבּ ְ
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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 ְ

ָהב
פּוּח ז ָ
ַ .1ת ַ

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

ִ .1ה ְק ִשׁיבֶ ,ה ֱא ִזין

ת

פ

ז

ו

1

סוֹהר
ֵ .2בּית ַ

ְ .2פּ ִרי אָדוֹם אוֹ יָרוֹק

2

 .3א ַמר

ָ .3מ ֵלא אֲוִ ויר

3

.
ְ .4ג ֶב ֶרתַ ,ה ֵה ֶפֵ מ ִאישׁ

יח
ָ .4מצוּיָ ,שׁ ִכ ַ
ֶ .5שׁ ָצ ִרי אוֹתוֹ

דוֹמה ְל ָחגָב
ֶ .5

אָבינוּ
אַב ָר ָהם ִ
אָחיו ֶשׁל ְ
ִ .6

.
יקה
יוֹלוֹגיָה אוֹ ִפייזִִז ָ
ִ .6בּ ְ

4
5
6

)בראשית י"א ,כ"ו(

 .7יֵשׁ ְשׁ ַנ ִיים ָכּ ֵא ֶלה ָבּאַף

ִ .7ציפּוֹר ֲח ָכ ָמה

 .8עֲלוּת

ְ .8פּ ִרי ָצהוֹב
ְבּצוּ ַרת ָי ֵר ַח

ִ .9פּי ֶרה
ַ .10מ ָפּה ְק ַטנָה

מ

פ

ת

י
1

ריבוע קסם

יער ָצהוֹבְ :בּל _ _ _ _ _ _
ֶ .2א ָחד ִעם ֵשׂ ָ
אוֹמיוּתָ :בּ ַל _
ָ .3ע ַצר ֶאת ָהאוֹטוֹ ְבּ ִפ ְת ִ

יחָ :בּ ָל _ _
אָר ַ
ִ .7מ ְר ֶצ ֶפתִ ,
ְ .8פּ ִרי ֵעץ ָהאַלוֹןַ :בּל _ _
ַ .9רקִ :בּ ְל _ _
ַ .10ר ְק ָדנִ ית ַבּ ֶלטָ :בּ ֶל _ _ _ _
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רוֹקד
אָדם ֶשׁ ֵ
ָ .2

4

רוֹקוֹדיל
ִ
ְ .4ק

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.

ַ .1מ ְט ֵבּ ַע י ָ
ָפּנִי
ְ .2כּלִי דָם ָק ָטן ְמאוֹד
ַ .3פּ ְרצוּף

בּוּביָהָ :בּ ָל _ _
י-ס ֶדרִ ,ע ְר ְ
ִ .4א ֵ
חוֹקר ִמ ְשׁ ָט ָרהַ :בּ ָל _
ֵ .6

נוּכּיָה
אוֹתם ַבּ ֲח ִ
יקים ָ
ַ .1מ ְד ִל ִ
טוּח
ֵ .3אין ָס ֵפקָ ,בּ ַ

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

ְ .5לאַ ,ה ֵה ֶפֵ מ ִ'עם'ְ :בּ ִל _

2

3

4

3

מה המשך המילה?
גוּמי ְמ ֵלאָה ַבּ ֲא ִווירָ :בּל _ _
ִ .1מין ַשׂ ִקית ְק ַטנָה ִמ ִ

בל

8

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

2

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

7

 .4נוֹף ְבּר ִ
ַבּים
 .5מוֹצ ִ
ִיאים ֲאוִויר
ֵמ ַה ֶפּה

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 365
2

1

ְפי
עוֹשׂה ְתנוּעוֹת ל ִ
'מ ֲעצִיב'ָ .9 .
יבהַ .5 .ה ֵה ֶפִ מ ַ
ְת ָ
 .1יֵשׁ ְבּתוֹכוֹ ְכּלֵי כּ ִ
ִפנֵי
ֶחם ל ְ
שׁל ַהל ֶ
חוֹמר ֶ
ִב ָחרִיםֶ .12 .
ָשׁים נ ְ
שׁל ֲאנ ִ
ַמְנגִינָהְ .11 .קבוּצָה ֶ
שׁל
יחה ֶ
ְב ָ
רוּתיֵ .15 .מכִין אוֹכֶל .17 .קוֹל ַהנ ִ
ָה ֲא ִפיָיה .14 .דֺב ִס ְפ ִ
'מ ַע ִטים' .22 .א רָטוֹב.
ְח ִביםַ .20 .ה ֵה ֶפִ מ ְ
ְחלִים ר ָ
ַה ֶכּלֶב .19 .נ ָ

3

12
17

18
22

שׁחוֹר
שׁירִים .28 .עוֹף ָ
שׁר ִ
שָׁ
מוּק ֶפת ַמיִם .26 .אָדָם ֶ
שׁה ֶ
ַבּ ָ
 .25י ָ
ַאוִויר.
יפה ל ֲ
שׁלִיכָהֵ ,ה ִע ָ
שׁהִ .30 .ה ְ
ָפה .29 .א ָק ֶ
שׁ ִמי ַע קוֹל א י ֶ
שׁ ַמ ְ
ֶ

24

חוֹמר זֶה ֲעשׂוּיִים ְבּ ָגדִיםַ .35 .ה ֵה ֶפִ מ'ֶנגֶד'ַ .36 .ה ֵה ֶפ
ֵ .32מ ֶ

28

11

10

9
13

4

16

15

14

שׁל
שׁלָה .52 .שׁוּרָה ֶ
צוֹב ַע ָבּ ִתיםֲ .50 .ח ֵברִים ַבּ ֶמ ְמ ָ
ִמילִיםֵ .48 .
'שׂ ֵב ַע' .54 .קוֹל חוֹזֵר.
קוּפּהַ .53 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
ָשׁים ְליַד ָ
ֲאנ ִ
מאונך:

21

20

19
23
25

29
31

30
32

27

26

ר-שׁ ַבע )ר"ת(.
ָהרְ .41 .בּ ֵא ֶ
ִמצָא ֵמ ַעל נ ָ
שׁנ ְ
ְבישׁ ֶ
'פּ ַחד' .39 .כּ ִ
ִמ ַ
ָשׁם
יטי' .46 .ר ַ
'א ִ
שׁ ָעהָ .44 .מ ִהירַ ,ה ֵה ֶפֵ מ ִ
שׁל ָ
ֵ .42חלֶק ֶא ָחד ֶ

7

6

5

8

33

34
36

35
41

42

46

47

44

43
48

49

52

ְכוֹתב
רוֹשׁם ו ֵ
ְחםֵ .3 .
ִיקהַ .2 .מ ֲאכָל נוֹ ְזלִי ו ַ
אָמר ָ
ְ .1מדִינָה ִבּדְרוֹם ֶ

37

38

39

40

45
50

53

51
54

שׁוּתף לְֶ :רגֶלַ ,סל וְיָדֵ .6 .חלֶק ֶא ָחד
ָאשׁי ֵתיבוֹת(ַ .4 .ה ְמ ָ
)ר"ת – ר ֵ
בּוֹקרַ .13 .חיָה ְמ ִהירָה .15 .א ַחי.
שׁוֹתים ְבּ ֶדרְֶ -כּלָל ַבּ ֶ
שׁ ִ
שׁ ֶקה ַחם ֶ
ֶבע ָהרִימוֹןַ .10 .מ ְ
שׁל ַהסוּלָם .7 .מוֹצִיא ָחלָב ֵמ ַה ָפּרָה .8 .צ ַ
ֶ
'טוֹבה'.
שׁכַחַ .27 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
אַחד ַהכִּיווּנִים .26 .א ָ
שׁלִיַ .24 .
ַחזִירַ .21 .ה ֵה ֶפִ מ' ַליְלָה'ַ .23 .ה ְבּ ֵאר ֶ
רוֹקית .19 .נ ֲ
שׁ ִ
שׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמ ְ
ִ .16ה ְ
ְאַחר ַמ ֲא ָמץ.
'שׂנָא' .37 .מוֹצִיא ַמיִם ֵמ ַהגוּף ל ַ
כוֹחַ .36 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
ָמלָ .34 .גנַב ְבּ ַ
שׁל ַהג ָ
'שׂ ֵמנָה'ֲ .31 .ח ִתיכַת ֵעץַ .33 .הגַב ֶ
ַ .29ה ֵה ֶפִ מ ְ
'בּן'.
'אין'ַ .47 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
אַחרֵי ַה ָבּרָקַ .41 .ה ֵה ֶפִ מ'צְחוֹק' .43 .א אָרוַֹ .45 .ה ֵה ֶפֵ מ ֵ
ָחב'ָ .39 .ח ְתכָה ְבּ ִמ ְס ָפּ ַריִיםָ .40 .בּא ֲ
ַ .38ה ֵה ֶפֵ מ'ר ָ
ְקי ַהגוּף.
ָשׁןֵ .51 .מ ֶחל ֵ
 .49א י ֵ

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...
אבי נחמני ,חולון

עמית שרם ,ראשון לציון

יעקב ביגל ,ירושלים

מוחמד רחמן ,עכו

ליבת כחלון ,בת-ים

כרמל לוי ,נתניה

רוני לאופר ,תל-אביב

אדל חצרוני ,מודיעין

נעם גילשון ,אפרת

אושרת פולק ,צפת

 .1ע ָ
ֲס ִקיםַ ,
רוּחִ ,שׂ ָ
יחה _____________
ַ .2מ ְחסוֹםִ ,י ְשׂ ָר ֵאל ,נָמוּ_____________ 
ֶ .3ה ְס ֵכּםַ ,ע ְכ ָשׁיוִ ,שׂיחוֹת _____________
ֵ .4חןִ ,פּינָהָ ,שׂ ָפה _____________
ְ .5דפוּסֶ ,שׁ ֶמשִׁ ,מ ְשׁ ָפּט _____________
 .6סוּסוֹןֵ ,
שׁוֹדדֶ ,בּגֶד _____________
 .7זָר ,חוּץָ ,לשׁוֹן _____________
ַ .8קרַ ,כּ ִ
דוּריתָ ,כּחוֹל _____________
ֵבּית ַ /מ ְט ֵבּ ַע  /יָם ִ /אישׁ  /קוֹל ָ /דם ֶ /א ֶבן ָ /
שׁלוֹם

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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הצטרפו לטיולים של 'ינשופי'!

אֳ

37

מאת שירה לוי
מערכת 'ינשוף' הוציאה לאחרונה סידרה של מכתבים שנשלחים לילדים בדואר.
בכל מכתב ,מספר 'ינשופי' ,הדמות החביבה )אהובה( ,על מדינה אחרת
ומביא משם אגדת עם מעניינת.
הוא גם מצרף משחק קטן שקשור לסיפור.
"הורים רבים עודדו אותנו לכתוב את המכתבים האלה" ,מסביר יגאל
צדקא ,העורך הראשי של עיתוני 'ינשוף'" .הם מתנה נחמדה לילדים
בגיל הגן או לילדים בתחילת הקריאה שלהם ,כאשר
המטרה היא לעודד אותם לקרוא".
ִסרקו את הקוד כדי לבצע )לעשות( רכישה )קנייה(.

'סִיוּרֵי ֲחנוּכִּיוֹת' ְבּנַ ְחלָאוֹת

ִמ ְתכּוֹנְנִים
ַל ַקיִץ ַהבָּא

38

מאת עמית גרינברג
רוּשׁ ַל ִים.
)א ְמ ַצע( ְי ָ
וּשׁ ֵק ָטה ְבּ ֵלב ֶ
יוּרית ְ
ַח ָלאוֹת ִהיא ְשׁכוּנָה ִצ ִ
ְשׁכוּנַת נ ְ
ַח ָלאוֹת
יעים ְלנ ְ
ילים ַר ִבּים ַמ ִג ִ
יפּוּריםְ ,מ ַט ְי ִ
ִל ְפנֵי רֹאשׁ ַה ָשׁנָה וְ יוֹם ַה ִכּ ִ
ְל ִ'סיוּ ֵרי ְת ִפילוֹת'.
תוֹשׁ ִבים
יעים ַל ָ
וּמ ְפ ִר ִ
בּוֹקרַ ,
ֲשׂים ִל ְפנוֹת ִ)ל ְפנֵי( ֶ
יוּרים ֵא ֶלה ַנע ִ
ַה ְבּ ָעיָה ֶשׁ ִס ִ
יוּרים ַבּ ְשׁכוּנָה
תוּכ ָנ ִנים ִס ִ
נוּכּה ,שׁוּב ְמ ְ
ִלישׁוֹןַ .ע ְכ ָשׁיוִ ,ל ְק ַראת ַחג ַה ֲח ָ
נוּכּיוֹת'.
– ִ'סיוּ ֵרי ֲח ִ
ילים.
ַח ָלאוֹת ְשׂ ֵמ ִחים ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ְמ ַט ְי ִ
תוֹשׁ ֵבי נ ְ
אוּלםַ ,ה ַפּ ַעם ָ
ָ
יעים ָלנוּ ָפּחוֹת"ֵ ,הם
וּמ ְפ ִר ִ
יוּרים ָה ֵא ֶלה ֶנ ֱע ָר ִכים ִבּ ְשׁעוֹת ָה ֶע ֶרב ַ
"ה ִס ִ
ַ
אוֹמ ִרים.
ְ


עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 365עמוד 16

נחמה לוין

39

מאת איילה שמעוני
ֲבל
יע ,א ָ
ֲד ִיין א ִה ִג ַ
ַהחוֹ ֶרף ע ַ
ָדים
אוֹפנָה ְכּ ָבר ַמ ִצ ִיגים ְבּג ִ
ָבּ ֵתי ָה ְ
ַל ַק ִיץ ַה ָבּא.
ֲלי ַה ֲחנוּיוֹת ִי ְהיֶה
זֹאתְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְל ַבע ֵ
וּל ַק ֵבּל
ַמ ְס ִפּיק זְ ַמן ְכּ ֵדי ְל ַהזְ ִמין ְ
ָדים ַה ֲח ָד ִשׁים.
ֶאת ַה ְבּג ִ
כּוֹבע
יתם קוֹ ִנים ֶאת ַה ַ
ַה ִאם ֱה ִי ֶ
דוּג ָמנִ ית ַבּ ְתמוּנָה?
ֶשׁ ַעל רֹאשׁ ַה ְ
)ה ְי ָתה(
ֶע ְר ָכה ָ
ָהיָה זֶה ִבּ ְתצוּגָה ֶשׁנ ֶ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ִבּ ְס ָפ ַרד.

רויטרס

