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ִגיֵנס ִׂשיא ָׁשַבר ִתינֹוק

 
ָּכאן ֶזה ַמְאִדים

גרינברג עמית מאת
ְתָנִאים ֵיׁש ֶׁשַּבֶנֶגב ָרמֹון ְּבַמְכֵתׁש

ֶׁשַּבַמְאִדים. ְלֵאלּו ֶׁשדֹוִמים

ַאְסְטרֹוָנאּוִטים זֹו, ִמִסיָּבה

ָׁשם. ִמְתַאְמִנים ּוַמְדָעִנים
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף
ֶׁשַּבחֹוֶרף  (אֹוְמִרים) טֹוֲעִנים ַמְדָעִנים

ֶׁשִיְגְרמּו ֲחָזִקים, ְגָׁשִמים ֵייְרדּו ַהָקרֹוב

 * ְּבִיְׂשָרֵאל ֲעָנק ְלִׁשיְטפֹונֹות (ַיֲעׂשּו)

ְלִהְתּכֹוֵנן ְצִריָכה ַהֶמְמָׁשָלה ְלַדְעָתם,

ְּבַחֵיי  ֲאסֹונֹות ָלֵתת) (א ִלְמנֹוַע ְּכֵדי ְלֶזה,

* ָאָדם

ְּבִיְׂשָרֵאל ֲעָנק 3ַסָּכָנה ְלִׁשיְטפֹונֹות

    

ֳא

ְסָעָרה ִּבְגַלל... ָעלּו ַהְמִחיִרים
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כותבים... קוראים

ְגדֹוָלה ַגֲאָווה
ַהָנִדיר (ֶׁשֵאין ַהְרֵּבה ַהִניתּוַח ַעל ַהִיְׂשְרֵאִלית, ַהֲחָלִלית ַעל ְּכַתְבֶתם 363 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ַהַּכֶווֶרת  – ִיְׂשְרֵאִליֹות ַהְמָצאֹות ְוַעל ְׁשֵתי 'סֹורֹוָקה' ַהחֹוִלים ְּבֵבית ְּכמֹותֹו)

ֵמָהֲאִוויר. ַמִים ֶׁשְמַייֵצר ְוַהַמְכִׁשיר ָהרֹוּבֹוִטית

ֲחׁשּוִבים. ּכֹל-ָּכ ְדָבִרים עֹוִׂשים ֶׁשָלנּו ַהְקַטָנה ָלַדַעת ֶׁשַּבְמִדיָנה ְגדֹוָלה ַגֲאָווה זֹו

ָּבִעיתֹון. ָּכֵאֶלה ְוטֹוִבים ַעל ְדָבִרים ִחיּוִבִיים ְּבַבָקָׁשה, ַתְמִׁשיכּו ִלְכתֹוב

הרצליה ברוורמן, יערה

מּוְצָלח א ַרְעיֹון
ְּכֵדי  ֵמָהָרִגיל מּוְקָדם ָׁשָעה ָלקּום ַלֲאָנִׁשים ֶׁשַמִציַע ֶמְחָקר ַעל 363 ְּכַתְבֶתם ְּבִגיָליֹון

ַהיֹום. ּכֹל טֹוב רּוַח ְּבַמַצב ִלְהיֹות

ִנְהֶיה ֲעֵייִפים ֲאַנְחנּו קֹוֶדם, ָׁשָעה ָנקּום ֶׁשִאם ִמְּפֵני א מּוְצָלח. ַרְעיֹון ֶזהּו ְלַדְעִתי,

ִּבְכָלל. טֹוב ִיְהֶיה א ֶׁשָלנּו ָהרּוַח ַמַצב יֹוֵתר, ְוָאז

ירושלים אהרוני, אורי

ֶזה! ֶאת יֺאַכל ֶׁשִמיֶׁשהּו ַמֲאִמיָנה א ֲאִני
ְזָחִלים  ֶלֱאכֹול ַמִציַע ֵאירֹוָּפה ֶׁשל ַהְּבִריאּות ֶׁשִאְרגּון 364 ְּכַתְבֶתם ְּבִעיתֹון 'ַיְנׁשּוף'

ִחיּפּוִׁשיֹות. ֶׁשל

ָהֵאֶלה. ַהְזָחִלים ֶאת ֶלֱאכֹול ִיְרֶצה ֶׁשִמיֶׁשהּו ַמֲאִמיָנה א ֲאִני

ָּבעֹוָלם. ָהָרָעב ְּבָעַיית ֶאת ִלְפתֹור ְּכֵדי ַאֵחר ָמזֹון ָלֶהם ְלַחֵּפׂש ֶׁשְּכַדאי ֲאִני חֹוֶׁשֶבת

אשקלון ביתן, ענת

ְּבַתְקִציב*  ָחׁשּוב ָמה
ַהְמִדיָנה?

ְל) ֶאת  ִאיְׁשָרה (ִהְסִּכיָמה ַהְּכֶנֶסת

ַהְמִדיָנה. ַתְקִציב

ָמה יֹוְדִעים ֲאַנְחנּו ַהַתְקִציב, ְלִפי

ֶׁשַהְמִדיָנה ַהֲחׁשּוִבים ַהְדָבִרים ֵהם

ֶּכֶסף)  (ָלִׂשים ְלַהְׁשִקיַע רֹוָצה

ְּכִביִׁשים, ְסִליַלת ְלָמָׁשל: ָּבֶהם.

ֲהָקַמת ָּבֵתי חֹוִלים, ְּבִנַיית

ִּבְבִנַיית ֶעְזָרה אּוִניֶבְרִסיָטאֹות,

ְועֹוד. ְגדֹוִלים ִמְפָעִלים

ִּבְדָבִרים ַגם ַהַתְקִציב עֹוֵסק

ֶעְזָרה ְלָמָׁשל: יֹוֵתר. 'ְקַטִנים'

(ֶעְזָרה)  ִסיּוַע אֹו ָנִכים, ִליָלִדים

ִהיא ֶׁשִעְבִרית ְלַתְלִמיִדים

ֶעְזָרה ֶׁשָלֶהם, ָהֵאם ְׂשַפת א

ְועֹוד. נֹוַער ִלְתנּועֹות

ַהְּכֶנֶסת ֶׁשַחְבֵרי ַהִסיָּבה זֹו

ַהַתְקִציב. ַעל ּכֹל-ָּכ ִנְלָחִמים

ְלִציּבּור דֹוֲאִגים ֵמֶהם ַרִּבים

ֶׁשָלֶהם. ַהּבֹוֲחִרים

ֶׁשֶאְזְרֵחי ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהְּבָעָיה

ַּבנֹוֵׂשא ַמְסִּפיק ִמְתַעְנְייִנים א

ְלַהְׁשִּפיַע ְמַנִסים א ֵהם ַהֶזה.

ְּכָסִפים ְלַהֲעִביר ַהֶמְמָׁשָלה ַעל

ַאֶחֶרת. אֹו ָּכזֹו ֲחׁשּוָבה ְלַמָטָרה

ֶׁשַהָׂשִרים ,ָּכ ַעל סֹוְמִכים ֵהם

יֹוְדִעים ַהְּכֶנֶסת ְוַחְבֵרי ַּבֶמְמָׁשָלה

ְצִריִכים. ָהֶאְזָרִחים ָמה

ַגם ֲאַנְחנּו, ֲאָבל ָנכֹון, אּוַלי ֶזה

ָלִׂשים ְצִריִכים ַהְמִדיָנה, ֶאְזְרֵחי

ַהַתְקִציב. ְלנֹוֵׂשא ֵלב

יגאל צדקא, 
עורך
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ׁשֹונֹות ְלַמָטרֹות ֶּכֶסף ֶׁשל ְמסּוָיים ְסכּום ְמִדיָנה הּוא ַתְקִציב ַתְקִציב ְמִדיָנה: *
ְסכּום ְלִפי ֵמרֹאׁש, קֹוְבִעים ַהִׁשימּוִׁשים ֶאת ָׁשָנה. ְּבֶמֶׁש ֶׁשָצִרי ׁשֹוִנים ּוְלִׁשימּוִׁשים

ֶׁשֵיׁש. ַהֶּכֶסף



"ַעד ְׁשַנת  ֶּבֶנט: ַנְפָתִלי ַהֶמְמָׁשָלה, רֹאׁש ְנִקָייה. ֶאֶנְרְגָיה ְּבַעד ◄ ִיְׂשָרֵאל
ִלְתרֹום ְיכֹוָלה ֶׁשִיְׂשָרֵאל ָאַמר ַגם הּוא ְנִקָייה". ֶאֶנְרְגָיה ַרק ְּבִיְׂשָרֵאל 2050, ִתְהֶיה

ַהְסִביָבה. ֵאיכּות (ְלטֹוַבת) ֲחָדׁשֹות ְלַמַען ֶטְכנֹולֹוְגיֹות ָלעֹוָלם

ַמִים עֹוד ְתַקֵּבל ◄ ַיְרֵדן
ַהִיְׂשְרֵאִלית  ָהֶעְזָרה ִמִיְׂשָרֵאל.

ִּבְגַלל ְמאֹוד ְלַיְרֵדן ֲחׁשּוָבה

ִּכְמַעט ַמִים. ָּבה ֶׁשֵאין

ֶאת ְמַחֶזֶקת ַהזֹו ָהֶעְזָרה

ֶׁשֵּבין ַהְמִדינֹות. ַהְקָׁשִרים

ִלְמצֹוא  ְמַנָסה ַהֶמְמָׁשָלה ַמְמִׁשיִכים ַלֲעלֹות. ַהֵּפירֹות ְוַהְיָרקֹות ◄ ְמִחיֵרי
ַהְצָלָחה. ְלא ַעְכָׁשיו ַעד ִמחּוץ-ָלָאֶרץ. ְיבּוא ַעל-ְיֵדי ַהְמִחיִרים, ֶאת ְלהֹוִזיל ְדָרִכים

ְמַקִווים  "ֲאַנְחנּו ַהַחד-ַּפֲעִמִיים. ֶאת ְמִחיֵרי ַהֵּכִלים ֶהֶעְלָתה ◄ ַהֶמְמָׁשָלה
ָהֵאֶלה ֶׁשּפֹוְגִעים ַּבֵּכִלים ָּפחֹות ִיְׁשַתְמׁשּו ֶאְזָרִחים ַהְגבֹוִהים, ֶׁשִּבְגַלל ַהְמִחיִרים

ַהְסִביָבה. ְלֵאיכּות ַּבִמְׂשָרד אֹוְמִרים ַּבְסִביָבה",

ַגָננֹות.  ַמְסִּפיק ֶׁשֵאין ִמְּפֵני ִנְסָגִרים ְיָלִדים ַרִּבים ַגֵני ְּבַגָננֹות. ַאְרִצי ◄ ַמְחסֹור
ַלְּבָעָיה  ִּפְתרֹון ִלְמצֹוא ַהִחינּו ּוִמִמְׂשָרד ֵמַהֶמְמָׁשָלה ְּבכֹוַח) (רֹוִצים דֹוְרִׁשים הֹוִרים

אֹוְמִרים. ִאיְכַּפת", ֵהם א ֶאָחד ּוְלַאף ֵמַהַמָצב "ַהְיָלִדים ִנְפָגִעים ִּבְמִהירּות.

3 עמוד מס' 365 • עיתון ינשוף • גיליון

בקצרה... 8חדשות

www.hebrewtoday.com

לחדשות  דו-שבועון
ומהעולם מהארץ

Bi-Weekly News from Israel
and Around the World

 Chief Editor  עורך ראשי
יגאל צדקא

yigal@hebrewtoday.com

  Editorial Staff  מערכת חברי
מור, לוין, סתיו נחמה

גליק, רונן הרבטר, חנה
גרינברג, עמית לוי, שירה
אבי גלבוע איילה שמעוני,

Language Editor  לשון עורכת
שומרוני אהובה

Graphic Design  גרפי עיצוב
וכתב" "קו

Marketing Manager  שיווק מנהל
אילן צדקא

Publishers מו"ל
הוצאה לאור - "גוד טיימס"

GOOD TIMES Publishing
Tel. 02-6437153 טל':

Fax. 02-6436594 פקס:
Toll Free: 1-866-800-5602

52 ירושלים 9626903 החלוץ רחוב
52 HeChalutz Street

Jerusalem 9626903 Israel 

Subscription Dept.  מנויים מחלקת
ליאורה

orders@hebrewtoday.com

  Website  אינטרנט אתר
www.hebrewtoday.com

 Photos  צילומים
רויטרס

מהמוציאים בכתב אישור בלא שהיא צורה בכל להעתיק אין
צילומים. או יד כתבי מחזירה המערכת אין לאור.

 © All Rights Reserved.

ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

אֹותֹו.  ְלַׁשֵלם ָלֶהם) (ָקֶׁשה ִמְתַקִׁשים ְוַרִּבים ָגבֹוַה ְמאֹוד, ְּבִיְׂשָרֵאל ְׂשַכר ִדיָרה

ַההֹוִרים. ִעם אֹו ָלגּור ֲעלּובֹות, ְּבִדירֹות ָלגּור ִלְצִעיִרים (עֹוֶׂשה) גֹוֵרם ֶזה

ַהְׂשִכירּות? ְמִחיֵרי ַעל ִלְׁשמֹור) (ִלְבדֹוק, ְלַפֵקַח ָצִרי ַהִאם

ְּבַעד
ֶּכֶסף ַמְרִוויִחים ִדירֹות ַמְׂשִּכיֵרי • 

ֶאת ֶׁשׁשֹוְכִרים ֵאֶלה ֶחְׁשּבֹון ַעל  

יֹוֵתר,  ַלֲעִׁשיִרים ְוהֹוְפִכים ַהִדירֹות  

יֹוֵתר.    ַלֲעִנִיים הֹוְפִכים ְוַהׁשֹוְכִרים

ּכֹל  ְלַהֲעלֹות א הֹוֵגן (צֹוֵדק) ֶזה •

ַהְׂשִכירּות,  ְמִחיֵרי ֶאת ַהְזַמן

א  ֲאָנִׁשים ֶׁשל ְּכֶׁשַהַמְׂשּכֹורֹות

ֶאת  ְלַהְתִאים ָצִרי עֹולֹות.  

ַלְמִציאּות. ַהְׂשִכירּות

חֹוְׁשִבים?  ַאֶתם ָמה

ֶנֶגד
ֵדמֹוְקָרִטית, ְמִדיָנה ִהיא ִיְׂשָרֵאל •

אֹו  ִלְמּכֹור ָיכֹול ֶאָחד ּכֹל ֶׁשָּבה

רֹוֶצה. ֶׁשהּוא ְמִחיר ְּבֵאיֶזה ְלַהְׂשִּכיר  

ִהיא ַהְׂשִכירּות ַרִּבים, • ְּבִמְקִרים

ַהִדיָרה. ֶׁשל ַּבַעל ַהְיִחיָדה ַהַּפְרָנָסה

ַלֲעזֹור רֹוָצה ֶׁשַהְמִדיָנה ֶזה טֹוב •

ְצִריָכה  א ִהיא ֲאָבל ָלֲעִנִיים,

ַּבֲעֵלי  ֶחְׁשּבֹון ַעל זֹאת ַלֲעׂשֹות

ַהִדירֹות.

9
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ַּבחֹוֶרף ֲעָנק ְלִׁשיְטפֹונֹות ַסָּכָנה

4 עמוד מס' 365 • עיתון ינשוף • גיליון

מאת יעקב כהן
לבנון בעבר, שכתבנו כפי

קשה כלכלי במשבר נמצאת

יש האחרון בחודש מאוד.

רבות, חשמל הפסקות גם

בחושך נשארים והאזרחים

ימים. ואפילו שעות במשך

הרוגים. וגם ביירות ברחובות קטנות) (מלחמות קרבות היו לאחרונה

הסכימה) לקבל  (לא סירבה היא אך עזרה, ללבנון הציעה ישראל ממשלת

אותה.

על שלום. מדברים לבנונים אזרחים ויותר יותר שעכשיו המפתיע הוא

היא "ישראל אומרים. הם שלנו", המדינה את יציל ישראל ִעם "שלום

ירוויחו מזה". וכולם לנו, לעזור מדינה שמוכנה

והחיים מישראל, עזרה רוצה הלבנונית לא הממשלה כאמור, אולם,

יותר ויותר. לקשים בלבנון הופכים

ָעלּו ַהְמִחיִרים
ְסָעָרה ִּבְגַלל...

ישראל ִעם שלום רוצים לבנונים

גליק רונן מאת
ָקָטן, ֶׁשָלנּו ֶׁשָהעֹוָלם אֹוְמִרים

ְּבָמקֹום ֶאָחד, ֶׁשקֹוֶרה ְוָדָבר

ַהֵׁשִני ַּבָצד ַגם ָהעֹוָלם ַעל ַמְׁשִּפיַע

ֶׁשלֹו.

ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשָקָרה ִמְקֶרה ּוְבֵכן,

ְּבֶהְחֵלט ֶׁשֶזה ַמְרֶאה ִסיִני ְּבָנֵמל

ָנכֹון.

ְסָעָרה ָהְיָתה ַהָנֵמל ֶׁשל ָּבֵאזֹור

אֹותֹו, ָסְגרּו ַהָנֵמל ְמַנֲהֵלי ְגדֹוָלה.

ְּפִגיָעה  ָלֵתת) (א ִלְמנֹוַע ְּכֵדי

ֶׁשֵמַהָנֵמל ִהיא ַהְּבָעָיה ָּבאֹוִניֹות.

(מֹוִציָאה ְמַייֵצאת ִסין ַהֶזה,

 ְוָכ ַרִּבים. מּוָצִרים ֵמַהְמִדיָנה)

(ִחיּכּו)  ִהְמִתינּו אֹוִניֹות ֲעָנק ְמאֹות

ֶאת ָלַקַחת ְּכֵדי ַלָנֵמל ִמחּוץ

ִהְתָאֵר ַהתֹור ָהֵאֶלה. ַהמּוָצִרים

ַיִגיעּו ַרִּבים ּומּוָצִרים ְויֹוֵתר, יֹוֵתר

ְּבעֹוד  ַרק ֶׁשָלֶהם) (ַלָמקֹום ְלַיֲעָדם

יֹוֵתר. ַוֲאִפילּו חֹוֶדׁש

ְּבאֹוָתם  ְלַמְחסֹור (עֹוֶׂשה) גֹוֵרם ֶזה

ְוַלֲעִלַיית ּכּולֹו ָּבעֹוָלם מּוָצִרים

ְמִחיִרים.

ַמְחֵׁשב, ַּכֲאֶׁשר ַהְמִחיר ֶׁשל ָאז

ְקַטָנה ַצַלַחת ֲאִפילּו אֹו ַצֲעצּוַע,

ְלֶזה. (ָעָׂשה) ָגַרם ָמה ָתִבינּו ַיֲעֶלה,

11
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צדקא יגאל מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ַמְדָעִנים

(אֹוְמִרים)  טֹוֲעִנים

ֵיׁש ֶׁשַּבחֹוֶרף ַהָקרֹוב

ֲעָנק. ְלִׁשיְטפֹונֹות ַסָּכָנה

ַהִתיכֹון ַּבָים ַהַמִים "חֹום

ְוָהֲאִוויר ַהַקר ֶׁשֵמָעָליו

ְגָׁשִמים",  (עֹוִׂשים) יֹוְצִרים

ְסָערֹות  ֶׁשִיְהיּו ְלָכ (ַיֲעׂשּו) ִיְגְרמּו ַּבחֹוֶרף ַהָקרֹוב "ַהְתָנִאים ַמְסִּביִרים. ֵהם

ַהְסָערֹות ַהָּבִאים, ֶּבחֹוָרִפים ַהֶמְחָקִרים, ְלִפי ֲחָזִקים. ְגָׁשִמים ִעם ֲחָזקֹות

ֲעָנק". ִׁשיְטפֹונֹות ִאיָתן ָועֹוד ְוָיִביאּו עֹוד ְיַתְגְּברּו

ָלֵתת)  (א ִלְמנֹוַע ְּכֵדי ְלֶזה, ַהֶמְמָׁשָלה ְצִריָכה ְלִהְתּכֹוֵנן ַהַמְדָעִנים, ְלַדַעת

ְּכֵדי  ַמִים) (ְּבֵריכֹות ַמֲאָגִרים ִלְבנֹות ָלה ַמִציִעים ֵהם ְּבַחֵיי ָאָדם. ֲאסֹונֹות

ִׁשיְטפֹונֹות ְמסּוָּכִנים. ְוא ָלֵתת ָלֶהם ִליצֹור ַהַמִים ֶאת 'ִלְתּפֹוס'

ֵהם ִלְכִביִׁשים ּוְלָבִתים", ַהָׁשָנה ְנָזִקים ַרִּבים ִנְרֶאה ֶׁשִיְהיּו ִמְקֶרה, "ְּבכֹל

אֹוְמִרים.
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גרינברג עמית מאת
(לא צוללן חובב הוא שלומי קצין

מקצועי).

חיפה. כחודש הוא צלל ליד לפני

להפתעתו, הוא מצא בקרקעית

אביר  חרב של של) הים (אדמה

כ-900 שנה.  מלפני

רשות לאנשי החרב את מסר הוא

מהחול אותה ֶׁשְיַנקּו העתיקות,

וגם אליה שנדבקו והצדפים

יחקרו אותה.

מתעניינים שבעולם מתברר,

הזו. בחרב מאוד

שנה. לפני כאלף ישראל לארץ שהגיעו ועל האבירים עליה (סיפרו) דיווחו רבות טלוויזיה תחנות

5 עמוד מס' 365 • עיתון ינשוף • גיליון

מהאבירים שלום דרישת

ְנִסיעֹות
ְמתּוקֹות

ֶאְתֶכם רֹוצֹות ַהנֹוְסִעים אֹוִניֹות

שמעוני איילה מאת
ַהׁשֹוקֹוָלד ָּבעֹוָלם ֶחְברֹות

ֶׁשַהְמִכירֹות  (ְמַסְּפרֹות) ְמַדְווחֹות

ָלַאֲחרֹוָנה. ָעלּו ֶׁשָלֶהן

ָחְזרּו ֶׁשַהַתָייִרים ִּבְגַלל זֹאת

ֶׁשֵהם ַהְדָבִרים ְוַאַחד ָלטּוס,

ׁשֹוקֹוָלד. ֶזה... ַהְרֵּבה, קֹוִנים ֲהִכי

מאת שירה לוי
ַהקֹורֹוָנה. ַמְׁשֵּבר ְלַאַחר ִלְפִעילּות ַלְחזֹור ְמַנסֹות ַהְגדֹולֹות ַהנֹוְסִעים אֹוִניֹות

ִּבְגַלל  (ִּבְמיּוָחד) ְּבִעיָקר ָּבֶהן, ָלׁשּוט ְמַמֲהִרים א ֶׁשַהַתָייִרים ִהיא ַהְּבָעָיה

ֲאֵחִרים. ִמנֹוְסִעים ְלִהיָדֵבק (ַּפַחד) ַהֲחָׁשׁש

ַּכְרִטיִסים  ֵאֶלה ְּבָיִמים מֹוְכרֹות ָּבעֹוָלם (אֹוִניֹות) ַהַסָּפנּות ֶחְברֹות ָלֵכן,

ְמאֹוד. זֹוִלים

ׁשּוב ִיְתַמְלאּו ֶׁשָהאֹוִניֹות ַעד ַרב ְזַמן עֹוד ֶׁשִייַקח ִנְרֶאה זֹאת, ַלְמרֹות

ְּבנֹוְסִעים.
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ְּבַרְמקֹול ִמְׁשַתְמִׁשים ַהִצְרָצִרים

6 עמוד מס' 365 • עיתון ינשוף • גיליון

ִאימּוִנים ֶׁשל ֵּכיף

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

שמעוני איילה מאת
ֵהם ָּכ יֹוֵתר, ָחָזק ֶׁשָלֶהם ֶׁשָהַרַעׁש ְּככֹל ֲחָזִקים. ֶׁשֵהם ֲאֵחִרים ְלִצְרָצִרים ְלַהְראֹות ְּכֵדי קֹולֹות ַמְׁשִמיִעים ִצְרָצִרים

יֹוֵתר. ַלֲחָזִקים ֶנְחָׁשִבים

ַהזֹו ֶׁשל ַהַחִיים? ַּבַתֲחרּות ְלַווֵתר ֲעֵליֶהם ַהִאם ַחָלִׁשים? ִצְרָצִרים ָמה ַיֲעׂשּו ֵּכן, ִאם

ַרְמקֹוִלים. – ַהְּבָעָיה ַעל ְלִהְתַגֵּבר ָּפֶטְנט ִהְמִציאּו ָּפׁשּוט ֵהם ֶׁשא. ִמְתָּבֵרר

ְּכמֹו ֵעִצים ֶׁשל ְּבָעִלים ִמְׁשַתְמִׁשים ֶׁשֵהם ֶהְרֲאָתה ַחָלִׁשים ִצְרָצִרים ְּבִדיָקת

ַדְרָּכם. ּוְמַצְרְצִרים ֶּבָעִלים חֹור עֹוִׂשים ֵהם ַרְמקֹוִלים.

ֶׁשָלֶהם. ַהקֹול ֶאת ְלַהְגִּביר ִהְצִליחּו (ֶּבֱאֶמת) ָאֵכן ֶׁשֵהם ֶהְראּו ַמְעָּבָדה ְּבִדיקֹות

ְלַהְצִליַח. ְיכֹוִלים ַחָלִׁשים חֹוְכָמה, ַגם (ְקָצת) ְמַעט ִעם ַהַמְסָקָנה:

פעולה17 שיתוף
בחלל

גלבוע אבי מאת
האמירויות ואיחוד ישראל

בחלל. פעולה ישתפו הערביות

המדינות שתי (השאר), היתר בין

'בראשית החללית על יחד יעבדו

לירח. (תישלח) שתשוגר ,'2

שתי דגלי יהיו החללית "על

המדע, שרת אומרת המדינות",

פרקש-הכהן. אורית

יעקבו המדינות משתי תלמידים

של  המסע אחרי) אחרי (יסתכלו

החלל. על יחד וילמדו החללית

גרינברג עמית מאת
ֵאֶלה ִאימּוִנים ַרִּבים. עֹוְבִרים ֶלָחָלל, ַאְסטרֹוָנאּוִטים ָטִסים ֶׁשֵהם ִלְפֵני

ּוְבִדיקֹות ְרפּוִאיֹות. ִלימּוִדים ַגם ֶׁשּכֹוְלִלים ַקִלים, א ִאימּוִנים

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּכִפי ֲהָנָאה), (נֹוְתִנים ְמַהִנים ַגם ִלְפָעִמים ָהִאימּוִנים אּוָלם,

ְלַמָטה. ַּבְתמּוָנה

ַחִיים  ֶׁשל ַהַהְרָגָׁשה ֶאת ָלַאְסטרֹוָנאּוִטים ָלֵתת (ִּבְׁשִביל) נֹוַעד ַהֶזה ָהִאימּון

ַּבֲאִוויר. ְוֵהם ָעִפים ְמִׁשיָכה, ּכֹוַח ֵאין ָׁשם ַּבֲחָלִלית,

"ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ָהַאְסטרֹוָנאּוִטים. אֹוְמִרים ֲהָנָאה", ֶּבֱאֶמת זֹו "ִלְזַמן ָקָצר

ְמיּוָחד". ּכֹל-ָּכ א ֶזה ְּכָבר חֹוָדִׁשים, ַּכָמה ֶּבָחָלל ִנְמָצִאים
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גליק רונן מאת
טבע שמורות יש באפריקה

גדול מהן חלק של השטח ענקיות.

ישראל. של מדינת מהשטח יותר

חיים בעלי יש אלה בשמורות

הטיפול, בזכות שונים. מסוגים

שעובדי והאוכל המים ההגנה,

בעלי להם, נותנים השמורות

לחיות בשקט. החיים יכולים

(בזמן) האחרונה,  בתקופה אולם,

נמצאות בבעיה שמורות הטבע

הקורונה. בגלל וזאת גדולה,

(עשה)  גרם וירוס הקורונה כידוע,

העולמית. בתיירּות גדול למשבר

נעצרה, התיירּות כל בבת-אחת,

לאפריקה. שהגיעה זו כולל

(כסף) כניסה  דמי משלמים תיירים

עוזר הזה הכסף הטבע. לשמורות

טובה. בצורה השמורות את לנהל

כסף גם אין תיירים, כשאין עכשיו,

קשה. והמצב

מאמצים השמורות עושים מנהלי

העובדים. את להשאיר כדי רבים

שעובדים אלה את רק "פיטרנו

מסבירים. הם התיירים", עם ממש

את המטפלים הרפואיים "השארנו

צוות ואנשי השומרים החיות, של

(חשובים). חיוניים

זה אבל תרומות, מקבלים "אנחנו

לנו ִאפשרה התיירות מספיק. לא

ההוצאות,  כל (לשלם) את לכסות

בבעיה". אנחנו ועכשיו

יותר, בגלל עוד הבעיה קשה

באפריקה. של רבים והעוני הרעב

התפרנסו אנשים מזמן, לא עד

הם  (הרוויחו) מהתיירות, ועכשיו

ללא נשארו

פרנסה.

בגלל זה חלק

מהם צד

חיים בעלי

בשמורות,

למכור כדי

אותם.

את להגדיל צריכים אנחנו "לכן,

השמירה", אומרים בשמורות

(עושה) לנו  הטבע. "זה גורם

נוספות". להוצאות

שווירוס מקווים כמובן כולם

והתיירים מהעולם, ייעלם הקורונה

יצילו ובכך לשמורות, יגיעו שוב

אחרת, (כספית). כלכלית אותן

הטיפול יקבלו את החיים לא בעלי

להם כל-כך. וההגנה שחשובים

בעולם שונים ארגונים בינתיים,

(לתת)  אוספים כסף כדי לאפשר

גם (להתקיים), לשרוד לשמורות

תיירים. בלי

באפריקה בבעיה שמורות הטבע
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ֲעֵליֶהם. ָלֶכם ְּכֵדי ְלַסֵּפר ָּכאן ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים. ְמַעִטים ֶׁשַרק ְמיּוָחִדים ַּבָׁשָנה ָיִמים ֵיׁש

ָהעּוָגה יֹום – ְּבנֹוֶבְמֶּבר 26
הּוֶלֶדת. יֹום עּוגֹות ְרִגילֹות ְוֵיׁש ֵיׁש עּוגֹות ֶׁשָלנּו. ַּבַחִיים ָגדֹול ֵיׁש ֵחֶלק ָלעּוגֹות

ַקֶצֶפת  ׁשֹוקֹוָלד, ִעם ְמאֹוד) (ָיפֹות ְמהּוָדרֹות עּוגֹות ְוֵיׁש ְּפׁשּוטֹות עּוגֹות ֵיׁש

ְועֹוד ֵּביִצים ִעם ּוְבִלי ֵּפירֹות, עּוגֹות ִעם עּוגֹות ֵיׁש ֲאֵחרֹות. ְטִעימֹות ְותֹוָספֹות

ַהֶזה. ַהיֹום ֶאת ַלֲחגֹוג ֵאי ָלֶכם לֹוַמר ְצִריִכים א ֶׁשֲאַנְחנּו ָּברּור ָועֹוד.

א ִיְהיּו אּוַלי ֵהן ָהעּוגֹות ְּבַעְצְמֶכם. ֶאת ְלָהִכין ָלֶכם ֲאַנְחנּו ַמִציִעים אּוָלם,

ְּבֵתיָאבֹון! עּוָגה ַאֶחֶרת. ִמּכֹל יֹוֵתר ָׁשָווה ְמִכיִנים ֶׁשַאֶתם עּוָגה ֲאָבל ַּבֲחנּות, ְּכמֹו ְמהּוָדרֹות

19

ֳא

בשנה מיוחדים ימים

Pixabay

  Pixabay



לבריכה? קורונה מסכת בין הקשר מה
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האישה למה
לכלא? נכנסה

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

רבות מסעדות

בתאילנד

על נמצאות

(חופים)  גדות

נהרות.

מהן חלק

נמצא ממש

למים. קרוב

עוברת כאשר

בדרך כלל,  המסעדה. את (עושה) גלים שמציפים יוצרת היא סירה,

לברכיים. עד ממשיכים לאכול, למרות שהמים מגיעים להם האורחים

לגובה מגיעים אפילו המים עוברת, יותר גדולה כאשר סירה לפעמים,

השולחנות, את ממהרים להחזיק כזה, המלצרים במקרה השולחנות.

מהגלים בורחים כמובן במסעדה, האורחים אותם. יהפכו שהגלים לפני

שלהם. התיקים עם

אומרים. הם חמים", בימים במיוחד ככה, לאכול כייף "זה

שלו, לבגד לב יתהפך. שימו שלא כדי מחזיק שולחן מלצר בתמונה:

מהמים. עליו שמגן

(לעשות)  ליצור כדי רגילים, (דברים) בחפצים משתמש ָטָנָקה, היפני, ָטצּוָיה האומן

כדי נגד קורונה במסכה משתמש למשל הוא (קטנה מאוד). מיניאטורית אומנות

אורז. שדה או מסלול מרוצים שחייה, בריכת כאילו) (להראות לדמות

חפצים. על שלנו ההסתכלות לחייך, שכן, היא משנה את לנו שגורמת אומנות  זו

כמו בצורה שונה, אליו מתייחסים כאשר אחרת משמעות מקבל חפץ רגיל פתאום,

בתמונות. שרואים

ואנחנו חדשות, יצירות טנקה הציג לאחרונה,

מהן. קטן חלק כאן מציגים

בעצמכם? דומה משהו ליצור תוכלו האם

רטובות מסעדות

23

21

22

שלח הברית בארצות משפט בית

סוהר) בגלל  (בית לכלא אישה

לדובה. התקרבה שהיא

הלאומי, בפארק זה היה

הברית. שבארצות ֶילוְֹסטוֹן,

אסור בפארק, החוק לפי

שזה בגלל לדובים, להתקרב

כדי וגם האדם לבני מסוכן

עצמם. הדובים על להגן

Tatsuya Tanaka

  
 

  
 



Pixabay



העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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הציפור של והקן 24הבננה

רויטרס

Tatsuya TanakaTatsuya Tanaka Tatsuya Tanaka

נראה האחרונים, בשבועות

הקורונה על מתגבר שהעולם

רגילים). (חיים לשגרה וחוזר

ומוזיאונים בילוי מקומות

האקווריום כולל נפתחים,

אוסטרליה. שבסידני,

מים ילד במנהרת בתמונה:

מפורסם, אוסטרלי אקווריום של

שוחים דגים גדול ים כאשר

מעל יו.

לשגרה 25חוזרים

שונים. בחומרים משתמשים אנחנו בית, בונים כשאנחנו

היא בין השאר שונים. מחומרים ֵּביתה את בונה שבתמונה הציפור גם

של ֵמָעֶלה מוציאה סיב בתמונה: היא מצמחים. (חוטים) מוציאה סיבים

הקן שלה. בננה בשביל

עשויים שהם למרות ציפורים חזקים יחסית, של שִקנים מתברר,

מחומרים פשוטים.

ציפור, של קן בצורת ענק בנו ִאצטדיון הסינים שנים, כארבע לפני אגב,

ציפורים. נותנים לקני שהסינים את הכבוד להראות כדי



ִגיֵנס ִׂשיא ָׁשַבר ִתינֹוק
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קצר סיפור

ַהָזָהב ֵּביַצת
ְרִגיִלים. ָהיּו ֶאָחד ִאיָּכר ַהַחִיים ֶׁשל

ֶׁשלֹו ַללּול הּוא ָהָיה הֹוֵל ּבֹוֶקר ּכֹל

ֵּביִצים. ַּכָמה ְּכֵדי ֶלֱאסֹוף

ֲאדּוָמה ַתְרְנגֹוֶלת ָהְיָתה ַהלּול ְּבִפיַנת

חּום. ְּבֶצַבע ֵּביִצים ְמִטיָלה ֶׁשָהְיָתה

ֶׁשָלה. ַּבֵּביִצים ְמיּוָחד ַמֶׁשהּו ָהָיה א

ָהִאיָּכר ִהְרִגיׁש ֶאָחד, אּוָלם, יֹום

ְּכֵבָדה ִמֶמָנה ָלַקח ֶׁשהּוא ֶׁשַהֵּביָצה

ִּבְמיּוָחד.

ָעֶליָה ְוִהְסַתֵּכל ַהַּבְיָתה, ְּכֶׁשִהִגיַע ַרק

ׁשֹוֶנה ָמה ָהָיה ֵהִבין הּוא טֹוב יֹוֵתר,

ִמָזָהב! ָהְיָתה ִהיא – ָּבה

ִלְמּכֹור  ִמיֵהר (מּוְפָתע) ַהִנְדָהם ָהִאיָּכר

הּוא ֶׁשִקיֵּבל, ּוַבֶּכֶסף ַהָזָהב, ֵּביַצת ֶאת

ַתְרְנגֹולֹות ָקָנה עֹוד ַּבִית, ְלַעְצמֹו ָּבָנה

ָּפָרה. ַוֲאִפילּו

ְלָאָדם ָהַפ ֵּביַצת ַהָזָהב, הּוא ִּבְזכּות

ִהְמִׁשי הּוא זֹאת, ַלְמרֹות ָעִׁשיר.

ָּכָרִגיל. ַלֲעבֹוד

ׁשּוב ֵהִטיָלה  חֹוֶדׁש, (ַאֲחֵרי) ַּכֲעבֹור

ָזָהב. ָהֲאדּוָמה ֵּביַצת ַהַתְרְנגֹוֶלת

ַהֵּביָצה ֶאת ְלַהְראֹות ִמיֵהר הּוא

ְלִאיְׁשתֹו. ַהֲחָדָׁשה

יֹוֵתר", עֹוד ֲעִׁשיִרים ִנְהֶיה "ַעְכָׁשיו

ָלנּו ִלְקנֹות "נּוַכל ָהִאיָׁשה. ָׂשְמָחה

ֲאִפילּו ְואּוַלי ֲחָדָׁשה, (ֲעָגָלה) ִּכְרָּכָרה

ַלְּכָפר ֶׁשָלנּו". ִמחּוץ ְלַטֵייל

ָהִאיָּכִרים זּוג ִקיֵּבל ִמֵדי חֹוֶדׁש ,ְוָכ

ַלֲעִׁשיִרים אֹוָתם ֶׁשָהְפָכה ָזָהב, ֵּביַצת

ְויֹוֵתר. יֹוֵתר

ֵּביַצת ָזָהב ַרק ְמִטיָלה ֶׁשִהיא "ֲחָבל

ָהִאיָּכר ְלִאְׁשתֹו. ָאַמר חֹוֶדׁש", ַאַחת ּכֹל

ַמֵהר ַהֶּכֶסף ֶאת גֹוְמִרים "ֲאַנְחנּו

(ַלֲעׂשֹות)  ִלְגרֹום ְצִריִכים ֲאַנְחנּו ִמַדי.

ָזָהב". יֹוֵתר ֵּביֵצי ְלַהִטיל ַלַתְרְנגֹוֶלת

ָׁשֲאָלה אֹוֶכל?", עֹוד ָלה ִניֵתן "אּוַלי

ָהִאיָׁשה.

ָאַמר. ָעַזר", א ֶזה ֶזה, ֶאת "ִניִסיִתי

ׁשֹוִנים, ִּפְתרֹונֹות ַעל ָחְׁשבּו ַהְׁשַנִיים

תֹוָצאֹות). (ְלא ַלָׁשְווא ַא

ְלִאְׁשתֹו ִעם ָהִאיָּכר ֶאָחד, ָּבא יֹום

ַרְעיֹון...

ֶאת ַלַתְרְנגֹוֶלת ִנְפַתח ֶׁשאּוַלי "ָחַׁשְבִתי,

ֵּביֵצי ּכֹל ֶאת ַאַחת ְונֹוִציא ְּבַבת ַהֶּבֶטן,

ְּבִׂשְמָחה. ָאַמר ִּבְפִנים", ַהָזָהב ֶׁשֵיׁש ָלה

חֹוֶדׁש ּכֹל ְלַחּכֹות ִנְצָטֵר א "ָּכָכה

ֲחָדָׁשה". ְלֵביָצה

ָהִאיָׁשה ָקְרָאה ֶנְהָדר", ַרְעיֹון "ֶזה

ַהלּול. ַּבֲעָלה ֶאל ִעם ְּבַיַחד ּוִמיֲהָרה

ֶאת ָּפְתחּו ַהְׁשַנִיים ַהְרֵּבה, ַלֲחׁשֹוב ְּבִלי

ְּכֵדי ְלַגלֹות ַרק ֶׁשל ַהַתְרְנגֹוֶלת, ַהֶּבֶטן

(ְּכלּום)... ָדָבר ִּבְפִנים ֶׁשֵאין



ַהְזַמן ֶׁשלֹו.  ֶאת ֵיׁש ָדָבר ְלכֹל

ָעלּול ְּבַסְבָלנּות, ִמְתַנֵהג ֶׁשא ִמי

ַהּכֹל. ְלַהְפִסיד (ָיכֹול)
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מאת שירה לוי
ֶׁשְּבַאְרצֹות ִמִמיֶנסֹוָטה ַהִצ'יְנסֹון, ִתינֹוק ִריָצ'ְרד

ֶׁשהּוא ָהִראׁשֹון ֵמָהֶרַגע ְּכָבר ִגיֵנס ִׂשיא ָׁשַבר ַהְּבִרית,

נֹוַלד.

ְוָהָיה ִּבְלַבד (ַרק), ְגַרם 340 ְּבִמְׁשָקל ִריָצ'ְרד נֹוַלד

ִלְׂשרֹוד ֶׁשִהְצִליַח ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר ַהָקָטן ַלִתינֹוק

ַּבַחִיים). (ְלִהיָׁשֵאר

ִריָצ'ְרד ַא ִיְׂשרֹוד, ֶׁשהּוא ֶהֱאִמינּו א ָהרֹוְפִאים

ָׁשָנה. הּוֶלֶדת יֹום ִמְזַמן א ְוָחַגג ּכּוָלם, ֶאת ִהְפִתיַע
Beth and Rick Hutchinson



ִגיל
ְלִׂשְמָחה.  (דֹוָמה) ִנְרֶדֶפת ִמיָלה ִהיא ִגיל

ִגיָלה. ִגיל, אֹו ָלֶהם ֶׁשקֹוְרִאים ְיָלִדים ֵיׁש ָלֵכן

ַּבֲעֵלי ָאָדם, ַהָׁשִנים ֶׁשְּבֵני ִמְסָּפר ַגם הּוא ִגיל

ַחִיים. ְצָמִחים ַחִיים אֹו

(ָׁשִנים)  ֶׁשַהִגיל ֶׁשְּככֹל ֶׁשאֹוְמִרים, ֵיׁש ָּכֵאֶלה

עֹוֶלה...  (ִׂשְמָחה) עֹוֶלה, ַגם ַהִגיל

29

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

ְלֶנֶׁשק ַּבמּוֵזיאֹון
ָאָדם ִהִגיַע ְּבֵתל-ָאִביב ַהֶנֶׁשק ְלמּוֵזיאֹון

ָיָׁשן. רֹוֶבה ִעם

"הּוא  ָאַמר. ָּבעֹוָלם", ַהְרֵּבה ְּכמֹוָתם) (ֶׁשֵאין ָהרֹוִבים ַהְנִדיִרים ַאַחד "ֶזהּו

ָּכתּוב ִתְראּו, ִהֵנה, ָהִראׁשֹוָנה. ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ִּבְזַמן ַרק ְּבִׁשימּוׁש ָהָיה

ָּכבֹוד'.  (ִסיָמן) ְלאֹות ָהִראׁשֹוָנה, ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ֶׁשל ַהִגיּבֹור 'ַללֹוֵחם ָעָליו:

ַּבָצָבא ְוִקיֵּבל ָקִצין ָהָיה הּוא ַהזֹו. ַּבִמְלָחָמה ֶׁשָלַחם ֶׁשִלי ַסָּבא ֶׁשל ָהָיה ֶזה

רֹוֶצה ַחָייו. ֲאִני ֶאת ִהִציל ֶׁשהּוא ְלַאַחר ֶׁשלֹו, ֵמַהְמַפֵקד ְּבַמָתָנה ָהרֹוֶבה ֶאת

יֹוֵתר". ַהְרֵּבה ָׁשֶווה ֶׁשהּוא ָּבטּוַח ֲאִני ֶׁשֶקל. ִמיְליֹון ָעָליו

ֶׁשלֹו. ַהְגבּוָרה ִסיּפּור ְוֶאת ַהָיָׁשן ָהרֹוֶבה ֶאת ָאֲהבּו ַהמּוֵזיאֹון ַאְנֵׁשי

ְלֶזה. ֶזה ָאְמרּו ַהֶזה", ָּברֹוֶבה "ַהְמַבְקִרים ִיְתַעְנְיינּו

ַהמּוֵזיאֹון. ְמַנֵהל ָאַמר צּור", יֹוָאב ַהַּבָלׁש ֶאת ֶׁשִנְׁשַאל קֹוֵדם ְּכַדאי "ֲאָבל

ָהרֹוֶבה. ֶאת ּוָבַדק ַלמּוֵזיאֹון ְוָאֵכן, ַהַּבָלׁש ִהִגיַע

ָאַמר ָהִראׁשֹוָנה", ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ְּבִׁשימּוׁש ֶׁשָהיּו ָּכֵאֶלה רֹוִבים "ָרִאיִתי

(ִלְקנֹות)  ִלְרּכֹוׁש א ָלֶכם ַמִציַע ַוֲאִני ַׁשְקָרן ַהֶזה צּור. "ֲאָבל, ָהִאיׁש ַהַּבָלׁש

ַהֶזה". ָהרֹוֶבה ֶאת

ְמַׁשֵקר? ֶׁשָהִאיׁש ָיַדע ַהַּבָלׁש ֵאי

חקלאיות. שהן נמלים יש

הן אוכל, לחפש במקום

מגדלות אותו בעצמן.

כ-30% מזיהום האוויר 

פרנסיסקו סן שבעיר

מגיע הברית שבארצות

זאת, בגלל מיבשת אסיה.

פרנסיסקו, לסן מאסיה רוחות

את הזיהום. שמביאות איתן

יכול להתקיים הטעם לא חוש

בפה. רוק ללא

 421 יש הסקוטית בשפה

שלג. שמתארות מילים

נופל הוא נולד ג'ירף כאשר

זה וחצי. מטר של מגובה

ממליטה שהאימא מפני קורה

בעמידה. (יולדת)

חברת 'איקאה' הקטלוגים של

דומה מודפסים בכמות היו

של התנ"ך. אולם, לזו

לאחרונה 'איקאה' החליטה

אותם. להדפיס להפסיק

שבצרפת פריז בכל

'עצור' תמרור רק יש

כל האחרים אחד.

ידי על (הוצאו) הוסרו

.2010 בשנת העירייה
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ולעניין ֳא30קצר 28 ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ְתׁשּוָבה:ַעלָהרֹוֶבהָהָיהָּכתּובֶׁשהּואִמְיֵמיִמְלֶחֶמתָהעֹוָלםָהִראׁשֹוָנה.אּוָלם,ְּבאֹוָתם
ָיִמים אָקְראּוַלִמְלָחָמה ְּבֵׁשםֶזה.ַרקְלַאַחר ִמְלֶחֶמתָהעֹוָלםַהְׁשִנָייה,ִהיאָהְפָכה

ִלְהיֹות'ִראׁשֹוָנה'.

בלשית חידה

Pixabay

מילה על מילים כמה



מאת שירה לוי
ֶׁשַנֲעָׂשה ֶמְחָקר

ָלֵתת  ַּב-NBA ִניָסה

- ַלְׁשֵאָלה ְתׁשּוָבה

ְקבּוצֹות ַמדּוַע

ַמְצִליחֹות ֵּביִתיֹות

יֹוֵתר?

ֶׁשָלאֹוֲהִדים ַּכמּוָבן,

ֵהם ְמעֹוְדִדים  ַהְקבּוָצה. ְּבַהְצָלַחת ֵחֶלק ָחׁשּוב ֵיׁש ַהָמקֹום) (ֶׁשל ַהְמקֹוִמִיים

ְלִהְתַאֵמץ יֹוֵתר. ָלֶהם (עֹוִׂשים) ְוגֹוְרִמים ַהַׂשְחָקִנים ֶאת

ַיַחס  ְמַקְּבִלים (ִמְתָחָרה) ַהְיִריָבה ַהְקבּוָצה ֶׁשל ַהַׂשְחָקִנים ְלעּוַמת זֹאת,

טֹוב. ָּפחֹות ְלַׂשֵחק ָלֶהם (עֹוֶׂשה) גֹוֵרם ְוֶזה ,ָהפּו

ַהְקבּוָצה: ַעל ֶׁשאּוַלי ַמְׁשִּפיִעים ְדָבִרים ַּכָמה עֹוד ִגילּו ַהחֹוְקִרים אּוָלם,

ַלִמְׂשָחק ְלַהִגיַע ַלַׂשְחָקִנים ַהְקבּוָצה ָהאֹוַרַחת גֹוְרמֹות ַהְנִסיעֹות ֶׁשל א.

ֲעֵייִפים.   

טֹוב ֶׁשּבֹו ַהַסִלים ַהִמְגָרׁש ְוֶאת ֶאת ַמִּכיִרים ַהֵּביִתית ַהְקבּוָצה ַׂשְחָקֵני  ב.

ְלַנֵצַח. ָלֶהם עֹוֵזר ְוֶזה יֹוֵתר,

ֶׁשַהְקבּוָצה ִמָמה ְּבָׁשָעה ַאֶחֶרת ְמַׂשֶחֶקת ַהְמקֹוִמית ַהְקבּוָצה ִלְפָעִמים,  ג.

ַהַׂשְחָקִנים. ַעל ַמְׁשִּפיַע ְמאֹוד ְוֶזה ָהאֹוַרַחת ְרִגיָלה

יֹוֵתר? ַמְצִליחֹות ַהֵּביִתיֹות ַהְקבּוצֹות חֹוְׁשִבים, ַמדּוַע ַאֶתם ָמה
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ענף ספורט חדש

יֹוֵתר? ַמְצִליָחה ֵּביִתית ְקבּוָצה ָלָמה

31

32

ֳא

גליק רונן מאת
בבלונים. העולם גביע תחרות בספרד התקיימה כשבועיים לפני

עכשיו. רק להתפתח שמתחיל חדש, ספורט ענף זהו

מעיף המשתתף הראשון משתתפים ובלון אחד. יש שני משחק בכל

ייגע שהוא לפני אותו להעיף חייב השני והמשתתף הבלון, את

ברצפה וכן הלאה.

השחקנים חדר בבית. כמו שמעוצב קטן מתקיימת במגרש התחרות

להגיע לבלון. כדי הרהיטים בין צריכים לרוץ

לספורט מקצועי. שהפך פשוט, ילדים זה משחק בעצם,

בבלונים... יותר אנשים בעולם ישחקו הזו, התחרות (בגלל) מעניין אם בזכות

ִתְהֶיה עֹוָנה ֵאיזֹו
ְלַאְבִדָיה?

גליק רונן מאת
ַהִיְׂשְרֵאִלי, ַהַּכדּוְרַסל ַׂשְחָקן

ָהעֹוָנה ֶאת ִהְתִחיל ַאְבִדָיה, ֵדִני

.NBA-ַּב ֶׁשלֹו ַהְׁשִנָייה

ַהָׁשָנה ְּבסֹוף ִנְפַצע הּוא ַּכָזכּור,

ַּבִמְׂשָחִקים ִׂשיֵחק ֶׁשָעְבָרה, ְוא

ְקבּוָצתֹו. ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל

ְמַקִווים ַהְקבּוָצה אֹוֲהֵדי

ַהָׁשָנה, יֹוֵתר ַיְצִליַח ֶׁשַאְבִדָיה

ַּכדּוְרַסל ִמְׂשָחק (ַיְרֶאה) ְוָיִציג

ּוְמַעְנֵיין. טֹוב

33
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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. 

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.

עיתון ינשוף • גיליון מס' 365 • עמוד 13

מי תקף את הרחפן?

ַהַּבִית ַהָקדּום ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם 
מאת עמית גרינברג

ַהַּבִית ֶׁשַּבְתמּוָנה ִנְבָנה ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים. הּוא ִנְתַגָלה ַּבֲחִפירֹות 

ַאְרֵכאֹולֹוִגיֹות ְּבאּוְקָרִאיָנה ְוִהְפִתיַע ֶאת ּכּוָלם.

ִמְתָּבֵרר, ֶׁשהּוא ָּבנּוי ַמֲעָצמֹות ֶׁשל ָממּותֹות (ַחיֹות ֲעָנִקיֹות ֶׁשדֹומֹות ְלִפיִלים).

"ֶזהּו ַהַּבִית ַהָקדּום ְּביֹוֵתר ָּבעֹוָלם", אֹוְמִרים ָהַאְרֵכאֹולֹוִגים. "הּוא ְמַלֵמד 

אֹוָתנּו ַהְרֵּבה ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָחיּו ְּבאֹוָתה ַהְתקּוָפה (ְזַמן)".

ְּכִפי ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות, ַהְּכִניָסה ַלַּבִית ֲעׂשּוָייה ֵמַחִטים (ִׁשיַנִיים) ֶׁשל ָממּותֹות 

ְוַהִקירֹות ֲעׂשּוִיים ֵמָהֲעַצמֹות ֶׁשָלֶהן.

ַהְפָתָעה 
ְּבֵביַצת ַהַהְפָתָעה

36

35 34

מאת איילה שמעוני
ֶחְבַרת ַהׁשֹוקֹוָלִדים 'ִקיְנֶדר' 

ְמַׁשָנה ֶאת ַהַצֲעצּוִעים ֶׁשֵיׁש 

ְּבֵביֵצי ַהַהְפָתָעה.

ֵמַעְכָׁשיו, ְּבתֹו ַהֵּביִצים ִיְהיּו 

.Natoons ַחיֹות ָּבר ִמִסְדַרת

ְּבֶחְבַרת 'ִקיְנֶדר' רֹוִצים ֶׁשַהְיָלִדים  

ִייָּכְנסּו ַלֲאָתר ֶׁשָלה, ִיְקְראּו 

ְוִיְלְמדּו ַעל ַּבֲעֵלי ַהַחִיים ָהֵאֶלה.

"ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָלֵתת ַליָלִדים ַגם 

ַמֶׁשהּו ִחינּוִכי ְוא ַרק ׁשֹוקֹוָלד 

ָטִעים", ֵהם אֹוְמִרים.

ַהֶחְבָרה ַגם ִתְתרֹום ֵחֶלק ֵמַהֶּכֶסף 

ֶׁשִהיא ַתְרִוויַח, ְלִאְרגּון ְלַחיֹות 

ָּבר ְּבאֹוְסְטַרְלָיה.

ֳא

מתוך הרשתות החברתיות 
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה (2 ִמיִלים).

ז ו פ ת

ת י פ מ

1. ַתּפּוַח ָזָהב

2. ְּפִרי ָאדֹום אֹו ָירֹוק

3. ָמֵלא ֲאִוויר

4. ָמצּוי, ָׁשִכיַח

5. ֶׁשָצִרי אֹותֹו

6. ָאִחיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו

7. ֵיׁש ְׁשַנִיים ָּכֵאֶלה ָּבַאף 

8. ֲעלּות

9. ִּפיֶרה 

10. ַמָּפה ְקַטָנה

1. ִהְקִׁשיב, ֶהֱאִזין

2. ֵּבית סֹוַהר

 .3א ַמר

4. ְגֶבֶרת, ַהֵהֶפ ֵמִאיׁש

5. דֹוֶמה ְלָחָגב

6. ִּביֹולֹוְגָיה אֹו ִפיִזיָקה

7. ִציּפֹור ֲחָכָמה

8. ְּפִרי ָצהֹוב 

    ְּבצּוַרת ָיֵרַח 

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ַמְדִליִקים אֹוָתם ַּבֲחנּוִּכָיה

2. ָאָדם ֶׁשרֹוֵקד

3. ֵאין ָסֵפק, ָּבטּוַח

4. ְקרֹוקֹוִדיל

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

1. ַמְטֵּבַע ָיָּפִני

2. ְּכִלי ָדם ָקָטן ְמאֹוד

3. ַּפְרצּוף

4. נֹוף ְּבַרִּבים

5. מֹוִציִאים ֲאִוויר 
    ֵמַהֶּפה

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

מה המשך המילה?

1. ִמין ַׂשִקית ְקַטָנה ִמגּוִמי ְמֵלָאה ַּבֲאִוויר: ָּבל _ _ 

2. ֶאָחד ִעם ֵׂשיָער ָצהֹוב: ְּבל _ _ _ _ _ _

3. ָעַצר ֶאת ָהאֹוטֹו ְּבִפְתאֹוִמיּות: ָּבַל _ 

4. ִאי-ֵסֶדר, ִעְרּבּוְבָיה: ָּבָל _ _  

5. ְלא, ַהֵהֶפ ֵמ'ִעם': ְּבִל _

6. חֹוֵקר ִמְׁשָטָרה: ַּבָל _  

7. ִמְרֶצֶפת, ָאִריַח: ָּבָל _ _

8. ְּפִרי ֵעץ ָהַאלֹון: ַּבל _ _

9. ַרק: ִּבְל _ _

10. ַרְקָדִנית ַּבֶלט: ָּבֶל _ _ _ _ 

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

בל

(בראשית י"א, כ"ו)

. ְגֶבֶרת, ַהֵהֶפ ֵמִאיׁש

. ִּביֹולֹוְגָיה אֹו ִפיִזיָקה

1

2

3

4

5

6

7

8
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התשבץ הגדול         

_____________ ִׂשיָחה ֲעָסִקים, רּוַח, .1

_____________ ָנמּו ִיְׂשָרֵאל, ַמְחסֹום, .2

_____________ ִׂשיחֹות ַעְכָׁשיו, ֶהְסֵּכם, .3

_____________ ָׂשָפה ִּפיָנה, ֵחן, .4

_____________ ִמְׁשָּפט ְדפּוס, ֶׁשֶמׁש, .5

_____________ סּוסֹון, ׁשֹוֵדד, ֶּבֶגד .6

_____________ חּוץ, ָלׁשֹון ָזר, .7

_____________ ָּכחֹול ַּכדּוִרית, ַקר, .8

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

חולון נחמני, אבי
ירושלים יעקב ביגל,
בת-ים כחלון, ליבת

תל-אביב לאופר, רוני
אפרת גילשון, נעם

לציון ראשון שרם, עמית
עכו רחמן, מוחמד

נתניה לוי, כרמל
מודיעין חצרוני, אדל
צפת פולק, אושרת

ַ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

ֶאֶבן / ָׁשלֹום / / ָדם / קֹול ִאיׁש / ַמְטֵּבַע / ָים / ֵּבית



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).
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הצטרפו לטיולים של 'ינשופי'! 

מאת עמית גרינברג
ְׁשכּוַנת ַנְחָלאֹות ִהיא ְׁשכּוָנה ִציּוִרית ּוְׁשֵקָטה ְּבֵלב (ֶאְמַצע) ְירּוָׁשַלִים.

ִלְפֵני רֹאׁש ַהָׁשָנה ְויֹום ַהִּכיּפּוִרים, ְמַטְייִלים ַרִּבים ַמִגיִעים ְלַנְחָלאֹות 

ְל'ִסיּוֵרי ְתִפילֹות'.

ַהְּבָעָיה ֶׁשִסיּוִרים ֵאֶלה ַנֲעִׂשים ִלְפנֹות (ִלְפֵני) ּבֹוֶקר, ּוַמְפִריִעים ַלתֹוָׁשִבים 

ִליׁשֹון. ַעְכָׁשיו, ִלְקַראת ַחג ַהֲחנּוָּכה, ׁשּוב ְמתּוְכָנִנים ִסיּוִרים ַּבְׁשכּוָנה 

– 'ִסיּוֵרי ֲחנּוִּכיֹות'.

אּוָלם, ַהַּפַעם תֹוָׁשֵבי ַנְחָלאֹות ְׂשֵמִחים ְלַקֵּבל ֶאת ַהְמַטְייִלים.

"ַהִסיּוִרים ָהֵאֶלה ֶנֱעָרִכים ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב ּוַמְפִריִעים ָלנּו ָּפחֹות", ֵהם 

אֹוְמִרים.

'ִסיּוֵרי ֲחנּוִּכיֹות' ְּבַנְחָלאֹות

מאת איילה שמעוני
ַהחֹוֶרף ֲעַדִיין א ִהִגיַע, ֲאָבל 

ָּבֵתי ָהאֹוְפָנה ְּכָבר ַמִציִגים ְּבָגִדים 

ַלַקִיץ ַהָּבא.

זֹאת, ְּכֵדי ֶׁשְלַבֲעֵלי ַהֲחנּויֹות ִיְהֶיה 

ַמְסִּפיק ְזַמן ְּכֵדי ְלַהְזִמין ּוְלַקֵּבל 

ֶאת ַהְּבָגִדים ַהֲחָדִׁשים.

ַהִאם ֱהִייֶתם קֹוִנים ֶאת ַהּכֹוַבע 

ֶׁשַעל רֹאׁש ַהדּוְגָמִנית ַּבְתמּוָנה? 

ָהָיה ֶזה ִּבְתצּוָגה ֶׁשֶנֶעְרָכה (ָהְיָתה) 

ָלַאֲחרֹוָנה ִּבְסָפַרד.

ִמְתּכֹוְנִנים 
ַלַקִיץ ַהָּבא
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רויטרס נחמה לוין


