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ָהֲעָרִביֹות ַהָנִׁשים
ִׂשיִאים ׁשֹוְברֹות

מאת שירה לוי
יֹוֵתר ָהַאֲחרֹונֹות, ַּבָׁשִנים

ְּבִיְׂשָרֵאל ֲעָרִביֹות ָנִׁשים ְויֹוֵתר

ָהָיה ֶזה א ֶּבָעָבר ַלֲעבֹוד. יֹוְצאֹות

(ָרִגיל). ְמקּוָּבל ָדָבר

ָׁשְברּו ֵהן ָהַאֲחרֹוָנה, ַּבָׁשָנה אּוָלם

ַעְצָמן. ֶׁשל ַהִׂשיא ֶאת

ִמַמֲחִצית ַהָנִׁשים יֹוֵתר ַּכיֹום,

ַמָצב עֹוְבדֹות. ָּבָאֶרץ ָהֲעָרִביֹות

ֲעָרִבית. ְמִדיָנה ְּבַאף ַקָיים ָּכֶזה א
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(ִתיֵתן) ְלַיְרֵדן  ְתַסֵּפק ִיְׂשָרֵאל ָחָדׁש, ְלִפי ֶהְסֵּכם

ִאיחּוד * ְלִיְׂשָרֵאל ַחְׁשַמל ְתַסֵּפק ְוַיְרֵדן ַמִים

ַהְּבִרית ְוַאְרצֹות דּוַּבאי ָהֲעָרִביֹות, ַהֶאִמירּויֹות

ַעד ַמְרֶאה ַהֶזה "ַהֶהְסֵּכם * ַּבֶהְסֵּכם ְמעֹוָרבֹות

ְוָחׁשּוב", טֹוב ַהְמִדינֹות ָּבֵאזֹור ֵּבין ַהָׁשלֹום ַּכָמה

* ּוְבַיְרֵדן ְּבִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים

ְוַיְרֵדן ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָחׁשּוב 3ֶהְסֵּכם

  

ְּבִיְׂשָרֵאל ָנִחים ַהַׂשְקָנִאים
גליק רונן מאת

ִמיְליֹוֵני ֵאֶלה ְּבָיִמים

נֹוְדדֹות ִציּפֹוִרים

ַהָקָרה ֵמֵאירֹוָּפה

ַהַחָמה. ְלַאְפִריָקה

עֹוְצרֹות ַהִציּפֹוִרים

ְּכֵדי ַהחּוָלה ָּבֲאַגם

ְוֶלֱאכֹול. רויטרסָלנּוַח    
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כותבים... קוראים

ַהִהְתַנֲהגּות ֶאת ְלַׁשנֹות ַחָייִבים
ִמְסָּפר 364. ְּב'ַיְנׁשּוף' (ֶנֶעְלמּו ֵמָהעֹוָלם) ֶׁשִנְכֲחדּו ַהַחיֹות ַעל ָקָראִתי

ַהַחיֹות. ֶאת ְוָצדּו ַּבֶטַבע ֶׁשָּפְגעּו ְּבֵני ָהָאָדם ֶאת ַמֲאִׁשיִמים ֶׁשַהַמְדָעִנים ְּכַתְבֶתם

ּוִמָיד. ֶׁשָלֶהם ַהִהְתַנֲהגּות ְלַׁשנֹות ֶאת ַחָייִבים ָהָאָדם ְּבֵני

ַּבֶטַבע. ִייָׁשֲארּו ַחיֹות א ָּכָכה, ַנְמִׁשי ִאם

ירושלים מזרחי, נעמה

טֹוָבה ַהְחָלָטה
ַהְממּוָתִקים. ַהַמְׁשָקאֹות ֶׁשל ַהְמִחיִרים ֶאת ְתַייֵקר ֶׁשִהיא הֹוִדיָעה ַהֶמְמָׁשָלה

ֶׁשָלֶהם. ַהְּבִריאּות ַעל ַלֲאָנִׁשים ִלְׁשמֹור ֶׁשַתֲעזֹור טֹוָבה ַהְחָלָטה זֹו ְלַדְעִתי,

באר-שבע שבתאי, אור

ְתׁשּוָבה ָנַתן ְּכָבר ַאְבִדָיה
ַאְבִדָיה. ֵדִני ַלַּכדּוְרַסָלן, ִתְהֶיה עֹוָנה ְׁשַאְלֶתם ֵאיזֹו 365 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְמצּוָיין ֲהָגָנה ַׂשְחָקן ֶׁשהּוא ַמְרֶאה הּוא ְּכָבר ַהְתׁשּוָבה. ֶאת ָנַתן ֶׁשֵדִני חֹוֵׁשב ֲאִני

ַּבַהְתָקָפה. ְנקּודֹות ַמְתִחיל ִלְקלֹוַע ַגם ְוהּוא

!NBA-ַּב ְמעּוֶלה ַׂשְחָקן ִיְהֶיה ְוהּוא ַאְבִדָיה ֲעַדִיין ָצִעיר

השרון רמת מטרסדורף, שי

ָנכֹון ֶׁשֶזה ַּכִנְרֶאה
.365 ְּבִעיתֹון ָּכאן' ֶזה 'ַמְאִדים ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי

ִנְרֶאה אֹוְמִרים: "ֶזה ֲאַנְחנּו ָרמֹון, ַמְכֵתׁש ְלַיד ֶׁשִלי נֹוַסַעת ֶׁשַהִמְׁשָּפָחה ַּפַעם ְּבכֹל

ַּבָיֵרַח". נֹוף ְּכמֹו

ָנכֹון. ֶׁשֶזה ַּכִנְרֶאה ֶאת ֶזה, אֹוְמִרים ַגם ָהַאְסטרֹוָנאּוִטים ִאם

אשקלון אפרתי, עינב

ִאיִׁשית דּוְגָמה ָלֵתת
ָלַאֲחרֹוָנה ֶהְחִליָטה ַהֶמְמָׁשָלה

ֶׁשל ַהְמִחיִרים ֶאת ְלַייֵקר

ְּכֵדי ַהַחד-ַּפֲעִמִיים, ַהֵּכִלים

ַהְסִביָבה. ֵאיכּות ַעל ִלְׁשמֹור

ַיְצִליַח, ֶׁשָהַרְעיֹון ּכּוָלנּו ְמַקִווים

ֶאת ִלְקנֹות ַיְפִסיקּו ְוֶׁשֲאָנִׁשים

ָהֵאֶלה. ַהְמַזֲהִמים ַהֵּכִלים

ְתמּוָנה ִהְתַּפְרְסָמה ִמְזַמן ֲאָבל, א

ַהׁשּוְלָחן ֶמְמָׁשָלה. ַעל ְיִׁשיַבת ֶׁשל

ְוַהָׂשִרים רֹאׁש ַהֶמְמָׁשָלה ֶׁשל

ַחד-ַּפֲעִמִיים. ֵּכִלים ָהיּו...

ֶׁשַהַמְנִהיִגים ֶהְרֲאָתה ַהְתמּוָנה

ִאיִׁשית. דּוְגָמה נֹוְתִנים א

ִיְקֶרה. ָּכֶזה ָאסּור ֶׁשָדָבר

ַחָייִבים ַהְמִדיָנה ֶׁשל ַהַמְנִהיִגים

ָלֶאְזָרִחים. דּוְגָמה ְלַהְראֹות

ַהקֹורֹוָנה, ִּבְתִחיַלת ַגם ָקָרה ֶזה

ְלֶׁשָעַבר, ַהֶמְמָׁשָלה ַּכֲאֶׁשר רֹאׁש

ֵהֵפרּו ְוָׂשִרים ְלֶׁשָעַבר ַהָנִׂשיא

ֲאַנְחנּו  ַהֶסֶגר. ֶאת ִקְיימּו) (א

ְּבִהְתַנֲהגּות ַגם ֶזה ֶאת רֹוִאים

ַחְבֵרי ְּכֶנֶסת, ֶׁשל ָיָפה א

ְועֹוד. ַהֵׁשִני ֶאָחד ַעל ֶׁשצֹוֲעִקים

ֵאֶלה ֵהם ֲאִמיִתִיים ַמְנִהיִגים

דּוְגָמה ַלֲאֵחִרים. ֶׁשנֹוְתִנים

רֹוִאים ֶאְזָרִחים ַּכֲאֶׁשר

ַהחֹוק, ַעל ׁשֹוְמִרים ֶׁשַהַמְנִהיִגים

ַעל ַהחֹוק. ִיְׁשְמרּו ֵהם ַגם

ֵיׁש ֶׁשַלַמְנִהיִגים ֶׁשָלנּו ַּכִנְרֶאה,

(ַלֲעׂשֹות ְלַׁשֵּפר ְדָבִרים ַּכָמה עֹוד

יֹוֵתר)... טֹוב

צדקא, יגאל
עורך
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ְנַתְנָיהּו,  ִּבְנָיִמין ְלֶׁשָעַבר, ַהֶמְמָׁשָלה רֹאׁש ְנַתְנָיהּו. ֶנֶגד 'ִליּכּוד' ◄ ַחְבֵרי
ֵמָאז  ַהְזַמן (עֹוֵבר) ְּככֹל ֶׁשחֹוֵלף ַה'ִליּכּוד'. ֶׁשלֹו, ַּבִמְפָלָגה ּכֹוַח ְלַאֵּבד ַמְתִחיל

(א ְלָהֵפר ָצִרי ָהָיה א "הּוא ֶנְגדֹו. ְמַדְּבִרים ִמְפָלָגה ַחְבֵרי יֹוֵתר ַהְּבִחירֹות,

ְנַתְנָיהּו  ֶׁשל ַהּכַֹח זֹאת, ַלְמרֹות אֹוְמִרים. ֵהם ֶׁשהּוא ָחַתם ֲעֵליֶהם", ֶהְסֵּכִמים ְלַקֵיים)

ָחָזק. ֲעַדִיין ַּבִמְפָלָגה

ְלַחֵסן ְמַמֲהִרים ◄ הֹוִרים א
ִנְרֶאה, ֶׁשִחיסּון  ַיְלֵדיֶהם. ֶאת

ִמָמה יֹוֵתר ַרב ְזַמן ִייַקח ַהְיָלִדים

ְּבִמְׂשָרד ַהְּבִריאּות. ֶׁשָחְׁשבּו

סֹוֲערֹות ְּבִאיָראן.  ◄ ַהְפָגנֹות
ֵאֶלה ְּבָיִמים ַמְפִגיִנים ַחְקָלִאים

ֶאת ְלַהְׁשקֹות ַמִים ָלנּו "ֵאין ְּבִאיָראן.

ֶׁשִהיא ַהֶמְמָׁשָלה ֶאת ַמֲאִׁשיִמים אֹוְמִרים. ֵהם ֵהם ַּבָּבִתים", ַמִים א ְוַגם ַהָׂשדֹות,

ַּבְמִדיָנה. ַהַמִים ִּבְבָעַיית ָנכֹון ְמַטֶּפֶלת א

ֶׁשִנְמַאס ָלֶהם  ִיְׂשְרֵאִלים חֹוְׁשִבים ָּכ ִמַדי. ֲארּוּכֹות ַהֲחָדׁשֹות ◄ תֹוְכִניֹות
ֵמ-40  יֹוֵתר ֲחָדׁשֹות תֹוְכִנית ְצִריִכים א "ֲאַנְחנּו ַּבֶטֶלִוויְזָיה. ַהֲחָדׁשֹות ִמִׁשידּוֵרי

ּוְמַׁשֲעֶמֶמת". ִמַדי ֲארּוָּכה ָוֵחִצי ִהיא ָׁשָעה ֶׁשל "תֹוְכִנית ְּבִיְׂשָרֵאל. אֹוְמִרים ַדקֹות",
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

ַהיֹום,  ְּבֶאְמַצע יֹוֵתר ְמרּוָּכִזים ֶׁשַתְלִמיִדים (ַמְרִאים) ֶמְחָקִרים מֹוִכיִחים

ְמאּוָחר יֹוֵתר. ַהִלימּוִדים ֶאת ְלַהְתִחיל ָלֶהם (ָלֵתת) ְלַאְפֵׁשר ַהָצָעה ֵיׁש ְוָלֵכן

?9:00 ְּבָׁשָעה ַהִלימּוִדים ְלַהְתִחיל ֶאת ָצִרי ַהִאם

ְּבַעד
הּוא ְּביֹוֵתר ֶהָחׁשּוב ַהָדָבר •

טֹוִבים  ִיְהיּו ֶׁשַהִלימּוִדים

ִלְפעֹול  ְּכַדאי ָלֵכן, ּומּוְצָלִחים.

ֶׁשַהֶמְחָקר  ָמה ְלִפי    (ַלֲעׂשֹות)

ַמִציַע.

(ְצִריִכים)  ְזקּוִקים ַרִּבים ַתְלִמיִדים • 

ַהזֹו  ְוַהַהָצָעה ֵׁשיָנה, ְזַמן ְלעֹוד

ָלֶהם. ַתֲעזֹור

חֹוְׁשִבים?  ַאֶתם ָמה

ֶנֶגד
ְמאּוָחר ִלְלמֹוד ְלַהְתִחיל ִאי-ֶאְפָׁשר •

ְיסֹוִדי  ַתְלִמיֵדי ַיֲעׂשּו ָמה ַּביֹום. יֹוֵתר

עֹוְבִדים?  ֶׁשָלֶהם ֶׁשַההֹוִרים

הּוא ִלְלמֹוד ֵמַהִחינּו ֵחֶלק • 

ָלנּו. נֹוַח ְּכֶׁשָּפחֹות ַגם ְלִהְתַאֵמץ

ַלֲעבֹוד ִיְרצּו א ַעְצָמם ַהמֹוִרים •

ֵיׁש ַהיֹום. ֶׁשל ְמאּוָחרֹות ְּבָׁשעֹות  

ִלְהיֹות רֹוִצים ְוֵהם ִמְׁשָּפחֹות ָלֶהם

ַהָצֳהַרִיים. ַאַחר ִאיָתם
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צדקא יגאל מאת
ָחְתמּו ְוַיְרֵדן ִיְׂשָרֵאל

ֶהְסֵּכם ַעל ַהָׁשבּוַע

ַהֶהְסֵּכם, ְלִפי ָחׁשּוב.

(ִתיֵתן)  ְתַסֵּפק ִיְׂשָרֵאל

ַמִים, ְלַיְרֵדן

ְיַסְּפקּו ְוַהַיְרֵדִנים

ַחְׁשַמל. ְלִיְׂשָרֵאל

ְוֵאין ִּכְמַעט ַלַיְרֵדִנים

ֶׁשִיְהיּו  ַמִים (ַהְמָתַקת) ִמְתָקן ְלַהְתָּפַלת ַהִתיכֹון ַּבָים ִתְבֶנה ִיְׂשָרֵאל ָלֵכן ַמִים.

ְלַיְרֵדן. ַרק (ִּבְׁשִביל) ְמיֹוָעִדים

ֵמַהֶׁשֶמׁש. ַחְׁשַמל ְלִייצּור ֲעָנק ַּבִמְדָּבר ִמְתָקן ִתְבֶנה ַיְרֵדן ִמַצד ֵׁשִני,

ִלְבנֹות ְּכֵדי ֶׁשַטח ָלה ַמְסִּפיק ֵאין אּוָלם ְּבַחְׁשַמל, ַרב צֹוֶר ֵיׁש ְלִיְׂשָרֵאל

ֵאלּו. ִמְתָקִנים

אֹוְמִרים ַהְמִדינֹות", ִלְׁשֵתי טֹוב ַהָׁשלֹום ַּכָמה ַעד ַהֶזה ַמְרֶאה "ַהֶהְסֵּכם

ָלה". ָמה ֶׁשָחֵסר ֶאת ֵמַהְמִדיָנה ַהְׁשִנָייה ְתַקֵּבל ְמִדיָנה "ּכֹל ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְבַיְרֵדן.

ָהֲעָרִביֹות. ַהֶאִמירּויֹות ֵמִאיחּוד ֶחְבָרה ְּבַיְרֵדן ָתִקים ַהִמְתָקן ֶאת

ֲאֵחרֹות. ּוְמִדינֹות ַהְּבִרית, דּוַּבאי ַאְרצֹות ַגם ׁשּוָתִפים ַלֶהְסֵּכם

גליק רונן מאת
ַהַתָייִרים ְׁשֵני ֶׁשל ַהַמֲעָצר

ַּבחֹוֶדׁש ְּבטּוְרְקָיה ַהִיְׂשְרֵאִלים

ְלַמְׁשֵּבר  (ָעָׂשה) ָגַרם ֶׁשָעַבר,

ַהְמִדינֹות. ְׁשֵתי ֵּבין

ֶׁשַהִיְׂשְרֵאִלים ָאְמרּו ַהטּוְרִקים

ּוְבִיְׂשָרֵאל ְמַרְגִלים ֵהם

ִיְׂשְרֵאִלים. ֶׁשֵהם ַרק ִּבְגַלל אֹוָתם ָעְצרּו ֶׁשֵהם ַהטּוְרִקים ֶאת ֶהֱאִׁשימּו

ַהֶמַתח ֶאת ְלהֹוִריד ְמַנסֹות ַהְמִדינֹות ְׁשֵתי ְוַעְכָׁשיו ׁשּוְחַרר, ְּכָבר ַהזּוג ַּכָידּוַע,

ֵּביֵניֶהן.

ַהְיָחִסים  יֹוֵתר) ֶאת (ַלֲעׂשֹות טֹוב ְלַׁשֵּפר ִהְזַדְמנּות ִּבְׁשִביֵלנּו ְוזֹו ִנְפַתר "ַהַמְׁשֵּבר

ִמִׁשיתּוף ְלַהְרִוויַח ְיכֹוִלים "ּכּוָלנּו ְּבִיְׂשָרֵאל. אֹוְמִרים ַהְמִדינֹות", ֵּבין

ְּפעּוָלה".
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ֶנֱהנֹות ַהֶזְּברֹות ַגם
ֵמַהָׁשלֹום

ְלִהְזַדְמנּות ִמַמְׁשֵּבר

מאת שירה לוי
ַּבָסַפאִרי ַהֶזְּברֹות ִמְסָּפר

ַהְזַמן. ּכֹל עֹוֶלה ֶׁשְּבָרַמת-ַגן

ְמצּוָייִנים ְתָנִאים ָלנּו "ֵיׁש

ְּבַאְפִריָקה, ְּכמֹו ַמָמׁש ְלֶזְּברֹות,

אֹוְמִרים ִמְתַרּבֹות", ְוָלֵכן ֵהן

ַּבָסַפאִרי.

(ְגֵדָלה), ַהגֹוֶבֶרת ַהְצִפיפּות ִּבְגַלל

(ִהְתִחילּו)  ֵהֵחלּו ַהָמקֹום ְמַנֲהֵלי

ֲאֵחִרים ִלְמקֹומֹות ֶזְּברֹות ִלְׁשלֹוַח

ָּבעֹוָלם.

ְלַגן ֶזְּברֹות ִנְׁשְלחּו ָלַאֲחרֹוָנה,

ַנֲעָׂשה ַהִמְׁשלֹוַח ְּבהֹודּו. ַחיֹות

ִאיחּוד ֶדֶר ְיִׁשיָרה ְּבִטיָסה

ָהֲעָרִביֹות. ַהֶאִמירּויֹות

ֵמַהָׁשלֹום", ֶנֱהנֹות ַהֶזְּברֹות "ַגם

ֶהְסֵּכם "ִלְפֵני ַּבָסַפאִרי. אֹוְמִרים

ְלַהִקיף ָהִיינּו ְצִריִכים ַהָׁשלֹום,

ָדרֹום, ִמַצד ַהָסעּוִדית ֲעָרב ֶאת

ִסיבּוב ֶזה ְלהֹודּו. ְלַהִגיַע ְּכֵדי

ַלֲעׂשֹות. א ָצִרי ֶׁשְּכָבר ֲעָנק,

ִל-12  ִהְתַקְצָרה ַהֶדֶר ַעְכָׁשיו,

ַהֶזְּברֹות סֹוְבלֹות ְוָכָכה ָׁשעֹות,

ָּפחֹות".

ְמכֹוִנית ְלַיד ֶזְּבָרה ַּבְתמּוָנה:

ַּבָסַפאִרי.
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ְוַיְרֵדן ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָחׁשּוב 10ֶהְסֵּכם

פיקיוויקי חייק, חן

   רויטרס

 ויקיפדיה



מאת שירה לוי
האמירויות הערביות, איחוד החינוך של שר

ביקר חמאדי, אל איברהים בן חוסיין

של אורח היה בישראל. הוא גם לאחרונה

בהרצליה. המדעים מרכז

(הראו) לשר  תלמידי המרכז הציגו

שיגרו שהם לוויינים של דגמים האמירתי

לחלל. (שלחו)

החינוכי המרכז הוא בהרצליה המרכז

לחלל. לוויינים ששיגר בעולם הראשון

בבת-אחת. לוויינים 8 המרכז ישגרו בקרוב, תלמידי

הלוויינים. בנושא איתם לשתף פעולה מהאמירויות הזמינו תלמידים גם הישראלים התלמידים

(עומד באמצע). הרצליה עיריית ראש עם ותלמידי המרכז באמצע) (יושב האמירתי בתמונה: השר
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בחלל גם שלום

ֶאת חֹוְגִגים
ַהִסיְגד ַחג

עושה דינוזאור באו"ם? מה

שמעוני איילה מאת
ָהֵעָדה ְּבֵני ָחְגגּו ָלַאֲחרֹוָנה

ַהִסיְגד. ַחג ֶאת ָהֶאְתיֹוִּפית

(ִמְתַקֵיים) ְלֵזֶכר  ֶׁשֶנֱעַר ַחג ֶזהּו

ְּבַהר ִסיַני. ַהתֹוָרה ַקָּבַלת

ַגם ָהֵעדֹות ִמּכֹל ִיְׂשְרֵאִלים

ַלֲחִגיגֹות. ִמְצָטְרִפים

גרינברג עמית מאת
אלה יש באינטרנט בימים

רואים ובו קצר סרטון

(מדבר נואם 'דינוזאור'

באו"ם. לפני קהל)

הדינוזאורים כידוע,

שנים,  אלפי מהעולם) לפני (נעלמו נכחדו

עוסק בנושא ה'דינוזאור' והנאום של

ההכחדה.

להיכחד",  האדם) עומדת בני (כלל "האנושות

הכחדה, זה מה יודע "אני האו"ם. של הבמה מעל ה'דינוזאור' אומר

לפני האנושי את המין הצילו להיכחד. ִתְבֲחרּו אל לכם: ואני מציע

שיהיה מאוחר מדי".

(כולל  רבות לשפות תורגם האו"ם, ידי (נעשה) על הופק הסרטון

רבים. אנשים והשפיע על לעברית),

האם כדור הארץ? על יהיה שינוי בהגנה באמת היא: האם השאלה

הסביבה? על להגן סוף-סוף יחליטו בעולם המנהיגים
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האו"ם של הפיתוח תוכנית

רויטרס

עיריית הרצליה

   



ִהיָזֲהרּו! ַמְרִעיִׁשים, ַנָהִגים
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של 'פורד'? מיוחד במכונית מה

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

גרינברג עמית מאת
ֶׁשְּבָקרֹוב  ִנְרֶאה, ִסיָּבה. ְלא ּוַמְרִעיִׁשים ְּבצֹוָפר) (ְמַצְפְצִפים ֶׁשצֹוְפִרים ַנָהִגים ֵיׁש

זֹאת. ַלֲעׂשֹות ַיְפִסיקּו ֵהם

ֶׁשְמַזָהה  ֲחָדָׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ַמֲעֶרֶכת ָלַאֲחרֹוָנה ָׂשמּו) (ָּבנּו, ִהְתִקינּו ִתְקָווה ְּבֶפַתח

ְקָנסֹות  ָלֶהם ְוׁשֹוַלַחת אֹוָתם ְמַצֶלֶמת ַהַמֲעֶרֶכת ַנָהִגים ַמְרִעיִׁשים ָּכֵאֶלה. (רֹוָאה)

ַהדֹוַאר. ֶדֶר

ְגִריְנֵּבְרג. ָרִמי ָהִעיר, רֹאׁש אֹוֵמר ְׁשֵקָטה", ִעיר רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ָהָאֶרץ. ְּבכֹל ַהֲחָדָׁשה ַהַמֲעֶרֶכת ֶאת ְלַהְתִקין חֹוְׁשִבים ְלֵאיכּות ַהְסִביָבה ַּבִמְׂשָרד

יֹוֵתר? ִיְהיּו ְׁשֵקִטים ָהְרחֹובֹות ַעְכָׁשיו ַהִאם

ַהָדִגים17 ָלָמה
צֹוְלִלים

ָעמֹוק יֹוֵתר?
גלבוע אבי מאת

ָלַאֲחרֹוָנה ִגילּו חֹוְקִרים ִיְׂשְרֵאִלים

ְּבֵמי יֹוֵתר ָעמֹוק צֹוְלִלים ֶׁשָדִגים

ַהָים.

ַמֲעִדיִפים ֶׁשֵהם ִּבְגַלל זֹאת

ַהָקִרים  ַהַמִים יֹוֵתר) ֶאת (רֹוִצים

ַהָים. ְּבעֹוֶמק ֶׁשִנְמָצִאים

ָהָאֶרץ "ִהְתַחְממּות ַּכדּור

ַהַמִים. חֹום ַעל ַגם ַמְׁשִּפיָעה

ְּבַמִים ִלְחיֹות ְיכֹוִלים א ָדִגים

ִלְמקֹומֹות ְועֹוְבִרים ִמַדי ַחִמים

ַמְסִּביִרים ַּבָים", יֹוֵתר ָקִרים

ֶאת א ַנֲעצֹור "ִאם ַהחֹוְקִרים.

ְּבעֹוד ָהָאֶרץ, ִהְתַחְממּות ַּכדּור

ׁשֹוִנים סּוִגים ָׁשִנים, ֶעְׂשרֹות ַּכָמה

ֵייָעְלמּו ֵמָהעֹוָלם". ָדִגים ֶׁשל

גרינברג עמית מאת
שהמציאה  הישראלית 'וֹוֵטְרֵג'ן' חברת על סיפרנו לכם 363 בגיליון

חולים בבתי נמצאת שלה המערכת מהאוויר. מים לייצור מערכת

בעולם. מרוחקים ובכפרים

במכוניות. גם המערכת את (שמה) לאחרונה התפרסם שהחברה מתקינה

עם המערכת הזו. למכור רכבי שטח חברת 'פורד' הודיעה שהיא מתחילה

או לטיולים מזהמים פלסטיק בקבוקי לקחת צריכים לא אתם "מעכשיו,

טובים מים לכם תייצר "המכונית ללקוחות. ב'פורד' אומרים לעבודה",

במדבר". אפילו מהאוויר, לשתייה

מכוניות... תמכור יותר 'פורד' החדשה, בזכות המערכת אם מעניין

18

16

ֳא

 יח"צ

יח"צ      



גליק רונן מאת
מטוס אירופה מעל ְׁשֵמי תראו אם

אווזים,  להקה של (קטן) ולידו זעיר

מּולק כריסטיאן הוא שהטייס תדעו

הצרפתי.

חושבים האווזים למעשה,

שלהם, אימא הוא שכריסטיאן

לכל מקום. ועפים איתו

כריסטיאן קרא ,1995 בשנת

באירופה מסויים מסוג שאווזים

(היעלמות נמצאים בסכנת הכחדה

אנשים בגלל זאת מהעולם).

שלהם התעופה במסלולי שמחכים

וצדים אותם.

את להם לשנות שצריך "חשבתי

מספר. "ידעתי, המסלול", הוא

שהם למי מתחברים שאווזים

(יציאה)  הבקיעה לאחר מיד רואים

הבסיס היה וזה מהביצים שלהם

שלי". לתוכנית

בחצר אווזים לגדל התחיל מולק

הראשון יהיה שהוא ודאג ביתו,

חשבו הם כך יראו. שהאפרוחים

מקום ולכל שלהם, אימא שהוא

אחריו. הלכו הם הלך, שהוא

לטוס מסויים הוא התחיל בשלב

מעל תמונה) (ראו פתוח במטוס

לצידו. עפו והאווזים שלו לבית

הנדידה, זמן הגיע כאשר וכך,

הארוך המסע כריסטיאן את התחיל

היה הרעיון אירופה. שמי מעל

מסלול חדש. האווזים ללמד את

במסלול עפים שאווזים "ברגע

כל אליו חוזרים הם מסויים,

הזמן. וכך, לימדתי אותם לעוף

ציידים. אין שבהם מקומות מעל

וכיום החיים, את להם הציל זה

בכל לבדם הדרך את עושים הם

הראתי ושנה. שנה

לכולם, שאפשר

לעשות הרבה

דברים למען

(בשביל) בעלי 

אני והטבע. החיים

שאנשים מקווה

יצילו בעלי חיים

העולם". גם בשאר שלי בשיטה

עצמו סיפור על כתב כריסטיאן אף

בעקבות שלו. המיוחד המבצע ועל

בשם:  סרט נעשה (אחרי) הספר,

הבר'. תום ואווזי 'הרפתקאות

עם לטוס ממשיך מולק כיום,

(להוסיף)  להגביר כדי אווזים

ידיעה)  (מחשבה, ַהמּוָדעּות את

ולעופות בפרט, הבר אווזי לנושא

בכלל. הנודדים

(עושה) טיסות  עורך גם הוא

מיוחדות בתשלום לאנשים

ליד לטוס שרוצים

האווזים.

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

ַהׁשֹוקֹוָלד  ְמצּוֶּפה יֹום – ְּבֵדֶצְמֶּבר 16
יֹוֵתר)  ַנֲעִדיף (ִנְרֶצה ָוֶפל ָרִגיל, ֶלֱאכֹול ִּבְמקֹום ְלָמָׁשל, ָלֵכן, ׁשֹוקֹוָלד. אֹוֲהִבים רּוֵּבנּו

יֹום ְמיּוָחד ֵיׁש ְלׁשֹוקֹוָלד, ַהזֹו ָהַאֲהָבה ְּבׁשֹוקֹוָלד. ִּבְזכּות ְמצּוֶּפה ָוֶפל ֶלֱאכֹול

ַהֶזה. ַהיֹום ְּבַעד ֶׁשַגם ַאֶתם ְּבטּוִחים ַוֲאַנְחנּו ִלְכבֹודֹו,

ְדָבִרים ְמצּוִּפים אֹוְכִלים ְמאֹוד. ָּפׁשּוט ַהֶזה? ַהיֹום ַהָמתֹוק ֶאת חֹוְגִגים ֵאי ָאז

ְועֹוד. ֵּבְייָגֶלה ְׁשֵקִדים, ֵּפירֹות, ְּכמֹו: ׁשֹוִנים ַמֲאָכִלים ּבֹו ְוטֹוְבִלים ְמִמיִסים ׁשֹוקֹוָלד ְלָמָׁשל, ְּבׁשֹוקֹוָלד.

ְלַהְגִזים... ְּבֵתיָאבֹון! ְּכַדאי ֶׁשא ַּכמּוָבן,

19

ֳא
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בשנה מיוחדים ימים

    


יח"צ     



בגינה גדולה מאוד הפתעה
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מכוניות עתיקות
בלונדון

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

'ביחד'. שנקרא פסל במצרים הפירמידות מול הוקם אלה בימים

לורנצו ְקווין. האיטלקי, האומן פסל של זהו

החיבור את להראות כדי כאן, דווקא הזה הפסל את לשים "בחרתי

פסל שקוף כדי להכין "בחרתי האומן. אומר שבין העבר להווה",

הנוף". ואת הפירמידות את יסתיר לא שהוא

בגינה ירקות מגדלים מניו-זילנד בראון ודונה קולין

שלהם.

קשה משהו והרגישו בגינה שלהם עבדו הם אחד, יום

והוציאו משם יותר עמוק חפרו הם מתחת לאדמה.

כ-8 קילוגרם.  של במשקל ענק אדמה  תפוח

כבר אדמה תפוחי שהם לא זרעו מפני מוזר היה זה

שנים. כמה

כ'תפוח בו להכיר גינס של השיאים מספר ביקשו הם

בעולם'. ביותר הגדול האדמה

שמצאו בגינתם. האדמה תפוח עם בראון בתמונה: הזוג

הזה? להכין מתפוח האדמה כמה צ'יפס אפשר מעניין

נפגשים וההווה העבר

23

21

22

(ישנות) עתיקות מכוניות חובבי

ללונדון שעבר בחודש הגיעו

עתיקות. מכוניות של לתצוגה

אלה לא לראות, כפי שאפשר

במיוחד. נוחות מכוניות

יקרות מאוד. אולם, הן

העתיקות המכוניות בתמונה:

בלונדון. בנסיעה

Stuff אתר מסך, צילום



העולם ברחבי רויטרס כתבי מאת ֳא
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ביותר... מקורית הפגנה

צריך מגפיים במסעדה? התלתליםלמה אופנת
למצרים חוזרת

מהעיר. שונים חלקים מציף שהים רגילים כבר שבאיטליה בוונציה

יותר)  קשות (נעשות מחמירות האלה ההצפות האחרונות, בשנים אולם,

מהצפות. לסבול (התחילו) העיר החלו של ויותר חלקים

בתוך ללכת יצטרכו לא שהם כדי רגל, להולכי גשרים בנתה העירייה

פתרון אין האיטלקית, המסעדות במרכז העיר לבעלי אולם, המים.

לבעיית ההצפה.

חד-פעמיים, מגפיים שלהם ללקוחות נותנים הם לעבוד, להמשיך כדי

מהמים. מוגנים הלקוחות הנעליים. כך על שמים הם אותם

בוונציה. תיירים במסעדה מוצפת בתמונה:

באנגליה: הפרלמנט מראה מוזר ליד היה האחרון בחודש

ומפגין. אסלה על יושב אדם

חברי  נגד) נגד (מדבר שמוחה אנגלי, אזרח ְבֵריי, סטיב זהו

במדינה. הנהרות חוק נגד זיהום קיבלו שלא פרלמנט

אחד יהפכו לביוב שלנו הנהרות חברי הפרלמנט, "בגלל

את תשנה שלי שההפגנה מקווה "אני בריי. אומר גדול",

שלהם". הדעה

מצריות נשים מזמן, לא עד

(עשו חלק) את  החליקו רבות

דומות להיראות כדי השיער

מערביות. במדינות לנשים

(זמן) האחרונה,  בתקופה אולם,

רבות  (התחילו) מצריות החלו

זה. נגד לדבר

הוא שלנו הטבעי "המראה

"אנחנו אומרות. הן תלתלים",

כמו להיות לנסות צריכות לא

אחרות". בתרבויות

הזו שהביקורת מתברר,

התסרוקות ואופנת השפיעה

לתלתלים. חוזרת במצרים

24
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קצר סיפור

ַהּבֹוֵדד ַהִּפיל
ָקָטן ִּפיל ְּבַאְפִריָקה, ְּבֶאָחד ַהְיָערֹות

ִׁשיְעְממּו ַהִּפיִלים ֲחֵבָריו ּבֹוֵדד. ִהְרִגיׁש

ֲחָדִׁשים. ֲחֵבִרים ִחיֵּפׂש ְוהּוא אֹותֹו,

ַחיֹות ּכֹל-ָּכ ַהְרֵּבה ֵיׁש 'ַּבַיַער

ִלי 'ִיְהֶיה ְלַעְצמֹו. ָחַׁשב ְמַעְנְיינֹות',

ּוְלַׂשֵחק ִסיּפּוִרים ֵמֶהן ִלְׁשמֹוַע ֶנְחָמד

ְמַעְנְיינֹות יֹוֵתר ֵהן ֶּבַטח ִאיָתן.

ֶׁשִלי'. ַהִּפיִלים ֵמַהֲחֵבִרים

קֹוף, ֶׁשָרָאה ַעד ָׁשעֹות ַּכָמה ָצַעד הּוא

ָגבֹוַה. ֵעץ ַעל ֶׁשִהְתַנְדֵנד

לֹו. ִהִציַע ֲחֵבִרים", ִנְהֶיה "ּבֹוא

ְּכֶׁשהּוא ַהקֹוף ָאַמר "ֲאִני ִמְצַטֵער",

ָיכֹול א "ַאָתה ְזָנבֹו. ְּבֶעְזַרת ִמְתַנְדֵנד

ְוא ִמַדי ָגדֹול ֶׁשִלי. ַאָתה ִלְהיֹות ֲחֵבר

ֲאַנְחנּו ָּכמֹוִני. ֵעִצים ַעל ְלִהְתַנְדֵנד ָיכֹול

ֲחֵבִרים". ִלְהיֹות ְיכֹוִלים א

ַאְרֶנֶבת ּוָפַגׁש ְּבִטיּולֹו ַהִּפיל ִהְמִׁשי

ְקַטָנה.

ָלה. ִהִציַע ֲחֵבִרים", ִנְהֶיה "ּבֹוִאי

ִמַדי ָגדֹול "ַאָתה ָאְמָרה. "ִמְצַטֶעֶרת",

אֹוְת ְלָאֵרַח ְיכֹוָלה א ֲאִני ִּבְׁשִביִלי.

ִמָיד. אֹותֹו ַתֲהרֹוס ִמְּפֵני ֶׁשַאָתה ְּבֵביִתי

ֲאִני ְּבָטעּות. ָעַלי ִלְדרֹו ָיכֹול ַגם ַאָתה

."ֶׁשְל ֲחֵבָרה ִלְהיֹות ְיכֹוָלה א

הּוא יֹוֵתר, ַא עֹוד ּבֹוֵדד ִהְרִגיׁש ַהִּפיל

ְלַחֵּפׂש. ְוִהְמִׁשי ִהְתָייֵאׁש א

ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ִקְרקּור. ָׁשַמע קֹולֹות הּוא

ְירּוָקה ְצַפְרֵדַע ָרָאה הּוא ַלִּביָצה,

ָרָחב. ָעֶלה ַעל יֹוֶׁשֶבת

ָׁשַאל. ֶׁשִלי?", ֲחֵבָרה ִלְהיֹות "ִתְרִצי

ְּבַיַחד". ֵליָהנֹות "נּוַכל

ִלְהיֹות ָחֵבר ִּבְׁשִביל ִמַדי ָגדֹול "ַאָתה

ַעל ָעִלים ָלֶׁשֶבת ָיכֹול א ֶׁשִלי. ַאָתה

ִלְקּפֹוץ ָּכמֹוִני", ָיכֹול ְוא ָּכמֹוִני,

ִלְהיֹות נּוַכל "א ַהְצַפְרֵדַע. לֹו ָאְמָרה

יֹוֵתר)  (רֹוָצה ַמְעִדיָפה ֲאִני ֲחֵבִרים.

ִעם ְוא ְקַטנֹות ְצַפְרֵדִעים ְלַׂשֵחק ִעם

ָגדֹול". ִּפיל

ַּכֲאֶׁשר ַּבַיַער, ְלַטֵייל ַהִּפיל ִהְמִׁשי

ּכֹל  ֶאת ָרָאה הּוא (ִּפְתאֹום) ְלֶפַתע

ְּבֶבָהָלה. ָרצֹות ַהַחיֹות

ַאֶתן "ְלָאן ָׁשַאל. ָקָרה?", "ָמה

ָרצֹות?"

ָצֲעקּו אֹוָתנּו", רֹוֶצה ִלְטרֹוף "ַהָנֵמר

ִּבְמִהירּות. ָרצֹות ְּכֶׁשֵהן

ַלָנֵמר. ְוִחיָּכה ִּבְמקֹומֹו ַהִּפיל ָעַמד

ֶאת רֹוֶצה ִלְטרֹוף ַאָתה "ָלָמה

ִהְתָקֵרב. ְּכֶׁשַהָנֵמר ָׁשַאל ַהַחיֹות?",

ָאַמר ַהָנֵמר ,"ֶׁשְל ָהֵעֶסק "ֶזה א

ִׁשיָניו.  ֶאת ֶהְרָאה) (ִגיָלה, ְוָחַׂשף

ְוַאל ַתְפִריַע ֶׁשְל ָּבִעְנָייִנים "ִתְתַעֵסק

ִמָּכאן". זּוז ִלי.

ּבֹו ּוָבַעט ַעל ַהָנֵמר ַהִּפיל ָּכַעס

ְּבחֹוְזָקה.

ַהַּבִית ֶזה ֶנְחָמדֹות. ַחיֹות "ֵיׁש ָּכאן

ִאם ָּבֶהן. ִלְפגֹוַע ְל ְוָאסּור ֶׁשָלֶהן

ָצַעק ,"ֵאֵׁשב ָעֶלי ׁשּוב, ְלָכאן ַתֲחזֹור

ֶׁשָּבַרח ִּבְמִהירּות ַהְמבֹוָהל ַהָנֵמר ַעל

ֵמַהָמקֹום.

ּבֹוֵרַח, ַהָנֵמר ַהַחיֹות ֶאת ְּכֶׁשָראּו

ְוָאְמרּו: אֹותֹו ִחיְּבקּו ַהִּפיל, ֶאל ִמיֲהרּו

.ֶׁשְל ֲחֵבִרים ִלְהיֹות רֹוִצים "ֲאַנְחנּו

ַמְפִריַע א ְּכָלל ֶׁשְל ַהגֹוֶדל

."!ְלֵהֶפ - ָלנּו

ָגבֹוַה, ֵעץ ָעָנף ַעל ָחָכם, ֶׁשָיַׁשב ַיְנׁשּוף

ְוָחַׁשב: 'ֲחֵבִרים טֹוִבים ְלַעְצמֹו ִחֵיי

ְוַהְגָדִלים'. ַהצּורֹות ְּבכֹל ַמִגיִעים



ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

ָהֲעִתידֹות ַמֶגֶדת
ְּבָעִתיד). ִיְהֶיה ָמה ֶׁשאֹוֶמֶרת (ִאיָׁשה ֲעִתידֹות ִהִגיַע ְלַמֶגֶדת ֶאָחד ִאיׁש

ָאְמָרה  ָקָׁשה", ַאַחת ְׁשֵאָלה ַקלֹות, אֹו 10 ְׁשֵאלֹות ִלְׁשאֹול אֹוִתי ָיכֹול "ַאָתה

ָהִאיָׁשה. לֹו

ָמה ִלי לֹוַמר ְיכֹוָלה "ַהִאם ַאְת ָאַמר ָהִאיׁש. ָקָׁשה", אֹוָת ְׁשֵאָלה "ֶאְׁשַאל

ַהָּבא?". ַּבָׁשבּוַע ַּבלֹוטֹו ַהזֹוֶכה ַהִמְסָּפר ִיְהֶיה

ָהִאיָׁשה. ָאְמָרה "ְּבַווַדאי",

ָהִאיׁש. ָׁשַאל ַהִמְסָּפר?", הּוא ָמה "ָאז

אּוָלם ְתׁשּוָבה, לֹו ָנְתָנה ָהִאיָׁשה

ַּבלֹוטֹו. ָזָכה ָהִאיׁש א

ַמדּוַע?

לדובי סוהר בית יש בקנדה

בדובים מדובר קוטב.

לאחר אדם. לבני שמסוכנים

מטיסים שלהם, השחרור

למקומות במסוקים אותם

מבני אדם. בטבע שמרוחקים

אליזבת' הבריטית, המלכה

כמכונאית. עבדה השנייה,

בזמן התנדבה בצבא היא

השנייה. העולם מלחמת

שחקני טניס

(מייצרים)  מפיקים

3 ליטר של זיעה 

של אחת בשעה

משחק.

מי  כל כ-300 שנה, לפני

בגן לאריות בשר שהביא

היה נכנס לונדון, החיות של

בחינם.

ואחד אחד כל של בגוף

מאוד קטנה כמות יש מאיתנו

זהב. של

הנוסעים

הראשונים

בכדור

פורח היו

ברווז כבשה,

בצרפת קרה זה ותרנגול.

.1783 בשנת
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ולעניין ֳא30קצר 28

ְתׁשּוָבה:ָהִאיָׁשהָעְנָתה,ֶׁשְלִפיַהֶהְסֵּכםֵּביֵניֶהם,מּוָתרָהָיהלֹוִלְׁשאֹולַרקְׁשֵאָלה
ַאַחת,ְוהּואְּכָבר ָׁשַאלְׁשֵאָלה.

מילה על מילים כמה

בלשית חידה

ְמַנֵצח
ֶׁשל ְמַנְצִחים: ִעיָקִרִיים סּוִגים ְׁשֵני ֵיׁש

ְּבַתֲחרּות, ֶׁשְמַנֵצַח ְסּפֹוְרַטאי – ָהִראׁשֹון

ֶׁשְמַנַצַחת ְּבִמְלָחָמה. ְמִדיָנה אֹו

ְּבקֹוְנֶצְרט. ְמַנֵצַח – ַהֵׁשִני

ֶאת ַהְיִציָרה ְיַנְגנּו ַהַנָגִנים ֶׁשּכֹל דֹוֵאג הּוא

ַהְנכֹוָנה. ַּבצּוָרה ַהמּוִסיָקִלית

לֹוַמר ַעל ְמַנֵהל ַגם ֶאְפָׁשר

– ְמַנֵצַח ֶׁשהּוא ֵסֶפר, ְּבֵבית

ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַעל ְמַנֵצַח הּוא

ַהֶצֶוות. ְוכֹל ַהמֹוִרים

ְמַנֵצח הּוא ְמַנֵצַח. ַטָּבח ַגם

ַּבִמְטָּבח. ְוַהִּבׁשּוִלים ַהֶצֶוות ַעל

29

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

Pixabay

Pixabay

מילה על מילים כמה
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ּפֹוְרִחים ְוַכדּוִרים ִציּפֹוִרים

רֹוָקָיה של הכפול הניצחון

31

32

גרינברג עמית מאת
ַאִליפּות  ִּבְּבָרִזיל (ִמְתַקֶייֶמת) ֶנֱעֶרֶכת ָׁשָנה ְּבכֹל

(ֵאֶלה ַמְפִריֵחי ְּבַכדּוִרים ּפֹוְרִחים. ָהעֹוָלם

ְלַבֵצַע  ְצִריִכים ַהּפֹוְרִחים ַהַּכדּוִרים ֶׁשְמִעיִפים)

ֲהָטַלת (ְזִריַקת, ְּכמֹו ׁשֹונֹות, ְמִׂשימֹות (ַלֲעׂשֹות)

ְועֹוד. ַהַקְרַקע (ֲאָדָמה) ַעל ְלַמָטָרה ַׂשִקים ַהְׁשָלַכת)

ִציּפֹוִרים ֶׁשל ַלֲהָקה ָהַאֲחרֹוָנה, ַהַתֲחרּות ִּבְזַמן

א ֶׁשֶזה ִנְרֶאה ַהּפֹוְרִחים. ְלַיד ַהַּכדּוִרים ָעְבָרה

ְתמּוָנה ְוָלנּו ָיְצָאה ֵמַהְצָדִדים, ֶאָחד ְלַאף ִהְפִריַע

ָיָפה.

מאת שירה לוי
אלופת היא מיפו ַאְלמּוְגָרִּבי רֹוָקָיה

משקולות. בהרמת העולם

רבות שנשים ספורט לא זהו

נשים שלא ובוודאי בו, עוסקות

מוסלמיות.

הוא העולם באליפות הניצחון אבל

של רוקיה. חשוב הניצחון הפחות

בהרמת משקולות, לעסוק שהיא התחילה לפני

שנים. שלוש בכיסא גלגלים במשך ישבה רוקיה

בגב. נפגעה שהיא (אחרי) לאחר נכה, היתה היא

טיפלתי ולא מהמיטה קמתי "בקושי מספרת. היא בדיכאון", "הייתי

את המצב". לשנות שהחלטתי עד בילדים שלי,

אותה  חיזקו שונים שלאט, לאט (התחילה) בטיפולים רוקיה החלה

הרגליים. על שוב אותה והעמידו

יצאה היא המאמן שלה, ובעידוד להרים משקולות, החלה היא

בעולם. לתחרויות

המשפחה נחמד עם טיול יהיה רק חשבתי שזה האמנתי שאנצח. "לא

מספרת. היא אלי", שהצטרפה

לשמוע כדי רוקיה עם נפגשות ומוסלמיות, יהודיות רבות, נערות כיום,

להצליח. אפשר שלמרות הקשיים, שמראה לכולם שלה, הסיפור את

ָׂשֵמַח ְּכֵאב
שמעוני איילה מאת

ַהַתֲחרּויֹות ַאַחת ִהיא ָמָרתֹון ִריַצת

ַהְסּפֹוְרט. ָהָרִצים ְּבעֹוָלם ַהָקׁשֹות

ְמ-42  ָלרּוץ יֹוֵתר ְצִריִכים

ִקילֹוֶמְטִרים.

ַמְפִסיִקים ַהקֹוִׁשי, ַרִּבים ִּבְגַלל

ָּכֵאֶלה ָּבֶאְמַצע. ֵיׁש ָהִריָצה ֶאת

ֲאָבל ַהסֹוף, ַעד ֶׁשַמְמִׁשיִכים

ַהִסיּום. ְּבַקו (נֹוְפִלים) ִמְתמֹוְטִטים

ְמַקֶּבֶלת ְסּפֹוְרָטִאית ַּבְתמּוָנה:

(ָגְמָרה) ֶאת  ֶׁשִסְייָמה ְלַאַחר ִטיּפּול

ְניּו-יֹוְרק. ֶׁשל ַהָמָרתֹון ִריַצת

ֲאִני ְׂשֵמָחה ְמאֹוד, ֲאָבל ִלי "ּכֹוֵאב

ַהֵמרֹוץ. ֶאת ְלַסֵיים ֶׁשִהְצַלְחִתי

ַּבָׁשָנה ׁשּוב ְלִהְׁשַתֵתף ֲאִני ְמַקָווה

ָאְמָרה. ַהָּבָאה",

33
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מאת שירה לוי
קומיקס עיתוני

מאוד אהובים

העולם. ברחבי

רבים במקומות לכן

(מתקיימים)  נערכים

מיוחדים אירועים

לקומיקס.

קומיקס, לדמויות פוגשים אנשים שמתחפשים יחד, נאספים חובבים

קומיקס סרטי מציגים גם אלה באירועים בעצמם. מתחפשים ואפילו

ועוד. קומיקס ציירי פוגשים הרצאות, שומעים שונים,
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מהקומיקס יצאה הדמות

רֹוּבֹוִטית ִּפיֵצִרָייה
גרינברג עמית מאת

ַהֶזה, ַּבְסִניף ָחָדׁש. ְסִניף ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהאט' 'ִּפיָצה ֶרֶׁשת ּפֹוַתַחת ֵאֶלה ְּבָיִמים

ַהְמָצָאה ִיְׂשְרֵאִלית. ֶׁשֵהם רֹוּבֹוִטים, ַרק ֶאָלא ְּכָלל, ֲאָנִׁשים ֵאין

ֶאת  ְמִכיִנים ְוָהרֹוּבֹוִטים ַהֶטֶלפֹון, ֶדֶר ַהְזָמנֹות (עֹוִׂשים) ַהָלקֹוחֹות ְמַבְצִעים

ַהִּפיֵצִרָייה. ִלְׁשִליֵחי אֹוָתן ַהִּפיצֹות ּומֹוְסִרים

ִמְנַתְנָיה, א ָרחֹוק 'ְדרֹוִרים' ְּבַקְניֹון ֶׁשִנְפַתַחת ַהִּפיֵצִרָייה, ֶׁשל ַהְמַנִקים ַגם

רֹוּבֹוִטים. ֵהם

ָהֶרֶׁשת ְמַנֵהל ,ָּברּו ְׁשמּוִליק אֹוֵמר ֶׁשָלנּו", ִראׁשֹוָנה רֹוּבֹוִטית ִּפיֵצִרָייה "זֹו

ֶזה רֹוּבֹוִטִיים. ִיְהיּו ֶׁשָלנּו ַהְסִניִפים ּכֹל ִּכְׁשָנַתִיים, ִּכְמַעט ְּבִיְׂשָרֵאל. "ְּבתֹו

ֱאנֹוִׁשִיים". עֹוְבִדים ְלא ִּפיֵצִריֹות ֶהָעִתיד –

ָׁשעֹות  ַתֲעבֹוד 24 ְוִהיא ְּבָׁשָעה ִּפיצֹות 60 ְלָהִכין ְיכֹוָלה ַהֲחָדָׁשה ַהִּפיֵצִרָייה

ִּביָמָמה.

ָהרֹוּבֹוִטִיים. ִתְׁשַתֵמׁש ַּבְסִניִפים ָהעֹוָלִמית 'ִּפיָצה ַהאט' ֶׁשֶּבָעִתיד ַגם ִנְרֶאה,

ְירּוַׁשְלִמים ְצָבִאים
ִדיָרה ָעְברּו

36

35

34

שמעוני איילה מאת
ֶיְׁשנֹו  ְירּוָׁשַלִים, (ֶאְמַצע) ְּבֶמְרָּכז

ַהְצָבִאים'. 'ֵעֶמק ְּבֵׁשם ָּפאְרק

ַחִיים ִמְׁשמֹו, ְלָהִבין ֶׁשֶאְפָׁשר ְּכִפי

ְצָבִאים. ָׁשם

ִמְסָּפר ָׁשִנים, ְּכֶעֶׂשר ִלְפֵני ַעד

ְּביֹוֵתר. ָקָטן ַּבָּפאְרק ָהָיה ַהְצָבִאים

ִמְסָּפר ָנכֹון, ִטיּפּול ִּבְזכּות אּוָלם,

ִמ-100. ְליֹוֵתר ִהִגיַע ַהְצָבִאים

ִמְסָּפר ָהָאֶרץ, ֶחְלֵקי ִּבְׁשָאר אּוָלם,

ְמאֹוד. ָיַרד ַהְצָבִאים

ַהֶטַבע' ַלֲהַגַנת ַה'ֶחְבָרה ָלֵכן,

ְצָבִאים ַּכָמה ָלַאֲחרֹוָנה ֶהֱעִביָרה

ַהגֹוָלן. ְלָרַמת ִמירּוָׁשַלִים

ַהְצָבִאים ְקבּוַצת ֶאת ְנַחֵזק ָּכ"

אֹוְמִרים. ֵהם ְּבָרַמת ַהגֹוָלן",

(ְׂשֵמִחים). ְמרּוִצים ַהְצָבִאים ְּבֵעֶמק

ְצָבִאים ִלְׁשלֹוַח ְמַתְכְנִנים "ֲאַנְחנּו

ֶאת ּוְלַהְגִדיל ֲאֵחִרים ִלְמקֹומֹות

ָהָאֶרץ". ְּבכֹל ֶׁשָלֶהם ַהִמְסָּפר

ַהגֹוָלן, ְּבָרַמת ִאם ְתַטְיילּו ָאז

ִתְפְגׁשּו אּוַלי

ְירּוַׁשְלִמי... ְצִבי



ֳא

  רויטרס

שיווקית אסטרטגיה דרור, זאביק
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה.

א י ר ק

ם ו ד ה

1. ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְקרֹוא אֹותֹו

 .2א ַחִמים

3. ַהֵהֶפ ִמ'ַחִדים'

 .4א ְּבִהיִרים

5. ַצַלַחת, ְקָעָרה ְוכֹוס

6. ַהֵהֶפ ֵמ'ַהּכֹל'

7. חֹוֶמר ֶׁשָׂשִמים ִּבְבֵריָכה 

8. ַהְמׁשּוָתף ְל: ַסל, ֶרֶגל, ָיד

9. ְמפֹוָאר, ֲחִגיִגי 

10. ְׁשַרְפָרף ָנמּו ָלַרְגַלִיים

1. ְמִדיָנה ְׁשֵכָנה ֶׁשל 

    ִיְׂשָרֵאל

2. נֹוֵזל ִחיּוִני (ָחׁשּוב)

3. ְמַגְדִלים ּבֹו ְיָרקֹות

4. ַחָיה ֶׁשדֹוָמה ְלַבְרָווז

5. ַחָיה ִעם ַּפִסים

6. אּומֹות ְמאּוָחדֹות (ר"ת)

7. ְלַבד, א ְּבַיַחד

8. ַהֵהֶפ ֵמ'ַחָמה'

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

 .1א ָראִׁשי

2. ֶמֶל ֶׁשָהָיה ֶהָחָכם ָּבָאָדם

3. ַהְסִּביִרי!

4. ַגַאְווָתן, ַׁשֲחָצן

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

 .1א ֵמת

2. ֶזה ִעם ֶזה, א ְלַבד

3. ַהֵהֶפ ִמ'ֵקִהים'

4. קֹוְבִעים ִלְזַמן 
    ְמאּוָחר יֹוֵתר

 .5א ְרִגיָלה, 
    יֹוֵצאת דֹוֶפן

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

מה המשך המילה?

1. ִּבְׁשִביל: ַּבֲע _ _ _

2. ַחָיה: ַּבַע _ - _ _ _ _

3. ְדֵליָקה: ְּבִע _ _ _ 

4. ְּבֵעָרבֹון מּוְגָּבל: ְּבָע" _ 

 .5א ְּבִדיּוק: ְּבֵע _ _

6. ַהֵהֶפ ִמ'ֶנֶגד': ְּבַע _

7. ְלַמֲעֶׂשה: ְּבֶע _ _

8. ְדִחיָפה ְמִהיָרה ִעם ָהֶרֶגל: ְּבִע _ _ _

9. ֶּבן ַהזּוג ֶׁשל ָהִאיָׁשה: ַּבַע _ 

10. ַהֵהֶפ ִמ'ִּפְתרֹון': ְּבָע _ _  

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

בע

. אּומֹות ְמאּוָחדֹות (ר"ת)

1

2

3

4

5

6

7

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

12 11 10 9

16 16 15 14 13

20 21 19 18 19 17 17

23 22 23 21

27 26 25 24

29 29 28

32 31 31 30

34 34 33

40 40 38 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 49 50 48 49 47 46

52 51 50

מאוזן:
ָמקֹום .9 ָצְרָפִתי. ֶלֶחם .6 ַהָׁשָנה. ֵמעֹונֹות .3 ַהְדבֹוָרה. תֹוֶצֶרת .1
ַהֵהֶפ .13 ְמאֹוד. ְנמּוִכים ֲאָנִׁשים .11 ְּבִבְנָיין. ּבֹו ָגָרה ֶׁשִמְׁשָּפָחה

ָׁשר, .17 ִמְּכֵלי ַהִמיָטה. .16 ָהִעְבִרית. ַהָׁשָנה ֵמחֹוְדֵׁשי .15 ִמ'טּוְמָאה'.
ִאיתֹו הֹוְלִכים .23 ְּבֵריָרה. ִמיַלת .21 ָרָחב. א .19 ַרק. .18 ְמַזֵמר.

ַהְצִליִלים. ִמסּוָלם .28 .ְמסּוָּב א .26 ְוָיֶפה. ִצְבעֹוִני ֶחֶרק ִמין .24 ַלׁשּוק.
ַהֵחֶלק .31 ֶלָחָלל. ֲחָלִליֹות ְּכִלי ֶׁשלֹוֵקַח ָרֵקָטה, .30 ָגבֹוַה. ְקָלף .29

יֹוִרים ֶּכֶסף. 34. ּבֹו (ָׂשִמים) ֶׁשַמְפִקיִדים ָמקֹום .33 ַהגּוף. ֶׁשל ָהֲאחֹוִרי
ִמ'ָּבא'. ַהֵהֶפ .40 ַהָדתֹות. ַאַחת .36 ָעֶבה. א .35 ְּבֶקֶׁשת. אֹותֹו

ָהאֹוִתיֹות. ַאַחת .44 ַּבַּבִית. ֶצַמח ְמַגְדִלים ְּבתֹוכֹו .42 ַתֲענּוג. ֲהָנָאה, .41
ַאְׁשָּפה. ְלִאיסּוף ַּכף .50 ַהגּוף. ֵמֶחְלִקי .48 ַּבדֹוַאר. אֹותֹו ׁשֹוְלִחים .46

ַהׁשֹוקֹוָלד. ַטַעם .52 ַּבִית. ַחַיית .51

מאונך:
ַחְקַלאי. ֶׁשל סּוג .7 ְּבָגִדים. ֲעׂשּוִיים .6 ִּביַרת ִעיָראק. .5 ְּבתֹוָכה. .4 ֵתיבֹות). ָראֵׁשי – (ר"ת ַהְּבִרית ַאְרצֹות .3 ָקָטן. ֵׁשד .2 ַהְדָּבָקה. חֹוֶמר .1
ַעל ַהְרֵּבה ִנְמָצִאים ָּכמֹוהּו .19 ָהִראׁשֹונֹות. ָהאֹוִתיֹות ְׁשֵתי .15 ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשל ִציּפֹור סּוג .14 ִמ'ָמתֹוק'. ַהֵהֶפ .12 ַהֵהֶפ ִמ'ֵאין'. .10 ִסֵיים. .8
ַתֲחרּויֹות ִאיתֹו ֶׁשעֹוִׂשים ַחִיים ַּבַעל .23 ָּבָׂשר. ָעֶליָה ֶׁשצֹוִלים ֶרֶׁשת .22 ְּכלּום. – ֶׁשְמַבֵטא ִמְסָּפר .21 ִּבְקָעָרה. ְיָרקֹות ֲחתּוִכים .20 ַהָים. ְׂשַפת

עֹוף .32 ְּבַמְגֵהץ. ִהְׁשַתֵמׁש .31 תֹוָתח. ַגם ֶׁשֵיׁש לֹו ְמאֹוד ָּכֵבד ְצָבִאי ֶרֶכב 30. ְּכִלי ֵמַהְּבֵאר. ַמִים הֹוִציא .27 ַהִּפיסּוק. ִמִסיָמֵני .25 ְרִכיָבה.
אֹו ַהָים ְּבחֹוף עֹוֵבד .39 (ר"ת). ָעֵלינּו א .38 ִמ'ִיְסגֹור'. ַהֵהֶפ .37 ְׁשֵאָלה. ִמיַלת .36 ִמ'ִטיֵּפׁש'. ַהֵהֶפ .34 ַּבִמְדָּבר. ֶׁשַחי ָאָדם .33 טֹוֵרף.

ֲחִפיָרה. ְּכִלי .49 ִמ'ֵּבן'. ַהֵהֶפ .47 ג'ּוק. .45 ַּבגּוף. ֵאיָבר .43 ִלְמִחיר. אֹו ְלַכמּות ְׁשֵאָלה ִמיַלת .41 ַּבְּבֵריָכה.

_____________ ָּבָׂשר ַּכְרִטיס, ַרְמזֹור, .1

_____________ ֲחַסר ֲעֶקֶרת, ַוַעד, .2

_____________ ַחד ֶׁשֶמׁש, אֹור, .3

_____________ ָחֶזה ַּפְרַּפר, ַגב, .4

_____________ ִמְקצֹוַע, ְּבִרית ַּבִית, .5

_____________ ַהְרָעַלת ְּבִדיַקת, ִאיּבּוד, .6

_____________ ִתיק ִראׁשֹוָנה, ַּבְרֶזל, .7

_____________ חֹוֵזר ָעף, ַסל, .8

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

נהריה בובליל, דני
כיסרא עבדאללה, סלמאן

שהם נפתלי, עופר
אשדוד שווילי, נטע
חיפה נאסר, נרדין

מודיעין כהן, נעמה
תל-אביב בוכמן, אורן

חיפה ברקאי, ניצן
ירושלים שבתאי, דור

בית-שמש שמואל כהן,

ַ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

ְׁשִחַיית / ַּבִית ַּכדּור / ַּבַעל / / ֶקֶרן / ָיד / ָאדֹום / ָדם



ִּבְמיּוָחד ָקָרה ֲחנּוִּכָייה

גרינברג עמית מאת
הפתעה בגרמניה, היתה שעבר בחודש רכב ענקית בתערוכת

ישראלי שרכב קבע החשוב 'פורבס' העיתון כאשר ענקית,

בעולם. החשובים הרכבים עשרת בין הוא

ְטַרְנְספֹוְרֵמר'? 'סיטי שנקרא הישראלי, ברכב מיוחד מה

שלו. הרוחב את שמשנה רכב זהו

על לוחץ פשוט הוא צר, במקום לנסוע רוצה הנהג כאשר

המכונית משתנה. כפתור, ורוחב

הישראלית. ההמצאה את אוהבים מאוד שבעולם מתברר,

שחיים במרכזי הערים", טוב לאלה פתרון וזה למצוא חנייה, קל יותר הרכב הזה "עם

לרכב. מומחים אומרים
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ישראלית הפתעה

שמעוני איילה מאת
ַּבָנָנה ָּבעֹוָלם ֶׁשֵיׁש ְיַדְעֶתם ַהִאם

ְּכחּוָלה?

ְּבַמְעָּבָדה, ֶׁשָיְצרּו ַּבָנָנה א זֹו

ַּבֲהַוואי ֶׁשָגֵדל ְּפִרי ֶאָלא

ַהְּבִרית. ֶׁשְּבַאְרצֹות

ְמיּוֶחֶדת ַּבֶצַבע ַרק א ִהיא

- ֶׁשָלה ַגם ַּבַטַעם ֶאָלא ֶׁשָלה,

ָוִניל. ְגִליַדת

ְּכ-1,000  ֵיׁש ָּבעֹוָלם ִליִדיַעְתֶכם,

ַּבָננֹות! סּוִגים ֶׁשל

ַּפַעם ְטַעְמֶתם
ַּבָנָנה ְּכחּוָלה?

37

3839

ֳא

צדקא יגאל מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל. ַהֲחנּוָּכה ַחג ֶאת ַלֲחגֹוג אֹוֶהֶבת ֲאהֹוֵנן ִמִפיְנַלְנד ִמְׁשַּפַחת

ְוָחְׁשבּו ָלָאֶרץ ְלַהִגיַע ָיְכלּו א ֵהם ֶׁשָעְבָרה, ִּבְגַלל ַהקֹורֹוָנה, ַּבָׁשָנה אּוָלם,

ִלְבנֹות ָהָיה ָמְצאּו ֶׁשֵהם ַהִּפְתרֹון ֲחנּוִּכָייה. ְלַהְדִליק זֹאת ְּבכֹל יּוְכלּו ֵאי ֵהם

ִמֶׁשֶלג. ֲחנּוִּכָייה

ַרִּבים ְלֵפְייְסּבּוק. ְתמּונֹות ְוֶהֱעלּו ֵנרֹות, ִהְדִליקּו ַהַחג, ֵהם ִמימֹות יֹום ְּבכֹל

ַּבְנָכִדים ֶׁשַחִיים ַהִפיִנית, ַּבִמְׁשָּפָחה ְוִהְתַעְנְיינּו ָהַרְעיֹון ֶאת ָאֲהבּו ָּבעֹוָלם

מּוָּכר ְּבִפיְנַלְנד. ֶׁשא ַעְצמֹו, ְּבִיְׂשָרֵאל ּוְבַחג ַהֲחנּוָּכה

ִסיּבֹות: ִמְׁשֵתי זֹאת ַהְקפּוָאה. ַהֲחנּוִּכָייה ֶאת ִהְדִליקּו א ֵהם ַהָׁשָנה,

ַלֲחגֹוג ָחְזָרה ֲאהֹוֵנן ְוַהְׁשִנָייה, ִמְׁשַּפַחת ְּבִפיְנַלְנד, ֶׁשֶלג ֵאין ֲעַדִיין ָהִראׁשֹוָנה,

ְּבִיְׂשָרֵאל.

ֲחנּוָּכה ָׂשֵמַח! ָלֶהם ּוְלכּוְלֶכם ְנַאֵחל

המשפחה באדיבות

ויקיפדיה

  
 
 



יח"צ


