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ִשׂ ָר ֵאל וְיַ ְרדֵן
ֶה ְסכֵּם ָחשׁוּב בֵּין י ְ
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ִשׂ ָר ֵאל ְת ַספֵּק ) ִתי ֵתן( ְליַ ְרדֵן
ְלפִי ֶה ְסכֵּם ָחדָשׁ ,י ְ
ִשׂ ָר ֵאל * ִאיחוּד
שׁ ַמל ְלי ְ
ַמיִם וְיַ ְרדֵן ְת ַספֵּק ַח ְ
ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ֲע ָרבִיוֹת ,דוּבַּאי וְאַרְצוֹת ַה ְבּרִית
ְמעוֹרָבוֹת ַבּ ֶה ְסכֵּם * " ַה ֶה ְסכֵּם ַהזֶה ַמ ְר ֶאה ַעד
שׁלוֹם בֵּין ַה ְמדִינוֹת ָבּ ֵאזוֹר טוֹב וְ ָחשׁוּב",
ַכּ ָמה ַה ָ
ִשׂ ָר ֵאל וּ ְביַ ְרדֵן *
אוֹמרִים ְבּי ְ
ְ

  

   

ָשׁים ָה ֲע ָרבִיוֹת
ַהנ ִ
שׂי ִאים
שׁוֹבְרוֹת ִ

ִשׂ ָר ֵאל
שׂ ְקנָ ִאים נָ ִחים ְבּי ְ
ַה ַ
יליוֹנֵי
ָמים ֵא ֶלה ִמ ְ
ְבּי ִ
נוֹדדוֹת
יפּוֹרים ְ
ִצ ִ

מאת שירה לוי
יוֹתר
ַבּ ָשׁנִ ים ָהאַ ֲחרוֹנוֹתֵ ,
ָשׁים ֲע ָר ִביוֹת ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
יוֹתר נ ִ
וְ ֵ
יוֹצאוֹת ַלעֲבוֹדֶ .בּ ָע ָבר זֶה א ָהיָה
ְ

ירוֹפּה ַה ָק ָרה
ֵמ ֵא ָ
יקה ַה ַח ָמה.
אַפ ִר ָ
ְל ְ
עוֹצרוֹת
יפּוֹרים ְ
ַה ִצ ִ
חוּלה ְכּ ֵדי
ָבּ ֲאגַם ַה ָ
נוּח ְו ֶלאֱכוֹל.
ָל ַ

   

עוֹשׂה דִינוֹזָאוּר בָּאוּ"ם?
ָמה ֶ
ְרוּשׁ ְל ִמים ָעבְרוּ דִירָה
ְצ ָב ִאים י ַ

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf
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מאת רונן גליק
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קוּבּל ) ָר ִגיל(.
ָד ָבר ְמ ָ
אוּלם ַבּ ָשׁנָה ָהאַ ֲחרוֹנָהֵ ,הן ָשׁ ְברוּ
ָ
ֶאת ַה ִשׂיא ֶשׁל ַע ְצ ָמן.
ָשׁים
יוֹתר ִמ ַמ ֲח ִצית ַהנ ִ
ַכּיוֹםֵ ,
עוֹבדוֹתַ .מ ָצב
ָה ֲע ָר ִביוֹת ָבּאָ ֶרץ ְ
ָכּזֶה א ַקיָים ְבּאַף ְמ ִדינָה ֲע ָר ִבית.
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ירושלים
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קוראים כותבים...
ְשׁנוֹת ֶאת ַה ִה ְתנַ ֲהגוּת
ַחיָיבִים ל ַ

משולחן העורך
6

עוֹלם( ְבּ'יַנְ שׁוּף' ִמ ְס ָפּר .364
ֶע ְלמוּ ֵמ ָה ָ
אתי ַעל ַה ַחיוֹת ֶשׁנִ ְכ ֲחדוּ )נ ֶ
ָק ָר ִ
אָדם ֶשׁ ָפּ ְגעוּ ַבּ ֶט ַבע ְו ָצדוּ ֶאת ַה ַחיוֹת.
ימים ֶאת ְבּנֵי ָה ָ
ֲשׁ ִ
ְכּ ַת ְב ֶתם ֶשׁ ַה ַמ ְד ָענִ ים ַמא ִ
וּמיָד.
ָיבים ְל ַשׁנוֹת ֶאת ַה ִה ְת ַנהֲגוּת ֶשׁ ָל ֶהם ִ
אָדם ַחי ִ
ְבּנֵי ָה ָ
ישׁאֲרוּ ַחיוֹת ַבּ ֶט ַבע.
ַמ ִשׁיָ כּ ָכה ,א ִי ָ
ִאם נ ְ
נעמה מזרחי ,ירושלים

ַה ְח ָל ָטה טוֹבָה
מוּת ִקים.
ַיקר ֶאת ַה ְמ ִח ִירים ֶשׁל ַה ַמ ְשׁ ָקאוֹת ַה ְמ ָ
יעה ֶשׁ ִהיא ְתי ֵ
הוֹד ָ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִ
ָשׁים ִל ְשׁמוֹר ַעל ַה ְבּ ִריאוּת ֶשׁ ָל ֶהם.
טוֹבה ֶשׁ ַתעֲזוֹר ַל ֲאנ ִ
ְל ַד ְע ִתי ,זוֹ ַה ְח ָל ָטה ָ
אור שבתאי ,באר-שבע

אַ ְב ִדיָה ְכּבָר נָ ַתן ְתשׁוּבָה
אַב ִדיָה.
דוּר ַס ָלןֵ ,ד ִני ְ
אַל ֶתם ֵאיזוֹ עוֹנָה ִת ְהיֶה ַל ַכּ ְ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ְ 365שׁ ְ
שׁוּבה .הוּא ְכּ ָבר ַמ ְר ֶאה ֶשׁהוּא ַשׂ ְח ָקן ֲה ָגנָה ְמצוּיָין
ָתן ֶאת ַה ְת ָ
חוֹשׁב ֶשׁ ֵדנִ י נ ַ
אֲנִ י ֵ
לוֹע נְ קוּדוֹת ַבּ ַה ְת ָק ָפה.
וְ הוּא גַם ַמ ְת ִחיל ִל ְק ַ
עוּלה ַבּ!NBA -
ֲד ִיין ָצ ִעיר וְ הוּא ִי ְהיֶה ַשׂ ְח ָקן ְמ ֶ
אַב ִדיָה ע ַ
ְ
שי מטרסדורף ,רמת השרון

שׁזֶה נָכוֹן
ַכּנִ ְר ֶאה ֶ
'מ ְא ִדים זֶה ָכּאן' ְבּ ִעיתוֹן .365
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַ
ָק ָר ִ
אוֹמ ִרים" :זֶה נִ ְר ֶאה
ַחנוּ ְ
נוֹס ַעת ְליַד ַמ ְכ ֵתשׁ ָרמוֹןֲ ,אנ ְ
ְבּכֹל ַפּ ַעם ֶשׁ ַה ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ִלי ַ
ְכּמוֹ נוֹף ַבּ ָי ֵר ַח".
אוֹמ ִרים ֶאת זֶהַ ,כּנִ ְר ֶאה ֶשׁזֶה נָכוֹן.
ָאוּטים ְ
אַסטרוֹנ ִ
ִאם גַם ָה ְ
עינב אפרתי ,אשקלון
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Go to our site - www.HebrewToday.com - to select the
dictionary sheet for this issue. You can also scan this QR
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ישׁית
ְמה ִא ִ
ָל ֵתת דוּג ָ
יטה ָלאַ ֲ
ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶה ְח ִל ָ
חרוֹנָה 7
ירים ֶשׁל
ַיקר ֶאת ַה ְמ ִח ִ
ְלי ֵ
ֲמ ִייםְ ,כּ ֵדי
ד-פּע ִ
ַה ֵכּ ִלים ַה ַח ַ
יבה.
ִל ְשׁמוֹר ַעל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
יח,
ַצ ִל ַ
כּוּלנוּ ְמ ַקוִ וים ֶשׁ ָה ַר ְעיוֹן י ְ
ָ
ַפ ִסיקוּ ִל ְקנוֹת ֶאת
ָשׁים י ְ
ְו ֶשׁ ֲאנ ִ
ֲמים ָה ֵא ֶלה.
ַה ֵכּ ִלים ַה ְמ ַזה ִ
ֲבל ,א ִמ ְז ַמן ִה ְת ַפּ ְר ְס ָמה ְתמוּנָה
אָ
שׁוּל ָחן
יבת ֶמ ְמ ָשׁ ָלהַ .על ַה ְ
ֶשׁל ְי ִשׁ ַ
ֶשׁל רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה וְ ַה ָשׂ ִרים
ֲמ ִיים.
ד-פּע ִ
ָהיוֵּ ...כּ ִלים ַח ַ
ֲתה ֶשׁ ַה ַמנְ ִה ִיגים
ַה ְתמוּנָה ֶה ְרא ָ
ישׁית.
דוּג ָמה ִא ִ
נוֹת ִנים ְ
א ְ
אָסוּר ֶשׁ ָד ָבר ָכּזֶה ִי ְק ֶרה.
ָיבים
ַה ַמ ְנ ִה ִיגים ֶשׁל ַה ְמ ִדינָה ַחי ִ
דוּג ָמה ָל ֶאזְ ָר ִחים.
ְל ַה ְראוֹת ְ
ילת ַהקוֹרוֹנָה,
זֶה ָק ָרה גַם ִבּ ְת ִח ַ
ֲשׁר רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְל ֶשׁ ָע ַבר,
ַכּא ֶ
ָשׂיא ְל ֶשׁ ָע ַבר ְו ָשׂ ִרים ֵה ֵפרוּ
ַהנ ִ
ַחנוּ
)א ִק ְיימוּ( ֶאת ַה ֶסגֶרֲ .אנ ְ
רוֹאים ֶאת זֶה גַם ְבּ ִה ְת ַנהֲגוּת
ִ
ֶסת,
ָפה ֶשׁל ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
א י ָ
ֲקים ֶא ָחד ַעל ַה ֵשׁנִ י וְ עוֹד.
ֶשׁצוֹע ִ
ית ִיים ֵהם ֵא ֶלה
ֲמ ִ
ַמ ְנ ִה ִיגים א ִ
ֲח ִרים.
דוּג ָמה ַלא ֵ
נוֹת ִנים ְ
ֶשׁ ְ
רוֹאים
ֲשׁר ֶאזְ ָר ִחים ִ
ַכּא ֶ
שׁוֹמ ִרים ַעל ַהחוֹק,
ֶשׁ ַה ַמ ְנ ִה ִיגים ְ
גַם ֵהם ִי ְשׁ ְמרוּ ַעל ַהחוֹק.
ַכּ ִנ ְר ֶאהֶ ,שׁ ַל ַמ ְנ ִה ִיגים ֶשׁ ָלנוּ יֵשׁ
)לעֲשׂוֹת
עוֹד ַכּ ָמה ְד ָב ִרים ְל ַשׁ ֵפּר ַ
יוֹתר(...
טוֹב ֵ
יגאל צדקא,
עורך

חדשות בקצרה...
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ָמין ְנ ַת ְניָהוּ,
◄ ַח ְברֵי 'לִיכּוּד' נֶגֶד נְ ַתנְיָהוּ .רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ְל ֶשׁ ָע ַברִ ,בּ ְני ִ
)עוֹבר( ַה ְז ַמן ֵמאָז
חוֹלף ֵ
כּוֹח ַבּ ִמ ְפ ָלגָה ֶשׁלוַֹ ,ה ִ'ליכּוּד'ְ .כּכֹל ֶשׁ ֵ
אַבּד ַ
ַמ ְת ִחיל ְל ֵ
ֶגדוֹ" .הוּא א ָהיָה ָצ ִריְ ל ָה ֵפר )א
יוֹתר ַח ְב ֵרי ִמ ְפ ָלגָה ְמ ַד ְבּ ִרים נ ְ
ַה ְבּ ִחירוֹתֵ ,
אוֹמ ִריםַ .ל ְמרוֹת זֹאתַ ,הכּ ַֹח ֶשׁל ְנ ַתנְ יָהוּ
יהם"ֵ ,הם ְ
ֲל ֶ
ְל ַקיֵים( ֶה ְס ֵכּ ִמים ֶשׁהוּא ָח ַתם ע ֵ
ֲד ִיין ָחזָק.
ַבּ ִמ ְפ ָלגָה ע ַ
◄ הוֹרִים א ְמ ַמ ֲהרִים ְל ַחסֵן
ֶאת יַ ְלדֵי ֶהם .נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ִחיסוּן
יוֹתר ִמ ָמה
יקח זְ ַמן ַרב ֵ
ַה ְי ָל ִדים ִי ַ
ֶשׁ ָח ְשׁבוּ ְבּ ִמ ְשׂ ָרד ַה ְבּ ִריאוּת.

דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם
Bi-Weekly News from Israel
and Around the World

yigal@hebrewtoday.com

חוֹשׁ ִבים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ֶשׁ ִנ ְמאַס ָל ֶהם
◄ תוֹ ְכנִיוֹת ַה ֲחדָשׁוֹת ֲארוּכּוֹת ִמדַיָ .כְּ 
יוֹתר ֵמ40-
תוֹכ ִנית ֲח ָדשׁוֹת ֵ
יכים ְ
ַחנוּ א ְצ ִר ִ
ִמ ִשׁידוּ ֵרי ַה ֲח ָדשׁוֹת ַבּ ֶט ֶלוִ ויזְ יָהֲ " .אנ ְ
ֲמ ֶמת".
וּמ ַשׁע ֶ
ֲרוּכּה ִמ ַדי ְ
ָח ִצי ִהיא א ָ
"תוֹכ ִנית ֶשׁל ָשׁ ָעה ו ֵ
ְ
אוֹמ ִרים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַדקוֹת"ְ ,

חוֹשׁבִים?
ָמה אַ ֶתם ְ
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חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
חנה הרבטר ,רונן גליק,
שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
עורכת לשון Language Editor
אהובה שומרוני
עיצוב גרפי Graphic Design
"קו וכתב"
מנהל שיווק Marketing Manager
אילן צדקא
מו"ל Publishers
"גוד טיימס"  -הוצאה לאור
GOOD TIMES Publishing

יוֹתר ְבּ ֶא ְמ ַצע ַהיוֹם,
רוּכּזִ ים ֵ
ידים ְמ ָ
)מ ְר ִאים( ֶשׁ ַת ְל ִמ ִ
יחים ַ
מוֹכ ִ
ֶמ ְח ָק ִרים ִ
יוֹתר.
אוּחר ֵ
ימוּדים ְמ ָ
)ל ֵתת( ָל ֶהם ְל ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ִל ִ
אַפ ֵשׁר ָ
ְו ָל ֵכן יֵשׁ ַה ָצ ָעה ְל ְ
ְשׁ ָעה ?9:00
ַה ִאם ָצרִיְ ל ַה ְת ִחיל ֶאת ַהלִימוּדִים בּ ָ

ְבּ ַעד

נֶגֶד

יוֹתר הוּא
• ַה ָד ָבר ֶה ָחשׁוּב ְבּ ֵ
טוֹבים
ימוּדים ִי ְהיוּ ִ
ֶשׁ ַה ִל ִ
וּמוּצ ָל ִחיםָ .ל ֵכןְ ,כּ ַדאי ִל ְפעוֹל
ְ

אוּחר
י-א ְפ ָשׁר ְל ַה ְת ִחיל ִל ְלמוֹד ְמ ָ
• ִא ֶ

ְלעוֹד זְ ַמן ֵשׁינָהְ ,ו ַה ַה ָצ ָעה ַהזוֹ
ַתעֲזוֹר ָל ֶהם.

www.hebrewtoday.com

עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא

◄ ַה ְפגָנוֹת סוֹ ֲערוֹת ְבּ ִאירָאן.
ָמים ֵא ֶלה
ַח ְק ָל ִאים ַמ ְפ ִגינִ ים ְבּי ִ
Pixabay
"אין ָלנוּ ַמ ִים ְל ַה ְשׁקוֹת ֶאת
ְבּ ִאי ָראןֵ .
ימים ֶאת ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶשׁ ִהיא
ֲשׁ ִ
אוֹמ ִריםֵ .הם ַמא ִ
ַה ָשׂדוֹת ,וְ גַם א ַמ ִים ַבּ ָבּ ִתים"ֵ ,הם ְ
א ְמ ַט ֶפּ ֶלת נָכוֹן ִבּ ְב ָעיַית ַה ַמ ִים ַבּ ְמ ִדינָה.

)לעֲשׂוֹת( ְל ִפי ָמה ֶשׁ ַה ֶמ ְח ָקר
ַ
יע.
ַמ ִצ ַ
יכים(
)צ ִר ִ
קוּקים ְ
ידים ַר ִבּים זְ ִ
• ַת ְל ִמ ִ

יַנְשׁוּף

סוֹדי
ידי ְי ִ
יוֹתר ַבּיוֹםָ .מה ַיעֲשׂוּ ַת ְל ִמ ֵ
ֵ
עוֹב ִדים?
הוֹרים ֶשׁ ָל ֶהם ְ
ֶשׁ ַה ִ
• ֵח ֶלק ֵמ ַה ִחינוּ הוּא ִל ְלמוֹד
נוֹח ָלנוּ.
אַמץ גַם ְכּ ֶשׁ ָפּחוֹת ַ
ְל ִה ְת ֵ
מוֹרים ַע ְצ ָמם א ִי ְרצוּ ַלעֲבוֹד
• ַה ִ
אוּחרוֹת ֶשׁל ַהיוֹם .יֵשׁ
ְבּ ָשׁעוֹת ְמ ָ
רוֹצים ִל ְהיוֹת
ָל ֶהם ִמ ְשׁ ָפּחוֹת ְו ֵהם ִ
אַחר ַה ָצ ֳה ַר ִיים.
יתם ַ
ִא ָ
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ִשׂ ָר ֵאל וְיַ ְרדֵן
ֶה ְסכֵּם ָחשׁוּב בֵּין י ְ

10

מאת יגאל צדקא
ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ י ְַר ֵדן ָח ְתמוּ
בוּע ַעל ֶה ְס ֵכּם
ַה ָשׁ ַ
ָחשׁוּבְ .ל ִפי ַה ֶה ְס ֵכּם,
יתן(
)ת ֵ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְת ַס ֵפּק ִ
ְלי ְַר ֵדן ַמ ִים,
וְ ַהי ְַר ֵדנִ ים ְי ַס ְפּקוּ
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַח ְשׁ ַמל.
ויקיפדיה
 
ַלי ְַר ֵדנִ ים ִכּ ְמ ַעט וְ ֵאין
)ה ְמ ָת ַקת( ַמ ִים ֶשׁ ִי ְהיוּ
ַמ ִיםָ .ל ֵכן ִי ְשׂ ָר ֵאל ִת ְבנֶה ַבּיָם ַה ִתיכוֹן ִמ ְת ָקן ְל ַה ְת ָפּ ַלת ַ
יוֹע ִדים ִ)בּ ְשׁ ִביל( ַרק ְלי ְַר ֵדן.
ְמ ָ
ִמ ַצד ֵשׁנִ י ,י ְַר ֵדן ִת ְבנֶה ַבּ ִמ ְד ָבּר ִמ ְת ָקן ֲענָק ְל ִייצוּר ַח ְשׁ ַמל ֵמ ַה ֶשׁ ֶמשׁ.
אוּלם ֵאין ָלה ַמ ְס ִפּיק ֶשׁ ַטח ְכּ ֵדי ִל ְבנוֹת
ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל יֵשׁ צוֹ ֶרַ רב ְבּ ַח ְשׁ ַמלָ ,
ִמ ְת ָקנִ ים ֵאלוּ.
אוֹמ ִרים
"ה ֶה ְס ֵכּם ַהזֶה ַמ ְר ֶאה ַעד ַכּ ָמה ַה ָשׁלוֹם טוֹב ִל ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת"ְ ,
ַ
וּבי ְַר ֵדן" .כֹּל ְמ ִדינָה ְת ַק ֵבּל ֵמ ַה ְמ ִדינָה ַה ְשׁ ִניָיה ֶאת ָמה ֶשׁ ָח ֵסר ָלה".
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֶאת ַה ִמ ְת ָקן ְבּי ְַר ֵדן ָת ִקים ֶח ְב ָרה ֵמ ִאיחוּד ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ֲע ָר ִביוֹת.
ֲחרוֹת.
וּמ ִדינוֹת א ֵ
דוּבּאי ְ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִריתַ ,
שׁוּת ִפים גַם ְ
ַל ֶה ְס ֵכּם ָ

ַמנוּת
שׁבֵּר ְל ִהזְד ְ
ִמ ַמ ְ
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מאת רונן גליק
ָירים
ֲצר ֶשׁל ְשׁנֵי ַה ַתי ִ
ַה ַמע ָ
חוֹדשׁ
טוּר ְקיָה ַבּ ֶ
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְבּ ְ
)ע ָשׂה( ְל ַמ ְשׁ ֵבּר
ֶשׁ ָע ַברָ ,ג ַרם ָ
ֵבּין ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת.
אָמרוּ ֶשׁ ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים
טוּר ִקים ְ
ַה ְ
רויטרס
וּב ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵהם ְמ ַר ְג ִלים ְ
   
אוֹתם ַרק ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים.
טוּר ִקים ֶשׁ ֵהם ָע ְצרוּ ָ
ֱשׁימוּ ֶאת ַה ְ
ֶהא ִ
הוֹריד ֶאת ַה ֶמ ַתח
שׁוּח ַרר ,וְ ַע ְכ ָשׁיו ְשׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת ְמנַסוֹת ְל ִ
ָדוּעַ ,הזוּג ְכּ ָבר ְ
ַכּי ַ
ֵיהן.
ֵבּינ ֶ
יוֹתר( ֶאת ַה ְי ָח ִסים
)לעֲשׂוֹת טוֹב ֵ
ילנוּ ְל ַשׁ ֵפּר ַ
"ה ַמ ְשׁ ֵבּר נִ ְפ ַתר וְ זוֹ ִהזְ ַד ְמנוּת ִבּ ְשׁ ִב ֵ
ַ
ויח ִמ ִשׁיתוּף
כוֹלים ְל ַה ְרוִ ַ
"כּוּלנוּ ְי ִ
אוֹמ ִרים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלָ .
ֵבּין ַה ְמ ִדינוֹת"ְ ,
עוּלה".
ְפּ ָ
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גַם ַהזֶבְּרוֹת נֶ ֱהנוֹת
שׁלוֹם
ֵמ ַה ָ
12

מאת שירה לוי
ארי
ֶבּרוֹת ַבּ ָס ַפ ִ
ִמ ְס ָפּר ַהז ְ
עוֹלה כֹּל ַהזְ ַמן.
ֶשׁ ְבּ ָר ַמת-גַן ֶ
ָאים ְמצוּיָינִ ים
"יֵשׁ ָלנוּ ְתנ ִ
יקה,
אַפ ִר ָ
ֶבּרוֹתַ ,מ ָמשׁ ְכּמוֹ ְבּ ְ
ְלז ְ
אוֹמ ִרים
ְו ָל ֵכן ֵהן ִמ ְת ַרבּוֹת"ְ ,
ארי.
ַבּ ָס ַפ ִ
גוֹב ֶרת ְ)ג ֵד ָלה(,
ִבּ ְג ַלל ַה ְצ ִפיפוּת ַה ֶ
)ה ְת ִחילוּ(
ֲלי ַה ָמקוֹם ֵה ֵחלוּ ִ
ְמ ַנה ֵ
ֲח ִרים
ֶבּרוֹת ִל ְמקוֹמוֹת א ֵ
לוֹח ז ְ
ִל ְשׁ ַ
עוֹלם.
ָבּ ָ
ֶבּרוֹת ְלגַן
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,נ ְשׁ ְלחוּ ז ְ
ֲשׂה
לוֹח ַנע ָ
ַחיוֹת ְבּהוֹדוַּ .ה ִמ ְשׁ ַ
יסה ְי ִשׁי ָרה ֶד ֶרִ איחוּד
ְבּ ִט ָ
ַה ֶא ִמירוּיוֹת ָה ֲע ָר ִביוֹת.
ֶבּרוֹת ֶנהֱנוֹת ֵמ ַה ָשׁלוֹם",
"גַם ַהז ְ
"ל ְפנֵי ֶה ְס ֵכּם
אריִ .
אוֹמ ִרים ַבּ ָס ַפ ִ
ְ
יכים ְל ַה ִקיף
ַה ָשׁלוֹםָ ,ה ִיינוּ ְצ ִר ִ
עוּדית ִמ ַצד ָדרוֹם,
ֶאת ֲע ָרב ַה ָס ִ
יע ְלהוֹדוּ .זֶה ִסיבוּב
ְכּ ֵדי ְל ַה ִג ַ
ֲענָקֶ ,שׁ ְכּ ָבר א ָצ ִריַ לעֲשׂוֹת.
ַע ְכ ָשׁיוַ ,ה ֶד ֶרִ ה ְת ַק ְצ ָרה ִל12-
סוֹבלוֹת
ֶבּרוֹת ְ
ָשׁעוֹתְ ,ו ָכ ָכה ַהז ְ
ָפּחוֹת".
ֶבּ ָרה ְליַד ְמכוֹנִ ית
ַבּ ְתמוּנָה :ז ְ
ארי.
ַבּ ָס ַפ ִ

חן חייק ,פיקיוויקי

מה עושה דינוזאור באו"ם?

13

חוֹ ְגגִים ֶאת
ַחג ַהסִיגְד

אֳ

מאת עמית גרינברג
בימים אלה יש באינטרנט
סרטון קצר ובו רואים
'דינוזאור' נואם )מדבר
לפני קהל( באו"ם.
כידוע ,הדינוזאורים
תוכנית הפיתוח של האו"ם
נכחדו )נעלמו מהעולם( לפני אלפי שנים,
 

והנאום של ה'דינוזאור' עוסק בנושא
 

ההכחדה.

"האנושות )כלל בני האדם( עומדת להיכחד",
אומר ה'דינוזאור' מעל הבמה של האו"ם" .אני יודע מה זה הכחדה,
ואני מציע לכם :אל ִת ְב ֲחרוּ להיכחד .הצילו את המין האנושי לפני
שיהיה מאוחר מדי".
הסרטון הופק )נעשה( על ידי האו"ם ,תורגם לשפות רבות )כולל
לעברית( ,והשפיע על אנשים רבים.
השאלה היא :האם באמת יהיה שינוי בהגנה על כדור הארץ? האם
המנהיגים בעולם יחליטו סוף-סוף להגן על הסביבה?

שלום גם בחלל
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מאת איילה שמעוני
ָלאַ ֲחרוֹנָה ָח ְגגוּ ְבּנֵי ָה ֵע ָדה
יוֹפּית ֶאת ַחג ַה ִס ְיגד.
ָה ֶא ְת ִ
ֵכר
)מ ְת ַקיֵים( ְלז ֶ
זֶהוּ ַחג ֶשׁ ֶנ ֱע ַרִ 
ַק ָבּ ַלת ַהתוֹ ָרה ְבּ ַהר ִסינַי.
ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִמכֹּל ָה ֵעדוֹת גַם
ִמ ְצ ָט ְר ִפים ַל ֲח ִגיגוֹת.

   

15

רויטרס

אֳ

מאת שירה לוי
שר החינוך של איחוד האמירויות הערביות,
חוסיין בן איברהים אל חמאדי ,ביקר
לאחרונה בישראל .הוא גם היה אורח של
מרכז המדעים בהרצליה.
תלמידי המרכז הציגו )הראו( לשר
האמירתי דגמים של לוויינים שהם שיגרו
)שלחו( לחלל.
המרכז בהרצליה הוא המרכז החינוכי
הראשון בעולם ששיגר לוויינים לחלל.
בקרוב ,תלמידי המרכז ישגרו  8לוויינים בבת-אחת.
התלמידים הישראלים גם הזמינו תלמידים מהאמירויות לשתף פעולה איתם בנושא הלוויינים.
בתמונה :השר האמירתי )יושב באמצע( ותלמידי המרכז עם ראש עיריית הרצליה )עומד באמצע(.

עיריית הרצליה

עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 366עמוד 5

מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

ִישׁים ,הִיזָהֲרוּ!
נַ ָהגִים ַמ ְרע ִ
מאת עמית גרינברג
יבּה .נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ְבּ ָקרוֹב
ישׁים ְלא ִס ָ
וּמ ְר ִע ִ
צוֹפר( ַ
)מ ַצ ְפ ְצ ִפים ְבּ ָ
צוֹפ ִרים ְ
ַה ִגים ֶשׁ ְ
יֵשׁ נ ָ
ַפ ִסיקוּ ַלעֲשׂוֹת זֹאת.
ֵהם י ְ
ַהה
)בּנוָּ ,שׂמוּ( ָלאַ ֲחרוֹנָה ַמ ֲע ֶר ֶכת ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֲח ָד ָשׁה ֶשׁ ְמז ָ
ְבּ ֶפ ַתח ִת ְקוָוה ִה ְת ִקינוּ ָ
שׁוֹל ַחת ָל ֶהם ְקנָסוֹת
אוֹתם וְ ַ
ישׁים ָכּ ֵא ֶלהַ .ה ַמ ֲע ֶר ֶכת ְמ ַצ ֶל ֶמת ָ
ַה ִגים ַמ ְר ִע ִ
)רוֹאָה( נ ָ
ֶד ֶרַ הדוֹאַר.
אוֹמר רֹאשׁ ָה ִעירָ ,ר ִמי ְג ִרי ְנ ֵבּ ְרג.
רוֹצים ִעיר ְשׁ ֵק ָטה"ֵ ,
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ
חוֹשׁ ִבים ְל ַה ְת ִקין ֶאת ַה ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ֲח ָד ָשׁה ְבּכֹל ָהאָ ֶרץ.
יבה ְ
ַבּ ִמ ְשׂ ָרד ְל ֵאיכוּת ַה ְס ִב ָ
יוֹתר?
ַה ִאם ַע ְכ ָשׁיו ָה ְרחוֹבוֹת ִי ְהיוּ ְשׁ ֵק ִטים ֵ

מה מיוחד במכונית של 'פורד'?
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אֳ

16

 

יח"צ

ָמה ַה ָדגִים
לָ
צוֹ ְללִים
ָעמוֹק יוֹ ֵתר?
18

מאת עמית גרינברג
'ווֹט ְרגֵ'ן' הישראלית שהמציאה
בגיליון  363סיפרנו לכם על חברת ֵ
מערכת לייצור מים מהאוויר .המערכת שלה נמצאת בבתי חולים
ובכפרים מרוחקים בעולם.
לאחרונה התפרסם שהחברה מתקינה )שמה( את המערכת גם במכוניות.
חברת 'פורד' הודיעה שהיא מתחילה למכור רכבי שטח עם המערכת הזו.
"מעכשיו ,אתם לא צריכים לקחת בקבוקי פלסטיק מזהמים לטיולים או
לעבודה" ,אומרים ב'פורד' ללקוחות" .המכונית תייצר לכם מים טובים
לשתייה מהאוויר ,אפילו במדבר".
מעניין אם בזכות המערכת החדשה' ,פורד' תמכור יותר מכוניות...

מאת אבי גלבוע
חוֹק ִרים ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִגילוּ ָלאַ ֲחרוֹנָה
ְ
יוֹתר ְבּ ֵמי
צוֹל ִלים ָעמוֹק ֵ
ֶשׁ ָד ִגים ְ
ַהיָם.
יפים
ֲד ִ
זֹאת ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם ַמע ִ
יוֹתר( ֶאת ַה ַמ ִים ַה ָק ִרים
)רוֹצים ֵ
ִ
עוֹמק ַהיָם.
ֶשׁנִ ְמ ָצ ִאים ְבּ ֶ
"ה ְת ַח ְממוּת ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ
ִ
יעה גַם ַעל חוֹם ַה ַמ ִים.
ַמ ְשׁ ִפּ ָ
כוֹלים ִל ְחיוֹת ְבּ ַמ ִים
ָד ִגים א ְי ִ
עוֹב ִרים ִל ְמקוֹמוֹת
ַח ִמים ִמ ַדי ְו ְ
יוֹתר ַבּיָם"ַ ,מ ְס ִבּ ִירים
ָק ִרים ֵ
"אם א ַנעֲצוֹר ֶאת
חוֹק ִריםִ .
ַה ְ
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ִה ְת ַח ְממוּת ַכּדוּר ָהאָ ֶרץְ ,בּעוֹד
סוּגים שׁוֹנִ ים
ַכּ ָמה ֶע ְשׂרוֹת ָשׁ ִניםִ ,
עוֹלם".
ֵיע ְלמוּ ֵמ ָה ָ
ֶשׁל ָד ִגים י ָ

ימים מיוחדים בשנה

19

שׁרַק ְמ ַע ִטים ַמכִּירִיםֲ .אנַ ְחנוּ כָּאן ְכּדֵי ְל ַספֵּר ָלכֶם ֲעלֵי ֶהם.
ַשׁנָה ֶ
ָמים ְמיוּ ָחדִים בּ ָ
יֵשׁ י ִ

ְ 16בּ ֵד ֶצ ְמבֶּר – יוֹם ְמצוּפֶּה ַהשׁוֹקוֹלָד
יוֹתר(
ֲדיף )נִ ְר ֶצה ֵ
ָפל ָר ִגילַ ,נע ִ
שׁוֹקוֹלדָ .ל ֵכןְ ,ל ָמ ָשׁלִ ,בּ ְמקוֹם ֶלאֱכוֹל ו ֶ
ָ
ֲבים
רוּבּנוּ אוֹה ִ
ֵ

יוּחד
שׁוֹקוֹלד ,יֵשׁ יוֹם ְמ ָ
ָ
ֲבה ַהזוֹ ְל
שׁוֹקוֹלדִ .בּזְ כוּת ָהאַה ָ
ָ
צוּפּה ְבּ
ָפל ְמ ֶ
ֶלאֱכוֹל ו ֶ
אַתם ְבּ ַעד ַהיוֹם ַהזֶה.
טוּחים ֶשׁגַם ֶ
ַחנוּ ְבּ ִ
ִל ְכבוֹדוַֹ ,ו ֲאנ ְ
צוּפּים
אוֹכ ִלים ְד ָב ִרים ְמ ִ
חוֹג ִגים ֶאת ַהיוֹם ַה ָמתוֹק ַהזֶה? ָפּשׁוּט ְמאוֹדְ .
אָז ֵאיְ 
ָלה וְ עוֹד.
ֲכ ִלים שׁוֹנִ ים ְכּמוֵֹ :פּירוֹתְ ,שׁ ֵק ִדיםֵ ,בּ ְייג ֶ
טוֹב ִלים בּוֹ ַמא ָ
שׁוֹקוֹלד וְ ְ
ָ
יסים
שׁוֹקוֹלדְ .ל ָמ ָשׁלְ ,מ ִמ ִ
ָ
ְבּ

Pixabay

מוּבןֶ ,שׁא ְכּ ַדאי ְל ַה ְג ִזיםְ ...בּ ֵתיאָבוֹן!
ַכּ ָ

הטייס והאווזים
מאת רונן גליק
אם תראו מעל ְשׁ ֵמי אירופה מטוס
זעיר )קטן( ולידו להקה של אווזים,
תדעו שהטייס הוא כריסטיאן מוּלק
הצרפתי.
למעשה ,האווזים חושבים
שכריסטיאן הוא אימא שלהם,
ועפים איתו לכל מקום.
בשנת  ,1995קרא כריסטיאן
שאווזים מסוג מסויים באירופה
נמצאים בסכנת הכחדה )היעלמות
מהעולם( .זאת בגלל אנשים
שמחכים במסלולי התעופה שלהם
וצדים אותם.
"חשבתי שצריך לשנות להם את
המסלול" ,הוא מספר" .ידעתי,
שאווזים מתחברים למי שהם
רואים מיד לאחר הבקיעה )יציאה(
שלהם מהביצים וזה היה הבסיס
לתוכנית שלי".
מולק התחיל לגדל אווזים בחצר
ביתו ,ודאג שהוא יהיה הראשון
שהאפרוחים יראו .כך הם חשבו

20

אֳ

בשיטה שלי גם בשאר העולם".
כריסטיאן אף כתב סיפור על עצמו
ועל המבצע המיוחד שלו .בעקבות
)אחרי( הספר ,נעשה סרט בשם:
'הרפתקאות תום ואווזי הבר'.
כיום ,מולק ממשיך לטוס עם
אווזים כדי להגביר )להוסיף(
מוּדעוּת )מחשבה ,ידיעה(
את ַה ָ
לנושא אווזי הבר בפרט ,ולעופות
הנודדים בכלל.
הוא גם עורך )עושה( טיסות
מיוחדות בתשלום לאנשים
שרוצים לטוס ליד
האווזים.

שהוא אימא שלהם ,ולכל מקום
שהוא הלך ,הם הלכו אחריו.
בשלב מסויים הוא התחיל לטוס
במטוס פתוח )ראו תמונה( מעל
לבית שלו והאווזים עפו לצידו.
וכך ,כאשר הגיע זמן הנדידה,
התחיל כריסטיאן את המסע הארוך
מעל שמי אירופה .הרעיון היה
ללמד את האווזים מסלול חדש.
"ברגע שאווזים עפים במסלול
מסויים ,הם חוזרים אליו כל
הזמן .וכך ,לימדתי אותם לעוף
מעל מקומות שבהם אין ציידים.
זה הציל להם את החיים ,וכיום
הם עושים את הדרך לבדם בכל
    

שנה ושנה .הראתי
לכולם ,שאפשר
לעשות הרבה
דברים למען
)בשביל( בעלי
החיים והטבע .אני
מקווה שאנשים
יצילו בעלי חיים
    

יח"צ
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
העבר וההווה נפגשים
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בימים אלה הוקם מול הפירמידות במצרים פסל שנקרא 'ביחד'.
זהו פסל של האומן האיטלקי ,לורנצו ְקווין.
"בחרתי לשים את הפסל הזה דווקא כאן ,כדי להראות את החיבור
שבין העבר להווה" ,אומר האומן" .בחרתי להכין פסל שקוף כדי
שהוא לא יסתיר את הפירמידות ואת הנוף".

מכוניות עתיקות
בלונדון
22

חובבי מכוניות עתיקות )ישנות(

הגיעו בחודש שעבר ללונדון
לתצוגה של מכוניות עתיקות.
כפי שאפשר לראות ,אלה לא
מכוניות נוחות במיוחד.
אולם ,הן יקרות מאוד.
בתמונה :המכוניות העתיקות
בנסיעה בלונדון.

הפתעה גדולה מאוד בגינה

23

קולין ודונה בראון מניו-זילנד מגדלים ירקות בגינה
שלהם.
יום אחד ,הם עבדו בגינה שלהם והרגישו משהו קשה
מתחת לאדמה .הם חפרו עמוק יותר והוציאו משם
תפוח אדמה ענק במשקל של כ 8-קילוגרם.
זה היה מוזר מפני שהם לא זרעו תפוחי אדמה כבר
כמה שנים.
הם ביקשו מספר השיאים של גינס להכיר בו כ'תפוח
האדמה הגדול ביותר בעולם'.
בתמונה :הזוג בראון עם תפוח האדמה שמצאו בגינתם.
מעניין כמה צ'יפס אפשר להכין מתפוח האדמה הזה?
צילום מסך ,אתר Stuff

עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 366עמוד 8

אֳ

הפגנה מקורית ביותר...

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

24

בחודש האחרון היה מראה מוזר ליד הפרלמנט באנגליה:
אדם יושב על אסלה ומפגין.
זהו סטיב ְב ֵריי ,אזרח אנגלי ,שמוחה )מדבר נגד( נגד חברי
פרלמנט שלא קיבלו חוק נגד זיהום הנהרות במדינה.
"בגלל חברי הפרלמנט ,הנהרות שלנו יהפכו לביוב אחד
גדול" ,אומר בריי" .אני מקווה שההפגנה שלי תשנה את
הדעה שלהם".

למה צריך מגפיים במסעדה?

25

אופנת התלתלים
26
חוזרת למצרים
עד לא מזמן ,נשים מצריות
רבות החליקו )עשו חלק( את
השיער כדי להיראות דומות
לנשים במדינות מערביות.
אולם ,בתקופה )זמן( האחרונה,
החלו )התחילו( מצריות רבות
לדבר נגד זה.
"המראה הטבעי שלנו הוא
תלתלים" ,הן אומרות" .אנחנו

בוונציה שבאיטליה כבר רגילים שהים מציף חלקים שונים מהעיר.

לא צריכות לנסות להיות כמו
בתרבויות אחרות".

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

מתברר ,שהביקורת הזו
השפיעה ואופנת התסרוקות

העירייה בנתה גשרים להולכי רגל ,כדי שהם לא יצטרכו ללכת בתוך
המים .אולם ,לבעלי המסעדות במרכז העיר האיטלקית ,אין פתרון
לבעיית ההצפה.

במצרים חוזרת לתלתלים.

ויותר חלקים של העיר החלו )התחילו( לסבול מהצפות.

כדי להמשיך לעבוד ,הם נותנים ללקוחות שלהם מגפיים חד-פעמיים,
אותם הם שמים על הנעליים .כך הלקוחות מוגנים מהמים.
בתמונה :תיירים במסעדה מוצפת בוונציה.
Pixabay
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סיפור קצר
ַהפִּיל הַבּוֹדֵד
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יקהִ ,פּיל ָק ָטן
אַפ ִר ָ
ְבּ ֶא ָחד ַה ְי ָערוֹת ְבּ ְ

ָכּמוֹנִ י ,וְ א יָכוֹל ִל ְקפּוֹץ ָכּמוֹנִ י",

וּב ַעט בּוֹ
ָמר ָ
ָכּ ַעס ַה ִפּיל ַעל ַהנ ֵ

יע ְממוּ
ילים ִשׁ ְ
בּוֹדדֲ .ח ֵב ָריו ַה ִפּ ִ
ִה ְר ִגישׁ ֵ
יפּשׂ ֲח ֵב ִרים ֲח ָד ִשׁים.
אוֹתוְֹ ,והוּא ִח ֵ
ֹל-כַּ ה ְר ֵבּה ַחיוֹת
ַער יֵשׁ כּ ָ
'בּי ַ
ַ
ְמ ַענְ ְיינוֹת'ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוִֹ ' .י ְהיֶה ִלי
וּל ַשׂ ֵחק
יפּוּרים ְ
מוֹע ֵמ ֶהן ִס ִ
ֶח ָמד ִל ְשׁ ַ
נְ
יוֹתר ְמ ַע ְנ ְיינוֹת
יתןֵ .הן ֶבּ ַטח ֵ
ִא ָ

נוּכל ִל ְהיוֹת
אָמ ָרה לוֹ ַה ְצ ַפ ְר ֵד ַע" .א ַ
ְ
יוֹתר(
)רוֹצה ֵ
יפה ָ
ֲח ֵב ִרים .אֲנִ י ַמ ְע ִד ָ
ְל ַשׂ ֵחק ִעם ְצ ַפ ְר ֵד ִעים ְק ַטנוֹת וְ א ִעם
ִפּיל גָדוֹל".
ֲשׁר
ַערַ ,כּא ֶ
ִה ְמ ִשׁיַ ה ִפּיל ְל ַטיֵיל ַבּי ַ
ְל ֶפ ַתע ִ)פּ ְתאוֹם( הוּא ָראָה ֶאת כֹּל

ְבּחוֹ ְז ָקה.
ֶח ָמדוֹת .זֶה ַה ַבּ ִית
"יֵשׁ ָכּאן ַחיוֹת נ ְ
גוֹע ָבּ ֶהןִ .אם
ֶשׁ ָל ֶהן ְואָסוּר ְלִ ל ְפ ַ
ַת ֲחזוֹר ְל ָכאן שׁוּבֵ ,א ֵשׁב ָע ֶליָ ,"צ ַעק
בוֹהל ֶשׁ ָבּ ַרח ִבּ ְמ ִהירוּת
ָמר ַה ְמ ָ
ַעל ַהנ ֵ
ֵמ ַה ָמקוֹם.

ילים ֶשׁ ִלי'.
ֵמ ַה ֲח ֵב ִרים ַה ִפּ ִ

ַה ַחיוֹת ָרצוֹת ְבּ ֶב ָה ָלה.

ָמר בּוֹ ֵר ַח,
ְכּ ֶשׁ ָראוּ ַה ַחיוֹת ֶאת ַהנ ֵ

הוּא ָצ ַעד ַכּ ָמה ָשׁעוֹת ַעד ֶשׁ ָראָה קוֹף,
ָבוֹה.
ַדנֵד ַעל ֵעץ ג ַ
ֶשׁ ִה ְתנ ְ

אַתן
"לאָן ֶ
"מה ָק ָרה?"ָ ,שׁאַלְ .
ָ
ָרצוֹת?"

אָמרוּ:
יבּקוּ אוֹתוֹ וְ ְ
ִמיהֲרוּ ֶאל ַה ִפּילִ ,ח ְ
רוֹצים ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ְל.
ַחנוּ ִ
" ֲאנ ְ

יע לוֹ.
"בּוֹא נִ ְהיֶה ֲח ֵב ִרים"ִ ,ה ִצ ַ
אָמר ַהקוֹף ְכּ ֶשׁהוּא
"אֲנִ י ִמ ְצ ַט ֵער"ַ ,

אוֹתנוּ"ָ ,צעֲקוּ
רוֹצה ִל ְטרוֹף ָ
ָמר ֶ
"הנ ֵ
ַ
ְכּ ֶשׁ ֵהן ָרצוֹת ִבּ ְמ ִהירוּת.

יע
גוֹדל ֶשׁ ְלְ כּ ָלל א ַמ ְפ ִר ַ
ַה ֶ
ָלנוּ ְ -ל ֵה ֶפ."!

"אַתה א יָכוֹל
ַדנֵד ְבּ ֶעזְ ַרת ְזנָבוָֹ .
ִמ ְתנ ְ
אַתה גָדוֹל ִמ ַדי וְ א
ִל ְהיוֹת ֲח ֵבר ֶשׁ ִליָ .
ַחנוּ
ַדנֵד ַעל ֵע ִצים ָכּמוֹ ִניֲ .אנ ְ
יָכוֹל ְל ִה ְתנ ְ

ָמר.
יכּה ַלנ ֵ
ָע ַמד ַה ִפּיל ִבּ ְמקוֹמוֹ וְ ִח ָ
רוֹצה ִל ְטרוֹף ֶאת
אַתה ֶ
"ל ָמה ָ
ָ
ָמר ִה ְת ָק ֵרב.
ַה ַחיוֹת?"ָ ,שׁאַל ְכּ ֶשׁ ַהנ ֵ

ָבוֹה,
ָשׁב ַעל ָענָף ֵעץ ג ַ
יַנְ שׁוּף ָח ָכםֶ ,שׁי ַ
טוֹבים
ִחיֵיְ ל ַע ְצמוֹ וְ ָח ַשׁבֲ ' :ח ֵב ִרים ִ
יעים ְבּכֹל ַהצוּרוֹת וְ ַה ְג ָד ִלים'.
ַמ ִג ִ

כוֹלים ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ִרים".
א ְי ִ
ֶבת
אַרנ ֶ
וּפגַשׁ ְ
ִה ְמ ִשׁיַ ה ִפּיל ְבּ ִטיוּלוֹ ָ
ְק ַטנָה.

ָמר
אָמר ַהנ ֵ
"זֶה א ָה ֵע ֶסק ֶשׁ ְלַ ,"
ילהֶ ,ה ְראָה( ֶאת ִשׁינָיו.
)ג ָ
וְ ָח ַשׂף ִ
יע
"ת ְת ַע ֵסק ָבּ ִענְ יָינִ ים ֶשׁ ְל וְ אַל ַת ְפ ִר ַ
ִ

יע ָלה.
"בּוֹאי נִ ְהיֶה ֲח ֵב ִרים"ִ ,ה ִצ ַ
ִ
"אַתה גָדוֹל ִמ ַדי
אָמ ָרהָ .
"מ ְצ ַט ֶע ֶרת"ְ ,
ִ
אוֹת
כוֹלה ְלאָ ֵר ַח ְ
יליֲ .א ִני א ְי ָ
ִבּ ְשׁ ִב ִ
אַתה ַתהֲרוֹס אוֹתוֹ ִמיָד.
יתי ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ָ
ְבּ ֵב ִ
אַתה גַם יָכוֹל ִל ְדרוָֹ ע ַלי ְבּ ָטעוּת .אֲנִ י
ָ

ִלי .זוּז ִמ ָכּאן".

כוֹלה ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ָרה ֶשׁ ְל."
א ְי ָ
יוֹתר ,אַ הוּא
בּוֹדד עוֹד ֵ
ַה ִפּיל ִה ְר ִגישׁ ֵ
ָיאשׁ ְו ִה ְמ ִשׁיְ ל ַח ֵפּשׂ.
א ִה ְתי ֵ
הוּא ָשׁ ַמע קוֹלוֹת ִק ְרקוּרְ .כּ ֶשׁ ִה ְת ָק ֵרב
רוּקה
יצה ,הוּא ָראָה ְצ ַפ ְר ֵד ַע ְי ָ
ַל ִבּ ָ
יוֹשׁ ֶבת ַעל ָע ֶלה ָר ָחב.
ֶ
"ת ְר ִצי ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ָרה ֶשׁ ִלי?"ָ ,שׁאַל.
ִ
ַחד".
יהנוֹת ְבּי ַ
"נוּכל ֵל ָ
ַ
"אַתה גָדוֹל ִמ ַדי ִבּ ְשׁ ִביל ִל ְהיוֹת ָח ֵבר
ָ
אַתה א יָכוֹל ָל ֶשׁ ֶבת ַעל ָע ִלים
ֶשׁ ִליָ .
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 366עמוד 10

חידה בלשית

ָמים
שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲחכ ִ
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

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

בקנדה יש בית סוהר לדובי
קוטב .מדובר בדובים
שמסוכנים לבני אדם .לאחר
השחרור שלהם ,מטיסים
אותם במסוקים למקומות
בטבע שמרוחקים מבני אדם.

ַמ ֶגדֶת ָה ֲע ִתידוֹת
אוֹמ ֶרת ָמה ִי ְהיֶה ְבּ ָע ִתיד(.
ישׁה ֶשׁ ֶ
)א ָ
ֲתידוֹת ִ
ֶדת ע ִ
יע ְל ַמג ֶ
ִאישׁ ֶא ָחד ִה ִג ַ
אָמ ָרה
אַחת ָק ָשׁה"ְ ,
אוֹתי ְ 10שׁ ֵאלוֹת ַקלוֹת ,אוֹ ְשׁ ֵא ָלה ַ
"אַתה יָכוֹל ִל ְשׁאוֹל ִ
ָ
ישׁה.
לוֹ ָה ִא ָ
לוֹמר ִלי ָמה
כוֹלה ַ
אַת ְי ָ
"ה ִאם ְ
אָמר ָה ִאישַׁ .
אוֹתְ שׁ ֵא ָלה ָק ָשׁה"ַ ,
"א ְשׁאַל ָ
ֶ
בוּע ַה ָבּא?".
זוֹכה ַבּלוֹטוֹ ַבּ ָשׁ ַ
ִי ְהיֶה ַה ִמ ְס ָפּר ַה ֶ
ישׁה.
אָמ ָרה ָה ִא ָ
ַודאי"ְ ,
"בּו ַ
ְ
"אָז ָמה הוּא ַה ִמ ְס ָפּר?"ָ ,שׁאַל ָה ִאישׁ.
אוּלם
שׁוּבהָ ,
ָתנָה לוֹ ְת ָ
ישׁה נ ְ
ָה ִא ָ
ָכה ַבּלוֹטוֹ.
ָה ִאישׁ א ז ָ
ַמדוּ ַע?
מוּתר ָהיָה לוֹ ִל ְשׁאוֹל ַרק ְשׁ ֵא ָלה
ֵיהםָ ,
ישׁה ָענְ ָתהֶ ,שׁ ְל ִפי ַה ֶה ְס ֵכּם ֵבּינ ֶ
ְתשׁוּבָהָ :ה ִא ָ
אַחתְ ,והוּא ְכּ ָבר ָשׁאַל ְשׁ ֵא ָלה.
ַ

על מילה
מילים על
כמה מילים
כמה
מילה

29

ִ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 ְ

ְמנַ ֵצח
ַצ ִחים:
יק ִר ִיים ֶשׁל ְמנ ְ
סוּגים ִע ָ
יֵשׁ ְשׁנֵי ִ
ַצ ַח ְבּ ַת ֲחרוּת,
פּוֹר ַטאי ֶשׁ ְמנ ֵ
ָה ִראשׁוֹן – ְס ְ
ַצ ַחת ְבּ ִמ ְל ָח ָמה.
אוֹ ְמ ִדינָה ֶשׁ ְמנ ַ
ַצ ַח ְבּקוֹנְ ֶצ ְרט.
ַה ֵשׁ ִני – ְמנ ֵ
דוֹאג ֶשׁכֹּל ַה ַנגָנִ ים ְינ ְַגנוּ ֶאת ַה ְי ִצי ָרה
הוּא ֵ
יק ִלית ַבּצוּ ָרה ַה ְנכוֹנָה.
מוּס ָ
ַה ִ

Pixabay

ַהל
לוֹמר ַעל ְמנ ֵ
ֶא ְפ ָשׁר גַם ַ
ַצ ַח –
ְבּ ֵבית ֵס ֶפרֶ ,שׁהוּא ְמנ ֵ
ֲבוֹדה ֶשׁל
ַצ ַח ַעל ָהע ָ
הוּא ְמנ ֵ
מוֹרים ְוכֹל ַה ֶצוֶות.
ַה ִ
ַצח
ַצ ַח .הוּא ְמנ ֵ
גַם ַט ָבּח ְמנ ֵ
שׁוּלים ַבּ ִמ ְט ָבּח.
ַעל ַה ֶצוֶות ְו ַה ִבּ ִ

30
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המלכה הבריטית ,אליזבת'
השנייה ,עבדה כמכונאית.
היא התנדבה בצבא בזמן
מלחמת העולם השנייה.
שחקני טניס
מפיקים )מייצרים(
 3ליטר של זיעה
בשעה אחת של
משחק.
לפני כ 300-שנה ,כל מי
שהביא בשר לאריות בגן
החיות של לונדון ,היה נכנס
בחינם.
בגוף של כל אחד ואחד
מאיתנו יש כמות קטנה מאוד
של זהב.
הנוסעים
הראשונים
בכדור
פורח היו
כבשה ,ברווז
ותרנגול .זה קרה בצרפת
בשנת .1783
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צִיפּוֹרִים וְכַדוּרִים פּוֹ ְרחִים
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מאת עמית גרינברג
אַליפוּת
ֶימת( ִבּ ְבּ ָרזִ יל ִ
)מ ְת ַקי ֶ
ְבּכֹל ָשׁנָה ֶנ ֱע ֶר ֶכת ִ
)א ֶלה
יחי ֵ
פּוֹר ִחיםַ .מ ְפ ִר ֵ
דוּרים ְ
עוֹלם ְבּ ַכ ִ
ָה ָ

יכים ְל ַב ֵצ ַע
פּוֹר ִחים ְצ ִר ִ
דוּרים ַה ְ
ֶשׁ ְמ ִע ִיפים( ַה ַכּ ִ
יקת,
ֲט ַלת )זְ ִר ַ
)לעֲשׂוֹת( ְמ ִשׂימוֹת שׁוֹנוֹתְ ,כּמוֹ ה ָ
ַ

ֲד ָמה( ְועוֹד.
ַה ְשׁ ָל ַכת( ַשׂ ִקים ְל ַמ ָט ָרה ַעל ַה ַק ְר ַקע )א ָ
יפּוֹרים
ֲקה ֶשׁל ִצ ִ
ִבּזְ ַמן ַה ַת ֲחרוּת ָהאַ ֲחרוֹנָהַ ,לה ָ
פּוֹר ִחיםִ .נ ְר ֶאה ֶשׁזֶה א
דוּרים ַה ְ
ָע ְב ָרה ְליַד ַה ַכּ ִ
ָצאָה ְתמוּנָה
יע ְלאַף ֶא ָחד ֵמ ַה ְצ ָד ִדיםְ ,ו ָלנוּ י ְ
ִה ְפ ִר ַ
ָפה.
יָ

רויטרס

הניצחון הכפול של רוֹ ָקיָה

32

אֳ

שׂ ֵמ ַח
ְכּאֵב ָ

33

מאת שירה לוי

מאת איילה שמעוני

מוּג ָר ִבּי מיפו היא אלופת
אַל ְ
רוֹקיָה ְ
ָ
העולם בהרמת משקולות.

אַחת ַה ַת ֲחרוּיוֹת
יצת ָמ ָרתוֹן ִהיא ַ
ִר ַ
פּוֹרטָ .ה ָר ִצים
עוֹלם ַה ְס ְ
ַה ָקשׁוֹת ְבּ ָ

זהו לא ספורט שנשים רבות

יוֹתר ְמ42-
יכים ָלרוּץ ֵ
ְצ ִר ִ

עוסקות בו ,ובוודאי שלא נשים

ילוֹמ ְט ִרים.
ִק ֶ

מוסלמיות.

יקים
קוֹשׁיַ ,ר ִבּים ַמ ְפ ִס ִ
ִבּ ְג ַלל ַה ִ
צילום מסך ,ערץ 13

אבל הניצחון באליפות העולם הוא
הניצחון הפחות חשוב של רוקיה.
לפני שהיא התחילה לעסוק בהרמת משקולות,
רוקיה ישבה בכיסא גלגלים במשך שלוש שנים.

 





יצה ָבּ ֶא ְמ ַצע .יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה
ֶאת ָה ִר ָ
ֲבל
יכים ַעד ַהסוֹף ,א ָ
ֶשׁ ַמ ְמ ִשׁ ִ
)נוֹפ ִלים( ְבּ ַקו ַה ִסיוּם.
מוֹט ִטים ְ
ִמ ְת ְ
פּוֹר ָט ִאית ְמ ַק ֶבּ ֶלת
ַבּ ְתמוּנָהְ :ס ְ

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

ָמ ָרה( ֶאת
ימה )ג ְ
אַחר ֶשׁ ִס ְי ָ
ִטיפּוּל ְל ַ

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

יוּ-יוֹרק.
ְ
יצת ַה ָמ ָרתוֹן ֶשׁל ְנ
ִר ַ

בילדים שלי ,עד שהחלטתי לשנות את המצב".

ֲבל ֲא ִני ְשׂ ֵמ ָחה
"כּוֹאב ִלי ְמאוֹד ,א ָ
ֵ

רוקיה החלה )התחילה( בטיפולים שונים שלאט ,לאט חיזקו אותה
והעמידו אותה שוב על הרגליים.

ֶשׁ ִה ְצ ַל ְח ִתי ְל ַסיֵים ֶאת ַה ֵמרוֹץ.
אֲנִ י ְמ ַקוָוה ְל ִה ְשׁ ַת ֵתף שׁוּב ַבּ ָשׁנָה

היא החלה להרים משקולות ,ובעידוד המאמן שלה ,היא יצאה

אָמ ָרה.
ַה ָבּאָה"ְ ,

לתחרויות בעולם.
"לא האמנתי שאנצח .חשבתי שזה יהיה רק טיול נחמד עם המשפחה
שהצטרפה אלי" ,היא מספרת.
כיום ,נערות רבות ,יהודיות ומוסלמיות ,נפגשות עם רוקיה כדי לשמוע
את הסיפור שלה ,שמראה לכולם שלמרות הקשיים ,אפשר להצליח.
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רויטרס

ְמים
ְרוּשׁל ִ
ְצ ָב ִאים י ַ
ָעבְרוּ דִירָה
34
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מאת איילה שמעוני
ֶשׁנוֹ
רוּשׁ ַל ִים ,י ְ
)א ְמ ַצע( ְי ָ
ְבּ ֶמ ְר ָכּז ֶ
'ע ֶמק ַה ְצ ָב ִאים'.
ארק ְבּ ֵשׁם ֵ
ָפּ ְ
ְכּ ִפי ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ָה ִבין ִמ ְשׁמוַֹ ,ח ִיים
ָשׁם ְצ ָב ִאים.
ַעד ִל ְפנֵי ְכּ ֶע ֶשׂר ָשׁ ִניםִ ,מ ְס ָפּר
יוֹתר.
ארק ָהיָה ָק ָטן ְבּ ֵ
ַה ְצ ָב ִאים ַבּ ָפּ ְ
אוּלםִ ,בּזְ כוּת ִטיפּוּל נָכוֹןִ ,מ ְס ָפּר
ָ
יוֹתר ִמ.100-
יע ְל ֵ
ַה ְצ ָב ִאים ִה ִג ַ
אוּלםִ ,בּ ְשׁאָר ֶח ְל ֵקי ָהאָ ֶרץִ ,מ ְס ָפּר
ָ
ַה ְצ ָב ִאים ָי ַרד ְמאוֹד.
'ח ְב ָרה ַל ֲה ַגנַת ַה ֶט ַבע'
ָל ֵכןַ ,ה ֶ
ֱבי ָרה ָלאַ ֲחרוֹנָה ַכּ ָמה ְצ ָב ִאים
ֶהע ִ
גוֹלן.
ירוּשׁ ַל ִים ְל ָר ַמת ַה ָ
ִמ ָ
בוּצת ַה ְצ ָב ִאים
"כְּ נ ַחזֵק ֶאת ְק ַ
ָ
אוֹמ ִרים.
גוֹלן"ֵ ,הם ְ
ְבּ ָר ַמת ַה ָ
)שׂ ֵמ ִחים(.
רוּצים ְ
ְבּ ֵע ֶמק ַה ְצ ָב ִאים ְמ ִ
לוֹח ְצ ָב ִאים
ַחנוּ ְמ ַת ְכ ְננִ ים ִל ְשׁ ַ
" ֲאנ ְ
וּל ַה ְג ִדיל ֶאת
ֲח ִרים ְ
ִל ְמקוֹמוֹת א ֵ
ַה ִמ ְס ָפּר ֶשׁ ָל ֶהם ְבּכֹל ָהאָ ֶרץ".
גוֹלן,
אָז ִאם ְת ַט ְיילוּ ְבּ ָר ַמת ַה ָ
אוּלי ִת ְפ ְגשׁוּ
ַ
רוּשׁ ְל ִמי...
ְצ ִבי ְי ַ
 


הדמות יצאה מהקומיקס
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מאת שירה לוי
עיתוני קומיקס
אהובים מאוד
ברחבי העולם.
לכן במקומות רבים
נערכים )מתקיימים(
אירועים מיוחדים
רויטרס
לקומיקס.
  
חובבים נאספים יחד ,פוגשים אנשים שמתחפשים לדמויות קומיקס,
ואפילו מתחפשים בעצמם .באירועים אלה גם מציגים סרטי קומיקס
שונים ,שומעים הרצאות ,פוגשים ציירי קומיקס ועוד.

פִּי ֵצ ִריָיה רוֹבּוֹ ִטית

36

מאת עמית גרינברג
יצה ַהאט' ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ְס ִניף ָח ָדשַׁ .בּ ְסנִ יף ַהזֶה,
'פּ ָ
פּוֹת ַחת ֶר ֶשׁת ִ
ָמים ֵא ֶלה ַ
ְבּי ִ
רוֹבּוֹטיםֶ ,שׁ ֵהם ַה ְמ ָצאָה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית.
ִ
ָשׁים ְכּ ָללֶ ,א ָלא ַרק
ֵאין ֲאנ ִ
רוֹבּוֹטים ְמ ִכינִ ים ֶאת
ִ
)עוֹשׂים( ַה ְז ָמנוֹת ֶד ֶרַ ה ֶט ֶלפוֹןְ ,ו ָה
ִ
ַה ָלקוֹחוֹת ְמ ַב ְצ ִעים
יצ ִריָיה.
יחי ַה ִפּ ֵ
אוֹתן ִל ְשׁ ִל ֵ
וּמוֹס ִרים ָ
ְ
ַה ִפּיצוֹת
רוֹרים' א ָרחוֹק ִמנְ ַתנְ יָה,
יצ ִריָיהֶ ,שׁ ִנ ְפ ַת ַחת ְבּ ַק ְניוֹן ְ'ד ִ
ַקים ֶשׁל ַה ִפּ ֵ
גַם ַה ְמנ ִ
רוֹבּוֹטים.
ִ
ֵהם
ַהל ָה ֶר ֶשׁת
מוּליק ָבּרוְּ ,מנ ֵ
אוֹמר ְשׁ ִ
רוֹבּוֹטית ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ָלנוּ"ֵ ,
ִ
יצ ִריָיה
"זוֹ ִפּ ֵ
רוֹבּוֹט ִיים .זֶה
ִ
יפים ֶשׁ ָלנוּ ִי ְהיוּ
ָת ִייםִ ,כּ ְמ ַעט כֹּל ַה ְסנִ ִ
"בּתוִֹ כּ ְשׁנ ַ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .
ֱנוֹשׁ ִיים".
עוֹב ִדים א ִ
יצ ִריוֹת ְלא ְ
ֶה ָע ִתיד – ִפּ ֵ
כוֹלה ְל ָה ִכין ִ 60פּיצוֹת ְבּ ָשׁ ָעה ְו ִהיא ַתעֲבוֹד ָ 24שׁעוֹת
יצ ִריָיה ַה ֲח ָד ָשׁה ְי ָ
ַה ִפּ ֵ
ימ ָמה.
ִבּ ָ
רוֹבּוֹט ִיים.
ִ
יפים ָה
עוֹל ִמית ִת ְשׁ ַת ֵמשׁ ַבּ ְס ִנ ִ
יצה ַהאט' ָה ָ
'פּ ָ
ִנ ְר ֶאהֶ ,שׁ ֶבּ ָע ִתיד גַם ִ


זאביק דרור ,אסטרטגיה שיווקית
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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 ְ

ֶ .1שׁ ֶא ְפ ָשׁר ִל ְקרוֹא אוֹתוֹ

ק

ר

י

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

1

ְ .1מ ִדינָה ְשׁ ֵכנָה ֶשׁל
ִי ְשׂ ָר ֵאל

א

 .2א ַח ִמים

)חשׁוּב(
 .2נוֹזֵל ִחיוּ ִני ָ

'ח ִדים'
ַ .3ה ֵה ֶפִ מ ַ

2
3

ַד ִלים בּוֹ ְי ָרקוֹת
ְ .3מג ְ

ירים
 .4א ְבּ ִה ִ
ַ .5צ ַל ַחתְ ,ק ָע ָרה וְ כוֹס
'הכֹּל'
ַ .6ה ֵה ֶפֵ מ ַ

4

דוֹמה ְל ַב ְרוָוז
ַ .4חיָה ֶשׁ ָ

5

ַ .5חיָה ִעם ַפּ ִסים

6

יכה
חוֹמר ֶשׁ ָשׂ ִמים ִבּ ְב ֵר ָ
ֶ .7

אוּחדוֹת )ר"ת(
 .6אוּמוֹת ְמ ָ
.

7

שׁוּתף ְלַ :סלֶ ,רגֶל ,יָד
ַ .8ה ְמ ָ

ַחד
ְ .7ל ַבד ,א ְבּי ַ

8

ְ .9מפוֹאָרֲ ,ח ִג ִיגי

'ח ָמה'
ַ .8ה ֵה ֶפֵ מ ַ

ְ .10שׁ ַר ְפ ָרף נָמוָּ ל ַר ְג ַל ִיים

ה

ד

ם

ו
1

ריבוע קסם

ִ .1בּ ְשׁ ִבילַ :בּ ֲע _ _ _

4

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.

 .2זֶה ִעם זֶה ,א ל ַ
ְבד
ַ .3ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'ק ִהים'

יקהְ :בּ ִע _ _ _
ְ .3ד ֵל ָ
מוּג ָבּלְ :בּ ָע" _
ְ .4בּ ֵע ָרבוֹן ְ

בע

ֲשׂהְ :בּ ֶע _ _
ְ .7ל ַמע ֶ
יפה ְמ ִהי ָרה ִעם ָה ֶרגֶלְ :בּ ִע _ _ _
ְ .8ד ִח ָ
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ותןַ ,שׁ ֲח ָצן
 .4גַאַ ְו ָ

 .1א ֵמת

ַ .2חיָהַ :בּ ַע _ _ _ _ _ -

'פּ ְתרוֹן'ְ :בּ ָע _ _
ַ .10ה ֵה ֶפִ מ ִ

אָדם
ֶ .2מ ֶלֶ שׁ ָהיָה ֶה ָח ָכם ָבּ ָ
ירי!
ַ .3ה ְס ִבּ ִ

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

ישׁהַ :בּ ַע _
ֶ .9בּן ַהזוּג ֶשׁל ָה ִא ָ

אשׁי
 .1א ָר ִ

3

מה המשך המילה?

ַ .6ה ֵה ֶפִ מ' ֶנגֶד'ְ :בּ ַע _

2

3

4

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 ְ

 .5א ְבּ ִדיוּקְ :בּ ֵע _ _

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ

ְ .4
קוֹב ִעים ִלז ַ
ְמן
ְמ ָ
אוּחר ֵ
יוֹתר
 .5א ְרגִילָה,
יוֹ ֵצאת ֶ
דוֹפן

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 366
1

 .1תוֹ ֶצרֶת ַהדְבוֹרָהֵ .3 .מעוֹנוֹת ַה ָ
שׁנָה .6 .ל ֶ
ֶחם ָצר ָ
ְפ ִתיָ .9 .מקוֹם

2

3

9

10

ֶ
שׁ ִמ ְ
שׁ ָפּ ָחה ָגרָה בּוֹ ְבּ ִבְניָיןֲ .11 .אנ ִ
ָשׁים נְמוּכִים ְמאוֹדַ .13 .ה ֵה ֶפ

13

14

ִמ ְ
'טוּמאָה'ֵ .15 .מחוֹד ֵ
ְשׁי ַה ָ
שׁנָה ָה ִע ְברִיתִ .16 .מ ְכּלֵי ַה ִמ ָ
יטהָ .17 .
שׁר,

17

17

ְמז ֵ
ַמר .18 .רַק .19 .א ר ָ
ָחבִ .21 .מילַת ְבּרֵירָה .23 .הוֹ ְלכִים ִאיתוֹ

21

23

לַשׁוּקִ .24 .מין ֶחרֶק צ ְ
ִבעוֹנִי וְי ֶ
ָפה .26 .א ְמ ָ
סוּבִּ .28 .מסוּלָם ַה ְצלִילִים.

24

ְ .29קלָף ג ַ
ָבוֹה .30 .ר ֵ
ָק ָטהְ ,כּלִי ֶ
שׁ ֵ
לוֹק ַח ֲח ָללִיוֹת ל ָ
ֶחלָלַ .31 .ה ֵחלֶק
ָה ֲאחוֹרִי ֶ
שׁל ַהגוּףָ .33 .מקוֹם ֶ
שׁ ַמ ְפ ִקיד
ִים ָ
)שׂ ִמים( בּוֹ כּ ֶ
ֶסף .34 .יוֹרִים
אוֹתוֹ ְבּ ֶק ֶ
שׁת .35 .א ָע ֶבהַ .36 .
אַחת ַהדָתוֹתַ .40 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
'בּא'.
ֲ .41הנָאָהַ ,ת ֲענוּגְ .42 .מ ַג ְדלִים ְבּתוֹכוֹ צ ַ
ֶמח ַבּ ַבּיִתַ .44 .
אַחת ָה ִ
אוֹתיוֹת.
 .46שׁוֹל ִ
ְחים אוֹתוֹ ַבּדוֹאַרֵ .48 .מ ֶחל ִ
ְקי ַהגוּף .50 .כַּף ל ִ
ְאיסוּף ְ
אַשׁ ָפּה.

11

12

15

19

16

18

16

19

21

22

25

26

27

28

29

29

31

33

34

35

36

31

32

34

37

38

41

39

42

46

50

20

23

30

ַ .51חיַית ַבּיִתַ .52 .ט ַעם ַהשׁוֹקוֹלָד.
מאונך:

3

4

5

6

6

7

8

47

49

38

40

40

43
48

51

44
50

49

45

51

52

ֶ .1
חוֹמר ַהד ָ
ְבּ ָקהֵ .2 .
שׁד ָק ָטן .3 .אַרְצוֹת ַה ְבּרִית )ר"ת – ר ֵ
ָאשׁי ֵתיבוֹת(ְ .4 .בּתוֹכָהִ .5 .בּירַת ִעירָאקֲ .6 .עשׂוּיִים ְבּ ָגדִים .7 .סוּג ֶ
שׁל ַח ְקלַאי.
ִ .8סיֵיםַ .10 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'אין'ַ .12 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
'מתוֹק' .14 .סוּג ֶ
שׁל צִיפּוֹר ְבּי ְ
ִשׂר ֵ
ָאלְ .15 .
שׁ ֵתי ָה ִ
אוֹתיוֹת ָהרִאשׁוֹנוֹת .19 .כָּמוֹהוּ נ ְ
ִמצ ִ
ָאים ַהר ֵ
ְבּה ַעל
ְ
שׂ ַפת ַהיָם .20 .יְרָקוֹת ֲחתוּכִים ִבּ ְק ָערָהִ .21 .מ ְס ָפּר ֶ
שׁ ְמ ַב ֵטא – כְּלוּם .22 .ר ֶ
ֶשׁת ֶ
שׁצוֹלִים ָעל ָ
ֶיה ָבּ ָ
שׂרַ .23 .בּ ַעל ַחיִים ֶ
שׁ ִ
עוֹשׂים ִאיתוֹ ַת ֲחרוּיוֹת
ְרכ ָ
ִיבהִ .25 .מ ִס ָ
ימנֵי ַה ִפּיסוּק .27 .הוֹצִיא ַמיִם ֵמ ַה ְבּ ֵארְ .30 .כּלִי ֶרכֶב צ ָ
ְב ִאי כּ ֵ
ָבד ְמאוֹד ֶ
שׁיֵשׁ לוֹ גַם ָ
תוֹתחִ .31 .ה ְ
שׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמג ֵ
ְהץ .32 .עוֹף
טוֹרֵף .33 .אָדָם ֶ
שׁ ַחי ַבּ ִמד ָ
ְבּרַ .34 .ה ֵה ֶפִ מ ִ
'ט ֵ
יפּשׁ'ִ .36 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָהַ .37 .ה ֵה ֶפִ מ'י ְ
ִסגוֹר' .38 .א ָעלֵינוּ )ר"ת(ֵ .39 .
עוֹבד ְבּחוֹף ַהיָם אוֹ
ַבּ ְבּרֵיכָהִ .41 .מילַת ְ
שׁ ֵאלָה ְלכַמוּת אוֹ ל ְ
ִמ ִחירֵ .43 .א ָ
יבר ַבּגוּף .45 .ג'וּקַ .47 .ה ֵה ֶפִ מ ֵ
'בּן'ְ .49 .כּלִי ֲח ִפירָה.

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...
דני בובליל ,נהריה

נעמה כהן ,מודיעין

סלמאן עבדאללה ,כיסרא

אורן בוכמן ,תל-אביב

עופר נפתלי ,שהם

ניצן ברקאי ,חיפה

נטע שווילי ,אשדוד

דור שבתאי ,ירושלים

נרדין נאסר ,חיפה

שמואל כהן ,בית-שמש

ַ .1ר ְמזוֹרַ ,כּ ְר ִטיסָ ,בּ ָשׂר _____________
 .2ו ַ
ַעד ,ע ֶ
ֲק ֶרתֲ ,ח ַסר _____________
 .3אוֹרֶ ,שׁ ֶמשַׁ ,חד _____________
 .4גַבַ ,פּ ְר ַפּרָ ,חזֶה _____________
ַ .5בּ ִיתִ ,מ ְק ַ
צוֹעְ ,בּ ִרית _____________
ִ .6איבּוּדְ ,בּ ִד ַ
יקתַ ,ה ְר ָע ַלת _____________
ַ .7בּ ְרזֶלִ ,ראשׁוֹנָהִ ,תיק _____________
ַ .8סלָ ,עף ,חוֹזֵר _____________
ָדם  /אָדוֹם  /יָד ֶ /ק ֶרן ַ /בּ ַעל  /כַּדוּר ַ /בּיִת ְ /
שׁ ִחיַית

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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הפתעה ישראלית

37

אֳ

מאת עמית גרינברג
בתערוכת רכב ענקית בחודש שעבר בגרמניה ,היתה הפתעה
ענקית ,כאשר העיתון החשוב 'פורבס' קבע שרכב ישראלי
הוא בין עשרת הרכבים החשובים בעולם.
פוֹר ֵמר'?
מה מיוחד ברכב הישראלי ,שנקרא 'סיטי ְט ַר ְנ ְס ְ
זהו רכב שמשנה את הרוחב שלו.
כאשר הנהג רוצה לנסוע במקום צר ,הוא פשוט לוחץ על
כפתור ,ורוחב המכונית משתנה.
מתברר ,שבעולם מאוד אוהבים את ההמצאה הישראלית.
"עם הרכב הזה קל יותר למצוא חנייה ,וזה פתרון טוב לאלה שחיים במרכזי הערים",
אומרים מומחים לרכב.

ִמיוּ ָחד
ֲחנוּ ִכּיָיה ָקרָה בּ ְ

יח"צ

  
 
 



ְט ַע ְמ ֶתם ַפּ ַעם
ַבּנָנָה כְּחוּלָה?

38

מאת יגאל צדקא

39

נוּכּה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
אוֹה ֶבת ַל ֲחגוֹג ֶאת ַחג ַה ֲח ָ
ִמ ְשׁ ַפּ ַחת אֲהוֹנֵן ִמ ִפי ְנ ַל ְנד ֶ
יע ָלאָ ֶרץ וְ ָח ְשׁבוּ
אוּלםַ ,בּ ָשׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרהִ ,בּ ְג ַלל ַהקוֹרוֹנָהֵ ,הם א י ְָכלוּ ְל ַה ִג ַ
ָ
נוּכּיָיהַ .ה ִפּ ְתרוֹן ֶשׁ ֵהם ָמ ְצאוּ ָהיָה ִל ְבנוֹת
יוּכלוּ ְבּכֹל זֹאת ְל ַה ְד ִליק ֲח ִ
ֵאיֵ הם ְ
נוּכּיָיה ִמ ֶשׁ ֶלג.
ֲח ִ
יסבּוּקַ .ר ִבּים
ְבּכֹל יוֹם ִמימוֹת ַה ַחגֵ ,הם ִה ְד ִליקוּ נֵרוֹת ,וְ ֶהעֱלוּ ְתמוּנוֹת ְל ֵפ ְי ְ
עוֹלם אָהֲבוּ ֶאת ָה ַר ְעיוֹן וְ ִה ְת ַענְ ְיינוּ ַבּ ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ַה ִפינִ יתַ ,בּנְ ָכ ִדים ֶשׁ ַח ִיים
ָבּ ָ
מוּכּר ְבּ ִפינְ ַלנְ ד.
נוּכּה ַע ְצמוֶֹ ,שׁא ָ
וּב ַחג ַה ֲח ָ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
נוּכּיָיה ַה ְקפוּאָה .זֹאת ִמ ְשׁ ֵתי ִסיבּוֹת:
ַה ָשׁנָהֵ ,הם א ִה ְד ִליקוּ ֶאת ַה ֲח ִ
ֲד ִיין ֵאין ֶשׁ ֶלג ְבּ ִפינְ ַלנְ ד ,וְ ַה ְשׁנִ יָיהִ ,מ ְשׁ ַפּ ַחת אֲהוֹנֵן ָחזְ ָרה ַל ֲחגוֹג
ָה ִראשׁוֹנָה ,ע ַ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
נוּכּה ָשׂ ֵמ ַח!
כוּל ֶכם ֲח ָ
וּל ְ
אַחל ָל ֶהם ְ
ְנ ֵ

באדיבות המשפחה
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ויקיפדיה

מאת איילה שמעוני
עוֹלם ַבּ ָננָה
ַה ִאם ְי ַד ְע ֶתם ֶשׁיֵשׁ ָבּ ָ
חוּלה?
ְכּ ָ
ָצרוּ ְבּ ַמ ְע ָבּ ָדה,
זוֹ א ַבּ ָננָה ֶשׁי ְ
ָדל ַבּ ֲהוַואי
ֶא ָלא ְפּ ִרי ֶשׁג ֵ
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית.
ֶשׁ ְבּ ְ
יוּח ֶדת ַבּ ֶצ ַבע
ִהיא א ַרק ְמ ֶ
ֶשׁ ָלהֶ ,א ָלא גַם ַבּ ַט ַעם ֶשׁ ָלה -
ידת ָו ִניל.
ְג ִל ַ
עוֹלם יֵשׁ ְכּ1,000-
יע ְת ֶכםָ ,בּ ָ
יד ַ
ִל ִ
סוּגים ֶשׁל ַבּנָנוֹת!
ִ

