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ִשׂ ָר ֵאל?
ַה ִאם ִת ְהיֶה חוֹבַת ִחיסוּנִים ְבּי ְ
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שׁא
ָשׁים ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ֵהם ֲאנ ִ
רוֹב חוֹלֵי ַהקוֹרוֹנָה ְבּי ְ
ִמדִינוֹת ֲא ֵחרוֹת יֵשׁ ַה ָצ ָעה
ִשׂ ָר ֵאל וּב ְ
ִה ְת ַחסְנוּ * ְבּי ְ
שׁזֶה
ְל ַחיֵיב ) ְל ַה ְכרִי ַח( ֶאזְ ָר ִחים ְל ִה ְת ַחסֵן * נִ ְר ֶאה ֶ
יִ ְקרֶה ,רַק ִאם ַרבִּים ְמאוֹד יֶ ֱחלוּ )יִ ְהיוּ חוֹלִים( *
א-מחוּ ָסנִים
ְ
שׁ ִל ְפנֵי כֵּןֶ ,אזְ ָר ִחים
יָכוֹל ִל ְהיוֹתֶ ,
יְ ַקבְּלוּ ְקנָסוֹת *

ָשׁים
גַם ַלנ ִ
ַמגִי ַע כָּבוֹד
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מאת עמית גרינברג
ַה ֶצ ַבע ֶשׁל יָם ַה ֶמ ַלח
ִמ ְשׁ ַתנֶה כֹּל ַה ְז ַמן.
ִל ְפ ָע ִמים ַה ֶצ ַבע יָרוֹק,

מאת איילה שמעוני
דוֹלים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
רוֹב ַה ְצ ָמ ִתים ַה ְג ִ
רוּאים ַעל ֵשׁם ְג ָב ִרים.
ְק ִ
ֲדת ַה ֵשׁמוֹת ַה ֶמ ְמ ַשׁ ְל ִתית
ַוע ַ

ִל ְפ ָע ִמים ָכּחוֹלִ ,ל ְפ ָע ִמים
אָדוֹם ְו ִל ְפ ָע ִמים ָצהוֹב.
ָשׁים ַעל ִאי
ַבּ ְתמוּנָהֲ :אנ ִ
רוּקים ֶשׁל ַהיָם.
ֶמ ַלחְ ,בּתוַֹ ה ַמ ִים ַה ְי ִ

ִשׂ ָר ֵאל
ַהכּוּ ְתנָה חוֹזֶרֶת ְלי ְ
ָהאוֹכֶל ִמ ְת ַק ְלקֵל? ְמצוּיָין!

ֳעשׂוּ ָמנוּי ְל ִעיתוֹן ַינְ שׁוּף
Subscribe to Yanshuf

  

שׁל יָם ַה ֶמלַח?
ָמה ַה ֶצבַע ֶ
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יעה ָלאַ ֲחרוֹנָה ֶשׁ ִהיא ַת ְת ִחיל
הוֹד ָ
ִ
ִל ְקרוֹא ִל ְצ ָמ ִתים ֲח ָד ִשׁים ַעל
ָשׁים ִי ְשׂ ְר ֵא ִליוֹת ֲחשׁוּבוֹת.
ְשׁמוֹת נ ִ
יבּלוּ ֶאת
ָשׁים א ִק ְ
"עד ַהיוֹם ,נ ִ
ַ
אוֹמ ִרים
יע ָל ֶהן"ְ ,
ַה ָכּבוֹד ֶשׁ ַמ ִג ַ
"מ ַע ְכ ָשׁיו נְ ַת ֵקן ֶאת זֶה".
ֲדהֵ .
ַבּוַוע ָ
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קוראים כותבים...
שׁל ָהאוּ"ם
ַר ְעיוֹן ָחשׁוּב ֶ

משולחן העורך
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יתי ֶאת ַה ִס ְרטוֹן ָע ָליו )' ַי ְנשׁוּף' .(366
אתי ַעל ַה ִ'דינוֹזָאוּר' ֶשׁנָאַם ָבּאוּ"ם ְו ָר ִא ִ
ָק ָר ִ
יכים ְל ַה ְק ִשׁיב ְל ָמה ֶשׁ ַה ִ'דינוֹזָאוּר'
כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
חוֹשׁ ֶבת ֶשׁ ָ
ַהנְ אוּם ֶשׁלוֹ ָחשׁוּב .אֲנִ י ֶ
אָדם(.
)כּ ַלל ְבּנֵי ָה ָ
ַת ִחיל ְל ָהגֵן ַעל ַכּדוּר ָהאָ ֶרץ ְו ַעל ָהאֱנוֹשׁוּת ְ
אָמר וְ נ ְ
ַ
מעיין כהן ,תל-אביב

ָמה ִעם ָהעוֹ ְבדִים?
רוֹבּוֹטית ַה ֲח ָד ָשׁה.
ִ
יצ ִריָיה ָה
אתי ֶאת ַה ַכּ ָת ָבה ַעל ַה ִפּ ֵ
ְבּ ִעיתוֹן ָ 366ק ָר ִ
אַבּדוּ ֶאת ְמקוֹמוֹת
ָשׁים ַר ִבּים ְי ְ
רוֹבּוֹטים ָה ֵא ֶלהֲ ,אנ ִ
ִ
ֲבל ִבּ ְג ַלל ָה
ֶח ָמד ,א ָ
זֶה נִ ְשׁ ַמע נ ְ
ן-אָדם ֵמ ִכיןְ ,וא רוֹבּוֹט.
יצה ֶשׁ ֵבּ ָ
יוֹתר( ִפּ ָ
)רוֹצה ֵ
יפה ָ
ֲד ָ
ֲבוֹדה ֶשׁ ָל ֶהםָ .ל ֵכן אֲנִ י ַמע ִ
ָהע ָ
סופי בוקשטיין ,רמת השרון

ָשׁים
ַה ֲחנוּ ִכּיָיה ְמ ַח ֶבּרֶת בֵּין ֲאנ ִ
נוּכּיָיה ִמ ֶשׁ ֶלג ְבּ ִפינְ ַלנְ ד.
אתי ַעל ַה ֲח ִ
ְבּ'יַנְ שׁוּף' ָ 366ק ָר ִ
חוֹקים
וּמ ַע ְניֵין ָל ַד ַעת ֶשׁגַם ִבּ ְמקוֹמוֹת ְר ִ
נוּכּיָיה ִמ ֶשׁ ֶלגְ ,
אַף ַפּ ַעם א ָשׁ ַמ ְע ִתי ַעל ֲח ִ
נוּכּיוֹת.
יקים ֲח ִ
ַמ ְד ִל ִ
עוֹלם.
הוּדי ְבּכֹל ָה ָ
נוּכּיָיה ְמ ַח ֶבּ ֶרת ֶאת ָה ַעם ַה ְי ִ
חוֹשׁב ֶשׁ ַה ְד ָל ַקת ֲח ִ
אֲנִ י ֵ
אברהם נתנאל ,ירושלים

שׁקֶט
שׁיִ ְהיֶה ֶ
ְמ ַקוֶוה ֶ
ֶה ִגים
שׁוֹל ַחת ְקנָסוֹת ְלנ ָ
אתי ַעל ַה ְמ ָצאָה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית ֶשׁ ַ
ְבּ ִעיתוֹן 'יַנְ שׁוּף' ָ 366ק ָר ִ
יבּה.
ישׁים ְלא ִס ָ
ֶשׁ ַמ ְר ִע ִ
אשׁי ְוכֹל ַה ְז ַמן יֵשׁ ַר ַעשׁ ֶשׁל
שׁוּבה .אֲנִ י גָר ְליַד ְכּ ִבישׁ ָר ִ
חוֹשׁב ֶשׁזוֹ ַה ְמ ָצאָה ֲח ָ
אֲנִ י ֵ
ְצ ִפירוֹת .אֲנִ י ְמ ַקוֶוה ֶשׁ ִבּזְ כוּת ַה ַה ְמ ָצאָה ַה ֲח ָד ָשׁהִ ,י ְהיֶה ָלנוּ סוֹף-סוֹף ֶשׁ ֶקט.
אדם סופר ,רמת-גן
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ַל ֲעצוֹר ֶאת
שׁלִילִי וְ ַה ְמכוֹ ָער
ַה ְ
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ָמים ֵא ֶלה יֵשׁ ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ְבּי ִ
)שׁידוּ ֵרי ִפּ ְרסוּם(
ירים ִ
ַת ְשׁ ִד ִ
קוֹר ִאים ְל ַשׁנוֹת ֶאת ַה ִדיבּוּר
ֶשׁ ְ
ָשׁים.
כוֹער ֵבּין ֲאנ ִ
ילי ְו ַה ְמ ָ
ַה ְשׁ ִל ִ
ָשׁים
ַה ַכּוָונָה ַל ְד ָב ִרים ָה ָר ִעים ֶשׁ ֲאנ ִ
כּוֹת ִבים ָבּ ִאי ְנ ֶט ְרנֶט.
ְ
)ח ַשׁב ָע ָליו(
ירים ָהגָה ָ
ֶאת ַה ַת ְשׁ ִד ִ
נְ ִשׂיא ַה ְמ ִדינָהִ ,י ְצ ָחק ֶה ְרצוֹג,
וּמ ְשׁ ַת ְת ִפים בּוֹ רֹאשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה,
ִ
פּוֹר ָט ִאים
יק ִאיםְ ,ס ְ
יט ָ
פּוֹל ִ
ִ
אוֹמנִ ים.
ְו ָ
אַחר ֶשׁ ַבּ ָשׁנִ ים
נוֹלד ְל ַ
ָה ַר ְעיוֹן ַ
יוֹתר
רוֹאים ֶשׁ ֵ
ַחנוּ ִ
ָהאַ ֲחרוֹנוֹתֲ ,אנ ְ
כּוֹת ִבים ְד ָב ִרים
ָשׁים ְ
יוֹתר ֲאנ ִ
ְו ֵ
ֲח ִריםִ .ל ְפ ָע ִמים,
ָר ִעים ַעל א ֵ
כוֹע ִרים
ַה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה ַמ ָמשׁ ְמ ָ
יבים.
ֲל ִ
וּמע ִ
ַ
ָפה ַהזֶה ַקיָים גַם
ַה ִדיבּוּר ַהא י ֶ
ָשׁים
ְבּ ַחיֵי ַהיוֹם-יוֹם ֶשׁ ָלנוֲּ .אנ ִ
קוּפּ ִאים,
ַה ִגים וְ ָ
ֲקים ַעל נ ָ
צוֹע ִ
ָפה ְבּ ָב ֵתי
ידים ְמ ַד ְבּ ִרים א י ֶ
ַת ְל ִמ ִ
ַה ֵס ֶפר ְועוֹד.
ָל ֵכןָ ,ה ַר ְעיוֹן ֶשׁל ְנ ִשׂיא ַה ְמ ִדינָה
יכים
כּוּלנוּ ְצ ִר ִ
הוּא ַר ְעיוֹן טוֹבָ .
יח וְ נִ ְהיֶה
ַצ ִל ַ
אַמץ ְכּ ֵדי ֶשׁהוּא י ְ
ְל ִה ְת ֵ
יוֹתר.
נוּמ ֶסת ֵ
וּמ ֶ
בּוּתית ְ
ֶח ְב ָרה ַת ְר ִ
ַת ִחיל ְבּזֶה ְבּ ַע ְצ ֵמנוּ,
בּוֹאוּ נ ְ
נוּמ ִסים
וּכ ָבר ֵמ ַע ְכ ָשׁיו ִנ ְהיֶה ְמ ָ
ְ
מוּתר ָל ֵתת
יוֹתרָ .צ ִריִ ל ְזכּוֹרֶ ,שׁ ָ
ֵ
ָיבים ַלעֲשׂוֹת
ֲבל ַחי ִ
ִבּיקוֹ ֶרת ,א ָ
כוּבּ ֶדת.
אוֹתה ְבּ ֶד ֶרְ מ ֶ
ָ
יגאל צדקא ,עורך

חדשות בקצרה...
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שׁעוֹן ַה ַקיִץ" .זֶה טוֹב ָל ֶא ְז ָר ִחים ְוטוֹב
שׂרַת ַה ְפּנִים רוֹ ָצה ְל ַה ֲארִיֶ את ְ
◄ ָ
אוּלם ,יֵשׁ ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁ ִמ ְתנ ְַג ִדים
ֶילת ָשׁ ֵקדָ .
אוֹמ ֶרת ַה ָשׂ ָרה ,אַי ֶ
יסכוֹן ְבּ ֶאנ ְֶר ְגיָה"ֶ ,
ְל ִח ָ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ְשׁעוֹן ַהחוֹ ֶרף הוּא ָד ָבר ָחשׁוּב.
ָל ַר ְעיוֹן וְ ְ
ִשׂ ְר ֵאלִי ,רוֹי נִי ָסנִיִ ,ה ְת ָחרָה ַבּ ֲערָב ַהסָעוּדִיתָ .ה ְי ָתה זוֹ
◄ נַ ַהג ַה ֵמרוֹ ִצים ַהי ְ
עוּדיָהַ .ה ִאם זֶהוּ עוֹד
אַד ַמת ָס ְ
פּוֹר ַטאי ִי ְשׂ ְר ֵא ִלי ִה ְת ָח ָרה ַעל ְ
ַה ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ֶשׁ ְס ְ
עוּדית וְ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ֶד ֶרְ ל ֶה ְס ֵכּם ָשׁלוֹם?
ימן ְל ָכֶ שׁ ֲע ָרב ַה ָס ִ
ִס ָ
חוֹדשׁ
◄ ְס ָערָה ֲחזָקָה בְּטוּ ְר ְקיָהְ .בּסוֹף ַה ֶ
טוּר ְקיָה.
ָקה ְמאוֹד ְבּ ְ
ֶשׁ ָע ָבר ָה ְי ָתה ְס ָע ָרה ֲחז ָ
ישׁיםָ ,ע ְק ָרה
ַה ְס ָע ָרה ָה ְפ ָכה ַמ ָשׂ ִאיוֹת ַבּ ְכּ ִב ִ
קוֹמם( ֵע ִצים וְ גַגוֹת ָבּ ִתים וְ ָה ְר ָסה
)הוֹציאָה ִמ ְמ ָ
ִ
ָשׁים גַם ֵמתוּ ַבּ ְס ָע ָרה ַה ָק ָ
ִמ ְבנִ ים ַר ִבּיםֲ .אנ ִ
שׁה   .
אוֹתם ֵמ ַה ְס ָע ָרה.
ֲסים ַעל ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ֶשׁא ִהזְ ִהי ָרה ָ
ָה ֶאזְ ָר ִחים כּוֹע ִ

רויטרס

ַה ִאם ָצרִיִ לגְבּוֹת ) ָל ַק ַחת ֶכּסֶף( יוֹ ֵתר ֶכּסֶף ַעל ְמכוֹנִיוֹת וְ ֶדלֶק?
• ִאם ִי ְהיוּ ָפּחוֹת ְמכוֹנִ יוֹתִ ,י ְהיוּ
ָפּחוֹת ְפּ ָק ִקים.

יסים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַעל ְמכוֹ ִניוֹת
• ַה ִמ ִ
בוֹהים
ְו ֶד ֶלק ֵהם ְכּ ָבר ִמ ֵבּין ַה ְג ִ
ַצל
עוֹלם .זֶה א הוֹגֵן ְלנ ֵ
יוֹתר ָבּ ָ
ְבּ ֵ

• ִאם ְמ ִחי ֵרי ַה ְמכוֹנִ יוֹת ְו ַה ֶד ֶלק
יוֹתר
יסעוּ ֵ
ָשׁים ִי ְ
ַיעֲלוֲּ ,אנ ִ
וּפחוֹת
יבּוּרית ָ
ְבּ ַת ְחבּוּ ָרה ִצ ִ
ִבּ ְמכוֹ ִניוֹת ְפּ ָר ִטיוֹתָ .כִּ י ְהיֶה
ָפּחוֹת ִזיהוּם.
יסים
יכה ֶכּ ֶסףְ ,ו ַה ִמ ִ
• ַה ְמ ִדינָה ְצ ִר ָ
)ל ַק ַחת(
טוֹבה ָ
ָה ֵא ֶלה ֵהם ֶד ֶרָ 
ִל ְגבּוֹת אוֹתוֹ.

ֶה ִגים
ְ)ל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבֶּ (..את ַהנ ָ
ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ְו ָל ַק ַחת ֵמ ֶהם עוֹד ֶכּ ֶסף.
ָיבים ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ
ָשׁים ֶשׁ ַחי ִ
• יֵשׁ ֲאנ ִ
ָכים ,וְ ַנ ֲהגֵי
ִבּ ְמכוֹנִ ית ְפּ ָר ִטיתְ ,כּמוֹ נ ִ
אוֹטוֹבּוּסיםִ .אם ַיעֲלוּ
ִ
מוֹ ִניוֹת וְ
ֶאת ְמ ִחי ֵרי ַה ְמכוֹנִ יוֹת וְ ַה ֶד ֶלקֵ ,הם
ִי ְהיוּ ִבּ ְב ָעיָה.

Bi-Weekly News from Israel
and Around the World
עורך ראשי Chief Editor
יגאל צדקא

חנה הרבטר ,רונן גליק,

יפה
מוֹס ָ
בוֹהיםִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ִ
ְמ ִחי ֵרי ַה ְמכוֹנִ יוֹת ְו ַה ֶד ֶלק ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְג ִ
מוּצ ִרים
יסים ַעל ְשׁנֵי ַה ָ
יסיםַ .ע ְכ ָשׁיו יֵשׁ ַה ָצ ָעה ְל ַהעֲלוֹת ֶאת ַה ִמ ִ
יהם ִמ ִ
ֲל ֶ
עֵ
ָשׁים ְל ִה ְשׁ ַת ֵמשׁ ָפּחוֹת ִבּ ְמכוֹנִ יוֹת.
)לעֲשׂוֹת( ָל ֲאנ ִ
יוֹתרְ ,כּ ֵדי ִל ְגרוֹם ַ
ָה ֵא ֶלה עוֹד ֵ

ְבּ ַעד

דו-שבועון לחדשות
מהארץ ומהעולם

חברי מערכת Editorial Staff
נחמה לוין ,סתיו מור,
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נֶגֶד
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yigal@hebrewtoday.com

ישׁ ֵאר
יתנוּ ְל ִה ָ
)ע ְשׂ ָתה( ְל ַר ִבּים ֵמ ִא ָ
ָר ָמה ָ
◄ פָּחוֹת ָקפֶה וְיוֹ ֵתר שׁוֹקוַֹ .הקוֹרוֹנָה ג ְ
ילים
שׁוֹתים ָפּחוֹת ָק ֶפהִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם ְר ִג ִ
ָשׁים ִ
ַבּ ַבּ ִיתֶ .מ ְח ָק ִרים ִגילוּ ֶשׁ ִבּ ְג ַלל זֶה ֲאנ ִ
יוֹתר שׁוֹקוִֹ ,מ ְפּנֵי
שׁוֹתים ֵ
עוּמת זֹאתְ ,י ָל ִדים ִ
ֲבוֹדהְ .ל ַ
ִל ְשׁתוֹת אוֹתוֹ ִבּ ְמקוֹמוֹת ָהע ָ
יוֹתר ַבּ ַבּ ִית.
ֶשׁ ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ֵ

חוֹשׁבִים?
ָמה אַ ֶתם ְ

יַנְשׁוּף

שירה לוי ,עמית גרינברג,
איילה שמעוני ,אבי גלבוע
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ִשׂ ָר ֵאל?
ַה ִאם ִת ְהיֶה חוֹבַת ִחיסוּנִים ְבּי ְ
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מאת יגאל צדקא
יח( ֶאזְ ָר ִחים
)ל ַה ְכ ִר ַ
יבּוּרים ְבּ ַעד ְל ַחיֵיב ְ
ָלאַ ֲחרוֹנָה ,נִ ְשׁ ָמ ִעים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ִד ִ
ְל ִה ְת ַח ֵסן.
ֶסת ְו ָשׂ ִרים.
אוֹמ ִרים ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
חוּס ִנים"ְ ,
ָשׁים א ְמ ָ
"אָסוּר ֶשׁ ִי ְהיוּ ַבּ ְמ ִדינָה ֲאנ ִ
חוּסנִ ים נִ ְד ָבּ ִקים כֹּל ַהזְ ַמן ְו ָצ ִריַ לעֲצוֹר ֶאת זֶה".
א-מ ָ
ְ
"ה
ַ
ֶסת.
וּב ְכּנ ֶ
אוּלםָ ,ל ַר ְעיוֹן ַהזֶה יֵשׁ ִמ ְתנ ְַג ִדים ַר ִבּים ַבּ ֶמ ְמ ָשׁ ָלה ַ
ָ
אוֹמ ִרים.
ָשׁים ְל ִה ְת ַח ֵסן"ֵ ,הם ְ
כוֹלה ְל ַחיֵיב ֲאנ ִ
"ה ְמ ִדינָה א ְי ָ
ַ
אוּלם ַעד
רוֹצים ְל ַחיֵיב ֶאזְ ָר ִחים ְל ִה ְת ַח ֵסןָ ,
עוֹלם ִ
ֲחרוֹת ָבּ ָ
גַם ִבּ ְמ ִדינוֹת א ֵ
ַהיוֹם אַף ְמ ִדינָה א ָע ְשׂ ָתה זֹאת.
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ִל ְפנֵי
ָשׁים
חוֹבת ִחסּוּן ֲאנ ִ
ַ
חוּסנִ ים
א ְמ ָ
יוּכלוּ ָל ֵצאת
א ְ
ִל ְמקוֹמוֹת
יבּוּר ִיים
ִצ ִ
וְ ְי ַק ְבּלוּ ְקנָסוֹת.
זֹאת ִמתוִֹ ת ְקוָוה
יח(
אַלץ )י ְַכ ִר ַ
ֶשׁזֶה ְי ֵ
אוֹתם ְל ִה ְת ַח ֵסן.
ָ

אוֹ ְר ִחים ִמ ָמרוֹקוֹ
ִשׂ ָר ֵאל
ְבּי ְ
12

מאת רונן גליק
טוֹרי ֶשׁל
יס ִ
אַחר ִבּיקוּרוֹ ַה ִה ְ
ְל ַ
יטחוֹןֵ ,בּנִ י גַנְ ץְ ,בּ ָמרוֹקוֹ
ַשׂר ַה ִבּ ָ
חוֹדשׁ ֶשׁ ָע ַברְ ,שׁ ֵתי ַה ְמ ִדינוֹת
ַבּ ֶ
ֵיהן.
ְמ ַח ְזקוֹת ֶאת ַה ְק ָשׁ ִרים ֵבּינ ֶ
רוֹק ִאים
ָלאַ ֲחרוֹנָה ,אַנְ ֵשׁי ָצ ָבא ָמ ָ
ִה ִגיעוּ ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ֵדי ִל ְרכּוֹשׁ
ִ)ל ְקנוֹת( ַמ ַע ְרכוֹת ֲה ָגנָה.
נִ ְר ֶאהֶ ,שׁ ָמרוֹקוֹ ִת ְרכּוֹשׁ
ִמ ִי ְשׂ ָר ֵאל גַם ַמ ַע ְרכוֹת ַמ ְח ְשׁ ִבים
שׁוּכ ָללוֹת(.
)מ ְ
תוּח ָכּמוֹת ְ
ְמ ְ

  

רויטרס

Pixabay

האם נגיד שלום לכסף?

11
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מאת עמית גרינברג
בנק ישראל הודיע שהוא בודק
אפשרות להנפיק )להוציא( כסף
אלקטרוני.
זאת אומרת ,שבמקום שנשלם
בכסף מוחשי )שאפשר לגעת בו(,
Pixabay
נשלם באמצעות הטלפון הנייד.
למעשה ,כבר היום אנחנו משלמים דרך הטלפון .אולם הבנק המרכזי של
ישראל רוצה שהכל יהיה בניהול של המדינה ובלי כסף ממשי ומוחשי.
האם זה אומר ,שלא נשתמש יותר במטבעות ובשטרות?
בהחלט יכול להיות ,אך זה יקרה רק בעוד כמה שנים...
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ִמי ָה ִעיר ַהיְ ָקרָה
בָּעוֹלָם?
13

מאת שירה לוי
יסט' ָק ַבע ֶשׁ ֵתל-
קוֹנוֹמ ְ
ִ
'א
ָמגָזִ ין ָה ֵ
יוֹתר
אָביב ִהיא ָה ִעיר ַה ְי ָק ָרה ְבּ ֵ
ִ
אוֹמ ֶרתֶ ,שׁ ְכּ ֵדי ִל ְחיוֹת
עוֹלם .זֹאת ֶ
ָבּ ָ
ָבּהָ ,צ ִריְ ל ַשׁ ֵלם ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף ַעל
אוֹכל וְ עוֹד.
גוּרים ִ)דירוֹת(ֶ ,
ְמ ִ
ל-אָביב ָה ְי ָתה
ַבּ ָשׁנָה ֶשׁ ָע ְב ָרהֵ ,ת ִ
ישׁי.
ַרק ַבּ ָמקוֹם ַה ֲח ִמ ִ
עוֹלם ִהיא
יוֹתר ָבּ ָ
זוֹלה ְבּ ֵ
ָה ִעיר ַה ָ
סוּריָה.
ַד ֶמ ֶשׂק ֶשׁ ְבּ ְ

ַהכּוּ ְתנָה חוֹזֶרֶת

לוּב ִמ ְת ָק ֶרבֶת
ִשׂ ָר ֵאל
ְלי ְ

14
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מאת יעקב כהן
כּוּתנָה.
ַעד ִל ְפנֵי ְכּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָהָ ,שׂדוֹת ַר ִבּים ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָהיוּ ְל ָב ִנים ִמ ְ
יה ַה ְר ֵבּה
ילמוּ ָע ֶל ָ
)טוֹבה( ְו ַר ִבּים ִשׁ ְ
ָ
יכוּתית
ֶח ְשׁ ָבה ְל ֵא ִ
כּוּתנָה ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלית נ ְ
ַה ְ
עוֹלם י ְָרדוּ ְו ַה ַח ְק ָל ִאים ַה ִי ְשׂ ְר ֵא ִלים ִה ְפ ִסיקוּ
כּוּתנָה ָבּ ָ
אוּלםְ ,מ ִחי ֵרי ַה ְ
ֶכּ ֶסףָ .
אוֹתה.
ַדל ָ
ְלג ֵ
ַבּ ָשׁנָה ָהאַ ֲחרוֹנָהָ ,שׂדוֹת ָבּאָ ֶרץ שׁוּב ָה ְפכוּ ִל ְל ָב ִנים .זֹאתִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ְמ ִחי ֵרי
אוֹתה.
ַדל ָ
עוֹלם שׁוּב ָעלוּ ,וְ ַל ַח ְק ָל ִאים ְכּ ַדאי ְלג ֵ
כּוּתנָה ָבּ ָ
ַה ְ
כּוּתנָה.
ַדל ְ
ַחזְ רוּ ְלג ֵ
ִבּזְ כוּת ַה ַה ְצ ָל ָחה ַה ָשׁנָה ,נִ ְר ֶאה ֶשׁעוֹד ַח ְק ָל ִאים י ְ

 

Pixabay

מאת רונן גליק
הוֹדיעוּ ֶשׁ ֵהם
ַמ ְנ ִה ִיגים ְבּלוּב ִ
ְבּ ַעד ֶה ְס ֵכּם ָשׁלוֹם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ָמים ֵא ֶלה ִמ ְתכּוֹנְ נִ ים
אוּלםְ ,בּי ִ
ָ
יהן
ְבּלוּב ִל ְב ִחירוֹתַ .רק אַ ֲח ֵר ֶ
נוּכל ָל ַד ַעת ַה ִאם ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
ַ
ֱמת( ַת ְחתוֹם ַעל
)בּא ֶ
אָכן ֶ
ַה ֲח ָד ָשׁה ֵ
ֶה ְס ֵכּם ִעם ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאלֵ ,בּי ְנ ַת ִיים ,א ְמ ַד ְבּ ִרים
נוֹשׂא.
ַעל ַה ֵ

Pixabay

יזמים צעירים מאוד
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מאת איילה שמעוני
יזם הוא אדם שחושב על רעיון והופך אותו למוצר שאנשים
קונים .אז איך יכול להיות שילדים קטנים הם כבר יזמים?
בקריית שמונה נפתח לאחרונה מרכז חדשנות .למרכז מגיעים
בצורה קבועה כ 17,000-ילדים ,בהם ילדי קיבוצים ,וילדים
מכפרים ערבים ודרוזים.
יח"צ
    
הם באים כדי להמציא דברים .הם לומדים מה העולם צריך,
  
 
ואיך אפשר לייצר את הדברים האלה.
 

במרכז החדשנות ,שנוסד )נבנה( על ידי היזם המצליח אראל מרגלית ,רוצים גם לפתור
את בעיית המזון בעולם.
"זה כייף לראות איך ילדים הופכים ליזמים" ,אומר מרגלית" .יש להם רעיונות יפים ,והם יהיו חלק מהמהפכה
העולמית .הם לומדים איך להפוך רעיון למוצר .הם לומדים איך להמציא סוגי מזון שונים ,כמו גלידה מחומוס,
מעדן )דבר טעים( מחגבים ועוד .בזכות הילדים האלה ,בעוד כעשר שנים ,האוכל בעולם יהיה אחר לגמרי".
התלמידים גם בנו רובוטים לסיוע )עזרה( לנכים ,מכשיר שמסייע לאנשים שסובלים מאלרגיות ועוד.
עיתון ינשוף • גיליון מס'  • 367עמוד 5

מדע ,סביבה ומחשבים

בעריכת אבי גלבוע

חדש :קשית מקש
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מאת אבי גלבוע
אחד המזהמים )המלכלכים( הגדולים בעולם הן קשיות השתייה מפלסטיק,
בגלל שהן לא מתפרקות בטבע .במקרים רבים הן מגיעות לימים
ולאוקיינוסים ,שם בעלי חיים חושבים שהן אוכל ומתים בגללן.
במקומות רבים בעולם כבר משתמשים בקשיות מנייר ,אך גם בהן יש מעט
Pixabay
פלסטיק ואי-אפשר למחזר אותן.
זוג ישראלים מצא פתרון זול ,והרבה יותר ידידותי לסביבה – קשיות מקש.
הקש הוא פסולת )זבל מיותר( בחקלאות .מדובר בגבעולים של החיטה ,ולחקלאים אין מה לעשות איתם.
"החלטנו להשתמש בפסולת הזו כדי לייצר ממנה קשיות לשתייה" ,אומרים כליל וינון שיר" .מצאנו תהליך שבו
אפשר לנצל )להשתמש( את הגבעולים היבשים של החיטה .ככה פותרים בעיה לחקלאים וגם שומרים על הסביבה".
מאות בתי עסק כבר החלו )התחילו( להשתמש בקשיות החדשות מתוך רצון לשמור על הטבע.

זוֹ א יוֹנָה ,זֶה ְמ ַרגֵל!

ַה ְל ָטאוֹת נֶגֶד
ַה ְמכוֹנִיוֹת
שׁ ַמלִיוֹת
ַה ַח ְ
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מאת רונן גליק
ֲמי ִנים ֶשׁ ַהיוֹנִ ים
ָשׁים ֶשׁ ַמא ִ
יֵשׁ ֲאנ ִ
רוֹאים ְבּכֹל ָמקוֹם ֵהן
ַחנוּ ִ
ֶשׁ ֲאנ ְ
רוֹבּוֹטים.
ִ
א יוֹ ִניםֶ ,א ָלא
)עשׂוּ( ַה ְפגָנוֹת
ֵהם ְכּ ָבר ָע ְרכוּ ָ
אַרצוֹת
ִבּ ְמקוֹמוֹת שׁוֹ ִנים ְבּ ְ
כּוֹת ֶרת:
ַה ְבּ ִריתַ ,ת ַחת ַה ֶ
יתיוֹת".
ֲמ ִ
"היוֹנִ ים ֵאינָן א ִ
ַ
רוֹבּוֹטים
ִ
ֲמי ִנים ֶשׁ ַהיוֹ ִנים ֵהם
ֵהם ַמא ִ
ֶשׁ ְמ ַר ְג ִלים אַ ֲח ֵרינוּ ,וְ ֶשׁ ַה ֶמ ְמ ָשׁ ָלה
יתיוֹת.
ֲמ ִ
יל ָקה ֶאת ַהיוֹ ִנים ָהא ִ
יק ִנית ִס ְ
אָמ ִר ָ
ָה ֶ
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חוּטי ַח ְשׁ ַמל.
עוֹמדוֹת ַעל ֵ
יבּה ֶשׁיוֹנִ ים ְ
אוֹמ ִרים( ,זוֹ ַה ִס ָ
)ל ִפי ָמה ֶשׁ ֵהם ְ
ָתם ְ
ְל ַט ֲענ ָ
עוֹמדוֹת ַעל
"ל ֵכן ַהיוֹנִ ים ְ
פּוֹעל ַעל ַח ְשׁ ַמל"ֵ ,הם ַמ ְס ִבּ ִיריםָ .
"כֹּל רוֹבּוֹט ֵ
סוֹללוֹת ֶשׁ ָל ֶהן".
חוּטי ַה ַח ְשׁ ַמל ְכּ ֵדי ְל ָמ ֵלא ֶאת ַה ְ
ֵ
ֱמת
יתיוֹת" ,א ֶבּא ֶ
ֲמ ִ
"היוֹנִ ים ֵאינָן א ִ
נוּעה ַ
אוּלםַ ,ר ִבּים טוֹ ֲע ִנים ֶשׁאַ ְנ ֵשׁי ַה ְת ָ
ָ
יחהֶ ,שׁ ַמ ְראָה ַעד ַכּ ָמה
ֲמי ִנים ְבּזֶהֵ .הם טוֹעֲנִ ים ֶשׁזוֹ ְבּ ֶע ֶצם סוּג ֶשׁל ְבּ ִד ָ
ַמא ִ
יפּ ִשׁ ִיים.
ֲמין ִבּ ְד ָב ִרים ִט ְ
כוֹלים ְל ַהא ִ
ָשׁים ְי ִ
ֲאנ ִ
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מאת איילה שמעוני
ֶח ְב ַרת ַה ְמכוֹנִ יוֹת ַה ַח ְשׁ ַמ ִליוֹת,
'ט ְס ָלה'ְ ,מ ַת ְכ ֶננֶת ִל ְבנוֹת ִמ ְפ ָעל
ֶ
ֶר ַמנְ יָה.
גָדוֹל ְבּג ְ
חוֹב ֵבי ֶט ַבע ִמ ְתנ ְַג ִדים
אוּלםְ ,
ָ
ֲק ַמת ַה ִמ ְפ ָעל
)א ַמ ְס ִכּ ִימים( ַלה ָ
יבּנוֹת
ִמ ְפּנֵי ֶשׁהוּא אָמוּר ְל ִה ָ
ְבּ ֶשׁ ַטח ֶשׁ ַחיוֹת בּוֹ ְל ָטאוֹת ַרבּוֹת.
ֲביר
דוֹר ִשׁים ְל ַהע ִ
חוֹב ֵבי ַה ֶט ַבע ְ
ְ
אַחר.
ֶאת כֹּל ַה ְל ָטאוֹת ְל ָמקוֹם ֵ
חוֹשׁ ִשׁים )פּוֹ ֲח ִדים(
'ט ְס ָלה' ְ
ְבּ ֶ

יוּכלוּ ַלעֲשׂוֹת ֶאת זֶה,
ֶשׁ ֵהם א ְ
ָקי
ֲק ַמת ַה ִמ ְפ ָעל ָה ֲענ ִ
וְ ָל ֵכן ה ָ
טוּח(...
ִנ ְמ ֵצאת ְבּ ָס ֵפק )א ָבּ ַ

ימים מיוחדים בשנה

20

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

ְ 29בּ ֵד ֶצ ְמבֶּר – יוֹם ַה ִתיקַ -תק
יוֹם זֶה ָבּא ְל ַה ְז ִכּיר ֶאת ִת ְקתוּק ַה ָשׁעוֹן .הוּא ָבּא ְל ַהזְ ִכּיר ָלנוּ ֶשׁ ַה ָשׁנָה
יכים
ַחנוּ ְצ ִר ִ
ָמים ,וְ ֶשׁיֵשׁ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֲאנ ְ
ֶימת ) ִנ ְג ֶמ ֶרת( ְבּעוֹד ַכּ ָמה י ִ
ִמ ְס ַתי ֶ
ְל ַה ְס ִפּיק ַלעֲשׂוֹת ִל ְפנֵי ֶשׁ ִהיא נִ ְג ֶמ ֶרת.
ַחנוּ ַח ִיים ְבּ ֵמרוֹץ ֶנגֶד
ִמ ַצד ֵשׁנִ יַ ,היוֹם ַהזֶה גַם ַמ ְז ִכּיר ָלנוֶּ ,שׁ ַל ְמרוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
יוֹתר ִמ ַדי ֵמ ַה ִת ְקתוּק ַהזֶה...
יל ֵחץ ֵ
נוּח ְק ָצת וְ א ְל ִה ָ
)ה ָשׁעוֹן(ְ ,כּ ַדאי גַם ָל ַ
ַה ְז ַמן ַ

עציצים לעצלנים
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אֳ

מאת אבי גלבוע

להשקות את העציצים שלהם

שלהם מתאים במיוחד לבתי מלון

כולנו אוהבים פרחים וצמחים,
אבל לא כולנו מגדלים אותם

אפילו פעם בשמונה חודשים והכל
יצמח מצויין".

ולחברות גדולות.
"בבניינים גדולים יש גננים

בבית .זאת ,בעיקר ,בגלל שאין לנו
זמן לטפל בהם .לפעמים אנחנו
שוכחים להשקות אותם והם מתים.
בדיוק בשביל זה חברה ישראלית

במוצר החדש יש גם חומרים
שעוזרים לצמחים לגדול .כך הם

שמשקים את העציצים במסדרונות
ובחדרים" ,הם אומרים" .עכשיו

יגדלו טוב יותר.
רבים אוהבים את הרעיון הזה.

הם כבר לא יצטרכו לעשות את
העבודה הזו והצמחים יגדלו לבד".

"סוף-סוף ,אוכל לגדל צמחים בלי
לפחד שהם ימותו לי" ,אומרת
רעות יודקביץ'" .אני מתעצלת
להשקיע בעציצים ולכן ויתרתי

אולם ,יש כאלה שלא אוהבים את
המוצר החדש.
ַד ִלים עציצים כדי להיות
"אנחנו ְמג ְ
בקשר עם האדמה ועם הטבע" ,הם

עליהם .אולי עכשיו הבית שלי
שוב יהיה ירוק".

אומרים" .הכייף הוא להשקות את
הצמח ולטפל בו ,ולא לעשות זאת

בחברת 'טומגרו' חושבים שהמוצר

פעם בחצי שנה".

המציאה מוצר מעניין – חומר
במקום אדמה ,שמשקה את הצמח
במקום שאנחנו נעשה זאת.
"עם המוצר שלנו ,לא צריך לדאוג
להשקייה של הצמחים" ,אומר
טוֹמ ְגרוֹ
רותם ברקין ,מחברת ְ
) " .(TomGrowאנשים יכולים
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סיפורים מכאן ומשם ומכל העולם
סימן לכבוד וליופי

22

בגרמניה נערך כינוס )אסיפה( של אנשים עם זקנים ושפמים מיוחדים.
הם ערכו תחרות על 'הזקן הארוך ביותר והשפם היפה ביותר'.
בתמונה :משתתף אוסטרי מציג את הזקן המיוחד שלו.
"אני מטפל בזקן ובשפם שלי כל הזמן" ,הוא אומר" .שפם וזקן הם
סימן לכבוד וליופי".

עוד חוק מוזר
בצפון קוריאה

23

ממשלת צפון קוריאה

ממשלת צפון קוריאה הודיעה
לאחרונה שלאזרחים אסור
ללבוש מעילי עור.
"זה לא מכובד להתלבש כמו
המנהיג שלנו" ,קבעה הממשלה.
אגב ,בצפון קוריאה יש חוקים
מוזרים רבים .האזרחים פשוט
כבר רגילים אליהם....

למה יש מיליוני סרטנים על האי?
אי חג המולד נמצא לא רחוק
מאוסטרליה .בכל שנה ,בחודשים
הגשומים ,מיליוני סרטנים אדומים
יוצאים מהיערות שבאי הקטן ,והולכים
לחופים להטיל את הביצים שלהם.
השנה ,מספר הסרטנים היה גדול
במיוחד ,ותושבי האי נאלצו )היו חייבים(
להישאר בבתים.
"הכבישים מלאים בסרטנים ואנחנו לא
יכולים לנסוע עליהם" ,הם אומרים" .הם
מגיעים עד לבתים ואנחנו עושים הכל
כדי שהם לא ייכנסו פנימה .זה מפחיד".
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אֳ

הפתעה על הגג

מאת כתבי רויטרס ברחבי העולם

25

בקליפורניה שבארצות הברית ,רגילים לראות דובים מתקרבים
לבתים כדי לחפש אוכל .אולם ,זה בהחלט לא רגיל לראות דוב
מטייל על הגג...
הדוב שבתמונה ,טיפס על גג של בית ,אך לא ידע איך לרדת ממנו.
איש רשות הטבע והחיות הגיע למקום כדי לעזור לדוב לרדת .הוא
ירה בו חץ הרדמה כדי שהדוב לא יתקוף אותו .לאחר מכן ,הוא
הוריד אותו בזהירות ִושחרר אותו ְּבמקום רחוק מאנשים.

הכינור של נַֺח

26

שנה של
הפגנות

27

החקלאים בהודו מציינים שנה
שלמה של הפגנות.
הם מוחים )מדברים נגד( נגד
חוקים חדשים של הממשלה
ההודית .לדעתם ,חוקים אלה
פוגעים בהם.
הם מפגינים כל יום ,במשך שנה
שלמה.
הממשלה ההודית הודיעה
י-מ ְר ִצ'י היה תקופה )זמן( ארוכה בבידוד בגלל
האומן האיטלקי ִליוִ יוֹ ִד ַ
הקורונה .בזמן הזה ,הוא יצר )בנה( סירה בצורה של כינור .ליצירה הוא
קרא "הכינור של נח".

שהיא תבטל חלק מהחוקים ,אך
החקלאים רוצים ביטול של כל
החוקים וממשיכים בהפגנות.

את היצירה הוא ֵה ִשׁיט בתעלות של ונציה .גונדולות ,שהן הסירות
המיוחדות של ונציה ,ליוו את היצירה בפעם הראשונה שהיא היתה
במים.
כפי שאפשר לראות ,על סירת הכינור יש רביעיית כנרים ,שמנגנים תוך
כדי ַש ִיט על הכינור.
"היצירה היא לזכר אלה שמתו מהקורונה" ,אומר די-מרצ'י" .עכשיו
אנחנו יוצאים שוב לחיים ,כמו נֹח שיצא מהתיבה".
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סיפור קצר
גַם ֲא ֵחרִים ְצרִיכִים לֵיהָנוֹת

28

)מ ָתנָה
ירוּשׁה ַ
יבּ ָלה ִבּ ָ
ַנ ֲע ָרה ְצ ִעי ָרה ִק ְ

אָמר ַה ַגנָן.
"ח ִכּי ְבּ ַס ְב ָלנוּת"ַ ,
ַ

אַת
"על ֵאיזֶה ְפּ ָר ִחים ֲח ָד ִשׁים ְ
ַ

אַחר ַה ָמוֶות( ַבּ ִית ָק ָטן ִמ ָס ְב ָתא ֶשׁ ָלה.
ְל ַ
ָפה ִעם ְצ ָמ ִחים
ַל ַבּ ִית ָה ְי ָתה ִגינָה י ָ
ֲבה ֶאת ַה ִגינָה
ַר ִבּיםַ .ה ַנ ֲע ָרה אָה ָ
יפּ ָלה ָבּה כֹּל יוֹם.
וְ ִט ְ
אוֹה ֶבת ֶאת ַה ִגינָה ַהזוֹ ְבּ ִדיוּק
" ֲא ִני ֶ
אָמ ָרה
ֲבה"ְ ,
ְכּמוֹ ֶשׁ ָס ְב ָתא אַה ָ

יוֹתר זְ ַמן
לוֹק ַח ְק ָצת ֵ
"ל ְפ ָע ִמים זֶה ֵ
ִ
חוֹשׁ ִבים".
ִמ ָמה ֶשׁ ְ
ימה ַה ַנ ֲע ָרה ְל ַה ְמ ִתין ְ)ל ַחכּוֹת( עוֹד
ִה ְס ִכּ ָ
חוֹד ִשׁים ,אַַ ה ֶצ ַמח ַרק ִה ְמ ִשׁי
ַכּ ָמה ָ
יוֹצא ִמ ֶמנוּ.
ִל ְגדוֹל ִמ ְבּ ִלי ֶשׁאַף ֶפּ ַרח ֵ
יוֹם ֶא ָחדִ ,היא ָפּ ְג ָשׁה ֶאת ַה ְשׁ ֵכנָה

ֲלה ַה ַנ ֲע ָרה.
ְמ ַד ֶבּ ֶרת?"ָ ,שׁא ָ
"על ַה ְפּ ָר ִחים ֶשׁל ַה ֶצ ַמח ַה ְמ ַט ֵפּס
ַ
ָדר ֶשׁל
ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁ ָל .הוּא ְמ ַט ֵפּס ַעל ַהג ֵ
"בּוֹאי ִת ְר ִאי
ִ
אָמ ָרה ַה ְשׁ ֵכנָה.
ַה ִגינָה"ְ ,
ֵמ ַה ַחלוֹן ֶשׁ ִלי".
ָכה,
ָה ְל ָכה ַה ַנ ֲע ָרה ְל ֵבית ַה ְשׁ ֵכנָה ַהנ ָ

אוֹתי ְל ַט ֵפּל
ימ ָדה ִ
"ס ְב ָתא ִל ְ
ַל ֲח ֶב ְר ָתהָּ .

ָכה ֶשׁ ָלה.
ַהנ ָ

ֲתה ֶשׁכֹּל ַה ְפּ ָר ִחים ֶשׁל ַה ֶצ ַמח
ְו ָרא ָ

עוֹבדוֹת
ַבּ ְצ ָמ ִחיםִ .היא ַו ֲא ִני ָה ִיינוּ ְ
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ַבּ ִגינָהָ .ה ִיינוּ גַם ֶנהֱנוֹת

יוֹד ַעת ,אֲנִ י ֶנ ֱהנֵית ְמאוֹד ֵמ ַה ִגינָה
"אַת ַ
ְ
אָמ ָרה
ָפים ֶשׁ ָבּה"ְ ,
וּמ ַה ְפּ ָר ִחים ַהי ִ
ֶשׁ ָלֵ 

פּוֹר ִחים ַבּ ָצד ַה ֵשׁנִ י ֶשׁל
ֶה ָח ָדשְׁ ,
ָדר...
ַהג ֵ

ִמ ָס ָל ִטים ֶשׁל ְי ָרקוֹת ְט ִר ִייםֶ ,שׁ ָה ִיינוּ
יכה
קוֹטפוֹת ֵמ ַה ִגינָהַ .ע ְכ ָשׁיו ֲא ִני ַמ ְמ ִשׁ ָ
ְ

)מ ְס ַת ֶכּ ֶלת(
יטה ִ
ַה ְשׁ ֵכנָה" .אֲנִ י ַמ ִבּ ָ

אַת ְמ ַט ֶפּ ֶלת
ֵמ ַה ַחלוֹן וְ רוֹאָה ַכּ ָמה ְ

וּמי ֲה ָרה
ִהיא ָק ְט ָפה ַכּ ָמה ֵמ ֶהם ִ
אוֹתם ְל ַגנָן ַה ְכּ ָפר.
ְל ַה ְראוֹת ָ

ֲבה".
ֶאת ַד ְר ָכּה ִמתוֲֹ הנָאָה וְ אָה ָ
דוֹלים
ֲבה ֶאת ָה ֵע ִצים ַה ְג ִ
ַה ַנ ֲע ָרה אָה ָ
ָתנוּ ֵצלֶ ,את ַה ְצ ָמ ִחים ַה ְמ ַט ְפּ ִסים
ֶשׁנ ְ

עוֹב ֶדת ָק ֶשׁה.
אַת ֶ
ַבּ ְצ ָמ ִחים וְ ַעד ַכּ ָמה ְ
יוֹשׁ ֶבת ָשׁעוֹת
ִבּ ְג ַלל ַהנָכוּת ֶשׁ ִלי ,אֲנִ י ֶ
חוּצה.
וּמ ְס ַת ֶכּ ֶלת ַה ָ
אֲרוּכּוֹת ְליַד ַה ַחלוֹן ִ

"אַת רוֹאָה ,א ָת ִמיד ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת
ְ
ֲמ ִצים ֶשׁ ָלנוּ",
תוֹצאוֹת ֶשׁל ַה ַמא ָ
ֶאת ַה ָ
אָמר ַה ַגנָןֶ ,שׁ ֶנ ֱהנָה אַף הוּא ֵמ ַה ְפּ ָר ִחים
ַ

ֶשׁ ִכּיסוּ ֶאת ַה ְג ֵדרוֹת ְו ִקירוֹת ַה ַבּ ִיתֶ ,את
קוֹט ֶפת
ִצ ְמ ֵחי ַה ַת ְב ִלין ֶשׁ ֵמ ֶהם ָה ְי ָתה ֶ
ַחל ַה ָק ָטן ֶשׁ ָע ָבר ַבּ ִגינָה
ְל ָס ָלטְ ,ו ֶאת ַהנ ַ

חוֹד ִשׁים ָהאַ ֲחרוֹנִ ים ,אֲנִ י ֶנ ֱהנֵית
ַבּ ָ
יוּחד ֵמ ַה ְפּ ָר ִחים ַה ֲח ָד ִשׁים ֶשׁ ָל.
ִבּ ְמ ָ
)נוֹתן( ִלי ֲהנָאָה
יוֹפי ֶשׁ ָל ֶהם ַמעֲנִ יק ֵ
ַה ִ

ֲח ִרים ֶנהֱנִ ים
"ל ְפ ָע ִמים ,א ֵ
ָפיםִ .
ַהי ִ
ֲפילוּ א
ַחנוּ א ִ
ֲבוֹדה ֶשׁ ָלנוּ ַו ֲאנ ְ
ֵמ ָהע ָ
יוֹד ִעים ַעל ָכּ .וְ ִל ְפ ָע ִמיםַ ,ה ֲהנָאָה
ְ

אוֹתה.
ְו ִה ְשׁ ָקה ָ
ֲצי ְפּ ִריֵ ,מ ֶהם
ַבּ ִגינָה ָהיוּ גַם ַכּ ָמה ע ֵ
ימא
ָה ְי ָתה ַה ַנ ֲע ָרה ְמ ִביאָה ֵפּירוֹת ְל ִא ָ
יבּה.
ֶשׁ ָלהְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ָת ִכין ֵמ ֶהם ִר ָ
יבּ ָלה ַה ַנ ֲע ָרה ֶצ ַמח ְמ ַט ֵפּס
יוֹם ֶא ָחדִ ,ק ְ

)מ ְס ַת ֶכּ ֶלת( ָבּ ֶהם כֹּל
ַר ָבּה ַואֲנִ י ִמ ְתבּוֹ ֶננֶת ִ
מוֹדה ָל."
ַהזְ ַמן .אֲנִ י ַמ ָמשׁ ָ

יוֹתר
שׁוּבה ַה ְר ֵבּה ֵ
ֲח ִריםֲ ,ח ָ
ֶשׁל ָהא ֵ
ֵמ ַה ֲהנָאָה ֶשׁ ָלנוּ"...

ְבּ ַמ ָתנָהָ .שׂ ְמ ָחה ַה ַנ ֲע ָרה ַעל ַה ֶצ ַמח
ֶה ָח ָדשְׁ ,ו ָשׁ ְת ָלה אוֹתוֹ ִבּ ְק ֶצה ַה ִגינָה.
אוּלםְ ,ל ַצ ֲע ָרה ָה ַרבַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁהוּא
ָ
הוֹציא ְפּ ָר ִחים.
גוֹבה ,הוּא א ִ
יפּס ַל ַ
ִט ֵ
ֲמ ִצים
אַכ ְז ָבה ְלגַלוֹת ֶשׁ ַה ַמא ָ
ִהיא ִה ְת ְ
תוֹצאוֹת(.
)ס ָתםְ ,לא ָ
ֶשׁ ָלה ָהיוּ ַל ָשׁ ְווא ְ
יפּ ָרה
מוֹציא ְפּ ָר ִחים"ִ ,ס ְ
"הוּא א ִ
חוֹשׁ ֶבת ַלעֲקוֹר
ַל ַגנָן ֶשׁ ַחי ַבּ ְכּ ָפרֲ " .א ִני ֶ
הוֹציא ֵמ ַהשׁוֹ ֶרשׁ( אוֹתוֹ ,וְ ִל ְשׁתוֹל ָשׁם
)ל ִ
ְ
אַחר".
ֶצ ַמח ֵ
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חידה בלשית

שׁ ָצרִי חוֹ ְקרִים ֲח ָכ ִמים
יֵשׁ ִמ ְקרִים ֶ

קצר ולעניין

29

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

בשנים
האחרונות,
נולדים
תאומים
יותר מבכל
תקופה )זמן(
אחרת.
האדם הראשון שקיבל קנס
על נסיעה מהירה במכונית
היה וולטר ארנולד .הוא
נתפס נוסע במהירות של 8
קילומטר בשעה .כיום ,מותר
לנסוע  120קילומטר בשעה,
ואף יותר.
העולם מבזבז כמיליארד טון
של אוכל בשנה.

ַה ֶדלֶת ַהנְכוֹנָה
חוֹקה ֵמ ָה ִעיר .הוּא ִנ ְכנַס
ָפה ֶשׁ ָה ְי ָתה ְר ָ
ילה י ָ
יע ִל ְראוֹת וִ ָ
אָדם ֶא ָחד ִה ִג ַ
ָ
ֲלה אַ ֲח ָריו.
אשׁית ִנ ְנע ָ
ַל ָמקוֹם ְכּ ֵדי ִל ְראוֹת ֶאת ַה ֲח ָד ִריםְ ,ואָז ַה ֶד ֶלת ָה ָר ִ
הוֹבילוּ ַל ֲח ָד ִרים
הוּא ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ִמ ְס ְדרוֹן ַצר ִעם ָשׁלוֹשׁ ְד ָלתוֹתֶ ,שׁ ִ
סוּכּנִ ים.
ְמ ָ
ָק ִיים; ַבּ ֶח ֶדר ֵמאֲחוֹ ֵרי
ַבּ ֶח ֶדרֵ ,מאֲחוֹ ֵרי ַה ֶד ֶלת ָה ִראשׁוֹנָהָ ,היוּ ְנ ָח ִשׁים ֲענ ִ
ישׁיתָ ,היָה
וּמאֲחוֹ ֵרי ַה ֶד ֶלת ַה ְשׁ ִל ִ
ַה ֶד ֶלת ַה ְשׁנִ יָיהָ ,ע ַמד ְד ָרקוֹן יוֹ ֵרק ֵאשׁ; ֵ
כוּכית ַמ ְג ֶד ֶלת .כֹּל ִמי ֶשׁ ִנ ְכנַס ַל ֶח ֶדרָ ,היָה ִנ ְשׂ ַרף ֵמ ַה ֶשׁ ֶמשׁ
ֶח ֶדר ָעשׂוּי ִמזְ ִ
כוּכית.
ָקה ֶשׁ ָח ְד ָרה )נִ ְכנְ ָסה( ֶד ֶרִ קירוֹת ַה ְז ִ
ַה ֲחז ָ
ְבּ ֵאיזוֹ ֶדלֶת יִ ְב ַחר ָה ִאישׁ ְכּדֵי ָל ֵצאת ֵמ ַהוִוילָה ְבּלִי ְל ִהי ָפּגַע?

כמה מילים על מילה
תוּכל
ישׁית .אָז א ִת ְהיֶה ֶשׁ ֶמשׁ ֶשׁ ַ
ֵיצא ֵמ ַה ֶד ֶלת ַה ְשׁ ִל ִ
ְתשׁוּבָה :הוּא ְי ַח ֶכּה ַל ַל ְי ָלה ,וְ י ֵ
ִל ְשׂרוֹף אוֹתוֹ.

כמה מילים על מילה

הנוסעת הראשונה לחלל
היתה כלבה בשם ַלייקה.
זה קרה בשנת .1957
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ִשׁ ָמעוֹת אוֹתוֹ ַה ָדבָרֲ ,אבָל יֵשׁ ָל ֶהן
דוֹמה ,אוֹ נ ְ
שׁכְּתוּבוֹת בְּצוּרָה ָ
יֵשׁ ִמילִים ְבּ ִע ְברִיתֶ ,
שׁל:
ְמ ָ
שׁ ָמעוּת שׁוֹנָה ,ל ָ
ַמ ְ

זְרִיקָה
נוֹתנִ ים
אוֹתה ְ
פוּאיתֶ ,שׁ ָ
יקה ְר ִ
יֵשׁ זְ ִר ָ
ִעם ַמזְ ֵרק ְלתוַֹ הגוּף.
ֲשׁר
פּוֹרט – ַכּא ֶ
יקה ִבּ ְס ְ
וְ יֵשׁ זְ ִר ָ

31

אֳ

Pixabay

זוֹר ִקים ַכּדוּרְ ,ל ָמ ָשׁל.
ְ
ילה ִמזְ ָר ָקהְ ,קשׁוּ ָרה
ַה ְי ַד ְע ֶתם ֶשׁ ַה ִמ ָ
יקה? ַה ִמזְ ָר ָקה ְכּ ִאילוּ
ילה זְ ִר ָ
ַל ִמ ָ
זוֹ ֶר ֶקת ֶאת ַה ַמ ִים ַלאֲוִ ויר.
Pixabay

בגלל התחממות כדור הארץ,
צמח הקקאו נמצא בסכנת
הכחדה )היעלמות מהעולם(.
האם זה הסוף של השוקולד
שכולנו אוהבים?
חלק מנחשי הים יכולים
לנשום דרך העור שלהם.
בזמן הריון ,השיער
והציפורניים
של האישה
צומחים מהר
יותר.
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כַּדוּ ֶרגֶל חוֹ ְרפִּי
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מאת רונן גליק
מוּרגָשׁ.
קוֹשׁי ְ
ֵבּינְ ַת ִייםַ ,החוֹ ֶרף ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִ
אוּלם
ְבּאַנְ ְג ִליָה ְכּ ָבר ֵה ֵחל ִ)ה ְת ִחיל( ָל ֶר ֶדת ֶשׁ ֶלגָ ,
עוֹצר ֶאת ִמ ְשׂ ֲח ֵקי ַה ַכּדוּ ֶרגֶל.
זֶה א ֵ
נוֹעד
יוּחד ֶשׁל ַה ַכּדוּר .הוּא ַ
ִשׂימוּ ֵלב ַל ֶצ ַבע ַה ְמ ָ
ִ)בּ ְשׁ ִביל( ְל ַה ְב ִליט ֶאת ַה ַכּדוּר ַעל ֶר ַקע ַה ֶשׁ ֶלג ַה ָל ָבן.
ירוֹפּה
יצ ַט ְדיוֹנִ ים ְבּ ֵא ָ
יוֹתר ִא ְ
יוֹתר וְ ֵ
אַגַבַ ,כּיוֹםֵ ,
ֶשׁם
אַרצוֹת ַה ְבּ ִרית נִ ְבנִ ים ִעם גַג .זֹאת ְכּ ֵדי ֶשׁ ַהג ֶ
וּב ְ
ְ
ַפ ִריעוּ ַל ַשׂ ְח ָק ִנים וְ ַל ָק ָהל.
אוֹ ַה ֶשׁ ֶלג א י ְ

רויטרס

חמישה מיליון שקלים עבור...
אֳ
נעליים משומשות?!

תוֹצָאָה
הִיסְטוֹרִית

34
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מאת איילה שמעוני
זוג נעלי ספורט משומשות )לא חדשות( נמכר לאחרונה בחמישה
מיליון שקל.
זהו שיא במחיר לנעלי ספורט משומשות.
הן היו שייכות לכדורסלן מייקל ג'ורדן ,שנחשב לכדורסלן הטוב

Pixabay

ביותר בהיסטוריה.

מאת עמית גרינברג

הנעליים האלה נעשו על-פי הצורה והגודל של הרגליים של ג'ורדן.

ָשׁים ֶשׁל אַ ְנ ְג ִליָה
נִ ְב ֶח ֶרת ַהנ ִ

לפי הצורה הזו ,חברת 'נייקי' מכרה נעליים בכל רחבי העולם

חוֹדשׁ
יצ ָחה ְבּסוֹף ַה ֶ
ְבּ ַכדוּ ֶרגֶל נִ ְ

בהצלחה גדולה.

ֶשׁ ָע ָבר ֶאת נִ ְב ֶח ֶרת ַל ְט ִביָה
תוֹצאָה – .20:0
ַבּ ָ
זֶהוּ ִשׂיא ֶשׁל נִ ְב ֶח ֶרת אַ ְנ ְג ִלית
כּ ְֹל ֶשׁ ִהי ְבּ ַכדוּ ֶרגֶל.
ְבּ ַל ְט ִביָה א אָהֲבוּ ֶאת
ַה ִה ְת ַנהֲגוּת ֶשׁל ַה ַשׂ ְח ָק ִניוֹת
ָהאַנְ ְג ִליוֹת.
ֲבל ֵהן
"הן ַשׂ ְח ָק ִניוֹת טוֹבוֹת ,א ָ
ֵ
ֹל-כּ
יע כּ ָ
א ָהיוּ ְצ ִריכוֹת ְל ַה ְב ִק ַ
ֲליב(
)ל ַהע ִ
וּל ַה ְשׁ ִפּיל ְ
ַה ְר ֵבּה ְשׁ ָע ִרים ְ

אוֹתנוּ"ֵ ,הן ִה ְתלוֹ ְננוּ.
ָ
Sotheby's
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גַם ַה ְכּ ָלבִים
הוֹ ְלכִים ַל ֲעבוֹדָה
35

מאת שירה לוי
ֲלי ְכּ ָל ִבים ַר ִבּים יֵשׁ ְבּ ָעיָה –
ְל ַבע ֵ
ָמה ַלעֲשׂוֹת ִעם ַה ְכּ ָל ִבים ַבּ ְז ַמן
ֲבוֹדה.
ֶשׁ ֵהם ַבּע ָ
יוֹתר ְמקוֹמוֹת
יוֹתר ְו ֵ
ִמ ְת ָבּ ֵררֶ ,שׁ ֵ
עוֹלם ַמ ְר ִשׁים
וּב ָ
ֲבוֹדה ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
ע ָ
)נוֹת ִנים ְרשׁוּת( ְל ָה ִביא ְכּ ָל ִביםָ .כּ
ְ
יוֹשׁב מוּל
עוֹבד ֵ
ֶא ְפ ָשׁר ִל ְראוֹת ֵ
ֲשׁר ַה ֶכּ ֶלב ֶשׁלוֹ ְליָדוֹ
ַה ַמ ְח ֵשׁב ַכּא ֶ
עוֹב ִדים
תוֹבב ֵבּין ְשׁאָר ָה ְ
אוֹ ִמ ְס ֵ
ַבּ ִמ ְשׂ ָרד.
ידים
מוֹר ִ
ֲבוֹדה ִ
"כּ ָל ִבים ַבּע ָ
ְ
טוֹבה ֵבּין
יוֹצ ִרים ֲא ִווי ָרה ָ
ַל ַחץ ְו ְ
מוּמ ִחים
אוֹמ ִרים ְ
עוֹב ִדים"ְ ,
ָה ְ
ֲלי ַה ְכּ ָל ִבים
ֲבוֹדה" .גַם ַבּע ֵ
ַלע ָ
יוֹתרִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ֵהם
עוֹב ִדים טוֹב ֵ
ְ
ֲגים ַל ֶכּ ֶלב ֶשׁ ִה ְשׁ ִאירוּ ְל ַבד
א דוֹא ִ
ַבּ ַבּ ִית".
נוֹתנוֹת
ֲפילוּ ְ
ָל ֵכן ,יֵשׁ ֲח ָברוֹת ֶשׁא ִ
ֲצוּעים.
אוֹכל ְו ַצע ִ
ַל ְכּ ָל ִבים ֶ
ֲבים
אוּלם ,יֵשׁ גַם ָכּ ֵא ֶלה ֶשׁא אוֹה ִ
ָ
ֶאת ָה ַר ְעיוֹן.
אָל ְר ִג ִיים ִל ְכ ָל ִבים,
עוֹב ִדים ֶשׁ ֶ
"יֵשׁ ְ
אוֹ ְמ ַפ ֲח ִדים ֵמ ֶהםֵ .הם א
ֲשׁר יֵשׁ ְכּ ָל ִבים
כוֹלים ַלעֲבוֹד ַכּא ֶ
ְי ִ
אוֹמ ִרים.
ַבּ ִמ ְשׂ ָרד"ֵ ,הם ְ
חוֹשׁ ִביםַ :ה ִאם ְכּ ָל ִבים
אַתם ְ
ָמה ֶ
ֲבוֹדה זֶה ָד ָבר טוֹב?
ַבּע ָ

DepositPhotos

בֵּית ֵספֶר מוּ ְדפָּס
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מאת רונן גליק
עוֹלם ֵאין
יליוֹנֵי ְי ָל ִדים ָבּ ָ
ִל ְמאוֹת ִמ ְ
לוֹמ ִדים ִבּ ְשׁ ָט ִחים
ָבּ ֵתי ֵס ֶפרֵ .הם ְ
לוּחִ ,כּ ְסאוֹת אוֹ
תוּחים ְלא ַ
ְפּ ִ
שׁוּל ָחנוֹת.
ְ
ָלאַ ֲחרוֹנָהִ ,נ ְמ ָצא ִפּ ְתרוֹן ִל ְב ִניַית
זוֹלה –
טוֹבה ְו ָ
ָבּ ֵתי ֵס ֶפר ְבּצוּ ָרה ָ
מוּד ָפּ ִסים.
ָבּ ֵתי ֵס ֶפר ְ
Courtesy of Studio Mortazavi
ת-מ ַמד
ָה ַר ְעיוֹן ָפּשׁוּטַ :מ ְד ֶפּ ֶסת ְת ַל ֵ
קוֹב ַעַ .ל ְמכוֹנָה יֵשׁ ִצינוֹר
יצה ֶבּטוֹן ְל ִפי ָמה ֶשׁ ַה ַמ ְח ֵשׁב ֵ
ָקיתֶ ,שׁ ַמ ְשׁ ְפּ ִר ָ
ֲענ ִ
שׁוֹפֶ את ַה ֶבּטוֹן ַל ִקירוֹת ְו ָל ְר ָצפוֹת.
גָדוֹלֶ ,שׁ ֵ
ידים ַר ִבּים.
נוֹתן ִת ְקוָוה ְל ַת ְל ִמ ִ
ָה ַר ְעיוֹן ַהזֶה ֵ
תוּכנָנִ ים ָבּ ֵתי
וּלאַ ֲח ָריו ְמ ְ
ַס ָקר ְ
יטה ַהזוֹ נִ ְבנָה ְבּ ַמ ְדג ְ
ֵבּית ַה ֵס ֶפר ָה ִראשׁוֹן ַבּ ִשׁ ָ
עוֹלם.
נוֹס ִפים ִבּ ְמ ִדינוֹת שׁוֹנוֹת ָבּ ָ
ֵס ֶפר ָ
יטה ַה ֲח ָד ָשׁה.
ַבּ ְתמוּנָהַ :ה ְד ָמיָה ֶשׁל ֵבּית ֵס ֶפר ֶשׁ ִנ ְבנָה ַבּ ִשׁ ָ

האוכל מתקלקל? מצויין!
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אֳ

מאת איילה שמעוני
רשת ההמבורגרים העולמית,
'בורגר קינג' ,פרסמה סרטון
שמראה המבורגר שלה מתקלקל.
"בהמבורגר שלנו אין חומרים
  
ְמ ַשׁ ְמ ִרים" ,הם אומרים" .ולכן הוא

 
מתקלקל אחרי כמה ימים".


הם רומזים לכך ,שהמבורגרים של
חברות אחרות לא מתקלקלים אפילו לאחר כמה שנים.
"זה לא בריא לאכול אוכל עם חומרים לא טבעיים" ,הם אומרים" .אנחנו
מראים שהאוכל שלנו מתקלקל כי זה אומר שהוא עשוי מחומרים
טבעיים ולכן הוא בריא יותר".
בעצם ,יש כאן רעיון הפוך .בדרך כלל חברות מראות את האוכל שלהם
בצורה היפה ביותר שלו .ואילו כאן ,הם מראים איך הוא מתקלקל.
הסרטון הזה משך את תשומת הלב של רבים בעולם ,והוא שודר
בתוכניות חדשות ברחבי העולם.
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להגיע ממילה למילה

תשבץ טור מרכזי

ְק ֵבּל ֶאת
אַחת ,וּל ַ
ְה ְחלִיף אוֹת ַ
ְשׁרֶת ִמילִיםְ .בּכֺל ַפּ ַעם ,יֵשׁ ל ַ
שׁר ֶ
ִפנֵיכֶם ַ
לְ
אַחרוֹנָה.
ַמילָה ָה ֲ
שׁ ַתגִיעוּ ל ִ
ָשׁהַ ,עד ֶ
ַה ִמילָה ַה ֲחד ָ
אַחרוֹנָה.
ְאת ַה ִמילָה ָה ֲ
ַסנוּ ֶאת ַה ִמילָה ָהרִאשׁוֹנָה ו ֶ
ְכּדֵי ַל ֲעזוֹר ָלכֶםִ ,ה ְכנ ְ

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

ָ .1מזוֹן
יט ְליָה
ִ .1בּי ַרת ִא ַ

ר

מ

ו

1

א

לוּח
ַ .2ת ְב ִלין ָמ ַ

 .2דוֹ ֵרס וְ דוֹ ֵרָ בּ ַר ְג ַל ִיים
ֲמ ָסהִ ,מ ְשׁ ָקל ַרב
ַ .3מע ָ

ִ .3בּי ָר ָתה ִהיא
יפּוֹלי
ְט ִר ִ

ִ .5מ ְכּ ֵלי ַה ָדם

ָ .4העוֹנָה ַה ָק ָרה

ִ .6עיר ַה ִבּי ָרה ֶשׁ ָלה ַ -בּ ְג ָדד

'חרוּץ'
ַ .5ה ֵה ֶפֵ מ ָ

ַ .4ה ֵה ֶפֵ מ ְ'ר ִדידוּת'

ת

ב

י
1

ריבוע קסם

2

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

3

ֲט ָפהְ :גל _ _ _
ִ .1מין ִמ ְכ ָתב ֶשׁנִ ְשׁ ַלח ְלא ַמע ָ
ַל _ _ _ _
אַר ָבּ ָעה ַבּ ְמכוֹנִ ית :ג ְ
 .2יֵשׁ ְ
ָל _ _
ֵ .3אזוֹר ִבּ ְצפוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל :ג ִ

רוּפהְ :גל _ _ _
ַ .10כּדוּר ֶשׁל ְת ָ
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2

שׁוּבה ִהיא_______________________ :
ת ָ
ַה ְ
3

4

צוֹפה ֶאת ֶמזֶג ָה ֲא ִוויר
אָדם ֶשׁ ֶ
ָ .1
ָהב
ַ .2בּ ַעל ֶצ ַבע ז ָ
יכה
ֲל ָ
אַחר ה ִ
ֶ .4פּ ַצע ָבּ ֶרגֶל ֶשׁ ְמ ַק ְבּ ִלים ְל ַ

ת ש ב ץ ה פי ר מי ד ה
ַה ִמילָה ָה ִראשׁוֹנָה ְבּ ַת ְ
שׁ ֵבּץ זֶה ְבּנוּיָה ִמ ְ
שׁ ֵתי ִ
אוֹתיוֹתְ .בּכֺל ָ
שׁלָב
ַבּ ִפּיר ִ
ָמידָה ִ
מוֹס ִ
יפים אוֹת ַ
אַחת ל ִ
ַמילָה ַהקוֹד ֶ
ֶמת.
ִ
שׂימוּ לֵב – ֵסדֶר ָה ִ
אוֹתיוֹת יָכוֹל ל ִ
ְה ְ
שׁ ַתנוֹת.

 .1א ָמתוֹק
 .2ד ֵ
ִיבּרִ ,ס ֵ
יפּר
ִ .3בּירַת ִא ַ
יט ְליָה

'מוּס ָתר' :גָל _ _
ַ .4ה ֵה ֶפִ מ ְ

יעְ :ג ִל _ _ _
ָב ַ
ֲכל ָח ָל ִבי ַקר ְבּג ִ
ַ .9מא ָ

ה

4

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

ַל _ _
 .8יֵשׁ ַר ִבּים ֵמ ֶהם ַבּיָם :ג ִ

7

ָ .3מזוֹן

מה המשך המילה?

ַל _ _ _
ַר ִעין ָק ֶשׁה ֶשׁל ְפּ ִרי :ג ְ
 .7ג ְ

6

ֶ .7מ ַד ְליָה ְל ָמקוֹם ֵשׁנִ י
.

ֵ .9תירוּץ ,נִ ימוּק

ַל _ _
ישׁה ַבּיָם :ג ְ
לוּח ַצר ִל ְג ִל ָ
ַ .6

5

ַ .6ה ַכּנָר ְמ ַנגֵן בּוֹ

ָ .8שׁ ִטים ָבּה

ַל _ _ _
בּוֹדד :ג ְ
ֵ .5

3
4

ִ .7ה ְשׁ ַת ֵמשׁ ְבּ ַמ ְס ֵרק

אוֹתה
 .10נֹח ָבּנָה ָ

2

גל

ֶ .4
שׁיֵשׁ ָבּה אוֹר
ֶ .5ה ְס ֵבּרִים ְמפוֹר ִ
ָטים
ַעל ַמ ֶ
שׁהוּ אוֹ ִמ ֶ
ישׁהוּ

התשבץ הגדול
מאוזן:

מספר 367
2

1

שׁהוּא ֵס ֶמל ַה ֲחרִיצוּת.
יאַטרוֹןַ .5 .בּ ַעל ַחיִים ָק ָטן ֶ
ַ .1מצִיג ַבּ ֵת ְ
אַחרֵי ַהיוֹם.
שׁ ֲ
ִיקה ְבּ ַמיִםַ .12 .היוֹם ֶ
ַ .9ה ֵה ֶפִ מ'יוֹרִידוּ' .11 .נ ָ
ִבכֶּה' .17 .הוֹלֵַ מ ֵהר ְמאוֹד.
'חם'ַ .15 .ה ֵה ֶפֵ מ'י ְ
ַ .14ה ֵה ֶפֵ מ ָ
ַחד.
מוֹפי ָעה י ַ
שׁ ִ
ָשׁים ֶ
שׁל ֲאנ ִ
ַ .19ה ֵה ֶפֵ מ' ֲע ֵצלָה'ְ .20 .קבוּצָה ֶ

3

12
17

18
22

ִבכּוֹת.
שׁגוֹרֵם לָנוּ ל ְ
'שׂ ֵב ַע'ַ .25 .מ ָתנָה .26 .יֶרֶק ֶ
ַ .22ה ֵה ֶפִ מ ָ
שׁהָ .30 .דרַשׁ ַבּ ֲעדִינוּתַ .32 .ה ֵה ֶפ
יטה .29 .א ָק ֶ
ִ .28מ ְכּלֵי ַה ִמ ָ

24

אָמר ִסיפּוּרִ .39 .מ ְפ ָלגָה
'שׁ ַער' ְבּכַדוּ ֶרגֶלַ .36 .
ִמ'טוֹב'ַ .35 .

28

11

10

9
13

4

16

15

14

שׁל ַה ַתפּוּזִיםָ .53 .רכַב ַעל סוּס ִבּ ְמ ִהירוּת.
שׁ ָפּ ָחה ֶ
ַ .52ה ִמ ְ
ָבוֹה.
 .54ג ַ
מאונך:

21

20

19
23
25

29
31

30
32

27

26

ְביקוּרַ .46 .ד ְרכָּה
ֶסת .41 .א ֵמת .42 .לְבוּשׁ .44 .יֵילֵ ל ִ
ַבּ ְכּנ ֶ
ִמצָא ַעל ָהרֺאשׁ.
ַחדֶרָ .48 .מ ִהירָ ,חרוּץ .50 .נ ְ
ָסים ל ֶ
ִנ ְכנ ִ

7

6

5

8

33

34
36

35
41

42

46

47

44

43
48

49

52

ְבּ ָעה ְבּ ֶחדֶר.
שׁ ַער ֵבּית ַה ֵס ֶפר .2 .כָּמוֹהוּ יֵשׁ אַר ָ
ִמצָא ְבּ ַ
שׁנ ְ
 .1אָדָם ֶ

37

38

39

40

45
50

53

51
54

'ה ְת ִחילוּ'ַ .6 .הנוֹזֵל
ִיקים אוֹתוֹ ַבּ ֲחנוּכָּהִ .4 .סיְימוַּ ,ה ֵה ֶפֵ מ ִ
ַ .3מ ְדל ִ
תוּח ְליַד ַה ַבּיִתִ .15 .מילַת ְקרִיאָה .16 .א ָחזָק.
שׁ ַטח ָפּ ַ
ְמ ִחיםִ .8 .בּישׁוּל עוּגָה ְבּ ַתנוּרַ .10 .ה ֵה ֶפִ מ'זוֹל'ֶ .13 .
ָתן ַמיִם ַלצ ָ
שׁל ַה ְפּרִי .7 .נ ַ
ֶ
שׂם ְבּ ָגדִים ַעל
שׁנוֹלַדַ .26 .ה ֵה ֶפִ מ'צְחוֹק'ָ .27 .
דוֹקרַ .23 .ה ֵה ֶפֵ מ' ָענִי'ַ .24 .ה ֵבּן ָהרִאשׁוֹן ֶ
ֶמח ֵ
שׂ ִמים בּוֹ ַמיִם אוֹ יַיִן .21 .צ ַ
שָׁ
ְ .19כּלִי גָדוֹל ֶ
'בּלָאגָן'ִ .37 .מ ְגדָל ָעקוּם
ְשׁיט לָאוֹזֶן .34 .תוֹ ֶצרֶת ַה ָפּרָהַ .36 .ה ֵה ֶפִ מ ָ
שׁלֵםַ .31 .ה ֵה ֶפֵ מ'אָרוַֹ .33 .'תכ ִ
ְבי ִעי ֵמ ַה ָ
ַעצְמוַֹ .29 .ה ֵחלֶק ָהר ִ
שׁל ַהסוּס.
שׁל ַה ִפּיל .43 .יֶרֶק כָּתוֹם וְאָרוַֹ .45 .ה ַמ ֲאכָל ֶ
שׁל ַה ַס ְבּרֶסָ .41 .האַף ֶ
ֶמח ֶ
ְסםִ .38 .אישׁ דָת יְהוּדִיְ .39 .קצָת ַמרַ .40 .הצ ַ
וּמפוּר ָ
ְ
ַחד.
ְקי ַהגוּףְ .51 .בּי ַ
שׁ ֶקה ַחםֵ .49 .מ ֶחל ֵ
ַ .47מ ְ

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...
יניב דגן ,חולון

כרמל סולומון ,תל-אביב

שני לב-טוב ,רעננה

עדי כהנא ,מודיעין

מוחמד סלמן ,רמלה

אינה ביטון ,אשדוד

נויה סולטן ,חיפה

לובנה שריקי ,עכו

קובי זבולון ,טבריה

דוד לוי ,ירושלים

 .1יָםִ ,מ ְשׁ ָט ָרהְ ,נ ִחיָיה _____________
 .2יָם ,טוּבִ ,מ ְשׁ ֶא ֶלת _____________
ַ .3פּתִ ,כּ ָ
יכּרָ ,עגוֹל _____________
ֶ .4א ְק ָדחִ ,מ ְזרוֹןַ ,מ ָפּל _____________
ֵ .5
בּוֹדדְ ,ת ָ
נוּעהָ ,רצוֹן _____________
ֶ .6
עוֹדףִ ,איבּוּדָ ,כּ ֵבד _____________
ֵ .7בּ ַ
יצתָ ,ז ִוויתֶ ,ה ֶרף _____________
 .8יָםִ ,ס ָ
ימ ִניםֵ ,ח ְר ִשׁים _____________
ַמיִם ַ /עיִן  /לֵב ִ /אי ְ /
שׂ ַפת  /ל ֶ
ֶחם ֶ /כּלֶב ִ /מ ְ
שׁ ָקל

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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חדש :אמבולנס מתקפל
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אֳ

מאת עמית גרינברג
ב'ינשוף'  366כתבנו על המכונית המתקפלת הישראלית ,שנחשבת לאחת
ההמצאות החדשות החשובות בעולם .הרעיון של המכונית שהיא יכולה
לשנות את הרוחב שלה .כך היא יכולה לנסוע בכבישים ברוחב הרגיל
שלה ,וגם לנסוע בסמטאות צרות מאוד.
בארגון 'איחוד הצלה' )דומה ל'מגן דוד אדום'( החליטו לרכוש )לקנות(
איחוד הצלה

 1,000מכוניות כאלה .המטרה  -להפוך אותן לאמבולנסים.
"לפעמים ,אנחנו חייבים להגיע במהירות למקומות צרים ,שאמבולנסים רגילים לא יכולים להגיע אליהם" ,אומרים
ב'איחוד הצלה'" .המכונית המתקפלת היא פתרון מצויין בשבילנו".
פוֹר ֵמר' ,שמייצרת את המכונית ,מרוצים )שמחים( מהלקוח החדש.
בחברת 'סיטי ְט ַרנְ ְס ְ
"זו הוכחה נוספת לחשיבות של המכונית שלנו" ,הם אומרים.

ְשׁי ִטים?
ִמ ָמה ֲעשׂוּיִים ַה ַתכ ִ
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מאת שירה לוי
מוֹצ ִאים ַבּ ֲח ִפירוֹת
ְכּ ִפי ֶשׁ ְ
ָימים
יטים ַקי ִ
אוֹלוֹגיוֹתַ ,ת ְכ ִשׁ ִ
ִ
אַר ֵכ
ְ
אַל ֵפי ָשׁנִ ים.
ְכּ ָבר ְ
יטים
טוֹריָהֵ ,ה ִכינוּ ַת ְכ ִשׁ ִ
יס ְ
ְלאוֹ ֶרַ ה ִה ְ
אָדם ַה ַק ְדמוֹן
חוֹמ ִרים שׁוֹנִ יםָ .ה ָ
ֵמ ָ
ֲצמוֹת
וּמע ָ
ֲבנִ ים ֵ
יטים ֵמא ָ
ָע ָשׂה ַת ְכ ִשׁ ִ
עוֹשׂים
ֲלי ַח ִייםַ .כּיוֹםִ ,
ֶשׁל ַבּע ֵ
כוּכית,
ָהבֶ ,כּ ֶסף ,זְ ִ
יטים ִמז ָ
ַת ְכ ִשׁ ִ
חוֹמר
וּב ֶע ֶצם ִכּ ְמ ַעט ִמכֹּל ֶ
ְפּ ַל ְס ִטיקְ ,
ֶא ְפ ָשׁ ִרי.
הוּפ ַת ְענוּ ִל ְראוֹת ֶאת
ַל ְמרוֹת זֹאתְ ,
אוֹמנִ ית
יטים ֶשׁל ָה ָ
ַה ַת ְכ ִשׁ ִ
אוֹתם
ת-שׁ ַבע ַה ְר ֵאלִ .היא ְמ ִכינָה ָ
ַבּ ֶ
)מ ָכ ִלים( ֵריקוֹת ֶשׁל
...ק ְפּסוּלוֹת ְ
ִמ ַ
ָשׁים ְמ ִכינִ ים ָק ֶפה
ָק ֶפהְ .כּ ֶשׁ ֲאנ ִ
אַחר ַה ִשׁימוּשֵׁ ,הם
ִבּ ְמכוֹנוֹת ָק ֶפהֵ ,הם ִמ ְשׁ ַת ְמ ִשׁים ְבּ ַק ְפּסוּלוֹת ְק ַטנוֹתְ .ל ַ
ת-שׁ ַבע
אָלוּמינְ יוּם ַדקֵ .מ ֶהן ַבּ ֶ
זוֹר ִקים ַל ַפּח ֶאת ַה ַק ְפּסוּלוֹת ֶשׁעֲשׂוּיוֹת ֵמ ִ
ְ
יטים.
ְמ ִכינָה ַת ְכ ִשׁ ִ
אוֹמ ֶרת.
יבה"ִ ,היא ֶ
שׁוֹמ ִרים ַעל ַה ְס ִב ָ
ָפים ְוגַם ְ
יטים ֶשׁ ִלי גַם י ִ
"ה ַת ְכ ִשׁ ִ
ַ
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ַמ ְמ ָתקִים?
זֶה א ְמכוּבָּד!
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מאת איילה שמעוני
יקי ֵלוִ י,
ֶסתִ ,מ ִ
יוֹשׁב רֹאשׁ ַה ְכּנ ֶ
ֵ
ֶסת
ָק ַבע ָלאַ ֲחרוֹנָה ֶשׁ ְל ַח ְב ֵרי ְכּנ ֶ
אוּלם
אָסוּר ְל ַה ְכ ִניס ַמ ְמ ָת ִקים ְל ָ
ַה ְי ִשׁיבוֹת.
כוּבּד ֶלאֱכוֹל ְבּ ֶא ְמ ַצע
"זֶה א ְמ ָ
אָמר.
יבה" ,הוּא ַ
ְי ִשׁ ָ
אַחר ֶשׁ ַח ְב ֵרי
ַה ַה ְח ָל ָטה ָבּאָה ְל ַ
אוֹכ ִלים ַמ ְמ ָת ִקים.
צוּלמוּ ְ
ֶסת ְ
ְכּנ ֶ
ישׁ ֵאר ֵע ִרים
ֵהם ָעשׂוּ זֹאת ְכּ ֵדי ְל ִה ָ
ְבּ ַה ְצ ָבּעוֹת ֲחשׁוּבוֹת ֶשׁ ִה ְת ַק ְיימוּ
אוּחר ַבּ ַל ְי ָלה.
ְמ ָ
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