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ַלָנִׁשים ַגם
ָּכבֹוד ַמִגיַע

שמעוני איילה מאת
ְּבִיְׂשָרֵאל ַהְגדֹוִלים ַהְצָמִתים רֹוב

ַעל ֵׁשם ְגָבִרים. ְקרּוִאים

ַהֶמְמַׁשְלִתית ַהֵׁשמֹות ַוֲעַדת

ֶׁשִהיא ַתְתִחיל ָלַאֲחרֹוָנה הֹוִדיָעה

ַעל ֲחָדִׁשים ִלְצָמִתים ִלְקרֹוא

ֲחׁשּובֹות. ִיְׂשְרֵאִליֹות ָנִׁשים ְׁשמֹות

א ִקיְּבלּו ֶאת ָנִׁשים ַהיֹום, "ַעד

ָלֶהן", אֹוְמִרים ֶׁשַמִגיַע ַהָּכבֹוד

ֶזה". ֶאת ְנַתֵקן "ֵמַעְכָׁשיו ַּבַווֲעָדה.
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ֶׁשא ֲאָנִׁשים ֵהם ְּבִיְׂשָרֵאל ַהקֹורֹוָנה חֹוֵלי רֹוב

ַהָצָעה ֵיׁש ֲאֵחרֹות ּוִבְמִדינֹות ְּבִיְׂשָרֵאל * ִהְתַחְסנּו

ֶׁשֶזה  ִנְרֶאה * ְלִהְתַחֵסן ֶאְזָרִחים (ְלַהְכִריַח) ְלַחֵייב

חֹוִלים) *  (ִיְהיּו ֶיֱחלּו ְמאֹוד ַרִּבים ַרק ִאם ִיְקֶרה,

א-ְמחּוָסִנים ֶאְזָרִחים ֵּכן, ֶׁשִלְפֵני ִלְהיֹות, ָיכֹול

* ְקָנסֹות ְיַקְּבלּו

ִחיסּוִנים ְּבִיְׂשָרֵאל? חֹוַבת ִתְהֶיה 3ַהִאם

  

ַהֶמַלח? ָים ֶׁשל ַהֶצַבע ָמה
גרינברג עמית מאת

ַהֶמַלח ַהֶצַבע ֶׁשל ָים

ַהְזַמן. ּכֹל ִמְׁשַתֶנה

ָירֹוק, ַהֶצַבע ִלְפָעִמים

ִלְפָעִמים ָּכחֹול, ִלְפָעִמים

ָאדֹום ְוִלְפָעִמים ָצהֹוב.

ִאי ַעל ֲאָנִׁשים ַּבְתמּוָנה:

ֶׁשל ַהָים. ַהְירּוִקים ַהַמִים ֶמַלח, ְּבתֹו
רויטרס
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כותבים... קוראים

ָהאּו"ם ֶׁשל ַרְעיֹון ָחׁשּוב
.(366 ('ַיְנׁשּוף' ָעָליו ַהִסְרטֹון ֶאת ְוָרִאיִתי ָּבאּו"ם ֶׁשָנַאם ַה'ִדינֹוָזאּור' ַעל ָקָראִתי

ֶׁשַה'ִדינֹוָזאּור' ְלָמה ְלַהְקִׁשיב ְצִריִכים חֹוֶׁשֶבת ֶׁשּכּוָלנּו ֲאִני ָחׁשּוב. ֶׁשלֹו ַהְנאּום

ְּבֵני ָהָאָדם). (ְּכַלל ָהֱאנֹוׁשּות ָהָאֶרץ ְוַעל ַּכדּור ַעל ְלָהֵגן ְוַנְתִחיל ָאַמר

תל-אביב כהן, מעיין

ָהעֹוְבִדים? ִעם ָמה
ַהֲחָדָׁשה. ָהרֹוּבֹוִטית ַהִּפיֵצִרָייה ַעל ַהַּכָתָבה ֶאת ָקָראִתי 366 ְּבִעיתֹון

ְמקֹומֹות ְיַאְּבדּו ֶאת ָהֵאֶלה, ֲאָנִׁשים ַרִּבים ָהרֹוּבֹוִטים ִּבְגַלל ֲאָבל ֶנְחָמד, ִנְׁשַמע ֶזה

רֹוּבֹוט. ְוא ֵמִכין, ֶׁשֵּבן-ָאָדם ִּפיָצה (רֹוָצה יֹוֵתר) ַמֲעִדיָפה ֲאִני ָלֵכן ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָלֶהם.

השרון רמת בוקשטיין, סופי

ֲאָנִׁשים ֵּבין ְמַחֶּבֶרת ַהֲחנּוִּכָייה
ִמֶׁשֶלג ְּבִפיְנַלְנד. ַהֲחנּוִּכָייה ַעל ָקָראִתי 366 ְּב'ַיְנׁשּוף'

ְרחֹוִקים ִּבְמקֹומֹות ָלַדַעת ֶׁשַגם ּוְמַעְנֵיין ִמֶׁשֶלג, ַעל ֲחנּוִּכָייה ָׁשַמְעִתי א ַּפַעם ַאף

ֲחנּוִּכיֹות. ַמְדִליִקים

ָהעֹוָלם. ְּבכֹל ַהְיהּוִדי ָהַעם ֶאת ְמַחֶּבֶרת ֲחנּוִּכָייה ֶׁשַהְדָלַקת חֹוֵׁשב ֲאִני

ירושלים נתנאל, אברהם

ֶׁשֶקט ֶׁשִיְהֶיה ְמַקֶווה
ְלֶנָהִגים  ְקָנסֹות ֶׁשׁשֹוַלַחת ִיְׂשְרֵאִלית ַהְמָצָאה ַעל ָקָראִתי 366 ְּבִעיתֹון 'ַיְנׁשּוף'

ִסיָּבה. ְלא ֶׁשַמְרִעיִׁשים

ֶׁשל ַרַעׁש ֵיׁש ַהְזַמן ְוכֹל ָראִׁשי ְּכִביׁש ְלַיד ָגר ֲאִני ֲחׁשּוָבה. ַהְמָצָאה ֶׁשזֹו חֹוֵׁשב ֲאִני

ֶׁשֶקט. סֹוף-סֹוף ָלנּו ִיְהֶיה ַהַהְמָצָאה ַהֲחָדָׁשה, ֶׁשִּבְזכּות ְמַקֶווה ֲאִני ְצִפירֹות.

רמת-גן סופר, אדם

ֶאת ַלֲעצֹור
ַהְׁשִליִלי ְוַהְמכֹוָער

ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵיׁש ֵאֶלה ְּבָיִמים

ִּפְרסּום)  (ִׁשידּוֵרי ַתְׁשִדיִרים

ַהִדיּבּור ֶאת ְלַׁשנֹות ֶׁשקֹוְרִאים

ֲאָנִׁשים. ֵּבין ְוַהְמכֹוָער ַהְׁשִליִלי

ָהָרִעים ֶׁשֲאָנִׁשים ַהַּכָווָנה ַלְדָבִרים

ָּבִאיְנֶטְרֶנט. ּכֹוְתִבים

(ָחַׁשב ָעָליו)  ָהָגה ַהַתְׁשִדיִרים ֶאת

ֶהְרצֹוג, ִיְצָחק ַהְמִדיָנה, ְנִׂשיא

ַהֶמְמָׁשָלה, רֹאׁש ּבֹו ּוִמְׁשַתְתִפים

ְסּפֹוְרָטִאים ּפֹוִליִטיָקִאים,

ְואֹוָמִנים.

ֶׁשַּבָׁשִנים ְלַאַחר נֹוַלד ָהַרְעיֹון

ֶׁשיֹוֵתר רֹוִאים ָהַאֲחרֹונֹות, ֲאַנְחנּו

ְדָבִרים ֲאָנִׁשים ּכֹוְתִבים ְויֹוֵתר

ִלְפָעִמים, ֲאֵחִרים. ַעל ָרִעים

ְמכֹוָעִרים ַמָמׁש ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה

ּוַמֲעִליִבים.

ַגם ַקָיים ַהֶזה ָיֶפה ַהִדיּבּור ַהא

ֲאָנִׁשים ֶׁשָלנּו. ַהיֹום-יֹום ְּבַחֵיי

ְוקּוָּפִאים, ַנָהִגים ַעל צֹוֲעִקים

ְּבָבֵתי ָיֶפה א ְמַדְּבִרים ַתְלִמיִדים

ְועֹוד. ַהֵסֶפר

ַהְמִדיָנה ְנִׂשיא ָהַרְעיֹון ֶׁשל ָלֵכן,

ְצִריִכים ּכּוָלנּו טֹוב. ַרְעיֹון הּוא

ְוִנְהֶיה ַיְצִליַח ְּכֵדי ֶׁשהּוא ְלִהְתַאֵמץ

יֹוֵתר. ּוְמנּוֶמֶסת ַתְרּבּוִתית ֶחְבָרה

ְּבַעְצֵמנּו, ְּבֶזה ַנְתִחיל ּבֹואּו

ְמנּוָמִסים ֵמַעְכָׁשיו ִנְהֶיה ּוְכָבר

ָלֵתת ֶׁשמּוָתר ִלְזּכֹור, ָצִרי יֹוֵתר.

ַלֲעׂשֹות ַחָייִבים ֲאָבל ִּביקֹוֶרת,

ְמכּוֶּבֶדת. ְּבֶדֶר אֹוָתה

יגאל צדקא, עורך
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ְוטֹוב  ָלֶאְזָרִחים "ֶזה טֹוב ַהַקִיץ. ְׁשעֹון ֶאת ְלַהֲאִרי ַהְּפִנים רֹוָצה ◄ ָׂשַרת
ֶׁשִמְתַנְגִדים ָּכֵאֶלה ֵיׁש אּוָלם, ָׁשֵקד. ַאֶייֶלת ַהָׂשָרה, אֹוֶמֶרת ְּבֶאֶנְרְגָיה", ְלִחיָסכֹון

ָחׁשּוב. ָדָבר הּוא ַהחֹוֶרף ֶׁשְׁשעֹון ָלַרְעיֹון ְוחֹוְׁשִבים

זֹו  ָהְיָתה ַהָסעּוִדית. ַּבֲעָרב ִהְתָחָרה ִניָסִני, רֹוי ַהֵמרֹוִצים ַהִיְׂשְרֵאִלי, ◄ ַנַהג
עֹוד ֶזהּו ַהִאם ָסעּוְדָיה. ַאְדַמת ִהְתָחָרה ַעל ִיְׂשְרֵאִלי ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְסּפֹוְרַטאי ַהַּפַעם

ְלֶהְסֵּכם ָׁשלֹום? ַּבֶדֶר ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲעָרב ַהָסעּוִדית ְלָכ ִסיָמן

ְּבסֹוף ַהחֹוֶדׁש  ְּבטּוְרְקָיה. ֲחָזָקה ◄ ְסָעָרה
ְּבטּוְרְקָיה. ְמאֹוד ֲחָזָקה ְסָעָרה ָהְיָתה ֶׁשָעָבר

ָעְקָרה ַּבְּכִביִׁשים, ַמָׂשִאיֹות ָהְפָכה ַהְסָעָרה

ְוָהְרָסה  ָּבִתים ְוַגגֹות ֵעִצים (הֹוִציָאה ִמְמקֹוָמם)

ַהָקָׁשה. ַּבְסָעָרה ֵמתּו ַגם ַרִּבים. ֲאָנִׁשים ִמְבִנים

אֹוָתם ֵמַהְסָעָרה. ִהְזִהיָרה ֶׁשא ַהֶמְמָׁשָלה ַעל ּכֹוֲעִסים ָהֶאְזָרִחים

ְלִהיָׁשֵאר  ְלַרִּבים ֵמִאיָתנּו ָגְרָמה (ָעְׂשָתה) ַהקֹורֹוָנה ׁשֹוקֹו. ָקֶפה ְויֹוֵתר ◄ ָּפחֹות
ֶׁשֵהם ְרִגיִלים ִמְּפֵני ָקֶפה, ָּפחֹות ֲאָנִׁשים ׁשֹוִתים ֶזה ֶׁשִּבְגַלל ִגילּו ֶמְחָקִרים ַּבַּבִית.

ִמְּפֵני ׁשֹוקֹו, יֹוֵתר ׁשֹוִתים ְיָלִדים זֹאת, ָהֲעבֹוָדה. ְלעּוַמת ִּבְמקֹומֹות אֹותֹו ִלְׁשתֹות

ַּבַּבִית. יֹוֵתר ִנְמָצִאים ֶׁשֵהם
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ַיְנׁשּוףַיְנׁשּוף

מֹוִסיָפה ֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ִמְּפֵני ְגבֹוִהים, ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַהֶדֶלק ַהְמכֹוִניֹות ְמִחיֵרי

ַהמּוָצִרים ַעל ְׁשֵני ַהִמיִסים ֶאת ְלַהֲעלֹות ַהָצָעה ֵיׁש ַעְכָׁשיו ִמיִסים. ֲעֵליֶהם

ָּפחֹות ִּבְמכֹוִניֹות. ְלִהְׁשַתֵמׁש ָלֲאָנִׁשים (ַלֲעׂשֹות) ִלְגרֹום ְּכֵדי יֹוֵתר, עֹוד ָהֵאֶלה

ְוֶדֶלק? ַעל ְמכֹוִניֹות ֶּכֶסף יֹוֵתר ֶּכֶסף) (ָלַקַחת ִלְגּבֹות ָצִרי ַהִאם

ְּבַעד
ִיְהיּו ְמכֹוִניֹות, ָּפחֹות ִיְהיּו ִאם • 

ָּפחֹות ְּפָקִקים.

ְוַהֶדֶלק ַהְמכֹוִניֹות ְמִחיֵרי ִאם •

יֹוֵתר  ִייְסעּו ֲאָנִׁשים ַיֲעלּו,

ּוָפחֹות   ְּבַתְחּבּוָרה ִציּבּוִרית

ִיְהֶיה  ָּכ ְּפָרִטיֹות. ִּבְמכֹוִניֹות   

ִזיהּום. ָּפחֹות

ֶּכֶסף, ְוַהִמיִסים ְצִריָכה ַהְמִדיָנה •

טֹוָבה (ָלַקַחת)  ֶדֶר ֵהם ָהֵאֶלה  

אֹותֹו. ִלְגּבֹות

חֹוְׁשִבים?  ַאֶתם ָמה

ֶנֶגד
ְמכֹוִניֹות ַעל ְּבִיְׂשָרֵאל ַהִמיִסים •

ַהְגבֹוִהים  ִמֵּבין ְּכָבר ֵהם ְוֶדֶלק

ְלַנֵצל  הֹוֵגן א ֶזה ָּבעֹוָלם.  ְּביֹוֵתר

ַהֶנָהִגים  ְּב..) ֶאת     (ְלִהְׁשַתֵמׁש

ֶּכֶסף. עֹוד ֵמֶהם ְוָלַקַחת ַהִיְׂשְרֵאִלים

ְלִהְׁשַתֵמׁש ֶׁשַחָייִבים ֲאָנִׁשים ֵיׁש •

ְוַנֲהֵגי ָנִכים, ְּכמֹו ְּפָרִטית, ִּבְמכֹוִנית  

ַיֲעלּו   ִאם ְואֹוטֹוּבּוִסים. מֹוִניֹות

ֵהם  ַהְמכֹוִניֹות ְוַהֶדֶלק, ְמִחיֵרי  ֶאת

ִיְהיּו ִּבְבָעָיה.
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צדקא יגאל מאת
(ְלַהְכִריַח) ֶאְזָרִחים  ְלַחֵייב ְּבַעד ְּבִיְׂשָרֵאל ִדיּבּוִרים ִנְׁשָמִעים ָלַאֲחרֹוָנה,

ְלִהְתַחֵסן.

ְוָׂשִרים. ַחְבֵרי ְּכֶנֶסת אֹוְמִרים ְמחּוָסִנים", א ֲאָנִׁשים ַּבְמִדיָנה ֶׁשִיְהיּו "ָאסּור

ֶזה". ֶאת ַלֲעצֹור ְוָצִרי ַהְזַמן ּכֹל ִנְדָּבִקים "ַהא-ְמחּוָסִנים

ּוַבְּכֶנֶסת. ַּבֶמְמָׁשָלה ַרִּבים ִמְתַנְגִדים ֵיׁש ַהֶזה ָלַרְעיֹון אּוָלם,

אֹוְמִרים. ֵהם ְלִהְתַחֵסן", ֲאָנִׁשים ְלַחֵייב ְיכֹוָלה א "ַהְמִדיָנה

ַעד אּוָלם ְלִהְתַחֵסן, ֶאְזָרִחים רֹוִצים ְלַחֵייב ָּבעֹוָלם ֲאֵחרֹות ִּבְמִדינֹות ַגם

זֹאת. ָעְׂשָתה א ְמִדיָנה ַאף ַהיֹום

ֶׁשִלְפֵני ִנְרֶאה,

ֲאָנִׁשים ִחּסּון חֹוַבת

ְמחּוָסִנים א

ָלֵצאת יּוְכלּו א

ִלְמקֹומֹות

ִציּבּוִרִיים

ְקָנסֹות. ְוְיַקְּבלּו

ִתְקָווה ִמתֹו זֹאת

(ַיְכִריַח)  ְיַאֵלץ ֶׁשֶזה

ְלִהְתַחֵסן. אֹוָתם

גליק רונן מאת
ֶׁשל ַהִהיְסטֹוִרי ִּביקּורֹו ְלַאַחר

ְּבָמרֹוקֹו ַגְנץ, ֵּבִני ַהִּביָטחֹון, ַׂשר

ַהְמִדינֹות ְׁשֵתי ֶׁשָעַבר, ַּבחֹוֶדׁש

ַהְקָׁשִרים ֵּביֵניֶהן. ֶאת ְמַחְזקֹות

ָמרֹוָקִאים ָצָבא ַאְנֵׁשי ָלַאֲחרֹוָנה,

ְּכֵדי ִלְרּכֹוׁש ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיעּו

ֲהָגָנה.  ַמַעְרכֹות (ִלְקנֹות)

ֶׁשָמרֹוקֹו ִתְרּכֹוׁש ִנְרֶאה,

ַמְחְׁשִבים ַמַעְרכֹות ַגם ִמִיְׂשָרֵאל

(ְמׁשּוְכָללֹות). ְמתּוְחָּכמֹות
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גרינברג עמית מאת
בודק שהוא הודיע ישראל בנק

(להוציא) כסף  להנפיק אפשרות

אלקטרוני.

שנשלם שבמקום אומרת, זאת

בו), לגעת (שאפשר מוחשי בכסף

הנייד. הטלפון באמצעות נשלם

של אולם הבנק המרכזי משלמים דרך הטלפון. כבר היום אנחנו למעשה,

ומוחשי. ממשי כסף ובלי המדינה של בניהול יהיה שהכל רוצה ישראל

ובשטרות? יותר במטבעות שלא נשתמש אומר, זה האם

שנים... כמה בעוד רק יקרה זה אך להיות, יכול בהחלט

אֹוְרִחים ִמָמרֹוקֹו
ְּבִיְׂשָרֵאל

לכסף? שלום נגיד 11האם

12

ִחיסּוִנים ְּבִיְׂשָרֵאל? חֹוַבת ִתְהֶיה 10ַהִאם

ָהִעיר ַהְיָקָרה ִמי
13ָּבעֹוָלם?
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מאת שירה לוי
ֶׁשֵתל- ָקַבע ָה'ֵאקֹונֹוִמיְסט' ָמָגִזין

ְּביֹוֵתר ָהִעיר ַהְיָקָרה ִהיא ָאִביב

ִלְחיֹות ֶׁשְּכֵדי זֹאת אֹוֶמֶרת, ָּבעֹוָלם.

ַעל ֶּכֶסף ַהְרֵּבה ְלַׁשֵלם ָצִרי ָּבה,

ְועֹוד. אֹוֶכל (ִדירֹות), ְמגּוִרים

ָהְיָתה ֵתל-ָאִביב ֶׁשָעְבָרה, ַּבָׁשָנה

ַהֲחִמיִׁשי. ַּבָמקֹום ַרק

ִהיא ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר ַהזֹוָלה ָהִעיר

ֶׁשְּבסּוְרָיה. ַדֶמֶׂשק
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שמעוני איילה מאת
למוצר שאנשים אותו והופך רעיון על שחושב הוא אדם יזם

כבר יזמים? קטנים הם שילדים להיות איך יכול קונים. אז

מגיעים למרכז חדשנות. מרכז לאחרונה נפתח שמונה בקריית

ילדי קיבוצים, וילדים  כ-17,000 ילדים, בהם קבועה בצורה

ודרוזים. ערבים מכפרים

צריך, העולם מה לומדים דברים. הם להמציא כדי באים הם

האלה. הדברים לייצר את אפשר ואיך

לפתור  גם רוצים מרגלית, אראל המצליח היזם ידי (נבנה) על שנוסד החדשנות, במרכז

בעולם. המזון בעיית את

חלק מהמהפכה יהיו והם יפים, רעיונות להם "יש מרגלית. אומר ליזמים", הופכים ילדים איך כייף לראות "זה

גלידה מחומוס, שונים, כמו מזון סוגי להמציא איך לומדים הם למוצר. רעיון להפוך לומדים איך העולמית. הם

אחר לגמרי". יהיה בעולם האוכל שנים, כעשר בעוד האלה, הילדים בזכות מחגבים ועוד. טעים) (דבר מעדן

ועוד. מאלרגיות שסובלים לאנשים שמסייע מכשיר לנכים, (עזרה) לסיוע רובוטים בנו גם התלמידים
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מאוד צעירים יזמים

ִמְתָקֶרֶבת לּוב
ְלִיְׂשָרֵאל

חֹוֶזֶרת ַהּכּוְתָנה

גליק רונן מאת
ֶׁשֵהם הֹוִדיעּו ְּבלּוב ַמְנִהיִגים

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ָׁשלֹום ֶהְסֵּכם ְּבַעד

ִמְתּכֹוְנִנים ֵאֶלה ְּבָיִמים אּוָלם,

ַאֲחֵריֶהן ַרק ִלְבִחירֹות. ְּבלּוב

ַהֶמְמָׁשָלה ַהִאם ָלַדַעת נּוַכל

ַעל  ַתְחתֹום (ֶּבֱאֶמת) ָאֵכן ַהֲחָדָׁשה

ִיְׂשָרֵאל. ִעם ֶהְסֵּכם

ְמַדְּבִרים ֵּביְנַתִיים, א ְּבִיְׂשָרֵאל,

ַהנֹוֵׂשא. ַעל

מאת יעקב כהן
ִמּכּוְתָנה. ְלָבִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַרִּבים ָׂשדֹות ָׁשָנה, ְּכֶעְׂשִרים ִלְפֵני ַעד

ַהְרֵּבה  ָעֶליָה ִׁשיְלמּו ְוַרִּבים (טֹוָבה) ְלֵאיכּוִתית ֶנְחְׁשָבה ַהִיְׂשְרֵאִלית ַהּכּוְתָנה

ִהְפִסיקּו ַהִיְׂשְרֵאִלים ְוַהַחְקָלִאים ָיְרדּו ָּבעֹוָלם ַהּכּוְתָנה ְמִחיֵרי אּוָלם, ֶּכֶסף.

אֹוָתה. ְלַגֵדל

ֶׁשְמִחיֵרי ִמְּפֵני זֹאת, ִלְלָבִנים. ָהְפכּו ׁשּוב ָּבָאֶרץ ָׂשדֹות ָהַאֲחרֹוָנה, ַּבָׁשָנה

אֹוָתה. ְלַגֵדל ְוַלַחְקָלִאים ְּכַדאי ָעלּו, ׁשּוב ָּבעֹוָלם ַהּכּוְתָנה

ּכּוְתָנה. ְלַגֵדל ַיְחְזרּו ַחְקָלִאים ֶׁשעֹוד ִנְרֶאה ַהָׁשָנה, ַהַהְצָלָחה ִּבְזכּות
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חדש: קשית מקש

6 עמוד מס' 367 • עיתון ינשוף • גיליון

ְמַרֵגל! ֶזה א יֹוָנה, זֹו

ומחשבים סביבה גלבועמדע, אבי בעריכת

גלבוע אבי מאת
מפלסטיק,  השתייה קשיות הן בעולם (המלכלכים) הגדולים המזהמים אחד

לימים מגיעות הן רבים במקרים בטבע. מתפרקות לא שהן בגלל

בגללן. ומתים אוכל חושבים שהן בעלי חיים שם ולאוקיינוסים,

מעט בהן יש גם אך מנייר, בקשיות משתמשים כבר בעולם במקומות רבים

אותן. למחזר ואי-אפשר פלסטיק

מקש. – קשיות לסביבה ידידותי יותר והרבה זול, פתרון ישראלים מצא זוג

איתם. לעשות אין מה ולחקלאים החיטה, של מדובר בגבעולים בחקלאות. מיותר) (זבל פסולת הוא הקש

שבו תהליך "מצאנו שיר. וינון כליל לשתייה", אומרים ממנה קשיות לייצר כדי הזו בפסולת להשתמש "החלטנו

הסביבה". על שומרים לחקלאים וגם בעיה פותרים ככה של החיטה. היבשים הגבעולים את (להשתמש) לנצל אפשר

הטבע. על רצון לשמור מתוך בקשיות החדשות להשתמש (התחילו) החלו כבר עסק בתי מאות

ֶנֶגד18 ַהְלָטאֹות
ַהְמכֹוִניֹות

ַהַחְׁשַמִליֹות
שמעוני איילה מאת

ַהַחְׁשַמִליֹות, ַהְמכֹוִניֹות ֶחְבַרת

ִמְפָעל ִלְבנֹות ְמַתְכֶנֶנת 'ֶטְסָלה',

ְּבֶגְרַמְנָיה. ָגדֹול

ִמְתַנְגִדים ֶטַבע חֹוְבֵבי אּוָלם,

ַמְסִּכיִמים) ַלֲהָקַמת ַהִמְפָעל  (א

ְלִהיָּבנֹות ֶׁשהּוא ָאמּור ִמְּפֵני

ַרּבֹות. ְלָטאֹות ּבֹו ֶׁשַחיֹות ְּבֶׁשַטח

ְלַהֲעִביר דֹוְרִׁשים ַהֶטַבע חֹוְבֵבי

ַאֵחר. ְלָמקֹום ַהְלָטאֹות ּכֹל ֶאת

(ּפֹוֲחִדים)  חֹוְׁשִׁשים ְּב'ֶטְסָלה'

ֶזה, ֶאת ַלֲעׂשֹות יּוְכלּו א ֶׁשֵהם

ָהֲעָנִקי ַהִמְפָעל ֲהָקַמת ְוָלֵכן

ָּבטּוַח)... (א ִנְמֵצאת ְּבָסֵפק

גליק רונן מאת
ֶׁשַהיֹוִנים ֶׁשַמֲאִמיִנים ֲאָנִׁשים ֵיׁש

ֵהן ָמקֹום ְּבכֹל רֹוִאים ֶׁשֲאַנְחנּו

רֹוּבֹוִטים. ֶאָלא יֹוִנים, א

ַהְפָגנֹות (ָעׂשּו) ָעְרכּו ְּכָבר ֵהם

ְּבַאְרצֹות ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות

ַהְּבִרית, ַתַחת ַהּכֹוֶתֶרת:

ֲאִמיִתיֹות". ֵאיָנן "ַהיֹוִנים

רֹוּבֹוִטים ֵהם ֶׁשַהיֹוִנים ַמֲאִמיִנים ֵהם

ְוֶׁשַהֶמְמָׁשָלה ַאֲחֵרינּו, ֶׁשְמַרְגִלים

ָהֲאִמיִתיֹות. ַהיֹוִנים ֶאת ִסיְלָקה ָהָאֶמִריָקִנית

ַחְׁשַמל. חּוֵטי ַעל ֶׁשיֹוִנים עֹוְמדֹות ַהִסיָּבה אֹוְמִרים), זֹו ֶׁשֵהם ָמה (ְלִפי ְלַטֲעָנָתם

ַעל עֹוְמדֹות ַהיֹוִנים "ָלֵכן ֵהם ַמְסִּביִרים. ַעל ַחְׁשַמל", ּפֹוֵעל רֹוּבֹוט "ּכֹל

ֶׁשָלֶהן". ַהסֹוְללֹות ֶאת ְלָמֵלא ְּכֵדי ַהַחְׁשַמל חּוֵטי

ֶּבֱאֶמת א ֲאִמיִתיֹות", ֵאיָנן "ַהיֹוִנים ַהְתנּוָעה ֶׁשַאְנֵׁשי טֹוֲעִנים ַרִּבים אּוָלם,

ַּכָמה ַעד ְּבִדיָחה, ֶׁשַמְרָאה סּוג ֶׁשל ְּבֶעֶצם ֶׁשזֹו ֵהם טֹוֲעִנים ַמֲאִמיִנים ְּבֶזה.

ִטיְּפִׁשִיים. ִּבְדָבִרים ְלַהֲאִמין ְיכֹוִלים ֲאָנִׁשים

19

ֳא 17

 
 
 


 

Pixabay

Pixabay



לעצלנים עציצים

7 עמוד מס' 367 • עיתון ינשוף • גיליון

21

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

ַהִתיק-ַתק  יֹום – ְּבֵדֶצְמֶּבר 29
ֶׁשַהָׁשָנה ָלנּו ְלַהְזִּכיר ָּבא הּוא ַהָׁשעֹון. ִתְקתּוק ֶאת ְלַהְזִּכיר ָּבא יֹום ֶזה

ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו ְדָבִרים ְוֶׁשֵיׁש ָיִמים, ַּכָמה ְּבעֹוד (ִנְגֶמֶרת) ִמְסַתֶייֶמת

ֶׁשִהיא ִנְגֶמֶרת. ִלְפֵני ַלֲעׂשֹות ְלַהְסִּפיק

ֶנֶגד ְּבֵמרֹוץ ַחִיים ֶׁשֲאַנְחנּו ֶׁשַלְמרֹות ָלנּו, ַמְזִּכיר ַגם ַהֶזה ַהיֹום ֵׁשִני, ִמַצד

ַהֶזה... ֵמַהִתְקתּוק ִמַדי יֹוֵתר ְלִהיָלֵחץ ְוא ְקָצת ָלנּוַח ַגם ְּכַדאי (ַהָׁשעֹון), ַהְזַמן

20
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בשנה מיוחדים ימים



גלבוע אבי מאת
וצמחים, פרחים אוהבים כולנו

אותם כולנו מגדלים לא אבל

לנו שאין בגלל בעיקר, זאת, בבית.

אנחנו בהם. לפעמים לטפל זמן

מתים. והם אותם להשקות שוכחים

ישראלית חברה זה בשביל בדיוק

חומר – מעניין מוצר המציאה

את הצמח שמשקה במקום אדמה,

זאת. נעשה שאנחנו במקום

לדאוג צריך לא שלנו, המוצר "עם

אומר הצמחים", של להשקייה

טֹוְמְגרֹו מחברת ברקין, רותם

יכולים "אנשים .(TomGrow)

שלהם העציצים את להשקות

חודשים והכל בשמונה אפילו פעם

מצויין". יצמח

חומרים החדש יש גם במוצר

הם כך לגדול. לצמחים שעוזרים

יגדלו טוב יותר.

הזה. הרעיון את אוהבים רבים

בלי צמחים לגדל אוכל "סוף-סוף,

אומרת לי", ימותו שהם לפחד

מתעצלת "אני יודקביץ'. רעות

ויתרתי ולכן בעציצים להשקיע

שלי הבית עכשיו אולי  עליהם.

ירוק". יהיה שוב

שהמוצר 'טומגרו' חושבים בחברת

מלון מתאים במיוחד לבתי שלהם

ולחברות גדולות.

גננים "בבניינים גדולים יש

במסדרונות העציצים את שמשקים

"עכשיו אומרים. הם ובחדרים",

את לא יצטרכו לעשות כבר הם

לבד". יגדלו והצמחים הזו העבודה

את אוהבים שלא כאלה יש אולם,

החדש. המוצר

כדי להיות "אנחנו ְמַגְדִלים עציצים

הם הטבע", ועם האדמה עם בקשר

את להשקות "הכייף הוא אומרים.

הצמח ולטפל בו, ולא לעשות זאת

שנה". בחצי פעם
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מוזר חוק עוד
קוריאה בצפון

העולם ומכל ומשם מכאן סיפורים

מיוחדים. ושפמים זקנים עם אנשים של (אסיפה) כינוס נערך בגרמניה

היפה ביותר'. והשפם ביותר הארוך 'הזקן על ערכו תחרות הם

שלו. המיוחד הזקן את מציג אוסטרי משתתף בתמונה:

הם וזקן "שפם אומר. הוא הזמן", כל שלי ובשפם בזקן מטפל "אני

וליופי". לכבוד סימן

לא רחוק נמצא חג המולד אי

בחודשים שנה, בכל מאוסטרליה.

אדומים סרטנים מיליוני הגשומים,

והולכים מהיערות שבאי הקטן, יוצאים

שלהם. להטיל את הביצים לחופים

היה גדול הסרטנים השנה, מספר

חייבים)  (היו נאלצו האי ותושבי במיוחד,

להישאר בבתים.

לא ואנחנו בסרטנים מלאים "הכבישים

"הם הם אומרים. לנסוע עליהם", יכולים

הכל עושים ואנחנו לבתים עד מגיעים

שהם לא ייכנסו פנימה. זה מפחיד". כדי

וליופי לכבוד סימן

24

22

23

הודיעה קוריאה צפון ממשלת

אסור שלאזרחים לאחרונה

עור. מעילי ללבוש

כמו להתלבש מכובד לא "זה

הממשלה. קבעה שלנו", המנהיג

חוקים יש קוריאה בצפון אגב,

פשוט האזרחים רבים. מוזרים

אליהם.... רגילים כבר

קוריאה צפון ממשלת
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הגג על הפתעה

נַֺח של שנה שלהכינור
הפגנות

בגלל  בבידוד (זמן) ארוכה תקופה היה ִדי-ַמְרִצ'י ִליִויֹו האומן האיטלקי

הוא  כינור. ליצירה בצורה של (בנה) סירה יצר הקורונה. בזמן הזה, הוא

נח". של "הכינור קרא

הסירות שהן ֵהִׁשיט בתעלות של ונציה. גונדולות, הוא היצירה את

היתה שהיא היצירה בפעם הראשונה ונציה, ליוו את של המיוחדות

במים.

תוך שמנגנים רביעיית כנרים, יש הכינור על סירת לראות, שאפשר כפי

הכינור. על ַשִיט כדי

די-מרצ'י. "עכשיו אומר מהקורונה", שמתו אלה לזכר "היצירה היא

מהתיבה". שיצא נֹח כמו לחיים, שוב יוצאים אנחנו

מתקרבים דובים לראות רגילים הברית, שבארצות בקליפורניה

דוב לראות רגיל לא בהחלט זה אולם, אוכל. לחפש כדי לבתים

הגג... על מטייל

ממנו. לרדת איך ידע לא אך בית, של גג על טיפס שבתמונה, הדוב

הוא לרדת. לדוב לעזור הגיע למקום כדי והחיות הטבע רשות איש

הוא לאחר מכן, אותו. יתקוף לא שהדוב כדי חץ הרדמה בו ירה

מאנשים. רחוק מקום ּבְ וִשחרר אותו בזהירות אותו הוריד

שנה מציינים בהודו החקלאים

של הפגנות. שלמה

נגד) נגד  (מדברים מוחים הם

הממשלה של חדשים חוקים

אלה חוקים לדעתם, ההודית.

בהם. פוגעים

שנה במשך יום, כל מפגינים הם

שלמה.

הודיעה ההודית הממשלה

אך מהחוקים, חלק תבטל שהיא

כל של ביטול רוצים החקלאים

בהפגנות. וממשיכים החוקים

25

26

27
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קצר סיפור

ֵליָהנֹות ְצִריִכים ֲאֵחִרים ַגם
(ַמָתָנה ִּבירּוָׁשה ִקיְּבָלה ְצִעיָרה ַנֲעָרה

ִמָסְבָתא ֶׁשָלה.  ַּבִית ָקָטן ַהָמֶוות) ְלַאַחר

ְצָמִחים ִעם ָיָפה ִגיָנה ָהְיָתה ַלַּבִית

ַהִגיָנה ֶאת ָאֲהָבה ַרִּבים. ַהַנֲעָרה

יֹום. ּכֹל ָּבה ְוִטיְּפָלה

ְּבִדיּוק ַהזֹו ַהִגיָנה ֶאת "ֲאִני אֹוֶהֶבת

ָאְמָרה ַאֲהָבה", ֶׁשָסְבָתא ְּכמֹו

ְלַטֵּפל אֹוִתי ִליְמָדה "ָסְבָתא ַלֲחֶבְרָתּה.

עֹוְבדֹות ָהִיינּו ַוֲאִני ִהיא ַּבְצָמִחים.

ֶנֱהנֹות ַגם ָהִיינּו ַּבִגיָנה. ָׁשעֹות ְּבֶמֶׁש

ְטִרִיים, ֶׁשָהִיינּו ְיָרקֹות ֶׁשל ִמָסָלִטים

ַמְמִׁשיָכה ֲאִני ַעְכָׁשיו ֵמַהִגיָנה. קֹוְטפֹות

ְוָאֲהָבה". ֲהָנָאה ִמתֹו ַדְרָּכה ֶאת

ַהְגדֹוִלים ָהֵעִצים ֶאת ָאֲהָבה ַהַנֲעָרה

ַהְמַטְּפִסים ַהְצָמִחים ֶאת ֵצל, ֶׁשָנְתנּו

ֶאת ַהַּבִית, ְוִקירֹות ַהְגֵדרֹות ֶאת ֶׁשִּכיסּו

קֹוֶטֶפת ָהְיָתה ֶׁשֵמֶהם ִצְמֵחי ַהַתְבִלין

ַּבִגיָנה ֶׁשָעָבר ַהָקָטן ַהַנַחל ְלָסָלט, ְוֶאת

אֹוָתה. ְוִהְׁשָקה

ֵמֶהם ְּפִרי, ַּכָמה ֲעֵצי ַגם ָהיּו ַּבִגיָנה

ְלִאיָמא ֵּפירֹות ְמִביָאה ַהַנֲעָרה ָהְיָתה

ֵמֶהם ִריָּבה. ֶׁשָתִכין ְּכֵדי ֶׁשָלה,

ְמַטֵּפס ֶצַמח ַהַנֲעָרה ִקיְּבָלה ֶאָחד, יֹום

ַהֶצַמח ַעל ַהַנֲעָרה ְּבַמָתָנה. ָׂשְמָחה

ִּבְקֶצה ַהִגיָנה. אֹותֹו ְוָׁשְתָלה ֶהָחָדׁש,

ֶׁשהּוא ַלְמרֹות ָהַרב, ְלַצֲעָרה אּוָלם,

ְּפָרִחים. א הֹוִציא הּוא ַלגֹוַבה, ִטיֵּפס

ֶׁשַהַמֲאָמִצים ְלַגלֹות ִהְתַאְכְזָבה ִהיא

תֹוָצאֹות). (ְסָתם, ְלא ַלָׁשְווא ָהיּו ֶׁשָלה

ְּפָרִחים", ִסיְּפָרה מֹוִציא א "הּוא

ַלֲעקֹור חֹוֶׁשֶבת "ֲאִני ֶׁשַחי ַּבְּכָפר. ַלַגָנן

ָׁשם  ְוִלְׁשתֹול (ְלהֹוִציא ֵמַהׁשֹוֶרׁש) אֹותֹו,

ַאֵחר". ֶצַמח

ַהַגָנן. ָאַמר ְּבַסְבָלנּות", "ַחִּכי

ְזַמן יֹוֵתר ְקָצת לֹוֵקַח "ִלְפָעִמים ֶזה

ֶׁשחֹוְׁשִבים". ִמָמה

עֹוד  (ְלַחּכֹות) ִהְסִּכיָמה ַהַנֲעָרה ְלַהְמִתין

ִהְמִׁשי ַרק ַהֶצַמח ַא חֹוָדִׁשים, ַּכָמה

ִמֶמנּו. יֹוֵצא ֶּפַרח ִמְּבִלי ֶׁשַאף ִלְגדֹול

ַהְׁשֵכָנה ֶאת ָּפְגָׁשה ִהיא ֶאָחד, יֹום

ֶׁשָלה. ַהָנָכה

ֵמַהִגיָנה ְמאֹוד ֶנֱהֵנית ֲאִני יֹוַדַעת, "ַאְת

ֶׁשָּבה", ָאְמָרה ַהָיִפים ּוֵמַהְּפָרִחים ֶׁשָל

(ִמְסַתֶּכֶלת)  ַמִּביָטה "ֲאִני ַהְׁשֵכָנה.

ַאְת ְמַטֶּפֶלת ַּכָמה ְורֹוָאה ֵמַהַחלֹון

ָקֶׁשה. עֹוֶבֶדת ַאְת ְוַעד ַּכָמה ַּבְצָמִחים

ָׁשעֹות יֹוֶׁשֶבת ֲאִני ֶׁשִלי, ַהָנכּות ִּבְגַלל

ַהחּוָצה. ּוִמְסַתֶּכֶלת ַהַחלֹון ְלַיד ֲארּוּכֹות

ֶנֱהֵנית ֲאִני ַּבחֹוָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים,

.ֶׁשָל ַהֲחָדִׁשים ֵמַהְּפָרִחים ִּבְמיּוָחד

ֲהָנָאה  ִלי (נֹוֵתן) ַמֲעִניק ַהיֹוִפי ֶׁשָלֶהם

ּכֹל  ָּבֶהם (ִמְסַתֶּכֶלת) ִמְתּבֹוֶנֶנת ַוֲאִני ַרָּבה

."ָל מֹוָדה ַמָמׁש ֲאִני ַהְזַמן.

ֲחָדִׁשים ַאְת ְּפָרִחים ֵאיֶזה "ַעל

ַהַנֲעָרה. ָׁשֲאָלה ְמַדֶּבֶרת?",

ַהְמַטֵּפס ַהֶצַמח ֶׁשל ַהְּפָרִחים "ַעל

ֶׁשל ַהָגֵדר ַעל ְמַטֵּפס הּוא .ֶהָחָדׁש ֶׁשָל

ִתְרִאי "ּבֹוִאי ַהְׁשֵכָנה. ָאְמָרה ַהִגיָנה",

ֶׁשִלי". ֵמַהַחלֹון

ַהָנָכה, ַהְׁשֵכָנה ְלֵבית ַהַנֲעָרה ָהְלָכה

ַהֶצַמח ֶׁשל ַהְּפָרִחים ְוָרֲאָתה ֶׁשּכֹל

ֶׁשל ַהֵׁשִני ַּבָצד ֶהָחָדׁש, ּפֹוְרִחים

ַהָגֵדר...

ּוִמיֲהָרה ֵמֶהם ַּכָמה ָקְטָפה ִהיא

ַהְּכָפר. אֹוָתם ְלַגָנן ְלַהְראֹות

ִלְראֹות ֶאְפָׁשר ָתִמיד א רֹוָאה, "ַאְת

ֶׁשָלנּו", ַהַמֲאָמִצים ֶׁשל ַהתֹוָצאֹות ֶאת

ֵמַהְּפָרִחים הּוא ַאף ֶׁשֶנֱהָנה ַהַגָנן, ָאַמר

ֲאֵחִרים ֶנֱהִנים ַהָיִפים. "ִלְפָעִמים,

א ֲאִפילּו ַוֲאַנְחנּו ֶׁשָלנּו ֵמָהֲעבֹוָדה

ְוִלְפָעִמים, ַהֲהָנָאה .ָּכ ַעל יֹוְדִעים

יֹוֵתר ַהְרֵּבה ֲחׁשּוָבה ָהֲאֵחִרים, ֶׁשל

ֶׁשָלנּו"... ֵמַהֲהָנָאה



מילה על מילים כמה

מילה על מילים כמה

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

ַהְנכֹוָנה ַהֶדֶלת
ִנְכַנס הּוא ֵמָהִעיר. ְרחֹוָקה ֶׁשָהְיָתה ָיָפה ִויָלה ִהִגיַע ִלְראֹות ֶאָחד ָאָדם

ִנְנֲעָלה ַאֲחָריו. ַהֶדֶלת ָהָראִׁשית ְוָאז ַהֲחָדִרים, ֶאת ְּכֵדי ִלְראֹות ַלָמקֹום

ַלֲחָדִרים ֶׁשהֹוִבילּו ְדָלתֹות, ְּבִמְסְדרֹון ַצר ִעם ָׁשלֹוׁש ֶאת ַעְצמֹו ָמָצא הּוא

ְמסּוָּכִנים.

ֵמֲאחֹוֵרי ַּבֶחֶדר ֲעָנִקִיים; ְנָחִׁשים ָהיּו ָהִראׁשֹוָנה, ַהֶדֶלת ֵמֲאחֹוֵרי ַּבֶחֶדר,

ָהָיה ַהְׁשִליִׁשית, ַהֶדֶלת ּוֵמֲאחֹוֵרי ֵאׁש; יֹוֵרק ְדָרקֹון ָעַמד ַהְׁשִנָייה, ַהֶדֶלת

ֵמַהֶׁשֶמׁש ִנְׂשַרף ָהָיה ַלֶחֶדר, ֶׁשִנְכַנס ִמי ּכֹל ַמְגֶדֶלת. ִמְזכּוִכית ָעׂשּוי ֶחֶדר

ַהְזכּוִכית. ִקירֹות ֶדֶר (ִנְכְנָסה) ֶׁשָחְדָרה ַהֲחָזָקה

ְלִהיָּפַגע? ְּבִלי ֵמַהִוויָלה ָלֵצאת ְּכֵדי ָהִאיׁש ֶדֶלת ִיְבַחר ְּבֵאיזֹו

בשנים

האחרונות,

נולדים

תאומים

מבכל יותר

(זמן)  תקופה

אחרת.

שקיבל קנס האדם הראשון

נסיעה מהירה במכונית על

הוא ארנולד. וולטר היה

 8 של במהירות נוסע נתפס

מותר כיום, בשעה. קילומטר

בשעה,  120 קילומטר לנסוע

יותר. ואף

טון כמיליארד מבזבז העולם

בשנה. אוכל של

לחלל הראשונה הנוסעת

ַלייקה. בשם כלבה היתה

.1957 בשנת קרה זה

הארץ, כדור התחממות בגלל

בסכנת נמצא הקקאו צמח

מהעולם). (היעלמות הכחדה

השוקולד הסוף של זה האם

אוהבים? שכולנו

יכולים הים מנחשי חלק

העור שלהם. לנשום דרך

השיער הריון, בזמן

והציפורניים

האישה של

מהר צומחים

יותר.
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ולעניין ֳא31קצר ֲחָכִמים חֹוְקִרים ֶׁשָצִרי ִמְקִרים ֵיׁש
ָלנּו? ַלֲעזֹור אֹוָתם. ַהִאם תּוְכלּו ֶׁשִיְפְתרּו

בלשית חידה

ְזִריָקה
נֹוְתִנים ֶׁשאֹוָתה ְרפּוִאית, ְזִריָקה ֵיׁש

ַהגּוף. ְלתֹו ַמְזֵרק ִעם

ַּכֲאֶׁשר – ִּבְסּפֹוְרט ְזִריָקה ְוֵיׁש

ְלָמָׁשל. ַּכדּור, זֹוְרִקים

ְקׁשּוָרה ִמְזָרָקה, ֶׁשַהִמיָלה ַהְיַדְעֶתם

ַהִמְזָרָקה ְּכִאילּו ַלִמיָלה ְזִריָקה?

ַלֲאִוויר. ַהַמִים ֶאת זֹוֶרֶקת

30

ְתׁשּוָבה:הּואְיַחֶּכהַלַלְיָלה,ְוֵייֵצאֵמַהֶדֶלתַהְׁשִליִׁשית.ָאזאִתְהֶיהֶׁשֶמׁשֶׁשתּוַכל
ִלְׂשרֹוףאֹותֹו.

Pixabay

Pixabay
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חֹוְרִּפי ַּכדּוֶרֶגל
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עבור... שקלים מיליון חמישה
משומשות?! נעליים

32

33

Sotheby's

גליק רונן מאת
מּוְרָגׁש. ְּבקֹוִׁשי ְּבִיְׂשָרֵאל ַהחֹוֶרף ֵּביְנַתִיים,

אּוָלם ֶׁשֶלג, ָלֶרֶדת (ִהְתִחיל) ֵהֵחל ְּכָבר ְּבַאְנְגִלָיה

ַהַּכדּוֶרֶגל. ִמְׂשֲחֵקי ֶאת עֹוֵצר א ֶזה

נֹוַעד הּוא ֶׁשל ַהַּכדּור. ַהְמיּוָחד ַלֶצַבע ֵלב ִׂשימּו

ַהָלָבן. ַהֶׁשֶלג ֶרַקע ַעל ַהַּכדּור ֶאת ְלַהְבִליט (ִּבְׁשִביל)

ְּבֵאירֹוָּפה ִאיְצַטְדיֹוִנים ְויֹוֵתר יֹוֵתר ַאַגב, ַּכיֹום,

ֶׁשַהֶגֶׁשם ְּכֵדי זֹאת ַגג. ִעם ִנְבִנים ַהְּבִרית ּוְבַאְרצֹות

ְוַלָקָהל. ַלַׂשְחָקִנים ַיְפִריעּו א ַהֶׁשֶלג אֹו

שמעוני איילה מאת
בחמישה  לאחרונה חדשות) נמכר (לא משומשות ספורט נעלי זוג

שקל. מיליון

משומשות. ספורט לנעלי במחיר שיא זהו

הטוב לכדורסלן שנחשב מייקל ג'ורדן, לכדורסלן שייכות היו הן

בהיסטוריה. ביותר

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

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

בהצלחה גדולה.

תֹוָצָאה
ִהיְסטֹוִרית

גרינברג עמית מאת
ַאְנְגִלָיה ֶׁשל ִנְבֶחֶרת ַהָנִׁשים

ַהחֹוֶדׁש ְּבסֹוף ִניְצָחה ְּבַכדּוֶרֶגל

ַלְטִבָיה ִנְבֶחֶרת ֶאת ֶׁשָעָבר

.20:0 – ַּבתֹוָצָאה

ַאְנְגִלית ִנְבֶחֶרת ֶׁשל ִׂשיא ֶזהּו

ְּבַכדּוֶרֶגל. ּכְֹלֶׁשִהי

ֶאת ָאֲהבּו א ְּבַלְטִבָיה

ֶׁשל ַהַׂשְחָקִניֹות ַהִהְתַנֲהגּות

ָהַאְנְגִליֹות.

ֲאָבל ֵהן טֹובֹות, ַׂשְחָקִניֹות "ֵהן

ּכֹל-ָּכ ְלַהְבִקיַע ְצִריכֹות ָהיּו א

(ְלַהֲעִליב)  ּוְלַהְׁשִּפיל ְׁשָעִרים ַהְרֵּבה

ִהְתלֹוְננּו. ֵהן אֹוָתנּו",

34

רויטרס

ֳא

Pixabay



גליק רונן מאת
ֵאין ָּבעֹוָלם ְיָלִדים ִמיְליֹוֵני ִלְמאֹות

ִּבְׁשָטִחים לֹוְמִדים ֵהם ֵסֶפר. ָּבֵתי

אֹו ִּכְסאֹות לּוַח, ְלא ְּפתּוִחים

ׁשּוְלָחנֹות.

ִלְבִנַיית ִּפְתרֹון ִנְמָצא ָלַאֲחרֹוָנה,

– ְוזֹוָלה טֹוָבה ְּבצּוָרה ֵסֶפר ָּבֵתי

מּוְדָּפִסים. ֵסֶפר ָּבֵתי

ְתַלת-ֵמַמד ַמְדֶּפֶסת ָּפׁשּוט: ָהַרְעיֹון

ִצינֹור ֵיׁש ַלְמכֹוָנה קֹוֵבַע. ְלִפי ָמה ֶׁשַהַמְחֵׁשב ֶּבטֹון ֶׁשַמְׁשְּפִריָצה ֲעָנִקית,

ְוָלְרָצפֹות. ַלִקירֹות ַהֶּבטֹון ֶׁשׁשֹוֵפ ֶאת ָגדֹול,

ַרִּבים. ְלַתְלִמיִדים ִתְקָווה נֹוֵתן ַהֶזה ָהַרְעיֹון

ָּבֵתי ְמתּוְכָנִנים ּוְלַאֲחָריו ְּבַמְדַגְסָקר ִנְבָנה ַהזֹו ַּבִׁשיָטה ָהִראׁשֹון ַהֵסֶפר ֵּבית

ָּבעֹוָלם. ׁשֹונֹות ִּבְמִדינֹות נֹוָסִפים ֵסֶפר

ַהֲחָדָׁשה. ַּבִׁשיָטה ֶׁשִנְבָנה ֵסֶפר ֵּבית ֶׁשל ַהְדָמָיה ַּבְתמּוָנה:
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מּוְדָּפס ֵסֶפר ֵּבית

מצויין! מתקלקל? האוכל
שמעוני איילה מאת

העולמית, ההמבורגרים רשת

פרסמה סרטון 'בורגר קינג',

מתקלקל. שלה המבורגר שמראה

חומרים אין שלנו "בהמבורגר

הוא "ולכן אומרים. הם ְמַׁשְמִרים",

כמה ימים". מתקלקל אחרי

של לכך, שהמבורגרים רומזים הם

כמה שנים. אפילו לאחר לא מתקלקלים חברות אחרות

"אנחנו אומרים. הם טבעיים", לא חומרים עם אוכל לאכול בריא לא "זה

מחומרים עשוי שהוא אומר זה כי מתקלקל שלנו שהאוכל מראים

טבעיים ולכן הוא בריא יותר".

האוכל שלהם את מראות חברות כלל בדרך הפוך. רעיון כאן בעצם, יש

מתקלקל. הוא איך הם מראים כאן, שלו. ואילו ביותר היפה בצורה

שודר רבים בעולם, והוא של הלב את תשומת הזה משך הסרטון

העולם. ברחבי חדשות בתוכניות

ַהְּכָלִבים ַגם
הֹוְלִכים ַלֲעבֹוָדה

37
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מאת שירה לוי
– ְּבָעָיה ֵיׁש ַרִּבים ְּכָלִבים ְלַבֲעֵלי

ַּבְזַמן ַהְּכָלִבים ִעם ַלֲעׂשֹות ָמה

ַּבֲעבֹוָדה. ֶׁשֵהם

ְמקֹומֹות ְויֹוֵתר ֶׁשיֹוֵתר ִמְתָּבֵרר,

ַמְרִׁשים ּוָבעֹוָלם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲעבֹוָדה

 ָּכ ְּכָלִבים. ְלָהִביא ְרׁשּות) (נֹוְתִנים

מּול יֹוֵׁשב עֹוֵבד ֶאְפָׁשר ִלְראֹות

ְלָידֹו ֶׁשלֹו ַּכֲאֶׁשר ַהֶּכֶלב ַהַמְחֵׁשב

ָהעֹוְבִדים ְׁשָאר ֵּבין ִמְסתֹוֵבב אֹו

ַּבִמְׂשָרד.

ַּבֲעבֹוָדה מֹוִריִדים "ְּכָלִבים

טֹוָבה ֵּבין ֲאִוויָרה ְויֹוְצִרים ַלַחץ

מּוְמִחים אֹוְמִרים ָהעֹוְבִדים",

ַּבֲעֵלי ַהְּכָלִבים "ַגם ַלֲעבֹוָדה.

ֶׁשֵהם יֹוֵתר, ִמְּפֵני טֹוב עֹוְבִדים

ְלַבד ֶׁשִהְׁשִאירּו ַלֶּכֶלב דֹוֲאִגים א

ַּבַּבִית".

נֹוְתנֹות ֶׁשֲאִפילּו ֲחָברֹות ֵיׁש ָלֵכן,

ְוַצֲעצּוִעים. אֹוֶכל ַלְּכָלִבים

אֹוֲהִבים ֶׁשא ָּכֵאֶלה ַגם ֵיׁש אּוָלם,

ָהַרְעיֹון. ֶאת

ִלְכָלִבים, ֶׁשָאֶלְרִגִיים עֹוְבִדים "ֵיׁש

ֵהם א אֹו ְמַפֲחִדים ֵמֶהם.

ֵיׁש ְּכָלִבים ַּכֲאֶׁשר ַלֲעבֹוד ְיכֹוִלים

אֹוְמִרים. ַּבִמְׂשָרד", ֵהם

ְּכָלִבים  ַהִאם חֹוְׁשִבים: ַאֶתם ָמה

טֹוב? ָדָבר ֶזה ַּבֲעבֹוָדה

ֳא
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תשבץ טור מרכזי
ִּפְתרּו ֶאת ּכֺל ָהְרָמִזים, ּוַבטּור ָהָאפֹור ְתַקְּבלּו מּוָׂשג ֶׁשמּוְזָּכר ְּבִגיָליֹון ֶזה.

א מ ו ר

ה ב י ת

1. ִּביַרת ִאיַטְלָיה

2. דֹוֵרס ְודֹוֵר ָּבַרְגַלִיים

3. ַמֲעָמָסה, ִמְׁשָקל ַרב

4. ַהֵהֶפ ֵמ'ְרִדידּות'

5. ִמְּכֵלי ַהָדם

6. ִעיר ַהִּביָרה ֶׁשָלה - ַּבְגָדד

7. ִהְׁשַתֵמׁש ְּבַמְסֵרק 

8. ָׁשִטים ָּבה

9. ֵתירּוץ, ִנימּוק 

10. נֹח ָּבָנה אֹוָתה

1. ָמזֹון

2. ַתְבִלין ָמלּוַח

3. ִּביָרָתה ִהיא 

    ְטִריּפֹוִלי

4. ָהעֹוָנה ַהָקָרה

5. ַהֵהֶפ ֵמ'ָחרּוץ'

6. ַהַּכָנר ְמַנֵגן ּבֹו

7. ֶמַדְלָיה ְלָמקֹום ֵׁשִני

4 3 2 1

2

3

4

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

ַהִאם ַתְצִליחּו ִלְפתֹור ֶאת ָהִריּבּוַע ַהֶזה?

1. ָאָדם ֶׁשצֹוֶפה ֶאת ֶמֶזג ָהֲאִוויר

2. ַּבַעל ֶצַבע ָזָהב

3. ָמזֹון

4. ֶּפַצע ָּבֶרֶגל ֶׁשְמַקְּבִלים ְלַאַחר ֲהִליָכה

ַהְתׁשּוָבה ִהיא: _______________________

 .1א ָמתֹוק

2. ִדיֵּבר, ִסיֵּפר

3. ִּביַרת ִאיַטְלָיה

4. ֶׁשֵיׁש ָּבה אֹור

5. ֶהְסֵּבִרים ְמפֹוָרִטים 

    ַעל ַמֶׁשהּו אֹו ִמיֶׁשהּו

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

מה המשך המילה?

1. ִמין ִמְכָתב ֶׁשִנְׁשַלח ְלא ַמֲעָטָפה: ְגל _ _ _ 

2. ֵיׁש ַאְרָּבָעה ַּבְמכֹוִנית: ַגְל _ _ _ _  

3. ֵאזֹור ִּבְצפֹון ִיְׂשָרֵאל: ָגִל _ _ 

4. ַהֵהֶפ ִמ'מּוְסָתר': ָגל _ _   

5. ּבֹוֵדד: ַגְל _ _ _

6. לּוַח ַצר ִלְגִליָׁשה ַּבָים: ַגְל _ _ 

7. ַגְרִעין ָקֶׁשה ֶׁשל ְּפִרי: ַגְל _ _ _

8. ֵיׁש ַרִּבים ֵמֶהם ַּבָים: ַגִל _ _

9. ַמֲאָכל ָחָלִבי ַקר ְּבָגִביַע: ְגִל _ _ _

10. ַּכדּור ֶׁשל ְתרּוָפה: ְגל _ _ _ 

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

גל

. ֶמַדְלָיה ְלָמקֹום ֵׁשִני

1

2

3

4

5

6

7
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367 מספר

מאוזן:
ַהֲחִריצּות. ֵסֶמל ֶׁשהּוא ַחִיים ָקָטן ַּבַעל .5 ַּבֵתיַאְטרֹון. ַמִציג .1
ַהיֹום. ֶׁשַאֲחֵרי ַהיֹום .12 ְּבַמִים. ִניָקה .11 ִמ'יֹוִרידּו'. ַהֵהֶפ .9

ְמאֹוד. ַמֵהר הֹוֵל .17 ֵמ'ִיְבֶּכה'. ַהֵהֶפ .15 ֵמ'ָחם'. ַהֵהֶפ .14
ַיַחד. ֶׁשמֹוִפיָעה ֲאָנִׁשים ֶׁשל 20. ְקבּוָצה ֵמ'ֲעֵצָלה'. ַהֵהֶפ .19
ִלְבּכֹות. ָלנּו ֶׁשגֹוֵרם ֶיֶרק .26 ַמָתָנה. .25 ִמ'ָׂשֵבַע'. ַהֵהֶפ .22

ַהֵהֶפ .32 ַּבֲעִדינּות. ָדַרׁש .30 ָקֶׁשה. א .29 ִמְּכֵלי ַהִמיָטה. .28
ִמְפָלָגה .39 ִסיּפּור. ָאַמר .36 ְּבַכדּוֶרֶגל. 'ַׁשַער' .35 ִמ'טֹוב'.

ַדְרָּכה .46 ְלִביקּור. ֵייֵל .44 ְלבּוׁש. .42 א ֵמת. .41 ַּבְּכֶנֶסת.
ָהרֺאׁש. ַעל ִנְמָצא .50 ָחרּוץ. ָמִהיר, .48 ַלֶחֶדר. ִנְכָנִסים

סּוס ִּבְמִהירּות. ַעל ָרַכב .53 ַהַתּפּוִזים. ֶׁשל ַהִמְׁשָּפָחה .52
ָגבֹוַה. .54

מאונך:
ְּבֶחֶדר. ַאְרָּבָעה ֵיׁש ָּכמֹוהּו .2 ַהֵסֶפר. ֵּבית ְּבַׁשַער ֶׁשִנְמָצא ָאָדם .1

ַהנֹוֵזל .6 ֵמ'ִהְתִחילּו'. ַהֵהֶפ ִסְיימּו, .4 ַּבֲחנּוָּכה. אֹותֹו ַמְדִליִקים .3
ָחָזק. א .16 ְקִריָאה. ִמיַלת .15 ַהַּבִית. ְלַיד ָּפתּוַח ֶׁשַטח .13 ִמ'זֹול'. ַהֵהֶפ .10 ְּבַתנּור. עּוָגה ִּביׁשּול .8 ַלְצָמִחים. ַמִים ָנַתן .7 ַהְּפִרי. ֶׁשל

ַעל ְּבָגִדים ָׂשם .27 ִמ'ְצחֹוק'. ַהֵהֶפ .26 ֶׁשנֹוַלד. ָהִראׁשֹון ַהֵּבן .24 ֵמ'ָעִני'. ַהֵהֶפ .23 ֶצַמח דֹוֵקר. .21 ַיִין. אֹו ַמִים ּבֹו ֶׁשָׂשִמים ָגדֹול ְּכִלי .19
ָעקּום ִמְגָדל .37 ִמ'ָּבָלאָגן'. ַהֵהֶפ .36 ַהָּפָרה. תֹוֶצֶרת .34 ָלאֹוֶזן. ַתְכִׁשיט .33 .'ֵמ'ָארֹו ַהֵהֶפ .31 ֵמַהָׁשֵלם. ָהְרִביִעי ַהֵחֶלק .29 ַעְצמֹו.

ַהסּוס. ַהַמֲאָכל ֶׁשל .45 .ְוָארֹו ָּכתֹום ֶיֶרק .43 ַהִּפיל. ָהַאף ֶׁשל .41 ַהַסְּבֶרס. ֶׁשל ַהֶצַמח .40 ַמר. ְקָצת .39 ְיהּוִדי. ָדת ִאיׁש .38 ּוְמפּוְרָסם.
ְּבַיַחד. .51 ַהגּוף. ֵמֶחְלֵקי .49 ַחם. ַמְׁשֶקה .47

8 7 6 5 4 3 2 1

11 10 9

16 15 14 13 12

21 20 19 18 17

23 22

27 26 25 24

29 28

31 30

34 33 32

40 39 38 37 36 35

45 44 43 42 41

51 50 49 48 47 46

54 53 52

התשבץ הגדול         

_____________ ְנִחָייה ִמְׁשָטָרה, ָים, .1

_____________ טּוב, ִמְׁשֶאֶלת ָים, .2

_____________ ָעגֹול ִּכיָּכר, ַּפת, .3

_____________ ַמָּפל ִמְזרֹון, ֶאְקָדח, .4

_____________ ָרצֹון ְתנּוָעה, ּבֹוֵדד, .5

_____________ ִאיּבּוד, ָּכֵבד עֹוֶדף, .6

_____________ ֶהֶרף ָזִווית, ֵּביַצת, .7

_____________ ֵחְרִׁשים ִסיָמִנים, ָים, .8

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

חולון דגן, יניב
רעננה לב-טוב, שני
רמלה סלמן, מוחמד

חיפה סולטן, נויה
טבריה זבולון, קובי

תל-אביב סולומון, כרמל
מודיעין כהנא, עדי

אשדוד ביטון, אינה
עכו לובנה שריקי,
ירושלים דוד לוי,

ַ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

/ ִמְׁשָקל / ֶּכֶלב ֶלֶחם ְׂשַפת / / ִאי / ֵלב / ַמִים / ַעִין



מאת עמית גרינברג
ב'ינשוף' 366 כתבנו 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) 

1,000 מכוניות 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".

בחברת 'סיטי ְטַרְנְספֹוְרֵמר', שמייצרת את המכונית, מרוצים (שמחים) מהלקוח החדש.

"זו הוכחה נוספת לחשיבות של המכונית שלנו", הם אומרים. 
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חדש: אמבולנס מתקפל 

מאת שירה לוי
ְּכִפי ֶׁשמֹוְצִאים ַּבֲחִפירֹות 

ַאְרֵכאֹולֹוִגיֹות, ַתְכִׁשיִטים ַקָייִמים 

ְּכָבר ַאְלֵפי ָׁשִנים.

ְלאֹוֶר ַהִהיְסטֹוְרָיה, ֵהִכינּו ַתְכִׁשיִטים 

ֵמחֹוָמִרים ׁשֹוִנים. ָהָאָדם ַהַקְדמֹון 

ָעָׂשה ַתְכִׁשיִטים ֵמֲאָבִנים ּוֵמֲעָצמֹות 

ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַחִיים. ַּכיֹום, עֹוִׂשים 

ַתְכִׁשיִטים ִמָזָהב, ֶּכֶסף, ְזכּוִכית, 

ְּפַלְסִטיק, ּוְבֶעֶצם ִּכְמַעט ִמּכֹל חֹוֶמר 

ֶאְפָׁשִרי.

ַלְמרֹות זֹאת, הּוְפַתְענּו ִלְראֹות ֶאת 

ַהַתְכִׁשיִטים ֶׁשל ָהאֹוָמִנית 

ַּבת-ֶׁשַבע ַהְרֵאל. ִהיא ְמִכיָנה אֹוָתם 

ִמ...ַקְּפסּולֹות (ְמָכִלים) ֵריקֹות ֶׁשל 

ָקֶפה. ְּכֶׁשֲאָנִׁשים ְמִכיִנים ָקֶפה 

ִּבְמכֹונֹות ָקֶפה, ֵהם ִמְׁשַתְמִׁשים ְּבַקְּפסּולֹות ְקַטנֹות. ְלַאַחר ַהִׁשימּוׁש, ֵהם 

זֹוְרִקים ַלַּפח ֶאת ַהַקְּפסּולֹות ֶׁשֲעׂשּויֹות ֵמָאלּוִמיְניּום ַדק. ֵמֶהן ַּבת-ֶׁשַבע 

ְמִכיָנה ַתְכִׁשיִטים.

"ַהַתְכִׁשיִטים ֶׁשִלי ַגם ָיִפים ְוַגם ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְסִביָבה", ִהיא אֹוֶמֶרת.

ִמָמה ֲעׂשּוִיים ַהַתְכִׁשיִטים?

מאת איילה שמעוני
יֹוֵׁשב רֹאׁש ַהְּכֶנֶסת, ִמיִקי ֵלִוי, 

ָקַבע ָלַאֲחרֹוָנה ֶׁשְלַחְבֵרי ְּכֶנֶסת 

ָאסּור ְלַהְכִניס ַמְמָתִקים ְלאּוָלם 

ַהְיִׁשיבֹות.

"ֶזה א ְמכּוָּבד ֶלֱאכֹול ְּבֶאְמַצע 

ְיִׁשיָבה", הּוא ָאַמר.

ַהַהְחָלָטה ָּבָאה ְלַאַחר ֶׁשַחְבֵרי 

ְּכֶנֶסת צּוְלמּו אֹוְכִלים ַמְמָתִקים.

ֵהם ָעׂשּו זֹאת ְּכֵדי ְלִהיָׁשֵאר ֵעִרים 

ְּבַהְצָּבעֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשִהְתַקְיימּו 

ְמאּוָחר ַּבַלְיָלה.

ַמְמָתִקים? 
ֶזה א ְמכּוָּבד! 
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